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Janvāra tēmas:

� Iz vei do ta dar ba gru pa Māl pils 
800 ga des svēt ku rī ko ša nai

� Mū su sko las šī ga da de vī ze 
“Ar zvaigz nes gais mu sir dī” 
ro si na ik brī di pa tu rēt prā tā 
sva rī gā ko – tiek ša nos gan pēc 
ga ra gais mas, gan pēc 
gai šu ma cil vē cis ka jās 
at tie cī bās

� Sa nā kot ko pā ne lie lai ini cia to ru 
gru pai, ti ka no lemts di bi nāt vai, 
pa rei zāk sa kot, at jau not Māl pils 
pa gas tā mak šķer nie ku bied rī bu

� No slē dzies kār tē jais spor ta 
gads un Māl pils pa gasts, 
Rī gas ra jo na spor ta spē ļu 
kop vēr tē ju mā ir ie rin do jies 
9.vie tā

� Jau ni pa kal po ju mi 
mūs mā jās – kos mē ti kas sa lons 
SIA “Nā ri ņa”, Pirts ie lā 3
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PA GAS TA PA DO MES LĒ MU MI

MĀL PILS PA GAS TA PA DO MES 20.12.2006. SĒ DE Nr.19
Iz ska tī ja 32 jau tā ju mus.
NO LĒ MA:
• Tur pi nāt sa dar bī bu ar VAS “Lat vi jas 

valsts ce ļi”.
• Ak tua li zēt pie pra sī ju mus Sa tik smes 

mi nis tri jai, VAS “Lat vi jas valsts ce ļi” un 
Rī gas ra jo na pa do mei ie kļaut prio ri tā šu 
sa rak stā:
– valsts ce ļa In ciems–Si gul da–Māl pils–

Ķe gums re kon struk ci ju, īpa šu vē rī bu 
pie vēr šot gā jē ju ce li ņu iz vei dei vir zie nā 
no Sid gun das cen tra līdz Sid gun das 
pa mat sko lai.

– valsts ce ļa Māl pils–Zau be–Kli ģe ne 
teh nis kā stā vok ļa uz la bo ša nu.

• No dot de tāl plā no ju ma pir mo re dak ci ju 
sa bied ris ka jai ap sprie ša nai un at zi nu mu 
sa ņem ša nai.

• At bil sto ši MK no tei ku miem Nr. 883 “Vie tē-
jās paš val dī bas te ri to ri jas plā no ša nas no-
tei ku mi” un ne kus ta mā īpa šu ma “Ķe ša ni” 
de tāl plā no ju ma iz strā des “Sa bied ris kās 
ap sprie ša nas pro gram mai”, or ga ni zēt de-
tāl plā no ju ma iz strā des ot ro sa bied ris kās 
ap sprie ša nas pos mu.

• At bil sto ši MK no tei ku miem Nr. 883 “Vie-
tē jās paš val dī bas te ri to ri jas plā no ša nas 
no tei ku mi”, pie pra sīt no dar ba uz de vu mā 
mi nē ta jām in sti tū ci jām at zi nu mus par 
ne kus ta mā īpa šu ma “Ķe šā ni” de tāl plā-
no ju ma 1. re dak ci ju, pie pra sī ju mam 
pie vie no jot iz strā dā tā de tāl plā no ju ma 1. 
re dak ci ju.

• Pub li cēt pa zi ņo ju mu par de tāl plā no ju ma 
1. re dak ci jas sa bied ris ko ap sprie ša nu 
laik rak stos “Lat vi jas Vēst ne sis”, “Rī gas 
Ap riņ ķa Avī ze”.

• No teikt ne kus ta mā īpa šu ma “Ķe šā ni” de-
tāl plā no ju ma sa bied ris kās ap sprie ša nas 
ot ro pos mu no pa zi ņo ju ma pub li kā ci jas 
brī ža laik rak stā “Lat vi jas Vēst ne sis” līdz 
12.01.2007.

• Pa zi ņo ju mu no sū tīt de tāl plā no ju ma te ri-
to ri jā eso šo un ar plā no ju ma ri si nā ju mu 
sais tī to ne kus ta mo īpa šu mu īpaš nie-
kiem.

• Pie šķirt div iem Māl pils pro fe sio nā lās vi-
dus sko las au dzēk ņiem LVL 100,- kat ram, 
lai vi ņi va rē tu pie da lī ties ra žo ša nas prak-
sē Leo nar do da Vin ci pro jek ta ie tva ros 
Kon stan ces pil sē tā Vā ci jā lai ka pos mā 
no 2007.ga da 4. jan vā ra līdz 31.mai jam, 
no re zer ves fon da lī dzek ļiem.

• Pa sniegt bal vu nau das iz teik smē četr iem 
mū su no vad nie kiem māk sli nie kiem (pen-
sio nā riem), kam ir sa dar bī ba un sais tī ba 
ar Māl pils pa gas tu 90,- LVL kat ram, pēc 
no dok ļu no mak sas.

• Sa ka rā ar veik smī gu 2006. fi  nan šu ga da 
no slē gu mu, pa sniegt bal vu nau das iz teik-
smē pa do mes de pu tā tiem.

• Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku mus Nr.15 
<<Par gro zī ju miem sais to ša jos no tei ku-
mos Nr.3 “Par Māl pils pa gas ta pa do mes 
bu dže tu 2006.ga dam”.>>

• Pie krist sa da līt ne kus ta mos īpa šu mu “Eg-
lī tes” 7,02 ha kop pla tī bā, at da lot ze mes 
ga ba lus 3,2 ha un 3,6 ha.

• Pie krist sa da līt ne kus ta mo īpa šu mu “Va-
na gi” 114,5 ha kop pla tī bā, at da lot ze mes 
ga ba lu 4,3 ha.

• Pie šķirt ju ri dis kās ad re ses “Alk snī ši”, 
“Ave nā ji”, Smil šu ie la 16, Pil skal na ie la 
5, Jau nā ie la 3, Spor ta ie la 12 a, Pils ie la 
8 b, “Le jas Vil ka či”.

• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz 
ne kus ta miem īpa šu miem:
– “Ru be ņi”, kas sa stāv no ze mes ga ba la 

0,2275 ha pla tī bā un ir at da līts no ne-
kus ta mā īpa šu ma “Ru be ņi”,

– “Ceļ ma ļi”, kas sa stāv no ze mes 2,2 ha 
pla tī bā,

– “Upes kar sti”, kas sa stāv no ze mes ga-
ba la 0,644 ha pla tī bā,

– “Va ga ri ņi”, kas sa stāv no ze mes ga ba la 
5,2 ha pla tī bā,

– “Api ņi”, kas sa stāv no ze mes ga ba la 
7,0 ha pla tī bā.

• Ap stip ri nāt iz so les re zul tā tus par ne kus ta-
mo īpa šu mu “Žuč kas”, “Bu kas” un “Su da” 
pār do ša nu.

• Ap stip ri nāt No li ku mu “Par ne kus ta mā 
īpa šu ma (ne dzī vo ja mo tel pu un ar tām 
sais tī to ze mes pla tī bu), kā at se viš ķu 
ze mes ga ba lu vai to da ļu iz no mā ša nas 
kār tī ba”.

• No dot da ļu ne kus ta mā īpa šu ma “Upes-
lī či” ze mi 8,2 ha pla tī bā ar ka das tra 
Nr.8074-001-0323, t. sk. lid lau ka skrej-
ceļš, ilg ter mi ņa no mā uz 12 ga diem, iz slu-
di not iz so lē no mas tie sī bas un ie vē ro jot 
16.06.2005. li ku ma “Valsts un paš val dī bu 
īpa šu mu pri va ti zā ci jas un pri va ti zā ci jas 
ser ti fi  kā tu iz man to ša nas pa beig ša nas 
li kums” un 30.08.2005. MK no tei ku mu 
Nr.645 “No tei ku mi par ze mes ga ba lu no-
mas mak sas ap rē ķi nā ša nas kār tī bu un 
neiz pirk tās pil sē tu ze mes no mas lī gu mu 
slēg ša nas kār tī bu” no tei ku mus.

• Ap stip ri nāt ilg ter mi ņa no mas lī gu ma no-
tei ku mus.

• Ie pir ku mu ko mi si jai iz strā dāt ne kus ta mā 
īpa šu ma “Upes lī či” 8,2 ha pla tī bā, ilg-
ter mi ņa no mas iz so les no tei ku mus līdz 
17.01.2007.

• Iz slu di nāt būv nie cī bas ie ce res pub lis ko 
ap sprie ša nu
– pār brauk tu ves at jau no ša nai Rī gas 

– Ērg ļu dzelz ce ļa ie cirk ņa Kar des pie-
tu ras punk tā;

– Māl pils cie ma sil tu map gā des sis tē mu 
mo der ni zā ci jas un ener go efek ti vi tā tes 

pa aug sti nā ša nai ERAF līdz fi  nan sē tā 
pro jek ta ie tva ros;

– Māl pils par ka me lio rā ci jai un re kon-
struk ci jai;

– Māl pils vi dus sko las re no vā ci jai;
– Māl pils pirms sko las iz glī tī bas ie stā des 

re no vā ci jai.
 Būv nie cī bas ie ce res pub lis ko ap sprie ša-

nu veikt sa ska ņā ar 02.09.1997. g. MK 
not. Nr. 309. “Būv nie cī bas pub lis kās 
ap sprie ša nas no tei ku mi” pra sī bām.

 Māl pils paš val dī bas būv nie cī bas ie ce ru 
pub lis kā ap sprie ša na no tiks 2007. ga da 
31. jan vā rī plkst. 15.00 Māl pils pa gas ta 
pa do mes zā lē Nā kot nes ie lā 1.

 Pa zi ņo ju mu iz vie tot Rī gas Ap riņ ķa Avī zē 
un Māl pils Vēs tīs.

• Lai no dro ši nā tu pro jek ta Māl pils sil tu map-
gā des sis tē mas efek ti vi tā tes pa aug sti nā-
ša na” rea li zā ci ju, iz vei dot dar ba gru pu 
šā dā sa stā vā:
– Rai monds Ta ran da
– Vla dis lavs Ko ma rovs
– Ru dī te Be te
– Ag ris Bu kov skis
– Ine se Ta ran da
– Lī vi ja Mi ču le
– Sol vi ta Strau sa

 Slēgt lī gu mu ar LR Fi nan šu mi nis tri ju par 
fi  nan sē ju ma sa ska ņo ša nu.

 Pie da lī ties pro jek ta “Māl pils sil tu map gā-
des sis tē mas efek ti vi tā tes pa aug sti nā ša-
na” rea li zā ci jā, pa re dzot priekš fi  nan sē ju-
mu LVL 537224,51 un līdz fi  nan sē ju mu 
LVL 182488,25

 Līdz fi  nan sē ju ma no dro ši nā ša nai ņemt 
aiz ņē mu mu Valsts ka sē LVL 537225,- uz 
30 ga diem.

 Ap stip ri nāt aiz ņē mu ma at mak sas gra fi -
ku.

 Uz sākt ie pir ku ma pro ce dū ru teh nis kā 
pro jek ta iz strā dei.

 Teh nis kā pro jek ta iz strā dei pa re dzēt lī-
dzek ļus 2007.ga da bu dže tā.

 Pēc teh nis kā pro jek ta iz strā des veikt ie-
pir ku ma pro ce dū ru at tie cī go būv dar bu 
veik ša nai, būv uzr au dzī bai un pro jek ta 
eks per tī zei.

• Iz vei dot dar ba gru pu pro jek ta “Ūdens-
saim nie cī bas at tīs tī ba Aus trum lat vi jas 
up ju ba sei nu paš val dī bās 3.kār ta” īs te-
no ša nai šā dā sa stā vā:
– Rai monds Ta ran da
– Vla dis lavs Ko ma rovs
– Bro ņis lavs Kar po vičs
– Ine se Ta ran da
– Lī vi ja Mi ču le
– Ie va Vi ļu ma
– Ag ris Bu kov skis

 kā re zul tā tā tiks veik ta Māl pils pa gas ta 
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Sid gun das cie ma ūdens sa gat avo ša nas 
sis tē mas un ka na li zā ci jas sis tē mas re kon-
struk ci ja.

• Sa ska ņā ar 2006.ga da 18.ok tob ra Māl-
pils pa gas ta pa do mes lē mu mu Nr.16/7 
“Par cir smu iz so li” un 08.11.2006. pa-
do mes lē mu mu Nr.17/8 “Par cir smas 
iz so les re zul tā tu ap stip ri nā ša nu”, iz slēgt 
no paš val dī bas bi lan ces mež au dzes vēr-
tī bas:
– ”Sau lie ši”1.me ža kvar tā la 5.un 6.no-

ga ba lā 2,4 ha kop pla tī bā, ka das tra 
Nr.8074-004-0011

– Vec briš ķē ni” 2.me ža kvar tā la 2.no ga ba-
lā 1,9 ha kop pla tī bā, ka das tra Nr.8074-
006-0046.

• Pa ma to jo ties uz 18.10.2006. pa do mes 
sē des lē mu mu Nr.16/5 <<Par ne kus ta-
mā īpa šu ma “Bu kas”, “Žuč kas”, “Su da” 
at sa vi nā ša nu>> un 2012.2006. pa do mes 
sē des lē mu ma Nr.19/10 “Par ne kus ta mo 
īpa šu mu iz so les re zul tā tu ap stip ri nā-
ša nu”, iz slēgt no paš val dī bas bi lan ces 
ne kus ta mos īpa šu mus:
– “ŽUČ KAS”, ka das tra nr.8074-001-

0079, pla tī ba 8,2
– “SU DA”, ka das tra nr. 8074-003-0739, 

pla tī ba 0,5981 ha
– “BU KAS”, ka das tra nr.8074-001-0125, 

pla tī ba 1,0 ha.

• Ap stip ri nāt paš val dī bas ie lu un ce ļu 
at li ku šo lie to ša nas lai ku sa ska ņā ar 
02.01.2006. man tas vēr tē ša nas ko mi si-
jas sa stā dī to Ak tu.

• No teikt paš val dī bas pa mat lī dzek ļu vēr-
tī bas un at li ku šā liet de rī gās lie to ša nas 
lai ku sa ska ņā ar 02.01.2006. man tas 
vēr tē ša nas ko mi si jas sa stā dī to Ak tu

• Dzēst ban kro tē ju šās SIA “Mā ris me tāls”, 
ju ri dis kā ad re se Mū ku sa las ie la 73, Rī ga, 
ie dzī vo tā ju ie nā ku ma no dok ļa pa rā du 
paš val dī bas bu dže tam par sum mu Ls 
554.45,

• Ap stip ri nāt par ama ta kan di dā ti uz paš-
val dī bas po li ci jas priekš nie ces ama tu 
paš val dī bas po li ci jas kār tīb nie ci OK SA-
NU SMIR NO VU.
– Lūgt Iekš lie tu mi nis tri ju iz vēr tēt iz vē lē-

tās kan di dā tes at bil stī bu.
• Re ģis trēt in di vi duā los dar bus:

– me ža iz strā des strād nieks, no sa kot 
pa tent mak su 120,- Ls ga dā,

– kla sis kās ma sā žas ma sie ris, ne no sa-
kot pa tent mak su,

– ak mens ap strā des un res tau rā ci jas 
amat nieks, no sa kot pa tent mak su 120,- 
Ls ga dā,

– kos mē ti ķe, no sa kot pa tent mak su 60,-
Ls ga dā,

– tel pu kos mē tis ko re mont dar bu veik-
ša na, no sa kot pa tent mak su 60,- Ls 
ga dā,

– fi  zi kā lās te ra pi jas pro ce dū ru veik ša na, 
no sa kot pa tent mak su 60,- Ls ga dā,

– me di cī nas mā sas pa kal po ju mu veik-
ša na, no sa kot pa tent mak su 120,- Ls 

ga dā,
– ār sta pa līgs, no sa kot pa tent mak su 

120,- Ls ga dā,
– ār sta pa līgs, no sa kot pa tent mak su 60,- 

Ls ga dā,
– būv dar bu va dī tājs celt nie cī bā, no sa kot 

pa tent mak su 120,- Ls ga dā,
– strād nieks celt nie cī bā, no sa kot pa tent-

mak su 120,-Ls ga dā,
– kurp nie ka pa kal po ju mi, ne no sa kot pa-

tent mak su.
– mež strād nieks, no sa kot pa tent mak su 

120,-Ls ga dā,
– au to brauk ša nas mā cī bu in struk tors, 

no sa kot pa tent mak su 60,-Ls ga dā,
– sko lo tā ja prak se – ang ļu va lo da pirms-

sko lā, no sa kot pa tent mak su 60,-Ls 
ga dā,

• Vei dot ko pē ju Si gul das re ģio na paš val dī-
bu būv val di.

• Ar 01.01.2007. no teikt tel pu no mas mak-
su 0,50 Ls/m2 par ne ap dzī vo ja mo tel pu 
no mu:
– Rī gas–Og res virs mež nie cī bai par tel-

pām Ķir šu ie lā 2,
– Al das Bē val des ģi me nes ār sta prak sei 

par tel pām “Ve ca jā pa stā”,
– SIA “Nor ma K” par tel pām Nā kot nes 

ie lā 1.
• Ap stip ri nāt Cen tra kat lu mā jas no mas 

lī gu mu,
• Ap stip ri nāt Māl pils un Sid gun das cie mu 

ūdens tor ņu ar at dzel žo ša nas sta ci ju no-
mas lī gu mu,

 No teikt no mas mak su par šiem ob jek tiem 
120,- LVL ga dā.

• Ak cep tēt Ze mes no mas lī gu ma pro jek-
tu par ne kus ta mā īpa šu ma “Pun du ri” 
ze mes no mu 11,7 ha pla tī bā, no sa kot 
no mas mak su 1,5 % no ze mes ka das-
trā lās vēr tī bas.

• Iz vei dot dar ba gru pu Māl pils 800 ga du 
ju bi le jas pa sā ku mu or ga ni zē ša nai un 
no dro ši nā ša nai šā dā sa stā vā:
– Es me ral da Tā le,
– Edī te Prie ku le,
– Vik to ri ja Kal ni ņa,
– Dzin ta Kras ti ņa,
– Vla dis lavs Ko ma rovs,
– Rai monds Ta ran da,
– Bai ba Lip pe,
– Kris tī ne Ci mer ma ne,
– Il ze Va na ga,
– Ag ris Bu kov skis,
– Ok sa na Smir no va,
– Nel li ja An dru ke le,
– Vi dus sko las pār stā vis,
– Inā ra Bah ma ne
– Ie va Vi ļu ma
– Pro fes. vi dus sko las pār stā vis
– Va len tīns Svikšs
– Jā nis Lū kins
– Ju ris Vī tums,
– Mā ra Āren te

– Bēr nu dār za pār stā vis
– Ive ta Krie vi ņa
– Edī te Sa le nie ce

 Dar ba gru pai ie vē lēt gru pas va dī tā ju.
 Dar ba gru pas va dī tā jam no teikt sa mak su 

60,- LVL mē ne sī.
• No dot pri va ti zā ci jai paš val dī bas ne kus-

ta mo īpa šu mu – ze mes ga ba lu 0.25 
ha pla tī bā Sid gun dā, Māl pils pa gas tā, 
Rī gas ra jo nā, kas ir da ļa no ze mes 
ga ba la 0.4 pla tī bā ar ka das tra nu mu ru 
80740050443 un ie tilpst ne kus ta mā 
īpa šu ma “Sau lie ši–S” 3.4 ha kop pla tī bā 
sa stā vā (ka das tra Nr. 80740050410).
– Uz dot ne kus ta mā īpa šu ma ve cā ka jam 

spe ciā lis tam Ai va ram Skro de rim no stip-
ri nāt ze mes grā ma tā Māl pils pa gas ta 
paš val dī bas īpa šu ma tie sī bas uz p.1. 
mi nē to ne kus ta mo īpa šu mu.

– Uz dot iz pil din sti tū ci jai iz strā dāt pri va-
ti zā ci jas no tei ku mus un no teikt ne-
kus ta mā īpa šu ma ce nu pri va ti zā ci jas 
va ja dzī bām.

· No dot pri va ti zā ci jai paš val dī bas ne-
kus ta mo īpa šu mu – ze mes ga ba lu 
0.13 ha pla tī bā (ka das tra nu murs 
80740030845) Māl pils mui žas ze mes 
no ga bals, Māl pi lī, Māl pils pa gas tā, Rī-
gas ra jo nā.

– Uz dot ne kus ta mā īpa šu ma ve cā ka-
jam spe ciā lis tam Ai va ram Skro de rim 
no stip ri nāt ze mes grā ma tā Māl pils pa-
gas ta paš val dī bas īpa šu ma tie sī bas 
uz ne kus ta mo īpa šu mu – ze mes ga ba-
lu 0.13 ha pla tī bā (ka das tra nu murs 
80740030845) Māl pils mui žas ze mes 
no ga bals, Māl pi lī, Māl pils pa gas tā, Rī-
gas ra jo nā.

– Uz dot iz pil din sti tū ci jai iz strā dāt pri va-
ti zā ci jas no tei ku mus un no teikt ne-
kus ta mā īpa šu ma ce nu pri va ti zā ci jas 
va ja dzī bām.

• No dot pri va ti zā ci jai paš val dī bas ne kus-
ta mo īpa šu mu – ze mes ga ba lu 0.30 ha 
pla tī bā (ka das tra nu murs 80740030846) 
Māl pils teh ni ku ma ze mes no ga bals, Māl-
pi lī, Māl pils pa gas tā, Rī gas ra jo nā.
– Uz dot ne kus ta mā īpa šu ma ve cā ka-

jam spe ciā lis tam Ai va ram Skro de rim 
no stip ri nāt ze mes grā ma tā Māl pils pa-
gas ta paš val dī bas īpa šu ma tie sī bas 
uz ne kus ta mo īpa šu mu – ze mes ga ba-
lu 0.30 ha pla tī bā (ka das tra nu murs 
80740030846) Māl pils teh ni ku ma 
ze mes no ga bals, Māl pi lī, Māl pils pa-
gas tā, Rī gas ra jo nā.

– Uz dot iz pil din sti tū ci jai iz strā dāt pri va-
ti zā ci jas no tei ku mus un no teikt ne-
kus ta mā īpa šu ma ce nu pri va ti zā ci jas 
va ja dzī bām.

• No dot pri va ti zā ci jai paš val dī bas ne kus-
ta mo īpa šu mu – ze mes ga ba lu 0.12 ha 
pla tī bā Teh ni ku ma no ga ba lā, Māl pils 
pa gas tā, Rī gas ra jo nā, kas ir da ļa no 

Turpinājums  4. lpp.
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ze mes ga ba la 3.6 kop pla tī bā ar ka das tra 
nu mu ru 80740030252.
– Uz dot ne kus ta mā īpa šu ma ve cā ka jam 

spe ciā lis tam Ai va ram Skro de rim no stip-
ri nāt ze mes grā ma tā Māl pils pa gas ta 
paš val dī bas īpa šu ma tie sī bas uz p.1. 

mi nē to ne kus ta mo īpa šu mu.
– Uz dot iz pil din sti tū ci jai iz strā dāt pri va-

ti zā ci jas no tei ku mus un no teikt ne-
kus ta mā īpa šu ma ce nu pri va ti zā ci jas 
va ja dzī bām

• Pie da lī ties Lat vi jas Vi des aiz sar dzī bas 

fon da pro jek tu ie snie gu mu kon kur sā 
prio ri tā tē “Ūde ņu aiz sar dzī ba”.

 Pro jek ta tā mē pa re dzēt ne piec ie ša mo 
paš val dī bas līdz fi  nan sē ju mu 51 % ap mē-
rā no ko pē jām pro jek ta iz mak sām, kas 
sa stā da 16810,- Ls.

Turpinājums no 3. lpp.

1. Atcelt 2006.gada 9.augusta Saistošos noteikumus Nr.10 <<„Par 
grozījumiem 11.01.2006. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils pagastā”>>.

2. Grozīt 2006.gada 11.janvāra Saistošos noteikumus Nr.2 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils pagastā”:
• 4.punktu izteikt sekojoša redakcijā: „Mālpils pagastā GMI 

līmenis ir 32 lati mēnesī vienai personai.”
• Papildināt ar 7.1.7.punktu :” 7.1.7. pabalsts Ziemassvētkos”
• Svītrot punktu 7.2.12;
• 13.punktu izteikt sekojošā redakcijā: „13. Pabalsts sakarā ar 

bērna piedzimšanu tiek piešķirts pamatojoties uz vecāku ies-
niegumu un dzimšanas apliecības kopiju. Pabalsta apmērs ir 
Ls 50,-. Pabalstu piešķir vienam no vecākiem, ja dzīves vieta 
jaundzimušajam un vienam no vecākiem ir deklarēta Mālpils 
administratīvajā teritorijā”

• 19.punktā svītrot teikuma daļu „1.-4.klašu skolēni 20 stun-
das”;

• 22.punktu izteikt sekojošā redakcijā: „Pabalsts komunālo 
maksājumu veikšanai vai kurināmā iegādei ir līdz Ls75,-. 
Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā un var tikt izmaksāts 

skaidrā naudā vai pārskaitīts komunālo pakalpojumu 
sniedzējiem vai kurināmā piegādātājiem”.

• 23.punkta pēdējo teikumu izteikt sekojoši: „Pierādītie izdevumi 
tiek segti 50% apmērā”;

• Svītrot 24.punktu;
• 27.punktu izteikt sekojošā redakcijā: „Pabalsts pakalpojumu 

apmaksai, kas saistīts ar transporta izmantošanu, trūcīgām 
un maznodrošinātām personām var tikt izmaksāts naudā, 
daļēji vai pilnībā sedzot pakalpojumu izmaksas vai par pa-
balsta summu tiek uzskatīta Aģentūras apmaksātie rēķini . 
Tie ir aģentūras apmaksāti pakalpojumi atsevišķās situācijās: 
krīzes situācijās, kas saistītas ar bērna veselību, personu 
nogādāšanu ārstniecības vai citās specializētās iestādēs, ja 
persona pamatotu iemeslu dēļ nespēj pārvietoties ar sabie-
drisko transportu; piebraucamā ceļa attīrīšana no sniega uz 
dzīvojamo māju.”

• Svītrot punktu 30.5.

Padomes priekšsēdētājs
A.Liemežs

Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2007. gada 1. martu 
SAISTOŠIE  NOTEIKUMI  Nr.1

Apstiprināti ar 17.01.2007. sēdes lēmumu Nr.1/4

Par grozījumiem 11.01.2006.saistošajos noteikumos Nr.2 
„Par sociālo palīdzību Mālpils pagastā”

Izdoti, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”15.panta 7.,8.,9. punktiem,  likuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likums” 35.panta 3. un 4.daļu, likuma “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 3. un 25.pantu, Minis-

tru kabineta noteikumiem Nr.373 no 31.05.2005. “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” 
2. un 3.punktu, Nr.174 no 25.03.2004. “Audžuģimeņu noteikumi” 35.punktu, Nr.857 no 15.11.2005. “Noteikumi par sociālajām 

garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” 3.,27.,29.,30.,31.punktu, Nr.97 no 25.02.2003. 
“Kārtība, kādā ģimene vai  atsevišķi dzīvojoša ģimene atzīstama par trūcīgu”.

• Uz ņemt paš val dī bas bi lan cē tai pie krī to šos til tus pa ma to jo ties uz ce ļu, ie lu un til tu ser ti fi  cē ta vēr tē tā ja Ju ra Ro zī tes veik to ap rē ķi-
nu ar ta bu lā mi nē to vēr tī bu un til tu at li ku šo kal po ša nas lai ku.

TIL TA 
NR.

KA TE GO-
RI JA 

(IE LA VAI 
CEĻŠ)

IE LAS, 
CE ĻA 

NO SAU KUMS

ŠĶĒR SLIS 
(UPE, 
CEĻŠ)

BŪ VES 
VEIDS

BŪ VES 
MA TE-
RIĀLS

BŪ VES 
GADS

ESO ŠĀ TIL TA 
AT LI KU ŠAIS 

KAL PO ŠA NAS 
LAIKS GA DI

ESO ŠĀ 
TIL TA 

VĒR TĪ BA 
LVL

1 PA GAS TA 
IE LA

SU DAS IE LA – 
VIB RO KA

SU DA CEN-
TRA DAM BIS

Si ju tilts DZ/B 1959 13 13815

2 PA GAS TA 
CEĻŠ

SIK SNAS – 
BURT NIE KI – DĀR ZI ŅI

SU DA Plāt ņu tilts DZ/B 1970 44 24431

3 PA GAS TA 
CEĻŠ

BAŅ ĢI – PIL SKAL NI – 
KNIE DI ŅI

MER GU PE Plāt ņu tilts DZ/B 1970 44 34842

4 PA GAS TA 
CEĻŠ

BU KAS – BAUS KAS – 
MER GU PES KOM-
PLEKSS ZVIRGZDI

MER GU PE Plāt ņu tilts DZ/B 1980 54 105176

5 PA GAS TA 
CEĻŠ

TEH NI KUMS – 
UP MA LAS KNIE DI ŅI

SU DA Plāt ņu tilts DZ/B 1980 54 71957

Sa ga ta vo ja: kan ce le jas va dī tā ja  Dzid ra Bem be re
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2. jan vā ris – pa gas ta pa do mes priekš-
sē dē tājs pie da lās LPS val des sē dē, 
ku rā in for mē ja par B.Geit sa pro jek tu 
Lat vi jas paš val dī bām, par ES pil sēt vi-
des prio ri tā ti, kā arī sē des da līb nie ki 
ti ka ie pa zīs ti nā ti ar LPS 2007.ga da 
1.pus ga da plā nu.

3. jan vā ris – pa do mes priekš sē dē tājs 
un sa bied ris ko at tie cī bu spe ciā lis te 
pie da lās Pirms sko las iz glī tī bas ie stā-
des lo go pē da ka bi ne ta at vēr ša nā.

– kul tūr vi des at tīs tī bas da ļas va dī tā ja 
un pro jek tu koor di na to re pie da lās 
brau cie nā ar Si gul das un Al la žu 
tū ris ma jo mas pār stāv jiem pa plā-
no to ve lo marš ru tu Si gul da – Mo re 
– Māl pils – Al la ži – Si gul da, ti ka 
ap zi nāts tā ga rums, ce ļa no rā žu 
skaits un ap ska tes ob jek ti.

– iz pild di rek tors pie da lās Lat vi jas 
paš val dī bu iz pild di rek to ru sa nāk-
smē, kas vel tī ta Ei ro pas Sa vie nī-
bas struk tūr fon diem un Ko hē zi jas 
fon dam 2007.–2013.ga dā.

5. jan vā ris – no tiek dar ba gru pas 
sa nāk sme par spor ta kom plek sa 
celt nie cī bu.

– no tiek dar ba gru pas sa nāk sme par 
pro jek ta “Māl pils sil tu map gā des 
sis tē mas efek ti vi tā tes pa aug sti nā-
ša na” vir zī bu.

9. jan vā ris – pa gas ta pa do mes va dī ba 
tie kas ar SIA “Māl pils mi ne rāls” pār-
stāv jiem par pro jek ta at tīs tī bu.

– no tiek pir mā Māl pils 800 dar ba 
gru pas sa pul ce.

– pro jek tu koor di na to re un z/s “Agat-
nie ki” zem nieks Igors Ša bo ha pie-
da lās Rī gas ra jo na lau ku at bal sta 
bied rī bas Pa do mes sē dē Al la žos.

10. jan vā ris – pa gas ta pa do mes tel-
pās no tiek spor ta kom plek sa pro jek-
ta pre zen tā ci ja.

12. jan vā ris – pa gas ta pa do mes tel-
pās no tiek ze mes ga ba la “Ķe šā ni” 
1. re dak ci jas sa bied ris kās ap sprie-
ša nas sa nāk sme.

– pa gas ta pa do mes priekš sē dē-
tājs pie da lās pa gas tu ap vie nī bas 
val des sē dē Rē zek nes ra jo na 
Naut rē nu pa gas tā, Ro gov kā, ku rā 

pie da lī jās arī Re ģio nā lās at tīs tī bas 
un paš val dī bu lie tu mi nistrs Ai gars 
Što ken bergs.

– kul tūr vi des at tīs tī bas da ļas va dī tā ja 
un pro jek tu koor di na to re vie so jas 
pie Džem mas Skul mes Rī gā, lai ap-
spries tu ide jas par Skulm ju ta kas 
pro jek ta at tīs tī bu, Ād mi ņu mā ju at-
tīs tī bu, vie no tos par Skulm ju dzim-
tas man to ju ma fon da di bi nā ša nu.

– Valsts Kul tūr ka pi tā la fon dam at kār-
to ti ie sniegts pro jek ta pie tei kums 
“Māl pils baz nī cas ēr ģe ļu res tau rā-
ci ja”.

14. jan vā ris – pa do mes priekš sē dē-
tājs un sa bied ris ko at tie cī bu spe-
ciā lis te sveic pa gas ta ie dzī vo tā ju 
J.Kri so nu vi ņa dzī ves ju bi le jā.

14. – 21.jan vā ris – Māl pils kul tū ras 
na ma va dī tā ja, kul tū ras na ma māk-
sli nie cis kā va dī tā ja un pro jek tu koor-
di na to re pie da lās Leo nar do da Vin ci 
mūž iz glī tī bas pro jek tā “Mū žizl gī tī bas 
pie re dze Vā ci jas un Zvied ri jas lau ku 
paš val dī bās” Ak sval lā, Zvied ri jā.

15. jan vā ris – pa gas ta pa do mes 
va dī ba tie kas ar SIA “Bal tic Tatry 
Skydi ver” pār stāv jiem par lid lau ka 
turp mā ko iz man to ša nu.

– Leo nar do da Vin ci pro gram mas 
ie tva ros pa gas ta pa do mē dar bu 
uz sāk prak ti kants no Fran ci jas.

17. jan vā ris – Sid gun das vēs tu res ce-
ļo jo šās iz stā des uz stā dī ša na Māl pils 
vi dus sko lā.

18. jan vā ris – kul tūr vi des at tīs tī bas 
da ļas va dī tā ja un no vad pēt nie cī bas 
mu ze ja va dī tā ja ko pā ar pa gas ta 
ie dzī vo tā ju J.Lū ki nu do das eks pe dī-
ci jā uz Spaļ ļiem Knie di ņos, vēs tu res 
lie cī bu vāk ša nai

19. jan vā ris – kul tūr vi des at tīs tī bas 
da ļas va dī tā ja un no vad pēt nie cī bas 
mu ze ja va dī tā ja do das eks pe dī ci jā 
uz Sid gun du pie Mod ra Zu te ra, lai 
sa vāk tu eks po nā tus eks po zī ci jai Se-
nā kla se Māl pils no vad pēt nie cī bas 
mu ze jā.

23. jan vā ris – pa gas ta pa do mes 
priekš sē dē tājs pie da lās LPS fi  nan šu 
ko mi te jas sē dē.

25. jan vā ris – pa gas ta pa do mes 
priekš sē dē tājs pie da lās Fi nan šu 
mi nis tri jā dis ku si jā par paš val dī bu 
fi  nan šu iz lī dzi nā ša nas sis tē mas at-
tīs tī bu.

27. jan vā ris – pa gas ta pa do mes 
priekš sē dē tājs pie da lās Māl pils pa-
gas ta zem nie ku ga da no slē gu ma 
pa sā ku mā.

29. jan vā ris – pa gas ta pa do mes 
priekš sē dē tājs pie da lās vi dus sko las 
Māl pils ne dē ļas at klā ša nas pa sā ku-
mā. Pa sā ku mu cikls Māl pils ne dē ļa 
vel tī ta Māl pils 800 ga du un vi dus sko-
las 25 ga du ju bi le jai.

30. jan vā ris – pa gas ta pa do mes 
priekš sē dē tājs pie da lās Rī gas ra jo na 
pa do mes sē dē.

31. jan vā ris – In ves tī ci ju un ārē jo sa-
ka ru da ļas va dī tā ja pie da lās Rī gas 
ra jo na mūž iz glī tī bas koor di na to ru 
se mi nā rā.

In ves tī ci ju un ārē jo sa ka ru da ļas va-
dī tā ja un Mū zi kas un māk slas sko las 
māk slas no da ļas di rek to ra viet nie ce 
mā cī bu dar bā strā dā pie ES iz glī tī bas 
pro gram mu pro jek tu pie tei ku mu iz strā-
des (Co me nius, Leo nar do da Vin ci), 
plā no ti 5 pro jek ti Māl pils mā cī bu ie-
stā dēm un 1 pa gas ta pa do mei, kā arī 
4 pe da go ģis ko dar bi nie ku in di vi duā lo 
sti pen di ju pie tei ku mu iz strā de (Aka dē-
mis ko pro gram mu aģen tū ra, Pro fe sio-
nā lās iz glī tī bas at tīs tī bas aģen tū ra).

Pa ma to jo ties uz Būv nie cī bas li ku-
ma 7. 5. punk tu, Māl pils būv val de in-
for mā ci ju par būv nie cī bas ie ce rēm un 
būv val des lē mu miem pub li cē Māl pils 
pa gas ta pa do mes mā jas la pā: www.
mal pils.lv zem sa da ļām Māl pils Vēs tis, 
In for mā ci ja.

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

Pa gas ta pa do mes no ti ku mi jan vā rī
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ZIŅAS

Ir iz vei do ta dar ba gru pa Māl pils 800 ga-
des svēt ku rī ko ša nai. 9. jan vā rī no ti ka tās 
pir mā sa nāk sme. Ti ka pie ņemts lē mums, 
ka 2007. gads būs svēt ku ie ska ņu gads, 
bet svēt ku kul mi nā ci ja tiks sa snieg ta 
2008. ga da va sa ras no ga lē. Dar ba gru pu, 
ku rā ie sais tī ti pa gas ta ie stā žu, uz ņē mu-
mu pār stāv ji va dīs kul tū ras na ma di rek-
to re Edī te Prie ku le. Šī brī ža gal ve nais 
uz de vums ir no ti ku mu un vei ca mo dar bu 
plā no ša na. Lai svēt ki iz do tos daudz pu-
sī gi un in te re san ti lab prāt tiks uz klau sī ti 
Māl pils pa gas ta ie dzī vo tā ju ie ro si nā ju mi 
un priekš li ku mi.

Dar bu uz sā ku si jau nā In for ma tī vā iz de vu ma “Māl pils vēs tis” 
re dak to re Dai ga Frīd ber ga

Māl pils pa gas ta Vīn kalns, kur ie spē jams at ra du sies 
Ido ves pils, ir vie ta, kas sais tī ta ar pir ma jām do ku men-
tos at ro da ma jām zi ņām par Māl pi li 1207.–1209.ga dā

Edīte Pauls-Vīgnere un Helēna Medne 
māk slas ga le ri jas “Si de gun de” at klā ša nas die nā

Iz mai ņas “Māl pils vēs tīs” 
jau na jā ga dā

10. jan vā rī pa gas ta pa do mes tel pās in for ma tī vā 
iz de vu ma “Māl pils vēs tis” vei do tā ji uz ap sprie di 
ai ci nā ja pa gas ta ie stā žu va dī tā jus, lai klā te so šos 
ie pa zīs ti nā tu ar jau no avī zes re dak to ri Dai gu Frīd-
ber gu un pār ru nā tu nā ka mā ga da avī zes tē mas un 
plā no ju mu. Arī turp māk avī zī tes lap pu sēs tiks pla ši 
at spo gu ļo ti pa gas ta dzī ves no ti ku mi, pa gas ta pa-
do mes darbs, sko lu dzī ve un gat avo ša nās Māl pils 
vi dus sko las 25. ju bi le jai, spor ta un kul tū ras dzī ves 
jau nu mi, kā arī ci ta no zī mī ga in for mā ci ja.

Māk slas ga le ri ja “Si de gun de”
Ga da no ga lē Rī gā Lāč plē ša ie lā 10 dur vis vē ra He lē nas 

Med nes māk slas ga le ri ja “Si de gun de”. “Sid gun dā di vas upes 
sa tek ko pā un do das pre tim Rī gai. Tā arī cil vē ki un vi ņu dar bi 
sa plūst ko pā – te pil sē tā”, tik ša nās rei zē ar māl pi lie šiem, TLM 
stu di jas “Ur ga” da līb nie kiem un ci tiem in te re sen tiem šā ga da 
4. jan vā rī tei ca He lē na Med ne. De cem brī un jan vā ra sā ku mā 
ga le ri jā bi ja ska tā mi tek stil māk sli nie ces Edī tes Pauls – Vīg ne res 
dar bi, tos jan vā ra vi dū no mai nī ja glez no tā ja Ni ko la ja Ka ra go dina 
ju bi le jas iz stā de.

Katrs māl pi lie tis, sid gun die tis vien mēr tiks mī ļi gai dīts ga le ri jā. 
Tās saim nie ce He lē na prie cā tos, ja “Si de gun de” kļū tu par vie tu, 
kur, ie brau cot Rī gā, no ru nāt tik ša nos ar drau giem un, mal ko jot 
tē ju, ne stei dzī gu mir kli ka vē ties Lie lās Māk slas pa sau lē.

Uz sāk ta gat avo ša nās Māl pils 800 ga dei
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2007.gads – spilg tu no ti ku mu gads. Mū su cie mā tas 
aiz ri tēs zem di vu lie lu ju bi le ju zvaigz nes: Māl pils vi dus-
sko lai ti kai jau nī bas ga di – 25, bet Māl pi lij jau cie nī jams 
ve cums – 800.

Mū su sko las šī ga da de vī ze “Ar zvaigz nes gais mu sir dī” 

ro si na ik brī di pa tu rēt prā tā sva rī gā ko – tiek ša nos gan pēc 
ga ra gais mas, gan pēc gai šu ma cil vē cis ka jās at tie cī bās.

Lai vis iem māl pi lie šiem možs gars un vē lē ša nās sa vu 
pa gas tu pa da rīt skais tu un sa kop tu.

Re dak ci ja

Māl pils vi dus sko las skolē nu iz de vums

2006. gads 
Māl pils vi dus sko lā

2006. ga da pē dē jās mā cī bu die nas bi ja ba gā tas in te re san-
tiem Zie mas svēt ku pa sā ku miem: 1. – 4.kla ses no ska tī jās jau ku 
dra ma tis kā pul ci ņa uz ve du mu, ko sa ga ta vo ja sko lo tā ja Gun ta 
Bah ma ne, bet 5. – 8.kla šu sko lē niem 5.kla šu teāt ra mī ļo tā ji 
pa rā dī ja jaut ru lu dzi ņu “Kur ir brī nums?”

9. – 12.kla šu jau nie ši sa vu pro gram mu vei do ja pa ši. Lūk, 
da ži fo to mir kļi!

Ar ko sā cies 2007.gads?
Ar Māl pils vi dus sko las 

ko man du (9.b kl., 7.a kl.) 
ie gū to 2. un 3. vie tu re pub-
li kas kon kur sa “Gri bu būt 
mo bils” pus fi  nā lā. Pro jek tu 
or ga ni zē ja CSDD. Ap svei-
cam!

Ar no vad pēt nie ku ro-
sīšanos, jo no 29. janvāra 
līdz 2. februārim sko lā no-
tiks tra di cio nā lā Māl pils ne-
dē ļa, kas šo gad or ga ni zē ta 
ci tā di kā ie priek šē jās.

29. jan vā rī – ne dē ļas 
at klā ša na, ku rā gai dām 
arī kā du pa gas ta pa do mes 
pār stā vi.

30. jan vā rī vi dus sko lē ni 
tie kas ar vai rā kiem Māl pils 
ie stā žu un uz ņē mu mu va-
dī tā jiem. Sa ru na no piet na: 
kā du vi ņi redz sa vas ie stā des vai uz ņē mu ma nā kot ni, vai ta jā 
būs vie ta arī šo brīd sko las so lā sē do ša jiem.

31. jan vā rī spē lē “Zi ni, ne mi ni” zi nā ša nām par Māl pi li mē-
ro sies trīs va re nas ko man das – vi dus sko lē nu, sko lo tā ju un 
ab sol ven tu.

1. feb ruā rī tur pi nā sies ie priek šē jā die nā sāk tie kla šu kon-
kur si un spē les, bet va ka rā no plkst. 19.00 līdz 21.00 gai dām 
ab sol ven tus un ci tus in te re sen tus sko las mu ze jā. Pa stās tī sim, 
pa rā dī sim, ko katrs vē lē sies. Bū sim prie cī gi, ja lī dzi būs cie ma-
ku ku lis – kā da sko las ga du fo to grā fi  ja, ve ca grā ma ta, burt nī ca, 
zī mē jums u.c.

2. feb ruā rī “pie lik sim punk tu” lie lam dar bam. Pa sā ku mā “Ar 
zvaigz nes gais mu tei ku ze mē Māl pi lī” no tiks tei ku grā ma tas at-
vēr ša na, uz ku ru ai ci nā ti gan bi ju šie, gan eso šie sko lē ni – tei ku 
au to ri. Grā ma ta būs di vu no vad pēt nie cī bas pul ci ņa da līb nie ču – 
Ine tas Meln alk snes un Sa ni tas At ruš kē vi čas pro jek ta darbs.

Māl pils ne dē ļas no ri sēs ie sais tī sies arī priekš me tu sko lo tā ji, 
stun dās iz man to jot pie mē ro tus ma te riā lus par mū su pa gas tu.

Lap pu si sa ga ta vo ja 
sko las no vad pēt nie ki

Kon kur sa “Gri bu būt mo bils” pus fi -
nā la 2. vie tas ie gu vē ji – 9.b kla ses 
ko man da

Otr dien, 13. mar tā – Ve cā ku die na. Būs ie spē jams ap-
mek lēt mā cī bu stun das un pēc pus die nā tik ties ar sko lo tā jiem 
un sko las va dī bu.

2. jū ni jā Māl pils vi dus sko lā no tiks ab sol ven tu, sko lo tā ju 
un dar bi nie ku sa li do jums. Ai ci nā ti arī vi su bi ju šo sko lu ab sol-
ven ti.
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Lau kā ska to ties, grū ti ap tvert, ka ir jau 
jan vā ra vi dus. La bi, ka vēl ir ka len dārs... 
Bet ne ska to ties uz da bas un tu miem, sko-
las dzī ve rit sa vu gai tu. Un jau aiz mu gu-
ras vai rā ki pa sā ku mi, par ku riem īsu mā 
vē los jums pa stās tīt.

No vem brī...
No vem bra sā ku mā mū su sko lā no ti-

ka Mai zes ne dē ļa ar de vī zi “Ru dzu mai-
ze – spē ka mai ze”. Šīs ne dē ļas ie tva ros 
no ti ka vai rā ki pa sā ku mi, pie mē ram, kat ra 
kla se vei do ja kā du ēdie nu, ku ra pa ma tā 
ir rupj mai ze.1. kl. – smē rē ja me dus mai-
zī tes, 2. kl. – vei do ja grauz di ņu sa lā tus, 
3. kl. – ga ta vo ja mai zes sa lā tus, 4. kl. – pa-
ga ta vo ja ķip lok mai zī tes, 5. kl. – smē rē ja 
kār tai nās mai zī tes, 6. kl. – kar sē ja tos ter-
mai zes ar ba nā niem, 7. kl. – pa ga ta vo ja 
rupj mai zes kār to ju mu, 8. kl. – sa smē rē ja 
da žā das sviest mai zī tes, 9. kl. – ce pa rupj-
mai zes un ābo lu sa ce pu mu. Jau ki bi ja tas, 
ka kla ses uz de gus tā ci ju sau ca ci tu kla šu 
sko lē nus un sko lo tā jus, pro tams, īsi arī 
pa stās tot par ēdie nu.

Vēl ļo ti neaiz mir sta mas bi ja tik ša nās 
ar “Māl pils mai zes” un “Lā ču” cep tu ves 
pār stāv jiem. Lie ki pie bilst, ka šīs tik ša nās, 
pro tams, bei dzās ļo ti gar šī gi – ar mai zī tes 
de gus tā ci ju. Vēl no teik ti vē los teikt, ka 
“Lā ču” cep tu ves pār stā vis ir mū su sko las 

ab sol vents Jā nis Dā vids, kas nu jau ir kļu-
vis par maiz niek meis ta ru.

Ap tau jā tie sko lē ni at zi na, ka vi ņiem 
ļo ti gar šo ja gan pa šu gat avo tais, gan 
de gus tē tais.

10. no vem brī tra di cio nā li no ti ka Mār-
tiņ die nas tir dziņš, ku rā šo gad bi ja īpa ši 
daudz tir go tā ju. Jā sa ka, ka šis ir viens no 
pa sā ku miem, par ku ru sko lē ni at gā di na 
jau ļo ti sav lai cī gi.

Pirms tir dzi ņa sko lā vie so jās Sprī dī-
ša sko las pār stāv ji. Kā at zi na Vik to ri ja 
no 6. kla ses: “Pa sā kums bi ja jautrs un 
ne ie rasts.”

De cem brī...
“Tik klu si un gai ši deg sve ce
Un sir dīs sil tu mu lej...” (Val diņš)
Ar šo dze jo ļa div rin di nāk at mi ņā vēl 

vie na jau ka tra dī ci ja, kad Ad ven tes vai na-
gā tiek aiz de dzi nā ta sve ce. Lie la jā sko las 
vai na gā to aiz de dzi na di rek to re, bet kat ra 
kla se – sa vā ma za jā.

Šī it kā ne ci lā ko pā sa nāk ša na ra da 
īpa šu sa jū tu, kas kat ram liek aiz do mā ties 
par šo te gai dī ša nas lai ku, par Zie mas-
svēt ku bū tī bu.

Kat ra kla se no for mē sa vu tel pu, kā 
vē las, bet kop īgais lo gu no for mē jums, šo-
gad tie bi ja rū ķi, pie šķir sko lai no ār pu ses 
jau ku iz ska tu.

Gan lie lo, gan ma zo kla šu gru pa cī tī gi 
ga ta vo jās Zie mas svēt ku kon cer tam, ku rā 
pie da lī jās gan dzie dā tā ji, gan de jo tā ji, gan 
teāt ra pul ci ņa da līb nie ki. Ma nup rāt, šo gad 
īpa ši iz de vās ve cā ko kla šu priekš ne su mi, 
ku rā se viš ķi iz cē lās 8. kla se, rā dī da mi mo-
des ska ti “Da žā du val stu Snieg bal tī tes.” 
Par Zie mas svēt ku kon cer ta rai tu no ri si 
pal dies no teik ti jā sa ka sko lo tā jām: Mā rai 
Gai lei – Di še rei tei, Li gi tai Skud rai, Agi tai 
Laz di ņai.

Vēl no teik ti ie vē rī bas cie nī gi pa sā-
ku mi bi ja t.s. “Ra do šās darb nī cas”, kur 
1. – 2. kl. sko lē ni ko pā ar sa viem ve cā-
kiem vei do ja kop īgu ra do šo dar bi ņu. Bet 
3. – 9. kla šu sko lē nus Ve cā ku pa do mes 
priekš sē dē tā ja Dai ga Karl so ne mā cī ja 
cept pi par kū kas. Re zul tā tā ti ka iz vei do ta 
lie la pi par kū ku mā ja, kas ko pā ar sko lē nu 
dar biem ti ka iz lik ta iz stā dē, ku rā va rē ja 
ap ska tīt gan zī mē ju mus, gan māj tu rī bas 
stun dās vei do to.

Vē la mies iz teikt lie lu pa tei cī bu mū su 

sko las Ve cā ku pa do mes priekš sē dē tā jai 
Dai gai Karl so nei par at sau cī bu, ie in te re-
sē tī bu, ak tī vu un ra do šu dar bī bu ie sais to-
ties sko las dzī vē. Dai ga ik ga du pie da lās 
sko las tal ku or ga ni zē ša nā, Zie mas svēt ku 
pa sā ku mu or ga ni zē ša nā, vai rāk kārt va dī-
ju si “Ra do šās darb nī cas” sko lē niem, veik-
smī gi un pār lie ci no ši pār stā vē ju si sko lē nu 
ve cā kus tie ko ties ar da žā du in sti tū ci ju 
pār stāv jiem, ne kad nav lie gu si pa do mu 
vai pa lī dzī bu ār pus sko las pa sā ku mu or-
ga ni zē ša nā.

Jan vā rī, feb ruā rī...
Jan vā ra sā ku mā sko lo tā ji at ska tī jās 

uz pa veik to mā cī bu jo mā. Mēs esam 
gan da rī ti, ka ša jā mā cī bu se mes trī 43% 
sko las sko lē ni mā cī ju šies iz ci lā un op ti mā-
lā lī me nī. Tas, pro tams, prie cē!

Maz pa ma zām sā kas olim piā žu laiks. 
Jan vā ra bei gās no tiks sko las at klā tā 
olim piā de ma te mā ti kā(6.kl.), uz ku ru ai ci-
nā sim ci tu sko lu sko lē nus. Jā pie bilst, ka 
sko lai šai jo mā jau ir ne lie la pie re dze, jo 
ir bi ju šas at klā tās olim piā des, pie mē ram, 
lat vie šu va lo dā, ģeo grā fi  jā.

Jan vā rī pie da lī si mies Rī gas ra jo na 
rī ko ta jā ang ļu va lo das daiļ la sī ša nas kon-
kur sā 3. – 9. klases sko lē niem un lat vie šu 
va lo das olim piā dē 8. – 9. kla sei, vēs tu res 
olim piā dē un tau tas bum bas sa cen sī bās 
zē niem un mei te nēm.

Feb ruā ra sā ku mā pie da lī si mies Rī gas 
ra jo na rī ko ta jā ma te mā ti kas olim piā dē 
5. – 8. kla sei.

No bei gu mā...
Paš laik sko lā diez gan ak tī vi ri si nās 

dam bre tes tur nīrs. Kā iz rā dī jās, tad diez-
gan daudz iem sko lē niem dam bre tes spē-
le sa gā dā lie lu prie ku un arī azar tu. Tas 
prie cē, jo brī žiem lie kas, ka ir ti kai da tors, 
da tors, da tors...

Lai vis iem prieks da rīt la bus dar bus, 
lai snie ga mā te bei dzot pa pu ri na kā du 
snie ga spil ven ti ņu arī virs Lat vi jas, jo 
šķiet, ka bēr ni zie mas prie kus ir pār gai-
dī ju šies.

I. An der so ne

At skats ne tā la jā pa gāt nē un ie skats nā kot nē

Sko la Zie mas svēt ku no ska ņās

Vie na no liel is ka jām Snieg bal tī tēm

Ra do šā darb nī ca
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NO DE RĪ GA IN FOR MĀ CI JA

Iz man to jot si tuā ci ju vēl reiz ai ci nām vi sus ie dzī vo tā jus gan 
daudz dzī vok ļu mā jās, gan pri vāt mā jās ie ras ties SIA “Nor ma K” 
no slēgt lī gu mus par pa kal po ju mu sa ņem ša nu. Ša jos lī gu mos arī 
tiek pre ci zē tas at tie cī bas vai sa ņem ti kai ūdens, vai ti kai ka na li-

zā ci jas, vai abus šos pa kal po ju mus. Ja daudz dzī vok ļu mā jās ir 
pa li ku ši kā di 30 īpaš nie ki, kas nav no slē gu ši lī gu mus, tad pri vāt-
mā ju īpaš nie ki ti kai ap mē ram 30 ir no slē gu ši šos lī gu mus.

Par kār tī bu Māl pils ka pos:

Vi si jau tā ju mi par ka pa vie tas ie rā dī ša nu u.c. pa kal po ju miem ir ri si nā mi ar ka pu pār zi ni M.Liel me žu (tālr.26537570 vai 26251062 
vai 7925154). SIA “Nor ma K” sniedz se ko jo šus pa kal po ju mus par šā diem iz ce no ju miem:

1. Pa sū tī ju ma no for mē ša na 1.00 Ls
2. Ap be dī ša nas vie tas ie rā dī ša na 2.00 Ls

3. Kap li čas iz man to ša na1 dien nak ti bez sal dē ta vas1 dien nakts ar sal dē ta vu 2.00 Ls/dien nakts
5.00 Ls/dien nakts

4. Tel pu iz man to ša na bē ru ce re mo ni jai 6.00 Ls
5. Tel pu iz man to ša na mie las tam 5.00 Ls
6. Ap be dī ša nas in ven tā ra iz man to ša na 2.00 Ls
7. Ka pa vie tas sa kop ša na pēc ap be dī ša nas 2.00 Ls
8. Dvie ļu iz man to ša na 3.00 Ls

9. Ka pa vie tas ie rā dī ša na tām per so nām, ku rām nav pie rak sta un dzim tas ka pu 
Māl pils pa gas tā 20.00 Ls

Par šo pa kal po ju mu iz man to ša nu tiek slēg ta vie no ša nās uz ku ras pa ma ta tiek veik ta ap mak sa.
Par kom pe ten ču sa da lī ju mu

Kat ras ka pa vie tas un tai pie gu ļo šās ce li ņa da ļas sa kop ša na ir kat ra pie de rī gā kom pe ten cē. Ka pu pār zi nis veic cen trā lo ce li ņu 
sa kop ša nu, te ri to ri jas ap kap li ču sa kop ša nu, pa mes to ka pa vie tu da ļē ju sa kop ša nu. Īpašs at gā di nā jums no SIA “Nor ma K” ir la pu 
sa vāk ša nas lai kā – ja kon tei ners ir pilns, lū gums la pas no vie tot at kri tu mu lau ku mā pie ap brau ca mā ce ļa.

Par lī gu mat tie cī bām ar ūdens un ka na li zā ci jas 
pa kal po ju mu iz man to tā jiem:

Par ko mu nā lo pa kal po ju mu ta ri fi em:

Sil tu me ner ģi ja:
– par 1m2 – 0.58 Ls/m2 + 5% PVN
– ar skai tī tā ju – 21.60 Ls/MWh + 5% PVN
– ar skai tī tā ju ju ri dis ka jām ie stā dēm – 21.60 Ls/ MWh + 18% 

PVN

Ūdens un ka na li zā ci jas pa kal po ju mi:
– ūdens ar skai tī tā ju 1m3 –0.29 Ls/m2 + 5%PVN
– no 1 per so nas mē ne sī, ja iz man to ti kai auk stā ūdens pa kal po-

ju mu (bez ka na li zā ci jas) – 1.57 Ls/no 1 cil vē ka mē ne sī + 5% 
PVN (tiem ie dzī vo tā jiem, kam nav uz stā dīts skai tī tājs)

– ka na li zā ci ja ar skai tī tā ju par 1m3 – 0.39 Ls/m3 + 5% PVN
– no 1 per so nas mē ne sī, ja iz man to ti kai ka na li zā ci jas no va dī ša-

nas pa kal po ju mu (bez ūdens) – 2.11 Ls/no 1 cil vē ka mē ne sī + 
5% PVN (tiem ie dzī vo tā jiem, kam nav uz stā dīts skai tī tājs)

– ūdens un ka na li zā ci jas pa kal po jums ar skai tī tā ju 1m3 – 0.68 
Ls/m3 + 5% PVN

– ūdens un ka na li zā ci jas pa kal po jums no 1 per so nas mē nesī – 
3.68 Ls/no 1 cil vē ka mē ne sī + 5% PVN (tiem ie dzī vo tā jiem, 
kam nav uz stā dīts skai tī tājs)

At kri tu mu iz ve ša na:
1 cil vē ka mē ne sī – 0.71 Ls + 5% PVN

Lab ie kār to ša na:
Te ri to ri jas sa kop ša na (sēt nie ku darbs, zā les pļau ša na, ap-

stā dī ju mu kop ša na) – 0.80 Ls /no 1 cil vē ka mē ne sī.
Tika uzdots jau tā jums par Up ma lu ie dzī vo tā ju lie lo mak su, 

saņemot ka na li zā ci jas pa kal po ju mus. Va ram at bil dēt, ka ta ri fu 
šim pa kal po ju mam ap rē ķi na pēc Mi nis tru ka bi ne ta no tei ku-
miem – 0.18 m3 dien nak tī X 30 dien nak tis = 5.4 m3 mē ne sī X 
0.39 Ls = 2.11 Ls + 5% PVN

Sa lī dzi nā ju mam pub li cē jam SIA “Nor ma K” ko mu nā lo 
pa kal po ju mu ta ri fus sa lī dzi no ši pa ga diem un prog no zes 
2007.ga dam.
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1 Mwh iz ce no jums 1 m2 iz ce no jums

1. Si gul da 31.675 Ls

2. Cē su būv nieks 29.86 Ls

3. Van ga ži 28.675 Ls

4. Tal su bioe ner ģi ja 27.14 Ls

5. Sa las pils 27.76 Ls

6. Liel vār de 26.56 Ls 0.44 Ls vi su ga du

7. Saul kal ne 25.924 Ls

8. Val ka 25.91 Ls 0.724 Ls

9. Ie ca va 24.84 Ls

10. Aiz krauk le 23.09 Ls

11. “Nor ma K” 22.68 Ls 0.609 Ls ap ku res se zo nā

12. Og res ra jo na “Māl kal ne” 21.273 Ls

13. Lēd ma ne 18.79 Ls 1.034 Ls ap ku res sez. vai 0.573 Ls vi su ga du

2004. 2005. 2006. 2007.

1. Ap ku re ie dzī vo tā jiem bez skai tī tā ja 0.48 Ls/m2 0.53 Ls/m2 t.sk. 
PVN

0.58 Ls/m2 + PVN 5% 0.63 –0.65

2. Ap ku re ie dzī vo tā jiem ar skai tī tā jiem 16.33 Ls/MWh 17.46 Ls/MWh 
t.sk. PVN

21.60 Ls/MWh + PVN 5% 24.19 Ls

3. Ap ku re ju ri dis ka jām per so nām 17.42 Ls/Mwh 19.72 Ls/Mwh+ 
PVN 18%

21.60 Ls/Mwh + PVN 18% 24.19 Ls

4. Ūdens ar skai tī tā ju 0.26 Ls/m3 0.26 Ls/m3 0.29 Ls/m3 + PVN 5% 0.30 – 0.32 Ls

5. Ka na li zā ci ja ar skai tī tā ju 0.36 Ls/m3 0.36 Ls/m3 0.39 Ls/m3 + PVN 5% 0.40 – 0.42 Ls

6. Ūdens no 1 cil vē ka mē ne sī 
(bez skai tī tā ja)

0.88 Ls 0.88 Ls 1.57 Ls + PVN 5% 1.70 Ls

7. Ka na li zā ci ja no 1 cil vē ka mē ne sī 
(bez skai tī tā ja)

1.00 Ls 1.00 Ls 2.11 Ls + PVN 5% 2.28 Ls

8. Ūdens un ka na li zā ci ja 
no 1 cil vē ka mē ne sī (bez skai tī tā ja)

1.88 Ls 1.88 Ls 3.68 Ls + PVN 5% 3.98 Ls

9. Sa dzī ves at kri tu mu iz ve ša na 
a/s “Hoe ti ka”

0.35 Ls no 1 cil-
vē ka mē ne sī

0.35 Ls no 1 cil-
vē ka mē ne sī

0.55 Ls līdz 25.10.0.71 Ls 
no 25.10 + PVN 5%

0.78 – 0.88 Ls

Ap ku res ta ri fi  sa lī dzi no ši pa Lat vi jas ap dzī vo ta jām vie tām 
2006./2007. ga da ap ku res se zo nā ar PVN 5%

Māl pils pa gas ta paš val dī bas SIA “Nor ma K” ce ļu die nests 
iz sa ka lie lu pal dies mež sar gam Ul dim Zem ber gam par snieg to 
at bal stu Jaun ga da eg lī šu sa gā dā ša nā pa gas ta ie stā dēm.

Pal dies, go dam ir pel nī ju ši arī tā di saim nie ki, kā Vla dis lavs 
Paurs “Jau nā mā ja” Sid gun dā, Ine se Drei ma ne “Eze ri” Sid-
gun dā, Ju ris Kļa va “Kal nur dzē ni”, kas sa kopj sa vu īpa šu mu 
un pa gas ta ce ļu aiz sarg jos lu. Ap zi no ties lie lo dar ba ap jo mu 
uz pa gas ta ce ļiem, sa vu at bal stu caur te kas pa gai du no stip ri-
nā ša nā ir ie gul dī jis Ed gars Mar kovs.

Pa tei ca mies arī pā rē jiem saim nie kiem par ie gul dī to dar bu 
ce ļu aiz sarg jos las sa kop ša nā.

Mī ļu pal dies sa ku arī sa viem lab ie kār to ša nas die nes ta ko-
lē ģiem – Dai nai Pet ro vai, Mai jai Bī ri ņai un Ini tai In ģis tei par 
Jū su ap zi nī go dar bu.

SIA “Nor ma K” ce ļu un lab ie kār to ša nas
die nes ta va dī tā ja Il ze Va na ga

Pa tei cī ba
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JU BI LE JU GAI DOT

Iet laiks. Šo die na rīt jau vēs tu re. Mir klis un drīz jau būs 
aiz ri tē ju ši 10 ga di, kopš Māl pils mū zi kas un māk slas sko las 
Māk slas no da ļā bi ja pir mais iz lai dums. Šie ga di bi ju ši kā pār bau-
dī jums – kā di esam, kā di ir mū su bēr ni, kā das zi nā ša nas esam 
vi ņiem de vu ši un, līdz ar to, kā di esam mēs – pe da go gi. Pie nāk 
brī dis, kad ir jā pa do mā vai 
mēs vis pār esam bi ju ši va-
ja dzī gi vēl arī bez tā, ka šī 
ir vie ta, kur pēc sko las tu-
sē ties zem jum ta, sil tu mā 
un kom for tā. Lai ko mēs 
do mā tu par se vi, vis la bāk 
par sko lo tā ju dar bu ru nā 
pa ši bi ju šie skol nie ki un, 
vēl jo vai rāk, vi ņu nā kot-
nes pro fe si jas iz vē le.

Lai kā, kad ti ka at klā ta 
jau nā Māl pils vi dus sko la, 
ne bi ja daudz skol nie ku, 
ku ri vis pār zi nā ja, ka ir 
ie spē ja ma arī vi dē jā un 
aug stā kā māk slas iz glī tī-
ba, ne ru nā jot par sap ni 
ie stā ties Māk slas aka dē-
mi jā. Ta ču šo dien tā ir ne 
ti kai rea li tā te, bet jau pir-
mā mū su bi ju sī skol nie ce 
Lī ga Blum ber ga pa gā ju ša-
jā ga dā Lat vi jas māk slas aka dē mi ju bei gu si. Šo gad ba ka lau ra 
pro gram mu beigs vēl di vi mū sē jie, pēc ga da vēl di vi. Un ne ti kai 
Māk slas aka dē mi ju. Mū su ab sol ven ti stu dē gan Lat vi jas Kul tū ras 
aka dē mi jā, gan Lie pā jas pe da go ģi jas aka dē mi jas Mul ti me di ju 
un māk slas pro gram mā, gan Bal ti jas starp tau tis kās aka dē mi jas 
Da tor di zai na no da ļā, gan arī Bi ru tas Ma ge les starp tau tis ka jā 
sti lis tu un fo to grā fu sko lā. Ne maz ne ru nā jot par Rī gas di zai na 
un māk slas vi dus sko lu, kur pie cās no da ļās va ram sa stapt sa vē-
jos, Ja ņa Ro zen tā lā Rī gas māk slas sko lu, Rī gas amat nie cī bas 

vi dus sko lu un Rī gas celt nie cī bas ko le džas ar hi tek tū ras no da ļu. 
Pa tie sī bā tas lie ci na, ka ar māk slu sais tī tās pro fe si jas dar ba tir-
gū la bi ko tē jas. No 57 no da ļas ab sol ven tiem 14 sa vu nā ka mās 
pro fe si jas iz vē li sais tī ju ši ar māk slu. Ta ču par sko lā pa va dī to 
lai ku, ie gū ta jām zi nā ša nām un pie re dzi vis la bāk var pa stās tīt 

pa ši au dzēk ņi, tā pēc ša jā 
un arī turp mā ka jos avī zes 
“Māl pils vēs tis” iz de vu mos 
būs ie spē ja par to vi su 
iz la sīt.

Pir mais iz lai dums 1998. 
ga da 12. jū ni jā – sko lu 
beidz Il ze Klau sa, Gu na 
Klint so ne, Ju ta Klint so ne, 
Ive ta Ķe šā ne, Mā ra Lei tā-
ne, Mai ja Mac kus un Ane te 
Me le ce. Pir ma jiem vien mēr 
ir bi jis vis grū tāk. Ko pā ar vi-
ņiem mēs vā cām pro gram-
mu drum slas no vi sām zi-
nā ma jām māk slas sko lām 
Lat vi jā, iz strā dā jām sa vas, 
pie mē ro jām, la bo jām, mek-
lē jām ide jas, li kām to vi su 
ko pā un at kal mai nī jām lai 
bū tu pēc ie spē jas la bāk. 
Glez no ša nās stun dās sē dē-
jām uz grī das, jo mol ber ti 

bi ja vēl tāls sap nis. Katrs kurss sko lo tā ju at mi ņā pa liks ar kaut 
ko īpa šu. Šis mums ir mīļš ar sa vu aiz rau tī bu, ra do šo azar tu, 
ne ie ro be žo to uz ti cī bu un lie lo dar ba mī les tī bu, jo tas en tu ziasms 
un vē lē ša nās ie mā cī ties, da rīt, ap gūt, pa tu rēt se vī un at tīs tīt 
tā lāk ne kad vairs nav bi jis tik liels kā tie ši sā ku mā.

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

Māk slas no da ļas va dī tā ja

Vai mēs esam kā dam va ja dzī gi?

Pa ras ti tas, ko gri bu stās tīt par sa vām sa jū tām ir tul kots 
ci tā va lo dā. Pret gais mas, pus to ņi, ra kur si un krā sas tad ru nā 
ma nā vie tā. Šo reiz ļo ti ce ru uz to vi dē jā pirk sta ma zo kau li ņu, 
kas bal sta pild spal vu – tam esot kā da sais tī ba ar sma dze ņu 
cen triem, kas, sa vu kārt, ak ti vi zē do mā ša nu, un tad va rot at ce rē-
ties gan drīz des mit ga dus se nus no ti ku mus un ier au dzīt da žas 
li kum sa ka rī gas neiz bē ga mī bas.

Arī to reiz sa trau kums vē de rā uz ņē ma ap grie zie nus, jo man 
lai mē jās būt kom pā ni jā, kas pir mā ab sol vē ja Māl pils Māk slas 
sko lu. Ta gad, kad vi sa ra do šā ener ģi ja vel tī ta ci tam dip lom dar-
bam, bei dzot Māk slas aka dē mi ju, ad re na lī na lī me nis tā pat ir 
uz kā pis de be sīs. Līdz īgi kā al pī nis tiem kal ni un spēl ma ņiem 
kār tis, māk sli nie ku at ka rī ba ir pats ra dī ša nas pro cess ar vi sām 
no tā iz rie to šām se kām, arī ne gu lē tām nak tīm un zau dē tiem 
ki lo gra miem. Māk slas sko la jeb ku rā ga dī ju mā ir vie ta, kur prog-
re sēt šai grū ti ār stē ja mai pa rā dī bai.

Fakts, ka ne va ru sa ka rī gi at stās tīt ne vie nu spilg tu epi zo di no 
tām ne skai tā ma jām stun dām, kas pa va dī tas zī mē jot un glez no-
jot, va rē tu lie ci nāt par ne ie do māj ami gar lai cī gu pro ce su, vai arī 
ap stip ri nāt ma nu teo ri ju par ra do šas dar bī bas sais tī bu ar kā du 
ne zi nā mu mel no cau ru mu, ku rā pa zūd viss sma gais darbs, at stā-

jot ti kai gan da rī ju mu par pa veik to, kau dzi neiz man to tu ski ču un 
ko pā ar ko lē ģiem pa strā dā tu daudz jau ku del ve rī bu. Ša jā zi ņā 
māk slas sko las au dzēk ņiem ne kā di šķēr šļi ne ti ka likti – plašs 
dar bī bas lauks mums pa vē rās gan va sa ras ple nē ros (arī tie-
šā no zī mē), gan māk slas die nu tra dī ci jās un kar ne vā los. Ne 
“lie tiš ķie”, ne aka dē mi jas gaiss ne ko bū tis ki nav mai nī jis. Tās 

Pir mais stāsts

Turpinājums  12. lpp.

Pirmais izlaidums mākslas nodaļā
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del ve rī bas prog re sē au go šā pro jek ci jā! Sa vas va sa ras ne kā di 
ne va ru ie do mā ties bez ple nē riem, bez kā da māk sli nie cis ka pie-
skā rie na Kul dī gas svēt kiem vai Se nās mū zi kas fes ti vā lam, bez 
ra do šām darb nī cām An drej sa lā vai la bas mū zi kas un at mo sfē ras 
fes ti vā lā “La ba da ba”. Kar ne vā lu bū ša na ir pel nī ju si pa vi sam 
at se viš ķu stās tu, jo tās dēļ ir pie dzī vo ti, mai gi iz sa ko ties, ne ēr ti 
mir kļi. Es mu mu ku si gan no bi ju šā kur sa bied ra, kad tik vē lai 
nakts stun dai pār mē rī gi krāš ņi ģēr bu sies bra ši so ļo ju mā jās no 
kā das dis ko – tē mas bal lī tes, gan no aiz rau tī gi svil po jo ša tū ris-
tu ba ri ņa, kas ne maz ne kaut rē jās iz rā dīt sa vu sa jūs mu. (Bi ja 
jau arī ie mesls svilpt. Tās ne jē dzī gi uz pol ste rē tās krū tis bur tis ki 
lē ca vir sū ga rām gā jē jiem un ne par ko ne ļā va aiz tai sīt pā ris aug-
šē jās po gas ma nam kol hoz nie ces mē te lī tim). To ties ie jus ties 
tē lā pa lī dzē ja. Pat ļo ti.

Ir sva rī gi būt ap ri tē. Ar to es do mā ju ne ti kai ak tī vu da lī bu 
kar ne vā lu se zo nā. Daudz no zī mī gāk ir būt in for mē tam par no ti-
ku miem iz stā žu zā lēs, teāt ros, li te ra tū rā, mū zi kā..., un ne sa mie-
ri nā ties ar Lat vi jas mē ro gu. Ir ta ču val stis, kur jau ir laik me tī gās 
māk slas mu ze ji un kon cert zā les. Ne maz ne tik tā la jā Tal li nā, 
pie mē ram, ne maz ne ru nā jot par Lon do nu vai Ro mu. Šķiet 

anek do tes ir vien īgā vie ta, kur igau ņu lē nī gums var iz cel ties uz 
lat vie šu fo na. Kā la bais pie mērs at kal jā pie min Māk slas sko la, 
kas dod gan teo rē tis ko bā zi, gan tī ri prak tis ki pa līdz sa prast, 
zi nāt un ier au dzīt. Pār stei dzo šā kais ir tas, ka tur ne va jag ne ko 
rē ķi nāt un ne mi tī gi pie tā pie do māt – to vien kār ši redz. Uz trau-
ku mam gan nav pa ma ta, jo ar šo spē ju mie rī gi var dzī vot tā lāk, 
ne maz ne kļūs tot par piln īgi tra ku... t. i. māk sli nie ku. Maz liet 
sa pra ša nas jau ne vie nam ne kai tē. Ne kas ne var būt slik tāks 
par sa ru nu, ku rā kāds ka te go ris kā for mā ap gal vo, ka “tā kā 
tie abs trak tie vai kāds tur Pi ka so, es arī mie rī gi va rē tu...” Tā dā 
ga dī ju mā ir piln īgi skaidrs – slikts stils, piln īga iz gā ša nās un 
ab so lū ta de zin for mā ci ja par kā du kon krē tu dar bu, māk sli nie ka 
daiļ ra di vai māk slas va lo du ko pu mā. Var būt iz klau sās dus mī gi, 
bet ma ni ne beidz pār steigt, cik ļo ti iz pla tīts ir šāds vie dok lis. 
Arī starp pa sū tī tā jiem, ku ru vil lās vai eks klu zī va jos dzī vok ļos 
ne re ti sa nāk strā dāt, at ro das per so nas, ku ru in te lek ta trū ku mu 
ne vie na mar mo ra fl ī ze vai zel tī ju ma kār ta ne no slēps. Bet ga-
dās arī pa tī ka mi pār stei gu mi un in te re san tas sa dar bī bas. Jā, 
mans darbs, ku ru vis pre cī zāk va rē tu rak stu rot kā in ter je ra glez-
no ju mus, ir ot ra, du bul tā dzī ve pa ra lē li stu di jām LMA gra fi  kas 
no da ļā. Tas ir darbs, kas ļauj ce ļot, ļauj ko mu ni cēt – rei zēm ar 
celt nie ku bri gā di, rei zēm – dzel te nās pre ses va roņ iem. Bet šī 
no dar bo ša nās pra sa arī daudz spē ka un iz tu rī bas. Da žos ga-
dī ju mos ir jā glez no četr stā vu mā jas aug stu mā, kur sa stat nes 
šū po jas šur pu tur pu met ra am pli tū dā. Slo dze gan ķer me nim, 
gan sma dze nēm – tie ši glez no jot tās pār karst vis āt rāk. Tad no 
dar ba var at pūs ties Aka dē mi jā un ot rā di.

Pa ti lie lā kā veik sme, kas jo pro jām nav ma ni pa me tu si, ir gan 
ma ni sko lo tā ji, pa snie dzē ji un pro fe so ri, tie brī niš ķī gie cil vē ki, 
ko sauc par drau giem un ko lē ģiem. Vi ņiem vis iem ir kaut kas 
kop īgs – skais ti, gud ri, ta lan tī gi! Bet ja pa vi sam no piet ni, tad 

vi ņu rū pes, kri ti ka un ie tei ku mi ir ne no vēr tē ja mi. Vi ņu dēļ es mu 
šau bī ju sies par se vi, bet ne brī di ne – par sa vu iz vē li. Pal dies 
jums par to!.

Mai ja Mac kus,
Māk slas no da ļas 1998. ga da ab sol ven te

Turpinājums  no 11. lpp.

Darbs tuvu debesīm

Izlaidums Rīgas lietišķajos

Maija
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Māl pi lī Ei ro pas Sa vie nī bas struk tūr-
fon da na cio nā lās pro gram mas “At balsts 
pro fe sio nā la jai iz glī tī bai, uz la bo jot lauk-
saim nie ku, mež saim nie ku un pā rē jo 
lauk saim nie cī bas un mež saim nie cī bas 
dar bī bā un pār vei dē ie sais tī to per so nu 
pro fe sio nā lās ie ma ņas un kom pe ten ci” 
ie tva ros tiek rea li zēts pro jekts “Pro fe sio-
nā lās ap mā cī bas 2005 – 2006”. Tu vāk 
par šo pro jek ta no ri si, lū dzu, pa stās tīt 
Māl pils pa gas ta zem nie ku kon sul tan tei 
Nel li jai An dru ke lei.

“Māl pils zem nie kiem ir do ta ie spē ja 
pa pil di nāt sa vas zi nā ša nas lauk saim nie-
cī bā. No 2. jan vā ra līdz 14. feb ruā rim 
no tiek ap mā cī bas 4 gal ve na jās no za rēs: 
aug ko pī bā, lop ko pī bā, grā mat ve dī bā un 
eko no mi kā. Kop īgais ap mā cī bu il gums ir 
120 stun das.

Ap gūs tot šo pa mā cī bu vie lu zi nā ša-
nas tiks pār bau dī tas. Pēc sek mī gi no kār-

to ta ek sā me na tiks pie šķir ta 1. lī me ņa 
lauk saim nie cī bas iz glī tī bas kva li fi  kā ci ja. 
Šis do ku ments zem nie kiem no de rēs 
star tē jot uz kā du no pro jek tiem Ei ro pas 
Sa vie nī bas Stan dar tu sa snieg ša nai lauk-
saim nie cī bā.”

Nel li ja An dru ke le at zi na: “Māl pils 
pa gas ta zem nie ki ak tī vi pie da lās ša jās 
ap mā cī bās. Prieks par jau nie šiem, kam 
in te re sē lauk saim nie cī ba! Kas pars un Li-
nards Li ge ri jau iz man to zi nā ša nas sa vā 
saim nie cī bā. To ties A. Čel no vam, E. Ko-
ma ro vam un E. Tā lei ir tā le jo ši plā ni.”

Ce rams, ka Lat vi jas Lau ku kon sul tā-
ci jas un iz glī tī bas spe ciā lis tu snieg tās 
zi nā ša nas un pa do mi pa lī dzēs un dos 
ie ros mi ne vie nam vien in te re san tam pro-
jek tam Māl pi lī.

No bei gu mā zem nie ku kon sul tan te 
no vēl: “Veik smi saim nie cis ka jā dar bī bā 
un jau nu zi nā ša nu ap gu vē!”

Dai ga Frīd ber ga sa ru nā ar 
Zem nie ku kon sul tan ti Nel li ju An dru ke li

Zem nie ki mā cās!

Māl pils pa gas ta pa do mes kon fe ren ču zā lē 
pār lie ci nā jā mies par pla šo in te re si gan no 
jaun ie šu, gan jau pie re dzē ju šu zem nie ku 
pu ses

Jan vā rī Māl pils pirms sko las iz glī tī bas 
ie stā dē ti ka at vērts jauns, gaišs ka bi nets, 
kur, jau ie priek šē jā ga da ru de nī aiz sāk to 
dar bu pie bēr nu iz ru nas ko rek ci jas, va rēs 
tur pi nāt lo go pē de Ani ta Vīk sne. Tel pas iz-
re mon tē tas pa šu spē kiem, sa ņe mot at bal-

stu no Māl pils pa gas ta pa do mes. Jau nais 
ka bi nets ra da mie rī gu un gai šu no ska ņu, 
kas pa lī dzēs ma za jiem ne trau cē ti no do-
ties no dar bī bām sko lo tā jas va dī bā.

Ani ta Vīk sne, strā dā jot kā sko lo tā ja 
Māl pils pirms sko las ie stā dē, ju ta ne piec-
ie ša mī bu bēr niem pa lī dzēt, tā dēļ uz sā ku si 

Lie pā jā pa pil dus stu di jas pro gram mā: 
sko lo tājs-lo go pēds.

Sko lo tā ja at zīst, ka lie la no zī me bi ju si 
ve cā kiem, kas ie ro si nā ju ši šā da ka bi ne ta 
ne piec ie ša mī bu. Tas lie ci na par ve cā ku sa-
prat ni un vēl mi ko pī giem spē kiem pa lī dzēt 
sa viem ma zu ļiem ie gūt ska nī gu, dzid ru 
un skaid ru va lo di ņu. Jo tie ši ve cā kiem ir 
vis rū pī gāk jā se ko sa va bēr na ru nas at tīs-
tī bai. Pro tams, ti kai spe ciā lists sa dzir dēs 
ļo ti smal kās nian ses bēr na iz ru nā, ta ču 
arī ve cā ku lo ma ir ļo ti no zī mī ga. Ru nāt 
ar bēr nu, ie klau sī ties vi ņa stās tī ju mā, la-
sīt pa sa kas, dzie dāt. Vai to mēs da rām? 
Kā pēc ir tik daudz “te le vi zo ru”, “da to ru” 
bēr nu? Jā, tāds laiks, teik siet? Bet kurš 
cits, ja ne jūs, pa ma nī siet, ka ma zu lis 3 ga-
du ve cu mā vēl ne ru nā? Ka ne prot iz teikt 
sa vu do mu. Stos tās. Ka ru nā par lē nu, vai 
tie ši ot rā di, tik āt ri, ka ne ko ne var sa prast. 
Kā at zīst sko lo tā ja Ani ta, si tuā ci ja va lo das 
jo mā aiz vien pa slik ti nās.

Ir iz strā dā ti spe ciā li kri tē ri ji pēc Mi nis-
tru ka bi ne ta no tei ku miem 5. – 6. ga du 
ve cu bēr nu ob li gā ta jai sa gat avo ša nai 
sko lai. Tiek veik ta bēr nu ap se ko ša na, 
pār bau de. Ja ne piec ie šams, veic at kār to-
tu at la si, tie kas ar ve cā kiem, kas rak sta 
ie snie gu mu pirm sko las ie stā des va dī tā jai. 
Kat ram bēr nam tiek aiz pil dī ta Va lo das 
kar te, ku rā tiek fi k sē tas zi ņas par va lo das 
un fi  zis ko at tīs tī bu, kā dā ve cu mā bērns 
sā cis sē dēt, stā vēt, stai gāt. Zi ņas par 
ru nas at tīs tī bu – kad sā cis ru nāt. Tās ir 
sva rī gas zi ņas. Te sā kas pir mā kop dar-
bī ba ar ve cā kiem, kas tur pi nā sies vi sas 

ko rek ci jas lai kā. Spe ciā lists va lo das kar tē 
fi k sēs ar ti ku lā ci jas ap arā ta stā vok li, kā-
das ir lū pas, mē le, auk slē jas, zo bi. Tiks 
no vēr tēts ru nas temps un ritms, at se viš ķu 
ska ņu iz ru na, fo ne mā tis kā dzir de, ru nas 
iz prat ne, vār du krā jums, bēr na rak stu ro-
jums. Lo go pēds dod slē dzie nu, lai va rē tu 
sāk ties darbs pie ru nas ko rek ci jas.

Māl pils pirms sko las ie stā dē lo go pē de 
strā dā uz pus slo dzi ar 15 bēr niem. Ta ču 
ne piec ie ša ma bū tu pil na slo dze. Tās lai mī-
gās die nas, kad ma zie nāk uz no dar bī bām 
spo gu ļu priek šā, ir otr die nas, no plkst. 
7.30–18.00.

Ko va ram da rīt? Mī lēt sa vus bēr nus! Ie-
klau sī ties vi ņos! Lai lai cī gi va rē tu griez ties 
pie spe ciā lis tiem. Tad ko pī giem spē kiem 
var veikt ru nas ko rek ci ju un uz sākt skolas 
gaitas pa ras ta jā sko lā.

Dai ga Frīd ber ga, re dak to re

Jauns lo go pē da ka bi nets
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Sa nā kot ko pā ne lie lai ini cia to ru gru pai, ti ka no lemts di bi nāt 
vai pa rei zāk sa kot at jau not Māl pils pa gas tā mak šķer nie ku bied rī-
bu. Ti ka iz strā dā ti bied rī bas sta tū ti un lē mu ma pro jekts, kā diem 
no lū kiem tiek di bi nā ta mak šķer nie ku bied rī ba. Un tā 2006. ga da 
7. jū li jā jau daudz lie lā kā in te re sen tu pul kā ti ka no di bi nā ta Māl-
pils pa gas ta mak šķer nie ku bied rī ba “Māl pils zi vīm”. Ir ie vē lē ta 
sa bied rī bas val de – pie cu cil vē ku sa stā va. Bied rī ba ir ofi  ciā li re-
ģis trē ta Lat vi jas Re pub li kas Uz ņē mu mu re ģis trā 2006. ga da 17. 
ok to brī. Tā pat bied rī ba ir re ģis trē ta Valsts ie nā ku mu die nes tā, 
un tai ir at vērts savs konts “Bal tic Trust Bank” Si gul das fi  liā les 
Māl pils no rē ķi nu gru pā. Māl pils pa gas ta pa do mei ir ie sniegts 
bied rī bas ie snie gums ar lū gu mu no dot bied rī bas ap saim nie ko-
ša nā Cen tra un Māl pils HES 
ūdens krā tu ves. Ir iz strā dāts 
ūdens krā tuv ju pa saim nie ko-
ša nas pro jekts.

Uz do to lai ka pos mu bied-
rī bā esam jau 25 bied ri, ku ri 
iz tei ku ši vēl mi būt par bied-
riem un ir ga ta vi cī nī ties pret 
ma luz vej nie cī bu, abu ūdens-
krā tuv ju, kā arī Su das, Mer gu-
pes un Lie lās Jug las ūde ņu 
un tām pie gu ļo šās te ri to ri jas 
pie sār ņo tā jiem.

Kā jau ir zi ņots Māl pils 
TV, abas ūdens krā tu ves ir 
pa pil di nā tas ar ziv ju re sur-
siem. 2005. ga dā Cen tra 
ūdens krā tu vē ie lais ti vai rā ki 
des mi ti tūk sto ši lī ņu un kar pu vien ga dī gie ma zu ļi, kā arī bal tie 
amū ri. Par to vis lie lā kais pal dies jā iz sa ka Pa gas ta pa do mei par 
iz rā dī to ini cia tī vu.

2006. ga dā Pa gas ta pa do me at ra da ie spē ju pie šķirt mak šķer-
nie ku bied rī bai no Vi des aiz sar dzī bas fon da, tā pat zi nā mu da ļu 
pa lī dzī bas snie dza Māl pils HES īpaš nieks Berg ma ņa kungs, kā 
re zul tā tā ra dās ie spē ja ie pirkt div ga dī gās kar pas no ser ti fi  cē tas 
ziv ju au dzē ta vas Kur ze mē un ie laist HES ūdens krā tu vē.

Pie rei zes gri bu iz teikt pa tei cī bu arī N. Ba sa rā ba kun gam 
par snieg to at bal stu un G. Jo mī ša kun gam, kurš at ra da ie spē-
ju Brū nu HES ūdens krā tu vē uz Mer gu pes ie laist brek šus, ku ri 
sek mī gi izn ār sto ja jau ša jā pe rio dā.

Lū gu ms vis iem bied rī bas mak šķer nie kiem, sā kot no 
2007. ga da 16. ap rī ļa līdz 31. ok tob rim, ne mak šķe rēt Māl pils 
HES ūdens krā tu vē, lai ie lais tās kar pas pa aug tos. Spi nin got ir 
at ļauts.

Cie nī ja mie mak šķer nie ki un pā rē jie ak tī vie at pūt nie ki pie 
ūde ņiem, lū dzu bū sim kul tu rā li, cie nī sim pa ši se vi un ci tus, ne-
pie sār ņo sim mū su pa gas ta te ri to ri jā ūde ņus un to krast ma las! 
Sa kop sim vi su lie ko, kas ir pa li cis pā ri pēc at pū tas, lai arī nā ko-
ša jā rei zē bū tu pa tī ka mi at pūs ties tī rā un sa kār to tā vi dē.

Tā pat grie žos ar lū gu mu pie maz dār zi ņu, mā ju īpaš nie kiem, 
sa bied ris ka jām ie stā dēm, ku ru ze mes pla tī bas ro be žo jas ar 
Cen tra, Māl pils HES, Su das, Mer gu pes un Lie lās Jug las ūde-

ņiem, lū dzu, sa kār tot 
sa vas te ri to ri jas kras ta 
jos las, un ie vē ro sim Ci vil-
li ku mu un Zvej nie cī bas 
li ku mu par tau vas jos lu 
gar pub lis ka jām upēm un 
ūdens krā tu vēm.

Lū gums pie teik ties 
bied rī bā jau nus bied rus, 
it īpa ši tiek ai ci nā ti ie sais-
tī ties bied rī bā jau nie ši un 
sko lē ni.

Per so nī gi pie ņem-
šu ap mek lē  tā  jus  ar 
2007. ga da jan vā ri Māl-
pils pa gas tā, Nā kot nes 
ie lā–1, 2. stā vā kat ru 
pirm die nu no plkst. 9.00 

līdz plkst. 11.00. Pa pil dus in for mā ci ju va rat ie gūt pa te le fo nu 
26596953 vai arī zva not val des priekš sē dē tā ja viet nie kam 
V. Ko ma ro va kun gam pa te le fo nu 29250880.

Par pa ma nī tiem ma luz vej nie kiem un ci tiem ūde ņu un ap-
kār tē jās vi des pie sār ņo tā jiem lū dzu zva nīt uz no rā dī ta jiem te le-
fo niem vai arī paš val dī bas po li ci jai pa te le fo niem 2916993 vai 
29737040, kā arī ap sar dzei – te le fons 7925271.

Vi su mak šķer nie ku bied rī bas bied ru vār dā vis iem mak šķer-
nie kiem no vē lu “Ne asa kas!”, bet pā rē jiem Māl pils pa gas ta 
ie dzī vo tā jiem Lai mī gu Jau no 2007. ga du!

Bied rī bas “Māl pils zi vīm” val des priekš sē dē tājs 
Kār lis Lej nieks

Mak šķer nie ku bied rī bā

No slē dzies kār tē jais spor ta gads un 
Māl pils pa gasts, Rī gas ra jo na spor ta 
spē ļu kop vēr tē ju mā, tā pat kā pa gā ju ša jā 
ga dā, ir ie rin do jies 9.vie tā.

Čet ros spor ta vei dos Māl pils pa gas ta 
ko man da ir iz cī nī ju si me da ļas – di vas 
sud ra ba un di vas bron zas. 2.vie tu māl pi-
lie ši ie gu va ŠA HĀ un RO KU CĪ ŅĀ, bet 
3.vie tu – ZO LES SPĒ LĒ un BOU LIN GĀ. 
Veik smī gi māl pi lie ši no star tē ja arī GAL DA 
TE NI SĀ (6.vie ta), NO VU SĀ (7.vie ta) un 
ŠAUT RI ŅU ME ŠA NĀ (7.vie ta).

Vē lē tos, lai šo gad māl pi lie ši bū tu at-
sau cī gā ki un ak tī vāk pie da lī tos da žā dos 
spor ta pa sā ku mos ne ti kai Māl pi lī, bet arī 
ra jo na Spor ta spē lēs. Pirms kat rām ra jo-
na sa cen sī bām būs uz likts pa zi ņo jums 

un katrs māl pi lie tis va rēs pie teik ties un 
pie da lī ties. Tas ne at tiek sies uz tiem spor-
ta vei diem, ku ros pie da lās ie ro be žots 
da līb nie ku skaits. Ša jā ga dī ju mā pa ras ti 
tiek rī kots vie tē jais čem pio nāts, ku rā tiek 
no skaid ro ti la bā kie un tie tad arī pie da lās 
ra jo na sa cen sī bās.

7.jan vā rī ka fej nī cā “AU GUSTS” no ti ka 
šī ga da 1.posms ZO LES SPĒ LĒ, ku rā 
pie da lī jās 25 da līb nie ki. 1.vie tu ie gu va 
Dzin tars Nar nic kis, 2.vie tā ie rin do jās Ģirts 
Liel mežs, bet 3.vie tā – Os kars Jan bergs. 
At gā di nu, ka sa cen sī bas no tiks 6 pos mos 
un kop vēr tē ju mā vēr tēs 5 la bā kos pos-
mus. Nā ko šais posms no tiks 21.jan vā rī 
plkst.11.00.

SPORTS

Pēdējie notikumi sportā

Spor ta pa sā ku mu plāns:
Vie ta

21. I
Sa cen sī bas 
ZO LĪ TES spē lē 
2.posms

Ka fej nī ca 
“AU GUSTS”

4. II
Māl pils pa g. 
čem pio nāts 
ŠA HĀ

Māl pils 
vi dus sko la

10. II
Rī gas raj. Spor ta 
spē les Dis tan ču 
slē po ša nā

Rei ņa tra se, 
Si gul da

11. II
Sa cen sī bas 
ZO LĪ TES spē lē 
3.posms

Ka fej nī ca 
“AU GUSTS”

Spor ta zā les dar ba lai ki:
Pirm dien 19.00 – 21.00
Treš dien 19.00 – 21.00
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Rī gas ra jo na 2006.ga da spor ta spē ļu kop vēr tē ju ma ta bu la

2006. ga da fo to mir kļi

Spor ta dar ba or ga ni za tors Mā ris Čī ma
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Bied rī ba “Māl pils taut sko la” tur pi na 
2006.ga da jū ni jā uz sāk to pro jek tu “Tā lāk-
iz glī tī bas ie spē ju no dro ši nā ju ma mo de ļa 
un tā ie vie ša nas rī cī bas plā na iz strā de 
Māl pils pa gas tā”, kas tiek rea li zēts ar 
Ei ro pas So ciā lā Fon da līdz fi  nan sē ju mu. 
Pro jek ta dar ba gru pa, ku ras sa stā vā ir pa-
gas ta pa do mes, vi su iz glī tī bas un kul tū ras 
ie stā žu un vie tē jo ne val stis ko or ga ni zā ci ju 
pār stāv ji, jau ir vei ku si lie lu dar bu pro jek ta 
mēr ķu sa snieg ša nai: ir or ga ni zē tas di vas 
ap tau jas par Māl pils pa gas ta mūž iz glī-
tī bas at tīs tī bas va ja dzī bām; veik ta gan 
ie dzī vo tā ju va ja dzī bu, gan sko lo tā ju un 
ama ta meis ta ru ie spē ju ap zi nā ša na ie-
sais tī ties pie au gu šo iz glī to ša nā.

Pro jek ta dar ba gru pas gal ve nais uz-
de vums ir iz strā dāt tā lāk iz glī tī bas ie spē ju 
no dro ši nā ju ma mo de li un tā ie vie ša nas 
rī cī bas plā nu Māl pils pa gas tā. Lai šo uz-
de vu mu veik tu kva li ta tī vi, dar ba gru pas 
bied ri pie da lī jās spe ciā lā ap mā cī bā, ie-
pa zi nās ar ci tu Lat vi jas pa gas tu un mū su 

ār zem ju part ne ru pie re dzi mūž iz glī tī bas 
jo mā, ap mek lē ja Jaun pie bal gas taut sko-
lu. Ir iz vei do ta Māl pils pa gas ta iz glī tī bas 
pie dā vā tā ju da tu bā ze un ap zi nā tas sav-
star pē jās sa dar bī bas ie spē jas. Ir ap ko po ti 
da ti par iz glī tī bas ie stā žu pe da go gu kva li fi -
kā ci ju. Kat ra iz glī tī bas un kul tū ras ie stā de 
ir vei ku si sa vas ak tuā lās si tuā ci jas ana lī zi, 
ir veik ta Māl pils pa gas ta stip ro un vā jo 
pu šu, ie spē ju un drau du ana lī ze iz glī tī bas 
jo mā, kā arī pē tī jums par no dar bi nā tī bas 
si tuā ci ju pa gas tā.

Vi si šie da ti ir pa ma tā jau gan drīz ga-
ta va jam rī cī bas plā nam, kas tiks ie sniegts 
eks per tam iz vēr tē ša nai. Ie pa zī ties ar 
mūž iz glī tī bas at tīs tī bas plā na sa tu ru un 
iz teikt sa vus priekš li ku mus tā uz la bo ša nai 
ik viens pa gas ta ie dzī vo tājs va rēs feb ruā-
rī, kad plā na teksts tiks ie vie tots Māl pils 
pa gas ta mā jas la pā, bet iz dru kā ta tek sta 
vei dā būs pie ejams in for mā ci jas cen trā un 
pa gas ta pa do mes 311.ka bi ne tā.

Feb ruā rī šī pro jek ta ie tva ros ir pa re-

dzēts se mi nārs sko lo tā jiem un ama tu 
meis ta riem, kas vē las ap gūt pie au gu šo 
ap mā cī bas me to di ku un ir do māj uši par 
ie spē ju va dīt da žā du no za ru kur sus 
pie au gu ša jiem. Drī zu mā būs zi nā mi 
pre cī zi da tu mi. Par se mi nā ra lai ku un 
vie tu tiks te le fo nis ki in for mē ti sko lo tā ji 
un ama tu meis ta ri, kas jū ni ja ap tau jā ir 
iz tei ku ši vēl mi dar bo ties mūž iz glī tī bas 
jo mā. Ta ču ne kas vēl nav no ka vēts, 
tā dēļ ai ci nām vi sus, kas vē las da lī ties 
sa vās pras mēs un zi nā ša nās ar ci tiem 
(va lo das, da to ri, dārz ko pī ba, mū zi ka, 
māk slas, rok dar bi, ve se līgs dzī ves veids 
u.c.), pie teik ties uz šo se mi nā ru, zva not 
uz tālr. 26836192.

Mar tā rī cī bas plāns tiks no dots iz-
vēr tē ša nai un ap stip ri nā ša nai pa gas ta 
pa do mē, un tas no zī mē, ka drīz va rē sim 
ķer ties pie tā īs te no ša nas, sa dar bo jo ties 
gan sa vā star pā, gan ar ci tām Lat vi jas un 
ār zem ju paš val dī bām.

Pro jek ta dar ba gru pa

PRO JEK TI

At tīs tot mūž iz glī tī bu

Ne vie nam māl pi lie tim vairs nav jau-
nums, ka Māl pils pro fe sio nā lās vi dus-
sko las au dzēk ņi re gu lā ri un kup lā skai tā 
do das īsā kās un ga rā kās prak sēs uz 
da žā diem ār val stu uz ņē mu miem, sa vu-
kārt pro fe sio nā lās ap mā cī bas sko lo tā ji 

pie da lās pie re dzes ap mai ņas pro gram-
mās, ie pa zīs tot part ner sko lu dar ba me-
to des un teh no lo ģi ju jau nu mus sa vās 
spe cia li tā tēs. Ša jā mā cī bu ga dā Māl pils 
pro fe sio nā la jā vi dus sko lā tiek rea li zē ti trīs 
Leo nar do da Vin ci pro gram mas pro jek ti: 
īso (3–4 ne dē ļas) prak šu pro jekts 20 au-
dzēk ņiem un 5 pa va do ša jiem sko lo tā jiem, 
ga ro prak šu pro jekts (5 mē ne ši) četr iem 
au dzēk ņiem un 1 sko lo tā jam, kā arī pro fe-
sio nā lās ap mā cī bas sko lo tā ju pie re dzes 
ap mai ņas pro jekts 6 sko lo tā jiem. Da ži no 

šiem brau cie niem jau ir no ti ku ši, nā ka mie 
da līb nie ki do sies ce ļā mar tā, bet jan vā rī 
ga ro prak si Vā ci jā ir uz sā ku ši čet ri 4. kur sa 
au dzēk ņi. Mē be ļu iz gat avo ša nas spe cia li-
tā tes au dzēk nis Gun tars Ros košs strā dā 
kok ap strā des fi r mā “Schaechtle”, ēku in že-

nier tīk lu spe cia li tā tes au dzēk nis 
Ju ris Mar kuss – sa ni tār teh ni kas 
fi r mā “Al bert” Kon stan ces pil sē tā 
pie skais tā Bo den see (Ei ro pas 
skais tā kais ezers).

Īpa ša prak ses vie ta ir māl pi lie-
šiem Mā rim un Rai mon dam Ščig-
lin skiem – četr zvaigž ņu vies nī ca 
un res to rāns “Hol den sted ter Hof” 
Uel ze nas pil sē tā. Jau pir ma jā 
prak ses die nā vi ņi va rē ja iz just 
sa spring to dar ba rit mu, jo res-
to rāns, lai arī at ro das pil sē tas 
no ma lē, ir ļo ti la bi ap mek lēts pat 
darb die nās, ne maz ne ru nā jot 
par ne dē ļas no ga lēm, kad uz pa-
sē dē ša nu vie nā no omu lī ga jām 

zā lēm var ce rēt ti kai tad, ja esi pie rak stī jies 
jau la bu lai ku ie priekš.

Fi nan sē jums šīm prak sēm un pie re-
dzes ap mai ņas brau cie niem nāk no Leo-
nar do da Vin ci pro gram mas lī dzek ļiem, 
ta ču mēs pa ras ti rak stām vēs tu les arī 
paš val dī bām, no ku rām ir nā ku ši prak šu 
da līb nie ki, lū dzot pa pil dus fi  nan siā lo at-
bal stu. Liels prieks ir par kat ru po zi tī vu 
at bil di, jo tas lie ci na, ka paš val dī ba ap-
zi nās kva li ta tī vas jau no spe ciā lis tu iz glī-
to ša nas no zī mi. Ša jā zi ņā liels pal dies 

ir jā sa ka Māl pils pa gas ta pa do mei, kas 
vien mēr ir ra du si ie spē ju at bal stīt “sa vus” 
jaun ie šus, do do ties tā la jā un – kā šo reiz 
– arī il ga jā ce ļā, jo prak se tur pi nā sies līdz 
mai ja bei gām.

Mar tā Māl pils pro fe sio nā lās vi dus-
sko las au dzēk ņi un sko lo tā ji do sies uz 
Fran ci ju, Vā ci ju un Itā li ju, lai at kal mā-
cī tos, da lī tos pie re dzē, kļū tu ba gā tā ki 
ar jau nām at zi ņām, drau giem, pla šā ku 
pa sau les iz prat ni.

Lī vi ja Mu kā ne

Leo nar do da Vin ci pro gram mas jau nu mi Māl pi lī

Mā ris un Rai monds Ščig lin ski pir ma jā dar-
ba die nā “Hol den sted ter Hof”

Mē be ļu iz gat avo ša nas spe cia li tā tes au dzēk ņu A.Lap-
si ņa un L.Ma le vi ca prak se Ra dolf cel le pro fe sio nā lo 
sko lu cen trā Vā ci jā 2006.g.no vem brī.
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18.jan vā rī Māl pils pro fe sio nā lā vi-
dus sko la ir ap bal vo ta ar At zi nī bas rak stu 
Vā ci jas taut saim nie cī bas bal vas kon kur-
sā, ko rī ko ja Vā ci jas vēst nie cī ba Lat vi jā 
un Vā ci jas Tirdz nie cī bas ka me ra.

Tā ir at zi nī ba par ilg ga dē jo sa dar bī-
bu ar Vā ci jas part ner sko lām, ar Lat vi jas 
un ār val stu uz ņē mē jiem. Ša jā kon kur sā 
pie da lī jās 25 iz glī tī bas ie stā des no vi sas 
Lat vi jas. Fi nā lā ie kļu va čet ras, tai skai-

tā Māl pils pro fe sio nā lā vi dus sko la, bet 
gal ve no bal vu sa ņē ma Prie ku ļu Valsts 
lauk saim nie cī bas teh ni kums.

JAU NĀ KIE PA NĀ KU MI!

KULTŪRA

Gai dām jau zi nā mos un jau nus dzie dā tā jus! 
Se viš ķi prie cā si mies par dzie do ša jām ģi me nēm. 
Par kon cer ta – kon kur sa no tei ku miem lū dzam in-
te re sē ties kul tū ras na mā. Da līb nie ku pie tei ku mus 
gai dām līdz feb ruā ra bei gām. Lai iz do das at rast 
vis la bā ko dzies mu!

Kul tū ras na ma māk sli nie cis kās da ļas va dī tā ja
Dzin ta Kras ti ņa, t. 7925339

2006. ga dā ti ka svi nē ta dzie dā ša nas svēt ku “Māl pils 
dzies ma” pie cu ga du ju bi le ja

Sa kām vis lie lā ko pal dies 
mū su sap ņa – stik la kau sē ja mās krāsns – 
pie pil dī tā jiem – Māl pils pa gas ta pa do mei, 

Leon ti nei Ame ri kai SIA “Lai ko” 
un Kul tūr ka pi tā la fon dam 
par pie šķir to fi  nan sē ju mu, 

kā arī Ju rim Vī tu mam par at bal stu, 
Ga tim Tau ri ņam SIA “Ke ram ser viss” 

un Iman tam Āren tam SIA “EMU PRIM” 
par sap ņa rea li zē ša nu dzī vē.

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

Māk slas no da ļas va dī tā ja

Tra di cio nā lie dzie dā ša nas svēt ki

“Māl pils dzies ma – 2007”
Māl pils kul tū ras na mā no tiks 

šā ga da 14. ap rī lī
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Pēr nā ga da no vem brī bied rī ba “No ti ci sev” ar 
Māl pils pa gas ta pa do mes at bal stu vei ca ap tau ju 
par Die nas cen tra iz vei des ne piec ie ša mī bu, kā arī 
vi des pie eja mī bas un so ciā lā dar ba uz la bo ša nu.

Esam vei ku ši Jū su vie dok ļu ap ko po ju mu. 
Mums tas ir ļo ti sva rīgs. Liels pal dies tiem cil-
vēk iem, kas iz tei ca sa vu vie dok li, lai gan no 986 
iz sū tī ta jām an ke tām, at pa kaļ sa ņē mām ne daudz 
vai rāk par 100. Tas liek do māt, vai cil vē kus šā das 
pro blē mas ne skar, var būt tā ir vien al dzī ba. To mēr 
no an ke tām, ko sa ņē mām, var spriest, ka šie jau-
tā ju mi ir ak tuā li.

Gal ve nie se ci nā ju mi ir šā di:
1. Die nas centrs ir ne piec ie šams;
2. Die nas cen tram jā at ro das ie dzī vo tā jiem ēr ti 

pie eja mā vie tā;
3. Ir vai rāk jā do mā par pa gas ta in fra struk tū ras 

pie eja mī bu;
4. Jā piln vei do sa skar smes kul tū ra.

Bū sim pa tei cī gi, ja arī turp māk da lī sie ties do-
mās. Liels pal dies Māl pils un Sid gun das pa stam 
par pa lī dzī bu an ke tu iz pla tī ša nā. Ar an ke tu re zul-
tā tiem ie pa zīs ti nā sim pa gas ta pa do mi un paš val-
dī bas aģen tū ru “Māl pils so ciā lais die nests”.

Jā nis Feld ma nis, 
bied rī bas “No ti ci sev” val des 

priekš sē dē tājs

Ap tau ja par Die nas cen tra 
ne piec ie ša mī bu

Di vus ga dus no 2004. – 2006. ga da 
jū ni jam es mā cī jos Rī gas kos mē ti kas 
sko lā, kur ie gu vu zi nā ša nas ana to mi-
jā, ci to lo ģi jā, uz tu ra mā cī bā, nei ro lo-
ģi jā, gi ne ko lo ģi jā, far ma ko lo ģi jā, ķī mi-
jā, fi  zi kā la jā te ra pi jā, mik ro bio lo ģi jā, 
te ra pi jā, der ma to lo ģi jā, es tē tis kā 
ķi rur ģi jā, skais tu ma vēs tu rē, ēti kā, 
uz ņē mēj dar bī bas pa ma tos u.c.

Tā dēļ šo brīd jums va ru pie dā vāt 
se ko jo šus pa kal po ju mus:
Pro ce dū ra Ce na Ls
Se jas tī rī ša na 12
Ma sā ža, mas ka 7
Vak sā ci ja: 1–10
Ap akš stil bi 5
Augš stil bi 5
Bi ki ni no 6
Pa du ses 2
Virs lū pa, zods 1
Mu gu ra 5
Ro kas no 3
SPA ma sā ža ķer me nim 10
Au su caur dur ša na 3+aus ka ri
Skrop stu pie au dzē ša na 20
/ma ke up/ mei kaps no 6

Īpa šie pie dā vā ju mi
Zī da šķied ru pro ce dū ra 27
Ko raļ pī lings 27
Augļ skā bes 15, ja 

5x–13
Nā kot nē do mā ju ap gūt vēl per-

ma nen to mei ka pu, pīr sin gu, kā arī 
kaut ko vēl īpa ša jam pie dā vā ju mam.
Strā dā šu ar da žā du kos mē ti ku. Cen-
šos iz vē lē ties, ma nup rāt, la bā ko un 
efek tī gā ko kos mē ti ku no da žā dām 
fi r mām. Se jas at tī rī ša na, kā arī ma-
sā ža un mas ka, tiks veik ta ar AN NA 
LO TAN kos mē ti ku. Vak sā ci ja ar DE PI-
LE VE vas ku un ap rī ko ju mu, Ķer me ņa 
ma sā ža ar THAL GO, augļ skā bes ar 
fi r mas Rok Sa na pro duk tiem, bet īpa-
šie pie dā vā ju mi no ļo ti la bas fi r mas 
CRIS TI NA ma te riā liem. Pa va sa rī jūs 
ie prie ci nā šu ar svai gu zie du aro mā-
tiem no fi r mas Flours /Fran ci ja/.

Elas tī ga at lai žu sis tē ma, īpa ši 
bi ju ša jiem un eso ša jiem ko ris tiem. 
Pie teik ties pa tel. 7925509.

Ce ru uz veik smī gu sa dar bī bu!

Kos mē ti ķe Sa ni ta Vī tu ma

Jau ni pa kal po ju mi mūs mā jās
Kos mē ti kas sa lons

SIA “Nā ri ņa”, Pirts ie lā 3
sā kot no feb ruā ra mē ne ša dar bo sies 2 die nas ne dē ļā:

otr die nās un ce turt die nās no plkst. 10.00 līdz 18.00
un, ja būs ne piec ie šams arī 2 sest die nas mē ne sī.

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

2007. ga da FEB RUĀ RA 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 14. feb ruā rī pl.15.00 Ma za jā sē žu zā lē PĒ TE RIS 

KURMS

So ciā lo, iz glī tī bas un kul tūr as 
jau tā ju mu ko mi te jas sē de 15. feb ruā rī pl.16.00 Ma za jā sē žu zā lē SOL VI TA 

STRAU SA

Fi nan šu ko mi te jas sē de 15. feb ruā rī pl.17.00 Ma za jā sē žu zā lē ALEK SANDRS 
LIEL MEŽS

PA DO MES SĒ DE 21. feb ruā rī 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 26. feb ruā rī pl.18.00 204. kab. ALEK SANDRS 
LIEL MEŽS

Ad mi nis tra tī vās ko mi si jas sē de 21. feb ruā rī pl.14.00 Ma za jā sē žu zā lē VLA DIS LAVS 
KO MA ROVS
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Po li ci jas zi ņas
Rī gas ra jo na po li ci jas pār val de in-

for mē, ka lai ka pos mā no 2006. ga da 
15. de cem bra līdz 2007. ga da 17. jan vā rim 
Rī gas ra jo na Māl pils pa gas tā re ģis trē ti 
10 no ti ku mi.

Ta jā skai tā: 1 no zie dzīgs no da rī jums 
pret per so nas ve se lī bu, 2 no zie gu mi pret 
per so nas īpa šu mu, 4 ce ļu sa tik smes 
ne ga dī ju mi (no tiem 1 ar cie tu ša jiem), 
1 uguns grēks.

14. de cem brī
 Māl pils pro fe sio nā la jā vi dus sko lā, brī vi 

pie kļūs tot, sa lauz ta da to ra kla via tū ra 
un sa plēsts mo ni tors. Ma te riā lais zau dē-
jums virs 70 LVL.

16. de cem brī
 Māl pils pa gas ta Sid gun dā, 1969. ga dā 

dzi mu šais vī rie tis no da rī jis mie sas bo-
jā ju mus 1939. ga dā dzi mu šai sie vie tei. 
Cie tu sī ie vie to ta slim nī cā. Uz sākts kri mi-
nāl pro cess.

20. de cem brī
 Māl pi lī, no ne no dzēs tas sve ces iz cē lies 

uguns grēks, ku ra lai kā sma gus ap de gu-
mus gu vu si 1917. ga dā dzi mu si sie vie-
te. Cie tu sī ie vie to ta Valsts ap de gu mu 
cen trā.

Ce ļu sa tik smes 
ne ga dī ju mi

16. de cem brī
 Māl pi lī, Rūp nie cī bas ie lā aiz tu rēts 

1987. ga dā dzi mu šais vī rie tis, kurš al ko-
ho la rei bu mā va dī jis au to ma šī nu Maz da 
323 bez trans port lī dzek ļa va dī ša nas 
tie sī bām. Ie ro si nāts kri mi nāl pro cess.

22. de cem brī
 Māl pi lī, Kras ta ie las 2 stāv lau ku mā 

pa gai dām ne no skaid rots va dī tājs ar ne-
no skaid ro tu trans por ta lī dzek li uz brau ca 
stā vo šam au to ma šī nai Hon da Ci vik.

23. de cem brī
 Au to ce ļa In ciems – Si gul da – Māl pils 

31. km au to ma šī nas Mer ce des va dī tājs 
no brau cis no ce ļas brau ca mās da ļas. Ir 
cie tu šie.

16. jan vā rī
 Au to ce ļa Māl pils – Zau be 1. km aiz tu rēts 

1961. ga dā dzi mu šais vī rie tis, kas va dī jis 
au to ma šī nu al ko ho la rei bu mā. Uz sākts 
kri mi nāl pro cess.

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

Rī gas ra jo na po li ci jas pār val des uz ti cī bas 
tālrunis 7219799 
(au to at bil dē tājs)

Pa zi ņo jums
Vi si in te re sen ti un ak tī vis ti ai ci nā ti pie teik ties uz Rī gas ra jo na Spor ta spē lēm Dis tan ču 

slē po ša nā, kas no tiks 10. feb ruā rī  Rei ņa tra sē, Si gul dā (ie spē jams, da tums var tikt mai nīts). 
Da līb nie ku skaits ne ie ro be žots. Pie teik ties un sī kā ku in for mā ci ju ie gūt var pie spor ta dar ba 
or ga ni za to ra Mā ra Čī mas mob. 26445802.

SIA “EKO NAMS”
Va ja dzī gi dar bi nie ki guļ būv ju ra žot nē

• Ra žo ša nas kva li tā tes kon trol ie ris, va dī tājs.
• Slī pē tājs. (Darbs Nor vē ģi jā.) Priekš ro cī bas ar ang ļu va lo das zi nā ša nām.
• Au to va dī tājs ar “E” ka te go ri ju.
• Celt nieks.
• Kok ap strā des ope ra tors.

Pie teik ties: Māl pi lī, Ķir šu ie lā 6, LV–2152
Tālr.: 29182356, Dai nis

MĀL PILS VI DUS SKO LA 
ai ci na dar bā so ciā lo pe da go gu.
Pie teik ties pie sko las di rek to res 
per so nī gi vai pa tālr. 7925340

Māl pils vi dus sko la ai ci na ve cā kus pie teikt bēr nus 1. kla sē,
ie snie gu mus lū dzam ie sniegt līdz 30. mar tam sko lā, 

kat ru die nu no pl. 9.00 –14.00.
Ne piec ie ša mie do ku men ti pie sa kot:
– Ve cā ku per so nu ap lie ci nošs do ku ments(pa se);
– Sko lē na dzim ša nas ap lie cī ba vai pa se;
– Sko las di rek to rei ad re sēts ie snie gums (veid la pa sko las kan ce le jā).
Līdz mā cī bu ga da sā ku mam jā ie sniedz arī:
– Iz zi ņa par ap gū to iz glī tī bas pro gram mu piec ga dī go un seš ga dī go bēr nu 

ob li gā tai sa gat avo ša nai sko lai;
– Me di cī nas kar te 026/u veid la pa.

Tāl ru nis uz zi ņām 7925340
Ap rī ļa bei gās ai ci nā sim ve cā kus uz kop īgu 1. kla šu ve cā ku sa nāk smi.

Vei kals BAF ai ci na dar bā 
pār de vē ju – ka sie ri. 

Pie teik ties pa tālr. 7925123 
vai per so nī gi pie vei ka la va dī tā jas.

SIA “Žaks 2” Māl pils pro fe sio nā lās vi dus sko las ēd nī cā pie dā vā
• Sil tas pus die nas dar ba die nās
• Ku li nā ri jas iz strā dā ju mus svēt kos un ik die nā
• Kon di to re jas iz strā dā ju mus pla šā iz vē lē – kū kas, kliņ ģe rus u. c. naš ķus

Pie ņe mam pa sū tī ju mus, mob. tālr. 28228728

Slu di nā ju mi

Pēr ku uz au dek la glez no tas glez nas un Lat vi jas lai ka mē be les. 
Samak sā šu līdz 600 LVL, tālr. 26685510

Pie dā vā ju mē be ļu sa lik ša nas pa kal po ju mus. Zva nīt Kas pa ram – 
mob. tālr. 28747232

Līdz jū tī bas
Mū su vis dzi ļā kā līdz jū tī ba ko lē ģei In tai Rul lei no tē va uz mū žu at va do ties.

Māl pils mū zi kas un māk slas sko las pe da go gi un au dzēk ņi

Izsakām līdzjūtību klases audzinātājai Dailai Klinsonei, pavadot māti kapu 
kalniņā.

8.a klases skolnieki un vecāki
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Sa rī ko ju mi Māl pils kul tū ras na mā
2007. ga da feb ruā rī

3. feb ruā rī 19.00 Māl pils kul tū ras na ma paš darb nie ku 
va kars – Mas ku bal le

7. feb ruā rī 13.00 Vec mā mi ņu klu bi ņa “Re zē das” sa iets
7. feb ruā rī 14.00 No dar bī ba ve se lī bas no stip ri nā ša nai 

ko pā ar Ine si Ziņ ģī ti
8. feb ruā rī 19.00 “Mū žī gā uni so na” kon certs. Pie da lās 

dai les teāt ra ak tie ri Va ris Vēt ra, Jā nis 
Pauk štel lo, An dris Bēr ziņš un teāt ra 
mu zi kā lās da ļas va dī tājs Ju ris Vai vods

 No tiek bi ļe šu ie priekš pār do ša na.
23. feb ruā rī Tau tis ko de ju ko lek tī vu sa dan co ša-

nās kon certs. Pie da lās Rī gas ra jo na 
7.–9.kla šu ko lek tī vi

24. feb ruā rī De ju ko pa “Sid gun da” pie da lās 
Vi dē jās pa au dzes de ju ko lek tī vu 
kau sā Jē kab pi lī

Iz stā des
• Dai gas Dag ni jas tek stil ko lā žas 28.01. – 20.02.

• Elvija Salmiņa grafi kas darbu izstāde 
"MIND INFECTION" 24.02. – 31.03.
Atklāšana 24. februārī plkst. 17.00

• Fo to iz stā de “Jaun ie šu acīm” 
(par at klā ša nas da tu mu – se ko jiet rek lā mai!)

Svei cam februāra 
ju bi lā rus!

Kas cau ri snie gam
pa lus dzird,
tam krū tīs sau le, ne vis sirds
un tas ir gai ši cil vē cī gi dzir dīgs.

/Ojārs Vā cie tis/

85 – Vel tai Gai lī tei
Vil mai Sla gū nei

80 – Emī li jai Vil kas tei
An nai Mu de nie cei
Alek se jam Sa ma ri nam

75 – Laim do tai Koz lov skai
Al ber tam Hof ma nim

70 – Li jai Prie dei
So lo mi jai Bī ri ņai
Ēri kam Hem me lim

Ap svei kums
...Vai tu zi ni, 
kā es pie dzi mu?

Tā kā pu ķu zir nis 
uz zie dē ju mā mi ņai,

Tā kā pu ķu zir nis 
ap vi jos ap tē ti ņu.

J. Pe ters

Svei cam mū su ko lē ģi An nu un Ju ri Viš ķe rus 
ar dē li ņa pie dzim ša nu!

Māl pils pa gas ta pa do me

MĀL PILS PA GAS TA PEN SIO NĀ RU PA DO ME AI CI NA
7. feb ruā rī 14.00 Māl pils kul tū ras na ma

ap aļa jā zā lē

INE SE ZIŅ ĢĪ TE
māl pi lie šus ie pa zīs ti nās ar sa vu

no rī vē ša nās teh ni ku,
ko ir līdz per fek tu mam iz strā dā ju si no dro ši not

la bu asins ri ti, ka ne vie nai sli mī bai vairs ne at liek vie tas.
Ener ģis kās, 65 ga dus ve cās dā mas lik teņ stās tam bū tu vie ta 

Gi ne sa re kor du grā ma tā – sma ga mu gur kau la trau ma un tai se-
ko jo ša pa ra lī ze – di vas rei zes,tad op ti mis ma, fa nā tis ka dar ba un 
gri bas spē ka uz va ra pār šo ne lai mi.

Ap mek lē jums bez mak sas. Lai va rē tu līdz dar bo ties – ne piec-
ie šams dvie lī tis un pie mē rots, vieg li no vel kams ap ģērbs. Tu vā ka 
in for mā ci ja kul tū ras na mā tālr. 7925836.

Pēc pa sā ku ma tik ša nās ar klu ba “To māts” spe ciā lis tu. Būs 
ie spē ja uz zi nāt in for mā ci ju par ķirb ju un lau ku to mā tu au dzē ša-
nas pie re dzi, kā arī ie gā dā ties sēk las.

Ja ne piec ie šams trans ports no kļū ša nai uz pa sā ku mu, pie-
teikt pie Māl pils pa gas ta pa do mes kan ce le jas va dī tā jas pa 
tālr. 7970888.


