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Marta tēmas:

� Kad daudz vē rī bas pie grie žam 
da žā diem Ei ro pas stan dar tiem, 
la bi, ka ir cil vē ki, kas sa prot, 
ka gal ve nā vēr tī bu vēr tī ba 
ir ģi me ne un bēr ni

� Mā cī ša nās no zī mē vel tīt lai ku 
un ener ģi ju tam, lai ie mā cī tos 
kaut ko da rīt ne tā, kā līdz šim, 
bet ci tā dāk

� Tā po zi tī vā au ra ir jā ra da pēc 
ie spē jas vai rāk, lai ap zi nā tos, 
ka tas ir ti kai vien reiz mū žā, 
un lik te nis ir mūs sa ve dis ko pā, 
lai va rē tu šos svēt kus vei dot

� Ik vie nam var būt vis skais tā kais 
dārzs. Au gus stā dām 
sa ska nī gās krā sās, 
eks tra va gan tās 
vai tra di cio nā lās zie do šu 
au gu un garš au gu 
kom po zī ci jās, un svi nam 
pa va sa ri!
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PA GAS TA PA DO MES LĒ MU MI

Iz ska tī ja 9 jau tā ju mus.
NO LĒ MA:
• No teikt de tāl plā no ju ma “Ķe šā ni” pir mo 

re dak ci ju par ga lī go re dak ci ju.
• Ap stip ri nāt de tāl plā no ju ma pro jek ta gra-

fi s ko da ļu un te ri to ri jas iz man to ša nas un 
ap bū ves no tei ku mus kā Māl pils pa gas ta 
pa do mes sais to šos no tei ku mus Nr. 3.

• Pub li cēt pa zi ņo ju mu par de tāl plā no ju ma 
ga lī go re dak ci ju laik rak stos “Lat vi jas Vēst-
ne sis”, “Rī gas Ap riņ ķa Avī ze” un “Māl pils 
Vēs tis” (pie li ku mā pa zi ņo jums).

• Ie sniegt sa ska ņā ar 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” 73. p., Valsts 
ze mes die nes tā ap lie ci nā tu ap stip ri nā ta 
de tāl plā no ju ma gra fi s kās da ļas un te ri to ri-
jas iz man to ša nas un ap bū ves no tei ku mu 
ko pi ju.

• Pie šķirt ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa 
at vieg lo ju mu po li tis ki rep re sē ta jām per-
so nām par ne kus ta mo īpa šu mu “Eni ņi”, 
“Ka ba ti ņas”, “Zā lī tes”, “Ran das–Strau ti-
ņi” ze mi.

• Pie šķirt ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa 

at vieg lo ju mu 2. gru pas in va lī dei par saim-
nie cī bas “Gran ti ņi–Elk šņi” ze mi.

• Ap stip ri nāt iz pild di rek to ra 07.02.2007. 
rī ko ju ma Nr.16–K 3. un 4. punk tu Par fi -
nan šu lī dzek ļu iz mak su no At bal sta fon da 
lek to rēm 79,27 LVL

• Pie šķirt Māl pils jaun ie šu ap vie nī bai 100,- 
LVL fo to iz stā des or ga ni zē ša nai.

• Re ko men dēt sa bied ris ko vi des in spek to-
ru pie nā ku mu pil dī ša nai Māl pils pa gas ta 
te ri to ri jā se ko jo šus Māl pils ie dzī vo tā jus:
– Alek sandrs Skri bāns,
– Al dis Ie sal nieks,
– Kris taps Pa kers,
– Nor munds Ozo liņš,
– Ju ris Liel mežs,
– Ai vars Kļa viņš,
– Imants An der sons,
– Gu nārs Krū miņ lie pa,
– Vla dis lavs Ko ma rovs,
– Kār lis Lej nieks,
– Kris tī ne Ci mer ma ne,
– An dris Ra ku zovs,
– Ojārs Čams,

• Pie šķirt fi  nan šu lī dzek ļus 200,- LVL sa-
bied ris ko vi des in spek to ru ap mā cī bai.

• Sa mak sāt pen sio nā ru pa do mes pre zen-
tā ci jas iz de vu mus pēc iz rak stī tā rē ķi na 
no SIA “Ga bi” par sum mu 16,75 LVL.

• At celt 08.11.2006. pa gas ta pa do mes 
lē mu ma Nr.15/4 “Par ze mes lie to ša nas 
mēr ķu mai ņu” 2. punk tu.

• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz 
ne kus ta mo īpa šu mu “Jug las ie la 1”, 
kas sa stāv no ze mes ga ba la 10,15 ha 
pla tī bā.

• Pie krist sa da līt ne kus ta mos īpa šu mus 
“Ave nes” un “Rī ti”, iz strā dā jot ze mes ie rī-
cī bas pro jek tu sa ska ņā ar Māl pils pa gas-
ta būv val des iz do ta jiem no tei ku miem.

• Ap stip ri nāt OK SA NU SMIR NO VU par 
Māl pils paš val dī bas po li ci jas priekš nie ci.

• No dot pri va ti zā ci jai Māl pils pa gas ta pa do-
mei īpa šu mā eso šo ne kus ta mo īpa šu mu 
“Zem nie ki”, kas sa stāv no ze mes ga ba la 
0,4722 ha pla tī bā, dzī vo ja mās mā jas un 
pa lī gē kas.

MĀL PILS PA GAS TA PA DO MES 21.02.2007. SĒ DE Nr. 3

MĀL PILS PA GAS TA PA DO MES 14.03.2007. SĒ DE Nr. 4
Iz ska tī ja 25 jau tā ju mus.
NO LĒ MA:
• Ap stip ri nāt mūž iz glī tī bas at tīs tī bas plā nu 2007. – 2013. ga dam
• Ap stip ri nāt priekš li ku mus Māl pils pa gas ta paš val dī bas te ri to ri jā eso šo valsts 2. šķi ras au to ce ļu at jau no ša nas un at tīs tī bas pro-

gram mai:

N. p. k. Ce ļa 
no sau kums

Ce ļa posms
Eso šais 
 se gums

Persp. se-
gums

Dar bu iz pil des 
 ter miņš (gads)No km Līdz km Pos ma 

ga rums km
1. V59 Māl pils–Peļ ņi 0,4 3,950 3,55 grants as falts 2007 

ne ka vē jo ties
2. V60 Māl pils–Zau be–Kli ģe ne 0,0 1,2 1,2 grants as falts 2007 

ne ka vē jo ties
3. V61 Māl pils–Vi te 0,0 2,8 2,8 a/b a/b 2007
4. V62 Glāz nie ki–Vat rā ne 0,0 2,1 2,1 grants grants 2009
5. V66 Sid gun da–Ro pa ži 0,0 1,5 1,5 grants grants 2007
6. V71 Bu kas–Māl pils 0,0 4,070 4,070 a/bgrants a/bgrants 2008
7. V72 Māl pils–Slie ķi 0,0 0,5 0,5 a/b a/b 2008
8. V72 Māl pils–Slie ķi 0,5 2,1 1,6 grants grants 2008
9. V73 Sid gun da–Vi te–Knie di ņi 0,0 0,9 0,9 a/b a/b 2007

• Ap stip ri nāt pie dā vā to Māl pils 800 lo go.
• Lik vi dēt šta ta vie tu “spe ciā lists uguns dro-

šī bas, dar ba dro šī bas un ci vi lās aiz sar dzī-
bas lie tās” no 01.04.2007.

• Uzai ci nāt spe cia li zē tu fi r mu sniegt pa kal-
po ju mus par uguns dro šī bas un dar ba 
aiz sar dzī bas pa sā ku mu no dro ši nā ša nu 
Māl pils pa gas ta pa do mē, tās ie stā dēs 
un struk tūr vie nī bās, no slē dzot lī gu mu 
un ap stip ri not to pa gas ta pa do mē.

• Lik vi dēt šta ta vie tu “ma te riā lo lī dzek ļu 
uz skai tes un al gu grā mat ve dis”.

• Ap stip ri nāt šta ta vie tu “ie pir ku mu spe ciā-
lists–ma te riā lo lī dzek ļu uz skai tes grā mat-
ve dis” ar ama tal gu 70 % no pa do mes 
priekš sē dē tā ja ama tal gas.

• Ap stip ri nāt fi  nan sis tes šta ta lik mi 70 % 
ap mē rā no priekš sē dē tā ja ama tal gas, 
vien lai cī gi pa re dzot ama ta pie nā ku mu 
pa lie li nā ša nu – veikt al gu ap rē ķi nus un 
ar to sais tī tās dar bī bas.

• Veikt at tie cī gās iz mai ņas šta tu sa rak stos 
at bil sto ši šim lē mu mam.

• Pie šķirt ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa 
at vieg lo ju mu po li tis ki rep re sē ta jām per-
so nām par ne kus ta mo īpa šu mu “Me ža 
Anī ši” , “Sil ma lī tes” un “Vī ķi” ze mi.

• Pie šķirt ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa 
at vieg lo ju mu 2. gru pas in va lī dam par 
ne kus ta mā īpa šu ma La pu ie la 7 ze mi.

• Pie krist sa da līt ne kus ta mos īpa šu mus 
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“Jaun kļa vi ņi”, “Sud ma las”, “Spruk sti”, 
“Kai jas”, “Vies tu ri”.

• Pie šķirt ju ri dis kās ad re ses “Sud rab pļa-
vas”, “Grant nie ki”.

• Mai nīt ju ri dis ko ad re si “Lī ču pes” uz “Sid-
gun das Lī ču pes”.

• Ne kus ta ma jam īpa šu mam “Centrs GK” 
1,3 ha kop pla tī bā ar ka das tra Nr. 8074 
003 0681 no teikt ap grū ti nā ju mu – ūdens 
pār sūk nē ta vas bū ve par la bu Māl pils pa-
gas ta pa do mei.

• Ne kus ta ma jam īpa šu mam “Bir zes – Tai-
gas” 0,9 ha kop pla tī bā, ka das tra Nr. 8074 
005 0560 no teikt ap grū ti nā ju mu – ser vi-
tū ta ceļš, par la bu ne kus ta mā īpa šu ma 
“Rāts bir zes mežs” ze mes ga ba lam ar 
ka das tra Nr. 8074 005 0366.

• Ne kus ta mā īpa šu ma “Brie žu mežs” 
ze mes ga ba lam ar ka das tra Nr. 8074 
006 0230 no teikt ap grū ti nā ju mu – ser-
vi tū ta ceļš, par la bu VAS “Latv ener go” 
lie to ša nā eso ša jam ze mes ga ba lam ar 
ka das tra Nr. 8074 006 0227, ne kus ta mā 
īpa šu ma “Le jas la pas” ze mes ga ba lam ar 
ka das tra Nr. 8074 005 0025 un ne kus ta-
mā īpa šu ma “Brie ži” ze mes ga ba lam ar 
ka das tra Nr. 8074 005 0045. Ser vi tū ta 
ce ļa pla tums 4,5 m.

• Ne kus ta mā īpa šu ma “Brie žu mežs” ze-
mes ga ba lam ar ka das tra Nr. 8074 006 
0231 no teikt ap grū ti nā ju mu – ser vi tū ta 
ceļš, par la bu ne kus ta mā īpa šu ma “Le-
jas la pas” ze mes ga ba lam ar ka das tra Nr. 
8074 005 0025 un ne kus ta mā īpa šu ma 
“Brie ži” ze mes ga ba lam ar ka das tra Nr. 
8074 005 0045. Ser vi tū ta ce ļa pla tums 
4,5 m.

• Ne kus ta ma jam īpa šu mam “Ener ģē ti kas 
ie la 3” 11,55 ha kop pla tī bā, ka das tra Nr. 
8074 003 0278 no teikt ap grū ti nā ju mu 
– ser vi tū ta ceļš, par la bu ne kus ta ma jiem 
īpa šu miem “Gulb ji” ar ka das tra Nr. 8074 

003 0748, “Pik ni ki” ar ka das tra Nr. 8074 
003 0744 un “Cen tra kū ti ņas” ar ka das-
tra Nr. 8074 003 0679. Ser vi tū ta ce ļa 
pla tums 4,5 m.

• Ne kus ta ma jam īpa šu mam “Brī ves” 0,56 
ha kop pla tī bā, ka das tra Nr. 8074 003 
0749 no teikt ap grū ti nā ju mu – ser vi tū ta 
ceļš, par la bu ne kus ta mā īpa šu ma “Briš-
ķē ni” ze mes ga ba lam ar ka das tra Nr. 
8074 003 0129.

• Ap stip ri nāt Māl pils mū zi kas un māk slas 
sko las di rek to ra at al go ju mu 2007. ga dā.

• Pie šķirt vien rei zē ju pa bal stu uguns grē kā 
cie tu ša jai ģi me nei.

• Re ģis trēt in di vi duā los dar bus:
– rok dar bu iz gat avo ša na un pār do ša na, 

ne no sa kot pa tent mak su,
– gald nie cī bas pa kal po ju mi, no sa kot pa-

tent mak su 70,- Ls līdz ga da bei gām.
• Pie ņemt zi nā ša nai, ka Die nas centrs ir ne-

piec ie šams cil vēk iem ar īpa šām va ja dzī-
bām, pen sio nā riem, kā arī skol nie kiem.

• Uz dot p/a “Māl pils so ciā lais die nests” 
di rek to rei veikt iz pē ti par ES in ves tī ci ju 
fon du lī dzek ļu pie sais tes ie spē jām cil vē-
ku ar īpa šām va ja dzī bām die nas cen tra 
iz bū vei Māl pils so ciā lā ap rū pes cen tra 
te ri to ri jā

• P/a “Māl pils so ciā lais die nests” dar bi nie-
kiem veikt iz pē ti pa cē lā ja ie rī ko ša nas ne-
piec ie ša mī bai un ie spē jām paš val dī bas 
ie stā dēs.

• Sa mak sāt pen sio nā ru pa do mes priekš-
sē dē tā jai pie re dzes brau cie na uz Če hi ju, 
Aus tri ju un Vā ci ju da lī bas mak su 195,-Ls, 
no At bal sta fon da bu dže ta lī dzek ļiem.

• Ap stip ri nāt at klā ta kon kur sa “Par ce ļu, 
ie lu un lau ku mu uz tu rē ša nu Māl pils pa-
gas tā” no li ku mu .

• Ap stip ri nāt at klā ta kon kur sa “Par ce ļu, 
ie lu un lau ku mu uz tu rē ša nu Māl pils pa-
gas tā” lī gu ma pro jek tu .

• Ak cep tēt no li ku ma “Par li cen cē to mak-
šķe rē ša nu Rī gas ra jo na Māl pils pa gas ta 
cen tra un Māl pils HES ūdens krā tu vēs” 
pro jek tu.

• Piln va rot mak šķer nie ku bied rī bas “Māl-
pils zi vīm” val des priekš sē dē tā ju KĀR LI 
LEJ NIE KU sa ska ņot p.1 no sauk to no-
li ku mu ar LR Vi des mi nis tri ju, Lat vi jas 
ziv saim nie cī bas pār val dē, Liel rī gas re-
ģio nā la jā vi des pār val dē.

• No li ku ma ap stip ri nā ša nas jau tā ju mu 
ska tīt pēc at bil sto šo sa ska ņo ju mu sa ņem-
ša nas.

• Anu lēt zi ņas par dek la rē to dzī ves vie tu 
ad re sē “Gra vas” 2–1 ar 2007. ga da 14. 
mar tu.

• Pa pil di nāt ar 20.12.2006. pa do mes lē-
mu mu Nr.19/14 iz vei do to dar ba gru pu 
ar pro jek tu koor di na to ri IE VU VI ĻU MU.

• Pie da lī ties Itā li jas pil sē tas Gam bo lo 
sa gat avo ta jā jaun ie šu pro jek tā “CON–
PREN DER SI”;

• No dro ši nāt Māl pils pa gas ta pa do mes 
līdz fi  nan sē ju mu 900,- LVL un priekš fi  nan-
sē ju mu 3000,- LVL, lī dzek ļus pa re dzot no 
pro jek ta līdz fi  nan sē ju ma bu dže ta.

• Iz pild di rek to ram, at bil sto ši lai ka ap stāk-
ļiem, veikt or ga ni za to ris ka rak stu ra dar-
bī bas uguns ned ro šā pe rio da ie tva ros.

• Ap stip ri nāt Vie no ša nos “Par paš val dī bas 
ce ļa “Sid ra bi ņas–Po di ņi” pos ma mai ņu 
pret jaun iz bū vē to ce ļu”.

• Ap stip ri nāt kon ce si jas “Par ēdi nā ša nas 
pa kal po ju mu snieg ša nu” No li ku mu .

• Ap stip ri nāt kon ce si jas “Par ēdi nā ša nas pa-
kal po ju mu snieg ša nu” lī gu ma pro jek tu.

• No teikt iz pild di rek to ra dar ba slo dzi 6 (se-
šas) stun das die nā, ne sa ma zi not dar ba 
pie nā ku mus un dar ba sa mak su.

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

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

2007. 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

18. ap rī lī 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

19. ap rī lī pl.16.00 Ma za jā sē žu zā lē SOL VI TA STRAU SA

Fi nan šu ko mi te jas sē de 19. ap rī lī pl.17.00 Ma za jā sē žu zā lē ALEK SANDR S LIEL MEŽS

PA DO MES SĒ DE 4. ap rī lī
25. ap rī lī pl.15.00

Ma za jā sē žu zā lē ALEK SANDR S LIEL MEŽS

Pri va ti zā ci jas ko mi si jas sē de 30. ap rī lī pl.18.00 204. kab. ALEK SANDR S LIEL MEŽS

Ad mi nis tra tī vās ko mi si jas sē de 4. ap rī lī
25. ap rī lī pl.14.00

Ma za jā sē žu zā lē VLA DIS LAV S KO MA ROVS
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2. marts – paš val dī bas dar bi nie ki pie da lās 
Paš val dī bas dar bi nie ku zie mas spor ta 
spē lēs Si gul dā.

6. marts – 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 ras dar ba kar tī bā 
jau tā ju mi par LPS 17. kon gre su, par LPS 
do mes sē di ap rī lī, par jau nu LPS bied ru 
re ģis trā ci ju un par ES Re ģio nu ko mi te jas 
ple nār sē di.

8. marts – Tiek no or ga ni zēts in for ma tīvs 
se mi nārs vie tē jām bied rī bām un in di vi-
duā liem in te re sen tiem par ie spē ju īs te-
not sa vas ide jas pro gram mas LEA DER+ 
ie tva ros.

 – sa bied ris ko at tie cī bu spe ciā lis te uz ņem 
Van ga žu no va da do mes un Car ni ka vas 
pa gas ta pa do mes sa bied ris ko at tie cī bu 
spe ciā lis tes pie re dzes ap mai ņā.

9. marts – pa do mes priekš sē dē tājs pie-
da lās Pa gas tu ap vie nī bas val des sē dē 
Kat va ros, ku ras dar ba kar tī bā jau tā ju mi 
par Bib lio tē ku no za res nor ma tī va jiem 
ak tiem, Bib lio tē ku ak re di tā ci ju, Sko lu 
bib lio tē ku pro blē mām, Ie tei ca ma jiem 
kri tē ri jiem dar ba sa mak sas no teik ša nai 
bib lio tē ku dar bi nie kiem, par Valsts vie-
no tās bib lio tē ku in for mā ci jas sis tē mas 
(VVBIS) at tīs tī bu, Bi la&Me lin das Geit su 
fon da un Mic ro soft zie do ju mu Lat vi jas 
“Gais mas tīk lam”, kā arī par 2007. ga da 
mērķ do tā ci jas sa da les kār tī bu in ter ne ta 
un da to ru uz tu rē ša nai bib lio tē kās.

12.marts – Sa ņem ta ofi  ciā la at bil de no 
Valsts Kul tū ras pie mi nek ļu aiz sar dzī-
bas in spek ci jas par pro jek ta “V.G. fon 
Tau bes obe lis ka res tau rā ci ja Māl pils 
mui žas par kā” fi  nan siā lu at bal stī ša nu 
790 LVL ap mē rā. Pro jek ta kop sum ma 
ir 8 616 LVL.

 – pa gas ta pa do mes tel pās pa gas ta ie dzī-
vo tā jus pie ņem VID pār stā vis.

13. marts – Māl pils no vad pēt nie cī bas mu-
ze ja ek spe dī ci ja pie Irē nas Sau ku mas.

14. marts – Pa gas ta pa do mes sē dē ap-
stip ri nāts Māl pils 800 lo go.

 – pa do mes priekš sē dē tājs NVO ie tva ros 
tie kas ar Mi nis tru pre zi den tu A. Kal vī ti, 
lai ap spries tu no va du vei do ša nas u.c. 
jau tā ju mus.

 – pa do mes priekš sē dē tājs tie kas ar RA-
PLM mi nis tru A. Što ken ber gu par no va du 
vei do ša nu un te ri to ri jas plā no ša nu.

15.marts – Pro jek tu koor di na to re, kā Rī-
gas ra jo na Lau ku at tīs tī bas bied rī bas 
pār stā ve, pie da lās bied rī bas “Lat vi jas 

Lau ku fo rums” Kop sa pul cē Rī gā.
 – Kul tūr vi des at tīs tī bas da ļas dar bi nie ki 

Al la žos tie kas ar ve lo marš ru ta Si gul-
da–Mo re–Māl pils–Al la ži–Si gul da dar ba 
gru pu.

16. marts – pa gas ta pa do mes tel pās 
no tiek Vi des in spek to ru mā cī bas, ku rās 
pie da lās 13 Māl pils pa gas ta ie dzī vo tā ji. 
No vi sām Lat vi jas paš val dī bām Māl pi lī ir 
lie lā kā pār stāv nie cī ba.

 – pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs tie-
kas ar SIA “Māl pils Mi ne rāls” pro jek ta 
pār stāv jiem par pro jek ta vir zī bu un ga zi-
fi  kā ci jas ie spē jām.

19. marts – Bied rī ba “Māl pils taut sko la” 
ie sniedz pro jek ta “Jaun ie šu ak ti vi tā tes 
centrs” pie tei ku mu uz Bēr nu un ģi me nes 
lie tu mi nis tri jas ad mi nis trē to pro jek tu kon-
kur su “At balsts jau nat nes or ga ni zā ci jām 
dar bī bas at tīs tī bas vei ci nā ša nai”.

20. marts – Māl pils pa gas ta pa do mes 
Saim nie cis kās vei ci nā ša nas da ļas va dī tā-
ja, pro jek tu koor di na to re un z/s “Agat nie-
ki” pār stā vis pie da lās ot ra jā ap mā cī bas 
se mi nā rā par lau ku te ri to ri jas at tīs tī bas 
stra tē ģi jas iz strā di. Pa sā ku mā pie da lās 
arī ci ti Rī gas ra jo na Lau ku at bal sta bied rī-
bas pār stāv ji no Sē jas, Al la žu, In ču kal na 
un Si gul das no va diem.

 – Kul tūr vi des at tīs tī bas da ļas dar bi nie ki 
sa kopj po li tis ki rep re sē to pie mi ņas vie tas 
Māl pi lī un Sid gun dā.

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

 – pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās se mi-
nā rā par pri vā tās pub lis kās part ne rī bas 
li kum pro jek ta jau no re dak ci ju.

21. marts – pa do mes priekš sē dē tājs pie-
da lās Māl pils pro fe sio nā lās vi dus sko las 
or ga ni zē ta jās Uz ņē mē ju die nās

 – pa gas ta pa do mes tel pās no tiek pro jek-
ta “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” no slē gu ma 
kon fe ren ce.

23. marts – pa do mes priekš sē dē tājs pie-
da lās Ei ro pas Sa vie nī bas in for mā ci jas 
aģen tū ras or ga ni zē ta jā dis ku si ju cik lā 
“Man ir ko teikt!” par tē mu ES eko no mis-
kā at tīs tī ba nā kot nē – no Ro mas lī gu-
miem līdz cu ku ram mū su tē jā. Dis ku si jā 
pie da lī jās arī Ei ro pas Par la men ta de pu-
tāts, Ei ro pas Par la men ta Eko no mi kas un 
mo ne tā rās ko mi te jas priekš sē dē tā ja viet-
nieks G. Krasts, Lat vi jas Brī vo arod bied-
rī bu sa vie nī bas priekš sē dē tā ja viet nieks, 

LR Eko no mi kas mi nis tri jas pār stā vis E. 
Bal dzēns un Lat vi jas Dar ba de vē ju kon fe-
de rā ci jas vi ce pre zi den te A. Vīk sna.

24. marts – pa do mes priekš sē dē tājs un 
sa bied ris ko at tie cī bu spe ciā lis te pie da lās 
de ju ko lek tī va “Mā ra” 15 ga du ju bi le jas 
pa sā ku mā.

25. marts – Kul tūr vi des at tīs tī bas da ļas 
dar bi nie ki or ga ni zē un pa do mes priekš-
sē dē tājs pie da lās po li tis ki rep re sē to 
pie mi ņas die nas pa sā ku mos.

27. marts – pa do mes priekš sē dē tājs pie-
da lās Ra jo na pa do mes sē dē.

29. marts – pa do mes priekš sē dē tājs LPS 
kon sul tā ci ju cen trā la sa lek ci ju par paš-
val dī bu bu dže tu.

 – pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās Per-
spek tī vās paš val dī bu fi  nan šu iz lī dzi nā ša-
nas sis tē mas piln vei do ša nas me to di kas 
(mo de ļa) iz strā des va dī bas ko mi te jas 
pir ma jā sē dē Re ģio nā lās at tīs tī bas un 
paš val dī bu lie tu mi nis tri jā.

30. marts – pa do mes priekš sē dē tājs pie-
da lās Lat vi jas Paš val dī bu dar ba de vē ju 
aso ciā ci jas 10 ga du dar bī bas ju bi le jas 
pa sā ku mā Kri mul das kul tū ras na mā.

Pro jek tu koor di na to re un kul tū ras na-
ma māk sli nie cis kā va dī tā ja ak tī vi sa dar-
bo jas ar Gam bo lo paš val dī bu Itā li jā, lai 
ko pī gi sa gat avo tu pro jek ta pie tei ku mu par 
starp tau tis ku jaun ie šu ap mai ņas pa sā ku-
mu šī ga da va sa rā Itā li jā. Pro jek tu plā nots 
ie sniegt līdz 1. ap rī lim. Kon kur sa re zul tā ti 
būs zi nā mi mai ja bei gās.

Sid gun das pa mat sko lai ir ak cep tēts 
fi  nan sē jums no Vi des Aiz sar dzī bas fon da 
at dzel žo ša nas sta ci jas iz bū vei. Ie pir ku mu 
ko mi si ja iz vē lē ju sies teh nis kā pro jek ta iz-
strā dā tāj fi r mu.

Sa dar bī bā ar VUGD Rī gas ra jo na 
bri gā di tiek ap se ko ti hid ran ti un veik tas 
dar bī bas, lai ie rī ko tu no rā des zī mes pie 
vis iem dar bo jo šiem hid ran tiem.

Iz vē lē ta fi r ma tirdz nie cī bas cen tra no-
ga ba la lab ie kār to ša nas teh nis kā pro jek ta 
iz strā dei – SIA “Si gul das Dār zi”.

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 sa da ļās 
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 mar tā

Pamatojoties uz Mālpils pagasta padomes 2006. gada 31. maijā pieņemtajiem pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr. 8 
„Par Mālpils pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” un 2007. gada 16. marta Pieņemšanas – nodošanas aktu 
„Par pašvaldības dzīvojamā fonda nodošanu”, turpmāk ar pašvaldības dzīvojamā fonda pārraudzību nodarbosies P/A „Mālpils 
sociālais dienests”. Lai pārslēgtu īres līgumus par izīrēto pašvaldībai piederošo dzīvojamo platību, lūgums ierasties P/A „Mālpils 
sociālais dienests” 223. kabinetā.
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01.1000. Vis pā rē jie val dī bas die nes ti
01.110. iz pild va ras un li kum do ša nas va ras in sti tū ci ja 189340
01.601. In for mā ci jas centrs 31600
01.602. Dzimt sa rak stu no da ļa 8200
01.603. In ves tī ci ju un ārē jo sa ka ru da ļa 23180
01.604. Pro jek tu vie nī ba 3900
01.605. Pro jek tu līdz fi  nan sē ša na 34748
01.720. Paš val dī bu bu dže tu pa rā da da rī ju mi 30900
01.810. Ka ses ap gro zā mie lī dzek ļi 10000
01.820. Trans fer ti no paš val dī bu bu dže ta valsts budž. 2500
01.831. Mak sā ju mi PFIF 72411
01.832. No rē ķi ni ar paš val dī bu bu dže tiem 21400
01.891. Iz de vu mi ne pa re dzē ta jiem ga dī ju miem 30000
01.892. At bal sta fonds 6000
01.1000. Ko pā 464179
03.000. Sa bied ris kā kār tī ba un dro šī ba
03.110. Po li ci jas die nes ti 36400
03.312. Bā riņ tie sas 10000
03.600. Pā rē jie ie priekš ne kla si fi  cē tie sa bied ris kās 

kār tī bas un dro šī bas jau tā ju mi
14600

03.000. Ko pā 61000
04.000. Eko no mis kā dar bī ba
04.120. Vis pā rē jie no dar bi nā tī bas jau tā ju mi 5921
04.211. Kon tro les, uzr au dzī bas un ci ti die nes ti 13100
04.240. Rī gas ra jo na lau ku at tīs tī bas bied rī ba 500
04.430. Būv nie cī ba 144260
04.000. Ko pā 163781
06.000. Paš val dī bas te ri to ri ju un mā ju ap saim nie ko ša na
06.400. Ie lu ap gais mo ša na 18000
06.601. Pā rē jā ne kur ci tur ne kla si fi  cē tā paš val dī bas te-

ri to ri ju un māj ok ļu ap saim nie ko ša nas dar bī ba
3000

06.000. Ko pā 21000
07.000. Ve se lī ba
07.240. Pā rē jie am bu la to rie pa kal po ju mi 1500
08.000. At pū ta, kul tū ra un re li ģi ja
08.100. Spor ta pa sā ku mi 1048342
08.101. t.sk.spor ta kom plekss 1036431
08.211. Māl pils bib lio tē ka 8900
08.212. Sid gun das bib lio tē ka 8000

08.220. Kul tūr vi des at tīs tī bas da ļa 19912
08.230. Kul tū ras nams 114700
08.291. Baz nī cas ēr ģe ļu res tau rā ci ja 1000
08.292. Māl pils 800 20915
08.312. Te le vī zi ja 13200
08.000. Ko pā 1234969
09.000. Iz glī tī ba
09.112. PII uz tu rē ša na 209658
09.113. t.sk.PII mērķ do tā ci ja (12.piel.) 12095
09.111. PII mērķ do tā ci ja (11.piel.) 28154
09.114. PII iz glī tī bas pro jekts 4217
09.232. Māl pils vi dus sko las uz tu rē ša na 141000
09.233. TEHP vi dus sko lai 18000
09.234. Vi dus sko las izgl.pro jek ti 7011
09.231. Mērķ do tā ci ja Māl pils vi dus sko la 205778
09.212. Sid gun das pa mat sko las uz tu rē ša na 54500
09.213. Sid gun das sko las at dzel žo ša nas sta ci ja 33153
09.214. Sid gun das sko las iz glī tī bas pro jekts 3163
09.211. Mērķ do tā ci ja Sid gun das pa mat sko lai 82135
09.221. Mū zi kas un māk slas sko las uz tu rē ša na 26900
09.222. Mērķ do tā ci ja mū zi kas un māk slas sko la 64597
09.223. Mū zi kas un māk slas sk. iz glī tī bas pro jekts 3795
09.601. Au to bu sa pa kal po ju mi 22500
09.602. Māl pils taut sko la 2618
09.000. Ko pā 907179
10.000. So ciā lā aiz sar dzī ba
10.121. Pro jekts”No ti ci sev” 22253
10.122. Zi ni, va ri un da ri 790
10.201. At balsts ga dos vec iem cil vēk iem 119240
10.202. At balsts ga dos vec iem cil vēk iem 

2512 gul tas die nas
27336

10.203. At balsts ga dos vec iem cil vēk iem 
in va li di tā tes ga dī ju mā

4022

10.600. Māj ok ļa at balsts 9000
10.910. Pā rē jās ci tur ne kla si fi  cē tās so ciā lās 

aiz sar dzī bas pārr au dzī ba
60658

10.000. Ko pā 243299

Pa vi sam ko pā 3096907

Kļū das la bo jums!
Feb ruā ra nu mu ra “Māl pils Vēs tīs” pub li cē ta jā pa zi ņo ju mā “Par de tāl plā no ju ma īpa šu mā “Ķe šā ni” pir mās re dak ci jas ap stip-

ri nā ša nu par ga lī go re dak ci ju” ir ie vie su sies kļū da.
JĀ BŪT:
Māl pils pa gas ta pa do me 21.02.2007. sē dē, ir pie ņē mu si lē mu mu Nr. 3/1 Par de tāl plā no ju ma īpa šu mā “Ķe šā ni” pir mās 

re dak ci jas ap stip ri nā ša nu par ga lī go re dak ci ju un sais to šo no tei ku mu nr. 3. iz do ša nu.

Kļū das la bo jums!
Feb ruā ra iz de vu mā “Māl pils Vēs tis” ma ke tē ša nas re zul tā tā 

ie vie su sies kļū da pie li ku mā Nr. 8 pie sais to ša jiem no tei ku miem 
Nr. 2 “Par Māl pils pa gas ta pa do mes bu dže tu 2007. ga dam”. 

“Māl pils Vēs tis” re dak ci ja un ma ke tē tā ja at vai no jas par ra du šos 
si tuā ci ju un ie vie to pa rei zo in for mā ci ju.

Pie li kums Nr. 8
pie sais to šiem no tei ku miem Nr. 2

“Par Māl pils pa gas ta pa do mes bu dže tu 2007. ga dam”

PA MAT BU DŽE TA IZ DE VU MI 2007. ga dā (la tos) 
AT BIL STO ŠI FI NAN SĒ JU MA MĒR ĶIM
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ZIŅAS

Lai ku no 02.04.2007. līdz 06.05.2007. 
no sa ku par spod rī bas mē ne si Māl pils pa-
gas ta te ri to ri jā, šā dā sa ka rā uz do du:
1. Vi su paš val dī bas pārr au dzī bā eso šo 

ie stā žu, uz ņē mu mu un or ga ni zā ci ju va dī-
tā jiem or ga ni zēt un no dro ši nāt sa vā val-
dī ju mā eso šo īpa šu mu (te ri to ri ja, ēkas, 
bū ves) sa kop ša nas dar bus.

2. Vi des spe ciā lis tei K. Ci mer ma nei:

• Līdz 02.04.2007. rak stis ki ai ci nāt vi su 
lie lā ko īpa šu mu īpaš nie kus ie sais tī ties 
sa vu īpa šu mu sa kop ša nā;

• Ko pā ar sa bied ris ko at tie cī bu spe ciā-
lis ti I. Krie vi ņu or ga ni zēt Spod rī bas 
mē ne ša pa sā ku mu at spo gu ļo ša nu 
ma su mē di jos (“MV”, “TV”) sā kot ar 
uzai ci nā ša nu, sa kop ša nas gai tu un 
no slē gu ma pa sā ku miem;

• Ko pā ar lab ie kār to ša nas die nes ta va dī tā-
ju I. Va na gu or ga ni zēt pa sā ku mus la bāk 
sa kop to un ne sa kop to īpa šu mu ap zi nā-
ša nā un at bil sto šā at spo gu ļo ša nā.

• Ko pā ar ze mes ie rī ko tā ju A. Bu kov ski 
ope ra tī vi ap se kot un sa stā dīt ak tus 
īpaš nie kiem, ku ri pie ļā vu ši pēr nās zā les 
(kū las) esa mī bu sa vos īpa šu mos.

Iz pild di rek tors  V. Ko ma rovs

1. Iz slu di nāt uguns ned ro šo pe rio du Māl pils 
pa gas ta te ri to ri jā no 02.04.2007.

2. Ka te go ris ki aiz liegt kū las de dzi nā ša nu 
jeb ku rā Māl pils pa gas ta te ri to ri jas vie tā.

3. Aiz liegt de dzi nāt za rus, gru žus, sa dzī ves 
at kri tu mus bez cil vē ka klāt būt nes.

4. Vi des spe ciā lis tei K.Ci mer ma nei, sa-
dar bī bā ar paš val dī bas po li ci ju, ze mes 
ie rī ko tā ju, or ga ni zēt ne kus ta mo īpa šu mu 
un to īpaš nie ku ap zi nā ša nu, ku ri pie ļā vu-
ši kū las esa mī bu sa vos īpa šu mos. Šos 
fak tus fi k sēt ap se ko ša nas ak tos, fo to ma-
te riā los, ja vai nī gās per so nas at ro das uz 
vie tas, ie spē jams sa stā dīt ad mi nis tra tī vo 
pār kā pu mu pro to ko lus. Pa ma to jo ties uz 
ap se ko ša nas ak tiem un sa vāk ta jiem 

fak tu ma te riā liem, or ga ni zēt dar bī bas, lai 
sauk tu vai nī gās per so nas pie ad mi nis tra-
tī vās at bil dī bas.

5. Paš val dī bas po li ci jas priekš nie cei 
O. Smir no vai no dro ši nāt jeb ku ru kū las 
de dzi nā ša nas fak tu ap zi nā ša nu, vai nī go 
per so nu no skaid ro ša nu un sauk ša nu pie 
at bil dī bas.

6. Sa bied ris ko at tie cī bu spe ciā lis tei I. Krie-
vi ņai un kan ce le jas va dī tā jai Dz. Bem-
be rei no dro ši nāt šī rī ko ju ma un VUGD 
ap kārt rak sta iz vie to ša nu uz slu di nā ju mu 
dē ļiem, “Māl pils Vēs tīs”, no la sī ša nai vie-
tē jā TV.

7. Saim nie cis kās dar bī bas sek mē ša nas 
da ļas va dī tā jai N. An dru ke lei brī di nāt 

lauk saim nie kus par LAD mak sā ju mu 
sa ma zi nā ju miem, ku ru lau kos būs de dzi-
nā ta kū la.

Iz pild di rek tors  V. Ko ma rovs

Valsts Uguns dzē sī bas un Glāb ša nas 
die nests brī di na ze mes ap saim nie ko tā-
jus par ad mi nis tra tī vā so da pie mē ro ša nu 
kū las de dzi nā ša nas ga dī ju mā, sa ska ņā 
ar Lat vi jas ad mi nis tra tī vo pār kā pu ma 
ko dek sa 179. pan tu, kā arī at gā di na, ka 
Lau ku at bal sta die nests veiks mak sā ju mu 
sa ma zi nā ju mu lauk saim nie cī bas ze mes 
ap saim nie ko tā jiem, ku ru lau kos būs de dzi-
nā ta pēr nā zā le.

Mū su pa gas tā šo brīd dzī vo 50 daudz bēr nu ģi me nes. Kad 
daudz vē rī bas pie grie žam da žā diem Ei ro pas stan dar tiem, la bi, 
ka ir cil vē ki, kas sa prot, ka gal ve nā vēr tī bu vēr tī ba ir ģi me ne un 
bēr ni. Un tai ir jā pie griež lie lā ka vē rī ba, ar šā diem vār diem klā te-
so šos uz ru nā ja paš val dī bas aģen tū ras “Māl pils so ciā lais die nests” 
dar bi nie ce Lū ci ja Vai va re 27. feb ruā rī, kad no ti ka daudz bēr nu 
ģi me ņu at bal sta gru pas di bi nā ša nas sa nāk sme. At bal sta gru pas 
mēr ķis ir stip ri nāt un at bal stīt daudz bēr nu ģi me nes, koor di nē jot, 

mek lē jot re sur sus un iek šē jās re zer ves iz glī to jo šo, kul tū ras un 
spor ta pa sā ku mu or ga ni zē ša nā.

Uz tik ša nos bi ja ai ci nā tas Māl pils pa gas ta ģi me nes, ku rās 
tiek au dzi nā ti trīs un vai rāk maz ga dī gi bēr ni un pa gas ta iz glī tī bas 
ie stā žu pār stāv ji, kul tū ras dar ba va dī tā ji, lai ko pī gi va rē tu plā not 
pa sā ku mus ģi me nēm ar bēr niem.

Iz pild di rek tors Vla dis lavs Ko ma rovs pa stās tī ja, ka pē dē jā 
ga da lai kā tiek ak ti vi zē ta ap vie no ša nās da žā dos klu bos un ap vie-
nī bās, bied rī bās. La bi, ka arī ģi me nes par to do mā. Paš val dī ba 
ir no di bi nā ju si nau das fon du da žā du in te re šu ko pu ak ti vi tā šu 
ie spē ja mam fi  nan sē ju mam. At grie ze nis kā sai te ar ie dzī vo tā jiem 
liek do māt par da žā du ie dzī vo tā ju in te re šu ap mie ri nā ša nu. Iz-
pild di rek tors iz tei ca ce rī bu, ka iz vei do tā val de šo dar bu va dīs, jo 
ne ap šau bā mi būs va ja dzī ga ak tī vu cil vē ku līdz dar bo ša nās.

So ciā lā die nes ta va dī tā ja Ol ga Vo lo sa to va uz svē ra, ka pir mās 
tik ša nās darbs būs pro duk tīvs, ja ļaus la bāk iz prast , kas tie ši 
in te re sē ģi me nes, ku ras au dzi na bēr nus, kā das ir to pro blē mas 
un va ja dzī bas.

Vi dus sko las pār stā ve – bib lio te kā re An da Vec ro ze ai ci nā ja ve cā-
kus kā pa lī gu au dzi nā ša nas jau tā ju mos iz man tot sko las bib lio tē kā 
sa vāk to li te ra tū ru ve cā kiem – grā ma tas, psi ho lo ģi jas žur nā lus.

Ve cā ki bi ja vien prā tī gi do mās par ne piec ie ša mī bu rī kot mā-
cī bas par da žā diem jau tā ju miem – ve se lī bu, krī zes si tuā ci ju 
pār va rē ša nu, pus au džu ve cu ma īpat nī bām.

Veik smi daudz bēr nu ģi me ņu at bal sta gru pai un ga ta vī bu sa-
dar bo ties iz tei ca arī ci tu paš val dī bas ie stā žu va dī tā ji.

RĪ KO JUMS
Rī gas ra jo na Māl pils pa gas tā
14.03.2007. Nr. 25 – V

Par Spod rī bas mē ne si

RĪKOJUMI

RĪ KO JUMS
Rī gas ra jo na Māl pils pa gas tā
22.03.2007. Nr. 28 – V

Par uguns ned ro šā pe rio da iz slu di nā ša nu

Tik ša nās lai kā no ti ka dia logs starp paš val dī bas ie stā žu 
va dī tā jiem un ģi me ņu pār stāv jiem

No di bi nā ta daudz bēr nu ģi me ņu at bal sta gru pa
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Lai kā no 8. – 26. feb ruā rim in te re sen tiem bi ja ie spē ja 
pie da lī ties “Māl pils taut sko las” or ga ni zē ta jās mā cī bās “Pie au-
gu šo iz glī to ša nas me to di ka”. Pie au gu šo ne for mā lās iz glī tī bas 
uz de vums ir uz la bot spe ci fi s kas zi nā ša nas un pras mes, ku ras 
ir ne piec ie ša mas kā dam kon krē tam dar bam vai pie nā ku mu 
pil dī ša nai. Mā cī ša nās no zī mē vel tīt lai ku un ener ģi ju tam, lai 
ie mā cī tos kaut ko da rīt ne tā, kā līdz šim, bet ci tā dāk. Tas, pro-
tams, pra sa no pie au gu šā pie pū li un bie ži vien ra da vēl mi uz dot 
jau tā ju mu: “Kā pēc man tas ir va ja dzīgs?”. Klau so ties lek to res 
Lai las Riek stas – Riek sti ņas va dī tās no dar bī bas, māl pi lie ši 
mā cī jās dot at bil di uz šo jau tā ju mu un mo ti vēt ci tus mā cī bu 
pro ce sam, kā arī ap gu va ie ma ņas ie dro ši nāt kur su ap mek lē tā-
jus līdz dar bo ties, ak tī vi ie sais tī ties mā cī bu pro ce sā. No dar bī bu 
ap mek lē ša nas pa ma to jums kat ram bi ja savs, bet vie no jo ša ir 
in te re se dar bo ties pie au gu šo ne for mā lās iz glī tī bas jo mā.

Māl pils pa sta no da ļā pre ses iz de vu mu 
abo nē tā ji, tā pat kā ie priek šē jos ga dos vis-
vai rāk abo nē Lat vi jas Avī zi – 183, po pu lā ra 
kļu vu si arī bez mak sas avī ze Rīt die na. To 
ir pa sū tī ju ši 132 la sī tā ji. Prak tis ko Lat vie ti 
iz vē lē ju šies 55 māl pi lie ši. No žur nā liem 
ie cie nī tā kie ir Ie va, Ie vas Stās ti, Pa tie sā 
Dzī ve, Pri vā tā Dzī ve.

Sid gun das pa sta no da ļas va dī tā ja Lies-
ma Mei je re pa stās tī ja, ka arī Sid gun das 
pu ses la sī tā ji priekš ro ku dod šiem paš iem 
pre ses iz de vu miem, pie bil stot, ka po pu lārs 
ir arī Ne at ka rī gās Rī ta Avī zes eko no mis-
kais mo de lis ar pie li ku miem Mā ja, Mēs 
un At pū ta TV.

Sa vu kārt tiem, ku ri iz vē las la sīt laik rak-
stus un žur nā lus bib lio tē kas la sī ta vā Māl-
pils bib lio tē kā, ir pie eja mi 35 da žā di pre ses 
iz de vu mi. Starp dau dza jiem laik rak stiem 

avī ze Die na ar vis iem pie li ku miem, Rī gas 
Ap riņ ķa Avī ze, Prak tis kais Lat vie tis.

Žur nā li pla šam in te re sen tu lo kam, ne 
ti kai la sī ša nai uz vie tas – tiek iz snieg ti arī 
la sī ša nai mā jās. Tai skai tā: li te ra tū ras mē-
neš raksts Ka rogs, kul tū ras žur nāls Māk sla 
Plus, sa bied ris ki po li tis ku tē mu žur nā li 
Rī gas Laiks ar eks klu zī vām in ter vi jām un 
re pub li ka.lv, jau nie šiem – žur nāls, kas pa-
līdz ie pa zīt da žā das pro fe si jas – Mēr ķis, 
PUFF un Spi cā, jau ie cie nī tais Ilus trē tā 
Zi nāt ne, Ka pi tāls un Psi ho lo ģi jas Pa sau le. 
Mis tē ri ja – zi nāt nis ki po le misks žur nāls, 
ku rā la sā mi ne tra di cio nā li rak sti par to, 
kā iz prast pa sau li, me di tā ci jas, cil vē ka 
as tro me di cī na, ener ģi jas, psi ho lo ģi ja un 
dzī ves zi ņa. Žur nāls tiem, kam nav lai ka 
sli mot, – 36.6 C. Ve se lī ba ar ai ci nā ju mu: 
esi for mā! Tie, ku ri in te re sē jas par in ter je ru 

un dār zu ie rī ko ša nu, lab prāt la sa De ko, 
Mūs mā jas, Mā ja & Dārzs, Dār za Pa sau le. 
Bib lio tē kā ir arī Lat vi jas Avī zes te ma tis kā 
avī ze, kas tiek iz do ta rei zi mē ne sī un kat ru 
rei zi ir vel tī ta ci tai tē mai. Šā ga da pir mais 
nu murs ir par gar švie lām un garš au giem. 
Ir pie ejams žur nāls Flo ris ti ka, rok darb nie-
cēm – šū ša nas žur nāls Bur da un adī ju mu 
žur nāls Ve re na. Sie vie tēm – Una, San ta, 
Sie vie te, Ie va. Jau na jām mā mi ņām  – Ma-
zu lis. Dzī ves stās tu žur nāls Pa tie sā Dzī ve. 
For sā ža – ba gā tī gi ilus trēts žur nāls tiem, 
kas in te re sē jas par vi su, kas sais tīts ar 
au to ma šī nām – ma šī nu mo de ļi, teh ni ka, 
no ti ku mi. Pa ma zām at gūst po pu la ri tā ti 
Da dzis, kas nu jau iz nāk ot ro ga du. Vai-
rāk to la sa tie, kas vēl at ce ras šo hu mo ra 
iz de vu mu no se na jiem lai kiem – vi dē jā un 
ve cā kā pa au dze.

Pie au gu šie mā cās mā cīt

j

Māl pi lie ši iz vē las “Lat vi jas avī zi”

“Pie au gu šo iz glī to ša nas me to di kas” kur su da līb nie ki sa ņē ma ap lie cī-
bu par jau nu zi nā ša nu ap gu vi

Jaun ie šu ap vie nī bas da līb nie ki veik smī gi rea li zē ju ši sa vu pir mo 
lie lā ko pro jek tu – fo to iz stā di “Skaties jaun ie šu acīm”. Ka mēr iz stā-
de ir ska tā ma kul tū ras na ma pa grab stā vā, jau uz sākts darbs pie 
jau nu ide ju rea li zā ci jas

25. marts – Ko mu nis tis kā ge no cī da upu ru pie mi ņas die na. Māl-
pils pa gas ta rep re sē tie ie dzī vo tā ji pie da lī jās pie mi ņas pa sā ku mā 
gan Sid gun dā pie “Sau lie šu” mā jām, gan Māl pi lī pie “Šo pām”. 
Klā te so šos uz ru nā ja Māl pils pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs 
Aleksandrs Liel mežs un Evan ģē lis ki lu te ris kās baz nī cas mā cī tājs 
Ivars Jē kab sons.

Ziņas apkopoja Dzinta Krastiņa
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Mū su bib lio te kā re An da Vec ro ze ir me to dis kā lī dzek ļa “Bib lio tē ku 
zi nī bas sā kum sko lai” līdz au to re. Tā vei do ša nā pie da lī ju šās pie cu 
Rī gas ra jo na sko lu bib lio tē ku va dī tā jas. Iz de vums iz nā cis sē ri jā “Mūs-
die nu sko la”. Ap svei cam!

Sko lo tājs – sla vēts un pelts, go dā 
celts un aiz mirsts, ap brī no ja mi pa cie-
tīgs, kad vi ņu pa mā ca, kā jā strā dā, 
un ne ti ca mi pie ti cīgs, kad ru na ir par 
at al go ju mu.

Bez ga la lepns par sa viem au dzēk-
ņiem, kas dzī vē kaut ko sa snie gu ši, un 
ga tavs pa stiept pa līdz īgu ro ku kat ram, 
kas vē las iz ķe pu ro ties no slin ku ma 
bed res.

Sko lo tājs – pro fe si ja, pēc ku ras sko-
lu ab sol ven ti vairs ne kā ro.

Šo brīd sa bied rī bā vēl jo pro jām ak-
tuā la ir dis ku si ja par sko lē nu un sko lo-
tā ju sav star pē jām at tie cī bām.

Māl pils vi dus sko las skolē nu iz de vums

SKO LĒ NI 
PAR SKO LO TĀ JIEM:
– sko lo tā ji ir mī ļi, ie jū tī gi, iz pa līdz īgi – 9
– pa līdz ne ti kai mā cī bās, bet arī ci tā dās dzī ves si tuā ci jās – 8
– rūp sko lē nu ne veik smes – 6
– kat rā lai kā va ri pa jau tāt, ko vē lies, iz stās tīt pat bē das – 11
– jaut ri – 4
– nep ama to ti so da sko lē nus – 2
– ne ga tī va at tiek sme pret sko lē niem – 1
– uz trau cas par sko lē nu gai tām ār pus sko las – 6
– es lie ku mū su sko lo tā jiem 10 bal les – 1
– sko lo tā ji mūs ne ap spiež, vi ņi vien kār ši cen šas la bi da rīt sa vu 

dar bu – 4
– sko lo tā ji ne uz trau cas par mums ti kai tā pat vien, vi ņi jū tas at bil dī-

gi par mums – 2
– bez mā cī bām ie mā ca mums pa cie tī bu, līdz jū tī bu, kār tī bu – 18
– sko lo tā ji rei zēm ne sa prot, ka ta gad ci ti lai ki un ci ti ti ku mi – 2
– es mu dzir dē jis, ka sko lo tājs bar sko lē nu ga lī gi ne par ko – 1
– man pa tīk mū su sko lo tā ji – 32
– mū su sko lo tā ji ne kad ne ba ras bez ie mes la – 3

14 sko lē niem vēr tē ju ma ne bi ja.

SKO LO TĀ JI 
PAR SKO LĒ NIEM UN SE VI:
– sko lē nu un sko lo tā ju at tie cī bas mū su sko lā ir sir snī gas, mī ļas;
– prieks, ka mū su sko lē ni prot se vi pa rā dīt ār pus sko las;
– tik no piet nu pro blē mu, kā das bi ja at spo gu ļo tas pre sē, mū su sko-

lā nav, to mēr uz ve dī bas pār kā pu mi ir gan;
– žēl, ka ga du no ga da cī nā mies ar vien iem un tiem paš iem sko lē-

niem, pā rē jie no tā cieš;
– da žiem sko lē niem nav ap zi ņas, ka vi ņi pār stāv sa vu ģi me ni un 

vi ņu ne gods kļūst par ģi me nes sā pi;
– ļo ti le po jos ar tiem dau dza jiem sko lē niem, kas sa vu dar bu sko lā 

veic go dī gi;
– brī žiem sko lē ni sa pro to ši, la bes tī gi, brī žiem ne ap mie ri nā ti, asi; 

neiz prot sko lo tā ja vēl mi ie mā cīt ne ti kai mā cī bu vie lu, bet arī 
pras mi dzī vot;

– rak sti pre sē ir ro si no ši, liek pa do māt gan sko lo tā jiem, gan sko lē-
niem, gan ve cā kiem; sko lo tā ji brī žiem vai rāk ru nā par sa rež ģī-
tām tē mām kā ve cā ki;

– cik pa tī ka mi bū tu strā dāt, ja tas, ko tu mā ci, bū tu va ja dzīgs 
vis iem sko lē niem kla sē; žēl to, kam skais tie sko las ga di pa iet 
tukš gai tā;

– ko pu mā la bā, pro tams, ir daudz, daudz vai rāk kā slik tā – tas arī 
dod spē ku strā dāt.

Ap tau jā jām 60 sko lē nus un 10 sko lo tā jus. Tē ma –
Kā vēr tē jat sko lē nu un sko lo tā ju sav star pē jās at tie cī bas mū su sko lā – Māl pils vi dus sko lā?

PAR SE VI:
– ir sko lē ni, kas pā rāk daudz at ļau jas – 17
– ir ne ga tī va at tiek sme pret stin griem sko lo tā jiem – 1
– da ži sko lē ni ir iz lais ti un kai ti na ne ti kai sko lo tā jus, bet arī pā rē jos 

sko lē nus – 14
– rei zēm sko lē ni ne sa prot, ka slik tās at zī mes pa ši vien pel nī ju ši – 8

– da ļai sko lē nu nav cie ņas pret pie au gu šiem cil vēk iem vis pār – 10
– man pa tīk, ja sko lē ni ne ņem vē rā sko lo tā ju pra sī bas, es pats arī 

ne kad ne klau su – 1
– lie lā kā da ļa sko lē nu ir dis cip li nē ti, iz prot sko lo tā jus un vi ņu pra sī-

bas.
Ma te riā lu ap ko po ja re dak to re Klin ta Rau pa

SKO LAS 
25. JU BI LE JU GAI DOT

Cie nī ja mie ab sol ven ti! At ce ro ties sa vas sko las 
gai tas, pro tams, at mi na mies arī sko lo tā jus, kas au dzi nā-
ju ši un mā cī ju ši. Vien al ga, vai sko lā gā jām pirms 5, 10 
vai 30 ga diem – sko lo tā ji mū su dzī vi ir ie tek mē ju ši.

Mēs ai ci nām kat ru no Jums uz rak stīt īsu at mi ņu 
stās ti ņu par te ma tu “Sko lo tājs, kam es sa ku pal dies” un 
no gā dāt to sko lā (var no dod de žu ran tei vai sko las bib lio-
te kā rei An dai). Vē la mies Jū su at mi ņu stās ti ņus pub li cēt 
ju bi le jas “Sko las Dzī vē”.

Vis vai rāk ie prie ci nā siet tos sko lo tā jus, ku ri dar-
ba gai tas sko lā jau sen bei gu ši.

Vēl dar ba 
pro cess...
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16. ap rī lī sko lā rī ko sim ang ļu va lo das olim piā di. Uz šo olim piā di 
cie mos gai dī sim da līb nie kus no Al la žu pa mat sko las, Māl pils in ter nātp-
amat sko las, Mo res pa mat sko las, Tu rai das pa mat sko las.

Pro tams, sko lā ne ti kai mā cās, šeit no tiek arī da žā das ci tas ak ti vi tā-
tes. Kā la ba tra dī ci ja mū su sko lā ir Ābe ces svēt ki. Arī šo gad 8. feb ruā rī 
2. – 4.kla šu sko lē ni ar priekš ne su miem svei ca pirm klas nie kus. 1. kla se 
prie cē ja pā rē jos ar mu zi kā lu uz ve du mu par Bur tu mei ti ņu. Šie svēt ki 
bi ja iz de vu šies, sko lē ni gu va daudz po zi tī vu emo ci ju. Un kā at zi na 
1. kla ses au dzi nā tā ja Agi ta Laz di ņa, tad ,,svēt ki bi ja ļo ti sir snī gi, un 
1. kla se pa tei cas vis iem par vi ņiem vel tī ta jiem ap svei ku miem”.

1. mar tā 9. kla ses sko lē ni ko pā ar au dzi nā tā ju Li gi tu Odzi ņu 
ap mek lē ja iz stā di ,,Sko la – 2007”. Vei cu ne lie lu ap tau ju, lai uz zi nā tu 
9. kla ses sko lē nu vie dok li par iz stā di. Lin da uz ska ta, ka brau ciens 
bi ja iz de vies, jo ie gu va in for mā ci ju par dau dzām sko lām; Dar ja sa vu 
nā kot nes pro fe si ju sais ta ar sveš va lo du ap gu vi, tā pēc ir gan da rī ta, 
ka ie gu va in for mā ci ju par sveš va lo du ap gu vi gan Lat vi jā, gan aiz tās 
ro be žām; Tat ja na brau ca ar mēr ķi, ko vai rāk uz zi nāt par da žā dām 
māk slas sko lām, kas arī iz de vies; As na te sa vu kārt ie gu va in for mā ci ju 
par sko lu, ko ie spē jams iz vē lē sies pēc vi dus sko las beig ša nas.

Arī mū su de jo tā ji, šo reiz 6. – 9. kla šu ko lek tīvs, nav snau du ši. 
Par to lū dzu pa stās tīt mū su sko las de ju ko lek tī vu va dī tā ju Mā ru 
Gai li-Di še rei ti.

9. mar tā Sid gun das pa mat sko las 6. – 9. kla šu tau tis ko de ju ko lek-
tīvs ap mek lē ja tau tis ko de ju ko lek tī vu no va da pa sā ku mu ,,Le cam pa 
ve cam, le cam pa jau nam”, kurš no ti ka Si gul das ģimn āzi jā. Pa sā ku mā 
pie da lī jās 15 de ju ko lek tī vi no da žā dām Lat vi jas pil sē tām. Bi ja de jo tā ji 
no Val mie ras, Lim ba žiem, Prei ļiem, Pils run dā les, Si gul das un Ķe gu ma. 
Sko lē ni ko pā pa va dī ja vi su die nu, jo ši nī pa sā ku mā va rē ja ne ti kai iz de-
jo ties, bet arī spor tot un do ties eks kur si jā pa Si gul du. Ģimn āzi jas spor ta 
zā lē sko lē ni, pie da lo ties sta fe tēs, cī nī jās par spor tis kā kā de ju ko lek tī va 
no sau ku mu. Šo ti tu lu iz cī nī ja Si gul das de ju ko lek tīvs ,,Viz bu lī te”. Pēc 
spor ta spē lēm sko lē ni va rē ja ie pa zī ties ar Si gul das skais tā ka jām vie-
tām. Plkst.18.00 sā kās de ju ko lek tī vu kon certs – ska te. Šo reiz de jo tā ji 
ne sa cen tās par vie tām, bet gan par da žā diem ti tu liem. Mū su de jo tā ju 
ie gū tā ti tu la no sau kums bi ja ,,Emo cio nā lā kie un čak lā kie de jo tā ji.

Pēc kon cer ta de jo tā ji ti kās dis ko tē kā. Pa sā kums bi ja pār do māts, 
jauks un ļo ti la bi or ga ni zēts. Esam prie cī gi, ka mums bi ja ie spē ja 
ap mek lēt šo pa sā ku mu.

29. mar tā 6. – 9. kla šu tau tis ko de ju ko lek tīvs pie da lī sies Rī gas 
ra jo na de ju ko lek tī vu kon cer tā, kas no tiks Zvej niek cie ma kul tū ras 
na mā.”

Jau otr reiz , sa dar bo jo ties ar Si gul das au to sko lu, sko lā bi ja ie spē-

ja ap gūt ce ļu sa tik smes no tei ku mus un ie gūt ve lo si pē dis ta tie sī bas. 
Un tā – vai rāk ne kā 20 ve lo si pē dis tu tie sī bu īpaš nie ki var būt prie cī gi 
par jaun ie gū to do ku men tu!

Mū su sko lā ļo ti čak li dar bo jas teāt ra pul ciņš sko lo tā jas Agi tas 
Laz di ņas va dī bā. 20. mar tā no ti ka lu dzi ņas ,,Ma zā ra ga ni ņa” pirm-
iz rā de.

27. mar tā – Ra do šās darb nī cas. Šo reiz ti ka ai ci nā ti 3. – 4. kla šu 
sko lē nu ve cā ki, lai ko pā ar sa viem bēr niem vei do tu Liel die nu glez ni-
ņas. Pa sā ku ma va dī tā jas – 3. kla ses au dzi nā tā ja Pār sla Lie ta vie te 
un 4. kla ses au dzi nā tā ja Lū ci ja Ozo li ņa.

Vē la mies, lai sko lē nos vei do tos piln īgāks priekš stats par 25. mar tu 
kā Ko mu nis tis kā ge no cī da upu ru pie mi ņas die nu, tā pēc šo reiz pa sā-
ku mu or ga ni zē jām ko pā ar Oku pā ci jas mu ze ja dar bi nie kiem.

29. mar tā 1. – 5. kla šu sko lē ni de vās uz Rī gu, lai ap mek lē tu 
teāt ra iz rā di ,,Reiz bi ja...” un Lat vi jas TV. Gri bu iz man tot iz de vī bu 
un kla šu au dzi nā tā ju vār dā pa teikt pal dies ve cā kiem par to, ka vi ņi 
at bal sta šos sko lo tā ju pie dā vā tos brau cie nus. Sko lē niem ļo ti pa tīk 
ap mek lēt Rī gas teāt ru iz rā des, bet ne kad ne lai žam ga rām arī ie spē ju 
no ska tī ties mū su pa gas ta kul tū ras na mā rī ko tās iz rā des bēr niem. Un 
tā pirms Rī gas brau cie na 1. – 4. kla šu sko lē ni Māl pils kul tū ras na mā 
ap mek lē ja iz rā di ,,Ruk šu svēt die na”.

Un no bei gu mā gri bu jums vis iem no vē lēt nu glu ži kā A. Lind grē-
nes Ron jai – UZ GAL VAS IE VEL TIES PA VA SA RĪ UN BAU DĪT ŠO 
JAU KO GA DA LAI KU AR SIR DI UN PRĀ TU!

Ābe ces svēt ku ga viļ nie ki

De jo tā ji Si gul das pa sā ku mā Jos tu pol ka

Sid gun das pa mat sko lā
2. pus gads sko lās ir olim piā žu laiks. Arī mēs ak tī vi ie sais tā mies Rī gas ra jo na or ga ni zē ta jās mā cī bu olim piā dēs. Pro tams, 

olim piā žu laiks vēl tur pi nā sies, ta ču mēs jau šo reiz gri bam pa stās tīt par mū su sa snie gu miem.

Olim piā de Kla se Vārds, uz vārds Re zul tā ti Sko lo tājs
Ma te mā ti ka (5.–9. kl.) 5. kl. Kār lis Zu ters 1. vie ta Gu nārs Štrauhs
Ma te mā ti ka (5.–9. kl.) 7. kl. Kris taps Nar nic kis 3. vie ta Val da Zvied re
Latv. val. (8.–9. kl.) 9. kl. Bri gi ta Zu te re 3. vie ta Gun ta Kur mī te
Vēs tu re (9. kl.) 9. kl. Dar ja Voit ju ka 3. vie ta No ra Pav lo va
Viz. māk sla (1.–9. kl.) 4. kl. Ro ber ta Ki me rā le At zi nī ba In grī da Ka zi ni ka

Mēs ar jums le po ja mies!
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Kad pē dē jo rei zi rī ko jāt īpa šus svēt-
kus? Uz Zie mas svēt kiem? Vai var būt 
ne sen šu vāt tēr pu lie lai ju bi le jai? Vai at ce-
ra ties to īpa šo sa jū tu, kad maz liet trīc sirds, 
kad gri bās iz da rīt vi su per fek ti? Līdz īga 
sa jū ta, ma nup rāt, tu vā ka jā lai kā pār ņems 
ne vie nu vien māl pi lie ti. Es mu par lie ci nā ta 
par to, jo bi ju klāt brī dī, kad dzimst ide jas. 
Ide jas par Māl pils lie la jiem 
svēt kiem. Tā nav jo ka lie ta 
no svi nēt tik “ap aļu” ju bi le-
ju, ku rai nav ne vie na asa 
stū rī ša – 800! Vai bū sim 
dros mī gi? Vai kļū sim vie no-
ti? Vai lū ko sim kā ci ti da ra, 
jo te pat kai mi ņos, Si gul da 
po šas līdz īgiem svēt kiem. 
Esam re dzē ju ši gran dio zos 
Cē su svēt kus. Vai ie sim līdz-
īgu ce ļu, vai ra dī sim kaut ko 
tik vien rei zē ju, ka tas no ska-
nēs pā ri Sau les kal nam līdz 
pat Kur ze mes jūr ma lai? Es 
ti cu, ka jā!

Die nā, kad at kal ko pā 
bi ja sa nā ku si Māl pils 800 
ga des dar ba gru pa, vēl 
pū ta auk stie zie mas vē ji. 
Ta ču do mas vis iem jau 
bi ja tur, skais ta jā va sa rā, 
kad, brun čiem plī vo jot, caur sa kop to par-
ku skries tau tu mei ta, kad ve ca jā pil skal nā 
ska nēs Māl pils meis ta ru dar ba rī ki, kad 
mui žas dī ķī aug šup trauk sies strūkl aka! 
Jūs do ma jat es sap ņo ju? Var būt... Bet man 
ir ie mesls tam ti cēt, jo cil vē ki, kas bi ja sa-
nā ku ši, sprie da no piet ni. Ne lie lu frag men tu 
pie dā vā ju arī jums.

Vik to ri ja Kal ni ņa – Vēs tu risks ir gan 
mui žas kom plekss, gan Vīn kalns, bi ju sī 
ap met nes vie ta, kas vis tie šāk sais tī ta ar 
šo gad skait li – 800, kad ti ka dots pir mais 
lē nis.

Edī te Prie ku le – Vīn kal ni ņā va rē tu no-
tikt Amat nie ku svēt ki.

Al dis Plau dis (Māl pils mui žas īpaš-
nieks) – Es do mā ju tā, ka kat rai pa rā dei 
ir jā būt vie nam ģe ne rā lim, jūs esat mā jas 
mā te, mā jas tēvs, es es mu tā kā vie sis. Tas 
ir jā pa sa ka, ko jūs gri bat – kā du pa lī dzī bu, 
at bal stu vai pro te žē. Es arī at klā tu va lo du 
teik šu, vai es va ru, vai nē.

Vla dis lavs Ko ma rovs – Mū su kon cep ci-
ja ir at jau not vi sas par ka me lo riā ci jas sis-
tē mas vēs tu ris ka jā va rian tā. Pa re dzē ta arī 
dī ķu pa pla ši nā ša na, par ka ta ku no bru ģē ša-
na uz teh ni ku mu, sko lu un mui žu. Ja vēl 
pie lik tu, Plau ža kungs, jū sē jo, acīm re dzot, 
ar par ka dī ķu tī rī ša nu, at jau no ša nu un te ri-
to ri jas sa kār to ša nu, tad mēs ko pī gi va rē tu 
pie teikt pro jek tu. Pie dā vā jiet jū su īpa šu ma 
kon cep ci ju, un tad ar pri vā tās part ne rī bas 

sa dar bī bu ko pī gi va rē tu rea li zēt šo ide ju, 
jo bū tī bā par ka sis tē ma ir vie no ta.

Edī te Prie ku le – Pa va sa rī in ten sī vi ja-
or ga ni zē tal kas.

Al dis Plau dis – Mēs (“Kul tūr vēs tu ris-
kā man to ju ma aiz sar dzī bas un at tīs tī bas 
bied rī ba” – aut. pa skaid ro jums) esam la bi 
ie re dzē ti da žās sko lās, no ku rām vie nā 

ir dar ba kla ses – as toņ pa dsmit ga dī gie 
brauc strā dāt. Vi ņiem ja nod ro ši na mi ni mā-
lie dzī ves ap stāk ļi. 30 cil vē ku gru pa, di vu 
sko lo tā ju pa va dī bā – pa tie šām strā dā. Es 
re dzē ju, ko vi ņi iz da rī ja Na cio nā la jā par kā. 
Pro tams, vis pirms es vi ņus gri bē tu iz man-
tot sa vā īpa šu ma te ri to ri jā.

Lie lā ka jā dī ķī mēs gri bam ie rī kot 
strūkl aku. Mēs ne esam ap stā ju šies pie 
kā da kon krē ta ri si nā ju ma, jo nav tā, ka es 
zi nu Rī gā pa sū tī tā ju, kas uz reiz pie dā vā tu 
10 da žā das strūkl akas. Mēs esam ru nā-
ju ši ar ār zem ju kom pā ni jām, ar Plat pī ru, 
kas Vent spi lī uz stā dī ja strūkl aku. Mēs 
ne gri bam so līt, bet uz at klā ša nu va rē tu ko 
līdz īgu kā Pe ter ho fā.

Edī te Prie ku le – Do ma ir rī kot Sie ra 
svēt kus. Līdz šī ga da au gus tam mums ir 
laiks iz do māt ku rā da tu mā.

An dris Li gers (“Māl pils pien saim nie ka” 
pār stā vis) – Mēs pil nī bā pie krī tam Sie ra 
svēt kiem, ti kai jā do mā par lie lu au to ma šī nu 
stāv lau ku mu un vie tu, kur var rī kot svēt kus. 
Sie ra klubs ir ar mie ru.

Vla dis lavs Ko ma rovs – Pri vā tie zem ju 
īpaš nie ki va rē tu iz no mat sa vas pļa vas, tā 
vēl arī no pel not.

Edī te Prie ku le – Rī gas ra jo nā ir 
12 ama tie ru teāt ru. Vai nu mek lē jam kā du 
pie mē ro tu au to ru, vai tai sām mas ku gā jie-
nu, kā Ei ro pas Sie ra svēt kos, rā dot sie ra 
ra dī ša nas at tīs tī bu no pirms sā ku miem. Kā 

Beļ ģi jā, kur rā da vi su at tīs tī bas kon cep ci ju, 
ar ai tu ba riem, ar go vīm, pie na kan nām, 
ka zām, ar mas ko tiem lau ci nie kiem un 
ga niem. Ra jons ir ga tavs pie da lī ties. Iz-
klai des da ļa ir ļo ti sva rī ga, jo pie pul ci nās 
cil vē kus.

Al dis Plau dis – Es gri bu at gā di nāt, ka 
mū su kom pa ni jai pie der 3 gai sa ba lo ni. Es 

va rē tu at vest. Tos var pie siet 
at sai tē virs pil sē tas, var arī 
ļaut aiz li dot.

Edi te Prie ku le – Ir do ma 
no 2008. ga da vi sam Māl pils 
sie ram likt lo go uz lī mi – in for-
mā ci ju par Sie ra svēt kiem 
un Māl pils 800 ga des svēt-
kiem.

Al dis Plau dis – Ma ni 
klien ti ir laik rak sta “Laiks” 
īpaš nie ki. Laik rak stu la sa 
200 tūk sto ši emi gra ci jā dzī-
vo jo šie. To la sa cil vē ki, kas 
brauc uz Lat vi ju. Tur va rē tu 
ie likt lie lu rek lā mu, ko la sīs 
Ame ri kā, Ka nā dā.

Vik to ri ja Kal ni ņa – Jā, 
mums kād reiz bi ja do ma 
saai ci nāt vi sus māl pi lie šus, 
diez vai tas ir ie spē jams, bet 
mē ģi nāt var.

Edī te Prie ku le – Va jag 2008. ga dā at-
stāt kaut ko pa lie ko šu – ti po gra fi s ki iz do tu 
buk le tu vai ka len dā ru ar no ti ku miem, kas 
vel tī ti šiem svēt kiem. Nau di ņa tam jau ir 
pa re dzē ta. Ga lī gā kon cep ci ja vēl nav pie-
ņem ta, vai nu Māk slas sko las dar bi, vai 
Māl pils vēs tu ris kie da bas ska ti. Buk lets vis-
pār īgs, ar kat ras ie stā des ie likt ņiem. Būs 
lo go un in for mā ci ja par vi siem svēt ku no ti-
ku miem. Ide ju ir ļo ti daudz, kā, pie mē ram, 
par pulk ste ni Māl pils cen trā, par ak mens 
uz stā dī ša nu – me tālu ar ak me ni ko pā, kam 
pro jekts ie ski cēts jau šo gad.

Māl pils ir tā vie ta, kur no ti ka pir mie 
tēl nie cī bas ple nē ri. Va rē tu mē ģi nāt tā du 
no or ga ni zēt arī ta gad.

Alek sandrs Liel mežs – Tā po zi tī vā au ra 
ir jā ra da pēc ie spē jas vai rāk, lai ap zi nā tos, 
ka tas ir ti kai vien reiz mū žā, un lik te nis ir 
mūs sa ve dis ko pā, lai va rē tu šos svēt kus 
vei dot. Po zi tī vais par daudz ne būs, jo vai rāk 
spē lēs, jo vai rāk ie sais tīs, bie žāk sa nāks 
ko pā, jo vai rāk at vērs arī cil vē kus.

Tik ce rī gi iz ska tās nā kot nes plā ni. Vai 
sa ju tāt to svēt ku gā jie na mur do ņu, sie ra ri-
tu ļa smar žu uz ga rā gal da? Būs Svēt ki! Karl-
sons, gan teik tu, ka la bāk as to ņas tor tes un 
vie na sve cī te. Kād reiz man pa de vās iz cept 
va ren gar das dzēr ve ņu tor tes. Var būt nā kam 
ko pā katrs ar sa vu, tad būs vi sas 800!

Dai ga Frīd ber ga

Kā top svēt ki?
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Par, kād reiz tik skais to, mui žu ru nā jam 
bie ži. At ce ra mies tos lai kus, kad gā jām lū kot 
Me lio rā ci jas mu ze ja dār gu mus, kad vē rām 
sma gās dur vis, lai rei zē, ar vel vēs pa slē pu-
šos dzes tru mu, bau dī tu kā das iz stā des krāš-
ņu mu. Nu jau kriet nu lai ku esam pie klu su ši 
gai dās. Būs, vai ne būs?
 Par to vai būs, jau tā ju mui žas īpaš nie-

kam Al dim Plau dim. Vai ir kā da vī zi ja, par 
mui žu, kā Māl pils kul tūr vi des da ļu?

– Jā, ir sa va vī zi ja. Es gri bu vi ņu re dzēt, 
kā vie nu no vis skais tā ka jiem kul tūr vēs tu ris-
ka jiem ob jek tiem Lat vi jā, līdz īgi kā Me žot nes 
pi li, Dik ļu pi li, Run dā les pi li. Un pie do diet 
man ma nas am bī ci jas, es ne maz ne uz ska tu, 
ka Bok slāvs bū tu slik tāks ar hi tekts kā Ras-
trel lī. Ja ru nā jam par res tau rā ci jas ap jo mu, 
tad mēs ne va ram vilkt pa ra lē les ar Run dā les 
pi li, kas ir 5 rei zes lie lā ka, bet res tau rā ci jas 
lī me ni gan, lai tas bū tu res tau rēts, ne vis 
vien kār ši at jau nots, no krā sots. At jaun osim 
vēs tu ris ko oran žē ri ju, vi su vēs tu ris ko krā so-
ju mu, mol din gus, mar ķe ļus, kā ar hi tek tam 
ie ce rēts.
 Kā da sa bied ris kā dzī ve tad ri tēs ša jā 

ob jek tā?
– Ob jekts no teik ti būs, ne vis kā das no-

teik tas gru pas slēgts īpa šums, bet pub lisks, 
sa bied rī bai pla ši pie ejams. Mui žā plā nots 
iz vei dot vies nī cu, ka pel lu, ku rā ce ru at grie-
zī sies Ugas Skul mes al tār glez na, kas sa vā 
lai kā ti ka no zag ta no Māl pils baz nī cas, ta gad 
at ra du sies, un, res tau ra to ra Viļ ļas va dī bā, 
tiek res tau rē ta Lat vi jas Na cio nā la jā mu ze-
jā. Mui žā būs mu zejs, tel pas sa bied ris kiem 
pa sā ku miem un at pū tas centrs. Tas būs vie-
nots kom pleks, ko būs ie spē jams iz man tot 
arī at se viš ķi, ja cil vēks gri bēs pa sū tīt lie lu 
ju bi le ju vai ban ke tu.

Mēs gri bam at dot Māl pi lij šo al tār glez nu. 
Es da rī šu vi su, lai no Tu rai das mu ze ja da-
bū tu at pa kaļ ve co Māl pils baz nī cas zva nu, 
ku ram bū tu pie nā cī ga vie ta, ja ne baz nī cas 
tor nī, tad ša jā mu ze jā, kas tiks at vērts.Tre šā 
lie ta, pie sais tot 2008. ga da 12. ok tob rim, kad 
ar hi tek tam Bok slā vam būs 150 ga du ju bi le ja, 
no teik ti uz tai sīt ar hi tek tū ras ple nē ru vai kā du 
ju bi le jas pa sā ku mu ar li te ra tū ras zi nāt nie ku 
pie da lī ša nos. Va rē tu uz stā dīt Māl pils mui žas 
ar hi tek tam vel tī tu skulp tū ru, līdz īgi kā Ir bī tem, 
Pa de gam vai Tā lem ir Rī gā. Ļo ti in di vi duā lu, 
aug stas rau dzes dar bu, ko no vie tos mui žas 
tu vu mā. Fonds cen tī sies, lai tik tu at jau no ta 
strūkl aka, Mī les tī bas til tiņš, lai līdz Māl pils 
800 ga des svi nī bām tik tu sa kār to ta par ka te-
ri to ri ja, dī ķis un Māl pils mui žas fa sā des viss 
ārē jais vei dols. Par iek šē jo ne va ru ga ran tēt, 
jo laiks res tau rā ci jai ir par ma zu. Mēs gri bam 
veikt res tau rā ci jas dar bus ar ļo ti lie lu pie tā ti.

Pa ra lē li no tiek darbs, lai at jau no tu mui-
žas kom plek su vēs tu ris ka jās ro be žās, kas 
pil nī bā , pro tams, nav ie spē jams. Te ri to ri jas, 
kas ir ap mui žu, vēs tu ris kās bū ves, kas sa-
gla bā ju šās, mēs cen tī si mies ap vie not vie na 
īpaš nie ka, fon da, ro kās, lai va rē tu vei dot vie-
no tu sti lu, vie no tu res tau rā ci jas lī me ni vi sam 
kom plek sam. Tas ir ļo ti grūts darbs.

Mēs sa pro tam, ka mums vis pirms jā pie-
rā da sa va ga ta vī ba in ves tēt, sa vi la bie dar bi 

ša jā te ri to ri jā, kas mums jau pie der. Va sa rā 
es lab prāt pie da lī šos par ka sa kār to ša nā, un, 
var būt, uz Bok slā va ju bi le jas die nu, pa ra lē li 
pie mi nek lim va rē tu būt ru na par kā du skais ti 
iz gais mo tu strūkl aku. Ap rī lī māl pi lie ši re dzēs 
kā tiek bū vē tas sta la žas, un sāk sies res tau-
rā ci jas dar bi ap Māl pils mui žu.
 Pal dies par sa ru nu! Ce ram arī uz turp-

mā ku sa dar bī bu, kas do tu ie spē ju māl-
pi lie šiem se kot lī dzi dar biem Māl pils 
mui žas kom plek sā!

Die nu vē lāk, aiz sāk to tē mu par Māl pils 
mui žas res tau rā ci jas dar bu gai tu, tur pi nā jām 
ap spriest ar Lī gu Plau di, kas pa stās tī ja par, 
jau pie mi nē tā, fon da dar bu pie šī pro jek ta.

Kul tūr ves tu ris kā man to ju ma aiz sar dzī-
bas un at tīs tī bas bied rī bas mēr ķis ir aiz-
sar gāt, sa gla bāt un at jau not, kā arī uz tu rēt 
kul tūr vēs tu ris ko man to ju mu, jo īpa ši, valsts 
no zī mes kul tū ras pie mi nek ļus – ku tūr vēs tu-
ris kās ai na vas, te ri to ri jas, ēkas, māk slas dar-
bus, ku riem ir zi nāt nis ka, māk sli nie cis ka vai 
ci tā da kul tū ras vēr tī ba. Sva rī ga ir kul tūr vi des 
man to ju ma sa gla bā ša nas un at tīs tī ša nas 
ie spē ju iz pē te, pro jek tu iz strā dā ša na un rea-
li zē ša na, fi  nan sē ju ma pie sais te. Bied rī bas 
mēr ķis ir vei dot kul tūr vēs tu ris ka jam man to ju-
mam lab vē lī gu tū ris ma vi di, vei ci nāt tū ris mu, 
at bal stīt un īs te not kul tū ras pa sā ku mus, 
iz strā dāt tū ris ma at tīs tī bai ne piec ie ša mos 
pro jek tus, pie sais tīt fi  nan sē ju mu.

Lī ga Plau de – Fonds dar bu pie šī kon-
krē tā pro jek ta aiz sā ka jau 2004. ga dā. Pa šā 
sā ku mā ti ka mē ģi nāts at rast ar hi tek tu, lai sa-
pras tu, ko ie spē jams iz vei dot. No pri vāt iem lī-
dzek ļiem ti ka fi  nan sē ta ar hi tek tū ras pro jek ta 
iz strā de, kas ta gad ko pā ar pro jek ta iz strā di 
jau sa stā da tu vu pie 100 tūk sto šiem la tu. Ar 
ar hi tek ta at ras ša nu arī ne gā ja tik vieg li, jo 
nav ne maz tik daudz Lat vi jā ar hi tek tu, kas 
vē lē tos re kon struk ci jas dar bus.

2005. ga dā ie snie dzām pro jek tu Ei ro pas 
struk tūr fon dā, bet mums ne pa vei cās, bi jām 
ot rie aiz lī ni jas. Tas bi ja pro jekts Dār za ma-
jai. Tad Ei ro pas re ģio nā lās at tīs tī bas fon dā 
ie snie dzām ot ro pro jek tu Kun gu mā jai, ko 
arī da bū jām. Ša jā va sa rā at kār to ti snieg sim 
Dār za mā jas pro jek tu uz tiem fon diem, kur 
tas, ka esam jau ie gu vu ši at bal stu Kun gu mā-
jas re kon struk ci jai, tiks uz ska tīts par plu su. 
Dār za mā ja sa vā zi ņā ir pat uni kā lā ka, jo tā 
ir vien īga oran žē ri ja vi sā Lat vi jā.

Ta gad, pil dot ES pra sī bas, tiek iz slu di-
nā ti ofi  ciā lie ie pir ku mi, kon kur si, ten de ri, jo 
pro jekts jau ir sa ska ņots. Dar bu uz sāk ša nas 
ter miņš var no bī dī ties tad, ja var būt ne viens 
ne pie sa kās, jo būv nie ku trūkst. Ga la ter miņš, 
kad jā no dod ob jekts un jā at skai tās Ei ro pai, ir 
2008. ga da au gusts, sep tem bris. Tā kā pro jek-
ta iz ska tī ša na no vil ci nā jās gan drīz par ga du, 
tad mums jā iz da ra gan drīz ne ie spē ja mais. 
Būv nie cī bas iz mak sas arī ir pa lie li nā ju šās 
par 30%, līdz ar to līdz fi  nan sē jums no mū su 
pu ses ir ne piec ie šams lie lāks, lai iz da rī tu tos 
dar bus, kas ie rak stī ti pro jek tā.

Vien lai cī gi tiks veik ti dar bi te ri to ri jā līdz 
dī ķim. Bet tas būs tī ri mū su ie gul dī jums. Te-
ri to ri ja aiz dī ķa tiks sa kop ta lai ka gai tā. Ja 

gri bam uz tai sīt kā ir bi jis, tad in ves tī ci jas ir 
pa re dza mas lie las.

Ru nā jot par pie re dzi ša jā jo mā, va ru 
teikt, ka mēs in ten sī vi strā dā jam ne kus ta mo 
īpa šu mu tir gū. Mēs ce ļam, mēs re kons truē-
jam, esam vie ni no lie lā ka jiem ša jā jo mā, 
kas sa vā zi ņā ir sais tīts arī ar Māl pils pro-
jek tu, jo re kons truē jot jā zin, kā dus pie sais tīt 
celt nie kus, eks per tus, būv uz ņē mē jus. Mums 
ir re kon struk ci jas ob jek ti Rī gā, Eli za be tes 
ie lā 19, Sta bu ie lā 92.

Pie re dze ar tū ris mu ir ma zā ka, bet ir, jo 
mums pie Dūņ eze ra ir no guļ bal ķiem celts 
kom plekss. Ir iz iets cau ri vi sam – buk le ti, 
bro šū ras, klien tu pie sais tī ša na in ter ne ta 
tīk lā, no dro ši not tū ris ma plūs mu. Mū su bied-
rī bas bied re, ar hi tek te Zai ga Gai le daudz ir 
stās tī ju si, kā ir bi jis Dik ļos. Kā das pla tī bas 
ne piec ie ša mas num mu ros, to skaits vies nī-
cā, lai no dro ši nā tu, pie mē ram, lie las kā zas. 
Kun gu mā jā ir pa re dzē tas 60 gul tas vie tas, 
kas dos ie spē ju rī kot lie lā kas kon fe ren ces un 
pa sā ku mus. Dār za mā jas pir ma jā stā vā būs 
res to rāns, pa gra bā SPA centrs, ba seins, dža-
ku zi, pir tis. Stal lī un vā gū zī plā no tas tel pas 
teh nis ka jām va ja dzī bām, ve ļas mā jai, var būt 
eko no mis ka jiem num mu ri ņiem vai bou lin ga 
zā lei, jo jā būt kā dai pa pil dus funk ci jai, lai 
cil vē kiem gri bē tos šurp braukt. Pie mui žas 
mi ni golfs ne pie de rē tos, bet zir gu iz jā des 
gan, kur jā do mā kā pie sais tīt vie tē jos, jo pa ši 
ne sāk sim zir gus au dzēt. Ir do ma pie sais tīt 
in te re sen tus ar lai vas iz brau cie nu līdz Mī les-
tī bas sa li ņai. Mēs esam do māj uši pie dā vāt 
ie dzī vo tā jiem pa pil dus dar ba ie spē jas. Kom-
plek sam būs va ja dzī gi dar bi nie ki. Pie ļau ju, 
ka gal ve nais pa vārs un va do šie dar bi nie ki 
brauks no Rī gas, jo esam tik tu vu, bet, pro-
tams,vis la bāk, ja vi ņi bū tu no Māl pils.

Kā pēc iz vē lē ta tie ši Māl pils? Jo ie brau-
cot Māl pi lī ir sa jū ta – skais ti! Māl pils ir ar 
po zi tī vo lā di ņu, tā pie vilks cil vē kus. Viens no 
lie lā ka jiem plu siem ir tas, ka tik tu vu Rī gai, 
kas ļaus at braukt biz ne sa pus die nās, va ka rā 
pa ēst va ka ri ņas un pa stai gāt pa par ku. Tā 
ir vie na no skais tā ka jām mui žām.

Dai ga Frīd ber ga

Mui žas at dzim ša na
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Vie so jo ties “ Māl pils pien saim nie kā”, 
jau tā ju di rek to ram Ro lan dam Jo mer tam par 
uz ņē mu ma veik smēm un pro blē mām, par 
nā kot nes per spek tī vēm.
Kāds bi ja pa gā ju šais 2006. gads?

– Mēs ne esam at rau ti no 
valsts eko no mi kas, tie pa ši 
pro ce si, kas skar val sti, skar 
arī mūs. Sa asi nās tir gus kon-
ku ren ce, vei do jas dar bi nie ku 
trū kums, ir kon ku ren ce par 
iz ej vie lām. Cik veik smī gi va-
ram no eko no mis kā spie die na 
iz vai rī ties, tas ir cits stāsts. Vēl 
jau pa gā ju ša ga da re zul tā ti tiek 
ap ko po ti.
 Tad par to stās tu... kā ir 

iz de vies iz vai rī ties no pro-
blē mām, kas pa stāv?

– Cik nu iz de vies, cik nē. 
Jau Lat vi jas mē ro gā esam 
mazs uz ņē mums, tad vi sā 
tel pā, ko sauc par Ei ro pas Sa-
vie nī bu, mūs va rē tu sa lī dzi nāt 
ar odu pret zi lo ni. Ne viens ar 
mums ne rē ķi nās. Ne es mu dzir-
dē jis arī par īpa šu at bal stu no valsts pu ses. 
Ti kai vār dos skan, cik esam va ja dzī gi.Te 
pat Māl pi lī, cik tad ir to ma zo uz ņē mu mu? 
Mēs, Māl pils mē ro gam, jau skai tā mies liels 
uz ņē mums.
 Pēc kā to no sa ka? Pēc dar bi nie ku skai-

ta, pēc ap gro zī ju ma?
– Mū su no za rē mē ra pēc ie pirk tā pie na 

dau dzu ma. Pa gā ju šā jā ga dā tās bi ja 7000 
ton nas, kas mūs Lat vi jas mē ro gā ie rin do 
ot ra jā des mit nie kā. Pie mē ram, Val mie ra 
ie pērk 100 rei žu vai rāk pie na, ja pie skai ta 
vēl lie tu vie šu pie nu, tad vi sas tūk stoš rei zes. 
Par dar bi nie ku skai tu – pa mat dar bā no dar-
bi nā ti 50 cil vē ki, bet vēl ir tā di, kas sa ņem 
kon krē tas pie mak sas par pa da rī to dar bu.
 Kā das per spek tī ves re dzat uz ņe mu ma 

dar bī bai?
– Mēs kat rā zi ņā tur pi nā sim ilg ga dē-

jo sa dar bī bu ar “ Rī gas pien saim nie ku”. 
At tīs tī sim “ Alus vir vī šu” ra žo ša nu, jo tie ši 
ma zo uz ņē mu mu per spek tī ve ir, tie sau ca-
mie, “ni šas” pro duk ti. Ar rūp nie cis ka jiem 
pro duk tiem, kā Ho lan des, Krie vi jas sie ri, ir 
grū ti pa stā vēt, jo mums ša jā jo mā nav tā da 
mo der ni zā ci ja. Pro tams, mēs ra žo jam šos 
sie rus, un uz sve ram, ka ar ve ca jām, Lat vi jā 
tra di cio nā la jām me to dēm. To mēr, lai arī šie 
sie ri ir at zī ti, ta ja brī dī, kad pir cē jam jā ver 
ma ciņš vei ka lā...tā at zi nī ba pie mir stās. 
Lie lie uz ņē mu mi ak ci ju lai kā pie dā va sa vu 
pro duk ci ju par la tu lē tāk.
 Ja, stu den tam vai pen sio nā ram jā uz liek 

sie ru uz sviest mai zes, tad, ka tik lē tāk...
– Jā, jo tā kva li tā te ir in te re san ta tad, kad 

va jag iz vei dot la bu sie ra pla ti cie mi ņiem, vai 
pa gat avot ka dus sie ra sa lā tus, bet, ja va ja-
dzī ga ti kai karst mai ze, tad ir glu ži vien al ga. 
Tur klāt karst mai zes apēd vai rāk...
 Kā das ce nas ir Māl pils sie riem?

– Mū su sie riem Ri mi vei ka los uz ce-
no jums ir tu vu la tam. Ja mēs do dam par 

2,71 Ls, tad pir cējs vei ka lā pērk par 3,65 
Ls. Liel vei ka lus in te re sē, kurš var pie dā vat 
pro duk ci ju ak ci jā uz il gā ku lai ku. Lie lā kas at-
lai des ļauj vei ka lam lie lu pre ču ma su iz tir got 
īsā kā lai ka pe rio dā, līdz ar to vi ņu “ ku moss” 

ir lie lāks. Mēs ne va ram kon ku rēt ar lie la jiem 
uz ņe mu miem, kas Ho lan des sie ru ak ci jā pie-
dā vā di vus ga dus... Nav vērts. Cik pir cējs ir 
ga tavs mak sāt par kva li tā ti, tas ir cits stāsts. 
Mū su nā kot ne ir ar pro duk tiem, kur ir daudz 
ro ku dar ba vai spe ci fi s kiem, ku ru ra žo ša nu 
ne var mo der ni zēt. Kat ra uz ņē mu ma sap-
nis ir ra žot pro duk tu, ku ra ci tiem nav. Lai 
pir cē jiem tas pa tik tu, lai pirk tu “ kau dzēm”! 
Ja to var sa sniegt, tad viss ir kār tī bā. Pēc 
tā arī jā tie cas.
 Cik aug stu vēr tē jat sa vu pro duk ci ju? 

Vai, pie mē ram, Māl pils “Alus vir vī ti” va-
rē tu ar dro šu sir di ie likt NA TO sam mi ta 
dā va nu kas tī tē?

– Jā. Tas ne būt nav slik tāks, ja ne la bāks 
pro dukts. Ja igau ņi ēd, tad ar ko an glis vai 
ame ri kā nis bū tu slik tāks.
 Vai “ Alus vir vī tes” tiek pie dā vā tas Ei-

ro pas tir gum?
– Jā, uz Igau ni ju eks por tē jam kat ru mē-

ne si. Ir ie sāk tas sa ru nas Lie tu vā un Fran ci-
jā. Esam ga ta vi pie dā vāt vi sus spe ci fi s kos 
sie rus. Vi ņi lab prāt ņem tu “ Māl pils sie ru”, 
bet tam, tā sauk tais “ dzī ves laiks”, ir ti kai 
12 – 15 die nas. Tas vi ņiem ir par maz.
 Cik daudz rek la mē jat sa vu pro duk ci ju? 

Cik at vē lat tam lī dzek ļus?
– Prak tis ki ļo ti mi ni mā li. Vai rāk rek la mē-

ja mies ar Sie ra klu ba pa lī dzī bu, kat ru ga du 
pie da lo ties “ Sie ra svēt kos”.
 Kā dus jau nu mus va rat pie dā vāt?

– Tra di cio nā la jam “ Māl pils sie ram” klāt 
nā ku ši di vi vei di – ar bur kā niem un sī po li em, 
kā arī kas ek so tis kāks – itā ļu gau mē – ar 
spe ciā lām gar švie lām, kas karst mai zi ļaus 
mo men tā pār vērst īs tā itā ļu pi cā, ar tās īpa-
šo smar žu un gar šu!
 Vai jau pie mi nē tās “Alus vir vī tes” ir 

at ro da mas arī Lat vi jas vei ka los?
– Ir! Bet vei kal nie ki tās no liek grū ti pa-

ma nā mās vie tās. Te ir tas pa ra dokss, strā-

dā jot ar vei kal nie kiem – šim sie ram ne bū tu 
jā at ro das ti kai pie pie na pro duk tiem, bet 
arī pie alus.
 Vai jūs ne va rat no teikt, kur tās iz vie-

tot?
– To no sa ka ti kai vei kal nie ki. 

Ja nu mēs bū tu “ Al da ris”..., tad var-
būt va rē tu. Var būt šo gad iz do sies 
sa dar bo ties ar al da riem. In te re se 
ir ab pu sē ja. Ti kai arī vi ņi mek lē 
iz de vī gā kos va rian tus, kas la bāk 
pie stā vē tu alus četr pa kai. Og ļu 
maiss, vis maz pēc ska ta, ir lie lāks 
ie gu vums par ma zo sie ra pa ci ņu...

Katrs mek lē sa vu la bu mu.
 Te ga rām jums, uz rie tum iem aiz-
plūst Su das ūde ņi, vai at pa kaļ no 
tu rie nes nāk Ei ro pas nau da?

– Ar to Ei ro pas nau du ir tā, ka 
prak tis ki jau tās vi sas “upes”, līdz 
ar ie stā ša nos ES, ne teik sim ir ap sī-
ku šas, bet mai nī ju šās gan. Mai nās 
no sa cī ju mi. Fon di, ku ros ir lie lie 
pro jek ti, ir pa tuk ši. To mēr sa vu da ļu 
mēs da bū jām, jo at gu vām nau du 
no rea li zē tā SA PARD pro jek ta, 

ku rā pie da lī jā mies ar 50% līdz fi  nan sē ju mu. 
No mai nī jām ap arā tu “ sir dij”, jo, ja tur viss ir 
kār tī bā, vi sas slik tās bak tē ri jas ir iz nī ci na tas, 
tad pa tē rē tājs, ap ēdis mū su sie ru, var gu lēt 
mie rī gi. Ne daudz ie gul dī jām arī fa sē ša nas 
ie kār tās, šķē lē tā jā un va ku ma to rā. Šķē lē tājs 
mums ir otrs jau dī gā kais pēc Rī gas pie na 
kom bi nā ta. Va ku ma tors no dro ši na āt rā ku 
pro duk ci jas ie va ku mē ša nu pat pie lie lā kas 
pro duk ci jas daudz vei dī bas.
 Vēl par to Ei ro pas ie tek mi...vai sie ra 

ri tu lim ne var ga dī ties cu ku ra pa kas 
lik te nis?

– Ja tie bū tu valsts uz ņē mu mi, tad tas 
bū tu vi ņu zi ņā. Ar pie nu ir ci tā dāk.Ei ro pa 
ir vai rak ten dē ta uz brī vo kon ku ren ci, kā 
ka pi ta lis mā. Pē dē jās re gu las nav kļu vu šas 
stin grā kas, pat vie na ot rā pun tā ir ie spē jas 
dis ku tēt, pa rā dās elas tī ba. Kopš 1996. ga da 
tās nav mai nī ju šās.

Pie na ra žo tā ji ne mi tī gi veic jau ni nā ju mus, 
lai sa ra žo tu vai rāk un kva li ta tī vāk, jo aug dar-
bas pē ka iz mak sas. Tā pat kā zem nie kiem, 
jā pa lie li na ga nām pulks, jā slauc vai rāk, jā-
mo der ni zē kū tis, lai viens cil vēks var vai rāk 
pa da rīt, lai pats la bāk dzī vo tu.Lai spē tu no al-
got strād nie ku, kas nav maz sva rī gi, jo ir kā da 
ro be ža, kad ģi me ne vairs ne tiek ga lā.
 Kā ir Māl pi lī?

– Ir da žā di. Tā pat kā mēs, bū dams mazs 
uz ņē mums, cie šam no lie la jiem, tā arī zem-
nie ki cieš no vis pā rē jās si tuā ci jas.Lai arī 
vi ņiem iz mak sas ir lie lā kas, tas ir tāds dzī-
ves veids.Do mā ju, ka iz tik ša nas veids vairs 
nē, lai gan var būt kā dam arī ir. Kam ma zāk 
go vis, au dzē vai rāk kar tu pe ļus, vēl šo to, lai 
no dro ši nā tu ba rī bas bā zi lo piem.
 Kā jūs pie tu rat pie se vis pie na pie gā dā-

ta jus?
– Ir vi sā di. Ar at tie cī bām.

 Kā das tad ir tās at tie cī bas, ja nav sa-
mak sā ta nau da?

Kas jauns Māl pils pien saim nie kā?
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– Ir jau grū ti. Jā pa tei cas vi ņu pa trio tis-
mam, jo var jau do ties pie lie tu vie šiem, vai 
lie lā kiem pie na kom bi nā tiem, bet ja sap rot, 
ka kaut kur tai sa mak sai ir arī gries ti. Mums 
ir grū ti pa nakt to sa vu nau das ap ri ti, jo kā 
mi ni mums 2 mē ne šus nau da stāv sie ros.
 Ku ra lai ka piens tad ta gad vēl ir ri tu-

ļos?
– Da žā di. Au gus ta piens no teik ti vēl 

viss(sa ru na no ti ka vēl feb rua rī). Lie lā kā 
nau das ma sa ir Ho lan des sie rā. Vie na da ļa 
nau das at nāk at pa kaļ caur pie nu. Āt rais ap-
lis no dro ši na nau das plūs mu.
 Vai ir laiks, kad vis vai rāk uz krā jas pa-

rā di?
– Vien no zī mī gi va sa rā. Lai piln īgi ne bū tu 

pa rā du, tad prin ci pā pē dē jam sie ra ri tu lim 
jā but pār do tam. Daudz nau das ie krā jas pie 
tir go tā jiem, jo lie lu nau das sum mu sa stā da 
21. die nu at lik tais mak sā jums. Liel vei ka lu 
ķē des ci tā di vis pār ar mums ne ru nā tu. Nav 
tā ka, šo dien aiz ve du di vas ton nas uz lo ģis ti-
kas bā zi, un ot rā die nā kon tā ir nau da.

 Ko va rat teikt tiem cil ve kiem, kas kat ru 
die nu ved jums to pie nu?

– Es ne strā dā ju pir mo ga du. Jau kā dus 
de mit ga dus ru nā, ka Māl pils jau ban kro tē. 
Un kaut kā dzī vi...
 Vai re dzat ie spē ju šos pa rā dus sa ma zi-

nāt līdz mi ni mu mam?
– Ri si nā jums ir. Rī gas 

pie na kom bi nāts, ve dīs 
lie lu ap jo mu pie nu, lai mēs 
va rē tu no slo got sa vas jau-
das un no pel nīt.
 Vai jums nav kāds re-

zer ves fonds, kā da 
nau das ze ķe?

– Tur jau ir tā sā pe, ka 
tā re zer ves fon da nav. Tā 
ze ķe ti ka pa tuk šo ta, lai tik-
tu tai la tai pā ri un vis pār ta-
jā skais ta jā Ei ro pā pa lik tu 
kā strā dā jošs uz ņē mums. 
Mēs va rē jam aiz sist čet rus 
dē ļus dur vīm priek šā, sa-

da līt to man tu, cik kat ram īpaš nie kam...
 Bet jūs to mēr iz vē lē jā ties “ spi ri nā-

ties”... cik sma gi tas ir?
– Ļo ti sma gi, jo eko no mis ka jai si tuā ci jai 

ir sa vi plu si un sa vi mī nu si. Mēs ļo ti daudz 
ie li kām re mon tos, kas at pa kaļ ne nes ne ko. 
Tas kaut kā jā at pel na, bet ir grū ti. Sa asi nās 

kon ku ren ce ar lie tu vie šiem, 
in fl ā ci ja aug, ne mi tī gi pa lie li-
nās elek toe ner ģi jas, ben zī-
na ce nas, ak cī ze...

Ne do māj iet, ka uz tik 
pe si mis tis kas nots bei dzām 
sa ru nu. Ne būt nē! Pa ras ti 
cie mi ņu pa va dot, lī dzi dod 
cie ma ku ku li. Tāds tiek arī 
jums, cie nī ja mie la sī tā ji, tā-
ds iz ska tās pa ts jau nā kais 
“Māl pils pien saim nie ka” ra-
žo ju ms!

Daiga Frīdberga

Māl pils pro fe sio nā lā 
vi dus sko la ir vie na no 
ve cā ka jām pro fe sio nā-

lās iz glī tī bas ie stā dēm Lat vi jā. Tās pirm sā-
ku mi mek lē ja mi tā la jā 1941. ga dā. Lai ka 
gai tā mai nī jies gan sko las no sau kums, 
gan pie de rī ba, gan ap gūs ta mās iz glī tī bas 
pro gram mas.

Pat la ban sko la ir Rī gas ra jo na pa do-
mes pa kļau tī bā un rea li zē se ko jo šas iz glī-
tī bas pro gram mas:

• Ēdi nā ša nas ser viss;
• Kok iz strā dā ju mu iz gat avo ša na;
• Sil tu ma, gā zes un ūdens teh no lo ģi ja.

Vi sās iz glī tī bas pro gram mās jā mā cās 
4 ga di, un pa ra lē li pro fe sio nā la jai, au dzēk-
ņi ie gūst arī vi dē jo iz glī tī bu. Pat la ban sko la 
rea li zē ERAF fi  nan sē to pro jek tu “Māl pils 
pro fe sio nā lās vi dus sko las kok ap strā des 
mā cī bu darb nī cu re no vā ci ja un ap rī ko ju ma 
mo der ni zā ci ja”.

Mar ta mē ne sī tra di cio nā li no tiek Pro-
fe si ju ne dē ļa. Tās gai tā no tiek da žā di 

kon kur si. Mā cī bu priekš me tu me to dis ka jās 
ko mi si jās, sa dar bī bā ar sko las di rek to ri 
Fran čes ku Ģē ve li un di rek to ra viet nie ci 
prak tis ka jā ap mā cī bā Gun tu Jē kab so ni, 
tiek iz strā dā ti kon kur sa jau tā ju mi un pre-
ci zē ti prak tis kā dar ba uz de vu mi. Pir ma jā 
kār tā tiek pār bau dī tas au dzēk ņu teo rē tis-
kās zi nā ša nas. Pēc tam la bā kie pie da lās 
kon kur sa ot ra jā kār tā, kur jā veic prak tisks 
uz de vums. Šo gad at slēdz nie ku dar bu kon-
kur sā vis la bāk pa vei cās Ed ga ram Aro nie-
tim, kok iz strā dā ju mu iz gat avo ša nā Ar nim 
Ozo li ņam, bet ēdie nu gat avo ša nā un vie su 
ap kal po ša nā uz va rē ja Gun de ga Va na ga 
un Zan da Ma cu lē vi ča. Prieks par to, ka 
kon kur sā uz drīk stē jās pie da lī ties dau dzi 
pirm kurs nie ki, ku ri ne bai dī jās sa stā dīt kon-
ku ren ci ve cā ko kur su au dzēk ņiem.

Pro fe si ju ne dē ļas lai kā sko lā vie so jās 
vai rā ku uz ņē mu mu pār stāv ji, kas au dzēk-
ņiem la sī ja lek ci jas. Fir mas “Swed wood 
Lat via” pār stā vis stās tī ja par In ču kal na 
kok ap strā des ra žot nes re kon struk ci ju. 
Jā at zī mē, ka šis uz ņē mums ir il glai cīgs 
sko las sa dar bī bas part ne ris, kas no dro ši-
na au dzēk ņiem prak ses vie tas un lab prāt 

pie ņem dar bā sko las ab sol ven tus. Arī 
SIA “Die ta” di rek tors Gun tars Rē ķis sko lā 
vie so jās jau otr reiz. Vi ņa lek ci jas te mats 
bi ja “Pro fe sio nā lās vir tu ves ie kār tas”. 
Ti ka pa nāk ta vie no ša nās, ka nā ko ša jā 
mā cī bu ga dā sko las au dzēk ņi ap mek lēs 
uz ņē mu mus, kur fi r ma “Die ta” ir uz stā dī-
ju si vir tu ves ap rī ko ju mus. SIA “Ecoc he-
mi cals” pār stā ve Lau ma Sta re sil tu ma, 
gā zes un ūdens teh no lo ģi jas spe cia li tā tes 
au dzēk ņiem no la sī ja lek ci ju “No tek ūde ņu 
at tī rī ša nas ie spē jas”. Ēdi nā ša nas ser vi sa 
spe cia li tā tes au dzēk ņi ap mek lē ja vies nī cu 
“Si gul da” un SPA ho tel “Eze ri” un ie pa zi nās 
ar to dar bu.

Pa sā kums no slē dzas ar Uz ņē mē ju die-
nu, uz ku ru tiek ai ci nā ti sko las ilg ga dē jie 
sa dar bī bas part ne ri un ve cā ku pa do mes 
pār stāv ji. Esam prie cī gi sa tikt vi sus uz-
ņē mē jus, to po šos au dzēk ņus, kas ie in-
te re sē ti sa dar bo ties un mā cī ties Māl pils 
pro fe sio nā la jā vi dus sko lā.

Māl pils pro fe sio nā lās vi dus sko las 
di rek to re Fran čes ka Ģē ve le

Mē be ļu iz gat avo ša nas kon kur sa uz va rē-
tājs Ar nis Ozo liņš ar žū ri jas lo cek ļiem 
skolotāju Mod ri Ha pa nio ne ku un sko las 
ab sol ven tu Va si li ju Sa ma ri nu.

Ēdie nu gat avo ša nas kon kur sa lau reā tes 
Gun de ga Va na ga un Bai ba Ko zu li ņa

At slēdz nie ku dar bu kon kur sa no ri se

Pro fe si ju ne dē ļas no ri se Māl pils pro fe sio nā la jā vi dus sko lā
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ES Soc ra tes pro gram mas ie tva ros pro jekts “Vec mā mi ņas 
vir tu vē” sā kās 2006. ga da ru de nī, kad 10 Māl pils pro fe sio nā-
lās vi dus sko las au dzēk ņi ko pā ar sko lo tā jām Evi ju Za ri ņu, 
Gun tu Jē kab so ni, Ve ru Mi he je vu, En vi ju Svik šu un klu bi ņa 
‘’Re zē das” pār stā vi An nu Ju ri so ni vie so jās Vā ci jas pil sē tas 
An ger min des mā cī bu cen trā pie ilg ga dē jiem sko las sa dar bī-
bas part ne riem. Īpašs prieks par to, ka pro jek tā ti ka ie sais tī ta 
ilg ga dē jā sko las dar bi nie ce An na Ju ri so ne. Vi ņa ir to pen sio-
nē to dar bi nie ku vi dū, ku ri vai rā kas rei zes ga dā ie ro das sko lā, 
lai tik tos ar ko lē ģiem, ak tī vi līdz dar bo jas sko lā no tie ko ša jās 
po zi tī va jās pār mai ņās.

Šo gad no 10. līdz 23. mar tam Māl pils pro fe sio nā la jā vi dus-
sko lā vie so jas 13 cie mi ņi no An ger min des – 11 au dzēk ņi un 
di vi sko lo tā ji – pro fe sio nā lās ap mā cī bas sko lo tājs Šnei de ra 
kungs un so ciā lais pe da gogs Fog ges kungs. Pro jek ta ot rā kār-
ta tiek rea li zē ta mū su sko lā. Pir ma jā vie so ša nās die nā sko las 
di rek to re Fran čes-
ka Ģē ve le un iz glī-
to ja mo par la men ta 
pār stāv ji stās tī ja 
un rā dī ja mū su sko-
las ik die nu. Cie mi ņi 
pre zen tē ja ma te-
riā lu par sa vu no-
va du un iz glī tī bas 
ie stā di. Pro jek ta 
īs te no ša nas gai tā 
An ger min des mā-
cī bu cen tra sko lo-
tā ji un au dzēk ņi 
mā cī sies lat vie šu 
va lo du sko lo tā jas 
Ru dī tes Isa je vas 
un En vi jas Svik šas 
va dī bā. Sko lo tā jas Evi ja Za ri ņa un di rek to res viet nie ce pro fe-
sio nā la jā iz glī tī bā Gun ta Jē kab so ne va dīs prak tis kās mā cī bas 
lat vie šu na cio nā lo ēdie nu gat avo ša nā un vie su ap kal po ša nā. 
Māl pils pro fe sio nā lās vi dus sko las iz glī tī bas pro gram mas “Ēdi-
nā ša nas ser viss” iz glī to ja mie, vec mā mi ņa An na Ju ri so ne un 
vā cu part ner sko las pro jek ta da līb nie ki gan drīz di vas ne dē ļas 
piln vei dos pa vār pras mes gan lat vie šu, gan vā cu tra di cio nā lo 
ēdie nu gat avo ša nā mū su sko las ēdie nu gat avo ša nas un kon di-
to re jas la bo ra to ri jās. Pro jek ta īs te no ša nas gai tā koor di na to re 
Lī vi ja Mu kā ne cie mi ņus ie pa zīs ti nāja ar Lat vi jas skais tā ka jām 
vie tām. Dalībnieki ap mek lēja da žā dus vēs tu ris kus ob jek tus un 
ra žo ša nas uz ņē mu mus Māl pi lī. Pro jek ta da līb nie ki vie so sies 
bēr nu dār zā, Māk slas sko lā, kul tū ras na mā, ap mek lēs “Māl pils 
pien saim nie ku”.

Pro jek ta no slē gums bi ja 22. mar tā, kad mī ļa jā “Vec mā mi-
ņas vir tu vē” drau dzī gi dar bo jās abu sko lu au dzēk ņi un klu bi ņa 
“Re zē das” pār stā ves.

Aus ma Čī ma

PROJEKTI

Lat vie šu va lo das no dar bī bas

Pro jek ta da līb nie ki

Ēdie nu gat avo ša nas no dar bī bas

No slē gu ma pa sā ku mā

Pro jek ta “Vec mā mi ņas vir tu vē” tur pi nā jums 
Māl pils pro fe sio nā la jā vi dus sko lā
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1998. ga da Mākslas nodaļas ab sol ven te Ane te Me le ce

JUBILEJU GAIDOT
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2007. ga da va sa rā Māl pils cie ma tā 
tiks veik ti ap ku res sis tē mas re kon struk-
ci jas dar bi – mai nī tas sil tum tra ses un 
uz stā dī ti mo der ni sil tum mez gli. Dar bu 
fi  nan sē tā ji ir Māl pils pa gas ta pa do me, 
ERAF un valsts.

Lai uz la bo tu ap ku res kva li tā ti un 
eko no mē tu sil tum pa tē ri ņu, vi sās daudz-
dzī vok ļu mā jās, pro jek ta ie tva ros, tiks 

uz stā dī ti jau ni, mo der ni sil tum mez gli. 
Pir mais so lis – at re mon tēs un sa ga ta vos 
eso šo sil tum mez glu tel pas ie kār tu uz-
stā dī ša nai (tiks be to nē tas grī das, veikts 
kos mē tis kais re monts, durv ju re monts, 
ve co ie kār tu de mon tā ža, lo gu re monts, 
elek tro lī ni ju uz stā dī ša na u.c.).

Māl pils pa gas ta pa do me slēgs vie-
no ša nos ar daudz dzī vok ļu mā ju ie dzī-

vo tā jiem par sil tum mez glu uz stā dī ša nu. 
Lū dzam ie dzī vo tā jus būt at sau cī giem un 
se kot lī dzi in for mā ci jai Māl pils te le vī zi jā, 
avī zē, pa zi ņo ju miem pie mā jām par turp-
mā ka jām ak ti vi tā tēm.

Vi su in te re sē jo šo in for mā ci ju par 
pro jek ta gai tu va rat sa ņemt pa tāl ru ni 
26450752 vai Māl pils pa gas ta pa do mē.

Pro jek ta dar ba gru pa

Ir klāt pa va sa ris, un da ba mos tas no 
mie ga. Drīz pum pu rus sāks rai sīt ko ki 
un krū mi, bet pu ķu do bēs plauks pir mie 
snieg pulk ste nī ši un kro ku si.

Laiks no 1. ap rī ļa līdz 6. mai jam tiek 
no teikts par Spod rī bas mē ne si, un tas ir 
laiks, kad cen tī si mies sa kopt vi di, ku rā 
dzī vo jam.

Šo gad at jaun osim kon kur su “Sa kop tā-
kā vi de”, ku ra lai kā no tiks la bāk sa kop to 
un ne sa kop to īpa šu mu ap zi nā ša na un 
vēr tē ša na.

Vēr tē ša na par sa kop tā ko vi di pa gas tā 
no tiks čet rās no mi nā ci jās:

• Bal ko ni un lo dži jas;
• Daudz dzī vok ļu mā jas;

• Pri vāt mā jas (t.sk. vien sē tas);
• Uz ņē mu mi.

Vēr tē ša nas no ri se par sa kop tā ko un 
ne sa kop tā ko vi di tiks at spo gu ļo ta nā ka ma-
jos “Māl pils Vēs tis” iz de vu mos.

Kris tī ne Ci mer ma ne

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” GAI TU

Pa da rī sim Māl pi li par sa kop tā ko un zie do šā ko pa gas tu!

Dār za dar bi ņi ap rī ļa mē ne sī

Mī ļie māl pi lie ši!
Lai Spod rī bas mē ne sī veik tie uz-

kop ša nas dar bi ne sa bo jā tu omu par 
pa da rī to dar bu, lū gums liel ga ba rī ta 
zi la jos kon tei ne ros ne mest celt nie-
cī bas būv gru žus: ķie ģe ļus, sie nu 
ap me tu ma ga ba lus ar fl ī zē ju mu u.c 
sma gus at kri tu mus. Būv gru žu aiz-
vāk ša nas ne skaid ra jos jau tā ju mos 
zvanīt pa te le fo nu 22302121.

• Stā da aug ļu ko kus, ogu krū mus un vi sus pā rē jos ko kus;
• Ja ir va ja dzī ba, pie lie cot un pie ro kot za rus ap sak ņo ša nai, 

pa vai ro upe nes, jā ņo gas;
• Ka mēr nav pum pu ru, ap griež dzīv žo gus;
• Ap kok iem un dzīv žo giem uz rok aug sni, to sa ga ta vo arī pu ķu 

stā dī ša nai;
• No ro zēm, mež vī te ņiem no ņem sku jas un ci ta vei da se gu-

mu;
• Kopj, mēs lo, pār stā da ak meņ dār za au gus;
• Sēj zā lie nu vai pār sēj zie mā iz kri tu šās vie tas ta jā;
• Ābe lī tēm un ci tiem aug ļi ko ci ņiem no ņem zie mā uz lik tos 

ap sē jus;
• Ap griež daudz ga dī go grau dzā ļu ce rus;
• Pirms ak tī vās ve ģe tā ci jas sā ku ma, pār stā da ziem cie tes;
• Mē ne ša sā ku mā mēs lo pa va sa rī zie do šās sī pol pu ķes, lie to-

jot kom plek sos mi ne rāl mēs lus ar ze mu slā pek ļa sa tu ru (lai 
vei ci nā tu sī po lu at tīs tī bu un brie ša nu);

• Pār bau da nar ci šu, tulp ju, un kro ku su stā dī ju mus. Sli mos 
au gus iz rok un sa de dzi na;

• Ap rī ļa bei gās, ja ze me ir pie tie ka mi sa si lu ši, stā da gla dio las, 
dā li jas, frē zi jas un ci tas va sa rā zie do šas sī pol pu ķes;

• Pār rok kom postk au dzi;
• Sau sā lai kā rei zi ne dē ļā ba gā tī gi lais ta sī pol pu ķes;
• Bal ko na kas tēs ie vie to uz zie di nā tas sī pol pu ķes – hia cin tes, 

nar ci ses, kro ku sus, tul pes;
• Stā da at rait nī tes, prī mu las un ci tas pu ķes, kas pa va sa rī uz-

zied.
• Arī tiem. kam viss dārzs var sa tilpt ti kai uz is ta bas pa lo dzes, 

bal ko na vai te ra ses, skumt nav ie mes la – tir gos, pu ķu vei ka-
los ir plašs vien ga dī go zie do šo au gu (arī garš au gu klāsts), 
lai katrs sa vu ro žu dār zi ņu va rē tu no kom plek tēt pēc sirds 
pa ti kas – kas tēs, uz šķīv jiem, da žā dos trau kos.

Ik vie nam var būt vis skais tā kais dārzs. Au gus stā dām sa ska-
nī gās krā sās, eks tra va gan tās vai tra di cio nā lās zie do šu au gu un 
garš au gu kom po zī ci jās, un svi nam pa va sa ri!

Kris tī ne Ci mer ma ne

Ne piec ie ša mie do ku men ti:
• Ie snie gums sko las di rek to rei;
• Sko lē na dzim ša nas ap lie cī ba vai pa se;
• Ve cā ku per so nu ap lie ci nošs do ku ments.
Pie dā vā jam 1. kla ses sko lē niem 
pēc stun dām ie spē ju:
• ap mek lēt pa ga ri nā tās die nas gru pu;
• pie da lī ties in te re šu iz glī tī bas no dar bī bās:

 – tau tis ko de ju pul ci ņā;
 – teāt ra pul ci ņā;
 – spor ta pul ci ņā;
 – an sam blī;
 – vi zuā lās māk slas pul ci ņā;
• pie da lī ties in te re san tos ār pus kla ses pa sā ku-

mos.
Tāl ru nis uz zi ņām: 7956921

Sid gun das pa mat sko la
ai ci na ve cā kus pie teikt bēr nus 1. kla sē 

kat ru dar ba die nu no plkst. 8.20 līdz 16.00
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Mī ļā Mā ra dan co
Upī tes ma lā,
Za ļa va ra kur pī tes,
Zvār gu ļu jos ta.
De ju ko pa ar no sau ku mu “Mā ra” uz sā ku si 

dar bo ties Māl pils kul tū ras na mā 1991. ga da 
ru de nī. Ta jā pēc da žu ga du pār trau ku ma ap-
vie no jās de jo tā ji , ku ri pie va dī tā jas Ju li ja nas 
But ke vi čas bi ja de jo ju ši Māl pils vi dus sko las 
un Māl pils teh ni ku ma de ju ko lek tī vos.

 “Mā ra” ir pie da lī ju sies Lat vi jas Dzies mu 
un de ju svēt kos. Ir iz de jo ju si go dal go tas 
vie tas da žā dos kon kur sos. Kat ru ga du tiek 
sa gat avo ta jau na kon cert pro gram ma. Jaun-
ie šu de ju ko pa vien mēr daudz kon cer tē ju si 
gan Lat vi jas no va dos, gan ār ze mēs – Beļ ģi-
jā, Vā ci jā, Fran ci jā, Luk sem bur gā, Ho lan dē, 
Dā ni jā, Un gā ri jā, Hor vā ti jā, Če hi jā, Itā li jā un 
Tur ci jā. Sešu ga du ga ru mā tur pi nās sa dar bī-
ba ar ka pe lu In ri go Arā ja va dī bā.

Pirms da žiem ga diem “Mā rā” sā ka de jot 
dau dzi jau ni de jo tā ji, ku ri de jo jot ko pā ar 

ilg ga dī ga jiem ko pas da līb nie kiem, tur pi na 
“Mā ras” tra dī ci jas. Ko pu mā de ju ko pu “Mā-
ra” par sa vējo sauc gan drīz 100 de jo tā ji. 
Vai rāk kā des mit ga dus ko lek tī vā ir de jo ju ši 
Da ce Rein ba ka, Uvis Roš toks, Jo lan ta Din-
ka, Mā ra Gai le Di še rei te, Da ce Hem me le, 
Lie ne Cēr pa, Ga tis Lā cis, Mār tiņš Di še reits, 
Inā ra Vo ro no va, Jā nis Kal niņš, Kris taps Grīn-
bergs, Os kars Jan bergs. “Mā ras” de jo ju mam 
dau dzu ga du ga ru mā rak stu rī ga teh nis kā 
un māk sli nie cis kā kva li tā te, priekš ne su ma 
vi ta li tā te un pa tiess tau tis kums.
De ju ko pas va dī tā ji:
1999. – 2007. gads

Va dī tā ja Mai ja Or lo va
Kon cert meis ta re In grī da Bar kē vi ča.
Re pe ti to re Mā ra Gai le Di še rei te

1991. – 1999. gads
Va dī tā ja Ju li ja na But ke vi ča
Kon cert meis ta res Lau ma Ba lo de,
Ilo na Trei je re, Da ce Kal ni ņa
Re pe ti to re Mai ja Or lo va

4. ap rī lī plkst. 19.00 
Māl pils kul tū ras na mā

KAR LO GOL DO NI 
“MI RAN DO LĪ NA”

Jeb sir mums bār dā, bet sā tans ri bās
Dzies mo ta ko mē di ja 2 da ļās.
Itā ļu ko mē di ju meis ta ra darbs ir jau ka, pār pra-

tu miem ba gā ta lu ga par kā das vies nī cas īpaš nie ci 
Mi ran do lī nu, ku ra sa vu saim nie cī bu uz tur, arī iz-
man to jot pie lū dzē ju uz ma nī bu, jo vi ņi ne at kāp jas 
no tās ne so li un dzī vo šai vies nī cā. Vēl ir kalps 
Fab ri cio, ku ru Mi ran do lī na mīl, un kurš arī pa tie si 
mīl Mi ran do lī nu. Tad vies nī cā ie ro das ba gāt nieks, 
ku ram sie vie tes, glu ži vien al dzī gas, un tiek no lemts 
vi ņu iz jo kot un pār mā cīt.

Dzies mu spē le, de jas, 18. gad sim ta ma nie res 
un mā jie ni no 21. gad sim ta būs Val mie ras teāt ra 
iz rā des pa ma tā.

Re ži sors Va ris Bras la. Iz rā des kom po nists 
Emīls Zil berts.

Lo mās: Mā ra Men ni ka, Ine se Ra mu te, Da ce 
Eve ra, Te rē ze Las ma ne, Ja nuss Jo han sons, Tā-
li val dis Las ma nis, Ar nolds Osis, Mā ris Bez mers, 
Pau lis Nim rots, Ma dars Zva gu lis.

21. ap rī lī plkst. 18.00  Māl pils kul tū ras na mā
MĀL PILS AMA TIER TEĀT RIS

Ku ra ir vis skais tā kā?
Jaut ra, mu zi kā la iz rā de

Teksts – Dzin ta Kras ti ņa. Dzies mas – Dai nis Laz diņš
De jas – Ki rils Oše ve rovs
Re ži so re Lie ne Cim ža

Iz rā dē spē lē, dzied un de jo:
Bai ba Ie vi ņa, Eli ta Mie ze, Kas pars Ame riks,

Lie ne Cēr pa, Al dis Op ma nis, Gin ta Kar ga ne, Mār cis Be nužs, 
Evi ta Din ka, Sar ma Ezer ma ne, Gun ta Mil le re, Er nests Aus triņš,
Gun ta Bah ma ne, An dris Li niņš, Ga tis Ze mī tis, San ta Va dzin ska
Viss ir gan drīz kā brā ļu Grim mu pa sa kā – Snieg bal tī te, Pa mā te, 

Tēvs, Rū ķi. Ti kai dar bī ba no tiek šo dien, un rū ķiem pro blē mas pa vi sam 
ci tas – jā at tīs ta biz ness. Kāds ir lai mīgs, kā da ilū zi jas tiek sa grau tas, 

kāds vien kār ši gai da la bā kus lai kus.
Bet mī les tī ba? Mī les tī ba ir tā da pa ti kā pirms daudz iem ga diem. 
Un tie, kas pa tie si mīl kļūst par dzī ves ka raļ iem un ka ra lie nēm.

Bi ļe tes var ie gā dā ties kul tū ras na ma ka sē
In for mā ci ja pa tāl ru ni 7925339

KULTŪRA

 “Mā ra” svin 15. ga du ju bi le ju

Par Mālpils logo 800
Mālpils 800 logo sasaucas ar Mālpils ģerbonī attēloto etnogrāfi sko motīvu no Mālpils novada 

jostas, ko veido senbaltu zīmes - simetriski slīpi krusti. 
Trīs reizes attēlotais kvadrāts veido ciparu astoņi simti, kā arī seno Māras ūdeņu zīmi.
Krāsu simboliskā nozīme: zelts simbolizē Sauli, Zemi; tumši zilā krāsa simbolizē upes, arī  

senbaltu un lībiešu apģērbam raksturīgo tumši zilo toni.
Logo var būt lietojams gan ar paskaidrojošo uzrakstu Mālpils 800, gan bez tā. Kopā ar 

Mālpils ģerboni vai bez tā.
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SPORTS

24. feb ruā rī Sa las pi lī no ti ka Rī gas ra jo na spor ta 
spē les ŠA HĀ, ku rās star tē ja arī Māl pils ša his ti. Or ga ni-
za to riem gal vas sā pes sa gā dā ja ne pie re dzē ti kup lais 
da līb nie ku skaits – 14 ko man das. Sa cen sī bas no ti ka 
pēc Švei ces sis tē mas 7 kār tās.

Jau pir ma jā kār tā māl pi lie šiem pre tī stā jās vē lā kie 
tur nī ra uz va rē tā ji – Olai nes pil sē tas ko man da, ku ras 
sa stā vā spē lē ja 2006. ga da Lat vi jas čem pions ŠA HĀ 
– liel meis tars Nor munds Mie zis (jā pie bilst, ka gods 
spē lēt ar Lat vi jas čem pio nu bi ja Ana to li jam Se ļi va no-
vam). Māl pi lie ši iz tu rē ja uguns kris tī bas un ar ra jo na 
čem pio niem no spē lē ja neiz šķir ti (2:2). Tas olai nie šiem 
bi ja vien īgais neiz šķirts tur nī rā, jo pā rē jās ko man das 
ti ka pār lie ci no ši ap spē lē tas. Arī turp mā ka jā tur nī ra 
gai tā māl pi lie ši no spē lē ja pār lie ci no ši, zau dē jot ti kai 
2. vie tas ie gu vē jiem – Saul kras tu ko man dai. Tā tad, 
māl pi lie ši, ie gūs tot 16 punk tus no 28 ie spē ja miem, 
ļo ti spē cī gā kon ku ren cē iz cī nī ja 3. vie tu, ap stei dzot 
tā das ko man das kā Si gul da, Sa las pils, Ba lo ži, Āda ži 
un Ro pa ži. Māl pils ko man das sa stā vā spē lē ja Ana to-
lijs Se ļi va novs (3 punk ti no 7), Ģirts Liel mežs (5,5 no 
7), Pā vels Ja kov ļevs (2 no 7) un Es me ral da Ba lo de 
(5,5 no 7). AP SVEI CAM !!!

25. feb ruā rī Sa las pi lī no ti ka Rī gas ra jo na 2007. 
ga da čem pio nāts kār šu spē lē “Zo lī te”, ku rā pie da lī jās 
arī Māl pils “zol ma ņi”. Līdz pat pē dē jai kār tai mū sē jie 
tu rē jās pir ma jā piec nie kā, bet ne veik sme pē dē jā kār tā 
māl pi lie šus at svie da līdz 13.vie tai. Ko pu mā star tē ja 
19 ko man das.

2. mar tā Rei ņa tra sē Kri mul dā no ti ka Rī gas ra jo na 
paš val dī bu dar bi nie ku 10. zie mas spor ta spē les. Ko pā 
pie da lī jās 20 pa gas tu/pil sē tu/no va du ko man das, ku ru vi dū bi ja 
arī Māl pils paš val dī bas dar bi nie ki. Pir mo rei zi māl pi lie ši star tē ja 
tik ma zā sa stā vā – 4 vī rie ši un 3 sie vie tes, bet kā sa ka “mazs 
ci nī tis gāž lie lu ve zu mu” un Māl pils paš val dī bas dar bi nie ki kop-
vēr tē ju mā ie kļu va olim pis ka jā se ši nie kā, ie gūs tot 5. vie tu. Vis-
veik smī gāk mū sē jie no star tē ja no brau cie nā ar pie pū ša ma jām 
ka me rām, kur ti ka iz cī nī ta pār lie ci no ša uz va ra. Jā pie bilst, ka 
in di vi duā li Mā ris Čī ma ie gu va 1. vie tu, bet Ģirts Liel mežs 2. vie-
tu. 2. vie tu māl pi lie ši ie gu va lie la jā sta fe tē. Ļo ti veik smī gi star ti 
bi ja arī mi ni orien tē ša nas sta fe tē (6. vie ta) un priekš sē dē tā ju 
div cī ņā (5. vie ta). Māl pils paš val dī bas ko man du pār stā vē ja Bai-
ba Poi ša, Ie va Vi ļu ma, Ok sa na Smir no va, Alek sandrs Liel mežs, 
Ai vars Mel cers, Mā ris Čī ma un Ģirts Liel mežs.

4. mar tā ka fej nī cā “AU GUSTS” no ti ka šī ga da 4. posms 
ZO LES SPĒ LĒ, ku rā pie da lī jās 25 da līb nie ki. 1. vie tu ie gu va 
Pē te ris Jan bergs, 2. vie tā ie rin do jās Rai monds Ta ran da, bet 
3. vie tā – Ro berts Re nārs.

11. mar tā Ba bī tē no ti ka Rī gas ra jo na spor ta spē les NO-
VU SĀ. Ko pu mā pie da lī jās 16 ko man das. Māl pils ko man da 
no star tē ja sek mī gi, ie gūs tot 9. vie tu. Māl pils ko man das sa stā vā 
spē lē ja Ro berts Bā ku lis, Jā nis Jan sons se niors, Jā nis Jan sons 
ju niors un Ga ļi na Jan so ne. 1. vie tu ie gu va Ķe ka vas no vu sis ti, 
2. vie tā ie rin do jās Ba bī tes ko man da, bet 3. vie ta – Si gul das 
ko man dai.

14. mar tā Si gul dā “EL VI bou lings” RĪ GAS ra jo na no va du, 
pil sē tu un pa gas tu in di vi duā lās – ko man du kau sa iz cī ņas sa-
cen sī bas bou lin gā, ku rās tra di cio nā li pie da lī jās arī māl pi lie ši. 
Priekš sa cīk stēs Māl pils ko man da pār lie ci no ši ie gu va 2. vie tu aiz 
Ba bī tes pa gas ta, ap stei dzot vie tē jos – si gul die šus. Bet fi  nal four, 
kur star tē ja čet ras la bā kās ko man das no priekš sa cīk stēm, veik-
sme mū sē jiem bi ja pa grie zu si mu gu ru un nā cās sa mie ri nā ties ar 
4. vie tu. Māl pils ko man du, nu jau tra di cio nā li, pār stā vē ja Ed gars 
Ba lo dis, Jā nis Klauss, Ga tis Lā cis un Da ce Čī ma.

18. mar tā no slē dzās Rī gas ra jo na 2007. ga da spor ta spē les 
tel pu fut bo lā. Sa cen sī bās pie da lī jās 16 ra jo na paš val dī bu ko man-
das. Kon ku ren ce bi ja ļo ti spē cī ga (da žas ko man das cī nās par 
ie kļū ša nu aug stā ka jā lī gā) un māl pi lie ši ie gu va 15. vie tu.

18. mar tā ka fej nī cā “AU GUSTS” no ti ka šī ga da 5. posms 
ZO LES SPĒ LĒ, ku rā pie da lī jās 22 da līb nie ki. 1. vie tu ie gu va Jā-
nis Žu kovs, 2. vie tā ie rin do jās Il vars Raups, bet 3. vie tā – Mā ris 
Čī ma. 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.3. vie tas ie gu vē ji ŠA HĀ – Māl pils ko man da

Ra jo na sa cen sī bu pla kāts

Mar ta jau nu mi spor tā
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Paš val dī bas po li ci jas 
zi ņo jums

Vei cot pa tru lē ša nu, 4. mar tā Māl pils pa-
gas ta te ri to ri jā ti ka kon sta tēts, ka skeit par ka 
lau ku mā ir sa lauz ta at kri tu mu tvert ne, ku ras 
vēr tī ba ir 150 Ls. Pār ska tot vi deo ka me ru ie rak-
stus un no pra ti not jaun ie šus, ti ka no skaid ro ta 
vai nī gā per so na – Māl pils vi dus sko las 9.a kla-
ses skol nieks. Ma te riā li ti ka no do ti Si gul das 
valsts po li ci jai.

Ir sā cies uguns ned ro šī bas pe riods. Lū-
dzam vi sus ze mes īpaš nie kus sa kopt sa vus 
īpa šu mus un ne pie ļaut uguns grē ka iz cel ša-
nos, jo pre tē jā ga dī ju mā īpaš nie ki tiks so dī ti 
pēc Ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu ko dek sa 
179. pan ta, Uguns dro šī bas no tei ku mi Nr. 82, 
21. punkts – Ze mes īpaš nieks(val dī tājs) veic 
ne piec ie ša mos pa sā ku mus, lai ob jek ta te ri to-
ri jā ne no tik tu kū las de dzi nā ša na.

Lū gums pa lī dzēt!
2007. ga da 17. jan vā rī, au to bu sā Rī ga – Māl-

pils, kurš iz iet no Rī gas pulk sten 13:45 (reiss, 
ku rā au to buss sa bo jā jās un no ti ka pār sē ša nās), 
ti ka no zau dēts maks ar do ku men tiem uz V. Jer-
ma cā na vār da. Lū dzu at sauk ties šī rei sa pa sa-
žie rus, ku ri va rē tu sniegt in for mā ci ju par ma ka 
un do ku men tu at ra ša nās vie tu vai par ci tiem šī 
rei sa pa sa žie riem. Ie priekš pa tei cos.

T. 26537637, 7950391

2007. ga da 1. jan vā rī, ce ļa Māl pils–Si gul da 
18. ki lo met rā, ceļ ma lā, ie pre tim pa grie zie nam 
uz Ma ti ņa eze ru, ti ka at rasts 16 ga dī ga jaun ie ša 
lī ķis ar var dar bī gas nā ves pa zī mēm. Lū gums at-
sauk ties per so nām, ku ras 2007. ga da 01. jan vā rī 
brau ku šas pa ce ļu Māl pils–Si gul da, lai ka pos mā 
no pulk sten 02:00 līdz 05:00 un ir re dzē ju šas no 
pirts ,,Ume rī ši” ejam jaun ie ti Si gul das vir zie nā, stā-
vam au to ma šī nu, vai arī per so nām, ku ru rī cī bā ir 
jeb kā da ci ta rak stu ra in for mā ci ja par no ti ku šo.

T. 29192779, 7950404

Var būt viņš jau ir pa mē ģi nā jis?
Pirms da žām die nām da žas ma zu bēr nu mā mi ņas uz ru nā ja ma ni un lū dza 

ar avī zes starp nie cī bu vēr sties pie Māl pils cen tra bēr nu ve cā kiem, lai pie vēr stu 
uz ma nī bu kā dai no piet nai lie tai.

Iz rā dās Māl pils pel dē ta vas ap kārt nē, kas ir pie mēs lo ta līdz ne jē dzī bai, pē-
dē jā lai kā mē tā jas ce lo fā na mai si ņi ar dī vai niem mez gli ņiem sā nos. Vārds pa 
vār dam, sa ru nās ar kai mi ņiem un bēr niem un ir no skaid ro jies, ka bēr nu vi dū 
ir iz pla tī ta ae ro so lu – gai sa at svai dzi nā tā ju os tī ša na ap rei bi nā ša nās no lū kā. 
Tas tiek da rīts pel dē ta vas ap kārt nē un pa mes ta jā ūdens sūk ņa ēkā ce ļā uz 
pel dē ta vu. Ie ejot ša jā ēkā re dzē ti arī gai sa at svai dzi nā tā ju fl a ko ni. Ar mez glu 
sie ša nu tiek no dro ši nāts os tī ša nas pro cess. Bēr ni zi na stās tīt stās tus – no sau-
cot arī vār dus – kā os tī tā ji to da rī ju ši, kā dus “gļu kus” re dzē ju ši, kā viens no 
vi ņiem re dzē jis mil zī gu, bries mī gu zir nek li.... Die nu pēc šīs sa ru nas re dzē ju 
si že tu TV par līdz īgām lie tām Rī gā un ci tur. Si žets pēc os tī ša nas me to žu ap-
rak sta, ve se lī bai no da rī tā ne at grie ze nis kā kai tē ju ma uz skai tī ju ma, no slē dzās 
ar spe ciā lis ta vār diem, ka šā di os tī tā ji ne kļūs tot par nar ko ti ku at ka rī giem – ti kai 
tā pēc, ka tik il gi var arī ne no dzī vot.

Ai ci nā jums ir viens: ve cā ki pār lie ci nie ties, vai jū su maz ga dī gais bērns 
(tie šām to da ra sā kum sko las ve cu ma bēr ni) sa vu brī vo lai ku ne pa va da ša jās 
vie tās ko pā ar kā du, kas va rē tu pa mu di nāt pa mē ģi nāt “no ķert kai fu”. Var būt 
viņš jau to ir pa mē ģi nā jis?

Dzin ta Kras ti ņa

Spor ta pa sā ku mu plāns
Vie ta

7. ap rī lis Māl pils pa gas ta čem pio nāts GAL DA TE NI SĀ Māl pils prof. vi dus sko la
14. ap rī lis Rī gas ra jo na Spor ta spē les GAL DA TE NI SĀ Si gul da
29. ap rī lis Sa cen sī bas ZO LĪ TES spē lē 6. posms (no slē gums) Ka fej nī ca “AU GUSTS”

Mā ji nie ki Vie si Spē les vie ta Re zul tāts Ties ne ši
Ba bī te 2 Māl pils Ba bī tes sp. k. 2 – 3 Zaļ mežs Bog da novs
Sa las pils Māl pils Sa las pils jaun. c. 1 – 3 Por šņevs Te ko
Ba lo ži Māl pils Rī gas 21. vsk. 0 – 3 Mi ņins Por šņevs
Saul kras ti 1 Māl pils Zvej niek cie ma vsk. 2 – 3 Vi dzups Pel cis
Si gul da 2 Māl pils Si gul das 1. psk. Vi dzups Put niņš
Jaun.iz la se Māl pils Si gul das VĢ Mi ņins Put niņš

Māl pils vo lej bo lis ti ļo ti sek mī gi pie da lās 2007. ga da ra jo na čem pio nā tā vo lej bo lā 2. lī gā vo lej bo lā vī rie šiem. Paš reiz čet rās 
no ti ku ša jās spē lēs ir iz cī nī tas 4 uz va ras un vēl nav pie dzī vots ne viens zau dē jums.

Ša jā mā ji ņā at svai dzi nā tā ju fl a ko nus ne re dzē ju. Ta ču na miņš ne ap šau-
bā mi ir ap dzī vots un ne sen ta jā, sprie žot pēc mil zī gās dra zu kau dzes 
zem lo ga, ir bi ju si lie lā pa va sa ra tī rī ša na
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Mūsu laiks ir tik īss,
Mūža vēji šalc apkārt un pāri.
Kas lai zina to brīdi,
Kad atskanēs likteņa balss.
Esam skumju brīdī kopā ar UVI ROŠTOKU māmuļu 

un māsu smiltainē guldot.
Deju kopa „Sidgunda”

2007. gada marts

 SLUDINĀJUMI INFORMĀCIJA REKLĀMA

Mâlpils pagasta padomes izdevums "Mâlpils Vçstis"
Adrese: Nâkotnes iela 5, Mâlpils, Rîgas rajons, LV – 2152
Informâcijas centra vadîtâja: Iveta Krieviòa, t. 7970888
Redaktore: Daiga Frīdberga, mob. t. 26325661
Þurnâliste: Dzinta Krastiòa

Par raksta saturu un faktu precizitâti atbild tâ autors
“Mâl pils Vçstis” elek tro nis ki http://www.laikraksti.lv
Makets sagatavots un iespiests SIA "N.I.M.S."
Rîgâ, Pçrnavas ielâ 47/3, tâlrunis: 7311424

Sa rī ko ju mi Māl pils kul tū ras na mā
2007. ga da ap rī lī

4. ap rī lī 19.00 Val mie ras Drā mas teāt ra iz rā de “Mi ran do lī na”
6. ap rī lī 16.00 Li li pu tu cirks no Ukrainas
8. ap rī lī 15.00 Kultūras nama pagalmā vai kultūras namā
  Liel die nu Jam pad ra cis
  kopā ar leļļu teātra “Tims” Lieldienu Zaķi

Dziedāšanas svētki “Māl pils dzies ma 2007”
13. ap rī lī 19.00 “Mazā dzies ma” bērnu un pusaudžu koncerts
14. ap rī lī 19.00 “Māl pils dzies ma” solistu, duetu un ansambļu 
  koncerts
20. ap rī lī 18.00 Jauniešu deju kolektīvu koncerts
21. ap rī lī 19.00 Māl pils ama tier teāt ra mu zi kā la iz rā de
  “Ku ra ir vis skais tā kā?”
28. ap rī lī 12.00 TLM stu di jas “Ur ga” un Zau bes rokdarbnieču 
  iz stā des “No slē gu ma biez put ra”
  Pie da lās Kok ne ses pa g. folk lo ras ko pa “Ur ga”
 19.00 Sa dan co ša nās kon certs. Pie da lās 
  Rī gas ra jo na vi dē jās pa au dzes de ju ko lek tī vi
6. mai jā  Pa va sa ra ga da tir gus

Uz vi sām iz rā dēm, kā arī uz “Māl pils dzies mu”, bi ļe tes 
ir no pēr ka mas ie priekš pār do ša nā kul tū ras na ma ka sē

Iz stā des
Kul tū ras na ma 1. stā vā 4. un 5. ap rī lī LIEL DIE NU iz stā de

Iz stā žu zā lē no 4. līdz 28. ap rī lim Tau tas lie tiš ķās māk slas stu di jas “Ur ga”,
Zau bes pa gas ta rok darb nie ču ko pas “Trej de vi ņi” KO PĒ JĀ IZ STĀ DE

Pa grab stā vā fo to iz stā de “SKA TIES JAUN IE ŠU ACĪM”

Svei cam aprīļa 
ju bi lā rus!

85 – Ai nai Vei sai
Al ber tam Mu ce nie kam

80 – Ma ri jai Bo ro di nai
75 – Rai sai Ļe va šo vai
70 – Mar ga re tai Ka zē kai

Feb ruā ra avī zē ie vie su sies kļū da. Vel ta Gai lī te un Vil-
ma Sla gū ne skais tās ju bi le jas svi nē ja feb ruā rī, sa vu kārt 
Ve ro ni ka Zu te re mar tā svi nē ja 85 ga du ju bi le ju. At vai no-
ja mies par ma ke tē ša nas pro ce sā ra du šos kļū du.

Re dak to re Dai ga Frīd ber ga

Slu di nā ju mi
Pie dā vā ju mē be ļu sa lik ša nas pa kal po ju mus. Zva nīt 
Kaspa ram – mob. tel. 28747232.
Dzī ves prie cī ga 4 mē ne šus ve ca ka ķu mei te nī te Māl pils 
“Straz dos” gai da la bus un mī ļus saim nie kus. Tāl ru nis 
2657961.

Liel die nu pa sā ku mi 
Māl pils Evaņ ģē lis ki Lu te ris ka jā Baz nī cā

1. Za ļā ce turt die na 5. ap rī lī plkst. 16.00
2. Lie lā piekt die na 6. ap rī lī plkst. 16.00
3. Klu sā sest die na – Liel die nu sa gai dī ša na 7. ap rī lī plkst. 22.30
4. Liel die nas 8.ap rī lī plkst. 14.00
5. Ot rās Liel die nas – bēr nu diev kal po jums 9. ap rī lī plkst.14.00

Čak lie, uz ņē mī gie māl pi lie ši!
Ai ci nām Jūs pie da lī ties ar pa šu da ri nā tiem rok dar biem – adī ju miem, 

tam bo rē ju miem, pi nu miem, ci tiem in te re san tiem da ri nā ju miem, 
vai arī pa rā dot sa vu olu krā so ša nas pras mi Liel die nu ro ku dar bu iz-
stā dē – pār do ša nā 4. ap rī lī no plkst. 14.00 un 5. ap rī lī dar ba lai kā 

Māl pils kul tū ras na mā. Iz stā dei pa re dzē tos dar bus lū dzam 3. mar tā 
at nest kul tū ras na ma de žu ran tam. Esiet dro ši un at sau cī gi! 

Ra dī sim prie ku sev un ci tiem sa gai dot Liel die nas.
Māl pils kul tū ras nams, Bied rī ba “No ti ci sev”

K/S “Ka ba ti ņas” ai ci na dar bā:
• me ža cir tē jus – strād nie kus
• strād nie kus – ope ra to rus kok ma te riā lu ap strā des ce hā

Pie teik ties pie val des priekš sē dē tā ja per so nī gi vai pa te le fo niem 
7976667, mob. 29264779

Māl pils pa gas ta pen sio nā ru pa do me ai ci na
17. ap rī lī plkst. 17.00 kul tū ras na mā Sar mī te Kriš ma ne psi ho lo ģe, 
pirts pro ce su zi nā tā ja stās tīs par dzied nie cis ka jām pirts zi nī bām.

Cie nī ja mie māl pi lie ši!
Š. g. 24. feb ruā rī An dra Du rev ska mā jā “Sli se ri” iz ce lās uguns-

grēks un prak tis ki iz de ga vi sa mā ja, kā re zul tā tā ģi me ne pa li ku si bez 
dzī ves vie tas. Pa lī dzī bas snieg ša nai no rā dām ban kas kon tu: A/S “Bal-
tic Trust Bank” LV95BATR0051A33272200 vai te le fo nu 29336608.

7. ap rī lī plkst. 10.00 Māl pils pro fe sio nā lās vi dus sko las sta dio nā 
no tiks Starp tau tis kā Vā cu ai tu su ņu iz stā de. Ie eja bez mak sas.
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