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Augusta tēmas:

� Ai gars Kal vī tis ļo ti at zi nī gi no vēr tē ja 
uz ņē mu ma “Saint-Go bain” ie ce ri 
bū vēt Māl pi lī ģipš kar to na ra žo ša nas 
rūp nī cu un ap lie ci nā ja val dī bas 
at bal stu šim pro jek tam

� Kāds ma zu lī tis īpa ši uz posts – 
ma za sud rab eg lī te mā cās iz tu rī bu 
no bla kus stā vo ša lauk ak me ņa, 
bet iz ne sī bu no mai gās pe tū ni jas. 
Zi nā tā ji sa ka, ka to vi su saim nie ce 
vei do ju si pa ti. Prieks par lie lo dar bu 
un la bo gau mi

� Cil vē ki plū da strau mēm un pa spē ja 
gan ap lū kot zie du pa klā jus Pro me nā-
dē, gan no ska tīt un ie gā dā ties vie tē jo 
ra žo tā ju iz strā dā ju mus tir dzi ņā, gan 
pa klau sī ties da žā du sti lu mū zi ku, kā 
arī no ska tī ties ie spai dī go gā jie nu. 
Bet iz ska tī jās, ka pie sie riem pul cē-
jās īpa ša pub li ka – tie, ku ri šo liel is ko 
pro duk tu ie mī ļo ju ši kā neat ņe ma mu 
sa vas ik die nas mal tī tes sa stāv da ļu

� Būt ša jā no met nē jau 11. ga du 
man no zī mē uz ņemt se vī svē tī bu 
un ga rī go lā di ņu vi sam ga dam. 
To va rē tu sa lī dzi nāt ar svēt ce ļo ju mu 
ne dē ļas ga ru mā – tu vo ša nos, mērķ-
tie cī gu do ša nos pre tī Die vam, jo Tu 
sa jū ti, ka pla ši at vēr tas ro kas 
snie dzas Tev pre tī un gai da Te vi. 
Vis la bā kā sa jū ta – ja tu esi gai dīts 
un va ja dzīgs, pa tvē rums ik vie nam...
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Iz ska tī ja 24 jau tā ju mus
NO LĒ MA:
• De le ģēt pro jek ta “Ūdens saim nie cī bas 

at tīs tī ba Aus trum lat vi jas up ju ba sei nu 
paš val dī bās, III kār ta” ie tva ros ne piec ie-
ša mo ie pir ku mu pro ce dū ru or ga ni zē ša-
nu un veik ša nu LR Vi des mi nis tri jai.

• De le ģēt dar bam Vi des mi nis tri jas iz vei do-
ta jā ie pir ku mu ko mi si jā Māl pils pa gas ta 
pa do mes pār stāv jus:
– Vla dis lavs Ko ma rovs – pa do mes 

iz pild di rek tors, Māl pils pa gas ta pa-
do mes ie pir ku mu ko mi si jas priekš-
sē dē tājs;

– Ine ta En de le – ie pir ku mu ko mi si jas 
sek re tā re;

– Rai mond sTa ran da – SIA “Nor ma K” 
di rek tors.

• Iz strā dāt un ie sniegt pro jek ta “Māl pils 
vi dus sko las spor ta kom plekss” pie tei-
ku mu Aiz sar dzī bas mi nis tri jā.
– Pro jek ta tā mē pa re dzēt ne piec ie ša-

mo paš val dī bas līdz fi nan sē ju mu 50% 
ap mē rā no ko pē jām pro jek ta iz mak-
sām.

– Pa re dzēt spor ta kom plek sa uz tu rē-
ša nas iz de vu mus, no dro ši not no 
pa do mes bu dže ta lī dzek ļiem.

• Uz sākt de tāl plā no ju ma Māl pils pa gas ta 
ne kus ta mā īpa šu ma “KALN AVĒ NI” ar ka-
das tra Nr. 8074 001 0128 da ļai, ap tu ve ni 
36 ha pla tī bā, iz strā di.
– Ap stip ri nāt de tāl plā no ju ma iz strā des 

dar ba uz de vu mu.
– Par de tāl plā no ju ma iz strā des va dī tā-

ju ap stip ri nāt Da ci Cel mi ņu, Ser ti fi kā-
ta Nr. 10-0797.

– No teikt de tāl plā no ju ma ro be žas – sa-
ska ņā ar pie vie no to plā nu.

– Pa ma to jo ties uz 2005.ga da 31.mai ja 
MK no tei ku mu Nr. 367. No tei ku mi 
par de tāl plā no ju ma iz strā des lī gu mu 
un de tāl plā no ju ma iz strā des un fi-
nan sē ša nas kār tī ba, de tāl plā no ju ma 
iz strā di fi nan sē SIA Saint-Go bain celt-
nie cī bas pro duk ti, no slē dzot lī gu mu 
ar Māl pils pa gas ta pa do mi.

– De tāl plā no ju mu iz strā dāt sa ska ņā 
ar LR MK no tei ku mu Nr. 883 pra sī-
bām.

– Uz sākt sa bied ris kās ap sprie ša nas 
pir mo pos mu.

– Ie vie tot pa zi ņo ju mus laik rak stos 
“Lat vi jas Vēst ne sis “, Rī gas ra jo na 
laik rak stā “Rī gas Ap riņ ķa Avī ze” un 
vie tē jā iz de vu mā “Māl pils Vēs tis“.

– De tāl plā no ju mu ap stip ri na pēc Māl-
pils pa gas ta te ri to ri jas plā no ju ma 
stā ša nās spē kā.

• At ļaut sa da līt ne kus ta mos īpa šu mus:
– “Dāl de ri” 6,8 ha kop pla tī bā, at da lot 

ze mes ga ba lu 1,2 ha pla tī bā. At da lī-
ta jam ze mes ga ba lam no teikt lie to-
ša nas mēr ķi-ze me uz ku ras gal ve nā 
saim nie cis kā dar bī ba ir lauk saim nie-
cī ba,

– “Pils ie la 7” 28,27 ha kop pla tī bā, at-
da lot ze mes ga ba lu 0,09 ha pla tī bā. 
At da lī ta jam ze mes ga ba lam no teikt 
lie to ša nas mēr ķi – ko merc dar bī bas 
ob jek tu ap bū ve,

– “Klab kal ni” 18,5 ha kop pla tī bā, at-
da lot ze mes ga ba lu 0,5 ha pla tī bā. 
At da lī ta jam ze mes ga ba lam no teikt 
lie to ša nas mēr ķi-ze me uz ku ras 
gal ve nā saim nie cis kā dar bī ba ir lauk-
saim nie cī ba,

– “Mež ma las” 14,9 ha kop pla tī bā, at-
da lot ze mes ga ba lu 10,0 ha pla tī bā, 
iz strā dā jot ze mes ie rī cī bas pro jek tu 
pēc Māl pils pa gas ta pa do mes Būv-
val des iz snieg ta jiem ze mes sa da lī-
ša nas no tei ku miem un ap stip ri not 
ze mes ie rī cī bas pro jek tu Māl pils 
pa gas ta pa do mē.

– Pie šķirt ju ri dis kās ad re ses “Tul pī tes”, 
Pils ie la 8 A, “Vār pi ņas”,

• Mai nīt valsts aģen tū ras “Māj ok ļu aģen tū-
ra”, reģ. Nr.90001445937, val dī ju mā eso-
ša jai daudz dzī vok ļu dzī vo ja mai mā jai 
“GUN DE GAS”, ku ra at ro das uz ze mes 
ga ba la 1,1907 ha kop pla tī bā, ka das tra 
Nr.8074 003 0693, dzī vok ļu nu me rā ci ju 
un pie šķirt ju ri dis kās ad re ses:
– dzī vok lim ar ko pē jo pla tī bu 49,6 

kv.m. – dzī vok lis Nr.1
– dzī vok lim ar ko pē jo pla tī bu 55,2 

kv.m. – dzī vok lis Nr.2
– dzī vok lim ar ko pē jo pla tī bu 70,7 

kv.m. – dzī vok lis Nr.3/4
– dzī vok lim ar ko pē jo pla tī bu 23,1 

kv.m. – dzī vok lis Nr.6
– dzī vok lim ar ko pē jo pla tī bu 24,7 

kv.m. – dzī vok lis Nr.7
– dzī vok lim ar ko pē jo pla tī bu 26,5 

kv.m. – dzī vok lis Nr.8
– dzī vok lim ar ko pē jo pla tī bu 47,7 

kv.m. – dzī vok lis Nr.9
– dzī vok lim ar ko pē jo pla tī bu 46,0 

kv.m. – dzī vok lis Nr.10
– dzī vok lim ar ko pē jo pla tī bu 25,9 

kv.m. – dzī vok lis Nr.11
– ne dzī vo ja mās tel pas (tirdz nie cī bas 

tel pu gru pa) ar ko pē jo pla tī bu – 73,1 
kv.m. – Nr.12

• Ne kus ta ma jam īpa šu mam “Sa las 
mežš”, ka das tra Nr. 8074 004 0201, 
no teikt ap grū ti nā ju mu – ser vi tū ta ceļš, 

par la bu ne kus ta ma jam īpa šu mam 
“Plu du ri”.

• Ne kus ta ma jam īpa šu mam “Či gān bir zes 
mežs”, ka das tra Nr. 8074 004 0167 no-
teikt ap grū ti nā ju mu – ser vi tū ta ceļš, par 
la bu ne kus ta ma jiem īpa šu miem “Maz an-
dri cē ni” un “Liel an dri cē ni”.

•Ne kus ta ma jam īpa šu mam “Mež ro zī šu 
pļa va”, ka das tra Nr. 8074 003 0451 no-
teikt ap grū ti nā ju mu – ser vi tū ta ceļš, par 
la bu ne kus ta ma jiem īpa šu miem “Mež ro-
zī tes”, “Šķie lī ši” un “Mež snau das”.

• Ap stip ri nāt ze mes ie rī cī bas pro jek tus:
– Ne kus ta mā īpa šu ma “Rī ti” ot ra jai 

ze mes vie nī bai,
– Ne kus ta mā īpa šu ma “Jaun ni či” ot ra-

jai ze mes vie nī bai,
– Ne kus ta mā īpa šu ma “Mer gu pes 

iela 9” tre ša jai ze mes vie nī bai,
• No dot Jā nim Stru šus, un Pē te rim 

Ma tu še vi cam, at bil sto ši ne kus ta mā 
īpa šu ma “Zem nie ki” do māj amām da-
ļām, bez at lī dzī bas da ļu ne kus ta mā 
īpa šu ma “Zem nie ki”, bū ves – as to ņas 
maz ēkas (t.sk. sil tum nī ca), kas at ro das 
uz ze mes ga ba la 0,4722 ha kop pla tī bā 
, ka das tra Nr.8074 001 0283 ar ju ri dis ko 
ad re si “Zem nie ki”. Īpa šu ma tie sī bas uz 
ne kus ta mo īpa šu mu “Zem nie ki” no stip-
ri nā tas Rī gas ra jo na Ze mes grā ma tas 
no da ļā 17.02.2007. uz Māl pils pa gas ta 
paš val dī bas vār da, no da lī ju ma Nr.1000 
0032 5539.

• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz 
ne kus ta miem īpa šu miem:
– “Nor ma ļi”, “Vi tes kalns”, “Med ņu sa la”

• At bil sto ši 2006.ga da 19.de cem bra MK 
no tei ku miem Nr.1046 “Ve se lī bas ap rū-
pes or ga ni zē ša nas un fi nan sē ša nas kār-
tī ba” p.74., lūgt Ve se lī bas mi nis tri jai un 
VOA VA iz vēr tēt ne piec ie ša mī bu iz vei dot 
ser ti fi cē tu ģi me nes ār sta prak ses vie tu 
Sid gun das cie mā.

 Jau tā ju mu at kār to ti ska tīt pēc Ve se lī bas 
mi nis tri jas un VOA VA at zi nu ma sa ņem-
ša nas.

• Pie krist, ka Māl pils pa gas ta pa do mei 
pie de ro ša jā ze mes ga ba lā, ap tu ve ni 1.5 
ha pla tī bā, ka das tra Nr.80740030407, 
tiek vei do ta mo to kro sa tra se un rī ko tas 
mo to spor ta sa cen sī bas.

• Segt mo to tra ses lab ie kār to ša nas ne pie-
cie ša mās iz mak sas no At bal sta fon da 
lī dzek ļiem, sa ska ņā ar pa do mei ie snieg-
to un ap stip ri nā to dar bu iz mak su tā mi.

• Pie šķirt 140,- LVL da lī bas mak sas seg ša-
nai (50% no At bal sta fon da un 50% no 
spor ta no da ļas bu dže ta), lai no dro ši nā tu 
trīs jaun ie šu pie da lī ša nos izai ci nā ju ma 
sa cen sī bās Rī ga Chal lan ge 2007.

MĀL PILS PA GAS TA PA DO MES 20.06.2007. SĒ DE Nr. 9

PA GAS TA PA DO MES LĒ MU MI
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Iz ska tī ja 15 jau tā ju mus
NO LĒ MA:
• Māl pils 800 dar ba gru pas va dī tā jai pre-

ci zēt ze mes īpaš nie ku vie dok ļus par 
piemiņas zīmes uzstādīšanu.

 Tur pi nāt mek lēt ie spē jas pro jek ta rea li-
zā ci jai.

• Pie ņemt zi nā ša nai, ka SIA “Ani va” 
ne slēgs kon ce si jas lī gu mu par bēr nu 
ēdi nā ša nas pa kal po ju ma snieg ša nu 
Māl pils pirms sko las iz glī tī bas ie stā dē 
un Sid gun das pa mat sko lā.
– Pār traukt ie pir ku ma pro ce dū ru “Par 

bēr nu ēdi nā ša nas pa kal po ju mu snieg-
ša nu Māl pils iz glī tī bas ie stā dēs”.

– Māl pils iz glī tī bas ie stā žu va dī tā jiem 
no dro ši nāt bēr nu ēdi nā ša nas pa kal-
po ju ma snieg ša nu.

– Iz slu di nāt jau nu ie pir ku mu bēr nu ēdi-
nā ša nas pa kal po ju ma snieg ša nai.

• At bal stīt dar ba gru pas ai ci nā ju mu uz-
sākt pa rak stu vāk ša nu Māl pils pa gas ta 
ie dzī vo tā ju vi dū, lai pa nāk tu li ku ma “Par 
valsts pen si jām” gro zī ju mus.

 No teikt valsts no de vu par pa rak sta ap-
lie ci nā ju mu tau tas no bal so ša nas ie ro si-
nā ša nai 0,50 Ls.

• Iz pil din sti tū ci jai ap se kot si tuā ci ju da bā 
un sa gat avot priekš li ku mus bēr nu ro ta-
ļu lau ku mu kon struk ci ju at jau no ša nai 
Kras ta ie lā 4 un Nā kot nes ie lā 10, no 
lī dzek ļiem, kas pa re dzē ti spor tam, un to 
ie tva ros rea li zēt re kon struk ci ju.

• Anu lēt zi ņas par dek la rē to dzī ves vie tu 
ad re sē Celt nie ku ie la 1 dz. 8, Māl pils 
pa gasts, Rī gas ra jons.

• Pie šķirt Māl pils ka to ļu drau dzei līdz 
180,- Ls, no At bal sta fon da lī dzek ļiem, 
brau cie nam uz diev kal po ju mu Ag lo nas 
ba zi li kā š.g.14. un 15.au gus tā.

• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz 
ne kus ta miem īpa šu miem “Jau nā res”, 
“Pī pe ņu ie la 11”.

• At ļaut sa da līt ne kus ta mos īpa šu mus:
– “Kur zem nie ki” 70,6 ha kop pla tī bā, 

at da lot ze mes ga ba lu 30,1 ha pla-
tī bā. At da lī ta jam ze mes ga ba lam 
no teikt lie to ša nas mēr ķi – ze me, uz 
ku ras gal ve nā saim nie cis kā dar bī ba 
ir lauk saim nie cī ba,

– “Ku lī tes” 30,2 ha kop pla tī bā, at da-
lot ze mes ga ba lu 5,3 ha pla tī bā. 
At da lī ta jam ze mes ga ba lam no teikt 
lie to ša nas mēr ķi – ze me, uz ku ras 
gal ve nā saim nie cis kā dar bī ba ir lauk-
saim nie cī ba,

– “Bēr zai nes” 2,2 ha kop pla tī bā, at da lot 
ze mes ga ba lu 0,37 ha un di vus ze mes 
ga ba lus pa 0,15 ha pla tī bā, iz strā dā jot 
ze mes ie rī cī bas pro jek tu pēc Māl pils 
pa gas ta Būv val des iz snieg ta jiem 
ze mes sa da lī ša nas no tei ku miem un 
ap stip ri not ze mes ie rī cī bas pro jek tu 
Māl pils pa gas ta pa do mē.

• Pie šķirt ju ri dis kās ad re ses “Pi ku lē ni”, 
“Jaun zie di”, “Ku lī tes 2”.

• No teikt ne kus ta mam īpa šu mam “Oļi” 
ap grū ti nā ju mu – ser vi tū ta ceļš 5,5 m 
pla tu mā, par la bu ne kus ta mam īpa šu-
mam “Vi di”.

• Ap stip ri nāt ze mes ie rī cī bas pro jek tu ne-
kus ta mā īpa šu ma “Kal na ie la 5” pir ma jai 
ze mes vie nī bai.

• Ap stip ri nāt kār tī bu, kā dā iz snie dza mas, 
re ģis trē ja mas Māl pils paš val dī bas piln va-
ro to per so nu ap lie cī bas vi des uzr au dzī-
bas jau tā ju mos

• Ap stip ri nāt piln va ro to per so nu dar bam 
ne piec ie ša mo veid la pu for mas :
– Ap ska tes pro to kols,
– Iz ņem ša nas pro to kols,
– Pa skaid ro jums

• At ļaut piln va ro ta jām per so nām iz man-
tot paš val dī bas stin grās uz skai tes 
ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko lu 
veid la pas.

• Pie krist, ka Māl pils 800ga des no slē-
guma pa sā kums 2008. ga da 9. au gus tā, 
tiek rī kots ko pā ar 7. Lat vi jas no va du 
sie ra svēt kiem.

• Māl pils 800ga des dar ba gru pai iz strā dāt 
pa sā ku mu no ri ses plā nu at bil sto ši šim 
lē mu mam.

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 18.07.2007. SĒ DE Nr. 10

• Ie teikt pie šķirt AS “Han sa ban ka” vien rei-
zē jo prē mi ju Māl pils vi dus sko las sko lo-
tā jai ĒRI KAI CAU NEI.

• Ap stip ri nāt Māl pils bib lio tē kas no li ku-
mu.

• Ap stip ri nāt Sid gun das bib lio tē kas no-
li ku mu.

• Ap stip ri nāt Māl pils pirm sko las iz glī tī bas 
ie stā des “Māl lē pī te” no li ku mu

• Ap stip ri nāt Māl pils pa gas ta pa do mes 

2006.ga da pub lis ko pār ska tu.
• Pub li cēt in for mā ci ju laik rak stā “Lat vi jas 

Vēst ne sis” un in for ma tī va jā iz de vu mā 
“Māl pils Vēs tis”.

• Ap stip ri nāt pro jek ta “Ūdens saim nie cī-
bas at tīs tī ba Aus trum lat vi jas up ju ba sei-
nu paš val dī bās, III kār ta” ak tua li zā ci jas 
zi ņo ju ma ga la ver si ju.

• Ga ran tēt ne piec ie ša mo pro jek tā pa re-
dzē to līdz fi nan sē ju mu.

• Pie šķirt fi nan sē ju mu 550 LVL ap jo mā 
in va lī du bied rī bai ‘’No ti ci sev’’ pie re dzes 
ap mai ņas brau cie niem, kas vei ci nā tu in-
va lī du ak tī vu da lī bu sa bied ris ka jā dzī vē 
un ma zi nā tu so ciā lo at stum tī bu.

• At kār to ti pār dot iz so lē ne kus ta mo īpa šu-
mu “Knie diņ krogs” par brī vo ce nu, bet 
ne ma zā ku kā 15 000.-  LVL.

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

2007. ga da SEP TEM BRA 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 5.sep tem brī, 19.sep tem brī pl.15.00 Ma za jā sē žu zā lē PĒ TE RIS KURMS

So ciā lo, iz glī tī bas un kul tū ras
jau tā ju mu ko mi te jas sē de 6.sep tem brī, 20.sep tem brī pl.16.00 Ma za jā sē žu zā lē SOL VI TA STRAU SA

Fi nan šu ko mi te jas sē de 6.sep tem brī, 20.sep tem brī pl.17.00 Ma za jā sē žu zā lē ALEK SANDRS LIEL MEŽS

PA DO MES SĒ DE 12.sep tem brī, 26.sep tem brī pl.15.00 Ma za jā sē žu zā lē ALEK SANDRS LIEL MEŽS

Pri va ti zā ci jas ko mi si jas sē de 24.sep tem brī pl.18.00 204.kab. ALEK SANDRS LIEL MEŽS

Ad mi nis tra tī vās ko mi si jas sē de 12.sep tem brī, 26.sep tem brī pl.14.00 Ma za jā sē žu zā lē VLA DIS LAVS KO MA ROVS
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3. au gusts – Paš val dī bas dar bi nie ki pie da lās Paš val dī bas 
dar bi nie ku va sa ras spor ta spē lēs Āda žos

4. au gusts – Sie ra die nā Vent spi lī ti ka da lī tas pir mās kar ti-
ņas ar in for mā ci ju par sep tī to Lat vi jas no va du 
Sie ra die nu Māl pi lī un Māl pils as toņ simt ga des 
svēt kiem 2008. ga da 9. au gus tā

7. au gusts – Pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās LPS val des 
sē dē
Rī gas ra jo na paš val dī bu va dī tā ji tie kas ar RA-
PLM pār stāv jiem par no va du vei do ša nu

9. au gusts – Pa do mes priekš sē dē tājs tie kas ar fir mas “Saint-
Go bain” pār stāv jiem par ģipš kar to na rūp nī cas 
celt nie cī bu

10. au gusts – Pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās LPS val des 
sē dē Ņuk šos 

11.,
12. au gusts 

– Pa do mes priekš sē dē tājs un Māl pils 800ga des 
dar ba gru pas lo cek ļi pie da lās Si gul das 800ga-
des svi nī bās 

15. au gusts – Pa do mes priekš sē dē tājs tie kas ar sko lē nu paš-
pār val žu lī de ru va sa ras sko las “De mo krā ti jas 
aka dē mi ja” da līb nie kiem
Pa do mes priekš sē dē tājs sveic J. But ke vi ču 
vi ņas dzī ves ju bi le jā

17. au gusts – So ciā lo, Iz glī tī bas un kul tū ras jau tā ju mu ko mi-
te jas priekš sē dē tā ja sveic sko lo tā ju I. Bah ma ni 
vi ņas dzī ves ju bi le jā
Iz pild di rek tors pie da lās Lat vi jas paš val dī bu 
iz pild di rek to ru sa nāk smē Baus kā un Baus kas 
ra jo nā, ku rā ie pa zi nās ar Baus kas ra jo na at-
tīs tī bu un in te re san tā ka jiem ob jek tiem, kā arī 
ar ilg ga dē jo pie re dzi at kri tu mu šķi ro ša nā un 
ap saim nie ko ša nā.

18. au gusts – Pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās LPS spor ta 
spē lēs Liel vār dē

20. au gusts – Pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās Re for mu 
pa do mes sē dē

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

23. au gusts – Pa do mes priekš sē dē tājs un Z/S “Agat nie ki” 
pār stā vis pie da lās A/S “Bal tic Trust Bank” 15 
ga du svi nī ga jā pa sā ku mā

24. au gusts – Pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās ra jo na paš-
val dī bas va dī tā ju ap sprie dē par ad mi nis tra tī vi 
te ri to riā lo re for mu Rī gas ra jo nā, ku rā pie ņē ma 
lē mu mu par al ter na tī vu va rian tu no va du iz vei-
dē Rī gas ra jo nā, kas ti ka ie sniegts RAPLM 
un MK.

28. au gusts – Pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās Ra jo na pa do-
mes un LPS fi nan šu ko mi te jas sē dēs

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

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

Māl pils pa gas ta pa do me 2007. ga da 
25. ap rī ļa sē dē ir pie ņē mu si lē mu mu 
Nr. 6/3 “Par te ri to ri jas plā no ju ma jau nas 
re dak ci jas iz strā des uz sāk ša nu”.

Te ri to ri jas plā no ša nai ir vai rā ki uz de vu-
mi – iz vēr tēt vie tē jo paš val dī bu te ri to ri jas 
at tīs tī bas po ten ciā lu un no teikt tā iz man-
to ša nai ne piec ie ša mās pra sī bas un iero-
be žo ju mus; ra dīt lab vē lī gus ap stāk ļus 
uz ņē mēj dar bī bas at tīs tī bai un in ves tī ci ju 
pie sais tei; ra dīt priekš no tei ku mus vi des 
kva li tā tes un te ri to ri jas ra cio nā las iz man-
to ša nas no dro ši nā ša nai, rūp nie cis ko un 
vi des ris ku no vēr ša nai, ga ran tēt tie sī bas 
iz man tot un at tīs tīt ne kus ta mo īpa šu mu, 
sa ska ņā ar te ri to ri jas plā no ju mu; vei ci nāt 
pa kal po ju mu pie eja mī bu un op ti mā lu 
trans por ta sis tē mas funk cio nē ša nu; 
sa gla bāt da bas un kul tū rai na vas man to-
ju mu, ai na vas un bio lo ģis ko daudz vei dī-
bu, kā arī pa aug sti nāt kul tū rai na vas un 
ap dzī vo to vie tu kva li tā ti.

Sva rī gi ir at ce rē ties, ka te ri to ri jas plā-

no ša na ir pro cess, ku ra lai kā vi sas ie in te-
re sē tās pu ses – paš val dī ba, ie dzī vo tā ji, 
uz ņē mē ji u.c. sa ska ņo sa vas in te re ses, 
lai no dro ši nā tu pa gas ta ilg spē jī gu at tīs tī bu 
eso ša jām un nā ka ma jām pa au dzēm.

Vie tē jās paš val dī bas funk ci ja ir ne 
ti kai iz strā dāt vie tē jās paš val dī bas plā no-
ju mu, bet arī no dro ši nāt tā īs te no ša nu. 
Vie tē jās paš val dī bas plā no jums tiek 
iz strā dāts 12 ga diem, ku rā no sa ka paš-
val dī bas at tīs tī bas ie spē jas, vir zie nus un 
iero be žo ju mus.

Tā pēc vi si Māl pils pa gas ta ne kus ta mo 
īpa šu mu īpaš nie ki, uz ņē mē ji un ie dzī vo tā-
ji tiek ai ci nā ti ak tī vi ie sais tī ties Māl pils pa-
gas ta te ri to ri jas plā no ju mā, pār do mā jot, 
iz vēr tē jot un pie dā vā jot ide jas par sa vu 
un paš val dī bas īpa šu mu iz man to ša nas 
ie spē jām nā ka ma jos 12 ga dos.

Ie tei kums vis iem ze mes īpaš nie kiem 
iz vēr tēt sa vas nā kot nes ie ce res, un iz šķir-
ties, ko turp māk ar ze mi vē las da rīt, un 
lūgt paš val dī bai ie strā dāt te ri to ri jas plā no-

ju mā sa vu ie ce rē to ze mes iz man to ša nas 
mēr ķi kā atļ au to ze mes iz man to ša nu, 
jo pre cī zi no teik ti at ļau tie ze mes iz man-
to ša nas mēr ķi un iero be žo ju mi no sa ka 
kon krē tā ze mes ga ba la un ne kus ta mā 
īpa šu ma tir gus vēr tī bu.

Vēl reiz vēr šam īpaš nie ku uz ma nī bu, 
ka pēc iz strā dā tā te ri to ri jas plā no ju ma 
ap stip ri nā ša nas, kas no tiks 2008. ga dā, 
ie spē jams, nā ka ma jos 12 ga dos vairs 
ne būs ie spē ja mas ne kā das at kā pes no 
plā no ju mā ap stip ri nā ta jiem īpa šu mu iz-
man to ša nas mēr ķiem.

Sa bied ris kās ap sprie ša nas pir mais 
posms no slēg sies 2007. ga da 19. sep-
tem brī plkst. 15.00 Māl pils pa gas ta sē žu 
zā lē, tā pēc te ri to ri jas plā no ju ma iz strā dā-
ša nas priekš li ku mus no for mēt rak stis ki, un 
ie sniegt līdz 2007. ga da 17. sep tem brim 
Māl pils pa gas ta pa do mē.

Māl pils pa gas ta pa do mes 
te ri to ri jas plā no tā ja

K. Ci mer ma ne, tālr. 7970889

Pa zi ņo jums
Par Māl pils pa gas ta te ri to ri jas plā no ju ma jau nas re dak ci jas iz strā des uz sāk ša nu

Pa gas ta pa do mes no ti ku mi au gus tā

Māl pils pa gas ta pa do me iz slu di na mu tis ku IZ SO LI ar augšup-
ejo šu so li uz paš val dī bas ne kus ta mo īpa šu mu “Knie diņ krogs” 
ka das tra Nr. 8074 004 0293, kas at ro das Rī gas ra jo na Māl pils 
pa gas tā un sa stāv no ze mes vie nī bas ar ko pē jo pla tī bu 9 633 m3 

un ap bū ves – daudz funk cio nā la ob jek ta ze mes un ap bū ves. Iz so-
les so lis – 100 LVL. Da lī bas mak sa 10 LVL un no dro ši nā jums 10% 
ap mē rā no ne sa cī tās ce nas jā ie mak sā Māl pils pa gas ta bu dže tā 
ne vē lāk kā 15 mi nū tes pirms iz so les sā ku ma. Pre ten den tu pie teik-
ša nās ter miņš līdz š.g. 17. sep tem brim plkst. 1000.

IZ SO LE NO TIKS Š.G. 17. SEP TEM BRĪ PLKST. 1000. Māl-
pils pa gas ta pa do mes ma za jā sē žu zā lē, Nā kot nes ie lā1, Māl pi lī. 
Iz so les ob jek tu var ap ska tīt ie priekš sa ska ņo jot lai ku pa tāl ru ni 
7970892. Sī kā ka in for mā ci ja pie iz pild di rek to ra V. Ko ma ro va 
tel. 29250880. Iz so les no li ku mu var sa ņemt Māl pils pa gas ta pa do-
mes kan ce le jā, Māl pi lī, Nā kot nes ie lā 1, tāl ru nis 7970888.
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Šo va sar ir ie rī ko ta cen trā lā ap ku re 
vi sā dzī vo ja mā mā jā. Pro jek ta ko pē jās 
iz mak sas ir Ls 17 443,17. Rei zē tas ir ļo ti 

bū tisks pa sā kums uguns dro šī bas ris ku 
ma zi nā ša nai, jo ve cās ap ku res krās nis 
bi ja sa vu lai ku no kal po ju šas un uguns-

ned ro šas. Rei zē ar ap ku-
ri centrs tiks no dro ši nāts 
arī ar sil to ūde ni, va sa rā 
gan ūdens boi le ros tiks 
sil dīts ar elek troe ner ģi ju. 
Pro jekts ti ka fi nan sēts 
no ie stā des bu dže ta lī-
dzek ļiem.

Māl pils pa gas ta dzī-
vo ja mai mā jai “Sau lie ši”, 
Sid gun dā, ti ka no mai nīts 
jumts, pie lik tas ūdens no-
te kas cau ru les. Pro jek ta 
ko pē jās iz mak sas Ls 
7863,63, kas ti ka seg tas 
no bu dže ta.

Māl pils so ciā lās ap rū pes cen trā

Sā kot ar š. g. 20. au gus tu Māl pils 
pa gas tā ir uz sāk ta pa rak stu vāk ša na, 
lai pa nāk tu Valsts Pen si ju li ku ma gro zī-
ju mus, ka mi ni mā lajai pen si jai piemēro 
koe fi cientu 3, kuru rei zi na ar valsts no-
teik to so ciā lā pa bal sta sum mu. Tātad, 
šāda pen si ja (45 Ls x 3=135 Ls) ir Ls 135. 
To pie šķir, ja so ciā lās ap dro ši nā ša nas 
stāžs ir līdz 20 ga diem. Per so nām, ku ru 
ap dro ši nā ša nas stāžs ir no 21 ga da līdz 
30 ga diem – koe fi cients 3,5, per so nām, 
ku ru ap dro ši nā ša nas stāžs ir no 31 ga-
da līdz 40 ga diem – koe fi cients 4,0, bet 
per so nām, ku ru ap dro ši nā ša nas stāžs ir 

41 gads un vai rāk – koe fi cients 4,5.
Pa rak stī ties par Valsts pen si ju li ku ma 

gro zī ju miem var Māl pils pa gas ta pa do mē 
pie iz pild di rek to ra V. Ko ma ro va, kurš do tā 
mo men tā aiz vie to Bā riņ tie sas priekš sē-
dē tā ju. Ie ro do ties lī dzi jā ņem pa se un 
50 san tī mi sa mak sai par pa rak sta ap stip ri-
nā ša nu. Fak tis kā pa rak sta ap lie ci nā ju ma 
sum ma ir 2.50 Ls, bet Māl pils pa gas ta 
pa do me no lē ma šo sum mu sa ma zi nāt 
līdz 50 san tī miem.

Pa rak stī ties par Valsts Pen si ju li ku-
ma gro zī ju miem var vi si Māl pils pa gas ta 
ie dzī vo tā ji, ku ri ir Lat vi jas Re pub li kas 

pil so ņi un ir sa snie gu ši 18 ga du ve cu mu 
un kuru dzī ves vie ta ir dek la rē ta Māl pils 
pa gas tā.

Pen si jas mi ni mu ma pa aug sti nā ša nā 
ir ie in te re sē ti da žā du po li tis ko uz ska tu 
cil vē ki, tā pēc jā ie sais tās li kum pro jek ta 
pa rak stī ša nā ne at ka rī gi no par ti jas pie-
de rī bas.

No vē lam la bu ve se lī bu, spē ku, iz tu rī-
bu un veik smi mū su ko pē jā dar bā!

Māl pils pa gas ta dar ba gru pas vār dā,
Kār lis Lej nieks, 

tālr. 26596953

Pa rak stu vāk ša na

Sa bied rī ba ar ie ro be žo tu at bil dī bu
“LAT VI JAS LAU KU KON SUL TĀ CI JU 

UN IZ GLĪ TĪ BAS CENTRS” –
pir mais un lie lā kais lau ku at tīs tī bas 

kon sul tā ci ju snie dzējs Lat vi jā.

kon kur sa kār tī bā ai ci na dar bā:

EKO NO MI KAS SPE CIĀ LIS TU/-I
dar bam Si gul das Lau ku kon sul tā ci ju bi ro jā

Dar ba pie nā ku mi:
• pro jek tu sa gat avo ša na ES struk tu rā la jiem fon diem
• darbs ar uz ņē mu mu at tīs tī bas plā niem, t.sk. fi nan šu un in ves tī ci ju 

plā no ša na

Pra sī bas pre ten den tiem:
• aug stā kā iz glī tī ba, eko no mi kā (var būt pē dē jā kur sa stu dents/-e)
• pras me strā dāt ar MS Of fi ce pro gram mām un in ter ne tu
• B ka te go ri jas au to va dī tā ja ap lie cī ba
• ko mu ni ka bi li tā te un spē ja strā dāt ko man dā
• ra do ša un ana lī tis ka do mā ša na
• po zi tī va at tiek sme pret dzī vi

Mēs pie dā vā jam:
• kon ku rēt spē jī gu at al go ju mu, at bil sto ši pa veik ta jam dar bam 

un sa snieg ta jiem re zul tā tiem
• ie spē ju ie gūt la bu dar ba pie re dzi
• in te re san tu un at bil dī gu dar bu pro fe sio nā lā ko man dā
• mūs die nī gus dar ba ap stāk ļus

Pie tei ku ma vēs tu li, CV un iz glī tī bu ap lie ci no ša do ku men ta ko pi ju 
lū dzam no sū tīt pa pa stu vai ie sniegt per so nī gi līdz 10. sep tem brim, 
SIA “Lat vi jas Lau ku kon sul tā ci ju un iz glī tī bas centrs” fi liā lē “Si gul-

das Lau ku kon sul tā ci ju bi ro jā”, Rai ņa ie lā 3, Si gul dā, LV 2150.

Tālrunis uz zi ņām 67973491

EL VI ir lie lā kais vie tē jo uz ņē mē ju pār ti kas vei ka lu tīkls.
Mū su 74 vei ka los vi sā Lat vi jā strā dā vai rāk kā 3000 dar bi nie ku

El vi vei kals-sa vē jais kat rā vie tā.

EL VI PIE DĀ VĀ IE GŪT LA BU DAR BU:
Si gul dā, Vi dus ie lā 1 un Vid ze mes šo se jā 16:

PĀR DE VĒ JAI/-(am) (al ga no Ls 350.00)

PĀR DE VĒ JAI/-(am) – KA SIE REI/-(im) (al ga no Ls 350.00)

NO LIK TA VAS PĀR ZI NIM (al ga no Ls 450.00)

AP KO PĒ JAI/-(am) (al ga no Ls 210.00)

BIS TRO PĀR DE VĒ JAI/-(am) (al ga no Ls350.00)

SAIM NIE CĪ BAS DA ĻAS VA DĪ TĀ JA ASIS TEN TAM
ie spē jams dar ba ap vie no ša nas kār tī bā
al ga no Ls 350.00

Pie dā vā jam:
• La bi no pel nīt
• Prē mi jas
• So ciā lās ga ran ti jas
• Iz de vī gu dar ba gra fi ku
• Ap mā cī bu par vei ca mo dar bu
• Ie spē ju pa šam vei dot kar je ru uz ņē mu mā
• La bus un mūs die nī gus dar ba ap stāk ļus 
 pa tī ka mā vi dē  

Pie sa kies dar bam 
sev iz de vī gā vei dā!

• Sū ti CV uz SIA “VI TA mār kets” 
vei kals “El vi”,
Vi dus ie la 1, Si gul da, LV-2150

• pa fak su 7973931, 
E-pasts: si gul da@el vi.lv

• Zva ni pa tālr. 7973458
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Med nie ku fes ti vā lā “Min hau zens 2007”
No 3. – 5. au gus tam 

Og res ra jo na Tur kal nē 
at pū tas bā zē “Tur bas” 
no ti ka IX Lat vi jas med-
nie ku fes ti vāls “Min hau-
zens 2007”. Ik ga dē jā 
fes ti vā lā pul cē jās vai-
rāk kā 2000 med nie ki 
ar ģi me nēm, lai ko pā 
at pūs tos un mē ro tos 
spē kiem īpa ši med-
nie kiem pa re dzē tos 
spor ta vei dos. Ar de vī zi 
“Med nie ki ne me lo un 
uz var go dī gi” med nie ki 
sa cen tās vi ņu cie nī gā 
šau ša nā – šau jot spor tin ga sten dā, bi ja jā mē ģi na trā pīt pa sar ka no za-
ķi – lī dze nā pļa vi ņā ri po jo šu mā la šķī vī ti, jā sa cen šas lo žu šau ša nā, jā pūš 
im pro vi zē tā al ko met rā, jā no sa ka at tā lums. Sa cen sī bas no ti ka trīs pa dsmit 
da žā dos spor ta vei dos.

Liel is ko sa jū tu – būt starp sa vē jiem un iz just med nie ku ga ru – jaut rī-
bu, drau dzī bu un azar tu iz bau dī ja arī mū su Māl pils pa gas ta med nie ki, 
vi ņu ģi me nes lo cek ļi un līdz ju tē ji.

Eks kur si ja uz Sā re mā sa lu
Au gus ta pir ma jās die nās pa gas ta pen sio nā-

riem ar Māl pils pa gas ta pa do mes un pen sio nā ru 
pa do mes at bal stu bi ja ie spē ja do ties in te re san tā 
eks kur si jā.Uz di vām die nām vai rāk kā 40 māl pi lie ši 
kļu va par sa le nie kiem – tā se vi lep ni dē vē Igau ni-
jas lie lā kās – Sā re mā sa las ie dzī vo tā ji. Ie spai du 
ir daudz – pār cel ša nās ar prā mi, lie lās ka di ķu 
au dzes, ak mens krā vu mu sē tas, vēj dzir na vas, kā 
bļo da ap aļais Kā li me teo rī ta krā te ris, Vi dus lai ku 
bīs ka pa pils Ku re sā rē, pil sē tā, ku rā se nat nī gums 
veik smī gi sa vie no jas ar mūs die nām. Stāsts par 
Til lu un vi ņa sie vu Pi re tu un bil dē ša nās pie tei kas 
va roņ iem uz cel tās skulp tū ras, lai mes ak men ti ņu 

mek lē ša nas Sir ves ze mes ra gā, kas ir tik tu vu Lat-
vi jai un stā vās Pan gu klin tis. Vie tē jais alus, ku ru 
ti kai da ži uz drīk stē jās pa gar šot, bet va ka rā omu lī ga 
va ka rē ša na bau dot igau ņu ziv ju pro duk ci ju.

Mā jās pār ves ti su ve nī ri – ka di ķu ko ka svies ta 
na zī ši un pan kū ku ka ro tes, ka mas mil ti, gar šī-
ga šo ko lā de ar mel le nēm, ve cais la bais li ķie ris 
“Gab riels”, fo to grā fi jas un pats gal ve nais – in te re-
san ti pie dzī vo ju mi un at mi ņas.

Go di na mai zi un ce pē jus
Ik ga du ap Jē ka biem vēj dzir na vu kal nā Dra be šu pa gas tā 

tiek rī ko ti jau no ru dzu mai zes svēt ki. Šo gad 29. jū li jā svēt kos 
ti ka go di nā ti mai zes ce pē ji, no ti ka mai zes mī cī ša na, put ras 
gat avo ša na un An nas pan kū ku cep ša na. Jaut ras un no piet nas 
lie tas bi ja ie spē jams pie dzī vot iz ejot Ku ku lī ša ta ku, kur šo reiz bi ja 
ie ra du šies arī zvē ri un ab ru tai sī tājs. Sa ņe mot da līb nie ka la pu 
ta kā va rē ja malt, vei dot, krā sot, stās tīt, mi nēt mīk las, sa dzie dāt 
un sa de jot ko pā ar folk lo ras ko pām.. Mai zes svēt kos pie da lī jās 
jau ca, mī cī ja, ce pa un cie mi ņus cie nā ja Māl pils TLM stu di jas 
“Ur ga” da līb nie ces. No Sid gun das “Cep lī šu” sē tas ie ja vam un 
pa val gam lī dzi at ce ļo ja pie na kan na un biez pie na nas ti ņa. Smar-
žo ja Dai gas Karl so nes sald skāb mai ze, bet Pē te ra Lie pi ņa pi nu mi 
jau ki pa pil di nā ja saim nie ču sa rū pē to.

Vēj dzir na vās bi ja ska tā mi mū su māk slas sko las au dzēk ņu 
dar bi. Māl pi lie tes sev lī dzi bi ja aiz ve du šas arī šā ga da lie lo dar-
bu – ko pī gi vei do to se gu “Pļa va”, kas zā lī tē iz klā ta pie sais tī ja 
kat ra Mai zes svēt ku ap mek lē tā ja uz ma nī bu.

Mednieku biedrība “Mergupe”

Ed garam Ko ma rovam 2. vieta 
“Lauvas rēcienā”

ZIŅAS
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mek lē ga rus jo ga rus mē ģi nā ju mus, sa vu kārt brī va jā lai kā – da-
žā das no dar bī bas.

No met nes da līb nie ki un dar bi nie ki ko pī gi mē ro ce ļu ne 
ti kai uz ēdien rei zēm un mē ģi nā ju miem, bet arī eks kur si jās 
pa Gau jie nu – “An ni ņām”, O. Vā cie ša Gau jie nas vi dus sko lu, 
Baz nīc kal nu un ci tām ie vē ro ja mām vie tām.

Mē ģi nā ju mu re zul tā tus vi si var ska tīt no slē gu ma kon cer tā, 
kur uz stā jas ko ris un or ķes tris. Kat ru ga du kon cer tā bēr ni at-
ska ņo Jā ze pa Vī to la un ci tu kom po nis tu dar bus un kat ru ga du 
arī kā du jau nu dar bu, kas ta pis tie ši no met nei. Šo gad or ķes tris 
spē lē ja A. Riek sti ņa “Bēr nu sim fo ni ju”.

Jau ot ro ga du uz no-
met ni do das arī mū zi-
kas sko las mei te nes no 
Māl pils.

Šo gad tās bi ja:
Ane te Krie vi ņa;
Al vī ne Bēr zi ņa;
Ag ni ja Grau di ņa;
Ali se Grau di ņa;
Emī li ja Plo ri ņa;
Sig ne Pur vi ņa;
Ma da ra Si la.

Al vī ne – Labs re per-
tuārs, pa ti ka dzie dāt jau-
nās, spe ciā li šai no met nei 
vel tī tās un arī ie priek šē jo 
ga du dzies mas.

Ag ni ja – Šis gads bi ja vis sir snī gā kais – grū ti bi ja šķir ties no 
drau giem un pe da go giem. At mi ņā pa liks brau ciens ar lai vām 
pa Gau ju, pār gā jiens.

Maz liet ar lie tu, ar sau li un paš iem ar 
sa vu va ra vīk sni eze rā – ar šādu noskaņu 
no 17. līdz 19. au gus tam pie Kā la eze-
ra iesākās Māl pils jaun ie šu ap vie nī bas 
se mi nārs – no met ne, ku ras mēr ķis 
bi ja ko man das vei do ša nas pa sā ku mi 
ko pā ar jaun ie šu or ga ni zā ci ju IM KA 
Rī ga (Rū dolfs, Ma da ra un Ed gars) un 

turp mā ko dar bī bas vir zie nu un no ri šu 
plā no ša na.

Šķi ro ties ti ka teik ti pa tei cī bas vār di 
or ga ni za to riem par in te re san ta jām no-
dar bī bām, gar šī ga jām pus die nām un 
va ka ri ņām. Sa vu kārt Ma da ra IM KAS 
vār dā no vē lē ja la bu veik smi Māl pils jau-
nie šiem turp mā ka jos pro jek tos un iz tei ca 

pār lie cī bu, ka jau nie šiem ir pa spē kam 
īs te not lie las ie ce res, jo ko man dā ir gan 
ide ju ģe ne ra to ri, gan da rī tā ji, ir la ba ga-
ra stā vok ļa uz tu rē tā ji, no vē ro tā ji un iz vēr-
tē tā ji, ir jū ta ma vie no tī ba un sav star pē ja 
sa prat ne.

Šis bi ja jau ot rais pa sā kums, ku rā 
māl pi lie ši sa dar bo jās ar jaun ie šu or ga ni-
zā ci ju IM KA Rī ga, kas ir di vu starp tau tis ku 
or ga ni zā ci ju da līb or ga ni zā ci ja (tās ap vie-
no 30 mil jo nus jaun ie šu no 120 val stīm) 
un par sa vu mēr ķi iz vir za vis pu sī gu per so-
nī bas at tīs tī bu, vēr tī bu sis tē mu no stip ri nā-
ša nu, strā dā jot sa bied rī bas la bā.

Abu pro jek tu veik smī ga koor di nē ša na 
bi ja Māl pils jaun ie šu ap vie nī bas da līb nie-
ces Diā nas Iva no vas ro kās. Ne piec ie ša-
mie lī dzek ļi se mi nā ra – no met nes or ga-
ni zē ša nai ti ka ie gū ti pie da lo ties Lau ku 
at tīs tī bas bied rī bas pro jek tu kon kur sā 
“Vei do sim pa ši sa vu pa gas tu”.

Zi ņas ap ko po ja Dzin ta Kras ti ņa

Die nas pie Kā la eze ra

No 21. jū li ja Gau jie nā no-
tiek ra do šā no met ne mū zi kas 
sko lu au dzēk ņiem “Vī to lē ni”, 
un ta jā pie da lās 126 bēr ni, 
27 pe da go gi un dar bi nie ki 
no Rī gas, Lie pā jas, Baus kas, 
Ie ca vas, Skrī ve riem, Tu ku ma, 
Lim ba žiem, Bal viem, Cē sīm, 
Smil te nes, Alūk snes, Val kas, 
Bal ti na vas, Aiz krauk les, Ma do-
nas un ci tām vie tām.

Šo gad no met nei 5 ga du 
ju bi le ja, un tas ir pie rā dī jums 
tam, ka bēr niem pa tīk va sa ras 
vi dū Gau jie nā pro fe sio nā li ap-
gūt sa vu mū zi kas ins tru men tu 
un dzie dāt. Kā jau ie rasts, 
bēr ni pe da go gu pa va dī bā ap-

Sig ne – Pa ti ka da žā dās ār-
pus mē ģi nā ju mu no dar bes, is-
ta bi ņu pre zen tā ci ja, Cūk me na 
vie so ša nās is ta bi ņās.

Vai nā ko ša jā ga dā brauk-
siet uz Gau jie nu? – Jā!!!

No slē gu mā sa kām lie lu 
pal dies mū su mū zi kas sko las 
di rek to ram Ju rim Vī tu mam 
par šīs ide jas ie spē ju rea li zē-
ties un koor di nē ša nu, Māl pils 
pa gas ta paš val dī bai par ma-
te riā lo at bal stu un, pro tams, 
sa viem ve cā kiem par vi su 
pā rē jo ie spē ju pie pil dī ša nu 
un at bal stu.

Il ze Bēr zi ņa

Al vī ne

Ag ni ja

Sig ne

Kas tie tā di “Vī to lē ni”?
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20. jū ni jā, Māl pils pa gas ta pa do me sē dē pie ņē ma lē mu mu 
Nr. 9/3 Par de tāl plā no juma iz strā des uz sāk ša nu ne kus tā ma jā 
īpa šu mā “Kaln avē ni” .

Par de tāl plā no ju ma iz strā des va dī tā ju ti ka ap stip ri nā ta 
Da ce Cel mi ņa.

Pa gas ta pa do me ie vie to ja pa zi ņo ju mus laik rak stos “Lat vi jas 
Vēst ne sis”(pub li cēts 10.07.2007.), Rī gas ra jo na laik rak stā “Rī-
gas Ap riņ ķa Avī ze” (pub li cēts 30.06.2007.) un vie tē jā iz de vu mā 
“Māl pils Vēs tis” (pub li cēts 30.06.2007.), un iz sū tī ja pa zi ņo ju mus 
ar de tāl plā no ju ma te ri to ri jā eso šo un ar plā no ju mu sais tī to 
ne kus ta mo īpa šu mu īpaš nie kiem, no ku riem 3 ie pa zi nās ar 
Māl pils pa gas ta rī cī bā eso šo in for mā ci ju. Ti ka sa ņemts viens 
priekš li kums.

Sa ska ņā ar ap stip ri nā to Dar ba uz de vu mu, no tajā mi nē ta jām 
in sti tū ci jām ti ka sa ņem ti vi si no sa cī ju mi de tāl plā no ju ma iz strā-
dei. Ti ka no lemts: ap ko pot in sti tū ci ju iz snieg tos no sa cī ju mus un 
ie snieg tos priekš li ku mus, un, ja ne piec ie šams pre ci zēt Dar ba 
uz de vu mu; Iz strā dā to de tāl plā no ju ma pir mo re dak ci ju ie sniegt 
iz ska tī ša nai paš val dī bas pa do mē; Or ga ni zēt de tāl plā no ju ma 
pir mās re dak ci jas no do ša nu sa bied ris ka jai ap sprie ša nai un 
at zi nu mu sa ņem ša nai.

30. jū li jā, Mi nis tru pre zi dents Ai gars Kal vī tis ti kās ar pa-
sau lē va do šā fran ču ģipš kar to na ra žo ša nas uz ņē mu ma 
“Saint-Go bain” va dī bu. Mi nis tru pre zi den tu ar uz ņē mu ma dar bī-
bu ie pa zīs ti nā ja Žans Pjērs Kla vēls, uz ņē mu ma “Saint-Go bain” 
ģip ša seg men ta di rek tors. “Saint-Go bain” ir ne ti kai pa sau lē 
lie lā kais ģipš kar to na ra žo tājs, bet arī ve cā kais rūp nie cis kais 
uz ņē mums Ei ro pā. Uz ņē mums paš laik no dar bo jas ar sil tu ma 
un ska ņas iz olā ci jas ma te riā lu, akus tis ko gries tu sis tē mu, kā 
arī teh no lo ģis ko ie kār tu un in že nier ko mu ni kā ci ju sil tu ma un 
ska ņas iz olā ci jas ma te riā lu tirdz nie cī bu.

Ai gars Kal vī tis ļo ti at zi nī gi no vēr tē ja uz ņē mu ma “Saint-Go bain” 
ie ce ri bū vēt Māl pi lī ģipš kar to na ra žo ša nas rūp nī cu un ap lie ci-
nā ja val dī bas at bal stu šim pro jek tam, uz sve rot, ka: “Lat vi jas 
eko no mi kai ir ļo ti ne piec ie ša mas in ves tī ci jas ra žo ša nā, mo der-
no teh no lo ģi ju iz man to ša na, jau nu dar ba vie tu ra dī ša na un 
eks por ta pa lie li nā ša na. “ Val dī bas va dī tājs at zi na, ka jau nās 
rūp nī cas vie ta ir iz vē lē ta ļo ti veik smī gi , kas ļaus pie sais tīt ne-
piec ie ša mos dar bi nie kus no Si gul das un Māl pils.

1. au gus tā, Māl pi lī pa gas ta paš val dī bas va dī ba un ie in te re sē-
tās per so nas ti kās ar “Saint-Go bain” de le gā ci ju, ku ras sa stā vā 
bija Ģip ša seg men ta di rek tors Žans Pjērs Kla vēls, Ģip ša un 
izo lā ci jas seg men ta di rek tors Zie meļ ei ro pas un Aus trum ei ro-
pas val stīs Džons Ko lejs, Ģip ša un iz olā ci jas seg men ta re ģio-
nā lais iz pild di rek tors So mi jā un Bal ti jas val stīs Si mo Tun ke lo, 
Ģip ša un iz olā ci jas seg men ta di rek tors Bal ti jā Ju ha Ri po un 

SIA “Saint-Gobain Celt nie cī bas Pro duk ti” iz pild di rek tors Nor-
munds Mit ko.

Žans Pjērs Kla vēls ie pa zīs ti nā ja klā te so šos ar uz ņē-
mu ma vēs tu ri, sa snie gu miem pa sau les un Ei ro pas tir gū. 
“Saint-Go bain” ko pu mā ir 250 uz ņē mu mi, kas pār stā vē ti 
50 val stīs un no dar bi nā ti 45 tūk sto ši dar bi nie ku.

SIA “Saint-Go bain Celt nie cī bas Pro duk ti” iz pild di rek tors 
Nor munds Mit ko pla šāk stās tī ja par “Saint-Go bain” dar bī bu 
un plā niem Lat vi jā, Māl pils rūp nī cas pro jek tu, ana lo ga rūp nī cu 
Po li jā. So mi ja, Dā ni ja, Zvied ri ja, tās ir val stis, no ku rām paš reiz 
tiek sa ņem ta pro duk ci ja, ta ču vi sai drīz si tuā ci ja va rē tu mai nī-
ties, un mēs kļū tu par eks por tē tā jiem, pie dā vā jot ģipš kar to nu 
gan Bal ti jas val stīs, gan Skan di nā vi jas val stīs.

Lat vi jā “Saint-Go bain” sa vas ak ti vi tā tes uz sā ka īsi pēc ne at-
ka rī bas at gū ša nas. Jau 1993. ga dā ti ka no di bi nā ta pir mā pār-
stāv nie cī ba. Tiek plā nots lai ka pe rio dā no 2007. – 2011. ga dam 

in ves tēt līdz 145 milj. ei ro. Pir mais so lis ir ģipš kar to na rūp-
nī ca Māl pi lī, ku ras būv nie cī bā pa re dzēts ie gul dīt ap tu ve ni 
60 milj. ei ro.
– Kā pēc tie ši Lat vi jā?

Mēs gri bam bū vēt rūp nī cu Māl pi lī, lai no stip ri nā tu sa vas po-
zī ci jas vie tē jā tir gū, jo te ir augsts pie pra sī jums tir gū un la bas 
eks por ta ie spē jas, kā arī pie mē ro ta vi de uz ņē mēj dar bī bai un 
val dī bas at balsts.

Rūp nī ca prin ci piā li ne mek lē sev iz de vī gu mu, kā lē tu dar ba-
spē ku, lai op ti mi zē tu iz mak sas, bet gan, lai no dro ši nā tu Lat vi jas 
un Bal ti jas tir gu. Tā vien no zī mī gi būs Ei ro pas rūp nī ca. Rūp nī cas 

Māl pi lī būs ģipš kar to na rūp nī ca

Tik ša nās pie Mi nis tru pre zi den ta. Fo to grāfs – Kas pars Go ba

“Saint-Go bain” pār stāv ji pie Māl pils pa gas ta kar tes. 
Fo to grāfs – Kas pars Go ba

Māl pils pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs A. Liel mežs 
un Žans Pjērs Kla vēls. Fo to grāfs – Kas pars Go ba
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jau da pa re dzē ta ap tu ve ni 30 mil jo niem m² ģipš kar to na lok šņu 
ga dā. Tre šo da ļu no šā dau dzu ma ir ie ce rēts pār dot Lat vi jā, 
kas ko pā ar ot ru lie lā ko šīs jo mas pār stā vi «Knauf» tad aiz pil dī-
tu lie lā ko da ļu tir gus. Pā rē jo pro duk ci ju eks por tē tu uz Lie tu vu, 
Igau ni ju un ci tām kai miņ val stīm.
– Cik ģipša ir kar je rā?

Lai bū vē tu rūp nī cu, krā ju miem jā būt vis maz 30 ga diem, te, 
ko pu mā ar bla kus īpa šu mos eso šo pie tiek 50 ga diem.
– Lat vi jā ir slik ta pie re dze, jo lie lu uz ņē mu mu tu vu mā ce ļi 

tiek ļo ti bo jā ti. Vai par to ir do māts?
Ir pa re dzēts re kons truēt un no klāt ar as fal tu pie vad ce ļu no 

Si gul das šo se jas līdz mū su uz ņē mu mam, kā arī re kons truēt til tu 
pār Su das upi. Iz vēr tē jot rūp nī cas no vie to ju mu, Ce ļu pro jek tā 

bi ja pa sū tīts lo ģis ti kas pē tī jums par no viet nēm, ce ļu jau dām. 
Vēr tē ju mā par valsts no zī mes ce ļiem Māl pils – Si gul da, Māl pils 
– Rī ga, kon sta tēts, ka pa re dzē tā nest spē ja ir ie vē ro ja mi lie lā ka 
par pa pil dus slo dzi no rūp nī cas.

“Saint-Go bain” sniegs sa vu at bal stu Māl pils paš val dī bai, 
lai ie gū tu lī dzek ļus ap kār tē jo ce ļu at jau no ša nai sa dar bī bā ar 
Sa tik smes mi nis tri ju.

Māl pils ģip ša rūp nī cā tiks iz vei do tas ap tu ve ni 120 jau nas, 
la bi at al go tas un sta bi las dar ba vie tas 85 ra žo ša nas lī ni ju ope-
ra to riem un pa līg strād nie kiem, 25 ad mi nis tra tī viem un va dī bas 
dar bi nie kiem un 10 aug stas kla ses in že nier teh nis ka jiem dar bi-
nie kiem. “Saint-Go bain” vi sos ga dī ju mos pie rūp nī cām vei do 
ap mā cī bas cen trus, ne ti kai dar bi nie kiem, bet arī celt nie kiem, 
kas iz man to uz ņē mu ma pro duk ci ju. Māl pi lī ir plā nots vei dot 
sa dar bī bu ar teh nis ka jām mā cī bu ie stā dēm, uz ku ru bā zes 
var būt va rē tu vei dot ap mā cī bas cen tru.

“Māl pils Vēs tis” lū dza Ža nu Pjē ru Kla vē la kun gu 
at bil dēt uz da žiem jau tā ju miem.
– Vai va ram no mie ri nāt Māl pils pa gas ta ie dzī vo tā jus, ka šī 

rūp nī ca būs eko lo ģis ka, un pro blē mas ne va rē tu ras ties?
Mēs esam ra du ši strā dāt aug stas kva li tā tes vi dē, ļo ti jū tī gi 

at tie ca mies pret to, kā, pie mē ram, Aus tri jā mums ir rūp nī ca, 
kas prak tis ki at ro das aiz sarg āja mā te ri to ri jā, un mums ne ro das 
ne kā das pro blē mas vi des sa ka rā. Mēs ne ra dām kai tī gas emi si-
jas, jo mēs prak tis ki ne ra dām pu tek ļus, ti kai tvai ku.
– Kā jau pie mi nē ja Liel me ža kungs, mūs uz trauc Gau jas 

Na cio nā lā par ka tu vums.
Mēs šī par ka tu vu mu ne uz ska tām par pro blē mu, jo mums 

ir pie re dze strā dāt šā dā vi dē. Mēs plā no jam, ka rūp nī ca dar-
bo sies 30 ga dus, mums ir sva rī gi sa gla bāt šo vi di, lai spē tu 
dar bo ties.

– Sais tī bā ar šo ilg ter mi ņa pro jek tu, zi not bez dar ba pro blē mu 
arī Māl pi lī, prieks re dzēt ie spē jas rast jau nas dar ba vie tas. 
Vai vie tē jiem ie dzī vo tā jiem būs priekš ro ka, jeb mek lē sit 
pro fe sio nā ļus arī ci tur?

Mū su stra tē ģi ja vien mēr ir no dar bi nāt vie tē jos ie dzī vo tā jus. 
Mūs va rē tu ie ro be žot ti kai cil vē ku pie eja mī ba šeit. Esam ga ta vi 
ap mā cīt cil vē kus, ja vi ņiem nav ne piec ie ša mās kva li fi kā ci jas, 
lai strā dā tu pie mums.

22. au gus tā, Māl pils pa gas tā no ti ka de tāl plā no ju ma Māl pils 
pa gas ta ze mes ga ba lā “KALN AVĒ NI” pir mā pos ma no slē gu ma 
sa bied ris kās ap sprie ša nas sa nāk sme. Ta jā pie da lī jās A. Liel mežs, 
N. Mit ko, R. Bom bins, V. Ko ma rovs, Dz. Bem be re, S. Strau sa, 
L. Ba lo de, A. Nel sons, B. Bab re, R.Bau ma nis, I. Staļ ģe, D. Cel-
mi ņa, M. Lie piņš, V. Brū zī tis, J. Pī ķis, I. Tā le, P. Kurms, I. Krie viņa, 
V. Cērps, E. Sa le nie ce, L. Ame ri ka, M. Nīg ran de.

De tāl plā no ju ma iz strā des va dī tā ja Da ce Cel mi ņa ie pa zīs ti na 
ar ne kus ta mā īpa šu ma “Kaln avē ni” de tāl plā no ju mu. Sa ska ņā ar 
Rī gas ra jo na Māl pils pa gas ta te ri to ri jas plā no ju mu, Kaln avē nu ze-
mes ga bals at ro das tri jās plā no to un atļ au to ze mes iz man to ša nu 
te ri to ri jās – Lauk saim nie cī bā iz man to ja mā, Ie gu ves rūp nie cī ba 
un kar je ru iz strā des un mež saim nie cis kā. Rūp nī cas no viet nes 
te ri to ri ja da ļa at ro das Ie gu ves rūp nie cī bas un kar je ru iz strā des 
te ri to ri jā, un da ļa Lauk saim nie cī bā iz man to ja mā te ri to ri jā.

Da cei Cel mi ņai uz de va jau tā ju mus de pu tā ti un ci ti klā te so ši. 
Ie ska tam da ži no tiem.

S. Strau sa: – De tāl plā no ju mu, ku ru iz strā dā ja SIA “Liep me-
ži” arī ir pa re dzē ta rūp nī ca. Kāds ir at tā lums vie nai rūp nī cai 
no ot ras. Ja tās ir di vas rūp nī cas, tad arī kai tī gie iz me ši būs 
du bul tā.

D. Cel mi ņa: – Par SIA “Liep me ži” ie spē ja mo rūp nī cu mēs 
uz zi nā jām nejauši, ta ču mēs esam sā ku ši dar bu pie ie tek mes 
uz vi di no vēr tē ju ma, un rūp nī cas jau nās teh no lo ģi jas ir ra dī tas 
tā, lai kai tī gā ie tek me uz vi di bū tu mi ni mā la.

E. Sa le nie ce: – Vai ar Al la žu kri te ņu pro ce su šai rūp nī cai arī 
būs kā da ie tek me un sais tī bas?

D. Cel mi ņa: – Tas at ra dī sies ot rā me ža pu sē, un sais tī bas 
ar to nav.

Arī turp māk “Māl pils Vēs tis” rū pī gi se kos no ti ku mu 
at tīs tī bai, lai ie pa zīs ti nā tu māl pi lie šus ar uz ņē mu ma 
“Saint-Go bain” ģip ša ra žot nes pro jek ta tā lā ko gai tu.

Re dak to re Dai ga Frīd ber ga

Jau nās ģipš kar to na rūp nī cas vie tas ap ska te. 
Fo to grāfs – Kas pars Go ba

Nor munds Mit ko un Žans Pjērs Kla vēls at bil dot uz jau tā ju miem 
(no re dak ci jas ar hī va)
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Māl pils, Kal na ie la 6
Lī vān kalns, tā vi si sau cam šo vie tu, kur vie na pie ot ras 

sa tu pu šas Lat vi jas cie ma tos tik ieras tās mā jas. To mēr te, kā 
pie nā kas Māl pi lij, arī mā ja sar ka nā mā la to nī, pat jum ti ie mirdz 
sār tos lā su mos. Saim nie ki ro ta ļā jas ar krā sām, kon tras tiem, 
kas ra da dzī ves prie cī gu no ska ņu. Durv ju priek šā pēc vis iem 
“pils” stan dar tiem – ro žu do be. Brī vais zā lājs tā vien pra sās 
pēc ba su kā ju pie skā rie niem. No pirts te ra ses viens so lis līdz 
ra sai na jam vel dzē ju mam... lai lie lāks vējš tik tu ma tos, tad jā kāpj 
skais ta jās šū po lēs!

Lī ga nā lī ni ja no dob ju ma las pēk šņi vir zās aug šup...skaists 
lauk ak me ņu mū rē jums, kā fons ak mens dār zam. Aiz tā no slē-
pies mazs dār ziņš, no ku ra sar kans uguns lil li ju pu du ris pa māj 
svei cie nu.

Māl pils, “Kla ba žas”
Vid zem nie ka acij tik ne pie ras tā mā jas krā sa vien mēr šķi-

tu si izai ci no ša, sā ku mā pat ne pie ņe ma ma, bet uzmanību 
piesaistoša. Jau no tā lie nes pā ri ūdens kla ju mam var sa ma nīt 
skais ti ap stā dī to upes kras tu. Te nu tas ir! Ie brau ca mais ceļš, 
kas vei dots no bruģ ak me nī šiem, ar lī ga nu lī ni ju pie kļau jas zā-
lie nam ap mā ju. Sar kans ķie ģe ļu ce liņš tur pi na vir zie nu uz upi, 
tā lāk aiz vi jas gar mā ju, ku ras zi lo sie nu krā su ak cen tē bal tās 
as til bes. Kā lā su mi no de be su ju ma tur pat lī dzās zi lās del fī ni jas. 
Balts ābo liņš caur auž zā lie nu, kas la bi sa sau cas ar lie la jiem 
kok iem, ra dot īs ta me ža klāt būt nes iz jū tu.

Ābe le brie di na ābo lus un rei zē dod pa tvē ru mu putn iem, par 
ku riem zie mas mē ne šos do mā arī saim nie ki, jo za ros ie kār ta 
put nu ba ro ta va. Dots de vē jam at do das... Mai ga ska ņa no vē ja 
sta bu lēm, kas ie kār tas pie mā jas au go ša jā kļa vā aiz skan gar 
lie la jiem ak mens mū riem. Va sa ras vē ju ska ņa.

Māl pils, “Lehmburga”
Ska ļas su ņu re jas go dam ap lie ci na vie tas no sau ku mu. 

To mēr pa ve ro ties vār tiem ier au gu pa vi sam ko ci tu – pa galms ar 
īpa šu klā ju mu, po du po diem skais tas pe tū ni jas, plašs zā liens. 
Saim nieks stās ta, ka šķel da pagalmā uz klā ta ar no do mu, jo 
pa va sa ros un ru de ņos mit rums āt ri pa zūd. Ik pa brī dim no skan: 
“Ve či mie rā!” – tā Jā nis ap sauc sa vus su ņus. Par to lab klā jī bu 
tiek do māts it vi sā. Pat dī ķī tis vei dots skaists, bet pa ma tā prak-
tis kiem no lū kiem, lai bū tu vie ta, kur vel dzē ties rejošajiem drau-
giem. Ne dē ļā rei zi ūde ni gan jā mai na, jo tur iet jaut ri.

Ik die nas rū pes pra sa dau dzie pu ķu stā di, kas sa tu pu ši gan 
po dos uz sē tas, gan pu ķu kas tēs, ba gā tī gā krā su vil nī ie skau da-
mi ma zo bal to mā ji ņu. Ār pu si ņe miet par la bu kā nu ir, tās nav 
ma nas te ri to ri jas, tik no sa ka saim nieks, bet bal tās ma da ras šo 
pie ti cī go ai na vu aiz sē tas to mēr da ra ne daudz mī lī gā ku.

Ce ļo jums pa skais tā ka jiem Māl pils dār ziem

Kal na ie la 6

“Kla ba žas”

“Su ņu au dzē ta va”

Tāds mig lains rīts. Pa re tai pi lei no pil, to mēr no ska ņo jums prie cīgs – es mu brī nu ma gai dās. Ci tā di ne maz 
ne var būt, jo do dos lī dzi vēr tē ša nas ko mi si jai Māl pils pa gas ta skais tā kā dār za mek lē ju mos. Kas mūs sa gai da? 
Ce ru sa tikt jau kus mā ju saim nie kus, ier au dzīt pa sa kai nus dār zus, pa prie cēt acis pie pu ķu ku pe nām.

KONKURSS
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Māl pils, Ce ri ņu ie la 8
Jau ie nā kot pa gal mā acis pie sais ta lie lais ak mens, kas, 

sku je ņu ie skauts, lep ni stāv priekšdār zi ņā. Plašs zā lājs, kas 
ro be žo jas ar pu ķu do bes liek to lī ni ju. Uz dzirk stī krā sas, jo do-
māts par kon tras tu spē li. Stū rī pie bēr za at pū tas so liņš. Cie ši, 
kā la ba drau dze ne, ābe lei pie kļā vu sies ko šiem ak cen tiem 
izro tā ta pu ķu do be. Zā lā ja vi dū ko ka ķer ra, uz ku ras to ve ri pā ri 
plūs to šām pu ķu ku pe nām. Sak ņu dārzs no ro be žots ar me tā la 
rež ģiem, kas op tis ki dār zu sa da la di vās funk cio nā lās zo nās, 
to mēr tas ne trau cē acij pa tīk smi nā ties par tur eso šo kār tī bu. 
Kāds ma zu lī tis īpa ši uz posts – ma za sud rab eg lī te mā cās iz tu-
rī bu no bla kus stā vo ša lauk ak me ņa, bet iz ne sī bu no mai gās 
pe tū ni jas. Zi nā tā ji sa ka, ka to vi su saim nie ce vei do ju si pa ti. 
Prieks par lie lo dar bu un la bo gau mi. Svei ciens “ma za jam” 
ke ra mi kas glie me zī tim!

Māl pils, Kal na ie la 10
Pats saim nieks sa gai da pie vār tiem un ve di na tā lāk dār zā. 

Pa ko ka ri pu ce li ņiem var no kļūt spē ļu lau ku mā, kas tiek iz man-
tots kat ru mī ļu brī di. Lai pie seg tu kai mi ņu mal kas šķū nī ti, sa stā-
dī ti ko ki, kā arī ci tas dār za pu ses no ro be žo tas ar de ko ra tī vo 
krū mu stā dī ju miem. Vis jau kāk lai kam ir mai jā, kad zied ce ri ņi! 

Mā jas sie nai pie kļā vu sies skais ti sa krau ta mal kas grē da, kas 
veic arī de ko ra tī va ele men ta funk ci jas. No kal na ga la pa ve ras 
skats uz pla ša jām pļa vām un le jā eso šo par ku Kas tās la pas 
var sa vākt? Pa šu spē kiem vien viss no tie kot. Šo gad ap strā dā ti 
krū mi ce ļa ma lā, sa vu kār tu gai da arī la pe ne, ku rai jau ie zī mē ta 
vie ta. Pēc il gām pār do mām rasts in te re sants ri si nā jums ve ca-
jiem gro diem, kas ta gad kal po kā ak tī vās at pū tas zo na ma za jam 
mei tē nam, kas ko pā ar ka ķi drais ko jas pla ša jā dār zā.

No dār za le jas da ļas, kur ie grie žas ceļš no upes pu ses, vis la-
bāk re dzams mā jas augš up vēr stais si luets un tam pie kļā vu sies 
lie lā pu ķu do be, kas sa plu di na šīs bla kus eso šās zo nas – ceļš, 
pa galms, parks.

Māl pils, “Ro des”
Mā jas no sau kums, kā vi zīt kar te – īpa ši vei do ta uz ar kla. 

Tālāk ceļš vi jās uz mā ju, kur ie nā cē ju sa gai da im pro vi zēts klū gu 
zirgs, ku ram ra tos īs ti va sa rīgs ve da mais – vi sās va ra vīk snes 
krā sās sa zie dē ju šas pu ķes.

Mā jas de ko ra tī vo ak cen tu daudz, gan ra tu ri te ņi, gan pu ķu 
po di no kal tu ša ozo la za ros. To mēr īpa ši do māts par ka ro ga 
mas tu. Pa da bis ko zā lā ju do da mies tā lāk dār zā, kam šķiet 
ne būs ne ga la, ne ma las. La bi, ka op tis ki pa gal ma kon tū ru 
ie zī mē jā ņo gu krū mu rin du. No at pū tas mā jas ska tu punk ta 
pa ve ras pla ša ai na va ar pil skal na val ni un bal to baz nī cas tor-
ni. Miers vis ap kārt. No ma zā dī ķī ša bal ta ūdens ro ze pie miedz 
aci – te ir la bi!

Re dak to re
Dai ga Frīd ber ga

Tur pi nā jums sep tem bra nu mu rā.

Ce ri ņu ie la 8

Kal na ie la 10

“Ro des”
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11. au gus tā jau 800 ga du se nas 
at slē gas trīs lī vu pil skaln iem (Si gul dai, 
Tu rai dai, Kri mul dai) pa lī dzē jām spod ri nāt 
arī mēs, Māl pils ama tier teāt ra da līb nie ki. 
Ci tus lai kus, tēr pus, de jas, sa jū tas, vēr tī-
bas iz dzī vo jām mēs ša jā brī nu mai na jā 
svēt ku die nā, kad Si gul dai cau ri vi ja 
vēs tu risks bil žu gā jiens. Mums vis iem 
par pie dzī vo to ne ap rak stā mi jau nas emo-
ci jas un at mi ņas.

Ce ram, ka arī Māl pils 800ga des svi nī-
bas nā koš va sar vis iem māl pi lie šiem sa-
gā dās prie ku un lep nu mu. Vai ide jas jau 
top? Esam ga ta vi pa lī dzēt tās īs te not!

Ama tier teāt ra da līb nie ce
Gun ta Bah ma ne

Si gul dai 800

Uz mi niet mīk lu! Va sa ras brīv laiks, bet 
bēr niem jā iet uz sko lu. Kā pēc? Ne mo cī šu 
jūs ar mi nē ju miem.

Vie ta – Sid gun das pa mat sko la, 
bēr ni – 1. – 4. kl. sko lē ni, teāt ra pul-
ci ņa da līb nie ki, ie mesls – jā pie da-

lās Si gul das 800ga des 
svēt kos, rā dot lu dzi ņu 
“Ma zā ra ga ni ņa”.

Jā, 11. au gus tā teāt-
ra pul ci ņa da līb nie ki 
de vās uz Si gul du, kur 
pie da lī jās bēr nu ko lek tī-
vu gā jie nā un priekš ne-
su mos. Ne lie la at kā pī te 
par šo gā jie nu... Tas bi ja 
ļo ti pār do māts un in te re-
sants: te jā iet at mu gu-
ris ki, te jā lec ga lo pā, te 
jā lien cau ri auk lām, te jā pār vie-
to jas pa mil zī ga jām pē dām, te 
pēk šņi no tiek ap šau de ar ūdens 

pis to lēm... Tas viss, pro tams, iz rai sī ja 
jaut rī bu un ne maz ne ma nī jām, ka bi jām 
no gā ju ši kriet nu ga ba li ņu.

Teāt ra pul ci ņa da līb nie kiem lu dzi ņas 

Daudz po zi tī vu emo ci ju!

Ra ga ni ņu de ja

Ga ta vo jo ties svēt ku gā jie nam
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iz rā dī ša na bi ja ne tra di cio nā la, jo va ja dzē ja 
pie lā go ties ne ie ras tai vie tai un arī sta cio nā-
ra jiem mik ro fo niem. Tā bi ja la ba pie re dze.

Vēl jā pie bilst, ka svēt ku or ga-
ni zē tā ji bi ja ļo ti pa do māj uši par 
priekš ne su mu da līb nie kiem, jo 
katrs sa ņē ma gan 2 brīv bi ļe tes 
at rak ci jām, gan pār ti kas un naš-
ķu pa ci ņu. Bēr ni par to bi ja ļo ti 
pa tī ka mi pār steig ti un ju tās īpa ši. 
Vi si bēr ni va rē ja pie da lī ties da žā-
dās ra do ša jās darb nī cās: gan 
dar bo ties ar mā lu, gan ar ko ku, 
gan zī mēt, gan iz bau dīt da žā dus 
da bas ma te riā lus ar ba sām kā-
jām un aiz sie tām acīm utt. Vi si 
dar bi ņi uz reiz ti ka iz lik ti ap ska tei, 
kas, ma nup rāt, ir ļo ti bū tis ki.

Jau tā ju sko lē niem, kas vi-
ņiem vis vai rāk pa ti ka, tad at bil-
des bi ja šā das: “gā jiens un mil zu 

lel les”(Sa bī ne), “ba sām kā jām iet pa bru-
ģi”(Ro ber ta), “gā jie na lai kā lī ša na caur 
vir vēm”(Sig ne), “lē kā ša na pa pie pū ša ma-

jiem kal ni ņiem” (Ēriks, Evi ja), “at rak ci jas 
un ra ga nu slo tu vi ci nā ša na gā jie na lai kā” 
(Kris tī ne), “at rak ci jas, kur gro zā bi ja jā met 

mīk stās ro taļ lie tas”(Ine se).
Pro tams, pro tams, ne kā tā da 

ne bū tu bi jis, ja sko la ne bū tu at sau ku-
sies uz pie dā vā ju mu pie da lī ties ša jos 
svēt kos, ja ne bū tu teāt ra pul ci ņa va-
dī tā jas Agi tas Laz di ņas uz ņē mī bas 
un sko las di rek to res Ani tas Sār nas 
at bal sta. Tā pēc liels pal dies vi ņām!

Vēl ti kai gri bē tos pie bilst, ka šis 
pa sā kums de va ļo ti daudz po zi tī vu 
emo ci ju, jo vis ap kārt bi ja smai dī gi 
un la bes tī gi no ska ņo ti cil vē ki. Un 
vēl no teik ti jā pie min “ma zās” (~2m) 
mei te nī tes, kas stai gā ja pa par ku 
un lus ti nā ja vi sus sa stap tos, do dot 
ie spē ju arī no fo to gra fē ties.

Arī es tur bi ju un vi su to re dzē ju.
I. An der so ne

Māl pils pien saim nieks pa tie sī bā ir vie na no ve cā ka jām ra žot-
nēm mū su pa gas tā. Drīz ap ri tēs tur pat 85 ga di, kopš pils vī na 
pa gra bos ie kār to jās pir mie sie ra da ri nā tā ji. Ga du gai tā pie no ta-
va mai nī ju sies, at tīs tī ju sies un pat iz dzī vo ju si sma ga jos Jau na jos 
lai kos, pa lie kot par vie nu no 15 vēl eso ša jām pien saim nie cī bām 
Lat vi jā. Nu jau se šus ga dus vi si mū su ze mes pien saim nie ki 
pul cē jas uz Sie ra klu ba or ga ni zē ta jiem Sie ra svēt kiem kā dā no 
Lat vi jas glez nai nā ka jām vie tām. Gods uz ņemt sie ra ra žo tā jus 
jau bi jis Prei ļiem, Lim ba žiem, Ma do nai, Smil te nei un ta gad arī 
Vent spi lij. Šie svēt ki pa tie sī bā dod ie spē ju ra žo tā jiem sa tik ties, 
pa ru nāt par sa viem ie gu vu miem un zau dē ju miem, go di nāt ve cā-
kos sie ra meis ta rus, de gus tēt, no vēr tēt jau zi nā mo un jau nā ko 
pro duk ci ju un ap mai nī ties ar jau nām ide jām. Šo gad tie ap vie-
no jās ar Vent spils 717 ga du svi nī bām, līdz ar to cil vē ki plū da 
strau mēm un pa spē ja gan ap lū kot zie du pa klā jus Pro me nā dē, 

gan no ska tīt un 
ie gā dā ties vie tē jo 
ra žo tā ju iz strā dā ju-
mus tir dzi ņā, gan 
pa klau sī ties da žā-
du sti lu mū zi ku, 
kā arī no ska tī ties 
ie spai dī go gā jie-
nu. Bet iz ska tī jās, 
ka pie sie riem pul-
cē jās īpa ša pub-
li ka – tie, ku ri šo 
liel is ko pro duk tu 
ie mī ļo ju ši kā neat-
ņe ma mu sa vas 
ik die nas mal tī tes 
sa stāv da ļu. Māl pi-
lie ši svēt kos pie-
dā vā ja vi su sa vu 
ba gā tī bu – vai rāk kā des mit šķir nes mums zi nā mo, bet ci tiem 
ne tik pa zīs ta mo sie ru. Ļo ti in te re san ti bi ja pa vē rot, kas tad sie ra 
mī ļus pie sais tī ja vis vai rāk. Un tas bi ja Māl pils siers itā ļu gau mē, 
Brin za un, pro tams, Alus vir vī tes, kas arī ie gu va šā ga da Sie ra 
klu ba me da ļu kā Māl pils veik smī gā kais jau nais siers.

Gar dē žu bau dām bi ja arī ci ti la bu mi – ces vai nie šu sa sie tais 
200 kg sma gais (mil zī ga dzirn ak mens lie lu mā) ķi me ņu sie ra ri tu-
lis un no Rī gas nā ku sī mil zī gā sie ra kū ka, ku ru par 1 Ls ga ba lā 
va rē ja no gar šot ik viens svēt ku da līb nieks. Un bi ja jau arī gar šī ga 
bez ga la un pie ti ka vis iem.

Ta ču, pa tie sī bā, šie svēt ki ir liels šovs ar mū zi ku, dzies mām, 
jo kiem, ap svei ku miem, ru nām un, jau ot ro ga du, pat ar mo des 
ska ti, kas iz vēr tās par svēt ku krāš ņā ko mir kli. Tēr pu māk sli nie ces 
Dai nas Sī les ide jas pa ma tā ir iz jū tas un emo ci jas, kas ra du šās 
bau dot sie rus. Māl pils dau dzo sie ru ko lek ci jā vi ņas ne da lī tas 
sim pā ti jas ie gu va mai gais, vieg li aro mā tis kais un ļo ti ro man ti-
skais Māl pils Rī gas siers, kurš vi zua li zē jās krāš ņā rī ta tēr pā ar 
de ko ra tī vo Rī gas si lue ta ap dru ku. Pa tie sī bā šos tēr pus ap rak stīt 
nav ie spē jams, tie ir jā redz. Un jums būs tā da ie spē ja nā ko ša jā 
va sa rā, kad Māl pils 800ga des svēt ku lai kā Sie ra svēt ki sa vu 
māj vie tu būs ra du ši pie mums Māl pi lī, bet tēr pu pa rā de pa pil di-
nā ju sies ar jau nām ide jām.

Mā ra Āren te

Svēt ki sie ram

Teāt ra pul ci ņa da līb nie ki

Dāmas sieriem veltītajos tērpos kopā ar Rolandu Jomertu, 
kurš ieguva Siera kluba medaļu par labāko jauno sieru
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No 16. – 27. jū li jam, 10 Māl pils jaun ie šu ap vie nī bas da līb-
nie ki (An ge li ka, Bai ba, Diā na, Ie va, Jū li ja, El vijs, Jā nis, Ju rijs, 
Rei nis un Ro berts), Dzin tas Kras ti ņas un Mā ra Čī mas (mū su 
lī de ru) pa va dī bā, vie so jās drau dzī ga jā Conty pil sē ti ņā (Amiens 
pil sē tas ap ga ba lā, Fran ci jā), pro jek ta “Jau nat ne” ie tva ros.

Bez lat vie šu de le gā ci jas, pro jek tā pie da lī jās arī jau nie ši no 
Fran ci jas , Itā li jas, Lie tu vas un Por tu gā les.

Pro jek ta mēr ķis bi ja sais tīts ar Ei ro pas iz zi nā ša nu. Jaun ie šu 
star pā ti ka vei do tas dis ku si jas, lai tie spē tu iz teikt katrs sa vu 
vie dok li par Ei ro pas Sa vie nī bu, tās no zī mi sa vai val stij un tās 
ie dzī vo tā jiem. Šīs dis ku si jas pa lī dzē ja pār va rēt va lo das bar je-
ru, jo pirms tām jau nie ši ti ka sa da lī ti vai rā kās in ter na cio nā lās 
gru pās. Šīs pār ru nas va dī ja de le gā ci ju lī de ri.

Vēl pro jek ta ie tva ros mēs ap mek lē jām skais to Amiens pil-
sē tu, kur pa bi jām sla ve nā fran ču rakst nie ka Ži la Ver na mu ze jā, 
gran dio za jā Amiens ka ted rā lē, pa stai gā jā mies arī pa glez nai na-
jām pil sē tas ie lām. Tā kā mū su no met nei bi ja spor tis ka pie ska ņa, 
tad iz sli do jā mies un iz pel dē jā mies Amiens spor ta kom plek sā.

Pa lie tiem un vē jiem ie ka ro jām arī Pa rī zes Eifeļ tor ni, pa bi jām 
sla ve na jā Pa rī zes Diev mā tes ka ted rā lē (No tre-Da me), lū ko jā-
mies uz val dzi no šo Pa rī zi no Sac re-Coeur. Ner au go ties uz slik to 
lai ku, eks kur si ja bi ja iz de vu sies un ie spai dī ga.

Lai tu vāk ie pa zī tos ar fran ču kul tū ru, vie nu die nu pa va dī-
jām fran ču ģi me nēs.No sā ku ma vi si uz trau cā mies, kā spē sim 
sa zi nā ties sa vā star pā, ta ču fran ču vies mī lī gums un at vēr tī ba 
ma zi nā ja ne dro šī bu un pa da rī ja to vi su vieg lāku.

Pa bi jām arī pie La man ša jū ras šau ru ma, kā pa ši kon sta tē-
jām, tad ūdens tur ir kriet ni sā ļāks.

No met nes lai kā kat ra de le gā ci ja 
ie pa zīs ti nā ja ar sa vas valsts kul tū ru, pie-
dā vā jot no de gus tēt na cio nā los ēdie nus 
un dzē rie nus, pa stās tot par sa vu val sti 
un ie sais tot no met nes da līb nie kus na-
cio nā la jās de jās un ro ta ļās. Lat vie šu pre-
zen tā ci jas va ka rā gal dā li kām paš cep tu 
ābol mai zi, no Lat vi jas lī dzi at ves to “Lā ču“ 
mai zi, bal zā mu ar upe ņu su lu , “Lai mas” 
sal du mus un Māl pils pien saim nie ka pro-
duk ci ju. Va ka ra iz klai dē jo ša jā da ļā pā rē-
jiem no met nes da līb nie kiem ie mā cī jām 
de jot “Tū da liņ, tā ga diņ”, kā arī ie sais tī jām 
tos ci tās lat vie šu ro ta ļās un spē lēs. Šīs 
pre zen tā ci jas iz vēr sās par in te re san tām 
un gar šī gām va ka ra iz klai dēm, kas vēl 
vai rāk sa lie dē ja mūs vi sus.

No met nē no svi nē jām arī Rei ņa 
19. dzim ša nas die nu, pār stei dzot vi ņu 
ar pa šu pa gat avo tu kū ku un sve cī tēm, 

kam se ko ja dzim ša nas die nas dzies ma un la ba vē lē ju mi no 
mums vis iem.

Ma nup rāt, kat ra die na, ko pa va dī jām no met nē bi ja ne at-
kār to ja ma, ta ču vis ie spai dī gā kās at mi ņas man sa gla bā jās par 
nak snī go Amiens pil sē tu un tās ne ap rak stā mi krāš ņi iz gais mo to 
ka ted rā li. Nak tī ka ted rā le it kā at dzī vo jās – kat rā fi gū rā, kat rā 
skulp tū rā, kas grez no ja to, ie mir dzē jās sa va krā sa, li kās, ka ted-
rā le ir at dzī vo ju sies. Šo gais mas ro ta ļu vēl vai rāk pa spilg ti nā ja 
fo na mū zi ka un stās tī jums – tei ka, par ka ted rā les ra ša nos.

No met nes gai tā mēs sa drau dzē jā mies ar pā rē jām de le gā ci-
jām. Vis cie šā kā saik ne ra dās ar lie tu vie šiem. Var būt tas tā pēc, ka 
mums un lie tu vie šiem ir daudz kā kop īga, kā pa ši no sprie dām, 

gan na cio nā la jā vir tu vē, gan kul tū rā.
Conty die nas skrē ja ne ma not, un 

pie nā ca laiks do ties mā jās. Pro tams, bi ja 
sku mī gi šķir ties no jau na jiem drau giem un 
Fran ci jas. Vi si ce ļo ju mi reiz bei dzas, tā pēc 
jau tie ir ce ļo ju mi, lai cil vē ki at griez tos mā jās 
ar jaun iem ie spai diem un ska tī ju miem uz 
šķie ta mi ie ras tām lie tām. Šis mums vis iem 
bi ja spilg tā kais šīs va sa ras no ti kums, kas 
pa liks mū su at mi ņās uz il gu lai ku…Tā pēc 
par šo pie dzī vo ju mu lie lu pal dies sa kām 
Lī vi jai Mu kā nei, bez ku ras pa lī dzī bas ne-
maz ne bū tu pa vie so ju šies Fran ci jā, Dzin-
tai – par mū su at bal stu un sa lie dē tī bu, 
mū su spor tis ka jam Mā rim, par no met nes 
die nas plā na iz klās tī ša nu un tul ka funk ci-
jām, kā arī Māl pils pa gas ta pa do mei par 
līdz fi nan sē ju mu Fran ci jas pro jek tam.

Jū li ja Ņi ki ti na, 
Māl pils jaun ie šu ap vie nī bas da līb nie ce

Māl pils jaun ie šu ap vie nī ba Fran ci jā

13. jū li jā pa gas ta pa do mes kon fe ren-
ču zā lē no ti ka in va lī du un vi ņu at bal stī tā ju 
bied rī bas “No ti ci sev” rī ko tā un Īpa šu 
uz de vu mu mi nis tra sa bied rī bas in te grā ci-
jas lie tās sek re ta riā ta at bal stī tā pro jek ta 
“Zi ni, va ri, da ri” no slē gu ma kon fe ren ce, 
ku rā pie da lī jās 16 pro jek ta da līb nie ki, 

sa dar bī bas part ne ri, vie si. Kon fe ren ces 
gai tā ti ka snieg ta at skai te par pro jek ta 
ie gul dī ju mu sa bied rī bas in te grā ci jā, tā 
il glai cī gu mu un nā kot nes per spek tī vu. 
Pal dies Māl pils pa gas ta priekš sē dē tā jam 
Alek san dram Liel me žam, iz pild di rek to-
ram Vla dis la vam Ko ma ro vam, p/a “Māl-

pils so ciā lais die nests” di rek to rei Ol gai 
Vo lo sa to vai, pro jek tu koor di na to rei Ie vai 
Vi ļu mai un da tor sis tē mu ad mi nis tra to ram 
Sal vim Krie vi ņam par līdz da lī bu kon fe ren-
cē un at bal stu vi sās pro jek ta ak ti vi tā tēs.

Pro jek ta va dī tā ja
Lū ci ja Vai va re

PROJEKTI
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Ne dē ļa pa tie sas la bes tī bas, drau dzī-
bas, ti cī bas un mī les tī bas vie nam pret 
ot ru un gal ve nais, pret Die vu – daudz tā-
diem mūs die nu ur ba ni zā ci jas un stei gas 
upu riem kā mēs... Šeit – mie ra os ta pa-
sau les hao sa vi dū, kur nu bei dzot at ro das 
laiks dzi ļām, ga rī gām pār do mām, la biem 
vār diem un dar biem, un PAT Die vam, 
lai cik bez jē dzī gi kat ram kār tī gam no 
šīs ma te riā lās pa sau les at ka rī ga jam tas 
ne lik tos. Kris tī gā no met ne Mad lie nā – kā 
dzie di no šas zā les pret pa sau lī ga jiem 
ne ti ku miem un aiz mir stī bu, 
at gā di not, ka mēs esam 
Die va bēr ni – vie na lie la ģi-
me ne, brā ļi un mā sas, kā arī 
stip ri not ti cī bu un pa ļā vī bu, 
ie ne sot gai šu mu un lie lu mī-
les tī bu mū su sir dīs.

Būt ša jā no met nē jau 
11. ga du man no zī mē uz-
ņemt se vī svē tī bu un ga rī go 
lā di ņu vi sam ga dam. To va rē-
tu sa lī dzi nāt ar svēt ce ļo ju mu 
ne dē ļas ga ru mā – tu vo ša-
nos, mērķ tie cī gu do ša nos 
pre tī Die vam, jo Tu sa jū ti, 
ka pla ši at vēr tas ro kas snie-
dzas Tev pre tī un gai da Te vi. 
Vis la bā kā sa jū ta – ja tu esi 
gai dīts un va ja dzīgs, pa tvē-
rums ik vie nam...

Šo gad no met nē pie da lī jās ap 
150 da līb nie ku – ma zāk ne kā pa ras ti. 
Mū su “patro ni”, bez ku riem, ma nup rāt, 
šī no met ne ne bū tu ie do māj ama: “tē-
tis” – mā cī tājs Gun dars Cei pe, la bā kais 
pa dom de vējs; no met nes dvē se le – Vi ja 

Au ri ņa, ku ras la bes tī bas un mī les tī bas ne-
trū ka ne vie nam; Vi jas “la bā ro ka” Lū ci ja 
Vai va re, kas spē jī ga at dot vi su, lai mums 
iz do tos ie ce rē tais; mū su “sirsnī bas ie mie-
so jums” – slu di nā tājs un evaņ ģē lists Jā-
nis Tol pež ņi kovs, kurš zi na gan drīz kat ra 
no met nes da līb nie ka vār du un ku ram ne-
trūkst smai da un mie ri nā ju ma vār da ik vie-
nam; vis bei dzot “mū su eņ ģe lis” – Vil nis 
Da ņi ļē vičs, ku ra brī niš ķī gā balss un dzies-
mas aiz ska nē ja līdz paš iem aug stu miem, 
sla vi not un ga vi lē jot Tam Kun gam, kā arī 

dau dzi ci ti, kur kat ram it kā sa va sū tī ba un 
uz de vums mū su vi dū, kas mūs pa da ra 
par lie lu, drau dzī gu ģi me ni.

Ne mai nī gas pa li ka Sa drau dzī bas 
die nu brī niš ķī gās tra dī ci jas – at klā ša nas 
un no slē gu ma diev kal po ju mi; Bī be les 
stun das; ma zās darb nī cas, kur val dī ja 

lie la iz vē le, pie mē ram, no dar bo ties ar 
zī da ap glez no ša nu, ke ra mi ku, dzie dā-
ša nu, zvied ru va lo das un zīm ju va lo das 
ap gū ša nu, mū zi kas ins tru men tu iz gat avo-
ša nu un daudz ko ci tu; in te re san tais pār-
gā jiens, kurš šo gad ta pa ko pā ar Jau no 
Zem nie ku klu bu; ne ap rak stā mi liel is kais 
un il gi gai dī tais Val da In dri šo no ka kon-
certs; no met nes no slē gu ma kon certs, 
ku rā jeb kurš va rē ja iz dzie dāt sa vu pa tei-
cī bu un ie prie ci nāt ci tus; nakts diev kal-
po jums, kas, ma nup rāt, ir vis skais tā kais 

un aiz kus ti no šā kais no met nes 
no ti kums, ku rā vi su mū su ga ro 
ce ļu pa va da gais ma – sve cī te 
kat ra ro kās un Die va lies mi ņa 
kat ra sir dī.

Ļo ti in te re san tas un no-
de rī gas bi ja bīs ka pa Pā ve la 
Brū ve ra un vi ņa kun dzes, 
Irā kas ka pe lā na El mā ra Pļa-
vi ņa, mā cī tā ju Iman ta Pai ča, 
un mū su mī ļā mā cī tā ja Iva ra 
Jē kab so na lek ci jas, kas ro si nā-
ja pār do māt dau dzas sva rī gas 
ga rī gas at zi ņas un at bil dē ja uz 
jau tā ju miem, uz ku riem tik sva-
rī gi rast at bil des.

Cik pie pil dīts šāds laiks, 
ku rā jū ta ma Die va klāt būt ne 
it vi sā, tā cie ši vie no jot mūs 

vi sus – bēr nus, pus au džus, sko lo tā jus. 
Cik skum ji šķir ties no ve ca jiem un jau na-
jiem drau giem, klu sī bā jau il go jo ties pēc 
nā ko šās va sa ras...

Ilo na Ha ņi na
Māl pils ev. lut. drau dzes 

Svēt die nas sko las sko lo tā ja

Maz liet virs ze mes

Māl pils > Jaun pils > Māl pils
Vai jūs pa ma nī jāt, cik krāš ņas ša jā 

va sa rā bi ja un vēl aiz vien ir mū su pļa-
vas? Tās, šķiet, da žos mē ne šos cen šas 
iz spē lēt ga diem uz krā to krā su prie ku. 
Vai ie vē ro jāt, ka zi lie zva ni ņi šo gad ne 
vien pie ti cī bā ro tā ja kā du lau ka stū rī ti, 
bet lie los trie pie nos gri bē ja sa cen sties 
ar de bess zi lu mu? Bet zel ta ska ras, lie-
kas, ze mē no ne su šas au gus ta sau les 
zel tai no spo žu mu, iz kai sot to gan pļa vās, 
gan me žos. Tā da krā su ba gā tī ba iz rai sa 
vē lē ša nos kaut vai ar fo to apa rā tu no tvert 
mir kli, kad sau le ie spī dē ju si rī ta ra sas 
pi lie nā uz vē ja šū po tā zie da. Bet māk sli-
nie ka sir dij tas liek ie trī sē ties ne pa cie tī bā 
ķer ties pie otas un to vi su pār vērst krā su 
im pre si jās. Mir kļiem jau li kās, ka nu pat, 
nu pat da ba sa vas ba gā tī bas būs iz smē lu-
si, un mums au gus ta sā ku mā, do do ties 
ik ga dē jā ple nē rā, vairs būs pa li ku si ti kai 
klu sa at blāz ma, bet par lai mi – nē!

Šo gad Māk slas no da ļas au dzēk ņi 
ple nē ra 10 die nas pa va dī ja brī niš ķī gā 

cie ma ti ņā Jaun pi lī, kas da žā zi ņā bi ja 
ļo ti līdz īgs mū su pa šu Māl pi lij – lau ku 
cie mats ar pi li, pie no ta vu, vi dus sko lu, 
vei ka liem un dzī vo ja mām mā jām. Ta ču 
kop īgā gai sot ne tur bi ja at šķi rī ga – bi ja 
acīm re dza ma lie lā pie tā te pret sa va cie-
ma ta vi di – skais ti, lek ni za ļi, neiz bra dā ti 
zā lā ji, glu di tro tuā ri un ie las ne maz ne-
at gā di nā ja no da žā du krā su un fak tū ru 
ga ba li ņiem sa li pi nā tu lu pa tu de ķi, kā 
tas ir pie mums. Vis vai rāk pār stei dza 
fan tas tis ki sa kop tās in di vi duā lās mā jas 
un daudz dzī vok ļu mā ju te ri to ri jas. Pat 
maz dār zi ņi bi ja pār vēr sti ko šum dār zos, 
ku ros dār ze ņiem ti ka ie rā dī ta pie tie ka mi 
de ko ra tī va lo ma, bet ne zā les ne kur ne-
bi ja sa ska tā mas. Un tas pa tie sī bā nav 
pār stei gums, jo vai rā kus ga dus Jaun pils 
ir ie gu vu si sa kop tā kā pa gas ta ti tu lu. Ir 
acīm re dzams, ka sa kop tī ba tur ir ik die na, 
ne vis āriš ķī ba. Arī cil vē ki laip ni, at sau cī gi, 
pie klā jī gi, to mēr ne uz bā zī gi.

Mū su ple nē ra 10 die nas, kā kat ru ga-

du, pa gā ja strā dā jot. Pie tam ļo ti daudz 
strā dā jot. Tas, pa tie sī bā, mū su mā cī bu 
pro ce sā ir ne pār vēr tē jams ie gu vums – šīs 
as to ņas stun das die nā in ten sī va dar ba. 
Tad mā cā mies tvert mir ki. Vai esat mi nū-
tes des mit pa vē ro ju ši kaut vai mā ko ņai-
nas de be sis? Tās mai nās ik brī di, kļū da-
mas te tum šā kas, te gai šā kas. Rei zēm tās 
ir spilg ti zi las, rei zēm dū ma kai ni pe lē kas, 
ci tu rei zi ta jās var pa ma nīt ve se lu krā su 
pa le ti – sā kot no vieg li ro zā un vio le ta-
jiem, līdz pat zaļ ga na jiem un oke rī ga jiem 
ze mes to ņiem. To vi su mēs mā cā mies 
ier au dzīt, sa ska tīt un arī uz glez not. Un 
da rīt to āt ri, jo ma zā kās iz mai ņas de be sīs 
ra da bū tis kas iz mai ņas uz ze mes. Ta ču 
at tē lot vi su da bas krāš ņu mu nav mū su 
spē kos, tā pēc mēs pa ņe mam no tās to, 
kas mums la bāk der – krā su at tie cī bas un 
gais mas spē les. Šo reiz liel is kas ai na vas 
ne bi ja tā lu jā mek lē – cie ma ta ve cās ēkas, 
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par ka ko ki, dī ķi, upī te, tā lā kie la bī bas lau-
ki un me ži. Tas viss tur pat ap kārt.

Bet zī mē ša nas ob jek tu gan pār pā-
rēm – vi sa vi dus lai ku pils ar mū riem, ve cās 
dzir na vas, mui žas vī na brū zis un pa gra bi. 
Ar kā ru aci no ska tī jā mies uz cie ma tā jau 
vai rā kus ga dus la bi pa zīs ta mo gulb ju ģi-
me nī ti, ku rā, bez abiem bal ta jiem cē la jiem 
ve ca jiem gulb jiem, bi ja arī se ši pe lē ki kriet-
na au gu ma jau nu ļi. Lai kā gri bē jās ar tiem 
drau dzē ties, vi ņi kat ru tu vo ša nos no rai dī ja 
ar ska ļu šņāk ša nu un cir tie nu stil bos. Tā 
nu mēs, tā pat kā vi si jaun pi lie ši, re dzot 
brī niš ķī go ģi me nī ti ro sā mies ma za jā dī ķī tī 
vai uz ie tves, me tām ap kārt kriet nu lī ku mu 
pa ce ļa brau ca mo da ļu. Iz rā dās, šis gulb ju 
pā ris jau vai rā kus ga dus šeit jū tas kā saim-
nie ki sa vās mā jās un cie ma ta ļau dis pie 
vi ņu pār dro šī bas pie ra du ši, sau cot to vien-
kār ši par ne kau nī bu. Un kā nu ne, ja tie 
pa ma nās do ties si ro ju mos un klau vē pie 
tu vā kā vei ka li ņa dur vīm vai ie spros to kā du 
zva nī tā ju te le fona au to mā ta bū di ņā.

Ta ču mums vis iem vis la bāk pa ti ka 
svēt die na. Brīv die na – svē ta lie ta, tā pēc 
mums tā bi ja Ve cā ku die na, kad plā no jām 
ko pīgu pa stai gu pa pils zā lēm un pa gra-
biem. Piln īgā kas no ska ņas vei do ša nai 
mū su gi de bi ja ģēr bu sies vi dus lai kiem at-
bil sto šā tēr pā – pe lē kā sa ra fā nā ar ga rām 
šķel tām piedurknēm, bal tā plī vu rī tī zem 
tum ši zi la, pēr lēm ro tā ta vai na dzi ņa. Arī 
vi ņas ap avi – ādas kur pes bez zo les – bija 
sti lā sa ska ņo ti un, ti ca mā kais, gat avo ti 
pēc vi dus lai ku mo des par au giem. Ta ču 
vis efek tī gā kais bi ja gi des stās tī jums, kas, 
pa tie sī bā, sa grā va jeb kā das ilū zi jas par vi-
dus lai kiem kā sie vie tes – die vie tes un cē lo 
bru ņi nie ku lai ku. Iz rā dās, ka sie vie te ta nī 
lai kā, ne vis ti ka pie lūg ta un ap dzie dā ta 
dzies mās, kā tas li kās pēc to lai ku bru ņi nie-
ku ro mā niem, bet gan no lik ta sa bied rī bas 
hie rar hi jas ze mā ka jos plauk tos!...

Pa ti Jaun pils pils ir vie na no re ta jām 
vi dus lai ku pi līm, kas liel is ki sa gla bā ju si sa-
vu sā kot nē jo iz ska tu. Tā cel ta 1301. ga dā 
kā Li vo ni jas or de ņa cie tok snis. Pi li cē lis 
Li vo ni jas or de ņa mestrs Got frīds fon 
Ro ga. Vai rāk ne kā 350 ga dus pi lī val dī ja 
fon der Re ku dzim ta. Mūs die nās ie spai-
dī ga jā ēkā, ku ru no trim pu sēm ap ņem 
ūdens, rit vi sa Jaun pils sa bied ris kā dzī ve. 
Ai na vis kā ap kārt ne un sa dzī ves folk lo ra 
ir fons tū ris tiem do mā tām at rak ci jām. 
Ko pā ar mū kiem, āk stiem, pil skun giem 
un kal piem vis maz rei zi ga dā var kļūt 
par piln tie sī gu vi dus lai ku va ro ni. Tie ir 
vi dus lai ku svēt ki, kas pa ras ti tiek rī ko ti 
au gus ta sā ku mā. Tie ši šie svēt ki tad arī 
bi ja ie mesls Jaun pils iz vē lei, bet diem žēl, 
tie šo reiz ne veik smī gi sa kri ta ar Si gul das 
800ga des svi nī bām. Un tā nu mums nā-
cās pie ņemt sā pī gu lē mu mu par la bu 
tu vā ka jiem kai mi ņiem.

Pa šas pils ar hi tek tū ru ar so da ni šu, 

vai rāk kā di vus met rus bie za jām sie nām, 
ma sī va jām ga le ri jas ko lo nām un asi met-
ris ko iek šē jo pa gal mu jau frag men tā ri 
bi jām pa spē ju ši iz pē tīt zī mē jot pa gal ma 
un ārē jo fa sā žu per spek tī vas, bet in ter je ri 
ti ka at stā ti sal da jam ēdie nam. Klau so ties 
gi des stās tī ju mu, kurš pie sā ti nāts ar in te-
re san tiem vēs tu ris kiem fak tiem, tei kām 
un no stās tiem, mēs ne pa ma nī jām, kā 
pa iet laiks. Da ļā no tel pām gan ne ti kām 
jau ot ro die nu tur no tie ko šo kā zu dēļ, bet 
ne no lie dza mi, ie spai dī gā kie bi ja mir kļi 
tum ša jā pa gra ba zā lē, ku rā ba rons sa ti-
cis spo ku. Vēl ta gad tie ši tā pa ša spo ka 
pie la bi nā ša nai ir jā nes upu ris – dzies ma. 
Ar ve cā ku un vec ve cā ku pa lī dzī bu tas 
iz de vās. Tur pat va rē ja iz vi ci nā ties arī ar 
vi dus lai ku bru ņi nie ku zo be nu, za ru mil-
nu, pī ķi un ap lū kot priekš me tu pa vi sam 
no ci tas “ope ras” – dzelzs “strin gus”, jeb 
ti ku mī bas jos tu, par ku ru stās tīts ne viens 
vien jautrs stāsts. Pa tie sī bā Jaun pils pi lij 

un tās ap kārt nei dau dza jos gad sim tos 
vel tī tas vai rāk kā simts tei kas, no ku-
rām vie na vēl aiz vien ir ska tā ma sa vām 
acīm – par Jaun pils vel nu, kurš no mo cī-
jies tup no tek cau ru les ga lā un at vemj lie-
tus ūde ņus. Ie spai dī gie trok šņi gan gā ju ši 
zu du mā, kad ne mā ku lī gi meis ta ri gri bē ja 
ap ska tī ties, kas vel nam vē de rā.

Tur pat ap stū ri veik lā kie va rē ja mē-
ro ties spē kiem stai gā jot ar ko ka kā jām 
vai iz mē ģi not ie jus ties to cil vē ku ādā, 
kam ti ka pie spriests sods pa va dīt kā du 
lai ku kau na siek stā. Vēl da žus des mi tus 
met ru tā lāk gan drīz di vus gad sim tus ve-
cas ūdens dzir na vas, ku rās va rē jām pa ši 
ap ska tīt, ap taus tīt un sa os tīt īs tas “ka ķī ša 
dzir na vi ņas”. Šis ga rais ap rakts pa tie sī bā 
do māts kā ne liels āķī tis, kas var būt ro si nā-
tu arī jūs aiz braukt uz šo brī niš ķī go vie tu 
un re dzēt to vi su pa šu acīm.

Ta ču svēt die nas va kars mū sē jos gai dī-
ja ar ne lie lu pār stei gu mu. Un tas bi ja dar-
biņš, ko sa rū pē ja LTV 1 bēr nu rai dī ju ma 

“Ju niors TV” re ži so re Irē ne Gru zī te, ku ra 
ik pa lai kam mēdz sa vas brī vās die nas 
pa va dīt ko pā ar mums ple nē rā. Šo reiz 
tā ne bi ja se ju krā so ša na, kā pa gā ju ša jā 
ga dā, bet gan vis iem nā cās ar pa vi sam 
vien kār ša, bet daudz funk cio nā la ma te riā-
la – avī zes – pa lī dzī bu iz vei dot rek lā mu 
ar vi su tek stu, kus tī bām, mu zi kā lo ie tēr pu 
un ho reo grā fi ju. Pir mā lo ze de mons trē ša-
nai kri ta V kur sam, ku riem avī zes bi ja pār-
ta pu šas ar heo lo gu lāp sti ņās (tās vis la bāk 
dar bī bā bi ja ie pa zi nu si Ma da ra Ze mī te), 
ar ku rām slā ni pa slā nim ti ka no ņem tas 
dau dzas “gad sim tus ve cu” laik rak stu 
kār tas, bei gās at klā jot fan tas tis ku iz rak-
te ni – māk sli nie ku (Ar vi Kan ti še vu) no 
nā kot nes – 21. gad sim ta! Ce tur tais kurss 
sa vai rek lā mai bi ja iz vē lē jies sko las ik die-
nas tē mu, pa vel kot uz zo ba sko lo tā jas, tā 
uz ko pē jā fo na ļau jot iz cel ties Dāv ja Sī ma-
ņa (bal va par tē lo ju mu) ak tie ra do tī bām. 
Ta ču vis efek tī gāk se vi pie tei ca III kurss 
ar “Pa pier mo de”. Tur bi ja viss – mū zi ka, 
vien rei zē jas mo de les un ne ap rak stā mu 
tēr pu de mons trē ju mi vis iem dzī ves ga dī-
ju miem – sā kot no va kar klei tām, dar ba 
tēr piem līdz pat bi ki ni. Vis gra cio zā kā 
dī va, kas iz rai sī ja vis pā rē jas ovā ci jas, 
bi ja Kris tī ne (Kris taps Din ka – bal va par 
ne at kār to ja mu snie gu mu), kas vis piln-
īgāk ļā va iz paus ties Vi tas Skri bā nes da ri-
nā ta jiem tēr piem. Šai kom pā ni jai gal ve nā 
bal va – lā cī tis Pūks, kas turp māk ik die nu 
vi ņus sa gai dīs māk slas sko lā.

Bet nā ko ša jā rī tā at kal ik die nas dar-
bi – glez no ša na, zī mē ša na, zī mē ša na, 
glez no ša na... Kā jau tas ple nē ros no tiek. 
Un to mēr katrs no tiem ir at šķi rīgs. Ar 
kat ru no tiem mēs ie pa zīs tam jau nas 
Lat vi jas vie tas, ar kat ru ie gūs tam jau nas 
zi nā ša nas un pie re dzi.

Drīz sāk sies jau nais mā cī bu gads. 
Laiks, kad gai dām jau nus au dzēk ņus. 
Var jau būt, ka tie ši ple nērs būs tas, kas 
pa vēr sīs kā da do mas māk slas vir zie nā, 
bet var būt tā būs ap zi ņa, ka māk sla pa tie-
sī bā ir la ba nā kot nes pro fe si ja, bet mā cī-
bas mū su sko lā pa ver la bā kas ie spē jas 
star tēt tā lāk, vis pirms jau, Rī gas di zai na 
un māk slas ko le džā, kur mā cī ju šies un 
mā cās vai rāk kā des mit mū su sko las ab-
sol ven ti, bet pēc tam arī Lat vi jas Māk slas 
aka dē mi jā, kur sa vu iz glī tī bu ie gu vu ši vai 
tur pi na stu dēt nu jau pie ci mū sē jie. Mums 
pa tiess prieks par vi ņiem! Īpa ši par Kris-
tu Voi ceš ču ku, kas iz tu rē ju si pa ma tī gu 
kon kur su un uz ņem ta Rī gas di zai na un 
māk slas vi dus sko las Vi des di zai na no-
daļā. Ap svei cam!

Bet no bei gu mā gri bu no mums vis-
iem pa teikt ļo ti lie lu pal dies par kār tē jo 
at bal stu SIA “Lai ko” un per so nī gi Mā rim 
Ame ri kam.

Māl pils mū zi kas un māk slas sko las
Māk slas no da ļas va dī tā ja

Mā ra Āren te
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Tu mums bi ji auk lī te un mā te,
Mū su pa dom de vējs, draugs.
Tu mūs mā cī ji un rā ji,
Dzī ves gud rī bu mums krā ji.

Bi jām ne rāt ni un jau ni,
Gal vās pa va sa ra vējš.
Ne dzir dē jām tra kā stei gā,
Kā skumst ta va sirds.

Pie dod, par ne gu lē tām nak tīm,
Ku ras ne var sa skai tīt,
Pie dod, par asa rām un bē dām,
Ko reiz nā cās iz bau dīt!

Ta gad pa ši esam,
Vec tē ti ņi, mā mi ņas.
Sū rā dar ba za ros
Sa vus aug ļus ne sam.

Dzī ves skum jās die nas
Aiz pū tām kā pe la vas,
La bās die nas vi su mū žu krā jām
Tā kā pēr li dār gā ko.

At mi ņās tu, sko lo tā ja, esi
Pēr le pa ti dār gā kā
Mū su bēr nī bā un jau nī bā tu esi
Pēr le pa ti skais tā kā.

2007. ga da 20. au gus tā
V. Bēr zi ņa

Svei ciens jau no mā cī bu ga du uz sā kot!

Ma nā sa mē rā ga ra jā mū žā es mu bi ju si gan bi šu ko pē ja, 
gan la sī ju si grā ma tās par bi šu dzī vi, bet šā ga da 13. au gus tā 
mums vis iem “Straz du” un jau nās mā jas ie dzī vo tā jiem bi tes 
sa gā dā ja lie lu un ne vi sai pa tī ka mu pār stei gu mu. Abas mā jas 
bi ja lie lu bi šu ba ru ie len ku mā. Bi tes cen tās ie kļūt mā jā gan pa 
lo giem, gan dur vīm. Bi šu ba ri bi ja pat pie ot rā stā va lo giem. Kad 
pie va ka rē pie mums at brau ca mei ta un maz dēls, grū ti vi ņiem 
bi ja iz kāpt no ma šī nas un ie kļūt is ta bā, jo pie vi sām dur vīm bi ja 
lie li bi šu mā ko ņi. Mūs mā jas bi tes tur pi nā ja mie rī gi strā dāt un 

te ro ra ak tā ne pie da lī jās. Mēs ti kām cau ri svei kā bez bi šu ko du-
miem, bet kai mi ņos zē ni ti ka sa kos ti. Li kās, ka te sa pul cē ju šās 
vi sas Māl pils bi tes! Ti kai ie stā jo ties tum sai vi sas bi tes pa zu da 
uz ne at grie ša nos, bet kā iz skaid ro ja ma tā da uz ve dī ba – ne zi nu 
un ne sa pro tu.

Ri ta Kar ga ne

Re dak ci jas pie bil de – lū dzam at sauk ties bi te nie kus, kas ras tu 
skaid ro ju mu bi šu in te re san ta jai uz ve dī bai!

Neiz skaid ro ja mi, bet fakts

Par ka pusvēt kiem
Draugs, klu sāk ej starp vec iem pie mi nek ļiem
Un no liec gal vu, asa ru te li jis daudz.
Šeit lai vas uz brau ku šas ne ce rē tiem sēk ļiem
Un bie ži ne gai dot uz zār ka smil tis klaudz.

Mū su ve cie, vi su cie nī tie Māl pils ka pi, cik skais ti vien mēr sa kop ti ka pu svēt kos, 
re ti kā da vie ti ņa ne sa kop ta, bet no vār tā ne at stā ta un vis maz no pļau ta.

Pal dies, Māl pils pa gas ta pa do mei, mā cī tā jam Jē kab so nam par skais ti 
novadīto svēt brī di, baz nī cas ko rim un ka pu pār zi nei Mo ni kai par vi ņas lie lo darbu 
sa ve dot ka pus kār tī bā.

(Pirms ka ra mā cī tājs Ar vīds Rein sons no mā ko ņu ma li ņas dro ši vien vē ro un 
prie cā jās kā vi ņa vie tā Māl pi lī go dī gi kal po mā cī tājs Jē kab sons).

Bi ru ta Ķe re, Lie pā jā

Dzelzs Vil kam 
iz nāk singls 

un jauns vi deo klips
Vēl pirms ru dens at nāk ša nas ra dio sta-

ci jās sa vu ska nē ju mu uz sāk gru pas Dzelzs 
Vilks singls “Mē ness”, kas ir jau tre šais 
pēc kār tas no pa va sa rī iz nā ku šā al bu ma 
“Sār tā rī taus ma”.

Dzelzs Vil kam va sa ra pa gā ju si ra do šā 
dar ba pro ce sā. No ti ku ši vai rā ki veik smī gi 
sa dar bī bas pro jek ti, no spē lē ti kon cer ti 
da žā dos rok mū zi kas un tau tas mū zi kas 
fes ti vā los. Paš laik tiek gat avo ta da lī ba di-
vās Dai les teāt ra iz rā dēs. Ru de nī Lat vi jas 
Mu zi kā la jā Lī gā ar sin glu “Ba le rī na” Dzelzs 
Vilks sa cen tī sies par ga da stip rā kās dzies-
mas ti tu lu.

Tur klāt sin glam “Mē ness” ta pis vi deo klips, 
kas arī drī zu mā tiks pre zen tēts . Tā au to re un 
re ži so re ir Lau ra Rož kal ne – gru pas ilg ga dējs 
draugs. Klips dzies mai vei dots kā īs fil ma, kas 
kat ram stās ta sa vu stās tu – par ri tuā la spē ku, 
par pir mat nē jo, par ie spē ju no raut no se vis 
vi su lie ko, aiz mukt prom no vi sa, no lies mo jo-
šās ze mes uz sa vu – per so nis ko mē ne si, vai 
par to, kā, čuk stot vē lē ša nās, pa nākt krī to šas 
zvaigz nes, aiz skart mē ne si un pa likt ar to. Vai 
arī, kā pa ņemt mē ne si no de be sīm, pa kārt to 
sa vā cie mā uz za ra un viss. Kā pēc ne?

Lai “Mē ness” aiz skar Jūs!

Māl pils 800ga des 
sa gat avo ša nas dar ba gru pa ai ci na

Uz rak sti dze jo li par Māl pi li
un var būt tie ši tavs darbs kļūs par
Māl pi lij vel tī tās dzies mas tek stu

Māl pils 800ga di nā ka ma jā va sa rā sa gai dī sim ar dzies mu, kas vel tī ta mū su 
pa gas tam. Lai va rē tu tapt dzies ma ir va ja dzī gi vār di, par ku ru au to ru 

var kļūt ik viens. Dzies mu vār dus lū dzam ie sniegt līdz š.g. 1. no vem brim 
Māl pils pa gas ta bib lio tē kā.

Pēc re zul tā tu ap ko po ša nas, bal vas veik smī gā kā tek sta au to ram un vis iem 
da līb nie kiem tiks pa snieg tas valsts svēt ku sa rī ko ju mā kul tū ras na mā.

MUMS RAKSTA
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1. jū li jā jau ot ro ga du no ti ka Māl pils kau sa iz cī ņa plud ma-
les vo lej bo lā, ku rā tā pat kā pa gā ju šo ga du, pie da lī jās daudz 
ko man du – 16 ko man das vī rie šu pā ru kon ku ren cē, 2 ko man-
das sie vie šu pā ru kon ku ren cē un 5 ko man das jauk to pā ru 
kon ku ren cē.

Vī rie šu kon ku ren cē spē les no ti ka pēc 2 mī nu su sis tē mas, 
tas no zī mē ja, ka ko man da pēc div iem zau dē ju miem iz kri ta 
no tā lā kas iz cī ņas. Līdz pus fi nā lam ti ka pā ri Mā ris/Ar mands, 
Ģirts/An sis, Ar nis/Jā nis un vie si no Si gul das. Pir ma jā pus fi nā lā 
Mā ris/Ar mands pār spē ja pa gā ju šā ga da uz va rē tā jus Ģir tu/An si, 
bet ot ra jā pus fi nā lā vie si no Si gul das pār spē ja pa gā ju šā ga da 
2. vie tas ie gu vē jus Ar ni/Jā ni. Spē lē par 3. vie tu ļo ti sprai gā 
cī ņā iz raut uz va ru iz de vās pā rim Ģirts/An sis, ku ri uz va rē ja 
ar re zul tā tu 21:19. 1. vie tu in te re san tā cī ņā, pār spē jot pā ri 
Mā ris/Ar mands, uz va ru iz cī nī ja vie si no Si gul das.

1. vie ta vie siem no Si gul das
2. vie ta Mā ris Čī ma/Ar mands Sir mais
3. vie ta Ģirts Liel mežs/An sis Sti kāns
Sie vie tēm 1. vie tu, pār spē jot pā ri San dra/Es te re, ie gu va 

pā ris Mai ri ta/San ta.
1. vie ta Mai ri ta Bič kov ska/San ta Kan dav nie ce
2. vie ta San dra Liel me ža/Es te re Grīn ber ga
Jauk to pā ru kon ku ren cē pir ma jā pus fi nā lā San dra un Ģirts 

Liel me ži pār spē ja pā ri Ar mīns Fjo do rovs/Za ne Ga ļi ki na, ot ra jā 
pus fi nā lā Es te re Grīn ber ga un An sis Sti kāns uz va rē ja Mai ri tu un 
Jā ni Bič kov skus. Cī ņā par tre šo vie tu Mai ri ta un Jā nis Bič kov ski 
pār spē ja Ar mī nu un Za ni, bet fi nā lā An sis un Es te re bi ja pā rā ki 
par San dru un Ģir tu.

1. vie ta Es te re Grīn ber ga/An sis Sti kāns
2. vie ta San dra Liel me ža/Ģirts Liel mežs
3. vie ta Mai ri ta Bič kov ska/Jā nis Bič kov skis

3. au gus tā Āda žos, Māl pils pa gas ta pa do mes dar bi nie ki pie da-
lī jās 11. Rī gas ra jo na paš val dī bu dar bi nie ku va sa ras spor ta spē lēs, 
kur 22 ko man du kon ku ren cē ti ka iz cī nī ta aug stā 6.vie ta. Jā pie bilst, 
ka māl pi lie šiem bi ja skait lis ki vis ma zā kā ko man da – 7 da līb nie ki. 
Vis la bā kie re zul tā ti ti ka sa snieg ti tāl lēk ša nā – 2. vie ta (ko man das 
sa stāvs – Kris tī ne Ci mer ma ne, Ok sa na Smir no va, Mā ris Čī ma, 
Ģirts Liel mežs), flor bo lā – 4. vie ta (Kris tī ne Ci me ra ma ne, Ag ris Bu-
kov skis, Mā ris Čī ma) un ko man du sta fe tē – 5. vie ta, tā dē jā di mā jās 
ti ka pār ves ti arī kau si un me da ļas. La bu snie gu mu de mons trē ja arī 
pa gas ta priekš sē dē tājs A. Liel mežs, kurš priekš sē dē tā ju trīs cī ņā 
iz cī nī ja 8. vie tu. Māl pils ko man du pār stā vē ja arī Ine ta En de le.

18. au gus tā Māl pi lī no ti ka Sa drau dzī bas kauss fut bo lā. Diem-
žēl at sau cī ba bi ja daudz ma zā ka ne kā pa gā ju šā ga dā (pa gā ju šā 
ga dā pie da lī jās 14 ko man das), pie da lī jās ti kai 5 ko man das. Tā 
kā Māl pils pro fe sio nā lās vi dus sko las sta dio nā no ti ka Starp tau-
tis kas ki no lo gu sa cen sī bas, fut bo la sa cen sī bas ti ka or ga ni zē-
tas zā lie nā pie Māl pils vi dus sko las (jā iz sa ka pa tei cī ba Māl pils 
vi dus sko las di rek to rei par at sau cī bu).

Ti ka iz spē lē ta riņ ķa sis tē ma, kur ko man das ti kās kat ra ar 
kat ru. Spē les il gums 2 x 15 mi nū tes. 1. vie tu, tri jās spē lēs iz cī not 
uz va ras un vie nā spē lē jot neiz šķir ti, ie gu va pa gā ju šā ga da uz va-
rē tā ji – Ju mur das ko man da. 2. vie tā ie rin do jās ko man da Iman ta 
Uni ted no Rī gas, ku ras sa stā vā spē lē ja arī māl pi lie ši Mā ris Čī ma 
un Ģirts Liel mežs, bet 3. vie tā pa li ka Māl pils ko man da Ro das, 
ku ras sa stā vā spē lē ja Dai lis 
Veics, Ad rians Fjo do rovs, 
Ar mīns Fjo do rovs, Toms Ie-
viņš, Ai gars Jan sons, Gun tis 
Ba jārs, Ser gejs Ta bo ta, Il vars 
Raups, Ed gars Bog da novs, 
Gints Ap sī tis.

Ana to lijs Se ļi va novs ir 
pir mais ša hists Māl pi lī, kurš 
ir kļu vis par meis tar kan di-
dā tu. Pirms tam vis tu vāk 
meis tar kan di dā tam ir bi jis 
Alek sandrs Ja kov ļevs, kurš 
bi ja ie gu vis di vas meis tar kan-
di dā ta bal les.

Spor ta dar ba or ga ni za tors Mā ris Čī ma, mob.26445802

Spor ta zi ņas

Sie vie šu ko man das plud ma les vo lej bo lā: Es te re Grīn ber ga (no krei-
sās) un San dra Liel me ža, San ta Kan dav nie ce un Mai ri ta Bič kov ska

Jauk tās ko man das: Ģirts (no krei sās) un San dra Liel me ži, Es te re 
Grīn ber ga un An sis Sti kāns, Mai ri ta un Jā nis Bič kov ski

Vī rie šu ko man das: Mā ris Čī ma (no krei sās) un Ar mands Sir mais, 
vie si no Si gul das, An sis Sti kāns un Ģirts Liel mežs

Ana to lijs Se ļi va novs

SPORTS
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Spor ta pa sā ku mu plāns: Vie ta

28.au gus tā Rī gas ra jo na spor ta spē les 
Ru dens kro sā Ba lo ži

15.sep tem brī Fut bo la spē le: Ve cie – Jau nie Sta dions

22.sep tem brī Māl pils kau sa iz cī ņa STĪT BO-
LĀ 3:3

Lau kums pie 
bib lio tē kas

Pa zi ņo jums
Vi si in te re sen ti, kas vē las aiz stā vēt Māl pils go du Rī gas ra-

jo na spor ta spē lēs ru dens kro sā, sī kā ku in for mā ci ju var ie gūt 
pie spor ta dar ba or ga ni za to ra Mā ra Čī mas mob. 26445802. 
Sa cen sī bas no tiek 7 ve cu ma gru pās. Da līb nie ku skaits 
ne ie ro be žots.

• Ar š. g. 20. jū li ju veik tas iz mai ņas AS “NOR DE KA” au to bu sa 
rei sam Rī ga – Māl pils, kas no Rī gas at iet 19:30.

 Turp māk pa re dzē ta ie brauk ša na Sid gun das cie ma tā, līdz ar to 
au to buss Māl pi lī pie nāks 21:17(līdz šim 21:05).

Au to bu sa kus tī bas sa rak sta iz mai ņas
• Ņe mot vē rā lie lo pie pra sī ju mu, sā kot ar š. g. au gus tu rei sus 

plkst. 7:30 no Māl pils uz Rī gu un plkst. 22:00 no Rī gas uz 
Māl pi li plā nots iz pil dīt ti kai ar lie las ie til pī bas au to bu siem.

MĀL PILS 
MŪ ZI KAS UN 

MĀK SLAS SKO LA
ai ci na sa vus au dzēk ņus 
uz pir mo sko las die nu 

3. sep tem brī 
plkst. 15.00 kul tū ras na ma 

lie la jā zā lē
Pa pil duz ņem ša na: 3. sep tem brī 

pēc ve cā ku sa pul ces 
se ko jo šās ap akš pro gram mās

1. Vi joļ spē le
2. Čel lo spē le
3. Si tam ins tru men tu spē le
4. Flau tas spē le
5. Sak so fo na spē le
6. Akor deo na spē le
7. Ģi tā ras spē le
8. Vi zuā li plas tis kā māk sla

Lī dzi jā ņem dzim ša nas ap lie cī ba 
un iz zi ņa par ve se lī bas stā vok li 

no ģi me nes ār sta
Kon takt tāl ru nis: 7925474 (mū zi ka), 

7925098 (māk sla)

Spor ta de ju klubs “ZĪ LE”
Tre ne re Ive ta Zī le

Uz ņem jau nus da līb nie kus – zē nus un mei te nes līdz 10 ga du 
ve cu mam. No dar bī bas no tiek Māl pils kul tū ras na mā.

Pie teik ties pa tāl ru ni 29265335



20 mÂLpILS VÇSTIS 2007. gada augusts

 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 sep tem brī

11. sep tem brī 9.30 “Re zē du” eks kur si ja uz Nī tau ri
13.–16. sep tem brim Lu na parks “Če hi ja”
16. sep tem brī   Ru dens ga da tir gus
  9.00 Tir gus at klā ša na
 10.30 Due ta SAN DRA kon certs
   Pan kū ku cep ša na un de gus tā ci ja
   At rak ci jas un spē les
20. sep tem brī 19.00 Teāt ra TT ko mē di ja Trīs vār di
29. sep tem brī 20.00 Dis ko tē kaSvei cam septembra 

ju bi lā rus!

70 – Li li jai Nar nic kai
Iva nam Ma li še vam
As jai Lā cei
Bi ru tai Griš jā nei

75 – An nai Me zei
El mā ram Reis kar tam

80 – Ras mai De ņi so vai
Vla dis la vam Ģeņ ģe rim
Eleo no rai Keis te rei

Iz rā de TRĪS VĀR DI
ir ko mē di ja

Teāt ris TT to ir vei do jis, lai pār steig tu ska tī tā jus 
ar ne gai dī tām teāt ra kva li tā tēm.

Iz rā de pār stei gums, ku rā no teik ti at pa zī sim pa ši se vi – 
īs tus, sir snī gus un arī ko mis kus.

Dar bī ba no ris fri zē ta vā, ku rā dar bo jas lik te nī gais vī rie tis. 
Ku rai no trim dā mām viņš ir īs tais? Bet var būt viņš pats ir 

tas, kurš mek lē īs to? Uz sā kas trīs da žā di stās ti – 
par mī les tī bu un nai du, mai gu mu un bai lēm, to mēr ta jos 
vi sos iz rā dās, ka lai mei vis bie žāk va jag ti kai ma zu mi ņu: 

trīs vār dus. Ku ri tad ir šie burv ju vār di?

Iz rā dē pie da lās, at ro das ne mi tī gā kus tī bā un de jā 
tik pat kā vi su iz rā des lai ku, trīs ļo ti da žā das dā mas – 

dzī ves gud rā Viz ma Kal me (Val mie ras teāt ris), 
tem pe ra men tī gā, spī tī gā An na Put ni ņa (Val mie ras teāt ris) 

un pa vi sam jau ni ņā An ce Prie de (Teāt ris TT). 
Vi ņu sap ņu vī rie tis Dai nis Gai de lis (Dai les teāt ris).

Iz rā des re ži so re Rū ta Nord ma ne.

Bi ļe šu ie priekš pār do ša na kul tū ras na ma ka sē
Tāl ru nis kul tū ras na mā 7925339

Ka ses dar ba lai ki: 
Otr dien, ce turt dien 13.00 – 18.00, treš dien 10.00 – 14.00

MĀLPILS PAGASTA 
BIBLIOTĒKĀ 

26. septembrī 
plkst. 1600 

literāri muzikāls sarīkojums

“MĪLESTĪBAS 
DZEJAS SVĒTKI 

RUDENĪ”
Piedalās dzejnieki

Amanda Aizpuriete,
Agita Dragune,
Aivars Eipurs,
Māris Salējs

Slu di nā ju mi
Pār dod si vē nus un ap sēk lo tu meln rai bu te lī ti. Tālr. 29866688

Pār dod 2 is ta bu dzī vok li Māl pi lī. Mob. tālr. 26822712

Pār do du: • Ford Scor pio, 1993.g. , pi kaps, brauk ša nas kār tī bā, 
bet nav TA. Ce na 500 ei ro. • Ford Scor pio, dī ze lis ar bo jā tu mo to ru – 
re zer ves da ļām. Ce na 100ei ro. Tālr. 26633311

Sniedz bul do ze ra un eks ka va to ra pro fe sio nā lus pa kal po ju mus. 
Tālr. 29183619

Snie dzu pļauj ma šī nas (smal ci nā tā ja) pa kal po ju mus. Tālr. 29408583

SIA “EKO NAMS” va ja dzī gi dar bi nie ki kok ap strā dē.
Pie teik ties Māl pils Ķir šu ie lā 6, vai pa tālr. 29182356

Š.g. 5. au gus tā no Straz du mā jām aiz klī da mazs 6 ga dus vecs su nī tis 
Čār lijs ar gai ši brū nu ga ru spal vu. Su nī ša ie priek šē jā dzī ves vie ta bi ja 
Rī ga, tā pēc, at vests uz lauk iem, tas va rē ja zau dēt orien tā ci ju.
Ļo ti vē lē tos at rast vai vis maz uz zi nāt vi ņa paš rei zē jo at ra ša nās vie tu, 
tālr. 26587640

Pa tei cī ba
Māl pils ka to ļu drau dze iz sa ka sir snī gu pa tei cī bu Māl pils pa gas ta pa do-
mei par fi nan siā lu at bal stu trans por ta no dro ši nā ša nā brau cie nam uz 
Ag lo nu 14.-15.au gus tā.


