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Maija tēmas:

� Par šo lai ku tā vien gri bas teikt: 
“Pa sau le zied!” Kā gan ci tā di, 
ja zie do nis klāt, ja pie ne nes 
sa vā va rā pār ņē mu šas pļa vas. 
Pa va sa ris liel iem so ļiem iet pre tī 
va sa rai, un pa vi sam drīz sko lē ni 
ap lū kos sa vas lie cī bas un do sies 
va sa ras brīv lai kā

� Rī gas ra jo na Lau ku at tīs tī bas 
bied rī ba iz slu di na ne lie lu pro jek tu 
kon kur su “Vei do sim pa ši sa vu 
pa gas tu”, ku ra vis pā rē jais mēr ķis 
ir vei ci nāt at tīs tī bu lau ku te ri to ri-
jās, pa aug sti nāt ie dzī vo tā ju dzī ves 
kva li tā ti un uz la bot sa bied ris kās 
ak ti vi tā tes

� Tie ir pie dzī vo ju mi, pēc ku riem 
ir grū ti aiz migt un lie kas, ka ne kas 
TĀDS jau ar ma ni ne var no tikt. 
Bet to mēr no tiek! Ja vien ļau jas

� Pro tams, ka par sko las dzī vi, 
jaun ie šu ie spē jām un da žā dām 
ak ti vi tā tēm va ram rak stīt pa ši un to 
arī da rām, to mēr ļo ti aiz vai no jo ši 
šķiet tas, ka sa mē rā pla šā un 
vis ap tve ro šā rak stā par jaun ie šu 
brī vā lai ka pa va dī ša nas ie spē jām 
Māl pi lī ne ti ka at vē lē ta vie ta kaut 
ne lie lai rind ko pai par Sid gun dā 
no tie ko šo
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MĀL PILS PA GAS TA PA DO MES 25.04.2007. SĒ DE Nr. 6
Iz ska tī ja 30. jau tā ju mus
NO LĒ MA:
• At bal stīt Ie priek šē jas vie no ša nās no slēg ša-

nu ar SIA “SHREWS Bio mass Energy Lat-
via” par ko ģe ne rā ci jas sta ci jas iz bū vi Māl pils 
kat lu mā jas te ri to ri jā un at bil sto šo ze mes un 
bū ves no mas lī gu mu no slēg ša nu. 

• Uz dot iz pil din sti tū ci jai un Ie pir ku mu ko mi-
si jai veikt li kum do ša nā no teik tās dar bī bas, 
kas ne piec ie ša mas ze mes un bū ves no-
do ša nai ilg ter mi ņa no mā ko ģe ne rā ci jas 
sta ci jas iz bū ves no dro ši nā ša nai.

• Ak cep tēt sa dar bī bas lī gu ma pro jek ta no tei-
ku mus.

• Pie dā vāt Ju rim Jo nai tim pa rak stīt sa dar bī-
bas lī gu mu un tā lāk abām pu sēm rī ko ties 
sa ska ņā ar šī lī gu ma no tei ku miem.

• Ap stip ri nāt te ri to ri jas plā no ju ma jau nas 
re dak ci jas iz strā des dar ba gru pu šā dā sa-
stā vā:
– iz pild di rek tors Vla dis lavs Ko ma rovs
– būv val des va dī tā ja Ru dī te Be te
– te ri to ri jas plā no tā ja – vi des spe ciā lis te 

Kris tī ne Ci mer ma ne
– ar hi tek te In dra Rei te re
– ne kus ta mo īpa šu mu spe ciā lists Ai vars 

Skro de ris
– ze mes ie rī ko tājs Ag ris Bu kov skis
– de pu tā te Sol vi ta Strau sa
– pieai ci nāt bi ju šo Māl pils pa gas ta te ri to-

ri jas plā no tā ju – vi des spe ciā lis tu Jā ni 
Pau lo vi ču.

• Uz sākt Māl pils pa gas ta te ri to ri jas plā no ju-
ma jau nas re dak ci jas iz strā di. 
1. Māl pils pa gas ta te ri to ri jas plā no ju ma 

gro zī ju mus iz strā dāt sa ska ņā ar LR MK 
no tei ku mu Nr. 883 pra sī bām vai ci tiem 
nor ma tī va jiem do ku men tiem, kas reg la-
men tē te ri to ri jas plā no ju ma iz strā di.

2. Ap stip ri nāt par Māl pils pa gas ta te ri to-
ri jas plā no ju ma dar ba gru pas va dī tā ju 
Vla dis la vu Ko ma ro vu.

3. Ap stip ri nāt Māl pils pa gas ta te ri to ri jas 
plā no ju ma iz strā des dar ba uz de vu mu 

4. Ap stip ri nāt Māl pils pa gas ta te ri to ri jas 
plā no ju ma iz strā des “ Sa bied ris kās 
ap sprie ša nas pro gram mu”.

5. Pa zi ņot kai mi ņu paš val dī bām par iz strā-
des uz sāk ša nu.

6. Di vu ne dē ļu lai kā no sū tīt lē mu mu Re-
ģio nā lās at tīs tī bas un paš val dī bas lie tu 
mi nis tri jai.

7. No teikt plā no ju ma sa bied ris kās ap sprie-
ša nas pir mo pos mu no pub li kā ci jas brī-
ža “Lat vi jas Vēst ne sī” līdz 19.09.2007. 

8. Pa zi ņo ju mus par te ri to ri jas plā no ju ma 
sa bied ris kās ap sprie ša nas pir mo pos-
mu ie vie tot laik rak stos “Lat vi jas Vēst ne-
sis” un “Rī gas Ap riņ ķa Avī ze”.

• Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku mus Nr.4 “Lab-
ie kār to ša nas no tei ku mi par Māl pils pa gas ta 
nam īpa šu mu, gruntsga ba lu, pa gal mu, pie-
gu ļo šo te ri to ri ju un ap stā dī ju mu uz tu rē ša nu 
un kop ša nu.

• Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku mus Nr. 5 

<<Par gro zī ju miem 12.10.95. sais to ša jos 
no tei ku mos Nr.9 “Māl pils pa gas ta ad mi nis-
tra tī vās at bil dī bas no tei ku mi” >>.

• Ap stip ri nāt ne kus ta mā īpa šu ma “Knie diņ-
krogs” at sa vi nā ša nas iz so les no li ku mu.

• No teikt no sa cī to iz so les sā ku ma ce nu 
15000,- LVL.

• Pie ņemt zi nā ša nai, ka iz so le uz ob jek tu 
“Māl pils lid lau ka skrej ceļš un ze me zem 
tā” ir bei gu sies bez re zul tā tiem.

• Slēgt sa dar bī bas lī gu mu ar SIA “Bal tic Tatry 
Skydi ver Ltd” par ob jek ta “Māl pils lid lauks” 
ap saim nie ko ša nu.

• Ne pār ņemt paš val dī bas īpa šu mā un val dī-
ju mā ne kus ta mo īpa šu mu “Ro bež nie ki”.

• Pār ņemt paš val dī bas īpa šu mā un val dī ju-
mā ne kus ta mā īpa šu ma Liel vār des šo se ja 
10 dzī vok ļus Nr.1, Nr.2, Nr.5 

• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz ne-
kus ta miem īpa šu miem:
– “Ķir šu ie la 29”, kas sa stāv no ze mes 

ga ba la 0,493 ha kop pla tī bā, 
– “No ri ņas”, kas sa stāv no ze mes ga ba la 

3,3 ha kop pla tī bā,
– “Upes le jas”, kas sa stāv no ze mes ga-

ba la 22,3 ha kop pla tī bā.
• Ne kus ta ma jam īpa šu mam “Lī be nī tes” no-

teikt ap grū ti nā ju mu – ser vi tū ta ceļš 
• Pre ci zēt 2006. ga da 30. au gus ta Māl pils 

pa gas ta pa do mes sē des Nr. 12 lē mu ma Nr. 
12/10 punk tu Nr. 10, no sa kot div dzī vok ļu 
dzī vo ja mai mā jai “Zvirgzduk rogs”, dzī vo ja-
mo un ne dzī vo ja mo tel pu ad re ses.

• Ap stip ri nāt ze mes no mas lī gu mu.
• At ļaut sa da līt ne kus ta mos īpa šu mus: 

– “Liel me ži”, at da lot ze mes ga ba lu ze-
mes ga ba lu 17,7 ha kop pla tī bā un 
14,9 ha kop pla tī bā,

– “Piek ma ņi”, at da lot ze mes ga ba lu ze-
mes ga ba lu 1,3 ha kop pla tī bā, 49,1 ha 
kop pla tī bā, 4,41 ha kop pla tī bā. 

• At ļaut sa da līt, iz strā dā jot ze mes ie rī cī bas 
pro jek tu pēc Būv val des iz snieg ta jiem ze-
mes sa da lī ša nas no tei ku miem: 
– “Jaun ni či”, at da lot ze mes ga ba lu 2,5 ha 

pla tī bā.
• Anu lēt pa stā vī gās ze mes lie to ša nas tie sī-

bas.
• Ap vie not ne kus ta mos īpa šu mus:

– Ne kus ta mam īpa šu mam “Vec va dze les” 
21,4 ha kop pla tī bā pie vie not ze mes ga-
ba lu 0,2 ha kop pla tī bā.

• Pie šķirt ju ri dis kās ad re ses: “Vec va dze les”, 
“Me ža lie pas”, “Me ža Ape nie ki”, “Jaun bēr-
zai nes”, “Piek ma ņi”, “Ozo lu ie la 9”, “Ozol-
nie ki”.

• At stāt spē kā 2007.ga da ne kus ta mā īpa šu-
ma no dok ļa mak sā ša nas pa zi ņo ju mus, kas 
no sū tī ti ak ci ju sa bied rī bai “Latv ener go”. 

• Pie šķirt 2007.ga dā ne kus ta mā īpa šu ma no-
dok ļa par ze mi at vieg lo ju mu 50 % ap mē rā, 
par saim nie cī bas “Kan ga ri” un saim nie-
cī bas “At mi ņas” ze mi, “Kal na Ap lī kas” 
ze mi.

• At bal stīt Māl pils jaun ie šu ap vie nī bas da lī bu 

pro gram mas “Jau nat ne” pro jek tā “Kul tū ra 
un sports” Fran ci jā lai kā no 16.–27.jū li jam, 
no dro ši not priekš fi nan sē ju mu 2064,- LVL 
ap mē rā.

• Pie šķirt Māl pils pro fe sio nā la jai vi dus sko-
lai 100,- LVL da lī bai Leo nar do da Vin ci 
pro gram mas ra žo ša nas prak sei Vā ci jā, 
Kon stan ces pil sē tā lai kā no 29.ap rī ļa līdz 
25.mai jam, no At bal sta fon da lī dzek ļiem.

• Pa sniegt bal vu nau das iz teik smē 50,- LVL 
par ba ka lau ra grā da ie gū ša nu. 

• Ak cep tēt iz strā dā to un ak tua li zē to Māl pils 
no va da pa ma to ju mu ga lī ga jā re dak ci jā uz 
01.04.2007., vei dot Māl pils no va du paš-
reiz eso šā Māl pils pa gas ta ad mi nis tra tī vo 
ro be žu ie tva ros. At stāt at klā tu jau tā ju mu 
par kai mi ņu pa gas tu vai to da ļu pie vie no-
ša nu Māl pils no va dam. Māl pils pa gas ta 
pub lis kās in fra struk tū ras sa kār to ša nai 
un at tīs tī bai ne piec ie ša mais fi nan sē jums 
51 314 206,- LVL. 

• Ap stip ri nāt gro zī ju mus ad mi nis tra tī vās 
ko mi si jas no li ku mā. At brī vot Vol de mā ru 
Cēr pu no ad mi nis tra tī vās ko mi si jas lo cek ļa 
pie nā ku miem ar š.g.1.mai ju.

• Pie ņemt zi nā ša nai, ka fir ma “Lat vi jas ko mer-
san tu klubs” pie dā vā In ves tī ci ju un ārē jo 
sa ka ru da ļai sniegt re gu lā ras in for ma tī vās 
kon sul tā ci jas par ES struk tūr fon du ak tua-
li tā tēm. Uz dot iz pil din sti tū ci jai iz vēr tēt sa-
dar bī bas ie spē jas ar pro jek tu kon sul tā ci ju 
fir mām. 

• L.Mu kā nei sa gat avot ie snieg ša nai pro jek ta 
pie tei ku mu kon kur sam “Spor ta in ven tā-
ra ie gā des pa lī dzī bas pi lot pro gram ma”, 
pa re dzot spor ta in ven tā ra ie gā di Māl pils 
vi dus sko lai un Sid gun das pa mat sko lai par 
ko pē jo sum mu 6000 LVL. No dro ši nāt Māl-
pils pa gas ta pa do mes līdz fi nan sē ju mu 50% 
jeb 3000 LVL ap jo mā no ko pē jās pro jek ta 
sum mas.

• Anu lēt 1997.ga dā par “Bren de ru” ze mi ap-
rē ki nā to ze mes no dok li Ls 136.68 un dzēst 
tam ap rē ķi nā to so da nau du Ls 136,68.

• Iz slu di nāt čet ru ne dē ļu būv nie cī bas ie ce res 
pub lis ko ap sprie ša nu Vīn kal na un Tor ņa ie-
lu krus to ju ma re kon struk ci jai. Būv nie cī bas 
ie ce res pub lis ko ap sprie ša nu veikt sa ska ņā 
ar 02.09.1997. g. MK not. Nr. 309. “Būv nie cī-
bas pub lis kās ap sprie ša nas no tei ku mi” pra-
sī bām. Būv nie cī bas pub lis kā ap sprie ša na 
un lē mu ma pie ņem ša na Māl pils pa gas ta 
pa do mes sē dē 2007. ga da 30.mai jā plkst. 
15.00 Māl pils pa gas ta pa do mes sē žu zā lē 
Māl pi lī, Nā kot nes ie lā 1. Pa zi ņo ju mu par 
būv nie cī bas ie ce res pub lis ko ap sprie ša nu 
ie vie tot laik rak stā “Rī gas Ap riņ ķa Avī ze” .

• Ap stip ri nāt Māl pils vi dus sko las spor ta zā les 
un peld ba sei na teh nis ko pro jek tu.

• Ap stip ri nāt Māl pils pa gas ta pa do mes kon tu 
plā nu 2007.ga dam.

• Ap stip ri nāt Māl pils pa gas ta pa do mes ie-
ņē mu mu/iz de vu mu ko du sa rak stu 2007.
ga dam.

Sa ga ta vo ja: 
liet ve de I. Ka ja ka

PA GAS TA PA DO MES LĒ MU MI
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2. maijs – Uz sākts darbs pie Ei ro pas So ciā lā fon da at bal stī tā pro jek ta 
“No ti ci sev”, kas tiks īs te nots no 2. mai ja līdz 30. no vem brim. 
Pro jekts pa redz cil vē ku ar īpa šām va ja dzī bām un jaun ie šu ar 
ze mu pa mat prasm ju lī me ni in teg rē ša nu sa bied rī bā. Pro jek ta 
va dī tā ja ir Māl pils pa gas ta pa do mes In ves tī ci ju un ārē jo sa ka ru 
da ļas dar bi nie ce Ie va Vi ļu ma un pro jek ta koor di na to re ir p/a 
“Māl pils so ciā lais die nests” so ciā lā dar bi nie ce Lū ci ja Vai va re.

3. maijs – Pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs un sa bied ris ko at tie cī bu 
spe ciā lis te pie da lās NRTP Ra dio un te le vī zi jas ga da bal vas 
pa snieg ša nas ce re mo ni jā. 

5. maijs – Pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs, iz pild di rek tors, de pu tā ti un 
dar bi nie ki pie da lās tal kā Māl pils vi dus lai ku pil skal nā

7. maijs – ES Pa do me ofi ciā li ap stip ri nā ja jau nos ES Re ģio nu ko mi te jas 
Lat vi jas de le gā ci jas lo cek ļus: Alek san dru Liel me žu (kā pār-
stā vi), Jā ni Nei ma ni un Li gi tu Gin te ri kā pār stāv ju viet nie kus. 
Ap svei cam!

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

– Pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās LPS val des sē de, 
ku rā ap sprie da un ak cep tē ja LPS 17. kon gre sa re zo lū ci ju 
pro jek tus: Par valsts un paš val dī bu au to ce ļiem; Par pa sa žie ru 
sa bied ris ko pār va dā ju mu or ga ni zā ci ju val stī; Par paš val dī bu 
dzī vo ja mo fon du; Par fi nan sēm; Par sek mī gas ad mi nis tra tī vi 
te ri to riā lās re for mas no sa cī ju miem; Par pub lis ko un pri vā to 
part ne rī bu un Par ne kus ta mā īpa šu ma no dok li. 

9. maijs – In ves tī ci ju un ārē jo sa ka ru da ļas va dī tā ja pie da lī jās Ei ro pas 
Sa vie nī bas in for mā ci jas aģen tū ras kon kur sa “Lat vi jas cil vē ku 
stās ti par Ei ro pu” no slē gu ma pa sā ku mā.

– Iz pild di rek tors pie da lās Lat vi jas paš val dī bu iz pild di rek to ru sa-
nāk smē, kas vel tī ta iz glī tī bas, mū ža iz glī tī bas un spor ta ie stā žu 
dar bī bas jau tā ju miem. 

11. maijs – Pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās Starp tau tis kā kon-
fe ren cē “At jau no ja mā ener ģi ja – nā kot nes per spek tī va Bal ti jas 
re ģio nā”.

14. maijs – Kul tūr vi des at tīs tī bas da ļas va dī tā ja pie da lī jās Si gul das re ģio na 
tū ris ma bied rī bas bied ru sa pul cē, ie spē jams arī Māl pils pa gas-
ta pa do me kļūs par bied rī bas bied ru.

15. maijs – Pro jek tu koor di na to re ko pā ar ci tiem bied riem no Rī gas ra jo na 
Lau ku at tīs tī bas bied rī bas do das pie re dzes ap mai ņas brau cie-
nā uz Og ri, kur tie kas ar Og res ra jo na Vie tē jās rī cī bas gru pu 
“Ze me zied”. Tiek ie gū ta pie re dze at tīs tī bas stra tē ģi jas iz strā-
dā ša nā un ie dzī vo tā ju ie sais tī ša nā pa gas ta dzī ves kva li tā tes 
uz la bo ša nā.

17. maijs – Pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās Lat vi jas Pa gas tu 
ap vie nī bas val des sē dē par ve se lī bas ap rū pes no dro ši nā ša nu 
lau kos, Jel ga vas ra jo na Glū das pa gas tā.

– Pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās LPS pa pla ši nā tā 
val des sē dē, ku rā ti ka ap spriests LPS 17. kon gre sa re zo lū ci ju 
pro jekts un priekš sē ža zi ņo ju ma tē zes.

18. maijs – Māl pils no vad pēt nie cī bas mu ze ja dar bi nie ki at zī mē Starp tau-
tis ko mu ze ja die nu.

– Pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs Jel ga vas pil sē tas kul tū ras 
na mā pie da lās LPS 17.kon gre sā, ku rā iz ska tī ja re zo lū ci ju 
pro jek tus par šā dām tē mām: Par valsts un paš val dī bu au to-
ce ļiem; Par pa sa žie ru sa bied ris ko pār va dā ju mu or ga ni zā ci ju; 
Par paš val dī bu dzī vo ja mo fon du; Par fi nan sēm; Par sek mī gas 
ad mi nis tra tī vi te ri to riā lās re for mas no sa cī ju miem; Par pub lis ko 
un pri vā to part ne rī bu un Par ne kus ta mā īpa šu ma no dok li.

 Māl pils pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs ie vē lēts par Pa gas tu 
ap vie nī bas priekš sē dē tā ju un ap stip ri nāts par LPS priekš sē ža 
viet nie ku. Ap svei cam!

21. maijs – Pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās Ad mi nis tra tī vi Te ri-
to riā lās re for mas sē dē par ze mes pri va ti zā ci jas pro blē mām.

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

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

23. maijs – Pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās Aiz sar dzī bas mi-
nis tri jas un Lat vi jas Paš val dī bu sa vie nī bas sa ru nās, ku rās ti ka 
iz ska tī tas se ko jo šas tē mas: Par pil sē tu un ra jo nu ār kār tē jo si tuā-
ci ju (ci vi lās aiz sar dzī bas) ko mi si ju sa dar bī bu ar Na cio nā la jiem 
bru ņo ta jiem spē kiem avā ri ju se ku lik vi dā ci jas, uguns dzē ša nas 
un glāb ša nas dar bu or ga ni zā ci jā, Par ie spē ja mo līdz fi nan sē ju-
mu pie šķir ša nu paš val dī bu spor ta un pub lis ka jām bū vēm, Par 
kva li ta tī va kar to grā fis kā ma te riā la sa gat avo ša nu paš val dī bu 
te ri to riā lo plā no ju mu iz strā des va ja dzī bām u.c tē mas.

25. maijs – Māl pi lī vie so jas Liel bri tā ni jas uz ņē mu ma “SHREWS Bio mass 
Energy Lat via” pār stā vis, ar ku ru ti ka no slēgts sa dar bī bas lī-
gums par bio ma sas elek tros ta ci jas iz vei do ša nu Māl pils cie mā. 
Liel bri tā ni jas pār stā vis ie pa zīs tas ar eso šo si tuā ci ju sil tu me ner-
ģi jas ra žo ša nas jo mā. 

– Pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās Ilgt spē jī gas at tīs-
tī bas pa do mes sē dē Vi des mi nis tri jā. Sē dē iz ska tī ja Lat vi jas 
Na cio nā lo Ilgt spē jī gas at tīs tī bas īs te no ša nas zi ņo ju mu.

– Māl pils no vad pēt nie cī bas mu ze ja dar bi nie ki pie da lās Mu ze ja 
die nu pa sā ku mā Min hau ze na mu ze jā, Dun tē.

29. maijs – Pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās Ra jo na pa do mes 
sē dē un LPS fi nan šu ko mi te jas sē dē.

30.04.–04.05 Māl pils vi dus sko lā no ti ka Co me nius pro gram mas 
pro jek ta “Ei ro pas pil sē tu gra fi ti” sa nāk sme ar Igau ni jas, Beļ ģi jas un 
Itā li jas part ner sko lu vie su pie da lī ša nos.

20.–26.05. Māl pils pirms sko las iz glī tī bas ie stā des de le gā ci ja pie da lī jās 
Co me nius pro gram mas pro jek ta “Ei ro pas pļa vas” sa nāk smē Po li jā.

Pa gas ta pa do mes ie stā žu un struk tūr vie nī bu va dī tā ji sa ga ta vo 
2006. ga da Pub lis ko pār ska tu.

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

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

Pa gas ta pa do mes no ti ku mi mai jā

MĀL PILS PA GAS TA PA DO MES SĒ ŽU GRA FIKS
2007. ga da jū ni ja 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 13.jū ni jā 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

14.jū ni jā pl.16.00 Ma za jā sē žu zā lē SOL VI TA STRAU SA

Fi nan šu ko mi te jas sē de 14.jū ni jā pl.17.00 Ma za jā sē žu zā lē ALEK SANDRS LIEL MEŽS
PA DO MES SĒ DE 20.jū ni jā 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 25.jū ni jā pl.18.00 204.kab. ALEK SANDRS LIEL MEŽS
Ad mi nis tra tī vās ko mi si jas sē de 20.jū ni jā pl.14.00 Ma za jā sē žu zā lē VLA DIS LAVS KO MA ROVS
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– Ko mi te jas no sau kums ie tver trīs sva rī-
gus at slē gas vār dus, kas no rā da dar-
bī bas vir zie nus jū su ko mi te jai. Lū dzu 
pa stās tiet tu vāk par ko mi te jas sa stā vu 
un tās dar bī bu.

Ko mi te jā esam čet ri de pu tā ti – Leon tī ne 
Ame ri ka, Edī te Sa le nie ce, Ivars Tā le un es. 
Pirms ne bi ja no di bi nā ta So ciā lā aģen tū ra, 
mū su ko mi te jā ti ka iz ska tī ti piln īgi vi si so ciā-
lie jau tā ju mi. Jeb kurš nau das pie šķī rums 
bi ja ti kai ar mū su ko mi te jas lē mu mu, kas 
pēc tam ti ka iz ska tīts fi nan su ko mi te jā un 
vēl sē dē, kas jau tā ju ma iz ska tī ša nu pail dzi-
nā ja līdz mē ne sim. No di bi not aģen tū ru Māl-
pils So ciā lais die nests, jau tā ju mus iz ska ta 
daudz āt rāk.
– Vai ie dzī vo tā ji ir ap mie ri nā ti?

Kā kurš, jo So ciā lā die nes ta va dī tā ja 
Ol ga Vo lo sa to va sa vā dar bī bā strik ti va dās 
pēc li kum do ša nas, pre cī zi ņem vē rā vi sus 
ie nā ku mus, iz vēr tē jot vai pa bal sti pie nā kas 
vai nē. Mū su ko mi te ja va rē ja ņemt vē rā arī 
cil vē cis ko fak to ru, iz man tot kā du kon krē tu 
fi nan sē ju mu, pie mē ram, zie do ju mu nau du, 
kas bi ja pa re dzē ta tie ši šā diem ga dī ju miem, 
un ar ko mi te jas lē mu mu va rē ja tikt pie šķir ta 
cil vē kam, ja bi ja ļo ti ne piec ie šams. Tā kā 
katrs lē mu ma pro jekts ti ka iz ska tīs arī pa-
do mes sē dēs, tad, vi si de vi ņi paš val dī bas 
de pu tā ti bi ja piln īgi in for mē ti par jeb ku rām 
šā dām si tuā ci jām paš val dī bā, va rē ja ap-
spriest un ie teikt ko da rīt, ko ne da rīt. Ta gad 
šie jau tā ju mi de le ģē ti aģen tū rai, ku ras 
sa stā vā ir so ciā lie dar bi nie ki: Bai ba Poi ša, 
Lū ci ja Vai va re, kas iz vēr tē, un va dī tā ja Ol ga 
Vo lo sa to va, kas ak cep tē. Ja ie dzī vo tā ji nav 
ap mie ri nā ti ar lie tas iz ska tī ša nu, var rak stīt 
ie snie gu mu mū su ko mi te jai, lai jau tā ju mu 
pār ska tī tu.

Ta ga dē jā si tuā ci jā var iz lik ties, ka so ciā lā 
pa lī dzī ba ne vie nam nav va ja dzī ga, jo de pu-
tā ti redz sum mas, kad at skai tās aģen tū ras 
va dī tā ja, redz, ka ir iz mak sā ti sli mī bas pa-
bal sti, pa bal sti me di cī nas pa kal po ju miem, 
trans por tam, ap be dī ša nas pa bal sti, jaun dzi-
mu šo pa bal sti un ci ti, bet ne redz per so nu 
lo ku un kā di ir sa sā pē ju šā kie jau tā ju mi. Bet 
de pu tā ti jau var ie gūt jeb ku ru in for mā ci ju no 
aģen tū ras va dī bas arī par ci tiem bū tis kiem 
as pek tiem. Mū su ko mi te ja nav sa ņē mu si 
ne vie nu sū dzī bu par aģen tū ras dar bu.
– Kā da si tuā ci ja ir iz glī tī bas jo mā?

Iz glī tī bas jau tā ju mu ir vai rāk. Uz ko mi te-
ju tiek vir zī ti jau tā ju mi par sko lu no li ku mu ap-
stip ri nā ša nu, in te re šu iz glī tī bas pro gram mu 
ap stip ri nā ša nu un ci ti jau tā ju mi, par ku riem 
jā lemj pa gas ta pa do mei kā ie stā des di bi nā-
tā jam. Es, kā ko mi te jas va dī tā ja, pie da los 
pirm sko las iz glī tī bas ie stā des pa do mē. 
Sa vu laik vi dus sko la at tei cās ie kļaut ma ni 
pa do mes sa stā vā, bet ta gad, kat rā zi ņā uz 
lie lā ka jām sē dēm, uzai ci na. Ma ni vai rāk sa-
trauc iz glī tī bas pro ce sa kva li tā te, vē lē tos lai 
vai rāk sko lē nu iz vē lē tos pa likt vi dus sko lā, lai 

uz vi dus sko las kla sēm bū tu kon kurss.
– Kā da ir ko mi te jas un sko las sa dar bī ba?

Ne ko slik tu ne va ru teikt. Jeb ku ru, ma ni 
kā de pu tā tu in te re sē jo šu jau tā ju mu, va ru iet 
uz sko lu no skaid rot, un do mā ju, ka ne viens 
man neaiz lieg tu pie da lī ties arī pe da go ģis-
kās pa do mes sē dēs. Vēl jau jau tā jums, 
cik sko la bū tu ga ta va sa dar bo ties kon krē ti 
caur ko mi te ju. Vi dus sko la ar īpaš iem jau tā-
ju miem pie ko mi te jas nav grie zu sies, bet 
uz no piet nā kiem sko las pa sā ku miem ko mi-
te jas priekš sē dē tājs tiek ai ci nāts.
– Vai pa gas ta paš val dī ba var aiz stā vēt 

sa vu ie dzī vo tā ju in te re ses?
Jā, ja mums tiek lūg ta pa lī dzī ba, pro-

tams. Iz glī tī bas pro ce sā ne var ie jauk ties, 
bet va ram pa lī dzēt ri si nāt jau tā ju mus,kas 
uz la bo tu mā cī bu pro ce sa kva li tā ti. Mū su 
ko mi te ja ir kā vi du tājs starp sko lu un ve cā-
kiem, jo ir bi ju ši ga dī ju mi, kad sa ņem tas 
sū dzī bas par mā cī bu pro ce su. Pro tams, ir 
ļo ti la bi, ja kā du pro blē mu ve cā ki var at ri si-
nāt sko lā jau pa ši, bet, ja nē, tad ko mi te jā 
var lūgt pa lī dzēt rast ri si nā ju mu.
– Sko la nav ti kai iz glī to jo šā vi de. Tā sais-

tī ta ar so ciā lo si tuā ci ju, kā dā ir bēr ni. 
Pie mē ram, ele men tā rā ēdi nā ša na.

Par to arī ir ru nāts, jo sko lo tā ji, au dzi nā tā-
ji pār met, ka nav at bal sta, bet daudz at ka rīgs 
no vi ņiem paš iem. Ja, tu esi au dzi nā tājs, un 
re dzi, ka tavs bērns nav ēdis, kā pēc šaus-
mi nā ties par to? Arī sko lo tājs var uz rak stīt 
ko mi te jai ie snie gu mu, lūgt pa lī dzī bu. Bi ja ga-
dī jums, kad sko lē nam bi ja ne piec ie ša mas 
bril les, sko lo tā ja vēr sa uz to mū su uz ma nī bu 
un ģi me ne sa ņē ma at bal stu. Pie mums pēc 
pa lī dzī bas ir grie zu sies sko lo tā ja Jo mer te. 
Vi ņa rī ko bēr niem eks kur si jas. Zi not, ka ir ģi-
me nes, kas ne va rēs ie dot bēr nam nau di ņu, 
bet bū tu vē lams braukt vi sai kla sei ko pā, tos 
lūdz ko mi te jai. Mēs pie šķi ram lī dzek ļus, un 
aiz brauc vi sa kla se!
– Kā ir ar kul tū ras jo mu?

Kul tū ras nams liel is ki strā dā pa ši. Ja ir 
ne piec ie ša mi ne pa re dzē ti lī dzek ļi, kad sa-
ska ņo ja mi kā di jau tā ju mi, tad tos iz ska ta vis-
pirms ko mi te jā, tad sē dē. Kul tū ras na mam 
ir „gadi”, kad sa kār to jot vie nu mez glu, jau 
redz nā ko šo, un kat ru ar aiz vien lie lā kiem 
ka pi tāl ie gul dī ju miem.

Man šķiet, ka va ja dzē tu la bāk ap mak sāt 
kul tū ras na ma va dī tā ju dar bu, jo slo dze ir 
ļo ti lie la. Kā ne kā esam lie lā kais kul tū ras 
nams Rī gas ra jo nā. La bi, ka Māl pils 800ga-
des or ga ni zē ša na, ko va da Edī te Prie ku le, 
tiek at se viš ķi fi nan sē ta, jo, ka mēr tas nav 
da rīts, ne sa prot, kas tas ir. Kā ko mi te jas 
pār stā ve arī es es mu dar ba gru pā. Kon sul-
tē jo ties ar cil vēk iem, kas vei do ja Cē su un 
Si gul das 800gades svēt kus, sa pra tām cik 
lie la ap jo ma darbs tas ir. Tas būs lie lā kais 
kul tū ras pa sā kums, kam rū pī gi jā ga ta vo jas 
jau ta gad.
– Kā di jau nu mi ir pa šai ko mi te jai?

Ir no di bi nāts At bal sta fonds. Jau vai rā-
kus ga dus gri bē ju, lai So ciā lo, iz glī tī bas un 
kul tū ras jau tā ju mu ko mi te jai bū tu ie spē jas 
fi nan siā li at bal stīt ie dzī vo tā jus si tuā ci jās, 
kas sais tī tas ar šīm jo mām. At bal sta fon du 
va da mū su ko mi te ja, ga ta vo lē mu ma pro jek-
tus un sniedz sa vu at zi nu mu, ko ap stip ri na 
pa gas ta pa do mes sē dēs, lai ne bū tu si tuā-
ci ja, ka fon da pa do mes lē mums ne bū tu 
pie ņe mams pa gas ta pa do mes de pu tā tiem. 
No at bal sta fon da tiek pie šķir ti lī dzek ļi kul-
tū ras, iz glī tī bas va ja dzī bām, kā pa lī dzī ba 
cil vēk iem, lai sti mu lē tu vi ņu pie da lī ša nos, 
ie kļau ša nos so ciā lā vi dē, pie mē ram, in va lī-
du bied rī bai un ci tām so ciā lām bied rī bām, 
jau nie šiem, kas sais tīts ar iz glī tī bas jau tā ju-
miem – da lī bai kon fe ren cēs, zi nāt nis ka jos 
dar bos, fes ti vā los. Fi nan sē jums pa re dzēts 
6 tūk sto ši la ti.
– Kā di ir lie lā kie at bal stī tie pro jek ti?

At bal stī ta Māl pils jaun ie šu ap vie nī ba, 
mak šķer nie ku bied rī ba (tas bi ja strī dīgs 
jau tā jums – fon da pa do me to ne at bal stī ja), 
bēr nu sporta de ju kluba „Zīle” brau ciens uz 
Po li ju, pen sio nā ru pa do me. Ta gad pa re dza-
mas jaun ie šu ak ti vi tā tes va sa rā – fes ti vā li, 
iz brau ku mi, kon kur si, Māl pils pro fe sio nā lās 
vi dus sko las au dzēk ņu prak ses ār ze mēs.
– Dzī vo jot Māl pi lī, re dzot šo vi di, ko gri-

bē tos jau nu re dzēt kul tū ras, iz glī tī bas, 
spor ta jo mā?

Kā jauns, labs bū tu iz vei do jies tū ris ma 
un in for mā ci jas centrs, jo, ja es es mu kā 
tū rists ie brau cis Māl pi lī, kam lai es pra su 
in for mā ci ju? Sā kot nē ji, 2005. ga dā bi ja 
pie šķir ti bu dže ta lī dzek ļi in for mā ci jas un 
tū ris ma cen tra iz vei dei, tel pu re mon tam kul-
tū ras na mā. Tur va rē tu sa ņemt pros pek tus, 
kar tes, uz zi nāt par pie dā vā ju miem, tū ris ma 
marš ru tiem. Ta gad tā ide ja ir tā kā sā ku si 
at dzimt, jo in for mā ci jas cen tra at ra ša nās 
bib lio tē kas tel pās vairs nav liet de rī ga. Bib-
lio te ka pa pla ši nās un va rēs sniegt in ter ne ta 
pa kal po ju mus bez mak sas. In for mā ci jas 
centrs pa re dzēts kā aģen tū ra ar pla ša 
spek tra pie dā vā ju miem. Ar tū ris ma jau tā-
ju miem ta gad it kā no dar bo jas kul tūr vi des 
at tīs tī bas da ļa.

Do mā jot par vi di. Tai jā būt sa kār to tai, 
tī rai. Viss no ve co, pie la bot to ir grū ti, tā pēc 
jā vei do jau ni ap stā dī ju mi. Tas pra sa lī dzek-
ļus un la bu gri bu no paš val dī bas, bet pa treiz 
tā ir kā ir.
– Lai pa gasts at tīs tī tos, jā do mā ar ko pie-

tu rēt jaun ie šus Māl pi lī.
Vis pirms tās ir dar ba vie tas, kas bū tu 

iz de vī gi arī pa gas tam. To mēr, ja arī bū tu 
labs darbs, ne va ram pie dā vāt dzī vo ja mo 
fon du. Sā ku mā bi ja do ma, ka ir uz ņē mē ji, 
kas te lab prāt bū vē tos, to mēr ta gad ne kas 
ne no tiek.

Di bi not jau nu ģi me ni, pir mais jau tā-
jums – kur mēs dzī vo sim? Bēr nu dār zā paš-
reiz vie tu skaits vēl pie tiek, bet ēka fi zis ki 

Sa ru na ar So ciā lo, iz glī tī bas un kul tū ras jau tā ju mu 
ko mi te jas va dī tā ju Sol vi tu Strau su

STĀS TA DE PU TĀ TI
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I .Vis pār īgā in for mā ci ja.
1. Fon da tie sis kais pa mats ir no li kums, kas ap stip ri nāts ar pa gas ta 

pa do mes lē mu mu.
2. Fon du fi nan sē paš val dī ba no bu dže ta lī dzek ļiem.

II. Fon da pa do me.
3. Fon du pār val da pa do me, ku ras funk ci jas veic Māl pils pa gas ta 

pa do mes iz vei do tā So ciā lo, iz glī tī bas un kul tū ras jau tā ju mu 
ko mi te ja (turp māk – pa do me).

Pa do me:
3.1. no sa ka prio ri tā tes at bal sta pro gram mām,
3.2. sniedz at zi nu mus un ga ta vo lē mu ma pro jek tus fon da 

lī dzek ļu pie šķir ša nai.
3.3. kon tro lē lī dzek ļu iz lie to ju mu.
3.4. ga ta vo un no dod ap stip ri nā ša nai fon da ga da bu dže ta 

pro jek tu.
4. Pa do mi va da So ciā lo, iz glī tī bas un kul tū ras jau tā ju mu ko mi te jas 

priekš sē dē tājs.

III. Dar bī bas mēr ķi un uz de vu mi.
5. Vei ci nāt paš val dī bas ie dzī vo tā ju da lī bu ar kul tū ras, iz glī tī bas 

un spor ta jo mu sais tī tos pa sā ku mos. 
6. At bal stīt pa sā ku mus, kas vei ci na zi nāt nis ki pēt nie cis ka, iz glī to-

jo ša rak stu ra vai ci ta ra do ša dar ba veik ša nu. 
7. At bal stīt paš val dī bas pen sio nā ru pa do mes un in va lī du bied rī-

bas, kā arī ci tu no di bi nā ju mu dar bī bu, kas sais tās ar so ciā lās 
at stum tī bas ma zi nā ša nu un ie dzī vo tā ju ie sais tī ša nos sa bied ris-
ka jā dzī vē.

8. Sek mēt iz glī tī bas ie gū ša nu, pie da lī ša nos iz glī to jo ša rak stu ra 
pa sā ku mos.

9. Fon da lī dzek ļus vei do:
9.1. paš val dī bas bu dže ta asig nē ju mi
9.2. ra jo na bu dže ta lī dzek ļi (at se viš ķos ga dī ju mos)
9.3. dā vi nā ju mi, zie do ju mi un ci ta fi nan siā lā pa lī dzī ba.

IV. Kon tro les funk ci jas.
10. Fon du lī dzek ļu sa da les kon tro les funk ci jas veic pa gas ta 

pa do me.
So ciā lo, iz glī tī bas un Kul tū ras lie tu ko mi te jas va dī tā ja 

S. Strau sa

AP STIP RI NĀTS: Māl pils pa gas ta pa do mes 31.01.2007. sē dē Nr.2

AT BAL STA FON DA NO LI KUMS

· Par brīv pus die nām 
Ģi me nes (daudz bēr nu, ne pil nās), 

ku rām ne piec ie ša mas brīv pus die nas 
2007./2008. mā cī bu ga dā, līdz 2007. ga da 
28. mai jam p/a “Māl pils so ciā lais die-
nests” jā ie sniedz ie snie gums, Iz ti kas 
lī dzek ļu dek la rā ci ja un ie nā ku mus ap lie-
ci no šus do ku men tus.

So ciā lais die nests iz vēr tēs ie snieg tos 
do ku men tus un pie ņems lē mu mu par 
brīv pus die nu pie šķir ša nu vai par at tei-
ku mu pie šķirt brīv pus die nas at bil sto ši 
sais to ša jiem no tei ku miem “Par so ciā lās 
pa lī dzī bas pa balst iem Māl pils pa gas tā”. 
Lē mu mi tiks pie ņem ti līdz 2007. ga da 
4. jū ni jam. Ve cā kiem, ku ru ģi me nēm tiks 
pie šķirts so ciā lās pa lī dzī bas pa balsts, 
at bil sto ši sais to ša jiem no tei ku miem būs 
jā pie da lās līdz dar bī bas pa sā ku mos.

· Pus au džu no dar bi nā tī ba 
va sa ras brīv die nās 

Ir sā ku sies pus au džu pie teik ša nās 
no dar bi nā tī bas pa sā ku miem va sa ras 
brīv lai kā. Pie teik ties var No dar bi nā tī-
bas valsts aģen tū ras fi liā lēs. Re ģis trē-
jo ties ir jā uz rā da per so nu ap lie ci nošs 
do ku ments (pa se vai dzim ša nas ap lie-
cī ba) un me di cī nas iz zi ņa par ve se lī bas 
stā vok li. Ja ir ie spē jas, dar ba vie tu var 
iz vē lē ties Rī gā, Si gul dā. Ša jā ga dā arī 
vai rā ki dar ba de vē ji no Māl pils pa gas ta 
ir pie tei ku šies no dar bi nāt pus au džus va-
sa ras brīv lai kā.

· Īpa šu mu sa kār to ša na
Māl pils pa gas ta pa do me, sa stā dot 

šī ga da bu dže tu, pie šķī ra lī dzek ļus arī 

paš val dī bas dzī vo ja mā fon da re mon tam, 
pro ti, dzī vo ja mās mā jas “Sau lie ši”S, Sid-
gun dā, jum ta no mai ņai. Dar bi tiks veik ti 
saim nie cis kā kār tā, par to or ga ni zē ša nu 
at bild paš val dī bas aģen tū ra “Māl pils so-
ciā lais die nests”.

· Vā cu drau gu lab da rī ba
Māl pils so ciā lās ap rū pes centrs ir 

sa ņē mis la bu zi ņu per so nī gi no Rei nas 
Ro ta ri klu ba pre zi den ta Dr. Rai ne ra Rei-
har ta, ka Ro ta ri klubs or ga ni zē jis lab da-
rī bas bal li ar mēr ķi vākt zie do ju mus tie ši 
Māl pils so ciā lās ap rū pes cen tram. Esot 
sa zie do ti 8991,- EUR, ku ri tiks iz lie to ti 
čet ru dzī vo ja mo is ta bi ņu re mon tam pēc 
ap ku res sis tē mas ie vilk ša nas so ciā lās 
ap rū pes cen trā.

Zi ņas no Māl pils So ciā lā die nes ta

no ve co ju si. Pat jau nais kor puss slik tā stā-
vok lī. Ir jā mek lē ie spē jas ie gūt fi nan sē ju mu 
re no vā ci jai no valsts vai Ei ro pas Sa vie nī bas 
fon diem. Arī vi dus sko lai ne piec ie ša ma re no-
vā ci ja. Paš val dī ba jau uz sā ku si dar bu šo 
jau tā ju mu ri si nā ša nā.
– Sen lo lo tais sap nis par spor ta zā li sāk 

rea li zē ties?
Jā, to vi si sen zi nā ja, ka tāds spor ta 

kom plekss ir va ja dzīgs. Ne vie nā sa sau ku-
ma ne ti ka teikts nē, to mēr tas bi ja sais tīts 
ar jau tā ju mu – par kā diem lī dzek ļiem? Ja 
līdz šim paš val dī bai bi ja jā no mak sā ie priek-
šē jie kre dī ti un bu dže ta ie ņē mu mi arī ne bi ja 

tik lie li, tad mai no ties pa do mes sa stā vam, 
jau nie de pu tā ti gri bē ja pa rā dīt se vi no la bā-
kās pu ses. Kas bū tu tas la bā kais? Spor ta 
zā le, ko vi si ir so lī ju ši, un at kāp ties vairs 
nav kur. Sā ku mā bi ja do ma ti kai par spor ta 
zā li, to mēr se ci nā jām, ja bū vē, tad bū vē – ar 
ba sei niem un pā rē jām struk tū rām, kas ta jā 
va rē tu ie kļau ties, lai bū tu ie spē ja mi ren tab li. 
Būv nie cī ba ir par kre dīt nau du, bet uz tu rē ša-
na būs par paš val dī bas lī dzek ļiem. Sva rī gi, 
lai ie dzī vo tā ji gri bē tu ap mek lēt kom plek su, 
lai spē tu sa mak sāt to ce nu, kā da būs no teik-
ta. Jāņem vē rā, ka pri mā rais būs no dro ši nāt 
sko las va ja dzī bas.

– Ja mū su bēr ni ne pa spē ja, tad maz bēr ni 
gan pel dēt pras mes ap gūs Māl pils ba-
sei nos.

Jā, ja maz bēr ni te dzī vos, tad jā.
Nā kot ne rā dīs, cik māl pi lie ši un tu vā ki 

vai tā lā ki kai mi ņi ap mek lēs mū su ba sei nus, 
to mēr skaidrs viens, ka līdz īgi kā par sa vu 
jau ko kul tū ras na mu, drī zu mā va rē sim le po-
ties arī par jau no spor ta kom plek su.

Pal dies par sa ru nu!

Re dak to re 
Dai ga Frīd ber ga
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3. mai jā no ti ka Na cio nā lās 
ra dio un te le vī zi jas pa do mes 
kon kur sa “Gad skār tē jās prē mi-
jas te le vī zi jā un ra dio” svi nī ga 
no slē gu ma ce re mo ni ja, ku rā 
ti ka sveik ti 2006. ga da lau reā ti. 
Te le vī zi jas ska tī tā ji pa sā ku mu 
va rē ja vē rot 5. mai jā Lat vi jas 
Te le vī zi jas 1. ka nā lā. Uz svi nī go 
bal vu pa snieg ša nu de vās arī 
mū su te le vī zi ja – SIA “Te le vī zi-
jas stu di ja “TV Spektrs””, ku ra 
lī dzās di vām ci tām re ģio nā la jām 
te le vī zi jām ti ka no mi nē ta bal vai 
ka te go ri jā Ga da rai dī jums ar do ku-

men tā lo fil mu “Māl pils zem nie ki”. Imants Aud riņš, Jā nis Ži va, An dris Ap sī tis, Igors 
Ša bo ha un ci ti Māl pils lauk saim nie ki stās ta gan par lauk saim nie cī bas vēs tu ri, gan 
par šo die nas zem nie ku pro blē mām.

Kaut gan gal ve no bal vu ie gu va “TV Dzin ta re”, esam ļo ti gan da rī ti, ka Jā ņa 
un Vel gas vei do tā fil ma par Māl pils ze mi un zem nie kiem ie kļu va pir ma jā trij nie kā 
Lat vi jas re ģio nā lo te le vī zi ju vi dū, jo Māl pils vārds ti ka dau dzi nāts lī dzās tā dām 
pil sē tām kā Rī ga, Lie pā ja, Rē zek ne un Dau gav pils.

Sa bied ris ko at tie cī bu spe ciā lis te Ive ta Krie vi ņa

1. mai jā mū su kul tū-
ras na mā no ti ka Rī gas 
ra jo na de ju ko lek tī vu 
ska te. Ta jā pie da lī jās 
35 ve cā kās pa au dzes, 
vi dē jās pa au dzes un 
jaun ie šu de ju ko lek tī vi. 
Pēc ska tes no tei ku miem 
de jo tā jiem bi ja jā iz pil da 
de jas no nā ka mo Dzies-
mu un de ju svēt ku , kas 
no tiks 2008. ga da va sa-
rā, re per tuā ra. Vis aug-
stā ko no vēr tē ju mu no 
Māl pils ie gu va vi dē jās pa au dzes de ju ko pa “Sid gun da”, kas star tē ja 
“D” gru pā – I pa kā pe (Va dī tā ja Ju li ja na But ke vi ča), pro fe sio nā lās vi dus-
sko las ko lek tī vam –II pa kā pe, vi dē jās pa au dzes de ju ko pai “Knie diņš” 
“E” gru pā un jaun ie šu de ju ko pai “Mā ra” – III pa kā pe. Sa cen sī ba starp 
ko lek tī viem Rī gas ra jo nā vien mēr ir bi ju si ļo ti sa spring ta, jo Pie rī gā ir 
spē cī gā kie ko lek tī vi vi sā Lat vi jā. Pēc līdz īgiem vēr tē ša nas prin ci piem 
12. mai jā mū su kul tū ras na mā sa cen tās Rī gas ra jo na ko ri. Ko rus vēr tē ja 
di ri ģen ti Imants Kok ars, Ro māns Va nags, Jā nis Erenš treits un Ai ra Bir-
zi ņa. Sa vā gru pā mū su Māl pils jauk tais ko ris no dzie dā ja la bi un ie gu va 
vis aug stā ko vēr tē ju mu. Tas bi ja ie spē jams pa tei co ties di ri ģen ta Aus tra 
Kal ni ņa ne at lai dī ga jam dar bam, kor meis te ra Ju ra Vī tu ma pa lī dzī bai un 
ko ris tu spē jai mo bi li zē ties pirms ska tes. 

Zi ņas ap ko po ja Dzin ta Kras ti ņa

Ga ta vo jo ties Māl pils 800ga dei īpa ša uz ma nī ba tiks pie vēr sta 
mū su pa gas ta lab ie kār to ša nai un pie mi ņas vie tu sa kop ša nai. 
4. mai jā pa re dzē to pa va sa ra tal ku iz jau ca lie tus un auk stums, 
bet 5. mai jā tal ka to mēr no ti ka. Ta jā pie da lī jās Māl pils kul tū ras 
na ma paš dar bī bas ko lek tī vu da līb nie ki, kul tū ras na ma un pa-
gas ta pa do mes dar bi nie ki, de pu tā ti, 800ga des dar ba gru pas 
da līb nie ki. Tā kā pirms tal kas die nas, vei do jot ai na vu, pil skal nā 
tika no zā ģē ti ko ki, tad gal ve nais uz de vums bi ja sa vākt za rus un 
sa zā ģē tos ko kus. Pa veikts ti ka daudz, un de si ņas pēc kop īgā 
dar ba gar šo ja pa vi sam la bi. Māl pils 800ga des dar ba gru pas 
va dī tā ja Edī te Prie ku le pa tei cas vis iem tal kas da līb nie kiem un 
iz sa ka ce rī bu, ka pa gas ta ie dzī vo tā ji būs at sau cī gi un pie da lī sies 
arī nā ko ša jās tal kās, jo kas gan var būt vēl sva rī gāks kā sa vas 
mā jas – pa gas ta sa kop ša na, svēt kus un cie mi ņus gai dot!

 9. mai jā Māl pils kul tū ras na ma tel pās 
ti ka or ga ni zē ta Do no ru die na. Asi nis no dot 

vē lē jās 43 cil vē ki. Pēc ve se lī bas pār bau dēm 
asi nis va rē ja no dot 33. 

Do no riem tiek iz vir zī tas no teik tas pra sī-
bas: Par do no ru var būt cil vē ki ve cu mā no 
18 līdz 65 ga diem ar sva ru ne ma zā ku par 
50 kg. Do do ties no dot asi nis vē lams būt pa-
ēdu šam, ne smē ķēt pirms tam, kā arī ne lie tot 
al ko ho lu. Ne va ja dzē tu do ties uz asins no do-
ša nas punk tu ti kai tā pēc, lai iz da rī tu asins 
ana lī zes, vai arī tad , ja ir ie spē ja in fi cēt ci tus. 
Vai rāk kā ie priek šē jās rei zēs Māl pi lī bi ja tie, 
kas asi nis no de va pir mo rei zi. Tas ir ap svei-
ca mi, jo val stī ko pu mā ir do no ru trū kums. 
Valsts asins do no ru centrs var no dro ši nāt 

70% no ne piec ie ša mā asins dau dzu ma. Lai 
no dro ši nā tu trūk sto šās asi nis, val stī ko pu mā 
va ja dzē tu 10 000 jau nus do no rus Sar ka nā 
Krus ta or ga ni zā ci jas bied ri vē las ie dro ši nāt 
māl pi lie šus ie sais tī ties do no ru kus tī bā, jo 
no do tais asins dau dzums ne kā dā zi ņā ne no-
da ra kai tē ju mu ve se lī bai. Ir pat pē tī ju mi, kas 
pie rā da, ka do no ri ma zāk sli mo ar akū tām 
un hro nis kām sli mī bām. 

Pal dies Māl pils eso ša jiem un nā ka ma-
jiem do no riem! Do no ru die nas tiks or ga ni zē-
tas arī turp māk. Sī kā ku in for mā ci jas kat ram 
in te re sen tam lab prāt sniegs koor di na to re 
In grī da Ka ja ka, tāl ru nis 7970888. 

Bal vas Māl pils mei te nēm
9. mai jā Rī gā, Lat vie šu bied rī bas na mā no ti ka Ei ro-

pas Sa vie nī bas 50 ga du ju bi le jas pa sā kums, kas bi ja arī 
kon kur sa “Lat vi jas cil vē ku stās ti par Ei ro pu” no slē gums. 
Kā jau zi ņo jām, ša jā kon kur sā 3. vie tu ie gu va Jū li ja Ņi ki ti-
na (10. kla se) un Lī ga Mu kā ne (11. kla se). Bal vas pa snie-
dza Lat vi jas Re pub li kas Ār lie tu mi nistrs Ar tis Pa briks.

Do no ru die na Māl pi lī

Tal ka Pil skal nā Vēr tē jums un pa nā ku mi ska tēs

Jā nis un Vel ga Gal vi ņi

Māl pils “TV Spektrs” Lat vi jā pir ma jā trij nie kā

Ko pā ar mi nis tru

ZIŅAS
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1. Vis pār īgie no tei ku mi
 Šie no tei ku mi tiek ie vies ti, lai no dro ši nā tu pa gas ta sa ni tā rās 

at tī rī ša nas, ēku un ie lu nor mā lu stā vok li, ap stā dī ju mu no sar gā ša-
nu, tī rī bas un kār tī bas uz tu rē ša nu pa gas ta za ļa jā zo nā, pa gal mos, 
uz ie lām un ce ļiem, kap sē tās, lai no dro ši nā tu kār tī bu iz bū vē jot un 
pār bū vē jot pa ze mes in že nier tīk lus. No tei ku mi ir ob li gā ti vis iem 
valsts, ak cio nā ru, koo pe ra tī va jiem un pri vā ta jiem uz ņē mu miem, 
or ga ni zā ci jām, ie stā dēm, fir mām, tirdz nie cī bas uz ņē mu miem, 
pri vāt mā ju īpaš nie kiem, kā arī fi zis ka jām per so nām (turp māk 
tek stā ju ri dis kās un fi zis kās per so nas).

 Ju ri dis kās un fi zis kās per so nas, kas pār kāpj šos no tei ku-
mus, var tikt sauk tas pie ad mi nis tra tī vās at bil dī bas sa ska ņā ar 
Lat vi jas Ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu ko dek su un Māl pils pa gas ta 
sais to šiem no tei ku miem, ja par šiem pār kā pu miem nav pa re dzē-
ta kri mi nāl at bil dī ba.
1.1. Ie las, tro tuā rus, pa gal mus, ap stā dī ju mus un pa gas ta za ļo 

zo nu, ap bū ves ze mes jā uz tur tī rī bā, re gu lā ri jā at tī ra no 
at kri tu miem un snie ga. Re gu lā ri jā no pļauj zā le zā lie nos, 
kas at ro das bla kus mā ju īpa šu miem, ap stā dī ju mos, grāv ju 
no gā zēs un ce ļu no ma lēs, re gu lā ri jā ap griež ko ku za ri.

1.2. Par te ri to ri jas tī rī bu, bīs ta mo un pa ras to at kri tu mu sa vāk-
ša nu, to uti li zā ci ju, kā arī par te ri to ri ju, kas no rā dī tas šo 
no tei ku mu 1.p., sav lai cī gu uz kop ša nu at bild:

1.2.1. dzī vo ja mo mā ju pa gal mos un mā ju bla kus te ri to ri jās, ga-
rā žu, uz ņē mu mu, ie stā žu, dzī vo ja mo na mu īpaš nie ki un 
ap saim nie ko tā ji;

1.2.2. ēku ze mes ga ba los, kas pie der fi zis kām per so nām kā 
pri vāt īpa šums vai tiek no mā ti, kā arī ēku īpaš nie ki un 
nom nie ki, kā arī celt nie cī bas vei cē ji;

1.2.3. te ri to ri jās, kas pa kļau tas Māl pils pa gas ta paš val dī bai – t.i. 
skvē ros, ie lu ap stā dī ju mos, pa gas ta me žos, kap sē-
tās – Māl pils paš val dī bas SIA “Nor ma K”, kurš ir no slē dzis 
lī gu mu ar Māl pils pa gas ta pa do mi lī gu mu par ap stā dī ju mu 
kop ša nu un te ri to ri jas lab ie kār to ša nu;

1.2.4. celt nie cī bas lau ku mos, iz pil dot celt nie cī bas un re mon ta 
dar bus, un bla kus eso ša jās te ri to ri jās – dar bu veik ša nas 
or ga ni zā ci jas va dī tājs un pa sū tī tājs;

1.2.5. no de gu šo mā ju, ne ap dzī vo to avā ri jas mā ju te ri to ri jās un 
tām pie gu ļo ša jās te ri to ri jās – šo mā ju īpaš nie ki ne at ka rī gi 
no tā, kas pie sār ņo do to te ri to ri ju;

1.2.6. Šo no tei ku mu 1.punk tā no rā dī ta jām ju ri dis ka jām un fi zis-
ka jām per so nām jā no dro ši na tro tuā ru, za ļo zo nu un ie lu 
un ce ļu ma lu uz tu rē ša na tī rī bā vi sā īpa šu mam pie gu ļo ša jā 
te ri to ri jā. Ko pē jo pa gal mu un tām bla kus eso ša jām te ri to-
ri jām pie mā jām, kas pie der da žā diem uz ņē mu miem vai 
pri vāt īpaš nie kiem at bil dī bas ro be žas tiek no teik tas pēc 
sav star pē jās vie no ša nās, vai to no sa ka pa gas ta būv val-
des pār stā vis;

1.2.7. Vi si at kri tu mi un gru ži sa vā ca mi spe ciā los kon tei ne ros un 
jā iz ved uz de po nē ša nas vie tu, sa ska ņā ar Sais to ša jiem 
no tei ku miem ...”Par at kri tu mu iz ve ša nu”; 

1.2.8. Šo no tei ku mu 1.punk tā no rā dī ta jām ju ri dis ka jām un fi zis-
ka jām per so nām jā no vie to at kri tu mu kon tei ne ri spe ciā li 
ie da lī tās un ap rī ko tās vie tās, jā no dro ši na brī va pie eja 
tiem un pie brau ca mie ce ļi, jā uz tur tos tī rus un ne bo jā tā 
stā vok lī.

1.2.9. Lai iz ves tu at kri tu mus, ju ri dis kām un fi zis kām per so nām, 
kas no rā dī tas šo no tei ku mu 1. punk tā, kat ru ga du jā no-
slēdz lī gums par at kri tu mu iz ve ša nu ar uz ņē mu mu, kas 
dar bo jas sa ska ņā ar LR li ku mu “Par sa dzī ves at kri tu-
miem”. Ja at kri tu mus iz ved ar sa vu trans por tu, ir jā slēdz 
lī gums ar iz gāz tu ves ap saim nie ko tā ju, kas ga ran tē at kri tu-
mu pie ņem ša nu uti li zā ci jai. At kri tu mi un ne tī ru mi iz ve da mi 
slēg tās ma šī nās (vai no seg tās), kas no vērš at kri tu mu 
iz bir ša nu vai ne tī ru mu iz lī ša nu. Sa dzī ves at kri tu mi tiek 
iz ves ti at se viš ķi no ci tiem at kri tu mu vei diem, tā diem kā 
celt nie cī bas, me di cī nas, no kri tu šās la pas.

1.2.10. Celt nie cī bas at kri tu mi tiek iz ves ti tiem uz krā jo ties. Pa gal mi 
un bla kus eso šā te ri to ri ja jā no tī ra pēc celt nie cī bas dar bu 
pa beig ša nas. Celt nie cī bas at kri tu mi jā iz ved tai or ga ni zā ci-
jai, ku ra veic celt nie cī bas un re mon ta dar bus, uz vie tām, 
kas sa ska ņo tas ar Māl pils pa gas ta būv val di.

1.3. Ir aiz liegts:
1.3.1. Pat va ļī gi ie rī kot sa dzī ves at kri tu mu iz gāz tu ves un tās iz-

man tot, kā arī ie rakt at kri tu mus ze mē vai tos de dzi nāt.
1.3.2. Iz gāzt sa dzī ves at kri tu mu kon tei ne ros celt nie cī bas at kri tu-

mus, ra žo ša nas at kri tu mus (ja tas nav pa re dzēts lī gu mā), 
me tāl lūž ņus, iz liet tur šķid ru mus.

1.3.3. Iz gāzt at kri tu mus, ne tī ru mus upēs, eze ros un ci tās ūdens 
tilp nēs, kā arī damb ju un ce ļu no gā zēs utt..

1.3.4. Pie gru žot pa gal mus, bē ni ņus, pa gra bus, kāp ņu tel pas, 
mā ju ie ejas un pie ejas.

1.3.5. Iz mest at kri tu mus, ci ga re šu ga lus, pa pī rus, sau les pu ķu 
sēk las, spļau dī ties uz ie lām, pa gal mos un ci tās sa bied ris-
kās vie tās, smē ķēt aiz lieg tās vie tās.

1.3.6. Pel dē ties aiz lieg tās vie tās, maz gāt trans por ta lī dzek ļus 
ūdens krā tu vēs un ūdens te cēs, maz gāt dzīv nie kus vie tās, 
kur pel das cil vē ki.

1.3.7. Bo jāt ēkas un bū ves, no žo go ju mus, so li ņus, utt..
1.3.8. Pat va ļī gi ie rī kot stāv vie tas un uz gla bāt pa gal mos un uz 

ie lām bo jā tus un ne de rī gus eks plua tā ci jai trans por ta lī-
dzek ļus.

1.3.9. Uz stā dīt bla kus bū di ņas, sie na, og ļu, mal kas gla bā ša nai 
u.c. pa gai du bū ves, rakt akas, uz stā dīt sta bus un no ju-
mes, stā dīt ko kus ko pē jās lie to ša nas vie tās bez Māl pils 
pa gas ta būv val des at ļau jas.

1.3.10. Ju ri dis kās un fi zis kās per so nas, kas no rā dī tas šo no tei-
ku mu 1.punk tā ir at bil dī gas par vi ņiem pie de ro šo ēku 
fa sā des iz ska tu, no žo go ju mu, un par sav lai cī gu re mon tu 
un krā so ša nu.

1.3.11. Pie dzī vo ja mām un ad mi nis tra tī va jām ēkām, ne at ka rī gi no 
īpa šu ma pie de rī bas, valsts svēt ku un sē ru die nās ir jā būt 
iz kār tiem valsts ka ro giem.

1.3.12. Uz kat ras ēkas jā būt ēkas nu mu ra zī mei vai no sau ku ma 
plāk snī tei, kas iz gat avo tas pēc no teik ta Māl pils pa gas ta 
paš val dī bā ap stip ri nā ta par au ga.

1.3.13. Māj dzīv nie ku un māj lo pu īpaš nie kiem jā ie vē ro to tu rē ša-
nas un re ģis trā ci jas no tei ku mi, jā iz pil da ve te ri nā rās un 
sa ni tā rās pra sī bas.

Ap stip ri nā ti ar 2007. ga da 25. ap rī ļa pa do mes lē mu mu Nr. 6/4
SAIS TO ŠIE NO TEI KU MI Nr. 4

 
Iz do ti pa ma to jo ties uz li ku ma 

Par paš val dī bām 43. pan tu

Lab ie kār to ša nas no tei ku mi PAR Māl pils pa gas ta
nam īpa šu mu, gruntsga ba lu, pa gal mu, pie gu ļo šo te ri to ri ju 

un ap stā dī ju mu uz tu rē ša nu un kop ša nu

Turpinājums 8. lpp.
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2. Pa gal mu un ie lu te ri to ri ju uz tu rē ša na un kop ša na pa va sa ra 
un va sa ras pe rio dā

2.1. Šo No tei ku mu 1.punk tā no rā dī ta jām fi zis ka jām un ju ri dis-
ka jām per so nām pa va sa ra un va sa ras pe rio dā no 1.ap rī ļa 
līdz 1.no vem brim, bez vis pā rē jo no tei ku mu iz pil dī ša nas, 
ir jā or ga ni zē:

2.1.1. Tī rī bas uz tu rē ša na te ri to ri jās vi sas die nas ga ru mā.
2.1.2. Te ri to ri jas uz kop ša na kat ru die nu līdz plkst.10.00 no rī ta.
2.1.3. Ne piec ie ša mī bas ga dī ju mā zā les pļau ša na un ne zā ļu no-

vāk ša na no ie lu ap ma lēm, zā lie niem, gar žo giem un bla-
kus eso ša jās te ri to ri jās, kā arī ko ku za rus ap grie ša na.

2.1.4. Ne re tāk kā vie nu rei zi mē ne sī at kri tu mu sa vāk ša nas kon-
tei ne ru de zin fi cē ša na.

2.1.5. Ru dens pe rio dā veikt no kri tu šo la pu no vāk ša nu.
3. Pa gal mu un ie lu te ri to ri ju uz tu rē ša na un uz kop ša na ru dens 

un zie mas pe rio dā
3.1. Šo no tei ku mu 1.punk tā no rā dī ta jām fi zis ka jām un ju ri dis ka-

jām per so nām ru dens un zie mas pe rio dā no 1.no vem bra 
līdz 31.mar tam, bez vis pār īgo no tei ku mu iz pil dī ša nas, ir 
jā or ga ni zē: 

3.1.1. Ie lu, lau ku mu un tro tuā ru no tī rī ša na no snie ga un at kri tu-
miem kat ru die nu līdz plkst. 10.00 un jā uz tur kār tī bā vi sas 
die nas lai kā;

3.1.2. Ne pār trauk tu snie ga no vāk ša nu snig ša nas lai kā pa die-
nu;

3.1.3. Ap le do ju ma lai kā sis te mā tis ku ie lu brau ca mās da ļas, 
lau ku mu, tro tuā ru un gā jē ju ce li ņu kai sī ša nu ar smil tīm. 
Aiz liegts bērt ne tī ras smil tis, iz de džus, ci tus aiz vie to tā jus. 
Pēc zie mas se zo nas jā or ga ni zē smil šu at lie ku no tī rī ša nu 
un smilts iz ve ša nu no pār zi ņā eso ša jām ie lām;

3.1.4. Aiz liegts uz gla bāt smil tis spe ciā li ne ap rī ko tās vie tās. Smil-
tis, kas do mā tas, lai zie mā no kai sī tu tro tuā rus un ce li ņus, 
at ļauts uz gla bāt ti kai spe ciā los kon tei ne ros.

3.2. Māl pils paš val dī bas SIA “Nor ma K” (turp māk tek stā “Nor-
ma K”) ru dens uz zie mas pe rio dā ar me hā nis mu pa lī dzī bu 
no vāc ti kai tai rī cī bā no do tās te ri to ri jas. Ci ti uz ņē mu mi var 
iz man tot “Nor ma K” pa kal po ju mus ti kai uz lī gu ma pa ma-
ta, vai veikt no rā dī tos dar bus ar sa viem spē kiem. Snie ga 
no vāk ša nu un kau dzēs sa me ša nu veic uz ņē mu mi, kas ir 
at bil dī gi par te ri to ri jas tī rī ša nu. Snie ga sa me ša na kau dzēs 
au to bu su pie tu ru zo nās ir aiz lieg ta.

3.3. Vei cot šos dar bus ne piec ie šams ie vē rot se ko jo šus dro šī-
bas pa sā ku mus;

3.3.1. Snie gu un le du jā no vāc tā, lai ne tik tu bo jā tas sa ka ru lī ni jas, 
ap gais mes ķer me ņi un ie lu ap gais mo ša nas tīk li, rek lā ma 
un ci tas bū ves, kā arī za ļie ap stā dī ju mi;

3.3.2. No jumt iem no mes tais sniegs un le dus ne ka vē jo ties jā no-
vāc per so nai, ku ra vei ku si šo dar bu.

4. Ēku un būv ju būv nie cī bas pa mat no tei ku mi
4.1. Ze mes ga ba lu var ap bū vēt tā īpaš nieks vai ci ta per so na, kas 

no slē gu si lī gu mu ar at tie cī gā ze mes ga ba la īpaš nie ku.
4.2. Ze mes ga ba lu drīkst ap bū vēt, ja tā ap bū ve nav pret ru nā 

ar Rī gas ra jo na Māl pils pa gas ta eso šo un plā no to (atļ au-
to) te ri to ri jas iz man to ša nu, un Māl pils pa gas ta ap bū ves 
no tei ku miem un Māl pils pa gas ta būv val des lē mu mu, kur 
no rā dī ti kon krē tā ze mes īpa šu ma at sa vi nā ša nas un lie to-
ša nas tie sī bu ap ro be žo ju mi, kas īpaš nie kam jā ie vē ro vi sā 
būv nie cī bas un bū ves pa stā vē ša nas lai kā.

4.3. Paš val dī ba var ne at ļaut ap bū vi vai ie ro si nāt to ko ri ģēt, 
sa vā lē mu mā mo ti vē jot, kā das li ku mu nor mas ne pie ļauj 
šā du būv nie cī bu, kā arī ņe mot vē rā te ri to riāl plā no ša nas 
un būv nie cī bas pub lis kās ap sprie ša nas re zul tā tus.

4.4. Paš val dī bas lē mu mu var pār sū dzēt tie sā li ku mā no teik ta jā 
kār tī bā.

4.5. Paš val dī bai, pirms tā pie ņem lē mu mu par būv nie cī bu, jā-
no dro ši na pa re dzē tās būv nie cī bas pub lis ka ap sprie ša na, 
ja:

4.5.1. tiek cel ta sa bied ris ki no zī mī ga bū ve;
4.5.2. būv nie cī ba pa re dzē tā par valsts vai paš val dī bas lī dzek-

ļiem;
4.5.3. būv nie cī ba bū tis ki ie tek mē vi des stā vok li, ie dzī vo tā ju sa-

dzī ves ap stāk ļus vai ne kus ta mā īpa šu ma vēr tī bu.
4.6. Bū vē tā jam (ze mes ga ba la īpaš nie kam vai ci tai per so nai, 

kas no slē gu si lī gu mu ar at tie cī gā ze mes ga ba la īpaš nie-
ku), pirms būv dar bu uz sāk ša nas jā sa ņem būv at ļau ja 
Vis pār īga jos Būv no tei ku mos pa re dzē ta jā kār tī bā:

4.6.1. ja mai nās bū vē tājs vai ze mes ga ba la īpaš nieks, būv at ļau ja 
jā pār re ģis trē;

4.6.2. ja būv dar bu pār trauc uz lai ku, kas pār sniedz vie nu ga du, 
dar bu pār trau kums, to mo ti vē jot, jā re ģis trē paš val dī bā;

4.6.3. būv at ļau ju var anu lēt, ja bū vē tājs ne ie vē ro li ku mā no teik to 
būv nie cī bas kār tī bu, vie na ga da lai kā no būv at ļau jas sa ņem-
ša nas die nas ne uz sāk būv dar bus vai paš val dī bā ne re ģis trē 
būv dar bu pār trau ku mu, kas ir il gāks par vie nu ga du;

4.6.4. būv dar bu uz sāk ša na bez būv at ļau jas kva li fi cē ja ma kā 
pat va ļī ga būv nie cī ba, un at bil dī ba par to ir pa re dzē ta at-
tie cī ga jos li kum do ša nas ak tos.

4.7. In že nier ko mu ni kā ci ju īpaš nieks ne var liegt vai trau cēt 
pie slēg ties tām, ja at tie cī gās paš val dī bas lē mu mā par 
būv nie cī bu šīs in že nier ko mu ni kā ci jas ir pa re dzē tas pub-
lis kai lie to ša nai, to jau da līdz pie slēg ša nās pie pra sī ju ma 
sa ņem ša nai pie tie ka ma un pie slēg ša na no tiek at bil sto ši 
in že nier ko mu ni kā ci ju eks plua tā ci jas un teh nis ka jiem no-
tei ku miem.

4.8. Ze mes īpaš nie kam un in že nier ko mu ni kā ci ju īpaš nie kam 
tiek at lī dzi nā ti vi si zau dē ju mi, kas ra du šies sa ka rā ar pie-
slēg ša nos at tie cī ga jām in že nier ko mu ni kā ci jām.

4.9. Kār tī bu, kā dā no īpaš nie kiem sa ņe ma mas at ļau jas 
pie slēg ties ce ļiem, ie lām un in že nier ko mu ni kā ci jām, 
ūdens ap gā des, ka na li zā ci jas, sil tu me ner ģi jas, elek troe-
ner ģi jas, gā zes un sa ka ru sis tē mām, un šīs pie slēg ša nas 
no tei ku mus (arī pie slēg ša nas mak su) no sa ka Vis pār īgie 
būv no tei ku mi.

4.10. Kār tī bu, kā dā sa ņe ma mi no tei ku mi būv ju un in že nier ko-
mu ni kā ci ju ie rī ko ša nai, pār vie to ša nai vai re kon struk ci jai 
me lio rē ta jās ze mēs vai vie tās, kur tas var ie tek mēt me lio-
rā ci jas sis tē mu dar bī bu, no sa ka LR li kums “Par me lio rā-
ci ju” un no tei ku mi, kas iz do ti sa ska ņā ar šo li ku mu, LR 
Aiz sarg jos lu li ku mu.

4.11. Kār tī bu, kā dā vei ca mi un re ģis trē ja mi in že nie riz pē tes dar bi 
(to po grā fis ki, ģeo lo ģis kie, hid ro lo ģis kie u.c.) būv nie cī bas 
va ja dzī bām, kā arī tie sī bas tos veikt at bil dī bu par šiem dar-
biem no sa ka Lat vi jas būv nor ma tī vi un ci ti nor ma tī vie ak ti.

4.12. Būv dar bus drīkst veikt ti kai sa ska ņā ar paš val dī bas ak-
cep tē tu būv pro jek tu, iz ņe mot ga dī ju mus, kas pa re dzē ti 
Vis pār īga jos Būv no tei ku mos.

4.13. Bū ves pro jek tē ša nas, būv pro jek ta sa ska ņo ša nas un 
ak cep tē ša nas kār tī bu no sa ka Būv nie cī bas vis pār īgie no-
tei ku mi.

4.14. Ja būv pro jek tā pa re dzē tās at kā pes no būv nie cī bas nor-
mām un no teik tiem, tās jā sa ska ņo ar Māl pils pa gas ta 
būv val di.

4.15. Bū vi drīkst iz man tot ti kai at bil sto ši pro jek tē ta jām funk ci jām 
pēc tās pie ņem ša nas eks plua tā ci jā.

4.16. Kār tī bu, kā dā bū ve pie ņe ma ma eks plua tā ci jā, no sa ka 
būv nor ma tī vi.

4.17. Ja būv dar bus pār trauc uz lai ku, kas pār sniedz vie nu ga du, 
bū vē tā jam bū ve jā kon ser vē Vis pār īga jos Būv no tei ku mos 
no teik ta jā kār tī bā un par to ne ka vē jo ties raks tvei dā jā pa-
zi ņo at tie cī ga jai paš val dī bai.
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4.18. Būv nie cī bu par valsts un paš val dī bu lī dzek ļiem reg la men tē 
LR li kums “Par valsts un paš val dī bu pa sū tī ju mu” un ci ti 
Mi nis tru ka bi ne ta no tei ku mi un ci ti būv nie cī bu reg la men-
tē jo šie ak ti.

4.19. Būv pro jek ta valsts eks per tī ze ir ob li gā ta, ja būv nie cī bu 
pa re dzēts veic piln īgi vai da ļē ji par valsts vai paš val dī bas 
lī dzek ļiem, kā arī ci tos ga dī ju mos kas pa re dzē ti nor ma tī-
va jos ak tos.

4.20. Būv nie cī bas da līb nie ki var pieai ci nāt būv ek sper tu būv nie-
cī bas priekš li ku mu, būv pro jek tu, būv iz strā dā ju mu un būv-
dar bu kva li tā tes no vēr tē ša na, kā arī at zi nu ma snieg ša nai 
ci tos ar būv nie cī bu sais tī tos jau tā ju mos.

5. Ap stā dī ju mu uz tu rē ša nas un aiz sar dzī bas no tei ku mi
5.1. Ap stā dī ju mi – ir vi sas ar au giem ap au dzē tas un kop tas 

pla tī bas, kur ne ie gūst au gu pro duk ci ju pār ti kai, kok sni, 
griez tus zie dus utt. Ap stā dī ju mi ie tver jē dzie nus – parks, 
dārzs, me ža parks, ko šum dārzs, skvērs, ale ja, kap sē ta, 
no gā zes no stip ri nā jums. Ap stā dī ju mos ie tilpst ko ki, krū mi, 
vī teņ au gi un pu ķu stā dī ju mi, zā liens, ūdens til pes ar kras-
tiem, ta kām un lau ku miem, dār za mē be lēm un ie rī cēm, 
māk slas dar biem, bū vēm, kas pa re dzē tās rel je fa mai ņām 
un ero zi jas no vēr ša nai. 

 Sa bied ris kie ap stā dī ju mi ir at klā tas ap stā dī ju mu pla tī bas 
uz pa gas ta, valsts vai pri vā tā īpa šu mā eso šās ze mes.

 Vi si ap stā dī ju mi Māl pils pa gas ta te ri to ri jā uz valsts, 
paš val dī bas īpa šu mā eso šās ze mes ir aiz sarg ājams pa-
gas ta ap stā dī ju mu fonds. Vi si ko ki Māl pils ap stā dī ju mos 
ir pa gas ta vēr tī ba.

5.2. Māl pils pa gas ta sa bied ris ko ap stā dī ju mu ie rī ko ša nu, kop-
ša nu uzr au dzī bu un ap saim nie ko ša nu veic SIA “Nor ma 
K”, pa ma to jo ties uz lī gu mu ar Māl pils pa gas ta pa do mi.

5.3. Māl pils pa gas ta sa bied ris ko ap stā dī ju mu vei do ša nu, 
uz tu rē ša nu aiz sar dzī bas ju ri dis ko, fi nan siā lo un pro fe sio-
nā lo lī me ni no dro ši na uz ņē mums, ku ra pār zi ņā no do ta 
kon krē tās ap stā dī ju mu pla tī bas.

5.4. Par ap stā dī ju mu pla tī bām, ku ras nav no do tas ap stā dī ju-
mu kop ša nas uz ņē mu mu ap saim nie ko ša nā, no slē dzot 
ar tiem at bil sto šus lī gu mus, par ap stā dī ju mu tī rī bu un 
ie rī ko ša nu sa vās pla tī bās ir at bil dī gi:

5.4.1. na mu pār val des vai na mu īpaš nie ki – par pa gal mu, iekš-
kvar tā lu un priekš dār zu te ri to ri jām, ku ras uz kopj sēt nie ki;

5.4.2. uz ņē mu mu, ie stā žu un or ga ni zā ci ju va dī tā ji – par ap stā-
dī ju miem slēg ta jās te ri to ri jās un pla tī bās ār pus tām: par 
ap stā dī ju miem gar ie lu, re so ru pie ved ce ļiem;

5.4.3. SIA “Nor ma K” – par ap stā dī ju miem vi sās dar bo jo šās Māl-
pils pa gas ta kap sē tās un vi sās tām no do ta jās pla tī bās;

5.4.4. fi zis ko per so nu īpa šu mos ze mes īpaš nieks vai lie to tājs 
– par ap stā dī ju miem priekš dār zā un te ri to ri jas pe ri met-
rā.

5.5. Par ap stā dī ju miem te ri to ri jās, ku rās rit celt nie cī ba vai re-
monts, un te ri to ri jās, kas sa ska ras ar celt nie cī bas ob jek tu, 
at bil dīgs ir celt nie cī bas dar bu pa sū tī tājs. 

5.6. Māl pils pa gas ta ze mes īpaš nie kiem un lie to tā jiem ir pie-
nā kums sa vā te ri to ri jā:

5.6.1. no dro ši nāt ap stā dī ju mu sa gla bā ša nu un ap kop ša nu, 
ag ro teh nis ko pa sā ku mu veik ša nu (zā lie nu pļau ša nu, 
lais tī ša nu un cī ņu ar kai tēk ļiem, ra vē ša nu utt.), ap stā dī-
ju mu vei do ša nu at bil sto ši ap bū ves pro jek tam, ap bū ves 
no tei ku miem, sa ni tā ra jām un hi giē nas nor mām;

5.6.2. vi sos ga dī ju mos, kad ne piec ie ša ma ko ku un krū mu no-
vāk ša na vai pār stā dī ša na, ap stā dī ju mu pār plā no ša na, 
ap stā dī ju mu ie kār tu bo jā ša na (celt nie cī bai, re mon tam, 
uz kop ša nai utt.), pirms dar bu sā ku ma jā sa ņem Māl pils 
pa gas ta būv val des, Liel rī gas Vi des Pār val des rak stis ka 
at ļau ja un cir ša nas ap lie ci nā jums Māl pils mež nie cī bā. 
Zau dē ju mu at lī dzī bu par bo jā ju miem vai iz nī ci nā tiem ap-
stā dī ju miem ap rē ķi na Liel rī gas Vi des Pār val des in spek to ri 

vai Māl pils mež nie cī bas mež zi nis. At lī dzī bu jā pār skai ta 
Māl pils pa gas ta pa do mes kon tā.

5.6.3. vi sos ga dī ju mos, kad ne piec ie šams bo jāt vai pār stā dīt 
ap stā dī ju mus celt nie cī bas vai re mon ta dēļ, pro jek tu tā-
mēs jā pa redz iz mak sas par ap stā dī ju mu at jau no ša nas 
dar biem, kā arī ko ku, krū mu, zā lie nu un ce li ņu at jau no-
ša nas iz mak sas;

5.6.4. ga da iz de vu mu tā mēs jā pa redz lī dzek ļi ap stā dī ju mu uz tu-
rē ša nai;

5.6.5. no dro ši nāt vi su ap stā dī ju mu ele men tu sa gat avo ša nu zie-
mo ša nai un zie mo ša nas ma te riā lu no vāk ša nu pa va sa rī;

5.6.6. no dro ši nāt ko ku, krū mu, ziem cie šu, zā lie nu sa gla bā ša nu, 
ne pie ļaut zā lie nu iz mī dī ša nu, smil šu, snie ga, le dus un 
at kri tu mu uz krā ša nu zā lie nos;

5.6.7. par sa viem lī dzek ļiem no vākt no kal tu šos un bo jā tos ko-
kus, ja sa ņem ta Māl pils pa gas ta būv val des at ļau ja un 
sa ņemts cir ša nas ap lie ci nā jums, veikt ko ku bo jā to za ru 
iz grie ša nu, veikt krū mu at jau ni nā ša nu un re ti nā ša nu. 
Grie zu ma vie tas ap strā dāt ar rē tu zie di vai krā su;

5.6.8. īpa ši sau sā lai kā ap liek ko kus, krū mus, pu ķes un zā lie-
nus;

5.6.9. ja ap stā dī ju mos ir ūdens til pes, tad tās re gu lā ri tī rīt un pēc 
va ja dzī bas ap mai nīt vi su ūde ni.

5.7. Par pat va ļī gu ap stā dī ju mu iz nī ci nā ša nu un bo jā ša nu 
vai nī gās ju ri dis kās vai fi zis kās per so nas tiek sauk tas pie 
ad mi nis tra tī vās at bil dī bas un no tām tiek pie dzī ti zau dē-
ju mi li ku mā pa re dzē ta jā kār tī bā.

5.8. Ap stā dī ju mos bez Māl pils pa gas ta būv val des at ļau jas 
aiz liegts:

5.9. pie šķirt no ga ba lus īs lai cī gai vai pa stā vī gai celt nie cī bai;
5.9.1. or ga ni zēt at rak ci jas, ga da tir gus, uz stā dīt rek lā mas sta bus, 

ie rī kot tirdz nie cī bas vie tas u.c.;
5.9.2. iz man tot ap stā dī ju mu no ga ba lus trans por ta pie tu rām, pre-

ču ie krau ša nas un iz krau ša nas pie stāt nēm;
5.9.3. or ga ni zēt da žā dus ma su pa sā ku mus;
5.9.4. rī kot zir gu un po ni ju iz jā des.
5.10.  Ap stā dī ju mu te ri to ri jā aiz liegts:
5.10.1. Stai gāt pa zā lie nu, jaun iem ko ku krū mu un pu ķu stā dī ju-

miem, gu lēt ta jos;
5.10.2. Lauzt za rus, krū mus, plūkt la pas, zie dus un aug ļus;
5.10.3.  Celt tel tis, kurt uguns ku rus, de dzi nāt zā li, ķert un iz nī ci nāt 

sav va ļas dzīv nie kus un put nus, pos tīt put nu ligz das;
5.10.4.  Pie sār ņot zā lie nus, pu ķu do bes, ce li ņus un ūdens til pes 

ar at kri tu miem;
5.10.5.  Te ci nāt ko ku su lu, grai zīt ko ku mi zu, pie stip ri nāt kok iem 

uz rak stus un va dus, dzīt ko kos nag las un āķus, žā vēt ve ļu 
ko ku za ros;

5.10.6.  Braukt pa ap stā dī ju mu ce li ņiem vai zā lie niem ar ve lo si-
pē diem, zirg iem, trak to riem un au to mo bi ļiem, iz ņe mot 
ap stā dī ju mu ap ko pes va ja dzī bas;

5.10.7.  Bo jāt skulp tū ras, so li ņus, no žo go ju mus, dār za in ven tā ru 
un ie rī ces;

5.10.8.  Iz vest pa stai gā ties su ņus un at laist tos no pa va da ār pus 
no rā dī ta jām vie tām;

5.10.9.  Rī kot pat va ļī gu šau ša nu un jeb ku ra vei da me dī bas;
5.10.10. Ie rī kot au to ma šī nu un ci tu trans por ta lī dzek ļu stāv vie tas, 

no vie tot trans por ta lī dzek ļus zā lie nos;
5.10.11. Ga nīt lo pus ap stā dī ju mu pla tī bās, iz ņe mot vie tas, ku ras 

sa ska ņo tas ar te ri to ri jas ap saim nie ko tā jiem;
5.10.12. Maz gāt mo to cik lus, trak to rus, au to ma šī nas un ci tus 

trans por ta lī dzek ļus, maz gāt ve ļu, kā arī pel di nāt dzīv nie kus 
ūdens krā tu vēs, ku ras at ro das ap stā dī ju mu te ri to ri jās;

5.10.13. Ie rī kot sli do ta vas, ka ma nu ce ļus vai slē po tā ju sti gas, 
iz ņe mot īpa ši šim no lū kam ie rā dī tās vie tās;
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5.10.14. Veikt jeb kā dus ra ku mus, ie gūt aug sni, smil tis, iz ņe mot 
ga dī ju mus, kad sa ņem ta īpa ša at ļau ja;

5.10.15. Ie bū vēt ko kus ēkās, ap kraut ko kus ar mal ku, būv ma-
te riā liem, ap stā dī ju mos no kraut ma te riā lus, kas vei ci na 
ap stā dī ju mu kai tēk ļus iz pla tī ša nos;

5.10.16. Veikt celt nie cī bas un re mon ta dar bus, ja ap stā dī ju mi 
nav no ro be žo ti ar aiz sar gu vai ro giem, at rakt ko ku sak-
nes tu vāk par 1,5 m, ap bērt ko ku stum bru pa mat nes ar 
ze mi vai būv gru žiem, iz ņe mot ga dī ju mus, kad iz strā dāts 
vai ap stip ri nāts īpašs pro jekts, as fal tē jot pla tī bas, at stāt 
ap do bes vis maz 1,5 m dia met rā ap kok iem;

5.10.17. Jeb ku ra vei da pat va ļī ga ko ku un krū mu stā dī ša na 
pa gas ta te ri to ri jā (iz ņe mot in di vi duā los ap bū ves ze mes 
ga ba lus) bez sa ska ņo ša nas ar Māl pils pa gas ta būv val di, 
Cen trā liem elek tris ka jiem tīk liem, “Lat te le kom”, u.c. ko mu-
ni kā ci ju tīk lu īpaš nie kiem.

5.10.18. Ko ku stā dī ša na ma zāk kā 5 m at tā lu mā no ēku sie nām, 
krū mu stā dī ša na ne ma zāk kā 1,5 m at tā lu mā no ēku sie-
nām.

5.10.19. Ko ku stā dī ša na no in že nier tīk liem ma zāk kā 3 m at tā-
lu mā, krū mu stā dī ša na no in že nier tīk liem ma zāk kā 1 m 
at tā lu mā.

5.10.20. Aug ļu ko ku stā dī ša na ma zāk kā 3 m at tā lu mā no kai-
mi ņu ro be žas, ķir šu un plūm ju stā dī ša na ma zāk kā 2 m 
at tā lu mā no kai mi ņu ro be žas, ogu lā ju stā dī ša na ma zāk 
kā 1 m at tā lu mā no kai mi ņu ro be žas.

6. Ie lu se gu ma uz tu rē ša nas kār tī ba un dar bu veik-
ša nas kār tī ba pa ze mes ko mu ni kā ci jās, kas sais tī ti
 ar ce ļu (ie lu) se gu mu, tro tuā ru, zā lie nu, ap stā dī ju mu iz-
rak ša nu.

6.1. Šie no tei ku mi ir ob li gā ti vi sām or ga ni zā ci jām uz ņē mu-
miem un uz ņē mēj sa bied rī bām, kas veic pa ze mes būv ju 
ce ļu pro jek tē ša nu, celt nie cī bu, re mon tu un eks plua tā ci ju 
pa gas ta te ri to ri jā.

6.2. Ju ri dis kām un fi zis kām per so nām ir aiz liegts pat va ļī gi veikt 
pa gas ta te ri to ri jā pa ze mes dar bus, kas sais tī ti ar virs ze-
mes būv ju at rak ša nu, ma te riā lu uz gla bā ša nu, pie gā žot ar 
celt nie cī bas at kri tu miem ie lu brau ca mo da ļu, tro tuā rus un 
in že nier tīk lu tra ses. 

6.3. Ze mes dar bu veik ša na, ja ir pro jekts un celt nie cī bas dar bu 
at ļau ja lau ku mos, ie lās, caur brauk tu vēs, par kos, ap stā dī-
ju mos, zā lie nos, kā arī pa ze mes ko mu ni kā ci ju re monts 
un celt nie cī ba, kas sais tī ti ar virs ze mes būv ju at rak ša nu, 
tiek at ļau ta ti kai pēc tiem pro jek tiem, kas ir sa ska ņo ti ar 
Māl pils pa gas ta būv val di, “Nor ma K”, Cen trā liem elek tro-
tīk liem, Ce ļu sa tik smes dro šī bas di rek ci ju, Uguns dzē sī bas 
un glāb ša nas bri gā di, “Lat te le kom”. Māl pils pa gas ta 
būv val de rak stis kā vei dā iz dod at ļau jas par ze mes dar bu 
veik ša nu pa gas ta te ri to ri jā, to veik ša nas kār tī bu un no sa ka 
ka len dā ros ter mi ņus. Bez tam pa gal mu, ie stā žu un uz ņē-
mu mu te ri to ri jā ne piec ie ša ma pa pil dus sa ska ņo ša na ar 
na mu saim nie kiem, ie stā žu vai uz ņē mu mu īpaš nie kiem . 
Ja pa ze mes bū ves šķēr so pa gas ta ie las vai ce ļus, iz da rot 
to iz bū vi ob li gā ti jā sa gla bā vai jā at jau no se gums.

6.4. Vi sām ju ri dis kām un fi zis kām per so nām ir aiz liegts pat va ļī-
gi veikt da žā da vei da iz ra ku mus, ie skai tot urb ša nu, pā ļu, 
cau ru ļu ie dzī ša nu dzi ļāk par 0,3 met riem; grunts kar je ru 
iz strā di un ve lē nu sa gat avo ša nu vi sā Māl pils pa gas ta te-
ri to ri jā.

6.5. Pa gai du kus tī bas slēg ša na vai ie ro be žo ša na pa gas ta 
ie lās no tiek ti kai pēc ap brau ca mo ce ļu ie rī ko ša nas un 
to uz tu rē ša nas no to or ga ni zā ci ju pu ses, ku ras veic ce ļu 
se gu ma rak ša nu, un no dro ši na trans por ta kus tī bas un 
gā jē ju dro šī bu. Or ga ni zā ci jas, kas iz vir za jau tā ju mu par 
kus tī bas ie ro be žo ša nu vai slēg ša nu, sa ska ņo to ar Māl pils 

pa gas ta būv val di un Ce ļu sa tik smes dro šī bas di rek ci ju.
6.6. Brauk ša na ar trak to riem un ci ta vei da trans por ta lī dzek-

ļiem, ku ri bo jā ie lu se gu mu, ir aiz lieg ta pa gas ta ie lās, ku rās 
ir bruģ ak me ņu, plāt ņu, as fal ta, dzelzsbe to na se gums. 

 Brauk ša na ar trak to riem un ci ta vei da me hā nis miem , ku-
riem ir kā pur ķē des, pa ie lām ar ze mes, grants, šķem bu 
un ci ta vei da vien kār šo se gu mu ir at ļau ta kat rā at se viš ķā 
ga dī ju mā ti kai ar Māl pils pa gas ta būv val des rak stis ku 
at ļau ju. 

 Vei cot lauk saim nie cī bas dar bus ar trak to riem un ci ta 
vei da me hā nis miem (arot, kul ti vē jot u.c.) nav pie ļau ja ma 
ce ļa se gu ma un ce ļa no ma ļu bo jā ša na (uz ir di nā ša na un 
pie kai sī ša na ar ze mi, ve lē nām, kūt smēs liem).

 Bo jā tos ie lu se gu mus (ie skai tot vien kār šos) at jau no un 
sa kār to tās ju ri dis kās un fi zis kās per so nas, kas pie ļā vu šas 
se gu mu bo jā ju mus.

 Sma go un liel ga ba rī ta kra vu pār va dā ša nu var veikt ti kai 
ar Māl pils pa gas ta būv val des rak stis ku at ļau ju, kas sa ska-
ņo ta ar Ce ļu sa tik smes dro šī bas di rek ci ju. Lai ap zī mē tu 
dar bu veik ša nas ie cirk ņus, kat rai iz rak ša nas vie tai jā būt 
no dro ši nā tai ar stan dar ta no žo go ju mu un ce ļa zī mēm, 
kas sa ska ņots ar Ce ļu sa tik smes dro šī bas di rek ci ju.

6.7. Rak ša nas dar bu lai kā, kas no tiek uz ie lu brau ca mās da ļas, 
jā no dro ši na trans por ta ne trau cē ta kus tī ba, uz stā dot at tie cī-
gas no rā dī ju ma zī mes, ie rī ko jot at tie cī gus pār brauk ša nas 
til tus, bet, slē dzot ie lu, piln īgi jā no dro ši na šā da au to trans-
por ta kus tī ba: uguns dzē sī bas, po li ci jas, avā ri jas die nes tu. 
Iz bū vē jot pa ze mes bū ves zem tro tuā riem, ie tvēm, at bil sto-
šām or ga ni zā ci jām, kas veic dar bus, jā no dro ši na gā jē ju 
nor mā la kus tī ba, kā arī ie brauk ša na pa gal mos un ie eja 
mā jās.

6.8. Nav pie ļau ja mi ne kā di plā no ti vai ne plā no ti dar bi pēc as-
fal ta un be to na vai ci ta piln vei do ta se gu ma iz bū vē ša nas, 
iz ņe mot avā ri jas dar bus, kas sais tī ti ar ce ļa se gu mu un 
tro tuā ru iz rak ša nu:

6.8.1. uz tro tuā riem un par kos tri ju ga du lai kā;
6.8.2. uz ie lu brau ca mās da ļas pie cu ga du lai kā.
6.9. Ie lu brau ca mās da ļas un tro tuā ru celt nie cī bas, ka pi tā la 

re mon ta un re kon struk ci jas lai kā pa ze mes būv ju īpaš nie-
kiem sa viem spē kiem un uz celt nie cī bas or ga ni zā ci jas 
rē ķi na jā veic būv ju pār bū ve uz jau nām vie tām pēc sa ska-
ņo tiem pro jek tiem.

6.10. At klā jot pat va ļī gus at rak ša nas ga dī ju mus vai pa ze mes ko-
mu ni kā ci ju ie rī ko ša nu, pār kāp jot no teik to tra si vai ap stip-
ri nā to pro jek tu, Māl pils pa gas ta būv val dei ne ka vē jo ties 
jā pie pra sa dar bus pār traukt. Turp mā kā dar bu veik ša na, 
kā arī pie slēg ša nās eso ša jiem in že nier tīk liem no tiek ar 
būv val des, at tie cī gā in že nier tīk la īpaš nie ka at ļau ju, sa ska-
ņo jot to ar ie in te re sē ta jiem die nes tiem, bet vai nī gie tiek 
sauk ti pie ad mi nis tra tī vās at bil dī bas.

6.11. Pa gai du no žo go ju mu un žo gu uz stā dī ša na celt nie cī bas 
ob jek tiem, kas trau cē nor mā lu kus tī bu, tiek veik ta ti kai ar 
Māl pils pa gas ta būv val des un Ce ļu sa tik smes dro šī bas 
di rek ci jas at ļau ju, sa ska ņā ar ski cēm.

7. Pa ze mes un virs ze mes būv ju iz bū ves, pār kār to ša nas un 
re mon ta pro jek tu sa ska ņo ša nas kār tī ba

7.1. Pa ze mes būv ju iz bū ves, pār kār to ša nas un re mon ta pro-
jek ti, kā arī caur brauk tuv ju, ie lu, lau ku mu, til tu celt nie cī-
bas, re kon struk ci jas un ka pi tā lā re mon ta pro jek ti, kā arī 
skvē ru ie rī ko ša na un ci ti dar bi, rak ša nas, kas sais tī ti ar 
at tie cī ga jiem die nes tiem, ir jā sa ska ņo ar Māl pils pa gas ta 
būv val di, kā arī ar at tie cī ga jiem die nes tiem, kas no rā dī ti 
šo No tei ku mu 6.3.punk tā.

 Pa ze mes ko mu ni kā ci ju pro jek tē ša na tiek veik ta bal sto ties 
uz tra ses iz vē les ak tu, kas ir sa ska ņots ar vis iem pa gas ta 
in že nier die nes tiem un Māl pils pa gas ta būv val di.

 Ja ir ne sa ska ņas at tie cī bā uz ie ce rē tām tra sēm, ga lī go 
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lē mu mu pie ņem pa gas ta pa do me. Par jau nu ce ļa mo vai 
re kons truē ja mo mā ju, dzī vo ja mo ma sī vu, rūp nie cis ko uz-
ņē mu un ci tu pro jek tu uz de vu ma sta di jā eso šo ob jek tu 
te ri to ri jas lab ie kār to ša nas jau tā ju mi jā sa ska ņo ar Māl pils 
pa gas ta būv val di.

7.2. Tiek aiz liegts mai nīt ap stip ri nā tās tra ses bez sa ska ņo ša nas ar 
būv val di, kā arī ar ci tām ie in te re sē ta jām or ga ni zā ci jām.

7.3. Sa ska ņo tā pro jek ta dar bī bas ter miņš tiek no teikts ne il gāk 
par 1 ga du kopš sa ska ņo ša nas brī ža.

8. Ze mes dar bu veik ša nas at ļau ju iz do ša nas kār tī ba
8.1. Tiek aiz lieg ta jau nu ce ļa se gu mu celt nie cī ba, ve co ce ļa 

se gu mu un lab ie kār to ša nas būv ju celt nie cī ba, re kon struk-
ci ja un ka pi tā lais re monts pa gas ta te ri to ri jā bez pro jek ta, 
sa ska ņo ta ar būv val di, Ce ļu sa tik smes dro šī bas di rek ci ju 
un ci tām ie in te re sē tām or ga ni zā ci jām. Bei dzot lab ie kār-
to ša nas ob jek tu celt nie cī bu (re kon struk ci ju vai ka pi tā lo 
re mon tu), iz pil du do ku men tā ci ja tiek no do ta Māl pils pa-
gas ta būv val dē.

8.2. Lai sa ņem tu ze mes dar bu veik ša nas at ļau ju, “Nor ma K” 
ne piec ie šams ie sniegt:

8.2.1. celt nie cī bas at ļau ju no būv val des;
8.2.2. Pro jek ta do ku men tā ci ju, kas sa ska ņo ta ar vis iem ie in te re-

sē ta jiem die nes tiem;
8.2.3. De fek tu ak tu, kas sa stā dīts ko pā ar “Nor ma K” pār stāv jiem, 

ku rā tiek at spo gu ļots ce ļu se gu mu stā vok lis līdz pa ze mes 
būv ju iz bū ves dar bu sāk ša nai un dar bu ap joms, kas sais-
tīts ar at jau no ša nu;

8.2.4. Ja pa ze mes būv ju iz bū ves dar bu ap joms ir liels, tad jā ie-
sniedz dar bu veik ša nas teh no lo ģis kais gra fiks.

8.3. Pa ze mes ko mu ni kā ci ju iz bū ves veik ša nas or ga ni zā ci jas 
va dī tājs, meis tars vai ci ta amat per so na, kas ir sa ņē mu-
si at ļau ju, ir ad mi nis tra tī vi at bil dī ga par dar bu veik ša nu 
no teik ta jos at ļau jā ter mi ņos un par dar bu teh no lo ģi jas 
at bil sto ši Lat vi jas celt nie cī bas nor ma tī viem.

9. Ze mes dar bu veik ša nas kār tī ba
9.1. Vi sus pa ze mes ko mu ni kā ci ju re mon ta un iz bū ves un cie-

tā se gu ma ie kār to ša nas dar bu Māl pils pa gas tā var veikt 
ti kai spe cia li zē tas or ga ni zā ci jas, ku rām ir li cen ce.

9.2. Vei cot rak ša nas dar bus trans por ta un gā jē ju kus tī bas vie-
tās, jā ie vē ro dar bu kār tī ba, kas no dro ši na kus tī bas dro šī bu. 
Dar bu kār tī bu un se cī bu no sa ka Māl pils pa gas ta būv val de. 
Par trans por ta un gā jē ju kus tī bas dro šī bu rak ša nas zo nā 
at bild per so nas, kas ir at bil dī gas par dar bu veik ša nu.

9.3. Dar bu veik ša nas lai kā at bil dī gai per so nai vai per so nai, 
ku ra to aiz stāj, ir jā at ro das dar ba vie tā, lī dzi ņe mot at ļau ju 
un ap stip ri nā to pro jek tu ar pil nu sa ska ņo ša nas tek stu.

9.4. Lai veik tu ne piec ie ša mos dro šī bas pa sā ku mus un no vēr-
stu pa ze mes būv ju bo jā ju mus, per so nai, kas ir at bil dī ga 
par dar bu veik ša nu, ne vē lāk kā dien nak ti pirms dar bu sāk-
ša nas ir jā iz sauc uz dar ba vie tu ie in te re sē to or ga ni zā ci ju 
pār stāv ji, jā no sa ka ko pā ar vi ņiem pa ze mes būv ju pre cī za 
at ra ša nās vie ta un jā veic ne piec ie ša mie pa sā ku mi, ku riem 
jā no dro ši na pa ze mes būv ju piln īga sa gla bā ša nas.

9.5. At klā jot rak ša nas lai kā pa ze mes bū ves, kas nav no rā dī tas 
pro jek tā, turp mā kie dar bi ne ka vē jo ties jā pār trauc un jā iz-
sauc at tie cī gās or ga ni zā ci jas pār stā vis. Turp mā kie dar bi 
tiek veik ti ti kai pēc ie priekš mi nē tā pār stāv ja no rā dī ju ma, 
par to tiek sa stā dīts akts un tiek in for mē ta Māl pils pa gas ta 
būv val de.

9.6. At bil dī ga par eso šo būv ju bo jā ju mu ir or ga ni zā ci ja, kas 
veic dar bus, un per so nī gi tā per so na, kas ir at bil dī ga par 
dar bu veik ša nu.

9.7. Strā dā jot ar ak mens se gu miem, ak mens (bru ģis) tiek 
sa krauts grē dās no žo go ju mu iek špu sē vai vie tā, ku ru spe-
ciā li ir ie rā dī ju si Māl pils pa gas ta būv val de. Celt nie cī bas 
or ga ni zā ci jai ir jā veic lie kās grunts, ma te riā lu no vāk ša na 

un dar ba vie tas at brī vo ša na ne vē lāk kā 24 stun das pēc 
tran še jas aiz bēr ša nas.

9.8.  Uz ie lām, lau ku miem un ci tām lab ie kār to tām te ri to ri jām 
tran še ju un būv bed ru, kas do mā tas pa ze mes būv ju iz bū-
vei un virs ze mes būv ju celt nie cī bai, iz rak ša na un aiz bēr-
ša na ir jā veic ie vē ro jot se ko jo šus no sa cī ju mus:

9.8.1.  tran še ju pla tu mam jā būt mi ni mā lam (at bil sto ši pro jek tam) 
at ka rī bā no ārē jiem ga ba rī tiem;

9.8.2.  tran še jas un būv bed res jā no stip ri na at bil sto ši eso ša jiem 
ze mes dar bu veik ša nas no tei ku miem;

9.8.3. lai iz vai rī tos no ie gru vu miem, at jau no jot ce ļa se gu mus 
tran še jas un būv bed res aiz bēr ša na tiek veik ta ar smil tīm 
ne bie zā ku par 0,2 m slā ni, kat ru slā ni ir jā sa mit ri na un 
jāb lie tē, bet zie mas lai kā ar at ves tām at ku su šām smil tīm 
ar rū pī gu blie tē ša nu.

9.9. Tran še ju un būv bed res aiz bēr ša nu veic celt nie cī bas or ga-
ni zā ci ja teh nis kās uzr au dzī bas teh nis kā kon tro lē sa stā dot 
ak tu par aiz bēr ša nas dar biem. Ja tran še jas tiek aiz bēr tas ar 
ne at bil sto šu grun ti vai bez ne piec ie ša mās blie tē ša nas, or ga-
ni zā ci jai, kas veic aiz bēr ša nas kva li tā tes teh nis ko kon tro li, ir 
jā pār trauc dar bi un jā sa stā da at tie cīgs akts, ku ra iz pil de ir 
ob li gā ta. Or ga ni zā ci jas, kas veic pa ze mes ko mu ni kā ci ju ie-
rī ko ša nu, zie mā se gu mu at jau no pa gai du va rian tā. Pa va sa rī 
se gums jā at jau no piln īgi. Ja pēc ce ļa se gu mu at jau no ša nas 
di vu ga du lai kā iz vei do jas ie gri me grunts ne kva li ta tī vas no blī-
vē ša nas re zul tā tā tran še jā vai at jau no tā ie cirk ņa pos tī jums, 
tad ce ļu se gu ma at kār to tu at jau no ša nu veic tā or ga ni zā ci ja, 
kas iz bū vē ja pa ze mes ko mu ni kā ci jas.

9.10. Tiek aiz liegts iz bērt grun ti vai celt nie cī bas ma te riā lus ap-
stā dī ju mos, uz aku vā kiem, lie tus ūdens rež ģiem un tos 
aiz bū vēt ciet re mon tē jot aiz sarg plāk snes un kār bas, kas 
no dro ši na pie eju pie lū kām un akām.

9.11. Tiek aiz liegts at sūk nēt ūde ni no akām, būv bed rēm un pa-
gra biem tie ši uz brau ca mās da ļas. Ūdens at sūk nē ša nu 
no būv bed rēm, tran še jām un akām var veikt lie tus ūdens 
uz tvē rē jā (sa ņē mē jā) pie no sa cī ju ma, ka pie sūk ņa no liet-
nes tiek ie rī kots no stā di nā tājs (ko ka kas te).

9.12.  Pa ze mes būv ju avā ri ju lik vi dā ci jas dar bi tiek veik ti ne-
ka vē jo ties pa zi ņo Māl pils pa gas ta būv val dei, pēc tam 
no for mē jot at tie cī gu ie snie gu mu. Ja šie dar bi tur pi nās 
il gāk par 24 stun dām, tad to no for mē ša na no tiek pa ras tā 
kār tī bā. Avā ri jas iz ra ku mu vie tas jā no žo go vi sā iz ra ku mu 
pla tī bā un nakts lai kā tās jā ap gais mo. Vi su lie ko grun ti pēc 
tran še ju aiz bēr ša nas ne ka vē jo ties jā no vāc, bet as fal tu un 
ci tus ce ļa ma te riā lus jā pie gā dā de mon tē ša nas vie tās tām 
or ga ni zā ci jām, kas vei ku šas avā ri jas vie tu at rak ša nu. 

9.13. Ju ri dis kām un fi zis kām per so nām, kas sis te mā tis ki pār-
kāpj dar bu veik ša nas no tei ku mus, ne ie vē ro celt nie cī bas 
no tiek tos ter mi ņus un sav lai cī gi ne ie sniedz ne piec ie ša mo 
in for mā ci ju Māl pils pa gas ta būv val dē var aiz tu rēt at ļau jas iz-
do ša nu dar bu veik ša nai līdz do tā jau tā ju ma iz ska tī ša nai.

9.14. Or ga ni zā ci ja (pa sū tī tājs), kas veic ce ļu, tro tuā ru, zā lie nu 
rak ša nas dar bus, lai iz bū vē tu pa ze mes ko mu ni kā ci jas, ja 
tai nav ie spē jams at jau not ie priek šē jā stā vok lī no pos tī to 
ie lu se gu mu:

9.14.1 līdz ze mes veik ša nas dar bu at ļau jas sa ņem ša nai jā at rod 
dar buz ņē mējs un jā vie no jas ar vi ņu par se gu ma at jau no-
ša nu.

9.15. Dar buz ņē mējs no teik tā ter mi ņā at jau no se gu mu sā kot nē jā 
iz ska tā un no dod pa sū tī tā jam.

9.16. Pa sū tī tājs, or ga ni zā ci ja, kas sa ņē mu si at ļau ju ze mes dar-
bu veik ša nai, no dod ob jek tu Māl pils pa gas ta būv val des 
pār stā vim.

9.17. Dar bu vei cē jam jā ie vē ro no sa cī ju mi, ku rus ir iz vir zī ju si 
Māl pils pa gas ta būv val de.
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10. Elek tris ko tīk lu gā zes, ūdens va da un ka na li zā ci jas, kā arī 
sil tum tīk lu ie tai šu aiz sar dzī ba

Elek tris ko tīk lu aiz sar dzī ba
10.1. Vi sām ju ri dis kām un fi zis kām per so nām, kas veic at rak ša-

nas dar bus vai rāk ne kā 0,2 m dzi ļu mā Māl pils pa gas ta ro-
be žās, uz ņē mu mu te ri to ri jās, ie lās, lau ku mos un zā lie nos 
bez rak ša nas at ļau jas jā sa ņem arī “Latv ener go” Si gul das 
elek tris ko tīk lu at ļau ja.

10.2. Vi sos ga dī ju mos, dar bi jā veic to or ga ni zā ci ju no vē ro tā ju 
ob li gā tā klāt būt nē, ku ras eks plua tē ka be ļu tīk lus, at rak ša-
nu var veikt ti kai vi ņu klāt būt nē.

10.3. Vei cot dar bus, ie gul dī tā jiem jā iz pil da teh nis kie no tei ku mi, 
kas no rā dī ti dar bu iz pil dī ša nas at ļau jā, kā arī Si gul das 
elek tro tīk lu teh nis kās uzr au dzī bas pār stāv ju no rā dī ju mi.

10.4. Aiz liegts:
10.4.1. at ras ties elek tris ko tīk lu būv ju te ri to ri jā un tel pās, at vērt 

elek troie tai šu dur vis, no žo go ju mus un lū kas, pie slēg ties 
elek tris ka jiem tīk liem un dar bi nāt ko mu ni kā ci jas ap arā-
tus;

10.4.2. mest uz va diem un balst iem, kā arī tu vi nāt tiem jeb kā dus 
priekš me tus;

10.4.3. kāpt uz elek tris ko tīk lu kon struk ci jām, pies liet, no vie tot 
vai no stip ri nāt uz tām da žā dus priekš me tus;

10.4.4. laist gai sa pū ķus, lid apa rā tu spor ta mo de ļus un ci tus 
li do jo šus priekš me tus elek tris ko tīk lu tu vu mā.

10.5. Per so nām, ku ras ie vē ro ju šas pār rau tus, uz ze mes gul-
do šus vai no kā ru šos gais va du elek tro lī ni ju va dus, kā arī 
ga dī ju mos, ja draud va du trūk ša na vai bal stu kri ša na, ja 
at vēr tas elek troie tai šu dur vis, vai bo jā ti no žo go ju mi, ne-
ka vē jo ties par to jā zi ņo elek tris ko tīk lu dis pe če ram.

10.6. Par bo jā ju miem at bil dī gās per so nas un pil so ņi at lī dzi na 
no da rī tos zau dē ju mus elek tro tīk lu īpaš nie kam no teik ta jā 
kār tī bā.

Pa gas ta pa ze mes būv ju aiz sar dzī ba
10.7. Ārē jo ūdens va da, ka na li zā ci jas, gā zes cau ru ļu un sil tum tra-

ses ie rī ko ša nas dar bi jā veic ti kai sa ska ņā ar teh nis ka jiem 
no tei ku miem, ku rus iz de vu si Māl pils pa gas ta būv val de, 
gā zes saim nie cī ba un sil tum tīk lu uz ņē mums.

10.8. Aiz liegts:
10.8.1. pa ze mes ko mu ni kā ci jas ie rī kot kā pa stā vī gas vai pa gai du 

bū ves, bērt at kri tu mus, iz liet šķid ru mus, kas sa tur skā bes, 
sā ļus, sār mus, mest kra vas un stā dīt ko kus 2 met rus pla tā 
jos lā uz kat ru pu si no ma lē jā va da;

10.8.2. celt bū ves un veikt jeb kā dus celt nie cī bas dar bus, (kā pa-
gai du, tā pa stā vī gos) pa ze mes gā zes tīk lu aiz sar dzī bas 
zo nā – aug sta spie die na (6 – 12 MPa) zo nā – 10 m, aug sta 
spie die na (3–6MPa) – 7 m, vi dē ja spie die na – 4 m, ze ma 
spie die na – 2 m uz kat ru pu si.

10.8.3. Aiz spros tot gā zes sa da les un gā zes re gu lē ša nas punk-
tiem pie vad ce ļus.

10.8.4. Pat va ļī gi pie slēg ties gā zes tīk liem, kā arī veikt gā zes tīk lu 
mon tā žu, uz stā dīt gā zes ap arā tus un pie slēgt ap rī ko ju-
mu.

10.8.5. At vērt un no ņemt aku vā kus, kā arī at vērt un aiz vērt gā zes 
va du slēg ie rī ces.

10.9. Vi sām or ga ni zā ci jām, ku rām ir pa ze mes bū ves, pie ņe mot 
no jau na ie rī ko tos vai re kons truē tos pa ze mes tīk lus ar bū-
vēm uz tiem (akas, šah tas, ko lek to rus utt.), ne piec ie šams 
in for mēt par to “Lat vi jas gā zi”, lai or ga ni zē tu jau no būv ju 
ie spē ja mās gā zes no plū des kon tro li.

10.10. Vei cot ze mes dar bus, celt nie cī bas or ga ni zā ci jām jā no dro-
ši na eso šo pa ze mes ko mu ni kā ci ju (būv ju) sa gla bā ša na 
dar bu zo nā vi sā celt nie cī bas lai ka gai tā. Ja ro das gā zes 

va da bo jā jums vai sa jū ta ma gā zes sma ka, per so nai, kas 
at bil dī ga par dar ba veik ša nu, ne ka vē jo ties jā eva kuē strād-
nie ki no bīs ta mās zo nas un jāin for mē gā zes saim nie cī bas 
avā ri jas die nests. Bo jā ju ma vie ta jā no ro be žo un jā or ga ni-
zē ap sar dze. Pa sā ku mi, kas no dro ši na eso šo pa ze mes 
ko mu ni kā ci ju sa gla bā ša nu, jā pa redz pro jek tā.

10.11. Par bo jā ju miem, vei cot ze mes dar bus, or ga ni zā ci ja, at bil-
dī gās per so nas un pil so ņi at lī dzi na no da rī tos zau dē ju mus 
ko mu ni kā ci ju īpaš nie kam li ku mā no teik ta jā kār tī bā.

11. Ce ļu se gu mu un ap stā dī ju mu at jau no ša nas kār tī ba
11.1. Vi su vei du ce ļu se gu mu, ap stā dī ju mu un virs ze mes būv ju 

at jau no ša na no tiek no teik ta jā lai kā pēc Māl pils pa gas ta 
būv val des rī ko ju ma at bil sto ši ie snieg ta jiem teh nis ka jiem 
no sa cī ju miem:

11.2. iz jauk to tro tuā ru at jau no ša na, ne at ka rī gi no se gu ma vei-
da, tiek veik ta pil nā se gu ma pla tu mā ie rī ko jot pa mat ni 
tran še ju iz rak ša nas pla tu mā;

11.3. ie las brau ca mā da ļa ar as fal ta un be to na se gu mu tiek 
at jau no ta ie priek šē jā stā vok lī, kas tiek fik sēts ar spe ciā lu 
div pu sē ju ak tu, ku ru sa stā da pirms dar bu ie sāk ša nas vei-
do jot pa ze mes ko mu ni kā ci jas, bet kal to ak me ņu bru ģa 
un be to na bru ģa se gu mu tran še jas div kār tī gā pla tu mā ar 
at kār to tu at jau no ša nu pēc grunts no sē ša nās tran še jā. Ie lu 
brau ca mā da ļa, ku rai nav cie tā ce ļa se gu ma, tiek at jau no-
ta ie priek šē jā stā vok lī ar no stip ri nā ša nu, kas no dro ši na 
trans por ta nor mā lu caur brauk ša nu;

11.4. grants se gums tiek at jau nots ie priek šē jā stā vok lī, ku ru 
no sa ka div pu sējs akts, kas tiek sa stā dīts pirms rak ša nas 
dar bu sā ku ma;

11.5. ap stā dī ju mi tiek at jau no ti iz ra ku mu pla tu mā at bil sto ši 
teh nis ka jiem no sa cī ju miem;

11.6. virs ze mes ce ļu bū ves (ce ļa zī mes, ie lu pār ejas, gā jē ju 
no žo go ju mi u.c.) tiek at jau no tas uz or ga ni zā ci ju rē ķi na, 
ku ras vei ku šas rak ša nas dar bus.

11.7. At jau no tais ce ļu se gums tiek no dots pēc ak ta Māl pils 
pa gas ta būv val dē ar iz pil dī ju ma ski ci un tā mi par fak tis ki 
iz pil dī tā dar ba ap jo mu.

12. Jau nas celt nie cī bas plā no ša na un eso šo pa ze mes ko mu-
ni kā ci ju (būv ju) pār vei do ša na

12.2. Jau nu pa ze mes ko mu ni kā ci ju iz vei do ša nu un eso šo 
ko mu ni kā ci ju pār vei do ša na, pa ras ti tiek veik ta līdz ie lu, 
lau ku mu re kon struk ci jai (ka pi tā la jam re mon tam), kā arī 
ci tiem lab ie kār to ša nas dar biem, vai to no ri ses lai kā ņemt 
vē rā celt nie cī bas per spek tī vos plā nus.

12.3. Lai sa ska ņo tu ie lu, ce ļu un pa ze mes ko mu ni kā ci ju celt nie-
cī bas un re kon struk ci jas dar bu veik ša nu, Māl pils pa gas ta 
būv val dei līdz kat ra ga da 1.mar tam ir jā iz strā dā dar ba 
plāns (iz ņe mot avā ri jas), ce ļa se gu ma ka pi tā lā re mon ta un 
pa gas ta būv ju plāns uz nā ko šo ga du, sa ska ņo jot dar bus 
sa vā star pā, ne at ka rī gi no re so ru pie de rī bas, pie da lo ties 
vi sām ie in te re sē ta jām or ga ni zā ci jām un ie snie dzot šos 
plā nus pa gas ta pa do mei.

12.4. Vi sām pa gas ta ju ri dis ka jām un fi zis ka jām per so nām, ku ras 
nā ko ša jā ga dā veikts pa ze mes ko mu ni kā ci ju celt nie cī bas 
vai re mon ta dar bus, līdz paš rei zē jā ga da 1. mar tam jā ie-
sniedz ie snie gums Māl pils pa gas ta būv val dē ar tra ses 
shē mu pie li ku mu. Ga dī ju mā, ja ie snie gu mi nav ie snieg ti 
no rā dī ta jos ter mi ņos, at ļau ja par ze mes dar bu veik ša nu 
nā ko ša jā ga dā ne tiek iz snieg ta.

13. Iz pil dī ju ma ra sē ju mu no for mē ša na un uz cel to pa ze mes 
ko mu ni kā ci ju (būv ju) pie ņem ša na eks plua tā ci jā

13.2. Pa ze mes ko mu ni kā ci ju (būv ju) iz pil dī ju ma ra sē ju mus 
sa stā da celt nie cī bas or ga ni zā ci jas celt nie cī bas dar bu 
pro ce sā at bil sto ši Lat vi jas celt nie cī bas nor mām:

13.1.1. bei dzot pa ze mes ko mu ni kā ci ju iz bū vi pirms tran še ju un 
būv bed ru aiz bēr ša nas, celt nie cī bas or ga ni zā ci jai ir jā sa-
stā da iz bū vē tās tra ses iz pil dī ju ma ra sē jums mē ro gā un uz 

Turpinājums no 11. lpp.



2007. gada maijs 13mÂLpILS VÇSTIS 

pro jek ta pa ma ta. Tie jā pa rak sta per so nai, ku ra sa stā dī ju si 
ra sē ju mus un vei ku si iz pil dī ju ma ģeo dē zis ko fo to gra fē ša-
nu. Ra sē jums jā pa vai ro 3 ek sem plā ros;

13.2.1. ne piec ie ša mī bas ga dī ju mā, lai pre cī zi pār bau dī tu tra ses 
at ra ša nās vie tu plā nā un aug stu ma at zī mes, iz bū vē tās 
pa ze mes ko mu ni kā ci jas kon tro lei jā veic ģeo dē zis kā uz-
ņem ša na.

13.3. Kon tro lei ģeo dē zis ko uz ņem ša nu veic Valsts ze mes die-
nests pēc pa sū tī tā ja ie snie gu ma ne vē lāk kā 5 die nas pēc 
ie snie gu ma sa ņem ša nas. Ie snie gu ma pie li ku mā jā būt 
iz pil dī ju ma ra sē ju miem, ku rus sa stā dī ju si celt nie cī bas 
or ga ni zā ci ja.

13.4. Kon tro les uz ņem ša nas ma te riā lus iz ska ta at bil dī gie in že-
nier die nes ti, kas no sa ka tīk lu iz bū ves pa rei zī bu, pie ņem 
tos eks plua tā ci jā. Ja tiek kon sta tē tas no vir zes no pro jek ta, 
at bil dī gie in že nier die nes ti lemj jau tā ju mu par ne piec ie ša-
ma jiem la bo ju miem un pār bū vi.

13.5. Par ie rī ko to pa ze mes ko mu ni kā ci ju sa stā dī ša nas pa rei zī-
bu un sav lai cī gu ie snieg ša nu ir at bil dī gi celt nie cī bas un 
mon tā žas or ga ni zā ci ju dar bi nie ki un pa sū tī tā ji.

14. Zīm ju un in for mā ci jas sis tē mu, rek lā mu, afi šu un ma zo 
ar hi tek tū ras for mu uz stā dī ša na

14.1. Vi sa vei da in for mā ci jas un rek lā mas, at se viš ķu pa gas ta 
vi des vei do ša nas ele men tu iz vei do ša na tiek at ļau ta kār tī-
bā, ku ru no sa ka Māl pils pa gas ta pa do me.

14.2. Sa bied rī bas, uz ņē mu mi, ie stā des, or ga ni zā ci jas un fi zis-
kās per so nas, kas rek la mē sa vas pre ces un snieg tos 
pa kal po ju mus, var uz stā dīt da žā da vei da rek lā mu ti kai 
ar īpaš nie ka vai dar ba de vē ja pie kri ša nu pēc pro jek tiem, 
ku rus ap stip ri nā ju si Māl pils pa gas ta būv val de, ta jās vie-
tās, kas sa ska ņo tas ar Ce ļu sa tik smes dro šī bas di rek ci ju, 
pa gas ta in že nier die nes tiem.

14.3. Vi sa rek lā ma un in for mā ci ja tiek vei do ta valsts va lo dā. 
Zīm ju un in for mā ci jas īpaš nie kiem jā se ko valsts va lo das 
pa rei zī bas pie lie to ša nai, tā pēc rek lā mu pro jek ti un da žā di 
in for mā ci jas tek sti, kas tiek iz man to ti kā rek lā ma, ir jā sa-
ska ņo ar Valsts va lo das in spek ci ju.

14.4. Rek lā mas, iz kārt ņu, pa zi ņo ju mu un ci tas in for mā ci jas īpaš-
nie kiem ir jā se ko tās stā vok lim un sav lai cī gi tā jā no ņem 
vai jā at jau no. Ga dī ju mā, ja ne tiek ie vē ro ti šie no tei ku mi, 
rek lā mas un in for mā ci jas sis tē mas ir jā no ņem uz īpaš nie-
ka rē ķi na.

14.5. Tiek aiz liegts mai nīt ēku ar hi tek tū ras ele men tus, no jaukt 
vai uz stā dīt ma zās ar hi tek tū ras for mas bez sa ska ņo ša nas 
ar būv val di, pie mi nek ļu aiz sar dzī bas no da ļu, ne piec ie ša-
mī bas ga dī ju mā, ar pie mi nek ļu aiz sar dzī bas in spek ci ju.

14.6. Ve co māk sli nie cis kās no for mē ša nas ob jek tu at jau no ša-
nu un jau no iz strā di, kā arī lab ie kār to ša nas ele men tus, 
in ter je rus, ēku krā so ša nu, mo nu men tā li de ko ra tī vā rak-
stu ra dar bus, kas sais tī ti ar pa gas ta vi di var veikt ti kai 
pēc sa ska ņo ša nas ar būv val di, Pie mi nek ļa aiz sar dzī bas 
in spek ci ju.

15. Kap sē tu uz tu rē ša nas un eks plua tā ci jas no tei ku mi Māl-
pils pa gas tā

15.1. Ze mes ga ba lu ie da lī ša nu ka pu vie tām veic kap sē tu pār-
zi ņi. 

15.2. Me tā lis kā vai ci ta vei da no žo go ju ma uz stā dī ša nu kap sē tā 
var veikt sa ska ņo jot ar Māl pils pa gas ta būv val di.

15.3. Tiek aiz liegts:
15.3.1. pat va ļī gi mai nīt kap sē tas pār zi ņa ie rā dī to ka pa vie tu 

pla tī bu;
15.3.2. ap mek lēt kap sē tas ar su ņiem vai ci tiem māj dzīv nie-

kiem;
15.3.3. braukt ar ma šī nām mo to cik liem, ve lo si pē diem pa kap-

sē tu te ri to ri ju;
15.3.4. pār dot vai na gus, zie dus, sve ces un ci tus iz strā dā ju mus 

kap sē tu te ri to ri jā un tie šā to tu vu mā bez Māl pils pa gas ta 
pa do mes at ļau jas;

15.3.5. no jaukt, lauzt, bo jāt kap ak me ņus, ap stā dī ju mus, kap-
sē tu no žo go ju mu, kā arī zagt zie dus un vai na gus no 
kap sē tām.

16. Kul tū ras pie mi nek ļu aiz sar dzī bas no tei ku mi
16.1. Kul tū ras pie mi nek ļu res tau rā ci ju, re mon tu un kon ser vā ci ju, 

kā arī spe ciā lus pie mi nek ļu iz pē tes dar bus un ar heo lo ģis-
ko iz pē ti drīkst veikt ti kai ar Valsts kul tū ras pie mi nek ļu aiz-
sar dzī bas in spek ci jas raks tvei da at ļau ju un tās kon tro lē.

16.2. Kul tū ras pie mi nek ļa kon ser vā ci ju, uz tu rē ša nu, re mon tu un 
res tau rā ci ju veic kul tū ras pie mi nek ļu īpaš nieks (va dī tājs) 
par sa viem lī dzek ļiem. 

17. Dzī vo ja mo mā ju un ne ap dzī vo to ēku uz tu rē ša nas no tei-
ku mi Māl pils pa gas tā

 Šie no tei ku mi tiek ie vies ti, lai no dro ši nā tu pa gas ta dzī vo-
ja mā un ne ap dzī vo tā fon da sa gla bā ša nu, uz tu rē tu ēkas 
lie to ša nas kār tī bā, pie šķir tu pa gas tā sa kop tu iz ska tu, 
no vēr stu kār tī bas pār kā pu mus dzī vo ja mās mā jās.

17.1. Vi sas dzī vo ja mās un ne ap dzī vo tās ēkas pil sē tās jā uz tur 
lie to ša nas kār tī bā un tī rī bā.

17.2. Ju ri dis kām un fi zis kām per so nām, kas ir dzī vo ja mo, die nes-
ta vai ra žo ša nas ēku īpaš nie ki vai nom nie ki, tai skai tā arī 
at tie cī bā uz de na cio na li zē ta jām mā jām un valsts īpa šu mā 
eso ša jām mā jām, ir sav lai cī gi jā veic vi ņiem pie de ro šo 
mā ju un uz tām at tie ci nā mo celt ņu re monts, jā iz ga ta vo 
tās eks plua tā ci jai zie mā.

17.3. Dzī vo ja mo un ne pa dzī vo ja mo ēku īpaš nie kiem jā uz tur 
pa gal mu; te ri to ri jas un pie ēkām bla kus eso šās te ri to ri jas 
at bil sto ši Māl pils pa gas ta lab ie kār to ša nas no tei ku miem.

17.4. Ko pē jās pla tī bas uz kop ša nu dzī vo ja mo mā ju iek špu sē 
(kāp ņu tel pas, ejas u.c.) veic mā jas ie dzī vo tā ji at bil sto ši 
kār tī bai.

17.5. Ga dī ju mos, ja tiek no zag ti vai ļaun prā tī gi bo jā ti dzī vo ja-
mās mā jas ele men ti, in že nier ie kār tas un pie sār ņo ta ka-
na li zā ci ja, to at jau no ša na no tiek par vai nī gās per so nas 
lī dzek ļiem.

17.6. Dzī vok ļa, ne ap dzī vo tās tel pas, ku ros ir at slēg tas no cen-
trā lap ku res sis tē mas, īpaš nie kam, nom nie kam jā no dro-
ši na ēkas īpaš nie ka, Sil tum tīk lu un al ter na tī vās ap ku res 
die nes ta pār stāv ju brī va pie eja dzī vok ļiem (tel pām), lai 
pār bau dī tu un re ģis trē tu uz skai tes ie rī ču rā dī tā jus, pār-
bau dī tu tem pe ra tū ras at bil stī bu dzī vok lī (tel pā) pro jek tā 
un rā dī tā jiem.

17.7. Uz kat ras ēkas jā būt mā jas nu mu ram un ie las no sau ku-
mam, kas iz gat avots pēc no teik tā par au ga. Mā ju nu mu rus 
iz ga ta vo uz ēkas īpaš nie ka rē ķi na.

17.8. Tiek aiz liegts:
17.8.1. zagt vai ļaun prā tī gi bo jāt dzī vo ja mās mā jas ele men tus, 

ie skai tot dur vis, slē dze nes, lo gus, elek tros kai tī tā jus, elek-
tro va dus un lam pas, ap gais mes ķer me ņus, mēr apa rā tus, 
sil tu ma mez gla in že nier ie kār tas, pa gal mu lab ie kār to ša nas 
ele men tus un pā rē jo;

17.8.2. re zer vuā ru ie rī ču un gā zes re gu lē ša nas punk tu no žo go-
ju ma bo jā ša na, kā arī ne pie de ro šu per so nu ie kļū ša na 
ie priekš no rā dī to ie kār tu te ri to ri jā;

17.8.3. in že nier tīk lu lū ku sil tu mi zo lā ci jas un ci tu ie kār tu bo jā ša na 
un zag ša na;

17.8.4. bal ko nu un lo dži ju, kāp ņu tel pu, bē ni ņu, pa gra bu, ūdens 
mē rī ša nas mez glu, sil tu ma mez glu un mā ju bla kus eso-
šo te ri to ri ju pie krā mē ša na un aiz krau ša na ar ve cām 
mē be lēm, sa dzī ves un celt nie cī bas at kri tu miem, ēdie nu 
at lie kām, ta ru u.c., kā arī ga rā žām bla kus eso šo te ri to ri ju 
pie krā mē ša na;
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17.8.5. dzī vo ja mo mā ju pa gra bos eso šo šķū nī šu an ti sa ni tārs 
stā vok lis un pie krā mē ša na; šķū nī ši tiek ie da lī ti dzī vok ļu 
īr nie kiem saim nie cis kām va ja dzī bām;

17.8.6. mo to cik lu, mo pē du, kā arī deg vie las un eļ ļas ma te riā lu 
uz gla bā ša na pa gra bu šķū nī šos;

17.8.7. ka na li zā ci jas pie sār ņo ša na, ne uz ma nī ga ap ie ša nās ar 
ūdens ap gā des un ap ku res sis tē mu ele men tiem, kas var 
no vest pie dzī vok ļu pār plu di nā ša nas;

17.8.8. ūdens pa de ves, gā zes un sil tu ma pa de ves dzī vo ja ma mā-
jā vai dzī vok ļos no slēg ša na (aiz vē rot slē dzē jar ma tū ru vai 
ar ci tu me to di) ne sa ska ņo jot ar dzī vok ļu ap saim nie ko tā ju 
un ci tiem ēku īpaš nie kiem, kā arī elek troe ner ģi jas at slēg-
ša na ne sa ska ņo jot ar Cen trā lo elek tris ko tīk lu, Si gul das 
tīk lu eks plua tā ci jas ra jo nu, na mu pār val di un ci tiem mā ju 
īpaš nie kiem;

17.8.9. ļaun prā tī ga ūdens mē rī tā ju un gā zes skai tī tā ju bo jā ša na 
un plom bu no rau ša na;

17.8.10. pat va ļī ga sil tu map gā des, ūdens pa de ves tīk lu, ka na-
li zā ci jas sis tē mas, gā zes ap gā des, elek troap gā des sis-
tē mu ie slēg ša na, iz slēg ša na un shē mas iz mai ņa, kā arī 
pat va ļī ga pie slēg ša nās pie ie priekš mi nē tiem tīk liem bez 
sa ska ņo ša nas ar ko mu nā lo pa kal po ju mu snie dzē jiem, 
Lat vi jas gā zes fi liā li, Cen trā la jiem elek tro tīk liem ;

17.8.11. pat va ļī ga ēku re kon struk ci ja, ēku fa sā des iz mai ņa, lo-
dži ju (bal ko nu) ie stik lo ša na vai pār kār to ša na bez Māl pils 
pa gas ta būv val des un na mu pār val des pie kri ša nas;

17.8.12. pat va ļī ga an te nu uz stā dī ša na uz dzī vo ja mām mā jām un 
ne ap dzī vo ja mām mā jām ne sa ska ņo jot ar na mu pār val di 
un ci tiem ēku īpaš nie kiem;

17.8.13. pat va ļī ga rek lā mu uz stā dī ša na uz dzī vo ja mām un ne-

ap dzī vo tām mā jām, žo giem un sten diem bez Māl pils 
pa gas ta būv val des un ci tu īpaš nie ku pie kri ša nas;

17.8.14.  ie ejas pa kā pie na un lie ve ņa ie kār to ša na no dzī vo ja mo 
mā ju un ci tu ēkas ārē jās da ļas ne sa ska ņo jot ar Māl pils 
pa gas ta būv val di, na mu pār val di, kā arī lo gu no mai ņa, 
jum ta se gu ma mez glu un kon struk ci ju no mai ņa;

17.8.15. kios ku, no ju mes un lau ku mu celt nie cī ba uz pa gas ta 
gā zes va da, ūdens va da un ka na li zā ci jas tīk liem, sil tu map-
gā des, sa ka ru tīk liem un aiz sarg āja mā zo nā bez at tie cī gas 
sa ska ņo ša nas;

17.8.16. pat va ļī ga dzī vok ļu, ne ap dzī vo tu un īres ēku un tel pu 
pār kār to ša na un jau na plā no ša na, kā arī tel pu un ēku 
iz man to ša nas pro fi la iz mai ņa bez Māl pils pa gas ta pa do-
mes un būv val des at ļau jas;

17.8.17. as fal ta un ci tu se gu mu iz rak ša na, kā arī ze mes dar bu 
veik ša na pa gas ta paš val dī bas dzī vo ja mo un ne ap dzī vo to 
mā ju pie mā ju te ri to ri jās bez Māl pils pa gas ta būv val des 
un na mu pār val des rak stis kas pie kri ša nas;

17.8.18. ne sa ska ņo ta ko ku un krū mu stā dī ša na pie dzī vo ja mām 
mā jām un pie mā ju te ri to ri jas bez Māl pils pa gas ta būv val-
des at ļau jas;

17.8.19.  aiz liegts ie dzī vo tā jiem ba rot klai ņo jo šus ka ķus un su ņus 
dzī vo ja mo mā ju pa gra bos un pie mā ju te ri to ri jās;

17.8.20. uz lauzt ar at slē gu aiz vēr tas lū kas iz ejas uz bē ni ņiem un 
jum ta se gu mu, kā arī ne pie de ro šām per so nām at ras ties uz 
jumt iem, bē ni ņiem un pa gra bos, sil tu ma mez glos un dzī vo-
ja mo un ne ap dzī vo ja mo mā ju teh nis ka jos ko ri do ros;

17.8.21. dzī vo ja mo mā ju, ra žo ša nas ēku un saim nie cis ko būv ju 
celt nie cī ba bez ap stip ri nā ta pro jek ta un Māl pils pa gas ta 
būv val des at ļau jas uz ze mes ga ba liem, kas pie der fi zis-
kām per so nām kā to pri vāt īpa šums.

Pa do mes priekš sē dē tājs A. Liel mežs

Ap stip ri nā ti ar 25.04.2007. Māl pils pa gas ta pa do mes sē des lē mu mu Nr. 6/5
SAIS TO ŠIE NO TEI KU MI Nr. 5

PAR GRO ZĪ JU MIEM 12.10.2005. SAIS TO ŠA JOS NO TEI KU MOS NR. 9
 MĀL PILS PA GAS TA AD MI NIS TRA TĪ VĀS AT BIL DĪ BAS NO TEI KU MI

Iz do ti, pa ma to jo ties uz li ku ma Par paš val dī bām 21. un 43.pan tu, Lat vi jas Ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu ko dek sa 5.pan tu.

Pa pil di nāt Sais to šo no tei ku mu 1. da ļas Vis pār īgie no tei ku-
mi 4. punk tu

Līdz 75% no ie ka sē ta jām so da nau dām uz vie tas vai pēc 
pa gas ta pa do mes ad mi nis tra tī vās ko mi si jas pie ņem tā lē mu ma 
par so da nau das mak sā ju ma uz lik ša nu un sa ņem ša nu var tikt 
iz man to ta ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko lu sa stā dī ju šo 
per so nu sti mu lē ša nai, bet pā rē jā nau da ie skai tā ma Māl pils pa-
gas ta pa do mes bu dže tā. At mak sā ša nu veic pēc iz pild di rek to ra 
rī ko ju ma tiem dar bi nie kiem, ku ri ir pār kā pu ma fak tu kon sta tē ju ši 
un sa stā dī ju ši ad mi nis tra tī vā pār kā pu ma pro to ko lu, vai ie snie gu-
ši so da kvī ti. At mak su veic ne il gāk kā mē ne ša lai kā pēc so da 
nau das sa ņem ša nas pa gas ta ka sē.

Pa pil di nāt Sais to šo no tei ku mu 1. da ļas Vis pār īgie no tei ku mi 
5 punk tu ar 5.6. 

Valsts vi des in spek to ri
Pa pil di nāt Sais to šo no tei ku mu 2.se viš ķā da ļa 1. sa da ļu 

Sa bied ris kās kār tī bas no tei ku mu un ci ti pār kā pu mi 2.1.12.
punk tu:

Par me hā nis ko trans por ta lī dzek ļu, pie kab ju un ci tu trans-

por ta lī dzek ļu, ku ri nav teh nis kā kār tī bā, stā vē ša nu vai tu rē ša-
nu il gāk par 15 dien nak tīm daudz dzī vok ļu mā ju pa gal mos vai 
nam īpa šu miem pie gu ļo ša jā te ri to ri jā, kur nav no rā de “au to 
stāv vie ta”, uz liek nau das so du līdz 50 la tiem.

Pa pil di nāt Sais to šo no tei ku mu 2.se viš ķā da ļa 1. sa da ļu Sa bied-
ris kās kār tī bas no tei ku mu un ci ti pār kā pu mi ar punk tu 2.1.21. 

Valsts ka ro ga lie to ša nas no tei ku mu ne ie vē ro ša na :
Par ka ro ga neiz kār ša nu — fi zis kām per so nām brī di nā jums 

vai nau das sods līdz 10 la tiem, ju ri dis kām per so nām nau das 
sods no 10 līdz 15 la tiem,

Pa pil di nāt Sais to šo no tei ku mu 2.se viš ķā da ļa 2. sa da ļu 
2.2.1. punk tu par sa dzī ves at kri tu mu ap saim nie ko ša nas no tei-
ku mu pār kā pu miem:

Par celt nie cī bas at kri tu mu neiz ve ša nu – uz liek nau das so du 
no 10 līdz 50 la tiem at bil dī ga jai amat per so nai vai īpaš nie kam;

Par būv gru žu no vie to ša nu tiem ne pa re dzē tās vie tās, uz likt 
nau das so du līdz 50 la tiem; 
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Par pat va ļī gu sa dzī ves at kri tu mu iz gāz tuv ju ie rī ko ša nu vai to 
iz man to ša nu, kā arī at kri tu mu de dzi nā ša nu vai ie rak ša nu – iz sa-
ka brī di nā ju mu vai uz liek nau das so du līdz 50 la tiem.

Par spe ciā lu kon tei ne ru ne uz stā dī ša nu ju ri dis ku per so nu 
uz kop ja mā te ri to ri jā bīs ta mu un se viš ķi bīs ta mu at kri tu mu sa-
vāk ša nai – uz liek nau das so du at bil dī ga jai amat per so nai no 
25 līdz 50 la tiem.

Par ne at ļau tu at kri tu mu iz gāz tuv ju ie rī ko ša nu, at kri tu mu 
iz gā ša nu, vai no rak ša nu tam no lū kam ne pa re dzē tās vie tās, it 
īpa ši me žos, ceļ ma lās vai ap stā dī ju mos – uz liek nau das so du 
no 10 līdz 50 la tiem.

Par te ri to ri jas, uz ku ras at ro das at kri tu mu sa vā cē ju kon tei-
ne ri, ne uz tu rē ša nu 

kār tī bā vai ne ie kār to ša nu at bil sto ši LR spē kā eso šo nor ma tī-
vo ak tu pra sī bām – iz sa ka brī di nā ju mu vai uz liek nau das so du 
līdz 50 la tiem.

Pa pil di nāt ar sais to šos no tei ku mus ar 3. da ļu par lab ie kār-
to ša nas no tei ku mu pār kā pu miem

3. Lab ie kār to ša nas no tei ku mu pār kā pu mi
3.1.  Par dzī vo ja mo mā ju un sa bied ris ko ēku, saim nie cis ko 

ēku, žo gu un ci tu būv ju bo jā ša nu, tai skai tā ar da žā diem 
uz rak stiem un zī mē ju miem – uz liek nau das so du no 5 līdz 
25 la tiem.

3.2.  Par ietv ju, pa gal mu, kāp ņu tel pu, gai te ņu u.c. dzī vo ja-
mām ēkām pie de ro šo ne ap dzī vo ja mo tel pu ne sa kop ša nu 
– iz sa ka brī di nā ju mu vai uz liek nau das so du no 5 līdz 50 
la tiem ze mes, ēkas īpaš nie kam (īpaš nie kiem) vai lie to tā-
jam (lie to tā jiem).

3.3.  Par lās te ku sav lai cī gu ne no vāk ša nu, kas ra da bīs ta mī-
bu – iz sa ka brī di nā ju mu vai uz liek nau das so du līdz 50 
la tiem at bil dī ga jai amat per so nai vai īpaš nie kam.

3.4. Par slī da mī bas no vēr ša nas pa sā ku mu ne ie vē ro ša nu īpa-
šu mos, ku ras ir pub lis kā lie to ša nā, uz liek nau das so du 
līdz 50 la tiem.

3.5.  Par ie stā žu, uz ņē mu mu u.c. or ga ni zā ci ju te ri to ri jas un tai 
pie gu ļo šās da ļas sav lai cī gu ne sa kop ša nu – uz liek nau das 
so du līdz 25 la tiem at bil dī ga jai amat per so nai.

3.6.  Par kios ku un vei ka lu ap kārt nes ne sa kop ša nu 10 met ru 
at tā lu mā no at tie cī gā ob jek ta – uz liek nau das so du no 5 
līdz 25 la tiem at bil dī ga jai amat per so nai vai īpaš nie kam.

3.7.  Par stai gā ša nu pa ie kop tu zā lie nu, ko ku, krū mu un pu ķu 
stā dī ju miem, gu lē ša nu ta jos – iz sa ka brī di nā ju mu vai uz-
liek nau das so du līdz 10 la tiem.

3.8.  Par ko ku un krū mu za ru lau ša nu, la pu, aug ļu, zie du plūk-
ša nu – iz sa ka brī di nā ju mu vai uz liek nau das so du līdz 30 
la tiem.

3.9. Par put nu ligz du pos tī ša nu, sav va ļas dzīv nie ku vai put nu 
ķer ša nu – iz sa ka brī di nā ju mu vai uz liek nau das so du līdz 
25 la tiem.

3.10. Par ve ļas, dzīv nie ku maz gā ša nu ūdens til pēs, kas at ro das 
ap stā dī ju mos – iz sa ka brī di nā ju mu vai uz liek nau das so du 
līdz 20 la tiem.

3.11. Par ko ku mi zas grai zī ša nu, uz rak stu vai va du pie stip ri-
nā ša nu pie kok iem, ve ļas žā vē ša nu ko ku za ros – iz sa ka 
brī di nā ju mu vai uz liek nau das so du līdz 25 la tiem.

3.12. Par brauk ša nu ar trans por ta lī dzek li, zir gu, ve lo si pē diem 
pa ap stā dī ju miem un gā jē ju ce li ņiem, iz ņe mot ap stā dī ju-
mu ap ko pes va ja dzī bas – iz sa ka brī di nā ju mu vai uz liek 
nau das so du līdz 35 la tiem.

3.13. Par ap stā dī ju mu vai ūdens tilp ju pie gru žo ša nu ar at kri tu-
miem – uz liek nau das so du līdz 50 la tiem.

3.14. Par dzīv nie ku un māj put nu ga nī ša nu cie mu ad mi nis tra tī-

vo cen tru ap stā dī ju mos – iz sa ka brī di nā ju mu vai uz liek 
nau das so du līdz 10 la tiem.

3.15. Par jeb kā du ra ku mu veik ša nu, aug snes ie gū ša nu, iz ņe mot 
da rī ju mus, kad ir sa ņem ta at ļau ja, se gu ma at jau no ša nas 
ter mi ņa ne ie vē ro ša na – uz liek nau das so du no 10 līdz 50 
la tiem.

3.16. Par ko ku ap krau ša nu ar mal ku, būv ma te riā liem, vai 
būv gru žiem, ko ku sak ņu at rak ša na, ko ku iz man to ša nu 
bal stam – uz liek nau das so du līdz 35 la tiem.

3.17. Par ko ku ga lot ņu no zā ģē ša nu, ne vei do jot to vai na gu, 
ne sa gla bā jot ko ku es tē tis ko vēr tī bu (īpa ši elek tro tīk lu 
aiz sarg jos lās) – uz liek nau das so du līdz 25 la tiem ze mes-
ga ba la īpaš nie kam vai lie to tā jam.

3.18. Par spe ciā li ie rī ko tu bēr nu ro taļ lau ku mu pos tī ša nu – uz liek 
nau das so du līdz 50 la tiem.

3.19. Par īpa šu mā eso šo te ri to ri ju ne sa kop ša nu un lauk saim nie-
cī bā iz man to ja mās ze mes aiz au dzē ša nu, uz liek nau das 
so du līdz 50 la tiem. 

3.20. Par ne de go ša ma te riā la sī ko sa dzī ves at kri tu mu ur nu ne uz-
stā dī ša nu pie vei ka liem vai ēkām, ku ras pil nī bā vai da ļē ji 
tiek iz man to tas uz ņē mēj dar bī bas veik ša nai, to ie las pu sē 
la bi sa re dza mā vie tā – uz liek nau das so du līdz 5 la tiem.

3.21. Par bum bas spē lē ša nu zā lā jos kas nav spe ciā li šim no lū-
kam pa re dzē ti zā lā ju tī šu no bra dā ša nu – iz sa ka brī di nā-
ju mu vai uz liek nau das so du līdz 10 la tiem.

3.22. Par aug snes virs kār tas un ap stā dī ju mu ne at jau no ša nu 
pēc celt nie cī bas vai re mont dar bu veik ša nas to ne sa ska-
ņo jot ar Māl pils pa gas ta pa do mi – uz liek nau das so du 
līdz 50 la tiem.

3.23. Par at rak ci ju, ga da tir gu u.c. pub lis ku pa sā ku mu or ga ni zē-
ša nu, pa gai du būv ju uz stā dī ša nu un tirdz nie cī bas vie tu ie rī-
ko ša nu vai ci tu tml. dar bī bu, ku ra var no da rīt, vai ir ra dī ju si 
pos tī ju mus ap stā dī ju miem bez sa ska ņo ša nas ar Māl pils 
pa gas ta pa do mi – uz liek nau das so du līdz 50 la tiem.

3.24. Par lo pu ga nī ša nu za ļa jā zo nā – uz liek nau das so du līdz 
10 la tiem.

3.25. Par aug lī gā ze mes slā ņa, smil šu, grants un de rī go iz rak-
te ņu ie gū ša nu, kā arī ci ta vei da iz ra ku mu veik ša nu bez 
at bil sto šas at ļau jas – uz liek nau das so du līdz 50 la tiem.

3.26. Par sāls ūdens un ķi mi kā li ju iz lie ša nu uz ap stā dī ju miem 
un tiem pie gu ļo ša jās te ri to ri jās, sāls un smil šu mai sī ju ma 
bēr ša nu uz tro tuā riem tie šā za ļo ap stā dī ju mu tu vu mā, ja 
tas nav sa ska ņots ar Māl pils pa gas ta pa do mi – uz liek 
nau das so du līdz 10 la tiem.

3.27. Par ne sav lai cī gu ag ro teh nis ko pa sā ku mu veik ša nu (sau so 
za ru un ko ku ne sa vāk ša nu pēc ap grie ša nas, zā les pļau-
ša nu un ne no vāk ša nu, zā les ne ap ļau ša nu) ap stā dī ju mu 
te ri to ri jā – iz sa ka brī di nā ju mu vai uz liek nau das so du līdz 
10 la tiem ze mes īpaš nie kam.

3.28. Par sau so la pu, za ru u.c. vei da at kri tu mu de dzi nā ša nu, 
ne no dro ši not uguns dro šus ap stāk ļus vai ra dot ne ēr tī bas 
ci tiem ie dzī vo tā jiem – uz liek nau das so du no 5līdz 50 
la tiem.

3.29. Par uguns ku ru de dzi nā ša nu sa bied ris kās vie tās, par kos, 
un ap stā dī ju mos – uz liek nau das so du līdz 30 la tiem.

Pa pil di nāt Sais to šos no tei ku mus ar 4. da ļu par dzī vo ja mo 
na mu, ēku un pie gu ļo šās te ri to ri jas uz tu rē ša nas no tei ku mu 
pār kā pu miem

4. Dzī vo ja mo na mu, ēku un pie gu ļo šās te ri to ri jas uz tu rē ša-
nas no tei ku mu pār kā pu mi

4.1. Par maz dār zi ņu, in di vi duā lo dzī vo ja mo na mu un ēku žo gu 
bo jā ša nu, mā jas ap kārt nes ne sa kop ša nu, zā les sav lai cī-
ga ne no pļau ša nu mā jai pie gu ļo ša jā te ri to ri jā un ap bū ves 
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ze mēs – iz sa ka brī di nā ju mu vai uz liek nau das so du no 5 
līdz 25 la tiem.

4.2. Par mā ju jum ta, fa sā des, gries tu, durv ju, lo gu, elek tros kai-
tī tā ju, elek tro ie kār tu, sil tum mez glu in že nier ie kār tu bo jā ša-
nu, sil tu ma, ūdens un ka na li zā ci jas, gā zes ap gā des tīk lu 
bo jā ša nu – uz liek nau das so du no 10 līdz 50 la tiem.

4.3.  Par pat va ļī gu tel pu, tai skai tā ne ap dzī vo ja mo, pār bū vē-
ša nu, ne sa ska ņo jot ar Māl pils pa gas ta būv val di – uz liek 
nau das so du līdz 45 la tiem.

4.4.  Par kāp ņu tel pu, pa gra bu, bē ni ņu, mā jas pie gu ļo šās te ri-
to ri jas pie sār ņo ša nu ar ve cām mē be lēm, ta ru, sa dzī ves, 
celt nie cī bas vai ci tiem at kri tu miem, kā arī uguns ned ro šu 
ma te riā lu gla bā ša nu mi nē ta jās vie tās – uz liek nau das 
so du no 5 līdz 25 la tiem fi zis kām per so nām, vai līdz 50 
la tiem ju ri dis kām per so nām.

4.5.  Par dzī vok ļu ap plu di nā ša nu – uz liek nau das so du līdz 20 
la tiem.

4.6.  Par ka na li zā ci jas aiz dam bē ša nu – uz liek nau das so du 
līdz 20 la tiem.

4.7.  Ja ne tiek no dro ši nā ta pie kļū ša na iek šē jo ko mu ni kā ci ju 
tīk lu avā ri jas dar bu veik ša nai dzī vok ļos, pa grab tel pās, 
utt., kā arī mi nē to ie kār tu kon tro le un rā dī ju mu no la sī ša-
nai – uz liek nau das so du līdz 25 la tiem.

4.8.  Ja īr nieks neiz pil da teh nis kās eks plua tā ci jas vai lī gu mā 
pa re dzē tos uz tu rē ša nas no tei ku mus – uz liek nau das so du 
no 5 līdz 25 la tiem.

4.9.  Par pat va ļī gu bal ko nu vai lo dži ju aiz stik lo ša nu vai re kon-
struk ci ju – uz liek nau das so du no 25 līdz 50 la tiem.

4.10. Par elek troe ner ģi jas lie to ša nas un uguns dro šī bas no tei-
ku mu pār kāp ša nu – uz liek nau das so du no 10 līdz 50 
la tiem.

4.11.  Par pat va ļī gu pie slēg ša nos ūdens ap gā des, sil tu map gā-
des, gā zes ap gā des un elek troap gā des sis tē mām – uz liek 
nau das so du no 10 līdz 50 la tiem.

4.12. Par gā zes, ūdens va du un ka na li zā ci jas ie tai šu, spē ka un 
vāj strā vas tīk lu aiz sar dzī bas ne ie vē ro ša nu – uz liek nau das 
so du līdz 50 la tiem.

4.13. Par jau nas celt nie cī bas plā no ša nas un eso šo pa ze mes 
ko mu ni kā ci ju pār bū ves no tei ku mu ne ie vē ro ša nu – uz liek 
nau das so du līdz 25 la tiem.

4.14. Par pa ze mes ko mu ni kā ci ju re mon ta un ie rī ko ša nas kār-
tī bas no tei ku mu ne ie vē ro ša nu – uz liek nau das so du no 
10 līdz 50 la tiem.

4.15. Par tī šu ūdens skai tī tā ju bo jā ša nu un plom bu no rau ša nu 
mon tā žas shē mās – uz liek nau das so du no 10 līdz 50 
la tiem.

4.16. Pa tē rē tā jam, kurš nav no slē dzis lī gu mu di vu ne dē ļu lai kā 
par ūdens un ka na li zā ci jas lie to ša nu ar pie gā dā tā ju un at-
kri tu mu sa vāk ša nu un de po nē ša nu – iz sa ka brī di nā ju mu 
vai uz liek nau das so du no 5 līdz 50 la tiem.

4.17. Par īpa šu mā, val dī ju mā, no mā vai lie to ša nā eso ša ze mes 
ga ba la ne uz kop ša nu, ne uz tu rē ša nu kār tī bā, kā arī da žā du 
būv ma te riā lu un sa dzī ves priekš me tu gla bā ša nu uz šā da 
ze mes ga ba la vai tam pie gu ļo šās te ri to ri jas – uz liek nau-
das so du no 5 līdz 50 la tiem.

4.18. Par ēkām pie gu ļo šo ūdens no vad grāv ju un caur te ku pie-
sār ņo ša nu, ne uz tu rē ša nu kār tī bā vai bo jā ša nu – uz liek 
nau das so du no 5 līdz 50 la tiem.

4.19. Par mal kas, ta ras, būv ma te riā lu u.c. ma te riā lu tu rē ša nu 
ēku kop lie to ša nas tel pās, uz vai zem bal ko niem un lo dži-
jām (iz ņe mot spe ciā li tam no lū kam no rā dī tās vie tas) – uz-
liek nau das so du līdz 30 la tiem.

4.20. Par ve ļas žā vē ša nu uz bal ko nu vai lo dži ju at klā tām da-
ļām – uz liek nau das so du līdz 10 la tiem.

4.21. Par paš val dī bas ap stip ri nā ta vie no ta lo go ti pa ēku un būv ju 
no sau ku mu vai ad re ses neiz lik ša nu, uz liek nau das so du 
2 la ti kat ram ēkas, bū ves vai dzī vok ļa īpaš nie kam.

Pa pil di nāt Sais to šos no tei ku mus ar 5. da ļu par sa ni tā ro 
nor mu un no tei ku mu pār kā pu miem

5. Sa ni tā ro nor mu un no tei ku mu pār kā pu mi
5.1. Par ēku un to pie gu ļo šās te ri to ri jas at ra ša nos an ti sa ni tā rā 

stā vok lī – uz liek nau das so du līdz 50 la tiem.
5.2. Par dzīv nie ku un put nu ba ro ša nu daudz dzī vok ļu mā ju 

kāp ņu tel pās, pa gra bos, bē ni ņos un to pie gu ļo ša jā te ri to-
ri jā – iz sa ka brī di nā ju mu vai uz liek nau das so du līdz 25 
la tiem.

5.3. Par grau zē jiem lab vē lī gu ap stāk ļu ra dī ša nu vai šo ap stāk ļu 
ne no vēr ša nu – uz liek nau das so du līdz 50 la tiem.

5.4. Par kvē lo jo šu, lies mo jo šu, de go šu vai eks plo zī vu priekš-
me tu, šķid ru, in fek ci jas sli mī bu iz rai so šu at kri tu mu, lie lu 
ga ba rī tu un celt nie cī bas at kri tu mu iz me ša nu at kri tu mu 
ur nās, at kri tu mu sa vā cē ju kon tei ne ros vai to tie šā tu vu-
mā – uz liek nau das so du līdz 50 la tiem.

5.5. Par sa ni tā rās tī rī bas un kār tī bas ne uz tu rē ša nu ēkās (dzī vo-
ja mās, ne dzī vo ja mās, kā arī ci tās saim nie cis ka rak stu ra 
bū vēs) – uz liek nau das so du no 10 līdz 50 la tiem.

5.6. Par at teik ša nos slēgt ik ga dē jo de ra ti zā ci jas lī gu mu vai 
at kri tu mu iz ve ša nas lī gu mu, vai nep ama to tu lī gu ma lau-
ša nu – uz liek nau das so du no 10 līdz 50 la tiem va dī tā jam, 
īpaš nie kam vai pār val dī tā jam.

5.7. Par āra tua le tes iz sme ļa mās bed res re gu lā ru ne tī rī ša nu 
un sav lai cī gu ne re mon tē ša nu, ar ko tiek iz rai sīts jel kāds 
kai tē jums cie tiem ie dzī vo tā jiem – uz liek nau das so du līdz 
20 la tiem.

6. Māl pils pa gas ta kap sē tu uz tu rē ša nas un eks plua tā ci jas-
no tei ku mu pār kā pu mi.

6.1. Par ie brauk ša nu ka pu te ri to ri jā ar trans por ta lī dzek ļiem, ve-
lo si pē diem, pa jū giem, iz ņe mot ga dī ju mus, kad ir sa ņem ta 
at ļau ja – iz sa ka brī di nā ju mu vai uz liek nau das so du līdz 
20 la tiem.

6.2. Par at kri tu mu de dzi nā ša nu, ce li ņu un ap stā dī ju mu pie sār-
ņo ša nu ar at kri tu miem kap sē tas te ri to ri jā un tai pie gu ļo ša-
jā te ri to ri jā – uz liek nau das so du no 5 līdz 25 la tiem.

6.3. Par kap sē tu ap rī ko ju ma (sē tu, so lu, ūdens ņem ša nas 
vie tu, stā dī ju mu, vai na gu, pu ķu utt.) pos tī ša nu – uz liek 
nau das so du no 5 līdz 25 la tiem.

6.4. Par me tā la un ci ta vei da ap žo go ju ma pat va ļī gu ie rī ko ša nu 
– uz liek nau das so du līdz 20 la tiem.

6.5. Par ap be dī ša nas ie cirk ņa pat va ļī gu pa pla ši nā ša nu vai 
aiz ņem ša nu – uz liek nau das so du no 10 līdz 50 la tiem.

PĀR EJAS NO TEI KU MI
Ar šo sais to šo no tei ku mu stā ša nos spē kā, zau dē spē ku Māl-

pils pa gas ta pa do mes 27.06.2001. sais to šie no tei ku mi Nr. 25 
“Par ap stā dī ju mu aiz sar dzī bu Māl pils pa gas tā” un Māl pils pa-
gas ta pa do mes 27.06.2001. sais to šie no tei ku mi Nr. 26 “Par ēku 
un būv ju uz tu rē ša nu un sa ni tā ro tī rī bu Māl pils pa gas tā”, Māl pils 
pa gas ta pa do mes 17.10.2001. 21/7. Par sa si to šo no tei ku mu 
Nr. 27 “Par gro zī ju miem no tei ku mos Nr. 26 “Par ēku un būv ju 
uz tu rē ša nu un sa ni tā ro tī rī bu Māl pils pa gas tā”, Māl pils pa gas ta 
pa do mes sais to šie no tei ku mi Nr. 5. Gro zī ju mi Māl pils pa gas ta 
pa do mes 27.06.2001 sais to ša jos no tei ku mos Nr. 26 “Par ēku 
un būv ju uz tu rē ša nu un sa ni tā ro tī rī bu Māl pils pa gas tā”.

Pa do mes priekš sē dē tājs 
A. Liel mežs
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“Cik skais ti ir pa sau lē zie di 
Un kat rā ir mī ļums kaut kāds;
Vai no sku mis esi, vai dzie di –
Pēc zie da tev jā ska ņo prāts.”
 (L.Lai cens)

Par šo lai ku tā vien gri bas teikt: “Pa sau-
le zied!” Kā gan ci tā di, ja zie do nis klāt, ja 
pie ne nes sa vā va rā pār ņē mu šas 
pļa vas. Pa va sa ris liel iem so ļiem 
iet pre tī va sa rai, un pa vi sam drīz 
sko lē ni ap lū kos sa vas lie cī bas 
un do sies va sa ras brīv lai kā. Bet 
pirms tas vēl nav no ti cis, vē la-
mies jūs ie pa zīs ti nāt ar ak ti vi tā-
tēm mū su sko lā ap rī ļa un mai ja 
mē ne sī. Un šo reiz vai rāk par 
ār pus stun du dar bu.

 Ļo ti ak tī vi šo gad dar bo jas 
teāt ra pul ciņš, kas ar sa vām iz-
rā dēm ie prie ci nā jis ne ti kai sa vas 
sko las sko lē nus, bet arī ci tus. Par 
to vai rāk zi nā ja stās tīt pul ci ņa va-
dī tā ja – sko lo tā ja Agi ta Laz di ņa:

“19. ap rī lī teāt ra pul ciņš brau-
ca uz Māl pils kul tū ras na mu rā dīt 

“Ma zo ra ga ni ņu”. Ska tī tā ji bi ja pirm sko las 
iz glī tī bas ie stā des au dzēk ņi. Sa ņē mām 
daudz uz sla vu un la bu vār du. Sko lē niem 
ļo ti pa ti ka, ka va rē ja iz rā di no spē lēt ār pus 
sko las tel pām.

25. ap rī lī “Ma zā ra ga ni ņa” ti ka rā dī ta 
Sun ta žu vi dus sko las ska tī tā jiem. Pul ci ņa 
da līb nie kus ļo ti pār stei dza lie lā ska tu ve. 
Da ži sko lē ni tei ca: “Tas bi ja tik for ši!”

Sun taž nie ki iz tei ca vē lē ša nos mūs 
re dzēt vēl reiz ar kā du ci tu iz rā di.

28. ap rī lī teāt ra pul ciņš de vās uz 
Āda žiem, kur no ti ka teāt ra fes ti vāls. Tur 
mēs spē lē jām iz rā di “Pan kū ku fe ja”. 

Ie gu vām pa tei cī bu par pie da lī ša nos, bet 
mei te nes – dip lo mus par iz teik smī gu un 
dro šu ska tu ves tē lo ju mu.”

Ne ma zāk ak tī vi šo pa va sar ir mū su 
sko las tau tis ko de ju de jo tā ji (vad. 
M. Gai le – Di še rei te). Di vi ko lek tī vi pie da-
lī jās Rī gas ra jo na 1.–4. kl. de ju ko lek tī vu 

ska tē – kon cer tā “Pul kā nā kam, de jot 
sā kam” Sa las pi lī. Abi ko lek tī vi ie gu va II 
pa kā pes dip lo mus. 

15. mai jā 1.–2. kl. un 3.–5. kl. de jo tā ji 
de vās uz kop mē ģi nā ju mu Ķe ka vas spor-
ta hal lē, lai vē lāk, 26. mai jā, pie da lī tos 
Og rē re pub li kas fes ti vā lā “Latv ju bēr ni 
dan ci ve da”.

Vēl gri bē tos pie bilst, ka sko las paš-
darb nie ki: teāt ra pul ciņš, de jo tā ji, 1.–4. kl. 
an sam blis (vad. L.Skud ra) at sau cās 
uz pan sio nā ta “Gau ja” uzai ci nā ju mu 
un 14. mai jā brau ca tās ie mīt nie kus 

ie prie ci nāt ar sa vu kon cert pro gram mu.
Kā tre šos ak tī vā kos ša jā lai ka pe rio dā 

jā no sauc mū su sko las tū ris ma pul ci ņa 
da līb nie kus (vad. L.Odzi ņa), kas šo pa va sar 
pa gu vu ši star tēt di vās sa cen sī bās: Rī gas pil-
sē tas at klā ta jās spor ta tū ris ma sa cen sī bās, 
iz cī not 2. vie tu 10 ko man du kon ku ren cē, 
un J. Ābo li ņa at ce res sa cen sī bās tū ris mā, 
iz cī not 1. vie tu 9 ko man du kon ku ren cē. 

Vēl jā pie bilst, ka ti ka at ves ta arī 
me da ļa par III vie tu 2006. ga da 
Lat vi jas jau nat nes čem pio nā tā tū-
ris mā in di vi duā la jos star tos El vim 
An der so nam.

Pal dies vis iem sko las ak-
tī vā ka jiem pul ci ņu da līb nie-
kiem, kas pār stāv mū su sko lu 
da žā dos ra jo na un re pub li kas 
mē ro ga pa sā ku mos!

Mai ja sā ku mā sko lā no ti ka 
ļo ti in te re sants vies lek to ru pa-
sā kums “Ce ļu sko la”, kas bi ja 
pa re dzēts 3., 4. kl. sko lē niem. 
Sko lē ni uz “sa vas ādas” iz bau-
dī ja, kas no tiek, ja au to ma šī nā 
brau co šie ne pie sprā dzē jas (pro-
tams, ne kas slikts ne no ti ka, jo 

bi ja pa do māts arī par dro šī bu).
Pa va sa rī no ti ka arī tra di cio nā lie pa sā ku-

mi: sko las sa kop ša nas tal ka, Mā tes die nai 
vel tīts kon certs, “Pē dē jā zva na” pa sā kums 
9. kl., kla šu pa va sa ra eks kur si jas, Tū ris ma 
die na, ku rā pie da lās vi sas sko las sko lē ni, 
un tas ir no slē dzo šais pa sā kums.

Bau dī sim šo iev zie du, pie ne ņu, tulp ju, 
ce ri ņu lai ku un ar prie ku gai dī sim va sa-
ru, ce rot, ka tā mūs vai rāk pa lu ti nās ar 
sil tu mu.

I. An der so ne

Mūs die nās ļo ti strau ji at tīs tās da žā das 
teh no lo ģi jas. Da tors, in ter nets, mul ti me di-
ju sis tē mas ir kļu vu šas par neat ņe ma mu 
mū su dzī ves sa stāv da ļu gan drīz jeb ku ra 
cil vē ka dzī vē. Tā pēc ak tuāls ir jau tā jums, 
kā pie lie to jot mūs die nu in for mā ci ju teh no-
lo ģi jas va rē tu uz la bot mā cī bu pro ce su, 
kā in te re san tāk pa sniegt mā cī bu sa tu ru, 
kā ra dīt lie lā ku in te re si sko lē nos par at se-
viš ķiem mā cī bu priekš me tiem. Šie ir tie 
jau tā ju mi, pie ku riem mū su pe da go ģis-
kais ko lek tīvs pa pil dus strā dā ja vi su ot ro 
pus ga du. Tā re zul tā tā mai ja sā ku mā trīs 
sko lo tā ji pe da go ģis kās pa do mes sē dē 

pre zen tē ja prak tis ki iz man to ja mus mā cī bu 
ma te riā lus: 

·  kā vei dot tes tus MS EXEL, MS PO-
WER POINT pro gram mās un spe ciā-
lās tes tu pro gram mās;

·  kā in for mā ci ju teh no lo ģi jas pie lie tot 
sā kum sko las kla sēs;

·  kā iz man tot MS PO WER POINT po-
gram mā vei do tās pre zen tā ci jas ģeo-
grā fi jas, bio lo ģi jas, vēs tu res mā cī bu 
priekš me tos;

·  kā sko lē niem prak tis ki dar bo ties mā-
cī bu stun dās, iz man to jot in for mā ci ju 
teh no lo ģi jas.

Lai va rē tu pa pil di nāt jau eso šo pie re-
dzi, bi jām cie mos arī pie Ro pa žu no va da 
Za ķu mui žas pa mat sko las pe da go giem. 
Ša jā sko lā mums pre zen tē ja, kā mā cī bu 
stun dās tiek iz man to ta in te rak tī vā tā fe le. Jā-
sa ka, ka šā dai tā fe lei ir ļo ti pla šas iz man to-
ša nas ie spē jas. Tā pa līdz at vieg lot mā cī bu 
sa tu ra uz tve ri sko lē niem, pa da rot mā cī bu 
stun du ļo ti in te re san tu un aiz rau jo šu.

 Gan ga ta vo jo ties pe da go ģis kās pa do-
mes sē dei, gan esot cie mos Za ķu mui žas 
pa mat sko lā, ie gu vām daudz vēr tī gas pie-
re dzes un ide jas. 

Di rek to ra vietn. māc. darbā N. Pav lo va

Mā cī bu pro ce sa piln vei des ie spē jas
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Rī gas ra jo na Lau ku at tīs tī bas bied rī ba 
iz slu di na ne lie lu pro jek tu kon kur su “Vei do-
sim pa ši sa vu pa gas tu”, ku ra vis pā rē jais 
mēr ķis ir vei ci nāt at tīs tī bu lau ku te ri to ri jās, 
pa aug sti nāt ie dzī vo tā ju dzī ves kva li tā ti un 
uz la bot sa bied ris kās ak ti vi tā tes.

Tā kā Māl pils pa gasts ie tilpst Rī gas ra-
jo na Lau ku at tīs tī bas bied rī bas dar bī bas 
te ri to ri jā, arī mēs va ram ie sniegt sa vus 
pro jek tus kon kur sā, ja esam:

·  re ģis trē ta bied rī ba vai no di bi nā-
jums, 

·  ie dzī vo tā ju gru pas, ku rās ap vie no ju-
šies vis maz 10 vie tē jie ie dzī vo tā ji, 

·  jaun ie šu gru pas (vis maz 10 vie tē jie 
jau nie ši ve cu mā no 16 līdz 25 ga di).

·  in di vi duā lie pre ten den ti, ku ri dzī vo 
un strā dā ša jā te ri to ri jā.

Kā di gan var būt šie pro jek ti? Tā va-
rē tu būt daudz dzī vok ļu ēkas ap za ļu mo-
ša na vai ap kārt nes lab ie kār to ša na, kā da 
pē tī ju ma veik ša na (vēs tu re, eko no mi ka 
u.tml.), da bas, at pū tas vai spor ta ta kas 
iz vei do ša na u.c. ide jas, kas ne stu sa bied-

ris ku la bu mu.
 Ar pro jek tu kon kur sa “Vei do sim pa ši 

sa vu pa gas tu” no tei ku miem var ie pa zī-
ties “Rī gas Ap riņ ķa avī zē”, Māl pils TV 
rai dī ju mos, Māl pils pa gas ta mā jas la pā 
www.mal pils.lv, kā arī pie Rī gas ra jo na 
Lau ku at tīs tī bas bied rī bas koor di na to res 
Ie vas Vi ļu mas (Māl pils pa gas ta pa do mes 
3. stā vā, 311. ka bi ne tā).

 Bū sim ak tī vi un dar bo si mies pa ši!
Ie va Vi ļu ma

Rī gas ra jo na Lau ku at tīs tī bas bied rī ba

Pro jek tu kon kurss “Vei do sim pa ši sa vu pa gas tu”

Tā nu sa nāk, ka vēl reiz jā at grie žas 
pie “Māl pils Vēs tīs” vai rāk kārt pie mi nē tā 
Co me nius pro gram mas pro jek ta “Drau-
dzī bas šū po les”. Nu jau kriet ni pa au gu-
šies tie ma zie tri ju sko lu māl pi lie ši, kas 
2005. ga da mai jā kul tū ras na mā zī mē ja 
sa vus fan tā zi jas dzīv nie kus, lai tie pār tap-
tu Māl pils pro fe sio nā lās vi dus sko las un 
Min ste res (Vā ci ja) gald nie cī bas sko las 
au dzēk ņu iz vei do ta jos šū puļ dzīv nie kos, 
bet šis pro jekts ie gūst ar vien pla šā ku ska-
nē ju mu, ta gad arī ār pus Lat vi jas. 

Prie cā jos Jūs in for mēt, ka pro jekts 
“Drau dzī bas šū po les” ir ie kļauts 20 
Ei ro pas la bā ko Co me nius pro jek tu 
grā ma tā, kas 7. mai jā ti ka pre zen tē ta 
Ber lī nē, Mūž iz glī tī bas pro gram mas 
2007.–2013. g. at klā ša nas kon fe ren cē.

Brau cot uz šo pa sā ku mu, la sot pro-
gram mā pie teik to ru nā tā ju ama tus (Eiro-
pas Sa vie nī bas iz glī tī bas ko mi si jas va dī ba, 
iz glī tī bas mi nis tri utt.), kā jau prak tisks 
cil vēks, do mā ju: at kal būs kār tē jās teo-
rē tis kās ru nas, kā tas mēdz ga dī ties 
līdz īgos pa sā ku mos. Tā dēļ jo pa tī ka māks 
bi ja pār stei gums par ie gū to reā li iz man to-
ja mo in for mā ci ju, iz glī tī bas pro gram mu 
jau nu miem. 

Vis lie lā ko prie ku sa gā dā ja vie nā no 
pre zen tā ci jām mi nē tie ie tei ca mie pro jek-
tu dar bī bas vir zie ni: se ci nā ju, ka vi sus 
šos ga dus esam prak sē rea li zē ju ši to, 
kas ta gad tiek iz vir zīts kā turp mā ko sep-
ti ņu ga du mēr ķis Ei ro pas sko lām, pro ti, 
sko lai un sko lo tā jam jā dar bo jas ne ti kai 
kā saik nes sko lo tājs – sko lēns, zi nā ša nu 

snieg ša na – zi nā ša nu sa ņem ša na no-
dro ši nā tā jam, bet jā būt at vēr tiem pret 
sa bied rī bu, jā dar bo jas sa bied rī bā un ar 
to. Un tā ta ču ir bi jis vi sos Māl pils pro-
jek tos: vai rā ku sko lu un ie stā žu, da žā du 
pa au džu cil vē ku kop īga pie da lī ša nās 
vie nā pro jek tā, sav star pē ja ie pa zī ša na 
un pa ma tu vei do ša na turp mā kai, vēl 
veik smī gā kai sa dar bī bai. Šeit gan drīz 
vai gri bē tos ci tēt pa zīs ta mo tei cie nu par 
bied riem, kas iet pa rei zo ce ļu, bet lai nu 
pa liek. La bāk at kal jā iz do mā kaut kas 
jauns, lai ne zus tu sa jū ta, ka esam ne vis 
ti kai Ei ro pas no rā dī ju mu iz pil dī tā ji, bet 
da žās lie tās arī kā du pus so lī ti priek šā.

L. Mu kā ne

Drau dzī bas šū po les aiz šū po līdz Ber lī nei

2006. ga da pa va sa rī Māl pils pa gas ta 
pa do me ie snie dza pro jek ta pie tei ku mu 
Sa bied rī bas in te grā ci jas fon da (SIF) iz-
slu di nā ta jā gran tu shē mā “Mo ti vā ci jas 
pro gram mas so ciā lās at stum tī bas ris ka 
gru pām” un ie gu vu si Ei ro pas So ciā lā fon-
da fi nan sē ju mu pro jek tam “No ti ci sev”. 

Pro jek ta “No ti ci sev” gal ve nais mēr ķis 
ir ma zi nāt cil vē ku ar īpa šām va ja dzī bām 
un jaun ie šu ar ze mu pa mat prasm ju lī me ni 
so ciā lo at stum tī bu, celt vi ņu paš ap zi ņu, 
zi nā ša nu un prasm ju lī me ni, vei ci nāt šo 
cil vē ku in te grā ci ju sa bied rī bā un dar ba 
tir gū.

Pro jekts tiks rea li zēts Māl pils pa gas-
tā, un tā dar bī bas laiks ir no 2007. ga da 

2. mai ja līdz 30. no vem brim. Pro jek ta 
sa dar bī bas part ne ri ir p/a “Māl pils so ciā-
lais die nests” un Brā ļu drau dzes mi si ja 
no Rī gas. 

Pro jek ta mēr ķau di to ri ja ir di vas so ciā li 
ma zaiz sar gā to ie dzī vo tā ju gru pas, ku rām 
Māl pils pa gas tā jā pie vērš pa stip ri nā ta uz-
ma nī ba to no dar bi nā tī bas un in te grā ci jas 
jo mā. Tie ir cil vē ki ar īpa šām va ja dzī bām 
un jau nie ši ar ze mu pa mat prasm ju lī me-
ni. Ta ču ne tie šie ie gu vē ji būs vi sa Māl pils 
sa bied rī ba ko pu mā, kas ie gūs jau nu 
pie re dzi, at bal stot cil vē kus ar īpa šām va-
ja dzī bām un ko pī gi sa dar bo jo ties.

30 so ciā lās at stum tī bas ris kam pa kļau-
tie cil vē ki ap mek lēs 72 psi ho lo ģi jas no dar-
bī bas, 72 da to ru ap mā cī bas no dar bī bas 
un 168 stun das ne lie lās gru pās mā cī sies 
da ri nāt iz strā dā ju mus no ādas, no mā la, 
kā arī aust, ap gūt flo ris ti kas pa ma tus, liet 
sve ces at bil sto ši kat ra in te re sēm, ie spē-
jām un ve se lī bas stā vok lim. Šo ak ti vi tā šu 

ie tva ros tiks uz la bots da līb nie ku so ciā lais, 
psi ho lo ģis kais, fi zis kais un emo cio nā lais 
stā vok lis. Pro jek ta no slē gu mā pa re dzē-
ta ra do šā no met ne “Amats – pa mats”, 
ku rā tiks iz stā dī ti da līb nie ku pa šu ra dī tie 
dar bi. 

Pro jek ta “No ti ci sev” īs te no ša nas 
re zul tā tā tiks pa aug sti nā ta da līb nie ku paš-
ap zi ņa un pras mes, dos zi nā ša nas par 
ie spē jām uz la bot sa vas dzī ves kva li tā ti. 
Pro jek ta re zul tā ti po zi tī vi ie tek mēs arī šo 
da līb nie ku ģi me nes un drau gus. 

Šis raksts ir vei dots ar 75% Ei ro pas 
Sa vie nī bas fi nan siā lu at bal stu no Ei ro-
pas So ciā lā fon da un 25% Lat vi jas valsts 
fi nan siā lu at bal stu. Par šī rak sta sa tu ru 
at bild Māl pils pa gas ta pa do me. Ei ro pas 
Ko pie na un Lat vi jas valsts nav at bil dī ga 
par rak sta sa tu ru un ie spē ja mo iz man-
to ša nu.

Pro jek ta va dī tā ja Ie va Vi ļu ma
ro jek ta koor di na to re Lū ci ja Vai va re

Māl pils ie dzī vo tā ji mā cī sies no ti cēt sev

PROJEKTI

EI RO PAS SA VIE NĪ BAI – 50
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Iz glī tī ba. Jau nat ne

Pro jek ta no sau kums Pie tei cējs Fi nan sē ju ma avots Kop-
sum ma 

Pa-
gas ta 
līdz fin.

Ko men tā ri

Da ba de jā, de ja da bā Sid gun das pa mat sko la SOC RA TES /Co me nius 70280 0 Pro jekts ie sniegts 
30.03.2007.

Ei ro pas pļa vas III PII “Māl lē pī te” SOC RA TES /Co me nius 3500 0 Pro jekts ie sniegts 
30.03.2007.

Ei ro pas pil sē tu gra fi ti III Māl pils vi dus sko la SOC RA TES /Co me nius 3500 0 Pro jekts ie sniegts 
30.03.2007.

Lai dzī vo li ni! Mū zi kas un māk slas sko la SOC RA TES /Co me nius 7028 0 Pro jekts ie sniegts 
30.03.2007.

CON-PREN DE RE (Sa pra ša nās) Māl pils un Gam bo lo (Itā li jā) 
paš val dī bas 

YOUTH
(pro gram ma Jau nat ne)

14 288 900 Pro jekts ie sniegts 
1.04.2007. 

Tie ir arī mū su svēt ki! Māl pils taut sko las Jaun ie šu 
ap vie nī ba

Bēr nu un ģi me nes lie tu mi nis tri ja 2 000 200 Pro jekts ie sniegts 
16.04.2007.

Ve se lī ba un kul tū ra jau nie šiem: tas ir 
sports!

Fran ci jas jaun ie šu or ga ni zā ci ja YOUTH 
(pro gram ma Jau nat ne)

11 000 30% 
no ce ļa 
izd.

At bal stīts. Tiks īs te nots 
2007.g. jū li jā

Ne ķer kreņ ķi: stre sa me nedž ments dar bā 
un sa dzī vē

Bied rī ba “Māl pils taut sko la” Rī gas ra jo na pa do me 200 0 Īs te nots 2007.g. mai jā

Ei ro pas pļa vas II PII “Māl lē pī te” SOC RA TES /Co me nius 10 029 0 Īs te nots 2007.g. mai jā
Ei ro pas pil sē tu gra fi ti II Māl pils vi dus sko la SOC RA TES /Co me nius 7 947 0 Īs te nots 2007.g. mai jā
Ei ro pas dar ba tir gus Māl pils vi dus sko la SOC RA TES /Co me nius 11200 0 Īs te nots 2007.g. ap rī lī
Vec mā mi ņas vir tu vē Pro fe sio nā lā vi dus sko la SOC RA TES /Co me nius 12 147 0 Īs te nots 2007.g. mai jā
Mūž iz glī tī bas pie re dze Zvied ri jas un Vā ci-
jas lau ku paš val dī bās

Bied rī ba “Māl pils taut sko la” Leo nar do da Vin ci 3 092 0 Pro jekts no slē dzās 2007.
g. jan vā rī.

Tā lāk iz glī tī bas ie spē ju no dro ši nā ju ma 
mo de ļa un tā ie vie ša nas rī cī bas plā na 
iz strā de Māl pils pa gas tā

Bied rī ba “Māl pils taut sko la” Ei ro pas So ciā lais fonds 8 479 2 124 Pro jekts no slē dzās 2007.
g. mar tā.

Da bas un kul tū ras man to jums

Pro jek ta no sau kums Pie tei cējs Fi nan sē ju ma avots Kop-
sum ma 

Pa-
gas ta 
līdz fin.

Ko men tā ri

Ba ro na V. fon Tau bes pie mi nek ļa re kon-
struk ci ja

Kul tūr vi des at tīs tī bas da ļa Valsts kul tū ras pie mi nek ļu aiz sar-
dzī bas in spek ci ja 

4 578 862 At bal stīts. Pro jekts tiks īs-
te nots 2007.ga da va sa rā.

Vec ru be nī šu sen ka pu ar heo lo ģis kā 
iz pē te

Kul tūr vi des at tīs tī bas da ļa Valsts kul tū ras pie mi nek ļu aiz sar-
dzī bas in spek ci ja

4 538 2 388 Ie sniegts 30.03.2007.

So ciā lā po li ti ka

Pro jek ta no sau kums Pie tei cējs Fi nan sē ju ma avots
Kop-

sum ma 
LVL

Pa-
gas ta 
līdz fin.

Ko men tā ri

In va lī da – bez darb nie ka dar ba vie tas 
lab ie kār to ša na

Māl pils pa gas ta pa do me Valsts no dar bi nā tī bas die nests 3 569 480 At bal stīts. No tiek pro jek ta īs te-
no ša na

No ti ci sev Māl pils pa gas ta pa do me Ei ro pas So ciā lais fonds (ESF) 22 183 0 At bal stīts. Pro jek tu īs te no no 
2007.ga da mai ja līdz no vem-
brim

Zi ni, va ri, da ri Bied rī ba “No ti ci sev” ĪUM sa bied rī bas in te grā ci jas lie tās 
sek re ta riāts

2 765 1 003 At bal stīts. Pro jek tu īs te no no 
2007.ga da mai ja līdz jū li jam 

Pa sā ku mu kom plekss dzī ves vi des kva-
li tā tes pa aug sti nā ša nai Māl pils so ciā lās 
ap rū pes cen trā

So ciā lās ap rū pes centrs Re ģio nā lās at tīs tī bas un paš val dī-
bu lie tu mi nis tri ja(RAPLM)

71 000 12 000 Ie sniegts 01.05.2005. 

Pro jekts da ļē ji tiek fi nan sēts par 
sa viem lī dzek ļiem

59 000 2006.ga da bei gās ti ka re kons-
truē ta ve ļas mā ja.

In fra struk tū ras at tīs tī ba

Pro jek ta no sau kums Pie tei cējs Fi nan sē ju ma avots Kop-
sum ma 

Pa gas ta 
līdz fin. Ko men tā ri

Bēr nu ro ta ļu lau kums Sid gun das cie mā Māl pils pa gas ta pa do me Bēr nu un ģi me nes lie tu mi nis tri ja 13 600 2 720 Ie sniegts 13.04.2007. 
Sil tu map gā des sis tē mas efek ti vi tā tes 
pa aug sti nā ša na

Māl pils pa gas ta pa do me Ei ro pas re ģio nā lās at tīs tī bas 
fonds (ERAF)

537 225 263 492 At bal stīts. Pro jek tu īs te no līdz 
2007.ga da de cem brim.

Ūdens saim nie cī bas at tīs tī ba A-Lat vi jas up-
ju ba sei nu paš val dī bās / Māl pils pa gasts

Māl pils pa gas ta pa do me IS PA un Ko hē zi jas fonds 828 000
(2004.g. 
sum ma)

124 200
(2004.g. 
sum ma)

At bal stīts. No tiek teh nis kā pro-
jek ta iz strā dā ša nas dar bi.

Dze ra mā ūdens kva li tā tes uz la bo ša na 
Sid gun das pa mat sko lā

Māl pils pa gas ta pa do me Lat vi jas Vi des aiz sar dzī bas fonds 33 161 16 818 At bal stīts. Pro jek tu īs te no līdz 
2007.ga da de cem brim. 

Sa tik smes dro šī bas un trans por ta sis-
tē mas efek ti vi tā tes uz la bo ša na Māl pils 
pa gas tā

Māl pils pa gas ta pa do me Ei ro pas re ģio nā lās at tīs tī bas 
fonds (ERAF)

465 789 116 447 Ie sniegts 01.05.2006. 

Māl pils vi dus sko las re no vā ci ja – teh nis-
kais pro jekts un būv nie cī ba

Māl pils pa gas ta pa do me VIP, Iz glī tī bas un zi nāt nes mi nis-
tri ja

379 591 Ie sniegts ie kļau ša nai 2007.
ga da bu dže tā

Māl pils vi dus sko las spor ta kom plekss 
– teh nis kā pro jek ta iz strā de 

Māl pils pa gas ta pa do me Iz glī tī bas un zi nāt nes mi nis tri ja 17 646 Ie sniegts ie kļau ša nai 2007.
ga da bu dže tā

Māl pils cie ma sil tu map gā des sis tē mas 
re kon struk ci ja

Māl pils pa gas ta pa do me VIP, Eko no mi kas mi nis tri ja 872 000 218 000 Ie sniegts 1.05.2005. ie kļau ša-
nai 2007.ga da bu dže tā

In ves tī ci ju un ārē jo sa ka ru da ļas va dī tā ja L. Mu kā ne



2007. gada maijs20 mÂLpILS VÇSTIS 

Māl pils pa gas tā ir no slē dzies Spod-
rī bas mē ne sis. Spod rī bas mē ne ša ie tva-
ros ti ka ap se ko ti dau dzi īpa šu mi, īpa šu 
uz ma nī bu pie vēr šot par lauk saim nie cī bā 
iz man to ja mās ze mes aiz au dzē ša nu un 
kū las vei do ša nās pie ļau ja mī bu, pār kāp-
jot LR li ku mu “Par ze mes lie to ša nu un 
ze mes ie rī cī bu” 30. pan tu, ka ze mes 
lie to tā ja vis pār īgie pie nā ku mi ir no dro ši-
nāt ze mes iz man to ša nu tiem mēr ķiem, 
kā di pa re dzē ti to pie šķi rot, un pa sar gāt 
lauk saim nie cī bā iz man to ja mo ze mi no 
aiz aug ša nas un ci tiem pro ce siem, kas 
pa slik ti na ze mes kul tūr teh nis ko stā vok li, 
un par Lat vi jas Ad mi nis tra tī vā pār kā pu mu 
ko dek sa 51. pan ta 2. da ļas “Par ze mes ap-
saim nie ko ša nas pa sā ku mu neiz pil dī ša nu 

un zā les ne no pļau ša nu, lai no vēr stu kū las 
vei do ša nos” pār kā pu miem, ti ka sa stā dī ti 
180 ap ska tes ak ti.

4. un 5. mai jā ti ka sa kopts Māl pils 
parks un Māl pils vi dus lai ku pil skalns.

Pro jek ta “Za ļais vil nis”, Me ža die nas 
un Māl pils 800ga des pa sā ku mu ie tva ros 
ti ka sa stā dī ti ko ci ņi – lap eg les, bēr zi, vilk-
ābe les un da žā di ko šum krū mi Māl pils 
par kā, So ciā la jā cen trā, Māl pils ka pos un 
Sid gun dā.

Ta ču vēl jo pro jām Māl pils pa gas tā ir 
daudz ne sa kop tu te ri to ri ju. Tie, ku ri vē las 
pie da lī ties sa kop ša nas dar bos, tiek ai ci-
nā ti pie teik ties, vai arī kopt pie gru žo tās 
vie tas pēc pa šu ini cia tī vas. Tal ci nie kiem 
ir jāin for mē Māl pils pa gas ta pa do me, ja ir 

ne piec ie ša ma kā da pa lī dzī ba, vai jā sa vāc 
sa la sī tie gru ži.

At gā di nām, ka ko kus drīkst zā ģēt ti kai 
sa ska ņo jot ar Māl pils pa gas ta pa do mes 
ob jek tu ap se ko ša nas ko mi si ju.

Māl pils pa gas ta pa do me iz sa ka sir snī-
gu pal dies vis iem, kas at bal stī ja Spod rī bas 
mē ne ša ak ti vi tā tes!

Lai ra dī tu sa kop tu, zie do šu un pie vil cī-
gu vi di Māl pils pa gas tā, tu vo jo ties Māl pils 
800ga des svēt kiem, tiek rī kots kon kurss 
par “Skais tā ko un sa kop tā ko Māl pils īpa šu-
mu – 2007”, ku rā tiek laip ni ai ci nā ti pie da lī-
ties vi si Māl pils pa gas ta ie dzī vo tā ji!

Pal dies par Spod rī bas mē ne si!

1. KON KUR SA MĒR ĶIS
1.1. Po pu la ri zēt sa kār to tu vi di un ai na vu, un ēkas ta jā;
1.2. Sti mu lēt ie dzī vo tā jus un uz ņē mu mu va dī tā jus rū pē ties par 

sa kār to tu vi di;
1.3. No skaid rot sa kop tā kās te ri to ri jas, ēkas un to īpaš nie kus 

(ap saim nie ko tā jus);
1.4. Vei ci nāt la bā ko īpa šu mu ap saim nie ko tā ju pie re dzes pār-

ņem ša nu;
1.5. Gat avo ties Māl pils-800 ga des svēt kiem;
1.6. Ra dīt in te re si Māl pils pa gas ta ie dzī vo tā jiem pie da lī ties 

pa gas ta un tā ap kārt nes sa kop ša nā, pub li cē jot kon kur sa 
no ri ses gai tu vie tē jā iz de vu mā “Māl pils Vēs tis” un Māl pils 
te le vī zi jā TV Spektrs.

2. KON KUR SA RĪ KO TĀJS
2.1. Kon kur su “Skais tā kais un sa kop tā kais Māl pils īpa šums – 

2007” rī ko Māl pils pa gas ta pa do me. Bal vu fonds, sa ska ņā 
ar Māl pils pa gas ta pa do mes 2007. ga da bu dže ta no tei ku-
miem ir 1500 Ls.

3. KON KUR SA VĒR TĒ ŠA NAS OB JEKTS
3.1. Bal ko ni un lo dži jas;
3.2. Daudz dzī vok ļu mā jas;
3.3. Pri vāt mā jas;
3.4. Lau ku vien sē tas (lau ku te ri to ri jā zem nie ku saim nie cī bas);
3.5. Sa bied ris kie uz ņē mu mi (tirdz nie cī bas un pa kal po ju mu 

ob jek ti, ra žo ša nas ob jek ti, mā cī bu ie stā des u.c.).
4. PIE DA LĪ ŠA NĀS KON KUR SĀ
4.1. Kon kur sā, pie da lās vi si Māl pils pa gas ta te ri to ri jā eso šie 

ne kus tā mā īpa šu ma ob jek ti, kas sa stāv no ēkas (ēkām) 
un pie krī to šās ze mes, kas ir pie tei ku šies kon kur sam (zva-
not, vai per so nī gi ie ro do ties Māl pils pa gas ta pa do mē);

4.2. Kon kur sā pie da lās Māl pils pa gas ta te ri to ri jā eso šie ne kus tā-
mā īpa šu ma ob jek ti, kas sa stāv no ēkas (ēkām) un pie krī to-
šās ze mes, ku rus kon kur sam ir pie tei ku ši Māl pils pa gas ta 
ie dzī vo tā ji un spe ciā lis ti ar ap saim nie ko tā ja at ļau ju.

5. VĒR TĒ ŠA NAS NO SA CĪ JU MI
5.1. Vēr tē ša na no tiek di vās kār tās: ap se ko ša na un la bā ko 

īpa šu mu iz vēr tē ša na 2007. ga da jū ni ja un sep tem bra 
mē ne šos.

5.2. Vēr tē ša na no tiek pēc 10 punk tu sis tē mas at se viš ķi pa 
gru pām. Sa skai tot ko pā vi sus pie šķir tos punk tus, ie gūst 
punk tu skai tu, ar kā du no vēr tēts kon krē tais ob jekts. Ko-
mi si jai ir tie sī bas pie šķirt līdz 5 pa pild punk tiem vie nā dā 
no vēr tē ju ma ga dī ju mā, par ne tra di cio nā lu (sav da bī gu) 
pie eju ap stā dī ju mu un ko pē jās ai na vas iz vei dē.

5.3. No sa kot kon kur sa uz va rē tā jus, kon kur sa vēr tē ša nas ko-
mi si ja vēr tē:

• Pir mo ie spai du par tī rī bu un kār tī bu ob jek tā un tām pie gu-
ļo šā te ri to ri jā;

• Ap stā dī ju mu sa kop tī bu, kop skai tu, tā ie kļau ša nos ai na vā 
un au gu kva li tā ti;

• Plā no ju ma funk cio nā lo liet de rī gu mu; te ri to ri jas zo nē ju-
mu – priekš dārzs, at pū tas zo na, saim nie cī bas zo na u. c.;

• Par sav da bī gu ai na vu – ta ci ņas, ce li ņi, spor ta lau ku mi, 
ma zās ar hi tek tū ras for mas (so li ņi, sē tas, žo gi, la pe nes, 
per go las, skulp tū ras);

• Vai ir na ma nu murs, mā ju no sau kums, ka ro ga kā ta tu rē tājs 
vai masts;

• Iz do ma, no se dzot ma zāk iz ska tī gās vie tas pa gal mā, saim-
nie cī bas ēkas, u. c.;

• Pa pil dus vēr tē jums zem nie ku saim nie cī bām, no vēr tē jot ne 
ti kai pa gal mu, bet arī lauk saim nie cī bas un me ža zem ju 
sa kop tī bu.

5.4. Ko mi si jas lē mu mu par kon kur sa re zul tā tiem ap stip ri na 
pa do mes priekš sē dē tājs.

6. UZ VA RĒ TĀ JU AP BAL VO ŠA NA
6.1. Uz va rē tā jus 2007. ga da au gus tā ap bal vo Māl pils pa gas ta 

pa do mes priekš sē dē tājs.
6.2. Vēr tē ša nas ko mi si ja iz vēr tē re dzē to un no sa ka la bā ko 

se ko jo šās gru pās:
A. Sa kop tā kais un zie do šā kais bal kons un lo dži ja;
B. Sa kop tā kā daudz dzī vok ļu mā ja;
C. Sa kop tā kā ģi me nes mā ja;
D. Sa kop tā kā lau ku vien sē ta;
E. Sa kop tā kais sa bied ris kais ob jekts.

6.3. La bā ka jiem kat rā gru pā pa sniedz bal vas un pie mi ņas 
zī mes:

• I vie ta;
• II vie ta; 
• III vie ta; 
• Ko pu mā 10 vei ci nā ša nas bal vas;
• At se viš ķi kat rā vēr tē ša nas gru pā tiek ap bal vots arī pats 

ne sa kop tā kais īpa šums.
6.4. No re dzē ta jiem ob jek tiem vei do fo to ma te riā lu pub lis kai 

ap ska tei (ar ob jek tu īpaš nie ku pie kri ša nu).
6.5. Kon kur sā ne tiks vēr tē ti ko mi si jas lo cek ļiem vai vi ņu pir mās 

pa kā pes ra di nie kiem pie de ro šie īpa šu mi.

Kon kur sa “Skais tā kais un sa kop tā kais Māl pils īpa šums – 2007” 
NO LI KUMS
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Ama tier teāt ris ie prie ci na 
ska tī tā jus ar jau nu 

ie stu dē ju mu
21. ap rī lī no ti ka Māl pils ama tier teāt ra or ģi-

nā lies tu dē ju ma “Ku ra ir vis skais tā kā?” pirm iz-
rā de. 

Iz rā de ta pu si pēc brā ļu Grim mu pa sa kas 
mo tī vam, ti kai dar bī ba no tiek mūs die nās – rū ķi 
ir aiz ņem ti ar biz ne su, pa mā te vērpj in tri gas, 
vin gro jot uz tre na žie ra. Cen šo ties rast at bil di uz 
jau tā ju mu – ku ra tad ir vis skais tā kā – tiek de jots, 
smiets un dzie dāts. Dzies mas iz rā dei kom po nē jis 
Dai nis Laz diņš. Ama tier teāt ris iz rā di jau ir no spē-
lē jis Sid gun das kul tū ras cen trā un Rī gas ra jo na 
Ama tier teāt ru svēt kos Car ni ka vā. 

Māl pils kul tū ras na ma 
māk sli nie cis kās da ļas va dī tā ja, Dzin ta Kras ti ņa

28. ap rī lī, Mē ness bou lin ga cen trā, 
kas at ro das Rī gā, no ti ka Rī gas ra jo na 
2007. ga da spor ta spē les BOU LIN GĀ, 
ku rās pie da lī jās arī māl pi lie ši. Pie da lī jās 
re kord liels ko man du skaits – 17 ko man-
das. Bet tas ne trau cē ja Māl pils ko man dai 
aiz va dīt kār tē jās, ļo ti sek mī gās sa cen sī-
bas – ti ka iz cī nī ta 3. vie ta. 1. vie ta Si gul das 
ko man dai, bet 2. vie ta Ba bī tes ko man dai. 
Māl pils ko man das sa stā vā star tē ja Da ce 
Čī ma, Fe li ci ta Zat le re, Ed gars Ba lo dis un 
Jā nis Klauss. In di vi duā li Da ce Čī ma starp 

sie vie tēm ie gu va 3. vie tu, bet Ed gars Ba lo-
dis vī rie šu kon ku ren cē da lī ja 2./3. vie tu.

Pēc 6 pos mu ma ra to na, 29. ap rī lī no-
slē dzās arī sa cen sī bas Zo les spē lē. Pē-
dē jā pos mā 1. vie tu iz cī nī ja Ag ris Ozo liņš, 
2. vie tā pa li ka Jā nis Žu kovs, bet 3. vie tu 
ie gu va Ma reks Ci murs. Kop vēr tē jums: 
1. vie ta – Ed gars Ba lo dis; 2. vie ta – Ģirts 
Liel mežs; 3. vie ta – Vil nis Ka di ķis; 4. vie-
ta – Mā ris Čī ma; 5. vie ta – Ma reks Ci murs; 
6. vie ta – Dzin tars Nar nic kis. 

Māl pils bas ket bo lis ti sek mī gi bei dza 
da lī bu Si gul das no va da at klā ta jā čem pio-
nā tā bas ket bo lā. 10 ko man du kon ku ren-
cē, Māl pils ar 5 uz va rām un 1 zau dē ju mu 
iz cī nī ja 3. vie tu. Tur nī rā pir mo, ot ro vie tu 
iz cī nī ja Si gul das spor ta sko la un Si gul das 
pie au gu šo iz la se. Māl pils bas ket bo lis ti 
šo mē nes cen tī sies cī nī ties par aug stām 
vie tām Rī gas ra jo na Bas ket bo la čem pio nā-
tā, kur to pār stā vēs tie pa ši bas ket bo lis ti: 
Dai lis Veics, Gun tis Ba jārs, Mā ris Čī ma, 
Mār tiņš Māl nieks, Ed gars Ba lo dis, Andris 
Ra go zins, Ai nārs Bēr ziņš, Ar mands Sir-
mais, Rai monds Tā le, Ed gars Krūk lis, 

Dā vis un Ed gars Bah ma ņi.
Māl pils vo lej bo lis ti ļo ti sek mī gi aiz va-

dī ju ši 2007. ga da ra jo na čem pio nā tu 
vo lej bo lā 2. lī gā. 9 spē lēs ti ka iz cī nī tas 
7 uz va ras un pie dzī vo ti 2 zau dē ju mi, re zul-
tā tā ie gū ta 3. vie ta. AP SVEI CAM !!!

Spor ta pa sā ku mu plāns:
16. jū nijā – Rī gas ra jo na spor ta 
spē les Orien tē ša nās spor tā – notiek 
Rī gas ra jonā

“As to ņu mē ne šu ce ļo ju ma lai kā ne trū-
ka arī eks trē mu iz jū tu. Šī to pa augš ga lā 
ie rin do jas nir ša na pie bal ta jām hai zi vīm 
At lan ti jas okeā nā, lē ciens ar iz plet ni un 

div iem brī va jiem kri tie niem pie Ku ka kal-
na Jaun zē lan dē un 30 bi fe ļu upu rē ša nas 
ce re mo ni ja In do nē zi jas Su la ve si sa lā. Tie 
ir pie dzī vo ju mi, pēc ku riem ir grū ti aiz migt 
un lie kas, ka ne kas TĀDS jau ar ma ni ne var 
no tikt. Bet to mēr no tiek! Ja vien ļau jas.”

Tā grā ma tas “Ie spai du ko lek cio nārs” 
pēc vār dā la sī tā jiem at zīs tas au tors Ar tūrs 
Skro de ris. Tik tie šām, ne plā no ti ga ra jā ce ļo-
ju mā ap kārt pa sau lei jau nais ce ļo tājs pa bi jis 
piec pa dsmit val stīs pie cos kon ti nen tos, kur 
pie dzī vo jis daudz neaiz mir sta mu brī žu. Par 
to 16. mai jā Māl pils pa gas ta bib lio tē kā va-
rē ja pār lie ci nā ties arī tik ša nās da līb nie ki. Ar-
tū ra at rak tī vais, ļo ti pār do mā tais stās tī jums 
un at tē lu de mons trē ju mi iz rai sī ja in te re si 
da žā da ve cu ma klau sī tā jiem. Sa rī ko ju ma 

no slē gu mā vi ņi iz tau jā ja vie si, kā arī cen tās 
ie gūt au to grā fus. Ar tūrs Skro de ris sa cī ja, 
ka Māl pils pa gasts vi ņam ir īpa ša vie ta, jo 
Sid gun dā at ro das tē va mā jas. Tā pēc do ties 
ko pā ar māl pi lie šiem pār do mu ce ļo ju mā 
bi jis liels prieks un gan da rī jums.

Grā ma tu “Ie spai du ko lek cio nārs” 
ce ļo ju mu sē ri jā Vē ja ro ze iz de vis Jā ņa 
Ro zes ap gāds, ku ra pār stā vis pie da lī jās 
sa rī ko ju mā un grā ma tu gal dā pie dā vā ja 
šo un ci tas ap gā da jau nā kās grā ma tas. 
Aiz rau jo šu dar bu iz stās tīt nav ie spē jams, 
tas jā iz la sa, lai iz jus tu ce ļo ju ma gar šu un 
var būt at mo di nā tu kat rā no mums mī to šās 
il gas pa lū ko ties aiz ap vār šņa ma li ņas. Vien-
kār ši ļau jo ties ai ci nā ju mam.

Da ce Kri lov ska

KULTŪRAS ZIŅAS

Ap vār šņa ai ci nā jums 

Spor ta zi ņas
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Par pa sā ku miem Māl pils kul tū ras na mā
Šo reiz ar laik rak sta “Māl pils Vēs tis” starp-

nie cī bu gri bu at klā ti pa ru nā ties ar mū su pa gas-
ta ie dzī vo tā jiem par pa sā ku miem Māl pils kul tū-
ras na mā. Vis pirms sāk šu ar de žu ran tiem, ku ri 
sa gai da vien mēr ļo ti laip ni un ir lie tas kur sā par 
vi su, kas no tiek? Skais ti no for mē tas de ko ra tī-
vo au gu vā zes. Ma nup rāt, at bil sto šas lai kam 
un svi nī bām. Va ram prie cā ties, ka mums ir tik 
plašs un skaists nams, kur no tiek iz stā des, 
tau tis ko de ju ska tes, da žā das lek ci jas.

Māl pi lī ir ļo ti la bi de ju ko lek tī vi, ku rus 
va da ta lan tī gas va dī tā jas – Mai ja Or lo va un 
But ke vi ča Ju li ja na. Kul tū ras na mā ap rī ļa 
mē ne sī svi nē ja piec pa dsmit ga du ju bi le ju 
de ju ko lek tīvs “Mā ra”. Kat ru ga du ma ni ie-
lūdz uz VEF Kul tū ras pi li uz kon cer tu “Zel ta 

sie tiņš”, ku ru va da māk sli nie ce ap bal vo ta ar 
Trīs zvaigž ņu or de ni sko lo tā ja Štei na. Gri bu 
teikt, ka Māl pils de jo tā ji, ma nup rāt, ir uz ļo ti 
aug sta lī me ņa. 

Bi ju arī kon cer tā “Māl pils dzies ma 2007”, 
par to gri bu maz liet iz teikt kri tis ku pie zī mi, 
kas at tie cas uz ska ļo mū zi ku. Ne va rē ja dzir-
dēt dzies mām vār dus. Pa ras ti mū zi ka tiek 
no re gu lē ta tā, ka mēr so lists dzied, lai iz cel tu 
dzie dā tā ja bal si un vār dus. Diem žēl ne va rē ja 
sa prast gan drīz ne vie nu dzies mu, kaut gan 
dzie dā tā ji bi ja for ši vi si. 

Ope ra tors jauns, skaists vī rie tis bez pie-
re dzes. Ce rams, ka nā kam gad būs la bāk. 
Iz rā dās, ka Māl pi lī ir la bi paš darb nie ki, ku ri 
at rod lai ku, lai prie cē tu mū su pa gas ta ie dzī-

vo tā jus. Cen trā dzī vo jo šie, va rē ja būt daudz 
at sau cī gā ki un ap mek lēt kul tū ras na mā rī ko-
tos pa sā ku mus. Lai la ba ve se lī ba di rek to rei 
Edī tei Prie ku lei un māk sli nie cis kai va dī tā jai 
Dzin tai Kras ti ņai un daudz ra do šu ide ju. Ja 
bū tu kā da lo ma teāt rī, es arī no ris kē tu (kā 
Blau ma ņa R. lu gās). Va rē tu no spē lēt To muļ-
mā ti, Pin da cī šu vai Be be ni.

Teāt ra iz rā di ska tī ties va rē ja, bet va rē ja 
sa mek lēt arī la bā ku un hu mo ra pil nu sa tu ru. 
At ce ros Sid gun die ši bi ja ie stu dē ju ši iz rā di 
“Blu sa”, kas ir pa li ku si at mi ņā no jau nī bas 
die nām līdz pat šo die nai. Ir lie tas, kas pa liek 
at mi ņā...

Pār do mās da lī jās S. Bī ri ņa

Pār do mas par jaun ie šu ie spē jām
Pēc in for ma tī vā iz de vu ma “Māl pils vēs tis” ap rī ļa nu mu rā pub li cē tā rak sta “Jaun ie šu 

ie spē jas Māl pi lī” iz la sī ša nas, do mā ju, ka ik vie nam sid gun die tim ro das jau tā ju mi, kā pēc ne 
“Jaun ie šu ie spē jas Māl pils pa gas tā”? Kā pēc sva rī gi šķiet at spo gu ļot ti kai Māl pi lī no tie ko šo, 
ja arī Sid gun dā ir, ma nup rāt, ie vē ro jams skaits pus au džu un jaun ie šu, arī Sid gun dā jau nie-
šiem ir pla šas ie spē jas brī vā lai ka pa va dī ša nai, jo sko la or ga ni zē daudz vei dī gu in te re šu 
iz glī tī bas un ār pus sko las dar bu. 

Kāds ir šī rak sta mēr ķis? Vai at spo gu ļot to, ka vi sas jau nie šiem pie dā vā tās ie spē jas 
kon cen trē tas ti kai Māl pils cen trā? Vai uz svērt to, ka sva rī ga ir ti kai Māl pils kul tūr vi de, sva rī-
ga Māl pi lī mī to šā mēr ķau di to ri ja? Pro tams, šī nav pir mā rei ze, kad iz la sot “Māl pils vēs tis” 
nu mu ru, pār ņem skum jas un neiz prat ne rei zē. Pro tams, ka par sko las dzī vi, jaun ie šu ie spē-
jām un da žā dām ak ti vi tā tēm va ram rak stīt pa ši un to arī da rām, to mēr ļo ti aiz vai no jo ši šķiet 
tas, ka sa mē rā pla šā un vis ap tve ro šā rak stā par jaun ie šu brī vā lai ka pa va dī ša nas ie spē jām 
Māl pi lī ne ti ka at vē lē ta vie ta kaut ne lie lai rind ko pai par Sid gun dā no tie ko šo. Vai var būt kļū-
dos un kā dā no iz de vu miem tiek plā nots rak stīt “Jaun ie šu ie spē jas Sid gun dā”? Pro tams, 
šis lai pa liek re to risks jau tā jums...

Sid gun das pa mat sko las di rek to re A. Sār na

Vai stār ķis aiz brau ca 
uz Rī gu, vai aiz li do ja 

uz Vi ti?
Ma ni pār stei dza Māl pils cen trā – pie tu rā 

stār ķis. Pie tu rē jām ma šī nu un ne ti cē ju sa vām 
acīm. Sā ku mā do mā ju, ka tas iz bā ze nis, kas 
stā vē ja dār zā ir at nests uz cen tru, bet iz rā dī-
jās, ka tas bi ja īs tais, dzī vais, bal tais stār ķis. 
Tur pat bla kus pie pu ķu “bļo dām”, kur va sa rā 
stā da pu ķes. Stār ķis mie rī gi stai gā ja un pa-
va dī ja uz Rī gas au to bu su braukt gri bē tā jus. 
Tas no ti ka 18. ap rī lī plkst. 19.30. Au to bu sa 
gai dī tā ji to re dzē ja, bet man bi ja brī nums par 
dros mī go put nu. Ne tā lu, kā dus 5 met rus stai-
gā ja cen trā dzī vo jošs ka ķis. Sa vos 70 ga dos 
pir mo reiz re dzē ju tik dros mī gu put nu. Mans 
šo fe ris stei dzās un man ne iz de vās no vē rot, 
kas no ti ka tā lāk.

Par re dzē to mums pa stās tī ja S. Bī ri ņa

Māl pils pro fe sio nā lā vi dus sko la vi sos 
sa vos pa stā vē ša nas ga dos ir bi ju si sais tī ta 
ar Māl pils mui žu. Sko las pirm sā ku mi mek lē-
ja mi 1941. ga dā, kad Māl pils mui žā – mui žas 
kun gu mā jā dar bo jās Māl pils māj tu rī bas 
sko la, vē lāk no 1945.–1961. ga dam – Māl pils 
hid ro me lio rā ci jas teh ni kums. Tā, lai ku lo kus 
me tot, un sko las no sau ku mus mai not, dau-
dzi au dzēk ņi te, bla kus vēs tu ris ka jam Māl pils 
mui žas kom plek sam, pa va dī ju ši sa vas dzī ves 
skais tā kos ga dus. Tā pat kā agrā kos lai kos 
teh ni ku ma au dzēk ņi, tā arī ta gad Māl pils 
in ter nātp amat sko las un pro fe sio nā lās vi dus-
sko las sko lē ni ak tī vi ie sais tās pa va sa ra un 

ru dens tal kās, kad tiek ko pī giem spē kiem 
sa kop ta ne ti kai tie šā sko las ap kārt ne, bet 
arī mui žas pa galms, ce ļa ma las, dīķ ma la. Par 
cie šo sa dar bī bu ar ta ga dē jo Māl pils mui žas 
īpaš nie ku, Plau ža kun gu, ir prie cī gi gan sko-
lē ni, gan sko las va dī ba. 2007. ga dā sko lai , 
no ie gū ta jiem lī dzek ļiem, ko zie do ja Plau ža 
kungs sko las at tīs tī bai, ra dās ie spē ja īs te not 
sen lo lo to sap ni par sko las spor ta kom plek sa 
mo der ni zē ša nu. Zie do tā sum ma – 20000 la ti 
de va ie spē ju pa sū tīt jau nas ie kār tas sko las 
smag at lē ti kas un jau na jai zā lei, kas būs do-
mā ta dā mām. Ir pa sū tī ti jau ni tre na žie ri sva ru 
zā lei, kā arī tiks veikts re monts. Jau nā ko ša jā 

mā cī bu ga dā gan sko las au dzēk ņi, gan ci ti 
spor tot gri bo šie māl pi lie ši va rēs no vēr tēt 
ve lo tre na žie ri, skrej ce ļu, elip tis ko tre na žie-
ri. Īpa šai for mas uz tu rē ša nai tiks pie dā vā ti 
kā ju iz tais no ša nas – sa liek ša nas, mu gu ras 
blo ka, krū šu, ro ku, kā ju sa vir zo šo – iz vēr so-
šo mus ku ļu tre na žie ris. Spē cī gā kie pui ši nu 
tiks pie jau na pie vil ša nās sta tī va pre sei ar 
līdz te kām, han te ļu un sva ru stie ņiem, kā arī 
“Sko ta” un da žā diem ci tiem so liem. Tas ir 
liels ie gul dī jums kop īga jai Māl pils jau nat nes 
spor ta au dzi nā ša nas at tīs tī bai.

Māl pils pro fe sio nā lās vi dus sko las 
un in ter nātp amat sko las di rek to re 

Fran čes ka Ģē ve le

Prieks par dās nu mu

Lū dzies, māt, par sa vu bēr nu
Tad, kad esi ce rī bā,
Kad zem ta vas sirds pukst vi ņa
Ma zā, ma zā sir sni ņa!

Lū dzies, māt, par sa vu bēr nu
Tad, kad dus viņš šū pu lī.
Dzie di vi ņam svē tās dzies mas,
Lai bērns ta jās ie klau sās.

Lū dzies, māt, par sa vu bēr nu,
Bērns, kad pir mos so ļus sper.
Pa rā di tam gais mas ce ļu,
Kurš būs mū žā jā stai gā.

Lū dzies, māt, par sa vu bēr nu,
Kad viņš sko las gai tās iet.
Stās ti daudz par mū su Die vu,
Lai bērns Jē zu Kris tu ie mī lē.

Lū dzies, māt, par sa vu bēr nu
Tad, kad pir mā mī la nāk.
Stās ti tam par mī les tī bu,
Ko Dievs kat ram dā vāt māk.

Lū dzies, māt, lai Dievs to sar gā,
Mai zi dzī ves ce ļā dod.
Lai ar ti cī bu bērns sir dī
Prie ku ci tiem dā vāt prot.

Lū dzies, māt, un lūg snas ta vas
Dievs kā pēr les trau kā liek.
Ta va mī les tī ba svē tā
Ta vam bēr nam lī dzi iet.

Val li ja Bēr zi ņa

Māl pi lī, 2007

Lū dzies, māt!

MUMS RAK STA

Esam prie cī gi mū su avī zē at klāt jau nu rub ri ku, kas ta pu si pa tei co ties Māl pils pa gas ta ie dzī vo tā ju in te re sei par aktuali-
tā tēm mū su pa gas tā, par rak stiem “Māl pils vēs tīs”, par sa vā diem no ti ku miem ik die nas dzī vē un prie ku svēt kos!

Redaktore
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Par te ri to ri jas plā no ju ma jau nas 
redakci jas iz strā des uz sāk ša nu
1. Māl pils pa gas ta pa do me 2007. ga da 

24. 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”.

2. Par te ri to ri jas plā no ju ma iz strā des va dī tā ju 
ie celts Māl pils pa gas ta pa do mes iz pild di-
rek tors Vla dis lavs Ko ma rovs.

3. Ir no teik ti gal ve nie te ri to ri jas plā no ju ma 
mēr ķi, kas at spo gu ļo ti dar ba uz de vu mā:
• No dro ši nāt Māl pils pa gas ta te ri to ri jas 

ra cio nā lu iz man to ša nu, kas vei ci nā tu 
līdz sva ro tu eko no mis ko un tū ris ma 
at tīs tī bu, sa gla bā tu da bas vi di un kul-
tūr vi di at bil sto ši na cio nā lās un vie tē jās 
no zī mes at tīs tī bas ilg ter mi ņa prio ri tā-
tēm un at tīs tī bas plā niem;

• No dro ši nāt Māl pils pa gas ta te ri to ri jas 
ilg spē jī gu at tīs tī bu;

• No dro ši nāt kva li ta tī vu dzī ves vi di cil vēk-
iem un sa bied rī bai ko pu mā;

• Ga ran tēt ze mes īpaš nie ku un lie to tā-
ju tie sī bas iz man tot un at tīs tīt sa vu 

īpa šu mu vai lie to ša nā no do to ze mi 
sa ska ņā ar te ri to ri jas plā no ju ma no sa-
cī ju miem;

• Mai nīt ze mes lie to ša nas mēr ķus at-
se viš ķiem ze mes no ga ba liem, kas 
vei ci nā tu uz ņē mēj dar bī bas at tīs tī bu 
pa gas tā;

• Vei ci nāt līdz sva ro tu uz ņē mēj dar bī bas 
at tīs tī bu Māl pils pa gas tā.

4. Sa bied ris kās ap sprie ša nas posms no-
teikts no šā pa zi ņo ju ma pub li cē ša nas 
die nas “Lat vi jas Vēst ne sī” līdz 2007. ga da 
19. sep tem brim, ku ra lai kā in te re sen ti var 
ie sniegt priekš li ku mus Māl pils pa gas ta 
pa do mē.

5. Pir mā pos ma sa bied ris kās ap sprie ša nas 
pa sā ku mos pa re dzēts vis iem in te re sen-
tiem dot ie spē ju ie sniegt priekš li ku mus 
te ri to ri jas plā no ju mam, un ie pa zī ties ar 
Māl pils pa gas ta pa do mes spē kā eso ša-
jiem do ku men tiem:
• Te ri to ri jas plā no ju mu;
• At tīs tī bas pro gram mu;
• De tāl plā no ju miem;

• Te ri to ri jas iz man to ša nas un ap bū ves 
no tei ku miem;

• Ci tiem do ku men tiem, kas at tie cas uz 
te ri to ri jas plā no ju ma iz strā dā ša nu.

6. Te ri to ri jas plā no ju ma iz strā dā ša nas 
priekš li ku miem jā būt no for mē tiem at bil-
sto ši In for mā ci jas at klā tī bas li ku mam, un 
jā ie sniedz Māl pils pa gas ta pa do mē līdz 
sa bied ris kās ap sprie ša nas pir mā pos ma 
bei gām – 19.09.2007.

7. Ie snieg to priekš li ku mu sa bied ris kā ap sprie-
ša na pa re dzē ta 2007. ga da 19. sep tem brī 
plkst. 15.00 Māl pils pa gas ta sē žu zā lē.

8. Sa ka rā ar te ri to ri jas plā no ju ma iz strā di, 
ap mek lē tā jus pie ņem sa ska ņā ar vis pā rē jo 
ap mek lē tā ju pie ņem ša nas kār tī bu – dar ba 
die nās no plkst. 9.00 – 12.00 un 13.00 – 
17.00. Māl pils pa gas ta pa do mes būv val dē 
312. kab., Nā kot nes ie lā 1.

9. Turp mā kā in for mā ci ja par Māl pils pa gas ta 
te ri to ri jas plā no ju ma iz strā di tiks pub li cē ta 
laik rak stos “Lat vi jas Vēst ne sis”, “Rī gas Ap-
riņ ķa Avī ze” un “Māl pils Vēs tis”.

MĀL PILS PA GAS TA PA ZI ŅO JUMS

Māl pils mū zi kas un māk slas sko la 
uzņem jaun us  au dzēk ņus pro gram mā

“INSTRUMEN TĀ LĀ MŪ ZI KA” 
2007./2008. mā cī bu ga dam 

se ko jo šās spe cia li tā tēs:
1. Kla vie ru spē le no 7 ga diem
2. Akor deo na spē le no 7 ga diem
3. Vi jo les spē le no 7 ga diem
4. Čel lo spē le no 7 ga diem
5. Ģi tā ras spē le no 7 ga diem
6. Flau tas spē le no 7 ga diem
7. Sak so fo na spē le no 8–9 ga diem
8. Si ta mie ins tru men ti no 7 ga diem

Ie stā jek sā me ni: 2. jū ni jā no pl. 1000 – 1400 
Māl pils kul tū ras na ma 310. kla sē. Lī dzi jā ņem 
dzim ša nas ap lie cī ba, vai ko pi ja un ģi me nes 

ār sta iz zi ņa par ve se lī bas stā vok li.
Kon sul tā ci jas: sā kot ar 28. mai ju, kat ru die nu 

no pl. 1400 – 1900  310. un 313. kla sē.

8. jū ni jā Māl pils 
pil skal nā SVĒT KI

Ģi me nēm, bēr niem, pus au džiem, jau nie šiem
Pār bau dīt spē kus, veik lī bu, at ta pī bu, in te re san ti un 

spor tis ki pa va dīt lai ku vei cot da žā dus uz de vu mus un, 
ja pa veik sies – at rast ap slēp tu man tu va rē si pie da lo ties

P E D Z Ī V O J U M U     T R A S Ē
Starts 
 no 15.00 Spē kus pār bau da sko las bied ru, drau gu, 

ra du ko man das
 no 17.00 Tra sē do das ģi me nes ar maz iem bēr niem
 18.00 Apb al vo ša na un cie nā ša nās ar līdz pa ņem-

tām de si ņām
 no 21.00 Re ģis trē jas jaun ie šu ko man das un eks trē-

mās ģi me nes ar sko las ve cu ma bēr niem
 22.00 Nakts pie dzī vo ju mu tra sī te “Ap mal dā mies 

va sa rā ko pā!”
Tu vā ka in for mā ci ja un ko man du pie teik ša na (nakts 
tra sī tē var pie da lī ties ti kai ar ie priek šē ju pie teik ša nos) 
pa tāl ru ņiem 7925339 (Dzin ta), 22441169 (Diā na), 
e-pasts: bri ga da-brigada@inbox.lv
Svēt kus ar Māl pils pa gas ta pa do mes at bal stu or ga ni zē 
Māl pils jau nie šu ap vie nī ba sa dar bī bā ar spor ta dar ba 
or ga ni za to ru un Māl pils kul tū ras na mu
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Sa rī ko ju mi Māl pils kul tū ras na mā
2007. ga da jū ni jā

8. jū ni jā no 15.00 Svēt ki bēr niem un pus au džiem Pil skal nā
9. jū ni jā 20.00 Pil skal na es trā dē
  Māl pils kul tū ras na ma de jo tā ju un dzie dā tā ju 
  se zo nas no slē gu ma kon certs un ga da no mi nā ci ju
  pa snieg ša na māk sli nie cis kās paš dar bī bas 
  ko lek tī viem
16. jū ni jā  Rī gas ra jo na de ju ko lek tī vu svēt ki Lī go par kā 
  Ul bro kā.  Pie da lās de ju ko pas “Mā ra”, 
  “Sid gun da”, “Knie diņš”
17. jū ni jā 18.00 Jā ņu ie lī go ša na Sid gun das pil skal nā
23. jū ni jā 23.00 Lī go die nas bal le pil skal na es trā dē
  Spē lē Evi ja un pui ši

Iz stā žu zā lē
No 1. jū ni ja  Alda Plau ža fo to iz stā de 
  Iz stā des at klā ša na un tik ša nās ar au to ru
  1. jū ni jā pl. 17.00

Svei cam jūnija ju bi lā rus!
Jū ras mir dzu mu nak tī,
Sie nā zī ša dzies mu pļa vā,
Vien īgo bal to mā ko nī ti de be sīs, 
Ra sas pi lie nu rī ta ag ru mā
Dā vi nu tev. /J. An ma nis/

80 – Kon stan tei Šēn ber gai
Mil dai Bu ce nie cei

75 – Vi jai Pe čon kai

70 – Vi jai Ber gai
Inā rai Fid le rei
Āri jai Gra sei
Mā rim Šul cam
Alek san dram Hab lo vam

Slu di nā ju mi
K/S “Ka ba ti ņas” pār dod svai gi zā ģē tus, kā arī kal tē tus un 
ēve lē tus zāģ ma te riā lus būv nie cī bai. Ie spē ja ie gā dā ties 
grī das un ap da res dē ļus. In te re sē ties pa tālr. 29264779 vai 
7976667, vai per so nī gi K/S “Ka ba ti ņas”.

Pēr ku uz au dek la glez no tas glez nas un Lat vi jas lai ka mē be-
les. Sa mak sā šu 600 LVL. Tālr. 26685510.

Snie dzu skur steņ slau ķa pa kal po ju mus. In te re sē ties pa 
tālr. 26517594.

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

Vē los iz no māt ne kus ta mā īpa šu ma “Lei tī tes” ze mi 5 ha 
ap jo mā, kad. Nr. 8074-0001-00386. Tālr. 26487806.

SIA “Eko Nams” ai ci na pie teik ties dar bā uz va sa ras mē ne šiem 
stu den tus. Pie teik ties pa tālr. 29182356 vai per so nī gi Ķir šu ie lā 6, 
Māl pils pa gas tā.

Mālpils pagasta Z/S „Lazdukalns” aicina pieteikties darbā skolēnus 
no 13 gadu vecuma zemeņu novākšanai. Transports tiek nodrošināts. 
Pieteikties pa tālruņiem 29618017, 26176020 vai 26279935.

Pa tei cī bas
Sir snī gi pa tei cos SIA “Nor ma K” un Il zei Va na gai, Mo ni kai 
Liel me žai, Mār ti ņam Ban ko vam, mā jas kai mi ņiem, drau giem 
un ra diem par at bal stu un pa lī dzī bu man grū ta jā brī dī ma nu 
vī ru, Ni ko la ju Pet ro vu pa va dot pē dē jā gai tā. Sie va.

Iz sa ku pa tei cī bu Valsts po li ci jas Māl pils ie cirk ņa in spek to-
ram A. Du rev skim, pa gas ta pa do mes iz pild di rek to ram V. 
Ko ma ro vam un paš val dī bas po li ci jas dar bi nie kiem par at sau-
cī bu un pa lī dzī bu kri tis kā si tuā ci jā. Ru ta Ko ki na.

Kat ra mē ne ša ce tur ta jā otr die nā plkst.16.00 pa gas ta zā lē 
Ģi me ņu at bal sta gru pas sa pul ce. Ai ci nām pie da lī ties!

Līdz jū tī bas
Es ta gad aiz eju, bet ne jau prom,
Es aiz eju tā pat – 
Ar ci tām pu ķēm, ci tu sau li,
Ar ci tu ze mi pa ru nāt.
Skum ju brī dī esam ko pā ar mū su ko lē ģi Iru An der so ni, mā ti mū žī bā 
aiz va dot. Sid gun das pa mat sko las ko lek tīvs

Iz sa kām līdz jū tī bu mū su kla ses au dzi nā tā jai Irai An der so nei, 
mammu smil tā jā pa va dot. 5. kla ses sko lē ni un ve cā ki

MĀL PILS PA GAS TA PA DO ME

pa zi ņo, ka no 2007. ga da 9. jū li ja līdz 15. au gus tam pa do mes 
dar bi nie ki do das VIE NO TĀ AT VA ĻI NĀ JU MĀ.

At va ļi nā ju ma lai kā strā dās kan ce le ja, dzimt sa rak stu no da ļa, 
ie dzī vo tā ju re ģistrs, ka se, paš val dī bas po li ci ja 

un P/A “Māl pils so ciā lais die nests”.

Pen sio nā ru pa do me ai ci na 6. jū nijā plkst. 9.00 eks kur si jā uz ro-
do den dru dār ziem. Pie teik ties līdz 5. jū ni jam pie pa gas ta pa do mes 
sek re tā res pa te le fo nu 7970888. 

 Da lī bas mak sa 2 LVL.

Pār do du:
·  Ford Scor pio, 1993.g., pi kaps, brauk ša nas kār tī bā, bet nav TA. Ce na 500 EUR;
·  Ford Scor pio, dī ze lis ar bo jā tu mo to ru – re zer ves da ļām. Ce na 100 EUR. Tālr. 26633311.
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Pirms 25. ga diem – 1982. ga dā tei cām ar die vas ve ca jai sko-
lai un ie nā cām jau na jā Māl pils vi dus sko lā. At klā ša nas svi nī bas 
pul cē ja vai rā kus tūk sto šus māl pi lie šus un vie sus. Sko lu to laik 
va dī ja di rek tors Pā vels Ja kov ļevs.

Pēc 15 ga diem Māl pils vi dus sko la kļu va par māj vie tu 
Māl pils vis pār iz glī to jo šo sko lu ab sol ven tu un dar bi nie ku sa li-
do ju miem.

1997. ga dā, 1. sa li do ju mā Māl pils vēs tu rē, pie da lī jās ap 
800 sim ti ab sol ven tu, sko lo tā ju, dar bi nie ku, vie su. Ve cā kais sa li-
do ju ma da līb nieks Jā nis Grol lis. Da ļa no sa li do ju ma no ri ses sa gla-
bā ta vi deo ie rak stā. Sko las di rek tors ša jā lai kā Mār tiņš Poišs. 

Pirms 5 ga diem, 2002. ga da 2. jū ni jā, no ti ka 2. sa li do jums. 
Da līb nie ku skaits ap 600. Daudz vai rāk kā ie priek šē jā sa li do ju-
mā bi ja ie ra du šies sko lo tā ji. Di rek to re Ine ta Kur ma.

Šo gad no tiek 3.sa li do jums. Jūs at kal sa gai da un sir snī gi 
sveic na ma mā te – Māl pils vi dus sko las di rek to re Ine ta Kur ma.

At skats sa li do ju mu vēs tu rē

Ko pā mū su sko lā strā dā ju ši 25 ab sol ven-
ti, tai skai tā, šo brīd strā dā sko lo tā jas Una To-
bo ta (Ke šā ne), Leon gi na Krū mi ņa (Ba biš ko), 
Da ce An dre je va, Ive ta Vē ve re; bib lio te kā re 
An da Vec ro ze (Jur ge le); in te re šu iz glī tī bas 

pul ci ņu va dī tā jas Ivet ta Ja kov ļe va, Mai ja Or-
lo va, Ja na Ba ra nov ska un sko las grā mat ve de 
Il ze Seb re (Pod nie ce). 

Īpašs rū dī jums bi jis Val dai Lū ki nai 
(Lin dei), ku ra sko lā no strā dā ja 43 ga dus, 

tur klāt pie 8 di rek to riem un 11 iz glī tī bas 
mi nis triem. 

3 mū su ab sol ven ti bi ju ši Māl pils vi dus sko-
las di rek to ri – Be ni ta Lez di ņa, Mār tiņš Poišs, 
Da ce Brū na. 

Par mū su sko lu ab sol ven tiem

Svei cam vi sus, kas ir ko pā Māl pils vis pār iz glī to jo šo sko lu 
ab sol ven tu un dar bi nie ku 3. sa li do ju mā!

Māl pils vi dus sko las ko lek tī vam ir pa tiess prieks Jūs 
uz ņemt sa vas 25. ju bi le jas ga dā – svēt ku sa jū ta šo brīd ir 
div kār ša.

Katrs no Jums ir at ne sis lī dzi pa kā dai sau dzī gi gla bā tai 
at mi ņu pēr lī tei. Ve riet tās stip rā pa ve die nā sa vā kla ses bied ru 

pul ci ņā! Sa sie tas gar ga rā kop īgā vir te nē, tās kļūs par skais tu 
un dār gu sim bo lis ku ro tu mū su sa li do ju mam.

Šo dien būs daudz emo cio nā lu brī žu: kla ses bied ri ap-
skaus viens ot ru tik cie ši, ka ga diem un lai kam ne būs no zī-
mes; sko lo tā ji, sa tie kot sa vus bi ju šos au dzēk ņus, pie dzī vos 
brī niš ķī gu gan da rī ju ma sa jū tu – bi ja vērts! 

Par to vis iem, kas at nā ku ši un at brau ku ši – PAL DIES!

Māl pils vi dus sko las jubilejas iz de vums
2007. ga da 2. jū nijs.
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Bez tām tra dī ci jām, kas ir rak stu rī gas kat ras sko las ik die nai, 
mū su sko lā ir vai rā kas īpa šas: 

– Sko lo tā ju die nas svi nī bas;
– Ang ļu va ka ri 5.–9. kl. un vi dus sko lai;
– Dro šī bas die nas;
– Ār zem ju brau cie ni pro jek tu ie tva ros;
– Tik ša nās ar Ei ro pas val stu pār stāv jiem – sko lē niem un sko-

lo tā jiem mū su sko lā;
– Eru dī tu kon kur si;

– Māl pils ne dē ļa;
– Sau les svēt ki;
– Ab sol ven tu sa li do ju mi ik pēc 5 ga diem un ab sol ven tu bal les 

sa li do ju mu star plai kos.

Bi ju šais Māl pils 8-g. sko las di rek tors Ar nis Ba lo dis: Vis-
gran dio zā kais pa sā kums ma nā lai kā bi ja Ka ro ga svēt ki, kas 
at bal so jās pat ra jo nā. Vis muļ ķī gā kais – ku ku rū zas stā dī ša na 
kvad rāt ligz dās, kad ar mie ti ņiem bi ja jā dur cau ru mi ze mē.

Bi ju šais Māl pils 8-g. sko las di rek tors Zi gurds Bah ma nis: Spilg-
tā kie pa sā ku mi bi ja sko las eg lī tes un lie lās tū ris ma die nas. 

Bi ju sī Māl pils 8-g. sko las di rek to re Ma ri ja Ke šā ne: Prā tā 
pa li cis lie lais gan da rī jums – 1. vie ta ra jo nā par sko las sa gat avo-
ša nu jau na jam mā cī bu ga dam un “Kal vī tes” uz va ras re pub li kas 
kon kur sos “Mēs Ta vi saim nie ki, ze me!”

Pir mais Māl pils vi dus sko las di rek tors Pā vels Ja kov ļevs: Zī mī-
gā kais no ti kums – Māl pils vi dus sko las at klā ša na (Red. pie zī me: 
tās celt nie cī ba no ri tē ja Pā ve la Ja kov ļe va va dī bā), aug stu vēr tē ju 

arī sko las pa nā ku mus ša hā, lie los tur nī rus mū su sko lā un bi ju ša-
jās pa dom ju re pub li kās.

Bi ju sī di rek to re Be ni ta Feld ber ga (Lez di ņa): Bi jām pir mie 
Rī gas ra jo nā, kas ie vie sa sko lā pie cu die nu dar ba ne dē ļu.

Ja šo brīd mū su vi dū bū tu bi ju šais Māl pils vi dus sko las di rek-
tors Mār tiņš Poišs, viņš no teik ti sa cī tu: Lie lā kais un skais tā kais 
pa sā kums bi ja 1. sko lu sa li do jums.

Bi ju sī Māl pils vi dus sko las di rek to re Da ce Brū na: Spilg tā-
kais no ti kums bi ja pir mais mū su sko lē nu ār zem ju brau ciens 
uz Zvied ri ju, pēc ku ra ļo ti iz mai nī jās sko lē nu at tiek sme pret 
mū su sko lu. 

Paš rei zē jā di rek to re Ine ta Kur ma: Lie lā kais dzī ves no ti kums 
vēl priek šā!

Kas bi ju ši spilg tā kie sko las dzī ves no ti ku mi mū su di rek to riem 
vi ņu dar ba ga dos

Kon kurss Māl pils ne dē ļā

Dro šī bas die na

Sko las tra dī ci jas šo brīd

Mī ļie 
sa li do ju ma da līb nie ki!

Atvadoties no sa li do ju ma, mēs Jums 
no vē lam:

Ja skum jas, lai tās gai šas.
Ja ir bē da, lai āt ri rimst, 
Un pā ri vi sam kā brī nums
Prie ka va ra vīk sne lai dzimst.

Ja ir mī les tī ba, lai īs ta,
Ja lai me, lai ne iet prom
Un vien mēr lai ir kā da vie ta,
Kur dvē se le mie ru rod.
 /Ani ta Ani tī na/

Uz tik ša nos 2012. ga da jū ni jā!

Sko lo tā ju die na


