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Februāra tēmas:

� Mū su pa gasts ti cis ier au dzīts! 
Māl pils pa gas ta zem nieks 
Igors Ša bo ha uz va rē ja kon kur sā 
“Zel ta ton na”. At zi nī bu gu vis arī 
jau nais zem nieks Di dzis Zu ters. 
Pa gasts ko pu mā ti ka at zīts 
kā la bā kais Rī gas ra jo nā

� Īs te nī bā par šo mā ju vairs 
ne sap ņo ju. Mans plāns 
ir rea li zē jies. Viss no ti cis!
Es eju tā lāk...

� Ko pī giem spē kiem īs te no sim 
ma zus pro jek tus, lai ri si nā tu 
ak tuā lus jau tā ju mus mū su 
pa gas ta dzī ves sa kār to ša nai 
un piln vei do ša nai

� Stu di ju lai kā sa pra tu, ka māk slai 
un so cio lo ģi jai ir vis cie šā kā 
drau dzī ba, jo māk sla pa tie sī bā, 
pat tās abs trak tā ka jā for mā, 
at tē lo sa bied rī bas tā brī ža 
pa sau les uz tve ri

� Sve ču die nas tra dī ci ja ra du sies 
se nos lai kos, kad ļau dīm vēl 
ne bi ja pulk ste ņu un lai ku no tei ca 
pēc sau les, mē ness un 
zvaigz nēm
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Iz ska tī ja 17 jau tā ju mus.
NO LĒ MA:
• At teikt iz sniegt at ļau ju SIA “Amu ga mes” ju ri dis kā ad re se Grī vas 

ie lā 11/6, Rī ga, LV–1055, azart spē ļu zā les at vēr ša nai Māl pils 
pa gas ta Nā kot nes ie lā 3.

• Ņemt aiz ņē mu mu Valsts ka sē 2 500 000,- LVL uz 30 ga diem 
spor ta kom plek sa celt nie cī bai pie Māl pils vi dus sko las ar at lik-
to mak sā ju mu uz 3 ga diem un Valsts ka sē no teik to pro cen tu 
lik mi.

• Ap stip ri nāt aiz ņē mu ma at mak sas gra fi  ku.
• Aiz ņē mu ma 2 500 000, – LVL at mak su ar no teik ta jiem aiz ņē-

mu ma pro cen tu mak sā ju miem ga ran tēt ar Māl pils pa gas ta 
pa do mes bu dže tu.

• Pie šķirt ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa par 2007. ga du at vieg lo ju-
mu 50 % ap mē rā po li tis ki rep re sē ta jām per so nām par saim nie-
cī bu “Iman tas”, “Brīv zem nie ki”, “Sik snas”, “Ku lī tes”, “Mied ri ķi”, 
“Vec kal ni”, “Vec tuņ ķi”, “Jaun bū ņas”, “Bū ņas”, “Ce ri ņu ie la 8”, 
“Vec pu pai ņi”, “Si la de ņi” un “Upes Kur lē ni” ze mi.

• Pie šķirt ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa par 2007. ga du at vieg lo-
ju mu 50 % 2.gru pas in va lī dei par ne kus ta mā īpa šu ma “Žī bur ti” 
ze mi.

• Pie šķirt ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa at vieg lo ju mu 50 % ap mē rā 
par saim nie cī bas “Us tu pi” un “Vec nied rī tes”ze mi.

• Pie krist sa da līt ne kus ta mos īpa šu mus:
 “Co des”, at da lot ze mes ga ba lu 2,9 ha pla tī bā,
 “Viz bu ļi”, at da lot ze mes ga ba lu 1,95 ha pla tī bā.
 “Mer gu pes ie la 9”, at da lot ze mes ga ba lu 4,6 ha pla tī bā.

• At da lī ta jiem ze mes ga ba liem pie šķirt ju ri dis kās ad re ses “Ki ti-
jas”,”Gar kal nes ie la 10”, “Sal nas”

• Mai nīt kop īpa šu mā eso ša jam ne kus ta ma jam īpa šu mam māj-
īpa šu mam un ze mei 1,6 ha pla tī bā) “Ran das” ju ri dis ko ad re si 
uz “Ran das–Strau ti ņi”.

• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz ne kus ta miem īpa šu miem:
– da ļu no ne kus ta mā īpa šu ma “Vi tes kalns”, kas sa stāv no ze-

mes ga ba la 2,0 ha pla tī bā,
– “Dra vas”, kas ir da ļa no ne kus ta mā īpa šu ma “Dru vas–1”, un 

sa stāv no ze mes ga ba la 2,22 ha pla tī bā,
– “Alk snī ši”, kas sa stāv no ze mes ga ba la 3,2 ha pla tī bā,
– “Ka te ni”, kas sa stāv no ze mes ga ba la 31,0 ha pla tī bā,

– “Vec au dzes”, kas sa stāv no ze mes ga ba la 3,7 ha pla tī bā.
• No dot Māl pils pa gas ta pa do mei īpa šu mā un bi lan cē eso šo ze-

mi 0,1415 ha pla tī bā bez at lī dzī bas dzī vo ja mās mā jas “JAU NĀ 
IE LA 5”dzī vok ļu īpaš nie ku īpa šu mā.

• Re ģis trēt in di vi duā lo dar bu:
– Lat vie šu tau tas de ju ap mā cī ba, no sa kot pa tent mak su 80,- Ls 

ga dā,
– Fri zie ra pa kal po ju mi, no sa kot pa tent mak su 120,- Ls ga dā,
– Me žiz strā de, no sa kot pa tent mak su 120,- Ls ga dā,
– Rok dar bu iz strā de, ne no sa kot pa tent mak su,
– Mū zi ķa un dī dže ja pa kal po ju mi, no sa kot pa tent mak su 100,- Ls 

līdz ga da bei gām.
• Pa pil di nāt Māl pils 800 ga des dar ba gru pu ar šā diem lo cek ļiem:

– Jā nis Gal viņš – “TV Spektrs” pār stā vis
– Mā ris Čī ma – spor ta dar ba or ga ni za tors
– Ani ta Sār na – Sid gun das pa mat sko las di rek to re
– Al dis Plau dis – ne kus ta mā īpa šu ma “Lāč plē ši” īpaš nieks
– Ju ris Jo nai tis – ne kus ta mā īpa šu ma “Kla ba žas” īpaš nieks
– Pē te ris Kurms – pa do mes pr-tā ja viet nieks, uz ņē mējs.
– Sol vi ta Strau sa – so ciā lo, iz glī tī bas un kul tū ras jau tā ju mu 

ko mi te jas va dī tā ja,
– Ro lands Jo merts – SIA “Māl pils pien saim nieks” pār stā vis,
– Evi ja Staš ko – Māl pils vi dus sko las sko lē nu pa do mes pār-

stā ve.
• Iz slēgt no ser ti fi  kā ci jas ko mi si jas sa stā va EL VĪ RU GRI GOR JE-

VU.
 Ie kļaut ser ti fi  kā ci jas ko mi si jas sa stā vā DAI NU SI LU.
 Pa pil di nāt ob jek tu ap se ko ša nas ko mi si ju ar ze mes ie rī ko tā ju 

AG RI BU KOV SKI.
• Iz da rīt gro zī ju mus lī gu mā “Par sko lē nu pār va dā ju miem” no slēg-

tu starp Māl pils pa gas ta pa do mi un K.S. “Ka ba ti ņas”, no sa kot 
sa mak su par skol nie ku pār va dā ju miem 0,46 Ls/km.

• Pa ga ri nāt tel pu no mas lī gu mu ar vo kā li ins tru men tā lā an sam bļa 
va dī tā ju, no sa kot no mas mak su 5,-Ls mē ne sī,

• Ne pie da lī ties un ne sniegt fi  nan siā lu at bal stu med nie ku klu ba 
“Tī re ļi” rī ko ta jā me dī bu tro fe ju iz stā dē.

• At bal stīt dam bre tes pul ci ņa iz vei do ša nu.
• Ap stip ri nāt ze mes no mas lī gu mu par ne kus ta mā īpa šu ma “Sau-

lie ši S” no mu.

MĀL PILS PA GAS TA PA DO MES 17.01.2007. SĒ DE Nr.1

MĀL PILS PA GAS TA PA DO MES SĒ ŽU GRA FIKS 
2007. ga da MAR TA 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

7. mar tā
28. mar tā   pl.15.00 Ma za jā sē žu zā lē PĒ TE RIS KURMS

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

8. mar tā
29. mar tā    pl.16.00 Ma za jā sē žu zā lē SOL VI TA STRAU SA

Fi nan šu ko mi te jas sē de 8. mar tā
28. mar tā    pl.17.00 Ma za jā sē žu zā lē ALEK SANDRS LIEL MEŽS

PA DO MES SĒ DE 14. mar tā
4. ap rī lī     pl.15.00 Ma za jā sē žu zā lē ALEK SANDRS LIEL MEŽS

Pri va ti zā ci jas ko mi si jas sē de 26. mar tā     pl.18.00 204. kab. ALEK SANDRS LIEL MEŽS

Ad mi nis tra tī vās ko mi si jas 
 sē de

14. mar tā
4. ap rī lī     pl.14.00 Ma za jā sē žu zā lē VLA DIS LAVS KO MA ROVS

PA GAS TA PA DO MES LĒ MU MI
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Iz ska tī ja 24 jau tā ju mus.
NO LĒ MA:
• Pie ņemt būv nie cī bas ie ce ri par pār brauk tu ves at jau no ša nu 

Rī gas – Ērg ļu dzelz ce ļa ie cirk ņa Kar des pie tu ras punk tā.
 Pie ņemt būv nie cī bas ie ce ri par Māl pils cie ma sil tu map gā des 

sis tē mu mo der ni zā ci ju un ener go efek ti vi tā tes pa aug sti nā ša nu 
ERAF līdz fi  nan sē tā pro jek ta ie tva ros.

 Pie ņemt būv nie cī bas ie ce ri par Māl pils par ka me lio rā ci ju un 
re kon struk ci ju.

 Pie ņemt būv nie cī bas ie ce ri par Māl pils vi dus sko las re no vā ci ju.
 Pie ņemt būv nie cī bas ie ce ri par Māl pils pirms sko las iz glī tī bas 

ie stā des re no vā ci ju.
• Ie stā ties bied rī bā “Valsts un pri vā tās part ne rī bas aso ciā ci ja”.

 Ie stā ša nās nau du 240,00 Ls un ik ga dē jo bied ru nau du 240,00 
Ls ap mē rā pa re dzēt in ves tī ci ju un ārē jo sa ka ru da ļas 2007. 
g. bu dže tā.

• At bal stīt ie ce ri par bēr nu vo kā lā an sam bļa di bi nā ša nu.
 An sam bļa va dī tā jai pa re dzēt dar ba sa mak su no in te re šu iz-

glī tī bas fi  nan šu lī dzek ļiem.
 Kul tū ras na ma di rek to rei ie rā dīt tel pas an sam bļa no dar bī bām.

• Ap stip ri nāt At bal sta fon da no li ku mu.
 At bal sta fon da va ja dzī bām pa re dzēt 2007.ga da bu dže tā fi  nan-

šu lī dzek ļus 6000,- Ls.
• Pie da lī ties Ei ro pas ko ku stā dī ša nas pro jek tā “Za ļais vil nis”.

 Iz vei dot dar ba gru pu pro jek ta rea li zā ci jai:
– Il ze Va na ga
– Kris tī ne Ci mer ma ne
– Es me ral da Tā le
– Ive ta Krie vi ņa
– Ag ris Bu kov skis
 Pa re dzēt lī dzek ļus 2007. ga da bu dže tā ide jas rea li zā ci jai līdz 

2000,- Ls.
• Ap stip ri nāt paš val dī bas ie lu un ce ļu fi  nan sē ša nai un at tīs tī bai 

pie šķir tās mērķ do tā ci jas iz lie to ju ma pro gram mu 2007.ga dam:

1. Mērķ do tā ci jas at li kums uz 01.01.2007 16 100,- LVL
2. 2007.ga dā plā no tā mērķ do tā ci ja 133 072,- LVL
3. 2007.ga dā plā nots iz lie tot mērķ do tā ci ju, 

tai skai tā:
– ce ļu un ie lu ik die nas uz tu rēš a nai LVL 48000,-
– ce ļu at jau no ša nas pa beig ša nai sa ska ņā 

ar lī gu mu
LVL 9644,-

– Ce ļu un ie lu at jau no ša nai LVL 25000,-
– Ie lu ap gais mo ju ma re mon tam LVL 30000,-
– Ce ļa zīm ju re mon tam LVL 500,-
– Pro jek tē ša nai un ze mes to po grā fi  jas 

dar biem
LVL 8000,-

– Dzelz ce ļa pār brauk tu ves pro jek tē ša nai 
pie Kar des sta ci jas

LVL 2000,-

– Til ta re mon tam pār Su das upi LVL 5000,-
– Teh nis kās bā zes uz la bo ša nai LVL 10000,-
– pā rē jie iz de vu mi (sa ska ņā ar MK 

21.03.2006.no tei ku mu Nr.217, 23.punk-
tā no teik ta jiem iz lie to ju ma mēr ķiem)

LVL 11028,-

• Pie šķirt ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa par 2007.ga du at vieg lo-
ju mu 50 % ap mē rā po li tis ki rep re sē ta jām per so nām par ne kus-
ta mo īpa šu mu:
– “Kaln mār ti ņu kop lie to ša nas pa galms” do māj amām da ļām,
– “Bren gu ļi”,
– Sko las ie la 6,
– “Le jas Mār ti ņi” ze mi.

• Pie šķirt ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa par 2007.ga du at vieg lo ju mu 
re dzes in va lī dam par ne kus ta mā īpa šu ma “Mei te nes” ze mi.

• Pie šķirt ne kus ta mā īpa šu ma at vieg lo ju mu par 2007.ga du 90 % 
ap mē rā Māl pils evaņ ģē lis ki lu te ris ka jai drau dzei par saim nie cī-
bas “Evaņ ģē lis ki lu te ris kās drau dzes baz nī ca” ze mi.

• Pre ci zēt skol nie ku pār va dā ju mu marš ru tu, iz slē dzot ce ļa pos-
mu, ku rā nav skol nie ku un ie kļau jot pos mus, ku ros ir ve cā ku 
pie pra sī jums.

• At teik ties no pirm pir ku ma tie sī bām uz ne kus ta miem īpa šu-
miem:
– “Me ža Tuņ ķi”, kas sa stāv no ze mes ga ba la 811,3 ha pla tī bā,
– “Ozol pļa vas”, kas sa stāv no ze mes ga ba la 70,23 ha pla tī bā

• At sa vi nāt ne kus ta mo īpa šu mu “Knie diņ krogs”.
 Ie pir ku mu ko mi si jai or ga ni zēt ne kus ta mā īpa šu ma “Knie diņ-

krogs” at sa vi nā ša nas pro ce su.
• At sa vi nāt ne kus ta mo īpa šu mu “UPES LĪ ČI”, pa re dzot at sa vi nā-

ša nu veikt pa da ļām, at da lot at se viš ķi ze mes ga ba lu uz ku ra 
at ro das lid lau ka skrej ceļš un mi ne rāl mēs lu no lik ta va, kā arī 
sa da lot ot ro ze mes ga ba lu čet rās da ļās at bil sto ši pri va ti zā ci jas 
pie tei ku miem.
 Ie pir ku mu ko mi si jai or ga ni zēt ne kus ta mā īpa šu ma “Upes lī či” 

at da lī to ze mes ga ba lu at sa vi nā ša nas pro ce su.
• Iz man tot In for mā ci jas gru pas “Lat vi jas Tāl ru nis–Za ļās La pas” 

pie dā vā ju mu te le fon grā ma tas kop īgai vei do ša nai.
 Pie šķirt LVL 300,- te le fon grā ma tas Si gul da, Al la ži, In ču kalns, 

Kri mul da, Māl pils, Si gul das no vads, Gar kal ne iz vei do ša nas 
līdz da lī bas mak sā ju miem no bu dže ta sa da ļas ne pa re dzē tiem 
lī dzek ļiem.

• Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku mus Nr.2 “Par Māl pils pa gas ta 
pa do mes bu dže tu 2007. ga dam”

• Ap stip ri nāt MĀL PILS cie ma te ri to riā lās ro be žas.
 Ap stip ri nāt BU KU cie ma te ri to riā lās ro be žas.
 Ap stip ri nāt UP MA LU cie ma te ri to riā lās ro be žas.
 Ap stip ri nāt SID GUN DAS cie ma te ri to riā lās ro be žas.
 Ap stip ri nāt VI TES cie ma te ri to riā lās ro be žas.

• Mai nīt Māl pils pa gas ta pa do mes ne kus ta mā īpa šu ma “Ener ģē-
ti kas ie la 3” 11,55 ha pla tī bā ze mes lie to ša nas mēr ķi, no sa kot 
to – rūp nie cis kās ra žo ša nas ap bū ve.

• Lauzt paš val dī bai pie de ro šā ne kus ta mā īpa šu ma “Upes lī či” 
28.07.2005. no slēg to no mas lī gu mu ar SIA “Bal tic Tatry Skay-
di ver”, no slē dzot at tie cī gu rak stis ku vie no ša nos un sa stā dot 
no mā tā īpa šu ma no do ša nas – pie ņem ša nas ak tu.

• Sa da līt Māl pils pa gas ta pa do mei pie de ro šo ne kus ta mo īpa šu mu 
“Upes lī či”18,9 ha kop pla tī bā, at da lot pir mo ze mes ga ba lu 10,2 
ha pla tī bā un to sa da lot pa ze mes ga ba liem:
– 0,7 ha pla tī bā,
– 4,0 ha pla tī bā,
– 1,9 ha pla tī bā,
– 3,6 ha pla tī bā,
 no sa kot lie to ša nas mēr ķi – rūp nie cis kās ra žo ša nas uz ņē mu-

mu ap bū ve,
• Pie krist sa da līt ne kus ta mo īpa šu mu “Vec nied rī tes”, at da lot ze-

mes ga ba lu 2,0 ha pla tī bā. At da lī ta jam ze mes ga ba lam pie šķirt 
ju ri dis ko ad re si “Jaun bi ķe ri”.

• Re ģis trēt in di vi duā lo dar bu – za ru slo tu sie ša na un rea li zā ci ja, 
ne no sa kot pa tent mak su.

• Iz teikt 17.01.2007.pa do mes sē des lē mu ma Nr.1/2 “Par aiz ņē-
mu ma ņem ša nu Valsts ka sē spor ta kom plek sa celt nie cī bai” 
1.punk tu, šā dā re dak ci jā:
 “Ņemt aiz ņē mu mu Valsts ka sē 2 500 000,-LVL (Di vi mil jo ni 

pie ci sim ti tūk sto ši Lat vi jas valsts la ti), t.sk.:

2007.ga dā 1 000 000,- LVL 
(Viens mil jons Lat vi jas valsts la ti)

2008.ga dā 1 500 000,- LVL 
(Viens mil jons pie ci sim ti tūk sto ši Lat vi jas 
valsts la ti) uz 30 (trīs des mit) ga diem spor ta 
kom plek sa celt nie cī bai pie Māl pils vi dus sko las 
ar at lik to mak sā ju mu uz 3 (trīs) ga diem 
un Valsts ka sē no teik to pro cen tu lik mi”

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

MĀL PILS PA GAS TA PA DO MES 31.01.2007. SĒ DE Nr.2
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1. feb ruā ris – tiek sa gat avo ta ie snieg ša-
nai Fi nan šu mi nis tri jā do ku men tu pa ke te, 
kre dī ta 2,5 milj. LVL sa ņem ša nai spor ta 
kom plek sa celt nie cī bai.

2. feb ruā ris – P/A “Māl pils so ciā lais die-
nests” tiek pa beig ti tel pu re mont dar bi 
so ciā lās ap rū pes ve ļas mā jā.

 – In va lī du bied rī ba “No ti ci sev” rī ko sve-
ču die nas pa sā ku mu so ciā lās ap rū pes 
cen tra ie mīt nie kiem.

6. feb ruā ris – pa gas ta pa do mes priekš-
sē dē tājs pie da lās Lat vi jas Paš val dī bu 
sa vie nī bas val des sē dē, ku rā iz ska tī ja 
LPS do mes do ku men tu pro jek tus, kā arī 
pie da lī jās LPS val des un No va du ap vie-
nī bas val des Sa ei mas Valsts pār val des 
un paš val dī bas ko mi si jas pa pla ši nā ta jā 
sē dē, lai tik tos ar no paš val dī bām ie vē lē-
ta jiem Sa ei mas de pu tā tiem un ap spries tu 
81.pan ta kār tī bā MK pie ņem tos li ku ma 
“Par valsts un paš val dī bu ze mes īpa šu ma 
tie sī bām un to no stip ri nā ša nu ze mes grā-
ma tās” gro zī ju mus, kas pa redz, ka lau ku 
ap vi dos paš val dī bu lie to ša nā eso šā ze-
me, kas ne tiek iz man to ta valsts pār val des 
funk ci ju veik ša nai, pie kri tīs val stij.

7. feb ruā ris – pa gas ta pa do mes sē de, ku-
rā tiek pie ņemts lē mums par kre dī ta ņem-
ša nu spor ta kom plek sa celt nie cī bai.

 – pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs pie da-
lās Fi nan šu mi nis tri jas un Lat vi jas Paš val-
dī bu sa vie nī bas sa ru nās par paš val dī bu 
bu dže ta ie ņē mu mus ska ro šo no dok ļu 
at tīs tī bu, Valsts bu dže ta in ves tī ci jām 
paš val dī bām, kā arī par jau tā ju miem, kas 
sais tī ti ar ES Ko hē zi jas fon du un ES struk-
tūr fon diem un jau nās grā mat ve dī bas un 
pār ska tu for mas ie vie ša nas gai tu.

 – iz pild di rek tors pie da lās paš val dī bu iz-
pild di rek to ru sa nāk smē, ku ra bi ja vel tī ta 
kul tū ras no za rei un šīs no za res paš val dī-
bu ie stā žu dar bī bas jau tā ju miem.

8. feb ruā ris – pa gas ta pa do mes at bil dī gās 
per so nas tie kas ar VZD pār stāv jiem par ze-
mes re for mas pa beig ša nas pro blē mām.

 Pa gas ta pa do mē ie ro das Valsts Kon tro-
les pār stā vis par ne kus ta mo īpa šu mu 
“Po di ņi”.

 – pa gas ta pa do mes tel pās no tiek se mi-
nārs “Pie au gu šo iz glī to ša nas me to di ka”, 
ku rā va rē ja ie gūt zi nā ša nas par da žā du 
no za ru kur su un pul ci ņu va dī ša nu pie au-
gu ša jiem.

 – dar ba gru pa “Māl pils 800” tie kas ar 
mui žas īpaš nie ku A. Plau di un SIA “Māl-
pils pien saim nieks” pār stā vi par svēt ku 
pa sā ku mu or ga ni zē ša nu.

9. feb ruā ris – pa gas ta pa do mes priekš-
sē dē tājs pie da lās Pa gas tu Ap vie nī bas 
sē dē Ri tē par paš val dī bu te ri to ri jas plā-
no ju miem, de tāl plā no ju miem un ze mes 
ie rī cī bas pro jek tiem.

10. feb ruā ris – Al berts Mu ce nieks pār stāv 
Māl pils pa gas ta rep re sē to no da ļu Lat vi jas 
po li tis ki rep re sē to ap vie nī bas 18. kon fe ren-

cē Rī gā, Lat vie šu bied rī bas na mā.
12. – 18. feb ruā ris – Māl pils vi dus sko las 

sko lo tā ja un 6 skol nie ki pie da lās Co me-
nius pro gram mas Gra fi  ti pro jek tā Vil jan di, 
Igau ni jā.

12.feb ruā ris – pa do mes priekš sē dē tājs, 
iz pild di rek tors un pro jek tu koor di na to re tie-
kas ar SIA “Ven tE ko” pro jek ta va dī tā ju Ju ri 
Mil tu, lai vie no tos par teh nis kā pro jek ta 
iz strā dā ša nas plā niem Sid gun das ūdens-
saim nie cī bas sis tē mas re kon struk ci jai.

13.feb ruā ris – Māl pils pa gas ta pa do mes 
Saim nie cis kās vei ci nā ša nas da ļas va dī tā-
ja, pro jek tu koor di na to re un z/s “Agat nie-
ki” pār stā vis pie da lās Rī gas ra jo na Lau ku 
at bal sta bied rī bas Kop sa pul cē Māl pi lī.

14. feb ruā ris – pa gas ta pa do mes priekš sē-
dē tājs pie da lās sa ru nās ar Zem ko pī bas 
mi nis tri ju par pro blē mām, kas sais tī tas 
ar ve te ri nār me di cī nu.

15. feb ruā ris – Kul tūr vi des at tīs tī bas da ļas 
va dī tā ja tie kas ar Si gul das no va da un Al-
la žu pa gas ta pār stāv jiem par ve lo tū ris ma 
marš ru ta Si gul da – Mo re – Māl pils – Al la-
ži – Si gul da iz vei des no sa cī ju miem.

 – Māl pils pa gas ta pa do mes fi  nan sis te un 
Pro jek tu koor di na to re pie da lās in for ma tī-
vā se mi nā rā Rī gā par Ei ro pas so ciā lā fon-
da (ESF) at bal stī to pro jek tu īs te no ša nas 
no sa cī ju miem. Šo gad Māl pi lī lai kā no 
2.mai ja līdz 30.no vem brim tiks īs te nots 
ESF pro jekts “No ti ci sev”, kas pa redz cil-
vē ku ar īpa šām va ja dzī bām in teg rē ša nu 
sa bied rī bā.

 – pa gas ta pa do mes tel pās no tiek dar ba 
gru pas “Māl pils 800” sē de.

 – ve cā kais spe ciā lists ne kus ta mo īpa-
šu mu lie tās or ga ni zē Sid gun das 800 
pie mi ņas ak mens no vie to ša nu Vec kal na 
pil skal nā.

16. feb ruā ris – pa do mes ad mi nis trā ci ja tie-
kas ar SIA “Māl pils Mi ne rāls” pār stāv jiem 
par pro ce suā la jām dar bī bām ra žo ša nas 
uz sāk ša nai.

20. feb ruā ris – Māl pils no vad pēt nie cī bas 
mu ze ja dar bi nie ki dodas uz Ķe me riem no-
dot res tau rā ci jai sko las so lu un ska pi.

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

21. feb ruā ris – pa do mes priekš sē dē tājs 
pie da lās LPS do mes sē dē, ku ras dar ba 
kār tī bā bi ja jau tā ju mi par LPS val di, LPS 
17. kon gre su u.c. jau tā ju mi.

22. feb ruā ris – pro jek tu koor di na to re un 
Nor ma K grā mat ve de pie da lās se mi nā rā 
Rī gā par Ei ro pas re ģio nā lās at tīs tī bas 
fon da (ERAF) pro jek tu ie vie ša nas no-
sa cī ju miem. Šo gad Māl pi lī tiks īs te nots 
ERAF pro jekts “Māl pils sil tu map gā des 
sis tē mas efek ti vi tā tes pa aug sti nā ša na”, 
kas pa redz sil tum tra šu re kon struk ci ju 
Māl pils cie ma te ri to ri jā.

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

23. feb ruā ris – pa do mes priekš sē dē tājs 
pie da lās Me ža kon sul ta tī vās pa do mes 
sē dē.

27. feb ruā ris – Saim nie cis kās dar bī bas 
sek mē 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 pir ma jā ap mā cī bas se mi nā rā par 
lau ku te ri to ri jas at tīs tī bas stra tē ģi jas iz strā-
di. Pa sā ku mā pie da lās arī ci ti Rī gas ra jo na 
Lau ku at bal sta bied rī bas pār stāv ji no Sē jas, 
Al la žu, In ču kal na un Si gul das no va diem.

 – pa do mes priekš sē dē tājs pie da lās Ra jo-
na pa do mes sē dē un LPS fi  nan šu sē dē.

26. feb ruā ris – pa gas ta pa do mes tel pās 
no tiek se mi nā ra “Pie au gu šo iz glī to ša nas 
me to di ka” tur pi nā jums, ku rā va rē ja ie gūt 
zi nā ša nas par da žā du no za ru kur su un 
pul ci ņu va dī ša nu pie au gu ša jiem.

28. feb ruā ris – pa do mes priekš sē dē tājs 
pie da lās kon fe ren cē “Valsts pār val des 
re for mas ie tek me uz val dī bas un paš val-
dī bu at tie cī bām un at tīs tī bas pro ce siem 
Lat vi jā”, ku ras mēr ķis ir no skaid rot un 
pa rā dīt pub lis kās pār val des re for mas 
sa snie gu mus un vā jās vie tas, prog no zēt 
tā lā kā per spek tī vā šīs re for mas ra dī tos re-
zul tā tus, pa rā dīt Valsts pār val des ie kār tas 
li ku ma dar bī bā ra dī tās se kas uz val dī bas 
un paš val dī bu sav star pē jām at tie cī bām.

In ves tī ci ju un ārē jo sa ka ru da ļas pro-
jek tu koor di na to re sa dar bī bā ar Itā li jas un 
Grie ķi jas part ner paš val dī bām strā dā pie 
jau nu pro jek tu pie tei ku mu iz strā des un 
īs te no ša nas.

Feb ruā ra mē ne sī Māl pils no vad pēt-
nie cī bas mu ze ja dar bi nie ki bi ju ši pie cās 
mut vār du lie cī bu vāk ša nas eks pe dī ci jās 
pie Māl pils pa gas ta ie dzī vo tā jiem – Iva ra 
Bī ri ņa, Irē nas Sau ku mas un Jā ņa Kri so na. 
Ie gū tas vēr tī gas vēs tu ris kas lie cī bas par 
Māl pi li, ie ske nē ti da žā di do ku men ti, fo to grā-
fi  jas, ie spied dar bi – ko pā 157 vie nī bas.

Māl pils no vad pēt nie cī bas mu ze jā tur pi-
nās darbs pie krā ju mu vāk ša nas, krā ju mu 
do ku men tē ša nas. Tiek sa stā dī ta tā me di vu 
tel pu re mon tam, lai pēc tam šīs tel pas va-
rē tu iz man tot kā eks po zī ci jas zā li.

Māl pils no vad pēt nie cī bas mu ze ja va dī-
tā ja Bai ba Lip pe ap mek lē ja MVP rī ko tos 
kur sus “Ki no – vi deo – fo no do ku men ti 
mu ze ja krā ju mā”

Kul tūr vi des da ļas va dī tā ja Es me ral da 
Tā le pie da lī jās Māl pils lo go iz strā dē.

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 feb ruā rī
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ZIŅAS

Past nie ku dar bu at vieg lo ma šī nas

Kopš pa gā ju šā ga da de cem bra Māl pils pa gas ta past-
nie ku dar bu at vieg lo di vas pa sta ma šī nas Māl pils pa sta 
no da ļā un vie na ma šī na Sid gun das pa sta no da ļā. Māl pi-
lī ar vie nu no tām La ri sa El si ņa iz va dā pa stu Si gul das 

Past nie ce Ani ta Kaņ ka pie sa vas jau nās dar ba ma šī nas.

Sid gun das 800 ga des ak mens 
ie ņem sa vu īs to vie tu

Pa tei co ties sa lam, cil vē ku ne at lai dī bai un no piet nas 
teh ni kas pa lī dzī bai 18 t sma gais ak mens no Sid gun das 
pil skal na pa kā jes 15. feb ruā rī ti ka pār vests pa re dzē ta jā 
vie tā pil skal na vi dū. Ak mens no stip ri nā ša na pra sī ja vēl 
vai rā kas stun das dar ba. Lie ti no de rē ja ak meņ ka ļu ama ta 
meis tara San dra Skri b nov ska pie re dze. Dar bus or ga ni zē-
ja un va dī ja Ai vars Skro de ris. Nu ak me ņa gan drīz ga du 
ga rais ce ļo jums un pār vei do ša nās bei gu sies. Ta gad tas, 
skaists un va rens, lab prāt sa gai dīs pie se vis cie mi ņus un 
up ju sa te kas vie tā stās tīs par no zī mī go no ti ku mu – Si de-
gun des 800 ga diem.

Vei kals “BAF” sveic la bā kos
Vei kals “Baf” Māl pi lī ir at vērts 2 ga dus. Ša jā lai kā tas 

kļu vis par ie cie nī tu ie pirk ša nās vie tu. Pir cē ji sa brauc no 
pla šas ap kārt nes. Feb ruā ra mē ne sī Jaun pie bal gā no ti ka 
vei ka lu tīk la “Baf” sa rī ko jums, kas sa ka rā ar Va len tī na die-
nas tu vu mu no ti ka Mī les tī bas zī mē. Ta jā pie da lī jās arī Māl-
pils vei ka la dar bi nie ki. Sa rī ko ju ma lai kā ti ka sveik ti la bā kie 
pār de vē ji, ku ri ti ka no skaid ro ti ap ko po jot pir cē ju aiz pil dī to 
an ke tu re zul tā tus. Māl pils “Baf” vei ka lā par la bā ko, laip nā-
ko, smai dī gā ko dar bi nie ci ti ka at zī ta An tra Žu ko va. Dar ba 
de vē ju, ko lē ģu ap svei ku miem un pir cē ju mī les tī bas ap lie ci-
nā ju miem pie vie no ja mies arī mēs – “Māl pils Vēs tis”.

15. feb ruā rī Sid gun das pil skal nā

Vei ka la “Baf” pār de vē ja An tra Žu ko va

virzienā, ar ot ru strā dā Ani ta Kaņ ka, no gā dā jot laik rak stus, 
žur nā lus, vei cot pen si ju iz mak sas Vi tes, Knie di ņa vir zie nā. 
Marš ru tu ro be žu vei do Māl pils – Nī tau res ceļš. Pa gas ta 
cen trā past nie ces Mā ra Lū ki na un Svet la na Ve ze tiu iet 
kā jām, vai brauc ar ve lo si pē du. Kopš uz Māl pils pa gas ta 
no ma les ce ļiem pa rā dī ju šās pa sta ma šī nas, pie lau ku mā-
jām tiek iz lik tas aiz vien jau nas pa sta kas tī tes, un pa lie li nās 
pre ses iz de vu mu pa sū tī ju mu skaits. Sa ju kums jau na jā 
da tor izē ta jā pre ses iz de vu mu pa sū tī ša nas sis tē mā pa-
ma tī gi sa rež ģī ja arī Māl pils pa sta no da ļas dar bu. Nā cās 
uz klau sīt ne ma zums pār me tu mu par lai kā ne sa ņem tām 
avī zēm un žur nā liem. Pa ma zām viss nor ma li zē jies, lie lā 
mē rā pa tei co ties vis dro šā ka jai da tu bā zei – past nie ka 
at mi ņai un pie re dzei.

Turpinājums 6. lpp.
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Jan vā ra avī zē rak stī jām, ka zem nie ki, iz man to jot 
klu so zie mas lai ku, cī tī gi mā cās. Vai ko pī bas sa jū ta 
mā cī bās de va ie ros mi arī ko pī gi at pūs ties?

At pū ta to mēr bi ja do mā ta lie lā kam zem nie ku pul-
kam. Pie da lī jās lauk kop ji, lop kop ji, cūk kop ji, biš kop ji, 
kā arī ko lek tī vi.
Vai bi ja lie la in te re se no zem nie ku pu ses?

Jā, jo īpa ši lie las bal les nav bi ju šas no tiem lai kiem, 
kad bi ja “lie lā” lop ko pī ba pa dom ju lai kos. Ti kai tās, ku ras 
rī ko ja ko pā ar uz ņē mu miem.
Var būt šī kļūs at kal par tra dī ci ju?

Jā var būt, ja zem nie kiem būs pa ti cis, tad rī ko sim 
kat ru ga du.
Vai bal lei bi ja īpašs te mats?

Īpa ša te ma ta ne bi ja, ta ču ie ros me gan. Mū su pa-
gasts ti ka ier au dzīts! Māl pils pa gas ta zem nieks Igors 
Ša bo ha uz va rē ja kon kur sā “Zel ta ton na”. At zi nī bu gu vis 
arī jau nais zem nieks Di dzis Zu ters. Pa gasts ko pu mā 

Zem nie ku bal le
Sa ru na ar Nel li ju An dru ke li

De ju ko pai “Mā ra” – 15
De ju ko pa “Mā ra” uz sā kusi gat avo ša nos 

15 ga du ju bi le jas kon cer tam, kas no tiks Mā ras die-
nas priekš va ka rā – 24. mar tā. Uz mē ģi nā ju miem 
pul cē jas ne ti kai paš rei zē jie de ju gru pas da līb nie ki, 
bet arī ve te rā ni – ie priek šē jo ga du de jo tā ji. Pa tie-
sī bā ko pā no de jo ti vai rāk kā piec pa dsmit ga di, jo 
de jot sākts jau sko las ve cu mā. Mē ģi nā ju mos tiek 
at kār to tas de jas no “zel ta fon diem”, pār ci lā tas fo to-
grā fi  jas un at mi ņas. Kon cer ta die nā uz ska tu ves 
būs re dza mi 26 de ju pā ri, bet zā lē vēl ci ti da žā du 
ga du de jo tā ji. Ar pa šas mī ļās Mā ras svē tī bu, de ju 
virk ne iz ve dīs ska tī tā jus cau ri ga diem, fes ti vā liem 
un svēt kiem.

17. feb ruā rī sā cies Cū kas gads
Pēc ķī nie šu ka len dā ra 17. feb ruā rī sā kās Jau nais Cū kas gads. Tur klāt 

ne vis pa ras tas, bet gan “Zel ta cū kas” gads, kāds ir ti kai rei zi 60 ga du lai-
kā. Sa ska ņā ar ķī nie šu ho ro sko pu Cū kas ga dā dzi mu šie ir go dī gi, čak li, 
dzī ves prie cī gi. Vi ņiem rak stu rīgs miers un pie klā jī ba. Cū kas ga dā dzi mu-
ša jiem dzī vē smai da veik sme, tā pēc ve cā ki Ķī nā mē ģi na ie plā not sa va 
ma zu ļa dzim ša nu tie ši ša jā lai kā.

Mū su pa gasts pir ma jos 2007. ga da di vos mē ne šos kļu vis ba gā tāks 
par 7 bēr ni ņiem. Trīs no tiem, par lie lu iz brī nu me di cī nas dar bi nie kiem Si-
gul das dzem dī bu no da ļā, ir dzi mu ši vie nā die nā – 7. jan vā rī. Gads Māl pi lī 
sā cies veik smī gi. At liek vē lē ties, lai ķī nie šu ka len dā rā ba gā tī bu un lai mi 
sim bo li zē jo šais Cū kas gads tāds bū tu arī pie mums.

Zi ņas ap ko po ja Dzin ta Kras ti ņa

De ju ko pa “Mā ra” pirms des mit ga diem

Turpinājums no 5. lpp.
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ti ka at zīts kā la bā kais Rī gas ra jo nā. Par lie la jām 
ak ti vi tā tēm ti ku at zī mē ta es, ta ču at zi nī bu ir pel nī jis 
viss Māl pils pa gasts!
Mū su pa gas tā ir plašs spe cia li zā ci ju loks, bet 

ku ra ko pa ir pa ti lie lā kā?
Lie lā kā no za re ir gov ko pī ba. Māl pi lī pārr au dzī-

bā ir 40 ga nām pul ki. To saim nie ki ak tī vi dar bo jas, 
ap gūst Ei ro pas nau das un uz la bo sa vas saim nie-
cī bas.

Arī ša jā at pū tas va ka rā pie da lī jās lie lā kās saim-
nie cī bas ar vis iem ko lek tī viem – SIA “Sid gun da”, 
saim nie cī bas “Va na gi”, “Ru ķi”, “Bēr zi”.
Vai pie da lī jās saim nie ki arī no tām ma za jām 

no za rēm, kā biš ko pī ba?
Biš ko pī ba ti kai ta gad sāk dar bo ties. Drī zu mā 

tiks sa sauk ta sa pul ce, lai tik tos ar vis iem lie lā ka-
jiem pa gas ta biš kop jiem. No bi te nie kiem bal lē 
pie da lī jās An dris Pauk šins un Mā ris Veics.
Mū sē jie ir lie li strād nie ki, bet cik lus tī gi vi ņi ir? Kā da bi ja 

bal le?
Bal le man pa ti ka. Bi ja lus tī ga mū zi ka. Jā sa ka, bi ju lep na 

par šiem zem nie kiem, par re dza ma jiem pār iem! Vēl va ru teikt, 
ka man ir vieg li strā dāt ša jā pa gas tā, jo ma ni zem nie ki ir iz glī to-
ti. Īpa šas kon sul tā ci jas vi ņu dar bā nav va ja dzī gas. Jāveic ti kai 
ad mi nis tra tī vas funk ci jas un tā da vei da kon sul tā ci jas. Mū su 
zem nie kiem ir vi dē jās un aug stā kās iz glī tī bas lauk saim nie cī bā. 
Māl pi lī strā dā bi ju šie spe ciā lis ti, pie mē ram, Jā nis Pī ķis, Jā nis 
Žī gurs, Jā nis Živa, An dris Li gers, An na Rī te re, vi si SIA “Sid-
gun da” spe ciā lis ti, agronoms Igors Ša bo ha un vet erinārār sts 
Zin tis Pav lo vičs. Man ir vei cies ša jā zi ņā!

Zem nie kiem no vē lu tu rē ties, jo es jū tu un sa pro tu, cik ne-
žē līgs ir darbs ap kop jot lo pus zie mas pe rio dā.
Pa gā ju šais gads nā ca ar pār bau dī ju miem. Sau sā va sa ra, 

tad zie mas ka vē ša nās. Vai ie il gu šais ru dens nā ca par 
la bu, vai slik tu?

Lop kop jiem var būt arī nā ca par la bu, bet lauk kop ji ne īpa ši 
prie cā jās. Va sa ras sau sums ie tek mē ja, bet zem nie ki pra ta iz-
dzī vot, da rī ja vi su, lai lo pi kra si ne rea ģē tu. Zie mai ba rī ba ti ka 
sa vāk ta diez gan. At balsts nā ca arī no valsts. Ti ka pie šķir tas 
sub sī di jas cie tu ša jiem no sau su ma.

Pat ie priek šē jā ga da zie mas vēt ras nep ār stei dza zem nie-

kus ne sa gat avo tus. Zem nie ki bi ja tāl re dzī gi, un lai kus pa rū-
pē jās par ģe ne ra to riem. Vi si ti ka ga lā!

No vē lu iz tu rēt arī šo zie mas pe rio du. Lai go vis ir ve se las, 
lai iz iet ga nī bās! Ve se lī bu un at pū tu paš iem zem nie kiem! Lai 
vi ņi va rē tu da būt mai ņu, kas kaut vie nu die nu va rē tu ie dot 
brī vu! Jo tā ir lie lā kā pro blē ma at rast cil vē kus, kas va rē tu 
strā dāt lop ko pī bā. Ir bi ju šas vi sā das do mas. Vei dot at se viš ķas 
bri gā des – die nes tu, kā auk les uz iz sau ku mu. Bet pa gai dām 
ne kas nav iz de vies.
Vai zem nie ki ir psi ho lo ģis ki ga ta vi uz ti cēt sa vus lo pi ņus 

sve šiem cil vēk iem?
Saim nie kus ne ap mie ri na kā cil vē ki strā dā. To ne va rī ba un 

at tiek sme pret dar bu. Tā ir lie la at bil dī ba.
Iet vi sā di. Arī ci tos dar bos. Īpa ši jū tu lī dzi Li ge ru saim nie cī-

bai, kur būv fi r mas ne īpa ši stei dzas pa da rīt dar bus.
Kā di pro jek ti tiek īs te no ti zem nie ku saim nie cī bās 

Mālpilī?
Ir pro jek ti, kas sais tī ti ar celt nie cī bu – kūt smēs lu krā tu ves, 

jaun bū ves, re no vā ci jas, uz la bo jot pie na tel pas un ūdens ap gā-
des sis tē mas. Ir da žā di.
Kā Ei ro pas Sa vie nī bas lī dzek ļi ie plūst Māl pils 
pa gas tā?

Ir saim nie cī bas, kas ES lī dzek ļus ir iz man to ju-
šas un ta gad no tiek to pie lie to ša na, at skai to ties pa 
ga diem, cik lī dzek ļi ir iz lie to ti, kā no tiek celt nie cī ba.
Ša jā ga dā, tik līdz at vērs va ļā īs tās no da ļas, va rēs 
rak stīt pro jek tus.

Paš laik Māl pi lī no tiek pir mā lī me ņa lauk saim-
nie cī bas iz glī tī bas kur si, ku ros pie da lās 15 cil vē ki. 
Vēl vie na gru pa būs Si gul dā, kur arī pie da lī sies di vi 
cil vē ki no mū su pa gas ta.

Zem nie kiem va ja dzē tu mā cī ties grā mat ve dī bu. 
Mar tā pa gas ta tel pās tiks or ga ni zē ti kur si, trīs līdz 
pie cas die nas ga ri. Ja ir vē lē ša nas, jā pie sa kās pie 
ma nis. Kur si būs par brī vu.

Mē ģi nā sim no or ga ni zēt da to ru kur sus. Lai 
zem nie ki ie vel kot in ter ne tu, zi nā tu at rast tās lie tas, 
kas in te re sē lauk saim nie cī bā. Mū su in for mā ci jas 

cen tra va dī tā ja Ive ta Krie vi ņa pa lī dzēs ne lie lās gru pās pa 
6 cil vēk iem. Va rat pie teik ties!

Dai ga Frīd ber ga
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Feb ruā ris Māl pils so ciā lās ap rū pes cen trā sā cies ar Jur ģiem. 
Svi nī gi ti ka at vēr ta jau nā ve ļas maz gā tu ve. Paš val dī bas aģen tū-
ras Māl pils so ciā lā die nes ta di rek to re Ol ga Vo lo sa to va, uz ru nā jot 
klā te so šos, iz tei ca sa vu gan da rī ju mu par pa veik to:

– Lie tas, par ko sap ņots dau dzus ga dus, bei dzot pie-
pil dās, un, pro tams, ne bez pa gas ta at bal sta. Ar lai ku viss 
pie pil dās. Va jag sap ņot par la bām lie tām! Man prieks par 
sa dar bī bu ar “Si gul das celt nie ku”. Par vi ņiem va ru teikt 
ti kai la bu. Vi ņi strā dā aku rā ti.

Pēc jau no, gai šo tel pu ap ska tes uz sa ru nu par pro jek ta 
gai tu ai ci nā ju pa šu saim nie ci Ol gu Vo lo sa to vu.
Cik sen ra dās ide ja par re kon struk ci ju?

Ide ja ra dās jau 2002. ga dā, kad sā ku šeit strā dāt. Kā sa ka 
“jau na slo ta tī ri slau ka...”. Tu re dzi kas ir slik ti, ko va jag sa kopt.

Sā kās ar to, ka mēs mā jai no mai nī jām jum tu. Tad ie snie dzām 
pro jek tu, kas ta pa ļo ti āt ri, di vos mē ne šos, Valsts in ves tī ci ju pro-
gram mai. Pēc tam 2004. ga dā sa ga ta vo jām ēkai īs tu teh nis ko 
pro jek tu, un vēl reiz rak stī jām pro jek tu ar vi su pa ma to ju mu. Ko 
pēc pau zes to mēr ak tua li zē ja, snie dzām at kal Lab klā jī bas mi nis-
tri jā, tad Re ģio nā lās at tīs tī bas un paš val dī bu lie tu mi nis tri jā, bet 
valsts ne kā du at bil di ne de va. Bū tī bā ti kai pa gā ju ša jā ga dā ra dās 
ie spē ja no Rī gas ra jo na bu dže ta ie gūt da ļu no valsts pie šķir ta jiem 
lī dzek ļiem par līdz 1998. ga dam ie snieg ta jiem pro jek tiem. Par to 
jā pa tei cas mū su pa gas ta pa do mes priekš sē dē tā jam Alek san dram 
Liel me žam, kurš ļo ti la bi pār zi na li kum do ša nu, un bi ja lie tas kur sā 
par mū su va ja dzī bu. Tā mums iz de vās da būt 20 tūk sto šus. No 
paš val dī bas šīs mā jas uz tu rē ša nai tiek pie šķir ti 10 tūk sto ši, ar 
ku riem ne ko lie lu ne var ie sākt, bet ko pā jau sa nā ca at spē rie nam. 
Vēl ga da bei gās Rī gas ra jons pa pil dus pie šķī ra 10 tūk sto šus. Tad 
jau va rē ja sākt ie pir ku ma pro ce dū ru.

“Si gul das Celt nieks” ar sa vu pie dā vā ju mu vin nē ja un sep tem-
brī sā kās dar bi.

Par dar bu gai tu vai cā ju SIA “Si gul das celt nieks” iz pild di-
rek to ram Kas pa ram Čiv čam.
Kad sā kāt dar bus pie šī pro jek ta? Kā te iz ska tī jās sā ku mā?

Sā kām 2006. ga da 28. sep tem brī. Te bi ja liels šķū nis ar iz dru-
pu šām grī dām, ar no kri tu šiem gries tiem, sa sis tiem lo giem. Te bi ja 
ļo ti dra ma tisks stā vok lis.
Tas bi ja liels izai ci nā jums meis ta riem? Kā das pra sī bas bi ja 

jā ie vē ro?
Tie ši tā! Bi ja jā stip ri na pa ma ti, jo vie na sie na gā zās ārā. Mā ja 

ti ka sa vilk ta ar liel iem sa vil cē jiem. No sil ti nā jām bē ni ņus. Pro jek tā 
ne bi ja ven ti lā ci jas sis tē mas. Tās iz strā dā ja mū su kom pan jo ni. 
Pēc tel pas pla tī bas ti ka ap rē ķi nāts, cik jā būt gai sa ap mai ņai 
ve ļas mā jā. Pro tams, ņē mām vē rā vi sas sa ni tā rās pra sī bas. Lai 
ar ne tī ro ve ļu va rē tu pa vie nu ga lu ieiet, un vei cot vi su cik lu, pa 
ot ru pu si iz iet ar tī ru ve ļu.

Pal dies “Si gul das Būv meis ta ram” par pa lī dzī bu dar bos, kas 
sais tī ti ar ap ku ri un kat lu mā ju.

Vēl ir pa li ku ši zie mas lai kā neiz pil dā mi dar bi. Mēs tur pi nā sim 
fa sā des sil ti nā ša nu ap rī ļa sā ku mā, kad pa liks sil tāks.

Svi nī ga jā ve ļas mā jas at klā ša nā klāt bi ja arī būv val des 
va dī tā ja Ru dī te Bet te.
Kā vei cās ar šo pro jek tu?

No būv val des pu ses tā bi ja uzr au dzī ba. Sā kot jau ar būv dar-
bu at ļau jas iz snieg ša nu, un virs uzr au dzī bu pār vis iem dar biem. 
Mums ir savs būv uzr augs, kas pār bau da dar bu kva li tā ti, pie lie to-
tos ma te riā lus un at bil stī bu pro jek tam.

Prak tis ki uz šo brī di mums pre ten zi ju nav. Arī būv uzr augs sa vu 
uz de vu mu vei ca at bil dī gi. Līdz šim esam ap mie ri nā ti ar kva li tā ti un 
pa veik to dar bu ter mi ņiem. Līdz lī gu ma bei gām, 1. jū li jā, do mā ju 
tiks veik smī gi pa beig ti arī dar bi pie fa sā des.

No slē gu mā lū dzu di rek to ri Ol gu Vo lo sa to vu pa stās tīt 
par tā lā ko.
Ko vēl šeit vē la ties re dzēt? Kā di sap ņi?

Īs te nī bā par šo mā ju vairs ne sap ņo ju. Mans plāns ir rea li zē-
jies. Viss no ti cis! Es eju tā lāk. Pro tams, šeit jā sa gā dā va ja dzī gās 
lie tas. Ve ļas ma šī nas iz man to sim tās pa šas. Va ja dzī gas mē be les 
un lie tas hi giē nas pra sī bu no dro ši nā ša nai.

Esam vin nē ju ši, ka ir ie vilk ta cen trā lā ap ku re, kas pro jek tē ta 
ar tā du jau du, lai pie slēg tu vi su dzī vo ja mo mā ju. Nā ka mais so-
lis, par ko jau ap ru nā jos ar “Si gul das Būv meis ta ru”, ir – iz strā dāt 
pro jek tu ap ku res ierīkoša nai dzī vo ja mā mā jā. Vēl ir sa gat avots 
teh nis kais pro jekts par sa ni tā rā mez gla un vir tu ves re no vā ci ju, 
bet tur ir va ja dzī ga lie lā ka nau da.

Dai ga Frīd ber ga

Vēlmju pie pil dī jums
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Māl pils ne dē ļu vēr tē jot
Uz klau sī jām 7 cil vē ku iz tei ku mus.
Lau ra Cie lē na, 11. kl. Vis vai rāk pa ti ka Māl pils ne dē ļas at-

klā ša na un no slē gu ma pa sā kums “Ar zvaigz nes gais mu Tei ku 
ze mē Māl pi lī”.

Ine ta Meln alk sne, 8. b kl. Vis emo cio nā lā kais bi ja no slē gu ma 
pa sā kums. Sko lo tā ju, ab sol ven tu un sko lē nu spē lē ļo ti gri bē jās 
pil nu zā li ar līdz ju tē jiem, kas at bal sta sa vē jos.

Klin ta Rau pa, 8. b kl. Ļo ti jau ki bi ja tas, ka pē dē jā pa sā ku-
mā ab sol ven ti la sī ja sa vas tei kas. Arī man ti ka tas gods, un no 
pār dzī vo ju ma pat kakls bi ja sauss.

Vi ta Jan ber ga, 5. a kl. In te re san ti bi ja ma za jiem va dīt kon-
kur su. Vi ņi arī daudz zi nā ja. Mēs ļo ti cen tā mies.

Svet la na Čel no va, 1. kl. au dzi nā tā ja. Brī nī jos, ka ma ni 
bi ju šie au dzēk ņi pus ga da lai kā tā pa au gu šies. Ļo ti la bi va dī ja 
kon kur su.

Lai ma Ba lo de, māc. pār zi ne. Pats vēr tī gā kais bi ja tas, ka 
līdz te kus glo bā lām pro blē mām, ku ras esam pie ra du ši ap spriest, 
sko lē ni no piet ni ie ska tī jās, kas no tiek vie tā, kur vi ņi dzī vo un 
mā cās.

Inā ra Bah ma ne. Par ne iz de vu šos ne va ru no saukt ne vie nu 
pa sā ku mu, kaut gan, ar īpa ši vē rī gu ska tu vēr tē jot, sa ska tī ju 
arī pa mī nu sam. Pal dies vis iem, kas pa lī dzē ja, īpa ši ma niem 
no vad pēt nie kiem.

Īsās zi ņas
– Māl pils ne dē ļas ie tva ros no ti ka 2 pa sā ku mi ko pā ar ab sol ven tiem.
– Turp māk pa re dzē tas tik ša nās ar ab sol ven tiem uz ņē mē jiem, TV un ra dio dar bi nie-

kiem, ju ris tiem, sko lo tā jiem u.c.

Vi sās “Sko las Vēs tīs” līdz jū ni jam va rē siet la sīt, kā ga ta vo ja mies sa viem svēt kiem.
Šo reiz – in ter vi ja ar Māl pils vi dus sko las di rek to ri Ine tu Kur mu.
Ar ko Jū su dar bā at šķi ras sko las ju bi le jas gads no ie priek šē jiem ga diem?
I.K. Ar sa jū tu, kā da ir cil vē kam, kas kat ru die nu aiz va da svēt ku gai dās. Vis jau kā-

kās ir svēt ku priekš no jau tas.
Kā gat avo ša nās Ab sol ven tu sa li do ju mam un sko las ju bi le jai ie tek mē sko las dzī vi?
I.K. Tam pa kļauts viss šī ga da darbs. Vi dus sko la ir vie na no pir ma jām ie stā dēm Māl-

pi lī, kas ie va dī ja gat avo ša nos arī Māl pils 800 ga du ju bi le jai. Skaists ga da ie sā kums!
Jūs esat bi ju si dau dzās sko lās Lat vi jā. Ar ko mēs at šķi ra mies?
I.K.Es vien mēr at grie žos ar at zi ņu – ne kur nav tik la bi kā mā jās. Gal ve nais, bū tis-

kais, pro tams, vi sās sko lās ir līdz īgs. Bet ir vai rā kas lie tas, par ku rām ci ti vēl do mā, 
bet mums jau ir. Prie cā jos, ka mums ir ar ko le po ties.

Ko Jūs no vē lē tu ab sol ven tiem pirms sa li do ju ma?
I.K. Mek lēt sa vē jos – kla ses bied rus, sko lo tā jus. Būt ne ti kai sa li do ju ma vie siem, 

bet arī saim nie kiem, īpa ši māl pi lie šiem.
In ter vē ja Klin ta Rau pa, “Sko las Vēs tis” re dak to re

Sko las 25. ju bi le ju gai dot

Absolventi uzvar!

“Ar zvaigz nes gais mu Tei ku ze mē Māl pi lī” noslēgumsTikšanās ar uzņēmējiemMālpils nedēļas atklāšana

Jau aiz va dīts ga da pir mais mē ne sis, 
un feb ruā ris at gā di na, ka vār di sniegs 
un sals nav jā pie skai ta vec vār diem.

Sko lā dzī ve rit ie ras to gai tu pat 
vis auk stā ka jās die nās, un arī Māl pils 
ne dē ļa no ri tē ja, kā bi ja ie ce rēts.

Ša jās “Sko las Vēs tīs” – jan vā ra 
dar ba vēr tē jums, īsa in ter vi ja ar sko las 
di rek to ri Ine tu Kur mu un turp mā kās ju-
bi le jas ga da ie ce res.

Sa bied rī ba se ko lī dzi dis ku si jai par 
sko lē nu un sko lo tā ju sav star pē jām at-

tie cī bām. Nā ko ša jās “Sko las Vēs tīs” 
ie pa zīs ti nā sim ar mū su vie dok ļiem ša jā 
jau tā ju mā.

Re dak ci ja

Māl pils vi dus sko las skolē nu iz de vums
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Pielikums Nr.1 pie saistošiem noteikumiem Nr.2 
“Par Mālpils pagasta padomes budžetu 2007.gadam”

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA 2007. gadā (latos)
SKAITLISKA INFORMĀCIJA

I. Kopā ieņēmumi 1964785
II. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 1304447
III. Nodokļu ieņēmumi 1234981
Tiešie nodokļi 1234806

1.0. 1.0.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1164256
1.1. 1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1164256
1.1. 1.1.1.1. saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases sadales konta 19412
1.1. 1.1.1.2. saņemts no valsts kases sadales konta pārskata gada ieņēmumiem 1143344
1.1. 1.1.2.0. Patentmaksas 1500
1.4. 4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 70550
1.4. 4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 55000
1.4. 4.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 49000
1.4. 4.1.1.2. Nekustamā īpašuma par zemi iepriekšējo gadu parāda maksājumi 6000
1.4. 4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 15500
1.4. 4.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 15000
1.4. 4.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādu maksājumi 500
1.4. 4.3.0.0. Zemes nodokļa parādi 50
1.0. 5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 175
1.8. 5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 175

IV. Nenodokļu ieņēmumi 69466
2.0. 8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 100
2.0. 8.1.1.1. Ieņēmumi no kapitāldaļu pārdošanas 100
2.0. 9.0.0.0. Valsts(pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 6000

AP STIP RI NĀTS ar Māl pils pa gas ta pa do mes 31.01.2007.g.sē des lē mu mu Nr. 2/14
SAIS TO ŠIE NO TEI KU MI Nr. 2.

“Par Māl pils pa gas ta pa do mes bu dže tu 2007. ga dam.”
Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma “Par paš val dī bām 46.pan tu, ar li ku ma “Par paš val dī bu bu dže tiem” 16.,17.pan tu

1. No teikt Māl pils pa gas ta pa mat bu dže ta ie ņē mu mus un fi  nan sē ša-
nu 3096907 LVL sa ska ņā ar pie li ku mu Nr.1.

2. No teikt Māl pils pa gas ta pa mat bu dže ta iz de vu mus 3096907 LVL 
sa ska ņā ar pie li ku mu Nr.2

3. No teikt Māl pils pa gas ta spe ciā lā bu dže ta ie ņē mu mus un fi  nan sē-
ša nu 168342 LVL sa ska ņā ar pie li ku mu Nr.3.

4. No teikt Māl pils pa gas ta spe ciā lā bu dže ta iz de vu mus 168342 LVL 
sa ska ņā ar pie li ku mu Nr.4

5. No teikt ka ses ap gro zā mos lī dzek ļus 10000 LVL.
6. No teikt, ka ie stā žu va dī tā jiem ir tie sī bas ap stip ri nā tā dar ba al gas 

fon da ie tva ros no teikt šta ta vie tu skai tu un at al go ju ma lie lu mu, 
ie vē ro jot dar ba li kum do ša nu.

7. No teikt, ka ie stā žu un struk tūr vie nī bu va dī tā jiem ne piec ie ša mī-
bas ga dī ju mos ir tie sī bas ap stip ri nā to at tie cī go eko no mis kās 
kla si fi  kā ci jas 2000 ko da ie tva ros pirkt pa kal po ju mus un pre ces 
ne pār snie dzot 25% no sum mas, kas ap stip ri nā ta ap akš ko dos 
no rā dī ta jiem mēr ķiem.

8. No teikt ama tal gas no teik ša nu kri tē ri jus at bil sto ši pie li ku mam 
Nr.5

9. No teikt, ka kre di to ru sais tī bas uz 01.01.2007. ir 134574,87 LVL 
(pie li kums Nr.6)

10. No teikt, ka de bi to ru sais tī bas uz 01.01.2007. ir 22436,68 LVL 
(pie li kums Nr.7)

Pa skaid ro ju ma raksts
Priekš sē dē tā ja zi ņo jums par 2007.g. bu dže tu.
11. No teikt pa mat bu dže ta iz de vu mus at bil sto ši fi  nan sē ju ma mēr ķiem 

(pie li kums Nr.8)
12. No teikt spe ciā lā bu dže ta iz de vu mus at bil sto ši fi  nan sē ju ma mēr-

ķiem (pie li kums Nr.9)
13. No teikt in for mā ci ju par pa mat bu dže ta iz de vu miem kat rā bu dže ta 

kla si fi  kā ci jas ka te go ri jā (pie li kums Nr.10)
14. Ap stip ri nāt pa mat bu dže ta eko no mis kās kla si fi  kā ci jas 2200 ko da 

iz de vu mus (pie li kums Nr.11)
15. Ap stip ri nāt pa mat bu dže ta eko no mis kās kla si fi  kā ci jas 2300 ko da 

iz de vu mus (pie li kums Nr.12)
16. No teikt pa ma tal gas lik mes at bil sto ši šta tu sa rak stam (pie li ku mi 

Nr.13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24.)
17. No teikt, ka dar ba sa mak sa dar bi nie kiem tiek mak sā ta at bil sto ši 

dar ba sa mak sas no li ku mam. (pie li kums Nr. 25)
18. No teikt, ka dar bi nie ku ma te riā lā sti mu lē ša na no tiek at bil sto ši 

ma te riā lās sti mu lē ša nas no li ku mam. (pie li kums Nr. 26)
19. No teikt, ka so ciā lās ga ran ti jas dar bi nie kiem tiek no dro ši nā tas 

at bil sto ši kop lī gu mam. (pie li kums Nr. 27)
20. No teikt, ka ie stā žu va dī tā jiem tiek no teik tas so ciā lās ga ran ti jas 

un ma te riā lā sti mu lē ša na at bil sto ši kop lī gu mam un bu dže ta ie-
tva ros. (pie li kums Nr. 28)

21. No teikt, ka ie pir ku ma ko mi si ja vie nā da no sau ku ma pre ces un 
pa kal po ju mus, ja to pir ku ma sum ma pār sniedz li ku ma “Par ie pir-
ku mu valsts vai paš val dī bu va ja dzī bām” no teik to mi ni mā lo sum mu 
no ku ras jā veic ie pir ku ma pro ce dū ras, ie pērk vi sām ie stā dēm un 
struk tūr vie nī bām.

22. No teikt, ka ar lī dzek ļiem ne pa re dzē tiem ga dī ju miem ir tie sīgs 
rī ko ties pa do mes fi  nan šu va dī tājs un iz de vu mi jā ap stip ri na tu vā-
ka jā pa do mes sē dē.

Iz pild di rek tors Vla dis lavs Ko ma rovs
Fi nan su un eko no mi kas da ļas vad. Lī vi ja Mi ču le
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2.0. 9.4.0.0. Valsts nodevas, kas ieskaitāmas pašvaldības budžetā 2000
2.0. 9.4.2.0. Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās un pagasttiesās 1800
2.0. 9.4.5.0. Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu 200
2.0. 9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 4000
2.0. 9.5.1.1. Nodeva par pašvaldības domes(padomes) izstrādāto ofi ciālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu 1000
2.0. 9.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 1600
2.0. 9.5.1.7. Nodeva par reklāmas, afi šu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 200
2.0. 9.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 1200
2.0. 10.0.0.0. Sodi un sankcijas 3500
2.0. 10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 1000
2.0. 10.3.0.0. Soda sankcijas no vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem 2500
2.0. 12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 8666
2.0. 12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 8666
2.0. 12.3.9.9. Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasifi cēti 8666
2.0. 13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma pārdošanas 51200
2.0. 13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 6200
2.0. 13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 45000
2.0. 13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 30000
2.0. 13.2.2.0. Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas 15000

V.Transfertu ieņēmumi 510387
5.0. 18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 86855
5.0. 18.6.0.0. Ieņēmumi no uzturēšanas izdevumiem pašvaldību budžetā no valsts budžeta 70512
5.0. 18.6.2.3. Mērķdotācijas plānošanas reģionu rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei 2000

5.0. 18.6.2.4. Mērķdotācijas pašvaldību profesionālās izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 64597

5.0. 18.6.9.0. Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām 3915
5.0. 18.7.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no valsts budžeta iestādēm kapitālajiem izdevumiem 16343
5.0. 18.7.3.0. Pārējie valsts budžeta iestāžu kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām 16343
5.0. 19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 423532
5.0. 19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 12000
5.0. 19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 12000
5.0. 19.3.0.0. Ieņēmumi no rajona padomēm 411532
5.0. 19.3.1.0. Ieņēmumi pašvaldības budžetā no rajona padomes no valsts budžeta 331942

dotāciju un mērķdotāciju sadales
5.0. 19.3.1.1. Izglītības funkcijas nodrošināšanai no valsts dotāciju un mērķdotāciju sadales 328162
5.0. 19.3.1.1.1. Mālpils vidusskola (7.pielikums) 196406
5.0. 19.3.1.1.2. Mālpils vidusskola (6.pielikums) 9372
5.0. 19.3.1.1.2. Sidgundas pamatskola (6.pielikums) 79188
5.0. 19.3.1.1.2.2. Sidgundas pamatskola (7.pielikums) 2947
5.0. 19.3.1.1.3. Pirmsskolas izglītības iestāde (11.pielikums) 28154
5.0. 19.3.1.1.4. Pirmsskolas izglītības iestāde (12.pielikums) 12095
5.0. 19.3.1.2. Kultūras funkcijas nodrošināšanai no valsts dotāciju un mērķdotāciju sadales 3780
5.0. 19.3.2.0. Pārējie maksājumi no rajona padomēm 79590
5.0. 19.3.2.1. Izglītības funkcijas nodrošināšanai no rajona padomju līdzekļiem 19590
5.0. 19.3.2.9. Pārējo funkciju nodrošināšanai no rajona padomju līdzekļiem 60000

VI. Budžeta iestāžu ieņēmumi 149951
4.2. 21.1.0.0. Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu fi nanšu palīdzības 42401
3.0. 21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumie un citi pašu ieņēmumi 107550
3.0. 21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 35900
3.0. 21.3.5.1. Mācību maksa mūzikas un mākslas skolā 7900
3.0. 21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām (PII) 28000
3.0. 21.3.7.0. Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem 900
3.0. 21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 8000
3.0. 21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem 62750
3.0. 21.3.9.1. Maksa par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 55000
3.0. 21.3.9.3. Maksa par biļešu realizāciju 3500
3.0. 21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 4250

IX. Finansēšana
F2101000 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 144122

F40020000 Aizņēmumi 988000
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Pielikums Nr.2 pie saistošiem noteikumiem Nr.2
“Par Mālpils pagasta padomes budžetu 2007.gadam”

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2007.gadā (latos)
1000 Atlīdzība 1088518
2000 Preces un pakalpojumi 709779
3000 Subsīdijas un dotācijas 5098
4000 Procentu izdevumi 30900
5000 Pamatkapitāla veidošana 1123277
6000 Sociālie pabalsti 34524

7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, 
pašu resursi, starptautiskā sadarbība 104811

Kopā 3096907

Pielikums Nr.3 pie saistošiem noteikumiem Nr.2
“Par Mālpils pagasta padomes budžetu 2007.gadam”

SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA 2007.gadā (latos)
I.Ieņēmumi kopā 137112
II. Ieņēmumi pa speciālā budžeta veidiem 137112
Privatizācijas fonda līdzekļi

12.3.1.0. Ieņēmumi no privatizācijas
21.4.9.0. Citi iepriekš neklasifi cēti maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi 40

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 4041
Finansēšana 1000
Dabas resursu nodoklis

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 4000
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 2288
Autoceļu fonda līdzekļi

19.3.0.0. Ieņēmumi no rajonu padomēm (autoceļu fonds) 133072
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 16106
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 3890
III. Ziedojumi un dāvinājumi

23.4.0.0. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām
23.5.0.0. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fi ziskajām personām

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 3905

Pielikums Nr.4 pie saistošiem noteikumiem Nr.2
“Par Mālpils pagasta padomes budžetu 2007.gadam”

SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI 2007.gadā (latos)

Kods Koda nosaukums
1000 Atlīdzība 4000
2000 Preces un pakalpojumi 148756
3000 Subsīdijas un dotācijas 586
4000 Procentu izdevumi
5000 Pamatkapitāla veidošana 15000
6000 Sociālie pabalsti
7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, 

pašu resursi,starptautiskā sadarbība
Kopā 168342
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01.1000. Vispārējie valdības dienesti

01.110. izpildvaras un likumdošanas varas 
institūcija

189340

01.601. Informācijas centrs 31600

01.602. Dzimtsarakstu nodaļa 8200

01.603. Investīciju un ārējo sakaru daļa 23180

01.604. Projektu vienība 3900

01.605. Projektu līdzfi nansēšana 34748

01.720. Pašvaldību budžetu parāda darījumi 30900

01.810. Kases apgrozāmie līdzekļi 10000

01.820. Transferti no pāšvaldību budžeta valsts 
budž.

2500

01.831. Maksājumi PFIF 72411

01.832. Norēķini ar pašvaldību budžetiem 21400

01.891. Izdevumi neparedzētajiem gadījumiem 30000

01.892. Atbalsta fonds 6000

01.1000. Kopā 464179

03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība

03.110. Policijas dienesti 36400

03.312. Bāriņtiesas 10000

03.600. Pārējie iepriekš neklasifi cētie 14600

sabiedriskās kārtības un drošības 
jautājumi

03.000. Kopā 61000

04.000. Ekonomiskā darbība

04.120. Vispārējie nodarbinātības jautājumi 5921

04.211. Kontroles, uzraudzības un citi dienesti 13100

04.240. Rīgas rajona lauku attīstības biedrība 500

04.430. Būvniecība 144260

04.000. Kopā 163781

06.000. Pašvaldības teritoriju un māju 
apsaimniekošana

18000

06.400. Ielu apgaismošana 3000

06.601. Pārējā nekur citur neklasifi cētā 
pašvaldības

teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas 
darbība

21000

06.000. Kopā

07.000. Veselība 1500

07.240. Pārējie ambulatorie

pakalpojumi

08.000. Atpūta, kultūra un reliģija 1048342

08.100. Sporta pasākumi 1036431

08.101. t.sk.sporta komplekss 8900

08.211. Mālpils bibliotēka 8000

08.212. Sidgundas bibliotēka 19912

08.220. Kultūrvides attīstības daļa 114700

08.230. Kultūras nams 1000

08.291. Baznīcas ērģeļu restaurācija 20915

08.292. Mālpils 800 13200

08.312. Televīzija 1234969

08.000. Kopā

09.000. Izglītība 209658

09.112. PII uzturēšana 12095

09.113. t.sk.PII mērķdotācija (12.piel.) 28154

09.111. PII mērķdotācija (11.piel.) 4217

09.114. PII izglītības projekts 141000

09.232. Mālpils vidusskolas uzturēšana 18000

09.233. TEHP vidusskolai 7011

09.234. Vidusskolas izgl.projekti 205778

09.231. Mērķdotācija Mālpils vidusskola 54500

09.212. Sidgundas pamatskolas uzturēšana 33153

09.213. Sidgundas skolas atdzelžošanas stacija 3163

09.214. Sidgundas skolas izglītības projekts

09.211. Mērķdotācija Sidgundas pamatskolai 82135

09.221. Mūzikas un mākslas skolas uzturēšana 26900

09.222. Mērķdotācija mūzikas un mākslas skola 64597

09.223. Mūzikas un mākslas sk. izglītības 
projekts

3795

09.601. Autobusa pakalpojumi 22500

09.602. Mālpils tautskola 2618

09.000. Kopā 907179

10.000. Sociālā aizsardzība

10.121. Projekts”Notici sev” 22253

10.122. Zini, vari un dari 790

10.201. Atbalsts gados veciem cilvēkiem 119240

10.202. Atbalsts gados veciem cilvēkiem 27336

2512 gultas dienas

10.203. Atbalsts gados veciem cilvēkiem 4022

invaliditātes gadījumā

10.600. Mājokļa atbalsts 9000

10.910. Pārējās citur neklasifi cētās sociālās 60658

aizsardzības pārraudzība

10.000. Kopā 243299

Pavisam kopā 3096907

Pielikums Nr.8 pie saistošiem noteikumiem Nr.2
“Par Mālpils pagasta padomes budžetu 2007.gadam”

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2007. gadā (latos)
ATBILSTOŠI FIFANSĒJUMA MĒRĶIM
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Ir sā cies 2007. gads. Kat ram no mums ar jau nām ie ce rēm 
un sap ņiem, ar jau nu ap ņem ša nos pa veikt lie lā kus vai ma zā kus 
dar bus. Arī pa gas ta pa do me, ku ras ie stā dēs un struk tūr vie nī bās 
ko pu mā strā dā ap 230 dar bi nie ku, ir uz sā ku si jau nu dar ba cē lie-
nu, lai tur pi nā tu ie sāk tos ilg ter mi ņa pa sā ku mus, kā arī rea li zē tu 
īs ter mi ņa ie ce res. Paš val dī bas dar bī bas pa mat do ku ments fi  nan-
šu sis tē mā ir bu džets. Bu dže tu mēr ķis ir no teikt un pa ma tot, 
kāds lī dzek ļu ap joms ne piec ie šams ar li ku mu no teik to funk ci ju, 
uz de vu mu un brīv prā tī go ini cia tī vu iz pil dei pe rio dā, ku rā šie 
lī dzek ļi pa re dzē ti. Darbs pie bu dže ta pro jek ta sa stā dī ša nas Māl-
pils pa gas ta pa do mē pa ras ti sā kas ok to brī ar pa gas ta pa do mes 
priekš sē dē tā ja sa gat avo tu rī ko ju mu struk tūr vie nī bu un ie stā žu 
va dī tā jiem, ku rā tiek no teikts da tums ie ņē mu mu un iz de vu mu 
tām ju ie snieg ša nai. Ie snieg tie priekš li ku mi vis pirms tiek iz ska-
tī ti ko mi te ju sē dēs, tad at zi nums tiek sniegts fi  nan šu ko mi te jā, 

pēc tam bu džets tiek ap stip ri nāts pa gas ta pa do mes sē dē kā 
sais to šie no tei ku mi. Ga la lē mu mu par bu dže ta ap stip ri nā ša nu 
de pu tā ti pie ņem iz ska tot bu dže ta pro jek tu un ņe mot vē rā iz teik-
tos struk tūr vie nī bu un ie stā žu va dī tā ju priekš li ku mus.

Māl pils pa gas ta pa do mes bu džets vei do jas no pa mat bu-
dže ta un spe ciā lā bu dže ta. Lai no dro ši nā tu paš val dī bām ar 
li ku mu no teik to funk ci ju un pie nā ku mu iz pil di, Māl pils pa gas ta 
pa do me 2007. ga da 31. jan vā ra pa do mes sē dē ir ap stip ri nā ju si 
pa mat bu dže ta ie ņē mu mus un fi  nan sē ša nu 3096907LVL un spe-
ciā lā bu dže ta ie ņē mu mus un fi  nan sē ša nu 168342LVL ap mē rā. 
Bu dže ta gal ve nā da ļa ir pa mat bu džets, ku ra ie ņē mu mus vei do 
no dok ļu ie ņē mu mi: ie dzī vo tā ju ie nā ku ma no dok lis, ne kus ta-
mā īpa šu ma (par ze mi, kā arī ēkām un bū vēm) un azart spē ļu 
no dok lis, ne no dok ļu ie ņē mu mi, ku ros ie tilpst mak sā ju mi par 
bu dže ta ie stā žu snieg ta jiem mak sas pa kal po ju miem, da žā das 

paš val dī bas no de vas un ci ti ie ņē mu mi, kā 
arī valsts bu dže ta mērķ do tā ci jas un 2007. 
ga dā aiz ņē mums no Valsts ka ses 1 milj. 
LVL. Pa gas ta pa do me 2007. ga dā plā no 
1164256LVL ie dzī vo tā ju ie nā ku ma no-
dok ļa ie ņē mu mus, 55000LVL ne kus ta mā 
īpa šu ma no dok ļa par ze mi un 15500LVL 
ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa par ēkām un 
bū vēm ie ņē mu mus.

Gal ve nais paš val dī bas pa mat bu dže ta 
ie ņē mu mu avots ir ie dzī vo tā ju ie nā ku ma 
no dok lis, kas vei do 60% no ko pē jiem ie ņē-
mu miem. Šo gad ne tiek plā nots azart spē ļu 
no dok lis, jo pa gas ta te ri to ri jā tiek pār trauk-
tas azart spē les.

Spe ciā lais bu džets ir bu dže ta da ļa, 
ku ru vei do īpaš iem mēr ķiem ie zī mē ti ie ņē-
mu mi. Māl pils pa gas ta pa do mes spe ciā lais 
bu džets ie tver īpaš iem mēr ķiem šā dus 
ie zī mē tus ie ņē mu mu avo tus:

• pri va ti zā ci jas fon da 
ie ņē mu mus – 5081,00 LVL;

• da bas re sur sa no dok ļa 
ie ņē mu mus – 6288 LVL;

• au to ce ļa fon da 
ie ņē mu mus – 153068 LVL;

• zie do ju mus, 
dā vi nā ju mus – 3905 LVL.

Sa lī dzi not ar pa gā ju šo ga du, ie vē ro ja-
mi tiek pa lie li nā ti ce ļu fon da lī dzek ļi, kas 
tiks no vir zī ti uz tu rē ša nas iz de vu miem, 
teh ni kas ie gā dei, jau na ie lu ap gais mo ju ma 
iz vei dei, kā arī ce ļu un ie lu ka pi tāl iem re-
mon tiem. Ir iz strā dā ta un ap stip ri nā ta ce ļu 
fon da iz man to ša nas pro gram ma.

Kā re dzam no dia gram mas, vis lie lā kie 
iz de vu mi plā no ti At pū tai, kul tū rai, re li ģi-
jai un spor tam, kas ir sais tīts ar spor ta 
kom plek sa celt nie cī bai, no ko pē jā plā no tā 
aiz ņē mu ma 2,5 milj.LVL, 2007. ga dā pa re-
dza mo kre dī tu 1,0 milj. LVL ap mē rā. Bez 
tam ša jos iz de vu mos ie tilpst kul tū ras na ma 
uz tu rē ša nas iz de vu mi 114700LVL, Māl pils 
800 pa sā ku ma or ga ni zē ša nai pa re dzē ti 
20915 LVL un 1000 LVL līdz fi  nan sē jums 
baz nī cas ēr ģe ļu res tau rā ci jai. Vie na no Māl-
pils pa gas ta prio ri tā tēm ir Iz glī tī ba, šo gad 
pa re dza mie iz de vu mi no ko pē jā bu dže ta 

Par bu dže tu
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ir 908396 LVL, ku ros bez iz glī tī bas ie stā-
žu uz tu rē ša nas iz de vu miem, plā no ti arī 
lī dzek ļi Māl pils vi dus sko las re no vā ci jas 
pro jek ta iz strā dei, Pirms sko las iz glī tī bas 
ie stā des cen trā lo ār durv ju un gru pu ār-
durv ju no mai ņai. So ciā lai aiz sar dzī bai 
pa re dzē ti 244474 LVL, ku ri tiks iz man to ti 
pa gas ta dzī vo ja mās mā jas ar so ciā la jiem 
dzī vok ļiem “Sau lie ši S” jum ta no mai ņai 
un cen trā lās ap ku res ie vilk ša nai ap rū pes 
cen tra cen trā la jā mā jā, pa lie li nā ti jaun-
dzi mu šo un mal kas ie gā dei pa re dza mie 
pa bal sti, kā arī pa beig ta ap rū pes cen tra 
ve ļas maz gā ta vas re no vā ci ja. Bez tam 
ša jos lī dzek ļos pa re dzēts līdz fi nan sē-
jums In va lī du bied rī bas pro jek tam “Zi ni, 

va ri, da ri” 790 LVL un pro jek tam “No ti ci 
sev” – 22253 LVL.

Lai gan vie tē jai paš val dī bai nav jā iz-
da la lī dzek ļi ve se lī bas ap rū pei, ta ču lai 
paš val dī ba no dro ši nā tu ie dzī vo tā ju pie eja-
mī bu Si gul das re ģio nā mo der nām me di cī-
nas ie kār tām, ti ka pie šķir ti 1500 LVL, kas 
ir līdz da lī bas mak sā jums Rī gas ra jo na 
slim nī cai kom pjū ter to mo grā fa ie gā dei.

Pro jek tu līdz fi  nan sē ša nai pa do me plā-
no ju si 34748 LVL, lai vei ci nā tu se ko jo šu 
pro jek tu rea li zā ci ju:
1) Māl pils cie ma sil tu map gā des sis tē mas 

re kon struk ci jas pro jekts (orien tē jo šās 
iz mak sas ap 537 tūkst. LVL);

2) Sid gun das cie ma ūdens ap gā des un 

ka na li zā ci jas sis tē mas re kon struk ci jas 
pro jekts (orien tē jo šās iz mak sas ap 361 
tūkst. LVL);

3) Māl pils cie ma ūdens ap gā des un ka-
na li zā ci jas sis tē mas re kon struk ci jas 
pro jekts (orien tē jo šās iz mak sas ap 828 
tūkst. LVL);

4) Māl pils cie ma da bas par ka re kon struk-
ci jas teh nis kā pro jek ta iz strā di (orien tē-
jo šās iz mak sas ap 5000);

5) Māl pils cie ma tirdz nie cī bas cen tra lab ie-
kār to ša nas teh nis kā pro jek ta iz strā di;

6) In for ma tī vo no rā žu pro jek ta iz strā di un 
ie rī ko ša nu (orien tē jo šās iz mak sas ap. 
15 tūkst.LVL)

Pir mo rei zi iz vei dots At bal sta fonds 6000 
LVL ap mē rā pa gas ta pen sio nā ru pa-
do mes un in va lī du bied rī bas dar bī bas 
at bal stī ša nai, ie dzī vo tā ju da lī bas vei ci-
nā ša nai kul tū ras, iz glī tī bas un spor ta 
jo mās.
Lai vei ci nā tu in ves tī ci ju pie au gu mu 

in fra struk tū ras pro jek tos, pie sais tī tu pri-
vā tos re sur sus sa bied rī bai ne piec ie ša mo 
pro jek tu īs te no ša nai, lai cel tu ie dzī vo tā ju 
lab klā jī bu, no dro ši nā tu kul tūr vēs tu ris kā 
man to ju ma sa gla bā ša nu un pa aug sti nā tu 
vi des un dzī ves kva li tā ti, pa gas ta pa do me 
ir ie stā ju sies “Kul tūr vēs tu ris kā man to ju ma 
aiz sar dzī bas un at tīs tī bas bied rī bā”, “Val-
sts un pri vā tās part ne rī bas aso ciā ci jā”, 
Rī gas ra jo na Lau ku at tīs tī bas bied rī bā” 
un bied rī bā “Māl pils Taut sko la”.

Ar pil nu Sais to šo no tei ku mu Nr.2 “Par 
Māl pils pa gas ta pa do mes bu dže tu 2007. 
ga dam” do ku men tu pa ke ti var ie pa zī ties 
pa gas ta pa do mes kan ce le jā un in for mā-
ci jas cen trā.

Pa gas ta pa do mes priekš sē dē tājs 
Alek sandrs Liel mežs

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

PROJEKTI

Or ga ni zē jot sa dar bī bas pro jek tus ko pā ar Vā ci jas part ne-
riem, daudz reiz ir nā cies dzir dēt: “Es to vā cu va lo du tik sen 
sko lā mā cī jos, viss jau ir aiz mir sies. Nav ie spē ju tre nē ties 
ru nā ša nā. Ja ne es mu drošs (-a), ka pa teik šu pa rei zi, la bāk 
ne teik šu ne ko.”

Tiem, kas arī par se vi va rē tu teikt līdz īgi, gri bē tu pie dā vāt 
se ko jo šo:

tik ties, pie mē ram, di vas rei zes mē ne sī un ru nāt TI KAI VĀ-
CIS KI, kat rai sa ru nai ko pī gi iz vē lo ties vie nu tē mu. Ne kā du 
gra ma ti kas lek ci ju, ti kai prak tis kā ru nā ša na: kaut vai pa vār-
dam, kaut vai pa tei ku mam, kaut vai sā ku mā ti kai klau so ties 
un at ce ro ties agrāk mā cī to.

Kad vi si būs ie ju tu šies ša jā at mo sfē rā, mēs va rē tu no ru nāt 

tik ša nās da žā dās vie tās (pie mē ram, da līb nie ku dar ba vie tās 
un ci tur, lai kat ram do tu ie spē ju no stip ri nāt va lo das ie ma ņas 
tie ši sais tī bā ar sa vu dar bu vai ci tām in te re sēm).

Da lī ba ša jās sa ru nās ir bez mak sas.
Ja šis pie dā vā jums Jums šķiet in te re sants, gai dī šu Jūs uz 

pir mo tik ša nos treš dien, 7.mar tā, pl.17.00 pa gas ta pa do mes 
ēkas 311.ka bi ne tā.

Sa ru nas tē ma: Es, ma na ģi me ne un drau gi.
Pie teik ša nās pa tālr. 26836192.
Tad nu: Auf Wie der se hen am Mitt woch!

Lī vi ja Mu kā ne

Man ir ide ja!
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Mēs vi si dzī vo jam Māl pils pa gas-
tā – Sid gun dā, Bu kās, Vib ro kā, Knie di-
ņos, Vi tē, Māl pi lī. Mums ir sa vi sap ņi 
un vēl mes, arī daudz ide ju, kā pa da rīt 
in te re san tā ku un daudz vei dī gā ku dzī vi 
mū su pa gas tā. Vie ni vē las at jau not til tu 
pār Su das upi, ci ti ie ce rē ju ši sa kopt ko-
pī giem spē kiem mū su sen ču pil skal nus. 
Kā das daudz dzī vok ļu mā jas ie dzī vo tā ji 
vē las sa la bot kāp ņu tel pu ie ejas zo nu, ci-
ti – ie rī kot sa vā pa gal mā ap gais mo ša nu, 
lai tum ša jos zie mas va ka ros ne pa klup tu. 
Tik pat sva rī ga ir arī cie ma te ri to ri ju lab ie-
kār to ša na, kul tū ras un spor ta pa sā ku mu 
or ga ni zē ša nai ne piec ie ša mā ap rī ko ju ma 
ie gā de, peld vie tas ie kār to ša na un ci ti 
pa sā ku mi.

Lai pār vēr stu rea li tā tē sa vas ide jas, 
sa pul cē si mies ko pā, un iz vei do sim sa vu 
Vie tē jās ini cia tī vas gru pu. Ar ko pī giem 
spē kiem īs te no sim ma zus pro jek tus, 
lai ri si nā tu ak tuā lus jau tā ju mus mū su 
pa gas ta dzī ves sa kār to ša nai un piln vei-
do ša nai. Fi nan sē jums šim no lū kam nāks 
no Ei ro pas Sa vie nī bas pro gram mas 
“LEA DER+”, ku ra mēr ķis ir vei ci nāt lau-
ku at tīs tī bu.

Kas ir Vie tē jā ini cia tī vas gru pa? Tā ir 

bied rī ba vai no di bi nā jums, kas ap vie no 
lau ku ie dzī vo tā jus ar kop īgām eko no mis-
kām, so ciā lām vai kul tū ras in te re sēm un 
kop īgu te ri to ri ju.

Lai veik smī gāk pa lī dzē tu Vie tē jām ini-
cia tī vas gru pām īs te not sa vus pro jek tus 
un koor di nē tu tos, pēr nā ga da sep tem brī 
ti ka iz vei do ta Rī gas ra jo na Lau ku at tīs tī-
bas bied rī ba (RRLAB). Tās dar bī bas te ri-
to ri jā ir ie kļau ti Māl pils, Al la žu, In ču kal na, 
Sē jas un Si gul das no va di ar gan drīz 18 
tūk sto šiem ie dzī vo tā ju. Šo brīd RRLAB 
gal ve nais uz de vums ir darbs pie sa vas 
te ri to ri jas at tīs tī bas stra tē ģi jas iz strā-
dā ša nas, kas 2007.ga da ot ra jā pu sē 
tiks sa gat avots un ie sniegts vēr tē ša nai 
Zem ko pī bas mi nis tri jā, lai sa ņem tu pro-
gram mas “LEA DER+” fi  nan sē ju mu. Pēc 
tam šis fi  nan sē jums tiks sa da līts vēr tī-
gā ka jiem un in te re san tā ka jiem Vie tē jo 
ini cia tī vu gru pu pro jek tiem.

Māl pils pa gas tu bied rī bā pār stāv 
Māl pils pa gas ta pa do me (Nel li ja An dru-
ke le), bied rī ba “Māl pils taut sko la” (Ie va 
Vi ļu ma) un z/s “Agat nie ki” (Igors Ša bo-
ha), pie ku riem pa gas ta ie dzī vo tā ji var 
pain te re sē ties pla šāk par bied rī bu vai 
par pro gram mu “LEA DER+”. Ie dzī vo tā-

ju vēl mes iz vēr tēs RRLAB Pa do me, un 
la bā kās ide jas tiks ie strā dā tas Rī gas 
ra jo na lau ku at tīs tī bas stra tē ģi jā.

Ik viens pa gas ta ie dzī vo tājs tiek ai ci-
nāts iz vēr tēt sa vas ide jas un sa vas ko-
pīgās in te re ses ap vie not vie nā Vie tē jās 
ini cia tī vas gru pā. Tas ir sva rī gi jo vai rāk 
tā pēc, ka šo gad Vie tē jās ini cia tī vas 
gru pām un arī ci tiem in te re sen tiem būs 
ie spē jas ap mek lēt pro gram mas “LEA-
DER+” se mi nā rus, ku ros va rēs ap gūt 
ne piec ie ša mās zi nā ša nas sa vu ide ju 
īs te no ša nai. Īpa ši gai dī ta at sau cī ba no 
jau nie šiem.

Pir mais in for ma tī vais se mi nārs Māl-
pils pa gas ta ie dzī vo tā jiem no tiks 8. mar-
tā (ce turt die na) no pl.10.00 līdz pl.13.00 
Māl pils pa gas ta pa do mes Lie la jā sē žu 
zā lē. Ot rais se mi nārs tiks or ga ni zēts šī 
ga da ot ra jā pu sē.

Ja vē la ties jau lai cī gi pie teik ties uz 
Vie tē jo ini cia tī vu gru pu mā cī bām vai pa-
stās tīt par sa vām ie ce rēm un vēl mēm, 
lū dzu, zva niet vai nā ciet uz pa gas ta pa-
do mi pie Nel li jas An dru ke les (7970898) 
vai Ie vas Vi ļu mas (7970893).

RRLAB Koor di na to re Ie va Vi ļu ma

Īs te no sim pa ši sa vus sap ņus un ie ce res

Māl pils pro fe sio nā la jā vi dus sko lā tiek ie viests ERAF un Rī gas ra jo na pa do mes 
fi  nan sēts pro jekts “Māl pils pro fe sio nā lās vi dus sko las kok ap strā des mā cī bu darb nī cu 

re no vā ci ja un ap rī ko ju ma mo der ni zā ci ja”.

Pro jek ta iz mak sas sa stā da 90 000 LVL, no ku rām 70 000 LVL ir ERAF, bet Rī gas ra jo na pa do mes 20 000 LVL.
Ar mā cī bu darb nī cu mo der ni zā ci ju tiks pa aug sti nā ta pro fe sio nā lās iz glī tī bas kva li tā te un pa pla ši nā ta iz glī tī bas pie eja mī-

ba. Jau nie šiem un tu vā ko lau ku te ri to ri ju ie dzī vo tā jiem, kam ir ze mas pras mes, bet ku rus in te re sē kok ap strā des jo ma, tiks 
do ta ie spē ja pār kva li fi  cē ties.

Re no vē jot kok ap strā des mā cī bu darb nī cu un mo der nizējot ap rī ko ju mu, jau nie šiem un pe da go giem tiks no dro ši nā ti dro ši 
un vi sām sa ni tā ri hi giē nis ka jām nor mām at bil sto ši ap stāk ļi.

At bil sto ši Na cio nā lās pro gram mas ko pē jiem mēr ķiem tiks pa aug sti nā tas Māl pils pro fe sio nāls vi dus sko las kok ap strā des 
darb nī cu prak tis ko mā cī bu ie spē jas, tā dā vei dā pie mē ro jo ties tir gus eko no mi kas pra sī bām, vei ci nā tas ie vē ro jam skai ta lau ku 
jaun ie šu, t.sk., no so ciā lā ris ka vai maz nod ro ši nā ta jām ģi me nēm, vai ar spe ciā lām va ja dzī bām, no dar bi nā tī bu un per so nī bas 
at tīs tī bu, lai sti mu lē tu vi ņu kon ku rēt spē ju ES mē ro gā.

Dai ga Frīd ber ga

Māl pils 
pro fe sio nā la jā 
vi dus sko lā
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MĀL PILS PA GAS TA PA DO MES 
PA ZI ŅO JUMS

“Par de tāl plā no ju ma īpa šu mā “Ķe šā ni” pir mās re dak-
ci jas ap stip ri nā ša nu par ga lī go re dak ci ju”.

Māl pils pa gas ta pa do me 21.02.2007.ga da. sē dē, ir 
pie ņē mu si lē mu mu Nr. 3/1 Par de tāl plā no ju ma īpa šu mā 
“Ķe šā ni” pir mās re dak ci jas ap stip ri nā ša nu par ga lī go re-
dak ci ju un sais to šo no tei ku mu nr. 2. iz do ša nu. 

Ar de tāl plā no ju ma pil nu do ku men tā ci ju var ie pa zī ties 
Māl pils pa gas ta pa do mes būv val dē 312.kab., Nā kot nes 
ie lā 1, Māl pi lī, dar ba die nās no plkst. 9.00 – 12.00 un 
13.00 – 17.00.

Cie nī ja mie māl pi lie ši! At gā di nām, ka Māl pils 
mā jas la pā www.mal pils.lv un pa gas ta pa do mes 
311.ka bi ne tā līdz 8.mar tam Jums jo pro jām ir ie spē ja 
ie pa zī ties ar pro jek ta “Tā lāk iz glī tī bas ie spē ju no dro-
ši nā ju ma mo de ļa un tā ie vie ša nas rī cī bas plā na 
iz strā de Māl pils pa gas tā” (Nr.VPD1/ESF/PIAA/05/
APK/3.2.4.2./0105/0219) gai tā iz strā dā to do ku men tu 
un iz teikt sa vus priekš li ku mus tā uz la bo ša nai per so nī-
gi, te le fo nis ki: 26836192 vai rak stot uz e-pa sta ad re si 
kar te1@in box.lv 

Pal dies par at sau cī bu vis iem, kas jau iz tei ku ši 
sa vu vie dok li!

Pro jek ta dar ba gru pa

Rī gas re ģio na Valsts teh nis kās 
uzr au dzī bas aģen tū ras pa zi ņo jums

Ik ga dē jā trak tor teh ni kas Valsts teh nis kā 
ap ska te 2007. ga dā no tiks:

“Ka ba ti ņās”
28. mar tā plkst. 13.00
25. ap rī lī
8. jū ni jā plkst. 10.00
9. au gus tā

Sid gun dā
28. mar tā plkst. 15.00
25. ap rī lī plkst. 12.00
8. jū ni jā plkst. 12.00
9. au gus tā plkst.13.00

Teh nis kās pa ska tes ce na
Trak to ram Ls 9.20
Pie ka bei Ls 6.20
Ci tai trak tor teh ni kai
(ie krā vējs, eks ka va tors, grei ders,
ce ļu bū ves ma šī na, utt.) Ls 15.20

Par te his ko ap ska ti var sa mak sāt
Rī gas re ģio na da ļā – Rī gā, Kaln cie ma ie lā 88 a, 304. kab.

Vai in spek to ram ap ska tes die nā.

Par put nu gri pas drau diem 
un pro fi lak tis ka jiem pa sā ku miem

Pār ti kas un ve te ri nā rais die nests ir sa ņē mis ofi  ciā lu in for-
mā ci ju no Ei ro pas Ko mi si jas par at se viš ķiem put nu gri pas 
uz lies mo ju miem māj put nu no viet nēs Un gā ri jā, Liel bri tā ni jā, 
Krie vi jas Fe de rā ci jā (pie Mel nās jū ras) un Uk rai nā. Šos fak tus 
uz ska tām par pie tie ka mi no piet nu ie mes lu, lai pie vēr stu put nu 
au dzē tā ju pa stip ri nā tu uz ma nī bu ie spē ja miem sli mī bas iz pla tī-
bas drau diem. Kā zi nāms, put nu gri pas vī ru sa ap akš tips H5N1 ir 
bīs tams vi su su gu putn iem, kā arī re ģis trē ti vai rā ki sa slim ša nas 
ga dī ju mi cil vēk iem.

Ņe mot vē rā ie priek šē jo ga du pie re dzi un to, ka sav va ļas 
putn iem (se viš ķi ūdens putn iem), ir ie vē ro ja ma lo ma put nu gri-
pas vī ru sa iz pla tī bā, ie sa kām ko mer ciā lo māj put nu no viet ņu 

tu rē tā jiem pār ska tīt no viet ņu bio lo ģis kās dro šī bas sis tē mas 
un ie viest vis aug stā kās bio lo ģis kās dro šī bas pa sā ku mus, lai 
ne pie ļau tu vī ru sa ie kļū ša nu māj put nu no viet nē no in fi  cē tiem 
sav va ļas putn iem vai to ap trai pī tiem ma te riā liem.

Risks ie vē ro ja mi pa lie li nā sies līdz ar gāj put nu mi grā ci jas 
uz sāk ša nos (pēc or ni to lo gu prog no zēm – mar ta sā kums).

Ie tei ku mi dro šī bas pa sā ku mu no dro ši nā ša nai pie mā jas 
saim nie cī bu put nu tu rē tā jiem:
– tu rēt māj put nus no ro be žo tās tel pās (ap lo kos), ne pie ļau jot 

to tie šu kon tak tu ar sav va ļas putn iem;
– ne dot māj putn iem dzert ūde ni no va ļē jām ūdens tilp nēm 

(upes, dī ķi, eze ri);
– ne tu rēt ba rī bu vie tās, kur brī vi var pie kļūt sav va ļas put ni 

(ba rot ti kai tel pās, pār seg tos ap lo kos, no ju mēs).
PVD Rī gas ra jo na pār val de,

Tālr. 7994423

Mālpils vidusskola 
aicina vecākus pieteikt bērnus 

1. klasē 
Iesniegumus lūdzam iesniegt 

līdz 30. martam skolā, 
katru dienu no 9.00 -14.00. 

Nepieciešamie dokumenti piesakot:
- Vecāku personu apliecinošs 

dokuments(pase);
- Skolēna dzimšanas apliecība vai pase;
- Skolas direktorei adresēts iesniegums (veid-

lapa skolas kancelejā).

Līdz mācību gada sakumam jāiesniedz arī:
- Izziņa par apgūto izglītības programmu 

piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai 
skolai;

- Medicīnas karte 026/u veidlapa.

Tālrunis uzziņām 7925340

Aprīļa beigās aicināsim vecākus uz kopīgu 
1. klašu vecāku sanāksmi
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Māl pils Māk slas sko la ir bū tisks ma nas dzī ves 
stūr ak mens, jo uz ska tu, ka lie lā mē rā ma nu pa trei-
zē jo dzī ves ce ļu no tei ca es tē tis kā dzī ves uz tve re, 
ku ru ta jos mir kļos, ku rus pa va dī ju Māk slas sko lā, 
ma nī ie krā so ja krā sas un da bas ai na vu, cil vē ku, 
dzīv nie ku, lie tu ap brī na. Kā dam tas šķi tīs ne ie do-
māj ami, kā dam sa kri tī ba, kā dam, ta jā skai tā man 
pa šai, kon stan ta se ko ša na sa vām in te re sēm, ta ču 
Māl pils Māk slas sko lai no teik ti ir cie ša sais tī ba ar 
to, ka pē dē jā ga da lai kā sa vu paš rei zē jo stu di ju 
ie tva ros man ir bi ju si liel is ka ie spē ja pa būt da bas 
un kul tū ras zi ņā skais tās un ba gā tās, ta ču so ciā lo 
pro blē mu ap ņem tās ze mēs.

Pēc Māl pils Māk slās sko las un Māl pils vi dus-
sko las 9. kla ses beig ša nas es de vos mā cī ties uz 
Rī gas Ko merc sko lu, kas vai rāk bi ja vir zī ta uz ek-
sak ta jām zi nāt nēm. Ta jā mir klī li kās, ka eko no mi ka 
ir tā zi nāt ne, ar ko vē los sais tīt sa vu dzī vi. Ta ču 
12. kla ses sā ku mā sa ju tu, ka abs trak tie ci pa ri un 
for mu las ma ni nein te re sē, ie do mā jo ties, kā šos 
ci pa rus va rē tu iz man tot rea li tā tē, sa pra tu, ka tas 
no zī mē dar bo ša nos biz ne sā vai sta tis ti kā. Ta ču, 

ko gan tā di ci pa ri var pa teikt par pa tie so so ciā lo dzī vi, par pa-
tie sa jām cil vē ku pie re dzēm, dzī ves pa sau li, un to sais tī bu ar 
vis pā rē jo eko no mis ko, so ciā lo, kul tū ras un po li tis ko tel pu, ku rā 
iz pau žas kat ra kon krē tā pie re dze. Pro tams, šā diem skait ļiem 
ir no zī mī ga funk ci ja sa bied rī bas un biz ne sa dzī ves plā no ša nā, 
un tie ir va ja dzī gi, ta ču, ma na pār lie cī ba bi ja, ka bie ži šie skait ļi 
ir pā rāk dis tan cē ti no pa sau les ik die nas dzī ves un ne jū tī gi pret 
šo pa sau li.

Ma nu ap ju ku mu par ma nu tā brī ža stu di ju iz vē li vēl vai rāk 
pa stip ri nā ja nost aļ ģi ja par Māk slas sko lā pa va dī to lai ku. Par ga-
ra jām (vai pa rei zāk bū tu teikt īsa jām, jo laiks vien mēr pa skrē ja 
āt ri!) un skais ta jām pēc pus die nām un brīv die nām, ko pa va dī ju 
ko pā ar sa viem māk slas sko las drau giem. Par de gu nu, kas no-
krā sots ar og li. Par māk slas die nām, kad brau cām cie mos pie 
ci tām māk slas sko lām uz Kri mul du vai Ro pa žiem. Par skais ta jām 
va sa rām un ple nē riem Bī ri ņos un Kau na tā. Un vis vai rāk sa ju tu, 
ka zau dē ju tiek smi vē rot, ier au dzīt skais to vis ap kārt – krā sās, 
for mās, cil vē kos, put nos, dzīv nie kos, māk slā. At ce ros, kā pa ti 

ne bi ju tam pie vēr su si uz ma nī bu, 
ta ču vie nā sau lai nā pa va sa ra pēc-
pus die nā Mā ra tei ca, ka šo dien 
uz de vums ir glez not pa va sa ri ar 
im pre sio nis tiem rak stu rī go mir kļa 
tvē ru mu, pie vērst uz ma nī bu tam, 
kā skais tā pa va sa ra sau le spē lē jās 
ar ko ku la pu za ļu mu, īpa ši uz sve rot 
“Pie vēr siet uz ma nī bu tam, cik pa va-
sa rī ko ku la pu za ļums ir krā sains!”. 
Ne kad ne bi ju pie vēr su si uz ma nī bu 
smal kā ka jām da bas nian sēm līdz 
tam.... tam, ka za ļums ir krā sains, 
tam, ka kat ra krā sa bez ga lī gi var 
iz paus ties daudz va riā ci jās! Šīs bi ja 
lie tas, kas ļo ti pie trū ka. Zi nā ju, ka 
māk slas sko la ma nī ir ie au dzi nā ju si 
lie lu pa ti ku pret es tē tis ko pa sau li tās 
reā la jā un māk slas iz paus mē, un, 
ta jā pa šā lai kā, ma ni vien mēr in te-
re sē ja so ciā lo no ti ku mu pa sau le, 
tās iek šē jā di na mi ka, un cil vēks ar 
sa vu sa pra ša nu par pa sau li. Lat vi jas 

Kul tū ras aka dē mi ja bi ja tam ri si nā jums. Kul tū ra + so cio lo ģi ja liel-
is ki ap vie no ja ma nas in te re ses. Tas bi ja kā tur pi nā jums Māk slas 
sko lai. Māk slas vēs tu re bi ja tiešs tur pi nā jums stu di jām māk slas 
sko lā. Arī at mo sfē ra aka dē mi jā bi ja tik tu va Māk slas sko lā pie-
dzī vo ta jai. Stu di ju lai kā sa pra tu, ka māk slai un so cio lo ģi jai ir 
vis cie šā kā drau dzī ba, jo māk sla pa tie sī bā, pat tās abs trak tā ka jā 
for mā, at tē lo sa bied rī bas tā brī ža pa sau les uz tve ri. Kla sis kās 
Grie ķi jas māk slas ka nons at spo gu ļo ja tā lai ka ik die nas rea li tā tes 
se kun dā ro lo mu at tie cī bā pret ide ju pa sau li. Re ne san sē cil vēks 
spē lē ja cen trā lo lo mu, cil vēks ti ka pie lī dzi nāts mik ro kos mo sam, 
cil vēks no bez per so nis kā vi dus lai ku cil vē ka kļu va uni kā la in di vi-
dua li tā te. Māk slā tas pa ma nāms at tē lo ta jās cil vē ku se jās, kur 
kat ra pauž sa vu in di vi dua li tā ti, jau na jos māk slas žan ros, kā por-
trets un sa dzī ves žanrs glez nie cī bā, kas sla vi na cil vē ka dzī vi, 
va re nī bu. Eks pre sio nisms at spo gu ļo sa bied rī bas pa gri mu mu 
pir mā pa sau les ka ra priekš va ka rā. Sir reā lisms ne tie ši uz ru nā 
jau nos sa snie gu mus zi nāt nēs, īpa ši psi ho lo ģi jā, kas at klā ju si 
bez ap zi ņas lo mu cil vē ka dzī vē. Po pārts iro ni zē par pa tē ri ņa 

OT RAIS STĀSTS

JUBILEJU GAIDOT

Frei bur ga. Tai ze mes Than ti da un es.

Ainava Trans kei Xho sa cilts ze mē Dien vid af ri kā.

Ie lu tir go nis Ma pu to Mo zam bi kā.
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un pop kul tū ru. Arī so cio lo-
ģi ja ska tās uz pār mai ņām 
sa bied rī bā, to ie mes liem, 
kon tek stuā la jām at tie cī bām. 
Māk slas darbs, tā pat kā 
jeb kurš teksts, sa ru nas ar 
cil vēk iem, no vē ro jums ir 
no zī mīgs so cio lo ģi jā, jo dod 
ie spē ju tikt klāt pie pē tā mā 
fe no me na.

Lat vi jas Kul tū ras aka-
dē mi jas lai kā pie da lī jos vai-
rā kos pē tī ju mos, kā arī 2 
ga dus strā dā ju rek lā mas 
aģen tū rā, kur mans darbs 
ie tvē ra cie šu sa dar bī bu ar 
māk sli nie kiem. Skum ji, ka 
tir gus pra sī bas bie ži ap spie-
da un ie ro be žo ja māk sli nie-
ku ra do šās iz paus mes un 
māk sli nie cis ko pār lie cī bu. Tā bi ja liel is ka pie re dze, ta ču ma nas 
in te re ses at kal un at kal at grie zās pie so cio lo ģi jas un pie ne pie-
cie ša mī bas iz zi nāt so ciā lo pro blē mu spek tru no piet nāk. Īpa ši 
pār lie cī bu no stip ri nā ja ie spē ja pie da lī ties pē tī ju mā par sa bied rī-
bas in te grā ci ju “Bal ti jas So ciā lo Zi nāt ņu In sti tū tā”.

Šo dien cil vēk iem pa tīk ce ļot, arī man. Ne jau ši at ra du ma ģis-
tra stu di ju pro gram mu, kas pil nī bā ap vie no ma nas in te re ses – ce-
ļo ša nu, so cio lo ģi ju Glo bal Stu dies Pro gramm (Glo bā lo Stu di ju 
Pro gra ma). Pie tei cos pro gram mā un ti ku uz ņem ta. Stu dē ju ko pā 
ar 29 kur sa bied riem no da žā dām ci tām pa sau les val stīm, kā 
Ame ri kas, Grie ķi jas, Mek si kas, Pe ru, Bra zī li jas, Vā ci jas, In di jas, 
Dien vid āf ri kas, Fi li pī nām, Pa kis tā nas, Tai ze mes, Tai vā nas, Bul-
gā ri jas, Ar gen tī nas, Ko lum bi jas. Katrs se mes tris jā pa va da ci tā 
val stī – pir mais bi ja Vā ci jā, ot rais – Dien vid āf ri kā, ta gad es mu 
tre ša jā se mes trī In di jā. Sa pro tu, ka šī ir liel is ka ie spē ja, kas man 
do ta, jo tik daudz jau nu es mu uz zi nā ju si un pie dzī vo ju si, kas 
ne bū tu ie spē jams at ro do ties Ei ro pā. At zīs tu, ka mans pa sau les 
uz skats bi ja Ei ro pas priekš sta tos un pie re dzē ie ro be žots. Do-
mā ju, ka ne spē tu pil nī bā iz prast pa sau les so ciā lās pro blē mas, 
ne re dzot un ne sa jū tot tās tie ši, esot starp cil vēk iem, kas dzī vo 
Āf ri kā vai In di jā. Ir tik dau dzas lie tas, ko stās tīt, ka šeit pie tām 
ne ka vē šos. Īpa ši skum ji ir nor au dzī ties uz Āf ri ku, kas ir iz slēg ta 
no glo bā lās tel pas, gan tir gus, gan kul tū ras, gan māk slas zi ņām. 
Dien vid āf ri kā kat ru piekt die nu de vā mies uz BAT Cen tre, vai 
nu uz iz stā di, vai dzī vās mū zi kas kon cer tu, kas ir meln ādai no 

Dur ba nas ie dzī vo tā ju ini cia tī va pēc 
ap ar teī da lik vi dē ša nas un ir ļā vu si 
at tīs tī ties māk sli nie kiem, kas nāk no 
ļo ti na ba dzī gas vi des un dzī vo ļo ti 
slik tos ap stāk ļos. Māk sla šiem cil-
vēk iem de vu si jau nas dzī ves ie spē-
jas. Tur klāt šo dien māk sla vi ņiem 
ir arī veids, kā stās tīt sa bied rī bā 
par paš rei zē jām so ciā la jām pro blē-
mām – na ba dzī bu, no zie dzī bu, ie lu 
bēr niem, ne vien lī dzī bu.

In di ja ir mil zī ga gan pla tī bas, 
ka ie dzī vo tā ju zi ņā (1,3 mil jar di) un 
tie ši tā pēc ir ļo ti ba gā ta ar kul tū ras 
un māk slas pie mi nek ļiem. In di ja 
vien mēr pār steidz, te ir gan ko ko sa 
pal mām no klā tas plud ma les, gan 
ūdens ka nā li, kas vi jas džung ļos, 
gan tuk sne sis ar, ma nup rāt, skais tā-
ko pil sē tu In di jā Džai sal mē ru. Saul-

rie tā Džai sal mē ras smilš ak me nī bū vē tās ēkas, tur klāt bū vē tas 
pēc “le go” klu cī šu prin ci pa, iz ska tās kā zel tā lie tas. Sie vie tes 
uz šī zel tai nā fo na ie krā so pil sē tu vēl ko šā kās krā sās ar sa viem 
grez na jiem sa ri. Ne ska to ties uz po pu lā rās kul tū ras ie tek mi, In-
di ja ir spē ju si sa gla bāt sa vas tra dī ci jas, cil vē ki ļo ti bie ži nē sā 
tra di cio nā lās drē bes, prak ti zē re li ģis kos ri tuā lus ar vis lie lā ko 
ap ņem ša nos un bi jī bu, daudz ne bē dā par zi nāt kā ra jiem un ne-
pa cie tī ga jiem tū ris tiem.

Es ne zi nu, vai tas bū tu pā rāk pār spī lē ti, ka Māk slas Sko lai 
vi sā ma nā at tīs tī bā un dzī ves ce ļā ir bi ju si sva rī ga lo ma, bet es 
to mēr to teik šu! Un par to es do mā ju īpa ši pē dē jā ga da lai kā 
ap mek lē jot mu ze jus, iz stā des, vē ro jot lie tiš ķās māk slas iz strā-
dā ju mus tū ris tiem vel tī tās tirdz nie cī bas vie tās gan In di jā, gan 
Mo zam bi kā, gan Dien vid āf ri kā. Man šķiet, ka to va rē tu no saukt 
par tā du pa stip ri nā tu tiek smi un ne piec ie ša mī bu pēc es tē tis kā, 
pat ja tas ier au gāms vis na ba dzī gā ko pa sau les ie dzī vo tā ju pa-
gal mos.

Ive ta Ķe šā ne
1998. ga da ab sol ven teIve ta ar ka mie li.

De li ie la.

Je me na. Sa na lid os tā ce ļā uz Dien vid āf ri ku.
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Pēc se niem lat vie šu ti cē ju miem 2. feb ruā rī svi na ma Sve ču 
die na. Sve ču die nas tra dī ci ja ra du sies se nos lai kos, kad ļau dīm 
vēl ne bi ja pulk ste ņu un lai ku no tei ca pēc sau les, mē ness un 
zvaigz nēm. Tā kā ar gal ve no ga da lai ka ie da lī ju mu – saul grie žu 
svēt kiem – vien ne pie ti ka, pre cī zā kai lai ka no teik ša nai bi ja va ja-
dzīgs sī kāks ie da lī jums. Un tā ra dās da žā das svi na mās die nas 
zie mā – Zvaigz nes die na (6. jan vā ris), Sve ču die na (2. feb ruā ris), 
Pel nu die na u.c. Lat vi jā šai die nai da žā di no sau ku mi – Sve cai ne; 
Gra be nī ca; Te ļu die na, Aiz ga vē nis, daž viet Zie mas Mā ra; vie na 
no Vē ja die nām.

Māl pils so ciā lās ap rū pes cen trā Sve ču die na ti ka svi nēta go-
dam. Te vie so jās In va lī du bied rī bas pār stāv ji Jā nis Feld ma nis, 
In grī da Mu raš ko, pa gas ta so ciā lā dar bi nie ce Lū ci ja Vai va re un 
sve ču lē jē ja Il ga Eg le.

Lū ci ja Vai va re –
–  Mēs esam at nā ku ši pie jums, jo pēc lat vie šu tra dī ci jām 

Sve ču die nā ne ti kai jā lej sve ces, ko mums Il ga vē lāk iz stās tīs, 
bet arī jā iet cie mos.

Vi su ga du nau du krā ju,
Sve ču die nas gai dī dams;
Nu at nā ca Sve ču die na,
Nu nau di ņa jā tē rē.

Ko pā sē žot pie lie lā gal da ti ka mi nē tas mīk las, kas sais tās ar 
Sve ču die nu. Jā nim Feld ma nim to bi ja liels krā jums.

– Mazs, mazs vī riņš, uguns sir dī.
– Mē ness kārts ga lā.
– Auns ap ēdis li nu ko da ļu.
– Tie va ga ra sie vi ņa aug tin’ aug ma zu mā.
– Ci tam la bu da ra, pa ti se vim’ pos ta.

2. feb ruā ris – Sve ču die na – ir zie mas vi dus. 
Šai die nai bi ja sa vas dzies mas, ro ta ļas, pa ra žas un īpa ši 

ēdie ni. Lai gads bū tu jautrs, labs un pats cil vēks bū tu skaists, 
sve ču die nā jā dzer alus, jā ēd cū kas ga ļa, jā sme jas, jā dzied un 
jā būt jaut ram. Mei tām jā ēd dzēr ve nes, lai bū tu sār ti vai gi. Cie mi-
ņi bi ja sa rū pē ju ši gar do cie nas tu, lai nā ka mā ga dā vis iem bū tu 
sār ti vai gi.

Ti cē ju mi vēs ta – 
– Sve cai nē jaun iem cil vēk iem jā ēd dzēr ve ņu ogas, tad pa liek 

skais ti.
– Sve ču die nā jā sme jas, lai vi su ga du bū tu jautrs un gads bū tu 

labs.
– Ja sve ču die nā snieg sniegs, tad bi tes spie tos un tām būs 

daudz me dus.
– Ja sve ču die na ir skaid ra un sau lai na, būs vēl daudz snie ga.

Bet gal ve nais šai die nā to mēr ir sve ču lie ša na. Sve ces le ja-
mas tie ši Sve ču die nā, lai tās jo gai ši un tau pī gi deg tu. Ja sve ču 
lē jējs dus mo jas, tad sve ces tum ši deg un sprakšķ.

Par sve ču lie ša nu vis la bāk zi nā ja stās tīt Il ga Eg le. Ti ka stās tīts 
un prak tis ki rā dīts, ka sa gat avot ma te riā lus, kā for mi ņā ie vie tot 
dak ti, kā di trau ki jā iz vē las la bā kai sve ču lie ša nai. Lū ci ja Vai va re 
so lī ja, ka sī kāk vi sas zi nī bas par sve ču lie ša nu va rēs ap gūt ru dens 
pu sē, kad Il gas kun dze va dīs sve ču lie ša nas darb nī cu.

Daiga Frīdberga

KULTŪRA

Sve ču die na
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Ra do šā gru pa “Vo kāls” ir iz vei do ju si mu-
zi kā lu iz rā di ar lie lo leļ ļu pie da lī ša nos.

Tas ir stāsts par Ruk šu ģi me ni, ku ru jau 
ie mī ļo ju ši bēr ni dau dzās pil sē tās. Jau kā svēt-
die nas rī tā ma zie Ruk ši pa mos tas un ko pī gi 
iz sap ņo jeb ku ra bēr na fan tā zi jas – kā bū tu, ja 
bū tu: ja vi ņiem pie de rē tu mer se dess, ka fej nī-
ca, ja va rē tu strā dāt cir kā un vēl, vēl...

Mu zi kā lā iz rā de ar lie la jām lel lēm ir 
liel is ka ie spē ja pa būt ko pā ar sa viem mī ļa-
jiem, at ce rē ties bēr nī bu un ļau ties pa sa kas 
bur vī bai, klau so ties šar man ta jā Ve ras Sin-
ga jev skas bal sī un dzie dot lī dzi “li pī ga jām” 
dzies mi ņām, ku ru tek stu au to re ir Mā ra 
Cie lē na. Iz rā des mū zi kas au tors Ad rians Ku-
ku vass, Ruk šu bal sti ņas ie ska ņo ju ši: Ruk šu 
pa pus – Niks Mat ve jevs, Ruk šu mam ma – Ai-
ša, Ruk šu Anna – Ine ta Ru dzī te, Ruk šu 
Jan cis – Adrians Ku ku vass.

Bi ļe tes var ie gā dā ties kul tū ras na ma 
ka sē

In for mā ci ja pa tāl ru ni 7925339

3. feb ruā rī Māl pils kul tū ras na mā 
no ti ka paš darb nie ku va kars. Tas, ka par 
dzie dā tā jiem, de jo tā jiem, teāt ra spē lē tā-
jiem kļūst ak tī vā ko pa gas ta ie dzī vo tā ju 
da ļa, iz skaid ro to, kā pēc ik ga du tie ši 

paš darb nie ku kop īgā bal le ir pats jaut-
rā kais, at rak tī vā kais no ti kums. Šī ga da 
tē ma – “Mas ku bal le Ka ra ļa pi lī”. Uz bal li 
pie Ka ra ļa bi ja ie ra du šies vis da žā dā kie 
vie si – Lap sas un Ai ti ņas, Za ķi un Vil ki, 

Mek si kā ņi kā no TV se riā la, Či gā ni un 
Pa dom ju valsts pil so ņi, Vec mā mi ņas – tī-
nes, kāds Ska pis no se nas lat vie šu sē tas, 
pat Mē ness bi ja no kā pis no de be sīm lai 
pie da lī tos jaut ra jā bal lē.

KUL TŪ RAS ZI ŅAS

“Ruk šu svēt die na” – at pū tas mū zikls ģi me nei

Mas ku bal le Ka ra ļa pi lī

Māl pils kul tū ras na mā 15. mar tā pl. 11.00

Sve ces agrāk lē ja no ai tu tau kiem, 
go diem do mā tās – no vas ka. Sve ces lē ja 
paš da ri nā tās ko ka for mās (stan de le, si le, 
si lī te, sve ču for mī te, sve ču mul da, sve ču 
le ja mā lā de, sve ču le ja mais, sveč da ris). 
Šīs for mas iz gre ba no kok iem, kas il gāk 
sa gla bā sil tu mu – bēr za, prie des, eg les. 
Dak tis ga ta vo ja no ba li nā tiem li nu vai kok-
vil nas die giem, 20–30 cm ga ras. Dakts 

ne drīkst būt ne par tie vu, ne par res nu. 
Ja dakts par res nu, tau ki vai vasks ku sīs 
un no te cēs; ja dakts par tie vu, tā “pel dēs” 
iz ku su ša jā ma sā un lies ma būs ma za 
vai no dzi sīs. Tau ku sve cēm, kas kūst 
āt rāk, va ja dzī ga res nā ka dakts ne kā no 
vas ka lie ta jām. Vai rā kas dak tis pie sē ja 
pie ko ci ņa, lai vien lai cī gi va rē tu gat avot 
vai rā kas sve ces. Treš da ļu trau ka pie pil-

dī ja ar kar stu ūde ni, tam pa vir su ie lē ja 
iz kau sē tus tau kus vai vas ku. Ko ci ņu ar 
dak tīm mēr cē ja tau kos, pēc tam pa kā ra, 
lai sve ces ap salst. Ka mēr pir mās ap sa la, 
tik mēr mēr cē ja ci tu ko ci ņu. Un tā – vai rā-
kas rei zes, ka mēr sve ces “ap au ga” pie tie-
ka mi res nas. Ga ta vās sve ces uz gal da, 
pa vi ļā jot ro kām pi eg lu di nā ja.

Daiga Frīdberga

SVE ČU LIE ŠA NA SENATNĒ

Kul tū ras na ma pašdarbnieku vakars
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un pē dē jā kār tā cī no ties neiz šķir ti ar Jā ni Jan so nu. 
Jā nis Jan sons at tie cī gi ie rin do jās 3. vie tā ie gūs tot 
5,5 punk tus. Maz liet līdz go dal gām pie trū ka tre ne-
rim Pā ve lam Ja kov ļe vam, kurš pa li ka 4. vie tā.

5. vie tu starp vī riem un 1. vie tu starp dā mām 
iz cī nī ja Es me ral da Ba lo de.

10. feb ruā rī Si gul dā, Rei ņa tra sē no ti ka Rī gas 
ra jo na Spor ta spē les DIS TAN ČU SLĒ PO ŠA NĀ, 
ku rās, par spī ti diez gan lie la jam sa lam, pie da lī jās 
111 da līb nie ki no 12 pa gas tu un pil sē tu ko man dām. 
Ko pu mā māl pi lie ši ie gu va 8. vie tu, ti kai par da žiem 
punk tiem at pa lie kot no 4. vie tas. Tas no zī mē, ka 
re zul tā ti bi ja diez gan blī vi. 1. vie tu ko man du vēr-
tē ju mā ie gu va Car ni ka vas ko man da, bet 2. un 3. 
vie tu iz cī nī ja at tie cī gi Ba lo žu un Ba bī tes ko man das. 
In di vi duā li no māl pi lie šiem vis la bāk vei cās Mā rai 
Lei tā nei, kas pār lie ci no ši uz va rē ja sa vā gru pā.

Māl pils pa gas ta ko man dā bez Mā ras vēl star tē ja 
Li li ja Kal ni ņa, Bai ba Poi ša, Vel ta Liel me ža, Ed gars 
Ba lo dis, Ints Zel tiņš, Ar tis Čon ka, Ro māns Everts 
un Ģirts Liel mežs. Vē lē tos iz teikt ļo ti lie lu pa tei cī bu 
tiem, kas at sau cās uzai ci nā ju mam un pie kri ta aiz stā-
vēt Māl pils go du ša jās sa cen sī bās. Prieks, ka vi si 
da līb nie ki pa li ka ļo ti ap mie ri nā ti ar sa cen sī bām un 
ce rams, ka turp māk Māl pils ie dzī vo tā ju at sau cī ba 
būs vēl lie lā ka.

11. feb ruā rī ka fej nī cā “AU GUSTS” no ti ka 
3. pos ma sa cen sī bās Zo les spē lē, ku rās, tā pat kā 
ie priekš, pie da lī jās 24 da līb nie ki.

1. vie tu ie gu va Ed gars Ba lo dis, 2. vie tu iz cī nī ja 
Vil nis Ka di ķis, bet 3. vie tā – Ag ris Ozo liņš.

21. jan vā rī ka fej nī cā “AU GUSTS” no ti ka 2. posms sa cen sī bās 
Zo les spē lē, ku rās pie da lī jās 24 da līb nie ki. 1. vie tu pār lie ci no ši (uz-
va rot 4 kār tās un 1 kār tā ie gūs tot 2. vie tu) iz cī nī ja Vil nis Brik šķe. 
2. vie tu ie gu va Ai vars Bo mis, kurš kā du lai ku vie tē jos ma čos ne bi ja 
pie da lī jies, bet 3.vie tā ie rin do jās sta bi lā kais zol ma nis, ve te rāns – Pē-
te ris Isa jevs.

4. feb ruā rī Māl pils vi dus sko las tel pās no ti ka Māl pils pa gas ta 
čem pio nāts ŠA HĀ, ku rā pie da lī jās 9 da līb nie ki. Ce rēts, pro tams, bi ja 
uz kup lā ku da līb nie ku pul ku, bet tas ne ma zi nā ja cī ņas spa ru. Ti ka 
iz spē lēts ap ļa tur nīrs, tas no zī mē, ka katrs da līb nieks ti kās sa vā star-
pā. Ap do mas laiks – 20 mi nū tes kat ram da līb nie kam vi sai par ti jai. 
1. vie tu pēc 2 ga du pār trau ku ma ie gu va Ana to lijs Se ļi va novs, kurš 
ie gu va 7,5 punk tus no 8 ie spē ja miem. Pus punk tu Ana to li jam pir ma-
jā kār tā at ņē ma Māl pils la bā kā ša his te Es me ral da Ba lo de. 2. vie tu 
ie gu va Ģirts Liel mežs, kurš sa vā ca 6,5 punk tus, zau dē jot Ana to li jam 

Māl pils ko man da dis tan ču slē po ša nā

Ap sprie ša nās pirms star taDā mas pirms star ta

SPORTS

Pēdējie notikumi sportā
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Po li ci ja skaid ro
Sa ka rā ar ie dzī vo tā ju neizpratni par to, kā dus jau tā-

ju mus iz ska ta paš val dī bas po li ci ja un kā dus jau tā ju mus 
iz ska ta valsts po li ci ja, at bil dam:

1. Paš val dī bas po li ci ja lie lā ko ties strā dā pēc Lat vi jas ad mi-
nis tra tī vā pār kā pu ma ko dek sa (www.li ku mi.lv) un Māl-
pils pa gas ta sais to ša jiem no tei ku miem (www.mal pils.lv). 
Mū su uz de vums ir no dro ši nāt sa bied ris ko kār tī bu Māl-
pils pa gas tā, kon tro lēt, lai tik tu ie vē ro ti Māl pils pa gas ta 
sais to šie no tei ku mi. Tiek veik tas re gu lā ras pa tru lē ša nas 
Māl pils pa gas tā.

2. Valsts po li ci ja no dar bo jas ar jau tā ju mu ri si nā ša nu, kas 
sais tī ti ar zā dzī bām, mie sas bo jā ju miem, īpa šu ma bo-
jā ju miem u.c., kas pa redz kri mi nāl so du.

Kā jau Māl pils pa gas ta ie dzī vo tā ji ir pa ma nī ju ši, ir no-
kār to ti vi si ne piec ie ša mie do ku men ti un re ģis trē tas vi sas 
ce ļa zī mes. Paš val dī bas po li ci ja ir uz sā ku si au to va dī tā ju 
so dī ša nu, ku ri pār kāpj CSN.

Sa dar bī bā ar valsts po li ci ju tiek ie vāk ta in for mā ci ja un 
tiek veik tas pro fi  lak tis kas pār ru nas ar tiem ie dzī vo tā jiem 
Māl pils pa gas tā, ku ri it kā tir go jas ar tau tā sauk to “krut ku”. 
Ir per so nas, ku ras jau sauk tas pie ad mi nis tra tī vās at bil dī-
bas li ku ma no teik ta jā kār tī bā.

Gri bē tos uz svērt, ka par ne piln ga dī go per so nu pār kā pu-
mu iz da rī ša nu tiks so dī ti ne ti kai ne piln ga dī gās per so nas, 
bet arī vi ņu ve cā ki (LAPK 173. pants).

Vēl reiz gri bam at gā di nāt su ņu un ka ķu saim nie kiem – lū-
dzams sa vus mī lu ļus ne laist klai ņot vie nus pa Māl pils pa-
gas ta te ri to ri ju, pre tē jā ga dī ju mā Jū su mī lu lis tiks iz olēts 
un no gā dāts pa tver smē. Š. g. 19. jan vā rī ti ka iz sauk ta 
dzīv nie ku aiz sar dzī bas gru pa no Rī gas raj. Lī čiem, kas ar 
mū su pa lī dzī bu uz pa tver smi no gā dā ja di vus klai ņo jo šus 
su ņus.

Mā ra Lei tā ne do das pre tim sa vai uz va rai Uz va rē tā ju ap bal vo ša na

Materiālu sagatavoja sporta darba organizators Māris Čīma

Rī gas ra jo na 
po li ci jas pār val de in for mē

 Lai ka pos mā no 2007. ga da 15. jan vā ra līdz 2007. ga da 
15. feb ruā rim Rī gas ra jo na Māl pils pa gas tā re ģis trē ti 6 
no ti ku mi. Ta jā skai tā re ģis trē ti: 3 ce ļu sa tik smes ne ga-
dī ju mi.

22. jan vā rī
 Māl pils pro fe sio nā lās vi dus sko las die nes ta vies nī cā au-

dzēk ņi al ko ho la rei bu mā kā vu šies un lau zu ši is ta bi ņu 
dur vis.

16. jan vā rī
 Au to ce ļa MĀL PILS – ZAU BE 1. km. aiz tu rēts 1961. ga-

dā dzi mu šais vī rie tis, kas va dī ja au to ma šī nu at ro do ties 
al ko ho la rei bu mā. Ie ro si nāts kri mi nāl pro cess.

Ce ļu sa tik smes ne ga dī ju mi
29. jan vā rī
 Au to ce ļa SI GUL DA – ĶE GUMS 40.km 1949. ga dā 

dzi mu sī sie vie te va dot au to ma šī nu VAZ 2121 iz rai sī ja 
sa dur smi ar au to ma šī nu To yo ta.

3. feb ruā rī
 Au to ce ļa IN CIEMS – SI GUL DA–ĶE GUMS 31.km 1972. 

ga dā dzi mu šais vī rie tis ne no val dī ja au to ma šī nu Ško da, 
no brau ca no ce ļa brau ca mās da ļas un ap gā zās.

5. feb ruā rī
 Au to ce ļa SI GUL DA – MĀL PILS 18.km 1965. ga dā dzi-

mu šais vī rie tis, va dī dams au to ma šī nu Opel Me ri va, 
ne spē ja iz vai rī ties no sa dur smes ar me ža dzīv nie ku.

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

Rī gas ra jo na po li ci jas pār val des  
uz ti cī bas te le fons 

7219799 
(au to at bil dē tājs)

JŪS JAU TĀ JĀT
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2. jū ni jā    Māl pils vi dus sko lā no tiks 
ab sol ven tu, sko lo tā ju un dar bi nie ku sa li do jums.

Ai ci nā ti arī vi su bi ju šo sko lu ab sol ven ti.

2007. gada februāris
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Sa rī ko ju mi Māl pils kul tū ras na mā
2007. ga da mar ta mē ne sī

3. mar tā 18.00 Ko ru kon certs. Pie da lās ko ri 
  no Si gul das, Ro pa žiem, Māl pils
7. mar tā 13.00 Tik ša nās klu bi ņā “Re zē das”
11. mar tā  Ra jo na vi dē jās pa au dzes de ju ko lek tī vu 
  kop mē ģi nā jums
15. mar tā 11.00 Mū zikls vi sai ģi me nei “Ruk šu svēt die na”
24. mar tā 18.00 Jaun ie šu de ju ko pas “Mā ra” 
  15 ga du ju bi le jas kon certs
31. mar tā 22.00 Jo ku die nas bal le. Spē lē Evi ja un puiši

Iz stā des
• Iz stā žu zā lē    Digitālā gra fi  ka MIND IN FEC TION
 De rī gu ma ter miņš 24.02 – 31.03
• Pa gra bā    Jaun ie šu ap vie nī bas “bri ga da bri ga da” 

rī ko tā fo to iz stā de “Jaun ie šu acīm”. 
At klā ša na 9. mar tā 18.00

�
14. ap rī lī  “Māl pils dzies ma 2007”

Ja esat ga tavi dzie dāt so lo, due tā, ģi me nes 
an sam blī – pie sa kie ties un kļūs tiet par dzie dā ša nas 

svēt ku “Māl pils dzies ma 2007” da līb nie ku!
Pie tei ku mus kul tū ras na mā gai dām līdz 15. martam.

Svei cam marta 
ju bi lā rus!

Ja ma ni no tur par sau les sta ru,–
Man jā būt kā sau lei.
Ja ma ni dē vē par sau li,
Man jā būt kā de be sīm.

/U. Vi džus/

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

80 – Ve ro ni kai Zu te rei
75 – Anas ta si jai Su ti ri nai

Ēri kam Ža ga tam
70 – Pē te rim Skri bā nam

Jā nim Trei jam
Jā nim Ru be nim

MĀL PILS PA GAS TA 
PEN SIO NĀ RU PA DO ME AI CI NA

5. mar tā pl.14.00 
Māl pils kul tū ras na mā

Sa ru na par tē mu 
“DĀR ZIŅŠ MA NAI VE SE LĪ BAI”

No dar bī bu va da Sar mī te Kriš ma ne –  psi ho lo ģe, 
paš at tīs tī bas gru pu va dī tā ja, ener ģē ti kas un pirts 

pro ce su zi nā tā ja. Ai ci nām vi sus in te re sen tus!

Slu di nā ju mi
Pēr ku uz au dek la glez no tas glez nas un Lat vi jas lai ka mē-
be les. Sa mak sā šu līdz 600 LVL, tālr. 26685510
Pār dod au to ma šī nu Vol vo S40; 1996.ga da, mel nā krā sā, 
TA 2008, meh.kār ba, lie tie dis ki, ABS, centr.at slē ga. Ce-
na 3800 EUR Tel. 29171374

Mālpils vidusskola aicina darbā 
• direktores vietnieku audzināšanas darbā
• sekretāri – lietvedi
• sociālo pedagogu

Informācija pa tālruni 7925340 
vai personīgi Mālpils vidusskolā

Uz sāk dar bu
VO KĀ LI INS TRU MEN TĀ LAIS 

AN SAM BLIS
Va dī tā ja Evi ja Pa ke re

Ai ci nām da žā da ve cu ma bēr nus un pus au džus,
ku ri vē lē tos ie mā cī ties spē lēt sin te za to ru, ģi tā ru, 

bass ģi tā ru vai dzie dāt.

Pir mā tik ša nās 7. mar tā pl. 18.00
kul tū ras na ma 305. tel pā

Te le fons in for mā ci jai 26388520.


