
Nr. 269 Bezmaksas2015. gada Februāris

Šajā aukstajā laikā šķiet vissvarī-
gākais ir būt siltumā. Kur nu kurais to 
siltumu meklē- kāds sildoties pie ka-
mīna, cits pie radiatoriem, kāds vien-
kārši ietraušas klēpī. Dabiskā vēlme 
sasildīties tad, kad auksts ir ikvienam 
cilvēkam. Pārmērīgs aukstums sagādā 
ciešanas. Neviens jau labprātīgi neiz-
vēlas ciest. Tāpēc mēģina sildīties.

Tikpat dabiska vēlme ir dzirdēt 
siltus vārdus, būt pieņemtam un sa-
prastam. Aukstums attiecībās starp 
cilvēkiem ir tikpat kaitīgs kā sals, no 
kura nav kur patverties. Kāpēc kaitīgs? 
Tāpēc, ka nodara pāri.

Aukstums un vienaldzība. Siltums 
un draudzība. Pretstati. Kā nakts pret 
dienu. Ja vien būtu iespēja izvēlēties, 
tad noteikti vairākums izvēlētos siltu-
mu un draudzību. Kāpēc? Tāpēc, ka 
tā mierīgāk. Aukstums un vienaldzī-

ba rada nemieru un satraukumu. Tā 
vien šķiet, ka visu dzīvi tiecamies pēc 
miera un cenšamies izvairīties no ne-
miera. Mierīgs prāts ir priecīgs, jauks, 
nekaitīgs. Turpetī nemierīgs prāts ir 
satraukts, bieži vien naidīgs un izmi-
sis. Atkal pretstati- miers un nemiers. 
Starp pretstatiem dzīvojam. 

Imants Ziedonis reiz ir teicis šādus 
vārdus : 

“Pasaule ir siltuma izslāpusi. 
Bet mīlestību līdz vecumam 

saglabā retais. 
Jums ir siltas rokas, 

bet kādam nosalušas. 
Kurš kuram pieies pirmais? “ 

Lai Tev silti un nesalst!

Mareks Liepa

Sveicam februāra jubilārus

Nevajag man 
Pasauli pie kājām,

Nevajag man
Zvaigznes zemē nest.

Vajag tikai vietu,
Ko man saukt

Par mājām,
Vajag debesis,

Kur spārnus plest.
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Aktuāla informācija

1. Par apkuri
Ņemot vērā, ka daudziem Madlienas iedzīvotājiem ir 

jautājumi par apkures, sadzīves atkritumu unpatērētās 
elektroenerģijas koplietošanas telpās aprēķināšanas kār-
tību Madlienas daudzdzīvokļu mājās, Madlienas komu-
nālo pakalpojumu iestāde “ABZA” (turpmāk Madlienas 
KPI “ABZA”) ir sagatavojusi informāciju ar skaidrojumiem, 
kāMadlienas KPI “ABZA” aprēķina maksu par pakalpoju-
miem, kā tiek sagatavotirēķini iedzīvotājiem, pamatojoties 
uz mērierīču rādījumiem, iedzīvotāju iesniegtajiem skaitī-
tāju rādījumiem un pakalpojumu sniedzēju iesniegtajiem 
rēķiniem.

Lielākās bažas un nesapratni iedzīvotājiem rada aprē-
ķinātās maksas par patērēto siltumenerģiju daudzdzīvokļu 
māju dzīvokļos. Līdz 2014.gada 1.martam siltumenerģi-
ju ražoja un piegādāja Madlienas KPI “ABZA” saskaņā ar 
pašvaldības apstiprinātajiem tarifiem. Līdz 2013. gada 30. 
oktobrim bija spēkā Madlienas pagasta pašvaldības pado-
mes 2008.gada 18.jūnijā apstiprinātaistarifs Ls 31,91 par   1 
MWh, bet daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem bija noteikts 
dalītais tarifs, tāpēc maksa par apkuri tika aprēkināta visu 
gadu, daļu maksājot pēc skaitītāja rādījumiem apkures se-
zonā, bet otra daļa tika izdalīta uz visu gadu (Ls 17,25 par 
1 MWh plus Ls 0,31 par 1 m² mēnesī visu gadu). No 2013.
gada 1. novembra maksa par siltumenerģiju tiek aprēķinā-
ta saskaņā ar Ogres novada domes 2013.gada 24.oktobrī 
apstiprināto tarifu, kas nosaka, ka maksa par patērēto sil-
tumenerģiju tiek aprēķināta tikai atbilstoši siltumskaitītāju 
rādījumiem – EUR 49,52 (Ls 34,80) par 1 MWh, tas nozīmē, 
ka maksājam tikai apkures sezonā.

Kā redzams, piecu gadu laikā siltumenerģijas tarifs 
palielinājies tikai par Ls 2,89 (jeb EUR 4,11) par megavat-
stundu, un tas joprojām ir zemāks par vidējo tarifu līmeni 
valstī. Iedzīvotājiem lielākās bažas sagādā rēķinu apmērs 
apkures mēnešos, bet maksājamās summas ievērojamā 
pieauguma iemesls ir ne tik daudz tarifa pieaugums, cik 
tas apstāklis, ka maksājumi jāveic tikai apkures mēnešos, 
jo vairs netiek sadalīti visa gada garumā. Tas gan neaizliedz 
iedzīvotājiem veikt avansa maksājumus, lai samazinātu 
ziemas mēnešos maksājamās summas..

2013. gada nogalē tika izveidots Ogres novada pašval-
dības SIA “MS siltums” ar mērķi siltumapgādes funkciju 
nodot šim uzņēmumam, tāpēc 2014.gadā 1. martā starp 
Ogres novada pašvaldības Madlienas KPI “ABZA” – (Lie-
totājs) un SIA “MS siltums” – (Piegādātājs) tika noslēgts 
līgums “Par siltumenerģijas piegādi un lietošanu”, kurā 
noteikts, ka piegādātājs apņemas piegādāt siltumener-
ģiju apkures vajadzībām un karsto ūdeni nepieciešamajā 
daudzumā lietotāja objektiem, saskaņā ar Ogres novada 
domes apstiprināto tarifu. Tarifs Ogres novada domē ap-
stiprināts 2013. gada 24. oktobrī (domes sēdes protokola 
izraksts nr. 17; 42.§ “Par Madlienas KPI “ABZA” siltumener-
ģijas maksas un karstā ūdens sagatavošanas apstiprināša-
nu”), kurā noteikts, ka no 2013. gada 1. novembra maksa 
par siltumenerģiju – EUR 49,52 (Ls 34,80) par 1 MWh, mak-
sa par karstā ūdens sagatavošanu apkures sezonā laika 
posmā no 1. oktobra līdz 30. aprīlim – EUR 4,269 (Ls 3,00) 
par 1 m3, bet vasaras sezonā laika posmā no 1.maija līdz 
30. septembrim – EUR 6,303 (Ls 4,43) par 1 m3. Siltumener-

ģijas tarifa aprēķinā ir iekļautas sekojošas izmaksas: darba 
algas, darba devēja VSAOI (Valsts sociālas apdrošināšanas 
obligātās iemaksas), kurināmā izmaksas, degviela, eļļas, 
apkures iekārtu remonta izmaksas, elektroenerģija, pamat-
līdzekļu amortizācija, materiāli un inventārs, pārējie pastā-
vīgie izdevumi, ūdens izmaksas apkures katlu un siltumtra-
ses piebarošanai, dabas resursu nodoklis, administrācijas 
izmaksas, finansējums katlu mājas rekonstrukcijas darbu 
kredīta pamatsummas un kredīta % izmaksu segšanai, kā 
arī siltumenerģijas zudumi pārvadē.

Pamatojoties uz apstiprināto tarifu un patērētās siltu-
menerģijas daudzumu katrā daudzdzīvokļu mājā, kas tiek 
fiksēts katra mēneša pēdējā datumā atbilstoši verificētu 
siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem, SIA “MS siltums” iz-
sniedz rēķinu Madlienas KPI “ABZA”. Rēķinā tiek atspogu-
ļots katras daudzdzīvokļu mājas patērētās siltumenerģijas 
daudzums megavatstundās (MWh). Lai aprēķinātu atseviš-
ķa dzīvokļa apkures maksu, kopīgais daudzdzīvokļu mājā 
patērētais siltumenerģijas daudzums tiek izdalīts ar kopīgo 
mājas apkurināmo platību, iegūstot uz 1 m2 patērēto sil-
tuma daudzumu mēnesī, kas tiek sareizināts ar dzīvokļa 
platību, iegūstot dzīvoklī patērētā siltuma daudzumu, kuru 
pareizinot ar tarifā noteikto megavatstundas cenu, iegūst 
dzīvokļa apkures maksu mēnesī.

Tabulās ir apkopota salīdzinoša informācija par patērē-
to siltumenerģijas daudzumu (MWh) un maksu (EUR/m²) 
katrā daudzdzīvokļu mājā un Madlienas pagasta pārvaldes 
iestādēs 2013. un 2014. gada apkures sezonas pirmajos 
trīs mēnešos. Šī informācija uzskatāmi parāda, ka galve-
nais iemesls lielajam siltumenerģijas patēriņam ir sliktā 
ēku siltumizolācija. Līdz ar to viens no efektīvākajiem pa-
sākumiem maksājuma par siltumenerģiju samazināšanai 
ir ēkas siltināšanas pasākumi, kas Madlienā ir veikti tikai 
daudzdzīvokļu mājā “Ābeles” un VPII “Taurenītis”, kur 
maksa par 1 m² apkuri 2014.gada novembrī bija EUR 0,639  
un decembrī EUR 0,779.

 Maksa (EUR/m²) par patērēto siltumenerģiju 
Objekti Maksa par siltumenerģiju 

(EUR/m²) 2013.gadā
Maksa par siltumenerģiju 
(EUR/m²) 2014.gadā

Okto-
bris

Novem-
bris

Decem-
bris

Okto-
bris

Novem-
bris

Decem-
bris

Kadiķi 1,162 0,963 1,386 0,955 1,037 1,676
Dimanti 1,12 1,236 1,619 0,704 0,988 1,873
Gatves 0,973 1,063 1,488 0,864 0,999 1,612
Kalēji 0,96 1,054 1,436 0,681 0,945 1,59
Teikas 0,775 1,176 1,563 0,927 1,065 1,716
Liepas 0,972 1,08 1,281 1,003 0,785 1,651
Atpūtas 0,941 1,207 1,506 0,982 1,104 1,652
Dzelmes 0,91 1,093 1,275 1,001 1,08 1,495
Ābeles 0,264 0,301 0,362 0,222 0,23 0,301
Kalnāji 0,858 0,83 1,107 0,913 0,583 1,314
Ķirši 0,363 0,403 0,847 0,327 0,549 0,77
Virši 1,236 1,227 1,683 1,06 1,218 1,869
Madaras 1,086 1,159 1,401 0,908 0,962 1,482
Atceres 1,087 0,989 0,956 0,824 0,989 0,989
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2. Par sadzīves atkritumiem.
Maksa par sadzīves atkritumu izvešanu tiek aprēķinā-

ta saskaņā ar izcenojumu (EUR 7,10 (plus PVN) par katru 
izvesto sadzīves atkritumu kubikmetru) atbilstoši SIA 
“Ķilupe” piestādītiem rēķiniem par izvesto atkritumu ap-
jomu. Atkritumu izvešanas maksa daudzdzīvokļu mājām 
no 01.05.2014. – 31.12.2014. tika aprēķināta atbilstoši 
MK noteikumu Nr.1013 nosacījumiem, atbilstoši īpašumu 
skaitam teritorijā, kur novietoti atkritumu konteineri pie 
daudzdzīvokļu mājām. Piemēram 2014.gada decembra 
mēnesī par izvestiem 74,58 m3  maksāja 215 īpašumi. Vie-
nam īpašumama tika aprēķināti 0,3468837 m3. Ar 2014.
gada decembri ir veiktas izmaiņa  MK noteikumos Nr. 1013, 
kas nosaka, ka turpmāk maksa par sadzīves atkritumu iz-
vešanu jāaprēķina atbilstoši īpašumā deklarēto personu 
skaitam, iepriekš maksa par sadzīves atkritumu izvešanu 
tika aprēķināta atbilstoši īpašumu skaitam. Līdz ar to, jan-
vāra mēnesī kopējais izvesto sadzīves atkritumu kopējais 
kubikmetru skaits netiks dalīts uz 215 īpašumiem, bet gan 
personu skaitu, kuras ir deklarējušās šajos 215 īpašumos.

3. Par rēķinu apmaksu
Vēlamies pateikt paldies visiem tiem Madlienas iedzī-

votājiem, kuri arī šajos grūtajos laikos, laicīgi izpilda lī-
gumsaistības, un aicinām ikvienu, kam ir radušās grūtības 
ar Madlienas KPI „ABZA” rēķinu apmaksu, vai ir kādi citi 
neskaidri jautājumi, negaidīt, līdz problēma samilzt, bet 
sazināties ar mums, lai kopīgi rastu risinājumu. Jāatzīmē, 
ka daudzi dzīvokļu īpašnieki izmanto iespēju un labprātīgi 
slēdz vienošanos par parādu samaksas termiņiem, kā arī 
vairāki iedzīvotāji ir sākuši apmaksāt iekrājušos parādus 
par apkuri vai jau pilnībā veikuši parādu apmaksu, paldies.

Ar cieņu, Madlienas KPI “ABZA” 

Ogres novada pašvaldības uzņēmums SIA „MS siltums” 
pagājušā gada novembrī atkārtoti iesniedza projekta pie-
teikumu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā par Mad-
lienas pagastasiltumapgādes sistēmu energoefektivitātes 
paaugstināšanu. Šī gada 19. janvārī ir saņemts lēmums par 
Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu.

Šī projekta plānotie darbi atšķirsies no pagājušā gada 
projektā plānotajiem darbiem, un proti: tāpat tiek plānota 
pāreja no četru cauruļu sistēmas uz divu cauruļu sistēmu, 
tomēr šinī kārtā netiks mainītas visas trases pilnībā, bet 
gan vecākie un kritiskākie trases posmi. Atlikusī trases daļa 
tiks hidrauliski pārbaudīta un sakārtota drošai ekspluatā-
cijai. Tāpat šī projekta ietvaros nav paredzēta siltummezglu 
modernizācija, jo siltummezgls, izņemot siltumskaitītāju, 
ir dzīvokļu īpašnieku kopīpašums, un saskaņā ar tarifu ap-
rēķinu metodiku, siltummezglu izbūves un apkalpošanas 
izmaksas nav iekļaujamassiltumenerģijas tarifā.

Siltumtrašu rekonstrukcijas darbus plānots veikt vasa-
ras periodā, kad nav jānodrošina apkure, 

Turpinājums 4.lapā

Ēku kopīgais siltumenerģijas patēriņš Madlienas pagastā 

Objekti Siltumenerģijas patēriņš 
(MWh) 2013.gadā

Siltumenerģijas patēriņš 
(MWh) 2014.gadā

Okto-
bris

Novem-
bris

Decem-
bris

Okto-
bris

Novem-
bris

Decem-
bris

Kadiķi 26,9 22,3 32,1 22,1 24 38,8
Dimanti 33,9 37,4 49 21,3 29,9 56,7
Gatves 25,9 28,3 39,6 23 26,6 42,9
Kalēji 10,6 11,6 15,8 7,5 10,4 17,5
Teikas 5,6 8,5 11,3 6,7 7,7 12,4
Liepas 6,3 7 8,3 6,5 5,5 10,7
Atpūtas 6 7,7 9,6 6,26 7,04 10,54
Dzelmes 5 6 7 5,5 6 8,7
Ābeles 7 8 9,6 5,9 6,1 8
Kalnāji 6,2 6 8 6,6 4,6 9,5
Ķirši 9 10 21 8,1 13,6 19,1
Virši 13,3 13,2 18,1 11,4 13,1 20,1
Rūķīši 16,4 16,4 24 14,05 17,7 30,6
Sprīdīši 12,5 12,6 17,1 10,2 14,6 21,9
Madaras 23,8 25,4 30,9 19,9 21,1 32,5
Atceres 3,3 3 2,9 2,5 3 3
Liesmas 19,2 20,4 22,5 17,4 21,1 35,5
PII 
Taurenītis

48,8 49,9 58,8 25,8 29,3 35,7

Kultūras 
nams

20,6 20,1 21,1 15,3 15,8 24,8

Kino zāle 14,5 12,1 17,7 12,6 15,5 24,4
Vidusskola 115,3 124 146,8 92,6 114,8 172,4
Pagastmāja 46,3 47 59,7 36,5 45,5 70,2
Darbnīcas 0,5 0,4 11,2 16 9 13,6
Pasts 11,9 13,2 15,8 6,5 8,1 12,7
Pārslas 2 2,4 6,4 1,4 2,5 8,1
Vidējā 
gaisa t°C

8,1 4,7 2,2 6,5 2,3 -2,5

Objekti Maksa par siltumenerģiju 
(EUR/m²) 2013.gadā

Maksa par siltumenerģiju 
(EUR/m²) 2014.gadā

Okto-
bris

Novem-
bris

Decem-
bris

Okto-
bris

Novem-
bris

Decem-
bris

Liesmas 1,03 1,092 1,204 0,931 1,129 1,9
PII 
Taurenītis

1,065 1,089 1,283 0,563 0,639 0,779

Kultūras 
nams

1,34 1,308 1,37 0,999 1,028 1,581

Kino zāle 1,046 0,873 1,278 0,91 1,112 1,761
Vidusskola 0,833 0,896 1,06 0,669 0,829 1,245
Pagastmāja 0,932 0,946 1,202 0,735 0,916 1,413
Darbnīcas 0,12 0,09 2,58 3,68 2,07 3,13
Pasts 1,046 1,16 1,389 0,571 0,712 1,116
Pārslas 0,339 0,401 1,085 0,237 0,424 1,374
Vidējā 
gaisa t°C

8,1 4,7 2,2 6,5 2,3 -2,5

Informācija par projektu„Madlienas 
siltumapgādes sistēmu 

energoefektivitātes paaugstināšana”
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līdz ar to beidzoties šī gada apkures sezonai, uz vasa-
ras periodu, tiks pārtraukta arī karstā ūdens sagatavošana.
Savukārt, lai nākamajā apkures sezonā iedzīvotājiem būtu 
iespējams saņemt karsto ūdeni, siltummezglos ir jāuzstāda 
karstā ūdens sagatavošanas iekārta, siltummainis. Tāpat, 
daudzdzīvokļu māju īpašniekiem būtu ieteicams veikt sil-
tummezglu modernizāciju, uzstādot automātisku siltuma 
padeves regulāciju ēkai, kas ļaus daudz optimālākizmantot 
piegādāto siltumenerģiju, nekā tas tiek veikts rokas režīmā. 
Šāda sistēma jau vairākus gadus ir Suntažu daudzdzīvokļu 
mājās, kur, lai arī siltumenerģijas patēriņš nav mazs, jo arī 
netiek veikti ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasāku-
mi, tomēr siltuma regulācija ēkās ir organizētāka un dod zi-
nāmu ekonomiju.

Ogres novada pašvaldības
SIA „MS siltums”

valdes loceklis
Normunds Ševels

SIA “Ogres Autobuss” informē par izmaiņām no 2015. 
gada 1. februāra maršrutu autobusu kustībā.

Maršruta
 Nr.

Maršruta
nosaukums

Izmaiņas 
reisā

 Autobuss kursēs

6095

Ogre-
Turkalne-
Suntaži-
Kastrāne

10:20 no 
Ogres

    līdz 
Ķeipenei 

pirmdienās un 
ceturtdienās

pārējās nedēļas 
dienās līdz Kastrānei. 
No Kastrānes uz Ogri 

pl. 11:25.

6117

Ogre-
Birzgale-

st. Lāčplē-
sis

6:50 no                 
Birzgales            

                
7:55 no 

st. Lāčplēsis    

    aties no 
Birzgales pl. 6:45

    aties no
 st.Lāčplēsis 

pl. 7:50

5995
Ogre-

Ciemupe-
Glāzšķūnis-

Ogre

    7:15 no 
Ogres

    16:40 
no Ogres

Autobuss kursēs 
skolu mācību dienās

Avots- www.ogresnovadam.lv

Ar februāri, norē-
ķinoties par janvārī 
patērēto elektroener-
ģiju, stājas spēkā jau-
nā norēķinu kārtība, 
kurā AS „Latvener-
go” saviem klientiem 
piedāvā 2 norēķinu 
metodes – Izlīdzināto 
maksājumu vai rēķi-
nu.

Tirgus apstākļos 
vairs netiek saglabā-
ta līdzšinējā norēķinu 
kārtība, kad klients 
pats aprēķināja savu 

maksājuma summu. Tāpēc turpmāk maksājumu summu 
aprēķinās elektroenerģijas tirgotājs un nosūtīs klientam in-
formāciju par to – vai tas būtu izlīdzinātais maksājums, vai 
ikmēneša rēķins.

 
Klientiem, kuri izvēlējušies norēķināties pēc faktiskā pa-

tēriņa, saņemot rēķinu, atgādinām, ka līdz 3. februārim ir jā-
nodod skaitītāja rādījums. Visērtāk to izdarīt klientu pašap-
kalpošanās portālā www.e-latvenergo.lv, sūtot SMS īsziņu 
vai arī izmantojot Latvenergo mobilo aplikāciju. Rēķins tiks 
izrakstīts par iepriekšējā mēnesī patērētajām kilovatstun-
dām, un to klients saņems pa e-pastu, pastu vai SMS veidā 
uz tālruņa numuru.  

 
Savukārt tiem klientiem, kuri izvēlējās Elektrum Univer-

sālais vai citu produktu ar Izlīdzinātā maksājuma norēķinu 
metodi, ir jāizmanto Latvenergo sūtītā informācija, kurā bija 
kartīte ar ikmēneša izlīdzinātā maksājuma summu. Sākot ar 
februāri, klientam katru mēnesi par patērēto elektroenerģi-
ju ir jāmaksā šī summa. Ja ģimenē mainās elektroenerģijas 
patēriņš, jebkurā brīdī maksājuma summu ir iespējams iz-
mainīt klientu portālā e-latvenergo.lv vai sazinoties ar Lat-
venergo klientu servisu. Ja kartīte ar ikmēneša IM summu ir 
noklīdusi, to ērti iespējams atrast un izdrukāt e-latvenergo.
lv.

 
Klients līguma darbības periodā var arī brīvi mainīt norē-

ķinu metodes, taču vēršam uzmanību uz to, ka atsevišķiem 
elektroenerģijas produktiem var būt pieejama tikai noteikta 
norēķinu metode – Izlīdzinātais maksājums vai rēķins.

 
AS „Latvenergo” ir lielākais elektroenerģijas tirgotājs 

Baltijā, kurš, atveroties elektroenerģijas tirgum, ikvienam 
klientam nosūtīja klienta patēriņam piemērotu piedāvāju-
mu. Latvijas mājsaimniecībām AS „Latvenergo” piedāvā 
vienkāršu un ērtu saziņu un piedāvājuma izvēli, atsaucīgā-
ko klientu servisu. Informācija par Elektrum produktiem un 
norēķinu iespējām ir ērti atrodama www.e-latvenergo.lv.

Avots- www.ogresnovadam.lv

Informācija par projektu„Madlienas 
siltumapgādes sistēmu 

energoefektivitātes paaugstināšana”

Informē SIA „Ogres Autobuss”

Stājas spēkā jaunā kārtība 
norēķiniem par 

patērēto elektroenerģiju
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9.a klases skolniece Beāte Ločmele starpnovadu bio-
loģijas olimpiādē ieguva 1. vietu un iespēju tālāk cīnīties 
valsts mērogā. 2015. gada 21., 22. un 23. janvārī LU Biolo-
ģijas fakultātē notika bioloģijas 37. valsts olimpiāde, kurā 
Beāte mērojās spēkiem ar labākajiem bioloģijas zinātājiem, 
iegūstot atzinību. Rīgā kopā ar Beāti bija skolotāja Elita At-
slēdziņa.

Lai uzzinātu, kā Beātei veicās Rīgā, aicināju viņu uz 
nelielu interviju.

Ko nozīmē piedalīties bioloģijas valsts olimpiādē?

Tā ir liela atbildība un gods vienlaikus, ir prieks, ka var 

pārstāvēt sevi, savu ģimeni un skolu.

Kāda bija olimpiādes norise? Kāpēc tā notika trīs dienas?

Pirmajā dienā bija teorētiski uzdevumi, otrajā – labora-
torijas darbi, savukārt trešajā notika meistarklases un ap-
balvošana.

Vai piedalīties olimpiādē – tas ir viegli vai grūti?

Patiesībā grūti, jo, pirmkārt, ir daudz jāmācās papildus, 
neatstājot novārtā ikdienas mājasdarbus, un, otrkārt, apzi-
nos, ka nāksies tikt galā ar darbiem un kontroldarbiem, ko 
klase veica dienās, kamēr biju olimpiādē, tādēļ esmu stipri 
nogurusi, kaut gandarīta par sasniegto.

Kam tu gribētu pateikt paldies olimpiādes sagatavošanas 
darbā?

Es gribētu pateikt paldies savai ģimenei par to, ka bija 
kopā ar mani, atbalstīja un mācījās man līdzi. Skolotājai In-
tai Ošai par stundām, kas radīja interesi par dabaszinībām, 
skolotājai Elitai Atslēdziņai par anatomijas zināšanām un 
iedrošinājumu, kā arī Vandai Kalniņai par ievadīšanu labo-
ratorijas darbos un Gaidas Bērziņas ģimenes ārsta prakses 
darbiniekiem par iespēju zināšanas pārbaudīt praksē. Pal-
dies visiem, kas bija ar mani kopā šajā laikā!

Ko tavā dzīvē nozīmē bioloģija? Vai tai būs īpaša nozīme 
profesijas izvēlē?

Bioloģija mani interesē un saista. No piecu gadu vecuma 
zinu, par ko gribētu kļūt – izvēle cieši saistīta ar bioloģiju.

Materiālu apkopoja skolotāja Zinta Saulīte

Veiksme bioloģijas valsts  olimpiādē

Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskolas administrācija informē, ka ar 2015.gada 1.februāri uzsāk skolēnu 
reģistrāciju uzņemšanai 1.klasē 2015./2016. mācību gadā. 

Uzņemšanas kārtība:

1. Piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē, vecāki (aizbildņi) uzrāda personu apliecinošus dokumentus un bērna
 dzimšanas apliecības kopiju.

2. Vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu. Iesniedzēja klātbūtnē iesniegums tiek reģistrēts.

3. Pēc izziņas par bērna reģistrāciju saņemšanas, vecāki līdz 2015.gada 12.jūnijam skolas lietvedībā iesniedz šādus 
dokumentus:
• Bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u) vai izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes 
(veidlapa 027/u) par iepriekš veiktajām profilaktiskajām vakcinācijām;
• Izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi un bērna sasniegumu aprakstu (ja tādi ir).
Vecāki vai personas, kas realizē aizgādību, piesaka bērnu mācībām 1.klasē tajā kalendārajā gadā, 
kad bērnam aprit 7 gadi.
        
                                                                                                         Tālrunis uzziņām: 65039106

Topošo pirmklasnieku vecākiem!



6 Mana Madliena

2015. astrologiem Jupitera gads. 
Ķīniešiem koka kazas gads. Laiks, kad 
visai cilvēcei būs iespēja mainīt pasau-
li uz labo pusi. Bet visā Latvijā 2015. 
gads iezīmējas ar Raiņa un Aspazijas 
150 gadiem. Un blakus šim nozīmīga-
jam notikumam pie mums Madlienā šā 
gada 27.martā Madlienas kultūras na-
mam apritēs 50 gadi.

Šajā pietiekoši ilgajā laika posmā, 
Madlienas kultūras dzīvē, piedzīvoti 
dažādi laiki un daudz kas ir mainījies – 
apkārtne, cilvēki, viņu domas un darbi. 
Un caur 2015. gada iecerētajiem Mad-
lienas kultūras notikumiem, atzīmējot 
Madlienas kultūras nama 50–to dzim-
šanas dienu, visa gada garumā piemi-
nēsim, atcerēsimies, celsim no jauna, 
vāksim un  saglabāsim, to, kas tikai 
mums ir un būs nozīmīgs.

Vēloties pievienot arī Madlienu, 
Raiņa un Aspazijas gadadienas no-
risēm, Madlienas kultūras nama 50 
gadu jubilejas svinībās tiks atdzīvinā-
ta Aspazijas luga „Madlienas baznīcas 
torņa cēlājs” Madlienas amatierteātra 
režisora Didža Caukas vadībā. Šī luga 
ir unikāla, jo tā ir sarakstīta tieši par 
Madlienas baznīcu. Tas ir neizsakāms 
gods, ka Aspazija ir uzrakstījusi vienī-
go  lugu visā Latvijā par mūsu pagas-
tu. Sakot, ka Aspazija ir iemīlējusies 
teikā par bārenīti Madlēnu un pēc šīs 
teikas uzrakstījusi lugu. Didzis Cauka 
saka: ”Kas cits, ja ne mēs un kad vēl, ja 
ne tagad!”  Tas būs kaut kas grandiozs! 
2015. gada novembrī valsts svētku svi-
nībās Madlienā ar lielo lugas uzvedu-

mu „Madlienas baznīcas torņa cēlājs” 
tiks svinēta trīskārša jubileja: Madlie-
nas kultūras namam 50, Rainim un As-
pazijai 150 un Valsts Svētki.

Pēc režisora ieceres lieluzvedumā 
tik iesaistīti ne tiki Madlienas amatier-
teātra aktieri, bet arī citi pašdarbības 
kolektīvi – jauktai koris „Madliena”, 
jauniešu deju kolektīvs „Daina” un pū-
tēju orķestris „Madliena”. Tā kā Mad-
lienā tas ir vēl nebijis uzvedums, tas 
prasa daudz lielāku cilvēkresursu skai-
tu, ko Madlienas amatierteātris nevar 
nodrošināt, tāpēc gan galveno un citu 
lomu atlasei tiek piesaistīti Madlienas 
talantīgie cilvēki un aktieri no blakus 
pagastiem: Ķeipenes, Suntažiem un 
Lauberes. Teātra lieluzvedums prasa 
arī mākslinieku un amatnieku piesaisti 
dekorāciju, tērpu, video un mūzikas ra-
dīšanai. Esam priecīgi un, tas ir apbrī-
nojami, cik lielu atsaucību saņemam, 
jo izrādes izveidē jau ir iesaistījusies 
Madlienas mākslas skola, mākslinieki 
no blakus pagastiem, video materiā-
la izveidei Lauris un Mareks Liepas, 
mūzikas izveidei Viesturs Lazdiņš un 
visi Madlienas kultūras darbinieki. 
Radīt izrādi „Madlienas baznīcas tor-
ņa cēlājs” un izvest šo lugu dzīvē  ir 
dziļi patriotiska ideja. Un cilvēki, kas 
pievienojas šim darbam , ir entuzias-
ti. Mums ir nepieciešams, lai ikviens 
nāk ar entuziasmu. Katram cilvēkam 
jāsaprot, ka šodien viss saistīts ar fi-
nansēm un ja katrs Madlienas cilvēks 
spētu iesaistīties un atrast līdzekļus 
šim darbam, tad mēs varētu teikt: „Re-

dziet ko var paveikt ar entuziasmu!”  Šī 
ir nu tā reizi, kad jāsaka: “Ej! Neguļat, 
mostaties!”

Didzis Cauka ar lugu strādā jau 
no pagājušā gada. Ir ieguldīts milzīgs 
darbs, studējot lugu un saīsinot pie-
cus cēlienus. Režisors ir pārliecināts, 
ka Aspazija šo lugas uzvedumu ir gai-
dījusi vairāk kā 100 gadus, tāpēc, lai 
Dievs dod, un šis uzvedums nonāk 
līdz skatuvei.  Un tas nebūs vienreizējs 
pasākums, bet dzīvot spējīgs. Citējot 
režisoru: „Kauliņi ir mesti, atpakaļ ceļa 
nav!”

Turpinot ieskatīties Madlienas kul-
tūras nama 50 gadu jubilejas iecerēto 
kultūras norišu plānā, vēlos pakavēties 
arī Madlienas kultūras nama tapšanas 
un darba gaitās. Domāju, ka šajos jau-
tājumos nevienam nebūs šaubas, pie 
kā vērsties. 

Ar iemīļoto un cienījamo Pārslu Jē-
kabsoni runājām par agrāko Madlienas 
kultūras nama dzīvi.

Pirms cik gadiem tapa Madlienas kul-
tūras nams?

Pārsla: Pašā Madlienas centrā nebi-
ja kultūras nama. Tas bija trīs kilometri 
aiz  Madlienas. Neērti un tālu. Lielākā 
daļa pašdarbības kolektīvi darbojās 
dažādas ēkās šeit pat centrā - saimnie-
cības kantorī  ”Rūpnieki”, Madlienas 
slimnīcas telpās un skolā.

Šeit bija padomju saimniecība 
„Madliena” un direktors Jūlijs Beļav-
nieks, kā pirmo, uzskatīja, ka Madlienā 
ir nepieciešams kultūras nams. Mad-
lienas kultūras nams tika uzcelts viena 
gada laikā. Atklāšanas koncerts notika 
1965.gada 27. martā.

Pārsliņ, kā jūs kļuvāt par jaunā Mad-
lienas kultūras nama vadītāju?

Pārsla: Pirmais kultūras nama direk-
tors bija Laimonis Kalnieris. Es strādā-
ju skolā, vadīju ansambli un dziedāju 
korī. No Rīgas tika uzaicināts režisors, 
kurš uztaisīja scenāriju kultūras nama 
atklāšanas pasākumam. Man kopā ar 
Andri Šrāderi piedāvāja vadīt šo kon-
certu. Atceros, tas bija prieka pilns 
laiks,  visa zāle pilna, piedalījās visi 

Turpinājums 7.lapā

Madlienas kultūras namam 50’

Pašdarbnieku vakars 1978. gadā. (Foto- Zigfrīds Zilbers)

2015. gada februāris
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pašdarbības kolektīvi. Kādu laiku pēc 
atklāšanas koncerta  Madlienas arod-
biedrības priekšsēdētāja Ārija Esterli-
ņa sāka mani pierunāt, lai nāku uz kul-
tūras namu par direktori.

 Es, protams, ļoti šaubījos, jo nepa-
zinu šo darbu un ilgi nepiekritu. Vīra 
tēvs pat teica:  „Meitiņ, padomā, kur tu 
galvu liec!” Bet Ārija Esterliņa bija ne-
atlaidīga un es neprotu pretoties.

Sākumā gāja ļoti smagi. Padomju 
laikā rudenī bija ražas svētki vienlaicīgi 
ar ražas novākšanu. Pati gāju uz lauka 
vākt kartupeļus un cukurbietes, un bija 
jānoorganizē arī koncerts.

Kādi pašdarbības kolektīvi bija 
tolaik?

Pārsla: Koris, dramatiskais pul-
ciņš, pūtēju orķestris un jauniešu deju 
kolektīvs darbojās regulāri jau kopš 
1947. gada.  Problēma bija tikai tā, ka 
neviens no kolektīvu vadītājiem nebija 
profesionāļi, viss bija iemācīts pašmā-
cības ceļā. Bet es ļoti vēlējos, lai aug-
tu kolektīvu līmenis un vadītāji būtu 
profesionāli diriģenti un režisori. Tos 
nemaz nebija viegli atrast, tomēr pro-
fesionāli vadītāji Madlienas pašdarbī-
bas kolektīviem bija un vēl šobaltdien 
ir. Kā pirmie vārdi jāmin diriģents Jānis 
Rinkuss, viņa sieva Milda Rinkuse, Jā-

nis Baltiņš, Juris un Uldis Kokari, Aina 
Šrādere un Dimitrijs Grozovs.

Papildus esošajiem kolektīviem iz-
veidojās veco ļaužu deju kolektīvs un 
vidējās paaudzes deju kolektīvs. Jau-
niešu deju kolektīvam bija pat divas 
grupas A un B. Bērnu daiļslidošanas 
pulciņš, kuram Andris Šrāders, sporta 
skolotājs, pie skolas uzlēja ledu, lai 
varētu notikt pulciņa nodarbības. Bēr-
nu deju kolektīvs, sieviešu vokālais 
ansamblis, augsta līmeņa estrādes 
ansamblis, foto pulciņš, angļu valodas 
pulciņš un dažādi rokdarbu pulciņi.

Ja šodien, no Madlienas pašdarbības 
kolektīviem, vislielākais ir pūtēju orķes-
tris, tuvu pie 40 dalībniekiem, kurš bija 
vislielākais tavā laikā?

Pārsla: Jauktais koris „Madliena” – 
15 vīru balsis,  39 sievu balsis. Un Jura 
Kokara vadībā koris tika izvests gaismi-
ņā, dziedot Latvijas Universitātes aulā.

Kāda veida kultūras pasākumi tolaik 
notika?

Madliena bija viena no pirmajām 
vietām, kur lauku teritorijā bija kultūras 
nams un interese par to bija ļoti liela. 
Pie mums brauca viesizrādes ar aktri-
si Viju Artmani, Liepājas un Valmieras 
teātris, operetes teātris, Rīgas estrādes 
orķestris ar Raimondu Paulu. 300 vietu 
lielajā zālē pat nepietika visiem vietas. 
Vedām no Rīgas slavenu mākslinieku 
gleznas un veidojām mākslas darbu 
ekspozīcijas.

Vai ir vēl kādi pasākumi, kas bija ļoti 
iecienīti Madlienas publikā?

Pārsla: Ļoti populāri, protams, bija 
kafejnīcas vakari „Avots”. Tikšanās 
ar aktieriem, mūziķiem un mākslinie-
kiem, priekšnesumi un dejas līdz rī-
tam.  Galdiņi tika likti zālē un foajē. Pir-
majā kafejnīcas vakarā cilvēki stāvēja 
garā rindā un visus nevarējām uzņemt. 
Kafejnīcu vakaros pie mums ir vieso-
jušies gandrīz visu tā laika slavenie 
mākslinieki. 

 Un vēl kapu svētkus mīlēja. Daina 
Mangule organizēja zirgu sacensības, 
estrādē notika koncerts ar ievēroja-
miem māksliniekiem, kā tautas deju 
ansamblis „Daile” un grupa „Līvi”, un 
vakarā balle.

Kas radīja kafejnīcu vakarus „Avots”? 

Pārsla: Ogres kultūras namā bija 
sākuši rīkot tādus vakarus. Un man 
ienāca prātā, ka arī Madlienā to vajag. 
Izveidojām padomi, šo vakaru organi-
zēšanai, tur viesojās arī režisors Didzis 
Cauka un arī vadīja pirmo „Avotu” va-
karu. 

Kāpēc „Avots”? Tas ir ļoti skaists un 
skanīgs nosaukums.

Pārsla: Man tās ir asociācijas ar 
dzidru ūdeni, kur var smelties, atvel-
dzēt savu dvēseli.

Elīna: jau tikko atnākot uz Madlie-
nu strādāt, es dzirdēju par šiem ka-
fejnīcas vakariem „Avots”. Pēc tevis, 
Pārsliņ, tikai ik pa laikam tie atdzīvojas 
un es ar prieku gribu paziņot visiem 
madlieniešiem, ka šogad 6. un 7. mar-
tā, sveicot viss sievietes, Madlienā tiek 
plānoti skaisti notikumi, kas mazliet 
līdzinās šiem kafejnīcas vakariem. 6. 
martā pirmizrāde Annas Brigadereslu-
gai „Čaukstenes” spēlē Madlienas 
amatierteāris, režisors Didzis Cauka. 7. 
martā galdiņvakars vidējai paaudzei. 
Visi kungi aicināti  dāvāt savām sievie-
tēm šo vakaru, kurā viņas sagaida mī-
lestības pārsteigums.(sīkāku informā-
ciju par pasākumu un ielūgumu iegādi 
saņemsiet Madlienas kultūras namā 
vai pa tel. nr. 26888669)

Pārsliņ, ko tu gribētu pateikt Madlie-
nas cilvēkiem?

Pārsla: Tagad ir interneta laiks.Cil-
vēkiem interesants laiks. Bet gribētu, 
lai katrs, kas dzīvo Madlienā atceras, 
ka tas ir dzimtais pagasts, ka Madlie-
nā ir kultūras nams un lai katrs kaut ko 
sniedz savai dzimtajai pusei.

Elīna: Paldies , Pārsliņ! Tagad, tevis 
iedvesmota, aicinu Madlienas iedzī-
votājus, visa 2015. gada garumā, sevī 
nest svētku sajūtu un apmeklēt kultū-
ras pasākumus Madlienā, gaidot Aspa-
zijas lugas „Madlienas baznīcas torņa 
cēlājs” grandiozo pirmizrādi Madlie-
nas kultūras nama 50 gadu jubilejas 
svinībās.

Kultūras pasākumu organizatore
Elīna Daugerte

Pārsla Jēkabsone (Foto- Zigfrīds Zilbers)

2015. gada februāris
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Ziema šogad atnāca nedaudz aiz-
kavējusies, vairāk gan izjutām lietus 
dienas, ledainos un slidenos ceļus. Nu 
sasnidzis balts un pūkains sniedziņš, 
un domas arvien vairāk kavējas pie 
visdažādākajām ziemas aktīvās atpū-
tas nodarbēm. Kad zeme pārklāta ar 
sniega villainēm, skolēni dodas slēpot, 
spēlē hokeju, slido, brauc ar ragavām, 
ceļ sniegavīrus un cietokšņus. Cits 
priecājas par dabas skaistumu – sar-
mainajiem rītiem, leduspuķēm logos, 
baltajām kupenām un piesnigušajiem 
ceļiem un taciņām. Kaut arī ziema ir 
auksta, vējaina un saistās ar tumšo lai-
ku, tomēr tajā ir daudz skaistā un patī-
kamā, vajag tikai prast to ieraudzīt un 
priecāties.

Ielūkosimies 7.a, 8.a, 9.a skolēnu 
dzejoļos un pārdomu darbos par zie-
mu!

 Madlienas vidusskolas skolotāja 
Zinta Saulīte

No debesīm krīt mazs, balts sniegs,
Bērni aiz sajūsmas sāk kliegt.
Slidas, pannas, ragavas
No pagrabiem tiek izvilktas.

Laukā mudž no bērniem,
Pilns pagalms brīnumiem.
Te ceļas pilis, cietokšņi,
No kalna traucas ragavas.
 Māra Kļaviņa, 8.a kl.

Pār kalnu es brienu
Pa kupenu lielu.
Un bumbu es veļu
Ar sniegpārslu deju.

Tad veļu un ceļu
Vīriņu lielu.
Man smiekli un prieks,
Bet ziemai tas nieks.
 Annija Studere, 8.a kl.

Ir atkal uzsnidzis sniegs,
Tāds balts un pūkains tas.
Ceļ bērni skaistus sniegavīrus,
Liels prieks un smaids ir tiem.

Iet bērni pa kalniem šļūkt,
Un apkārt tik sniegi jūk.
Pa ledu slidināties skrien
Un vēlas, lai ziema neaiziet.
 Mirdza Marija Strelkova, 8.a kl.

Ārā valda lieli sniegi,
Nu tik sāksies ziemas prieki.
Ātri ņemam slēpes paši
Un no kalna lejā knaši.

Melnā ripa labi slīd,
Vārtos tai vis nepatīk.
Puikas slido aši, aši,
Meitenes tos vēro braši.
 Edvīns Liepiņš, 8.a kl.

Sākas atkal ziemas prieki,
Tie jau nav nekādi nieki.
Visur smaida, visur kliedz: 
„Beidzot uzsnidzis ir sniegs!”

Visiem zēniem slidas kājās,
Nav neviena, kas sēž mājās.
Meitenes no sniega tīra
Uzcēlušas sniegavīru.
 Rainers Kriškāns, 8.a kl.

Pašā kalna galā blāvi
Apkārt skraida mazi stāvi.
Beidzot ziemas prieki sākas,
Bērni dipina tik kājas.

Mazie vīri acis miedz,
Redzēt visu laukā platā.
Beidzot tālu piku triec,
Visi kalngalu tik bradā.
 Beāte Ločmele, 9.a kl.

Saule šorīt tik auksta
Kā sniegpārsla uz manas pieres.
Saule šorīt tik auksta
Kā sniegavīra saltā sirds.

Bet es negribu!
Es negribu šo aukstumu.
Es cenšos to sasildīt
Ar savu salto plaukstu.
 Anna Stauža, 9.a kl.

Kad atveru acis, mans skats pievēr-
šas logam. Uz tā jau zied neskaitāmas 
leduspuķes. Šo skaistumu es baudu ik 
rītu, tas priecē manu sirdi un liek smai-
dīt. Ārā ir uzsnidzis sniegs, un zāle 
vairs nekur nav redzama. Sniegs rīta 
saulītē vizuļo un mirguļo. Vējš ir pieri-
mis, un saules siltie stari glāsta manu 
seju. Slēpoju un priecājos par skaisto 
ziemas ainavu.

Tince Mūrniece, 7.a kl.

Ziema ir viens no brīnišķīgākajiem 
gadalaikiem. Tad ir maigs un balts 
sniedziņš, kas atgādina dūnas, izkaisī-
tas pa visu zemi. Ceļš ir gluds un spīd 
kā spogulis. Maigās sniegpārsliņas 
dejo vēja virpulī. Lēnām griežoties, tās 
noklājas uz zemes un apsedz to ar bal-
tu sniegpārslu villaini.

Elīna Vosveniece, 7.a kl.

Ļoti patīk slidotava Madlienā. Pir-
mā iemaņas apguvu slidotavā „Lido”, 
turoties pie pingvīna. Esot uz ledus, 
mēģinu dažādus soļus, sanāk visādi. 
Ir laba sajūta, kad traucos no kalna un 
nenokrītu. Vēl aizvien kā bērnu dienās 
sagādā prieku braucieni ar ragaviņām.

Ance Ikauniece, 7.a kl.

Turpinājums 9.lapā

Ziemas prieki
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Lauki un meži mirguļo kā mazi di-
mantiņi, viss ir kluss un patīkams. No 
māju jumtiem pil ūdens pilītes, kas 
veido lāstekas un atgādina asus nažus. 
Sals kniebj degunā, vaigi paliek sārti, 
mati apsarmo un kļūst balti. Kad noriet 
saule, iestājas klusums un miers.

Ketija Povha, 8.a kl.

Balts skats paveras apkārt. Aiz 
neliela pakalniņa kā kristāla paplāte 
aizsalis dīķis. Kāds bērns uz tā cenšas 
noslidot savus pirmos metrus. No lielā 
pakalna kā ērglis laižas tikko pama-
nāms slēpotājs. Pļavu no visām pusēm 
sedz baltas egles, staltas kā karavīri. 
Pa to skraida bērnu bariņš ar ragavām 
pie rokas. Meitenes pie dīķa ceļ snie-
gavīru, kas izskatās kā tiesnesis. Tālu-
mā pamanāmi nūjotāji, kas saplūst ar 
sniegu.

Kitija Balode, 8.a kl.

Ziema kā balts brīnums piepeši at-
nāk ciemos. Laiks ir auksts un dzēlīgs, 
bet ļoti skaists. Bērni laimīgi dodas 
slidot vai braukt ar ragaviņām. Ziema ir 
gadalaiks, kad zeme guļ un visapkārt ir 
kluss un mierīgs. Dažiem ziema saistās 
ar slidošanu un slēpošanu, citiem – ar 
mieru un mīlestību.

Ieva Kristīne Jēgere, 9.a kl.

Agrā ziemas rītā logā redzama le-
duspuķu apņemtā rūts. Tur, tālumā pie 
horizonta, spīd burvīgā sarkanā debes-
tāle. Tā šķiet tik tuvu, ka gribas ar roku 
aizsniegt. Skaidrajā rītā visapkārt vizu-
ļo sniega viļņi. Sniega laukā iebrauktās 
kamaniņu sliedes un atstātas bērnu 
mazās pēdas. Ledus kā gluds spogulis, 
kur var saskatīt savu tēlu. Ak, šī skaistā 
ziema!

Estere Ozoliņa, 9.a kl.

Kokus rotā skaists, balti mirdzošs 
sniegs. Sniegpārslas, vizuļodamas un 
jautri griezdamās, izgrezno dabu ar-
vien vairāk. Zīlītes baltajā sniegā cen-
šas atrast kādu sēkliņu. Zvirbuļi priecī-
gi lidinās pa gaisu, ķerot sniegpārslas. 
Pie mājām suņi lēkā pa mīksto snie-
gu un mēģina rakt tajā bedres. Kokos 
draiskojas vāveres. Bērni slēpjas liela-
jās kupenās. Ārā valda prieks un laime.

Mārtiņš Strazdiņš, 9.a kl.

Mūsu pagastā Vērenes pusē dzīvo 
Veronika Galvanovska. Viņai 10. febru-
ārī apritēs tieši 105 gadi. Pie mums uz 
Madlienu atbraukusi dzīvot 1978.gadā. 
Ilgs, nozīmīgs, priecīgs, sāpīgs, izturī-
bas un pārbaudījumu pilns skolotājas 
mūžs. Visu dzīvi Viņa ir mācījusies un 
mācījusi. Varbūt tāpēc ļoti labi spēj at-
cerēties notikumus, gadu skaitļus, brī-
žus no savas dzīves.

Viņa ir skolotāja ar labo sirdi. Šī 
labā sirds varbūt arī dod to izturību tik 
ilgi būt starp mums. Laikam labsirdība 
paildzina mūžu? Kā saka- ko sēsi, to 
pļausi. Veronika ir “iesējusi” simtiem 
izskolotu bērnu. Palīdzējusi daudziem 
jo daudziem sagatavoties pastāvīgai 
dzīvei. Tāpat arī izaudzējusi daudz jo 
daudz ābelītes ar ļoti lieliem āboliem.

“Tajā laikā skolotāju sagatavoja vis-
pusīgi. Ne tikai mācībām, bet gatavoja 
arī dzīvei. Bija jāprot visus lauku darbus.  
Skolotājam bija jāprot ne tikai klāt galdu, 
ne tikai uzņemt viesus, bet bija jāprot arī 
izkurināt krāsni! Es te tagad vienmēr sa-
viem bērniem pārmetu, ka viņi nepareizi 
kurina krāsni. Malku sadedzina daudz, 
bet siltum maz! 

1936. gadā beidzu institūtu un uzreiz 
sāku strādāt. Strādāju par direktori no 
pirmās dienas, jo man bija labas sekmes. 

 Pats grūtākais un arī skaistākais pie-
nākums bija ābeļu audzēšana. Man pie 
skolas laukā bija liels dārzs. Un tur kat-
ram audzēknītim bija viena ābelīte, kuru 
vajadzēja audzēt,apkopt un sargāt.”

Audzēt, apkopt, sargāt- šķiet ļoti 
vienkāršs, bet tajā pat laikā sarežģīts 
uzdevums. It īpaši kara laikā, kad viss 
izdpostīts, kad zaudējumi, Veronika 
turpināja mācīt. Bez sava bērna pēc-

kara laikā viņa pieņēma audzināšanā 
arī svešus bērnus. “Bija viena māte, 
kurai bija pusītis Jānītis. Viņa bija ļoti 
trūcīga. Vīrs karā kritis. Nodeva to puisī-
ti Stacijas skolā Balvos. Viņam nebija ko 
ēst. Un ko tad viņi ēda- miltus sajauca ar 
ūdeni  plītiņā izcepa un tādu arī ēda. Un 
man tā māte teica- ja es Jānīti nepaņem-
šu, viņa ies slīcināties. Un tad es teicu, lai 
ved vien šurp to puiku. Atveda to puisīti 
vienā rītā. Vairāk nekā mugurā nebija, 
kā tēva vecie svārki. Un tā es viņu pie-
ņēmu kā savu bērnu. Un pie manis viņš 
mācijās“ Bez Jānīša bija arī Anniņa, 
Aleksands, vēl viens kaimiņu bērns un 
krustdēls. Daudz...  

“Ko tik vien dzīvē viens cilvēks nevar 
padarīt! Es pati sevi reizēm apbrīnoju, kā 
es to visu varēju! Un kāpēc tagad es neva-
ru vairs pat glāzīti rokās noturēt...?!

Cilvēkiem novēlu, lai viņi būtu ticīgi, 
lai viņi cits citam palīdzētu. Un vienmēr 
darītu tik to labāko. Lai virs zemes, kamēr 
dzīvo mūžs ir svētīgs un bagātīgs.”

Ziemas prieki

No manām pilnām rokām 
Birst pērles, dimanti,
Un aplaimot es spētu
Pat visu pasauli!
(Aspazija)
                           Tik brīnišķīga
                       Jūs mums esat!

Ar neizsakāmu prieku 
no sirds sveicam

 Veroniku Galvanovsku
     105 gadu jubilejā!

Madlienas kultūras nama kolektīvs
Madlienas pagasta pārvalde 

Šajā pasaulē jau 105 gadus! Skolotāja ar labo sirdi.

2015. gada februāris



10 Mana Madliena

Atkal māte Daba šogad 
spēlējas ar Ziemu. Te uz-
snieg sniegs, te to izkausē 
atkusnis, kas atnāk ar lietu, 
te atkal viss sasalst un kājas 
uz ceļa slīd uz visām pusēm. 
Tāpēc, kad zemi atkal pār-
klāja balts sniegs nolēmām 
rīkot sporta svētkus. 

Sniega priekus šogad 
baudījām 23. janvārī. Visi 
pulcējāmies svētku atklā-
šanai pie pirmsskolas gal-
venās ieejas, kur gaidīja 
pārsteigums – enerģiskie 
Kazlēni  (sporta skolotāja 
Aelita Lazdiņa un Aija Sim-
sone), kuri ieradās ar ne-
lielu nokavēšanos, jo  cītīgi 
darbojās pie sporta trases 
ierīkošanas dažādām akti-
vitātēm un hokeja laukuma 
vārtu celšanas. To, kā viņiem 
veicās ar vārtu celšanu, bēr-
ni parādīja pirkstiņspēlē  par 
balto kaziņu. Lai sāktu spor-
tot, kazlēni visus aicināja 
uz lustīgu izkustēšanos pie 
ritmiskas mūzikas, skanot 
dziesmai „Meklējam egli”.  
Pēc tam katra grupa devās 
veikt sportiskos uzdevumus  
šādās aktivitāšu stacijās –

„Milzu ragavas”, „Vizu-
ļojošie apļi”, „Jautrais ho-
kejs”, „Burvju sniedziņš”, 
„Slaloms” un  „Virves vilk-
šana”. Visās aktivitātēs 
līdzdarbojās arī Kazlēni, 
kuriem patika kopā ar bēr-
niem braukt ar ragaviņām 
no kalna, mest sniega pikas 
apļos, lai trāpītu iekārtajam 
zvaniņam. Bērniem patika 
spēlēt hokeju, jo lai trāpītu 
vārtos bija nepieciešama ne 

tikai nūja, bet arī hokejista 
izveicība un precizitāte, it 
īpaši ja vārtos stāvēja skolo-
tāja vai mamma, kas nespēj 
palikt malā, kad bērniem 
tāda jautrība. Priecāties par 
„burvju sniedziņu” un reizē 
būt apdomīgam un uzmanī-
gam, lai sniedziņš neizbirtu 
un neaizdejotu prom.  Slē-
pot ar slēpēm ir saprotams, 
bet imitēt slēpošanu ar  lido-
jošiem šķīvīšiem bija grūts 

uzdevums. Sporta svētku 
noslēgumā lielajām grupām 
vajadzēja parādīt savus 
spēkus virves vilkšanā. Tas 
izraisīja lielu jautrību gan 
tiem kas vilka, gan tiem kas 
līdzi juta. Uzvarēja draudzī-
ba, bet tomēr  stiprākie bija 
bērni  no „Zvaniņa” grupas.

Pasākuma noslēgumā 
visi dalībnieki turpat lau-
kumā mielojās ar siltu tēju 
un cepumiem. Kazlēni par 
piedalīšanos grupām pa-
sniedza pateicības rakstus 
un siltas vilnas zeķes, ku-
ras  mums dāvināja Harijs 
Norbarts no Somijas, kurš  
vairāku gadu garumā veic 
misiju, dāvinot savā zemē 
sarūpēto humāno palīdzību, 
bet grupu skolotājas katram 
bērnam pasniedza medaļu. 
Sportošana, fiziskas aktivi-
tātes svaigā gaisā ziemas 
laikā bērnus ne tikai priecē, 
bet arī norūda un rada pozi-
tīvas emocijas. Piedaloties 
kustību rotaļās, stafetēs, 
bērni parāda savu prasmi, 
veiklību, mērķtiecību un 
patstāvību.

Sporta skolotāja 
Aelita Lazdiņa

ZIEMAS SPORTA SVĒTKI „TAURENĪTĪ”,
SAGAIDOT KAZAS GADU
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Un viņa teica-tev jāiemā-
cās dzīvē atlaist nevis patu-
rēt. Paturams nav nekas. Tu 
ļoti labi esi iemācījies patu-
rēt, bet vai tik pat labi proti 
arī atlaist? Nekas nepaliks pie 
tevis uz visiem laikiem.  Tas 
nenozīmē, ka viss jāaizmet 
prom, no visa jāatbrīvojās.  
Tev tikai jāiemācās atlaist!

 Viņa zināja, ko runāja, jo 
visu dzīvi bija cietusi no sava 
ieraduma paturēt.  Ieraduma 

paturēt un nemācēšanas atlaist. Viņas acis ir asaru pilnas. 
Viņai sāp. Viņa iegūst, grib paturēt un zaudē. Iegūst, grib 
paturēt un zaudē... Prieks iegūtais pārvēršas par zaudētā 
asarām, kad pienāk šķiršanās brīdis. Viņa zināja- kaut kad 
būs jāatlaiž, bet ar sirdi tam neticēja. Zināja, bet vienalga 
neticēja.  Un netic arī tajā brīdī, kad tas notiek...iestājas 
šoks.

 Un viņa teica- tev jāiemācās atlaist nevis paturēt.  Puķe  
uzplaukst, zied un novīst. Un to noplūcot tu gribi paturēt tās 
skaistumu. Bet to nevar... Tu vari priecāties par tās skaistu-
mu kamēr tā zied.  Cilvēks piedzimst, dzīvo un nomirst. Un 
tu gribi viņu paturēt...bet nevar.... Neko tu nevari paturēt. 
Neko...

Caur plaukstām iztek ūdens...Iztek nevis turās. Uznāk 
negaiss un uzspīd saule. Uznāk nevis paliek.

 Tev jāiemācās būt tuvumā, un būt gatavam jebkurā brīdī 
atlaist. Būt un atlaist.  Mēs protam paturēt nevis atlaist. Mēs 
protam sažmiegt ar spēku, bet neprotam atlaist ar prieku.

 Kamēr esi, tikmēr esi ar prieku. Un, jo vairāk tu sapratī-
si, ka tas neturpināsies mūžīgi, jo mazāk garlaicības izjutī-
si, mazāk kavēsies ikdienas pelēcībā, tāpēc, ka sapratīsi- 
esmu tikai kādu brīdi. Un kapēc esot kādu brīdi neizbaudīt 
to, jo tas nekad vairs neatkārtosies?  To sauc par mācēšanu 
atlaist. Jo tad, kad paies, tad nebūs ieraudma paturēt. Tad 
tu ļausies mainīgumam-viss nāk un paiet, nāk un paiet....

Tad tu  stāvot pie jūras negribēsi tur palikt uz visiem lai-
kiem, bet baudīsi savu stāvēšanu, jo zināsi agri vai vēlu tā 
beigsies.

 Viņa zināja, ko runāja. Tikai es gribu, lai man PIEDER! 
Gribu un viss! It kā no manām gribēšanām viss būtu atka-
rīgs...

Jā...bet kas patiešām man pieder?! Hmmm....Interesanti. 
Viss kas man pieder nav uz visu laiku..tikai pagaidām...

Jauna meitene atnāca pie 
sava tēva un teica:

- Tēt, es esmu piekususi, 
man ir tik smaga dzīve, tādas 
grūtības un problēmas un ir 
sajūta, ka visu laiku peldu 
pret straumi. Šķiet, ka man 
vairs nav spēka... Ko man da-
rīt?

Atbildes vietā tēvs paņē-
ma trīs vienādus katliņus, 
piepildīja tos ar ūdeni un uz-
lika vārīties uz uguns. Vienā 
viņš iemeta burkānu, otrā - 

olu, trešajā iebēra kafijas graudus.
Pēc neilga brīža viņš izņēma no ūdens burkānu un olu, 

un ielēja krūzītē kafiju no trešā katliņa.
- Kas mainījās? - viņš jautāja meitai.
- Ola un burkāns izvārījās, bet kafijas graudi izšķīda 
ūdenī - meita atbildēja.
- Nē, meitiņ, tas ir tikai paviršs skats uz lietām.
Paskaties - ciets burkāns kļuva mīksts un padevīgs. 

Trausla un šķidra ola - kļuva cieta. Ārēji tie gandrīz nemaz 
neizmainījās, bet struktūra izmainījās pilnībā, pateicoties 
vienādu nelabvēlīgo apstākļu ietekmei - vārīšanai ūdenī.

Tā arī cilvēki - ārēji stiprie var sabrukt un kļūt vāji tur, kur 
ārēji trauslie un maigie iegūst stiprību un izturību...

- Un kafija? - jautāja meita.
- О! Tas ir pats interesantākais! Kafijas graudi izšķīfa pil-

nībā jaunajā, nelabvēlīgajā vidē un izmainīja vidi - pārvērta 
verdošu ūdeni par aromātisku garšīgu dzērienu. Ir īpaši cil-
vēki, kas neizmainās apstākļu ietekmē - viņi maina pašus 
apstākļus un pārvērš tos pavisam jaunās, lieliskās iespējās, 
no kā iegūt labumu un zināšanas.

Paldies par šo Gintai Filiai Solis

1.„Visiem plusiem piemīt savi mīnusi.”        /Mērfija likums/

2. “Katrs nemitīgi tiecas mani audzināt. Un katrs zina visu 
labāk par mani. Un, klausoties šajās gatavajās receptēs, va-
rētu domāt, ka laimes jau visur papilnam. Bet tā nemaz nav. 
Cilvēks prot lieliski izplānot visu – citiem.”           /Remarks/

3. Cilvēks tic tikai tam, ko redz. Un redz tikai to, kam tic. 
/Pēteris Kļava/

Atlaist nevis paturēt... Cilvēks? Apstākļi?

TRĪS DOMU GRAUDI
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02.02.– 03.02.

06.02.

13.02.

13.02.

18.02.- 20.02.

19.02.

20.02.

23.02.– 27.02.

                27.02.

Projektu dienas.

Pasākums 1.klašu skolēniem 
 „To jau es protu”.

Valentīndienas pasākums.

Sirsniņdiena Krapes filiālē.

Projektu dienas.

Ziemas sporta spēles 
 1.-4.klašu skolēniem.

Konkurss 5.-9.klašu skolēniem
„Domā citādāk, eksaktāk”.

Valodu nedēļa Krapes filiālē.

Žetonu vakars12.klasei 
plkst. 18:00

Pasākumi Madlienas vidusskolā un 
Madlienas vidusskolas Krapes filiālē februāra 

mēnesī.

                              KULTŪRAS NOTIKUMI 
                MADLIENAS KULTŪRAS NAMĀ

Informācija: 65039166; 
e:pasts: elina.daugerte@ogresnovads.lv

7. februārī pklst. 16:00 Lielajā zālē
Ikgadējais koru sadziedāšanās koncerts 

“Madlienas balsis”
Ieeja bez maksas

14. februārī plkst. 18:00 Kino zālē
Valentīndienas kino vakars

Filma “FREIMIS. Mārtiņš Freimanis” 
(rež. A. Krievs), kurā apkopoti spilgti un 

emocionāli brīži no dziedātāja Freimaņa dzīves. 
+  Valentīndienas pārsteigums

Ieeja : 2, - €

21. februārī plkst.19:00
 PAŠDARBNIEKU VAKARS

“EIROPA MŪS NESAPRATĪS” 
Uz šo vakaru,  mūsu Eiropas savienībā,  piedāvājam 

iestāties  visiem Madlienas mākslinieciskās pašdarbības 
dalībniekiem un aicinām būt izdomas bagātiem

par vietu kurā dzīvojam! 

6. martā plkst. 19:00 Lielajā zālē
 A. Brigadere “ ČAUKSTENES” 

Spēlē Madlienas amatierteātris, rež. Didzis Cauka
Teātra pirmizrāde  1. cēlienā

Visas sievietes ielūdz režisors Didzis Cauka
 un vēlas arī personīgi sveikt!

Ieeja: 0,50 €
Sievietēm un pensionāriem ieeja bez maksas.

7. martā plkst. 18:00
SIEVIEŠU DIENAI VELTĪTS 
VAKARS  PIE GALDIŅIEM

Kopā ar grupu “Agrais Rīts” 
PRGRAMMĀ:Dejas un karaoke; 

Darbosies FOTO salons;
Būs patīkams pārsteigums visām dāmām!

Mīļie vīrieši, palutiniet savas DĀMAS un uzdāviniet 
viņām neaizmirstamu vakaru!

IELŪGUMI:2 personām 12,- €    Personai 7, - €
Ielūgumus var iegādāties Madlienas kultūras namā

Vairāk informācijas 
pa tel. nr. 26888669 vai 28367988

Līdzi jāņem groziņš!

SIA “Reģionālais drošības serviss”
Piedāvā darbu apsardzes darbiniekiem
Ogres, Lielvārdes novados.
                     Pieteikties pa tālr.: 26529784

Latvijas Karatē Asociācija 
aicina bērnus no 5 gadiem 

pievienoties Madlienas karatē grupai!
Karatē nodarbības 

pirmdienās un ceturtdienās 
no plkst. 17:00 līdz 18:20 

Madlienas vidusskolas sporta zālē.
 Trenneris Roberts Siliņš

Tiekamies februārī!

Madlienas pagasta pārvaldes informatīvā lapa. Tirāža 300 eks.  Iespiesta SIA “Tipogrāfija Ogrē”. 
Iznāk katra mēneša pirmajā nedēļā. Materiāli nākamajam numuram iesniedzami līdz katra mēneša 27. datumam.

Redaktors-Mareks Liepa; e-pasts: manamadliena@inbox.lv
Adrese: Madlienas pagasta pārvalde. Tālruņi: 65039085, 65039185. 

Par publicētajiem faktiem un uzskatiem atbild raksta autors.
Redakcijas viedoklis ne vienmēr sakrīt ar raksta autora viedokli.

Līdzjūtības
Bij’ dzīve, darbs un mīlestība,
Bij’ prieks – tik zaļš kā bērzs.

Bij’ arī ciešanas un sāpes
Līdz pilns bij’ visa mūža mērs.

Izsakām līdzjūtību Inesei Saulītei, 
māti kapu kalniņā pavadot
                                                             Mājas „Ābeles” iedzīvotāji

Tu katram viena, tikai viena,
Kurai kā pie saules bērni turas klāt.
Tāpēc ir tik grūti, skumjām asarām birstot,
Uz mūžu zemei Tevi atdot, māt!
Izsakām līdzjūtību Inesei Saulītei, no mātes atvadoties
                                                           SIA „Madliena 2” celtnieki


