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Ne jau no zelta,
Ne jau no sudraba

Dzīves paklājs
Tiek austs.

Katrs, kas piedzimis,
Katrs, kas dzīvojis,

Tiek reizēm cildināts
Un reizēm lauzts.

Tādēl nevajag zūdīties-
Katrs varam kļūdīties...

Dzīves skaistums-
Tik bezgalīgi liels

Un neapjausts.
/Brigita Debeļska/

Neko jau daudz nevajag, tikai to, 
lai labi. Milzīgs spēks ir vēlmē, lai ot-
ram labi. Tajā brīdī, kad aizmirsti sevi 
un vēlies, lai viņam tiek. Paskaties, cik 
starojoša ir māte, kad tā ieaijā savu bēr-
nu – viņa sevi ir aizmirsusi un atdevusi 
savam dārgākajam. Cik laimīgs ir tas, 
kurš palīdzējis kādam, kam tas patie-
šām bijis nepieciešams. Paskaties, kā 
patiesībā rūpes vienam par otru dziedē 
neskaitāmus pāri darījumus!

Ar roku var iesist un izdarīt sāpīgi, 
ar roku var noglāstīt – divas absolūti 
pretējas darbības. Ar muti var uzbļaut, 
ar muti var nomierināt. Un kaut kā vien-
mēr būs tā, ka pietrūks tā labā, tā dzie-
dējošā, tā skaistā. Ja paskatās globāli 
– pasaule nav paēdusi un padzērusi, 
pasaule nav mierā. Bet te mums ir, ko 
ēst un padzert, te ir miers – jādomā, 
ka esam laimīgi. Bet vai esam? Kaut kā 
taču pilnai laimei pietrūkst! Visu laiku 
pietrūkst...

Kāda veca kundzīte diendienā rūpē-
jās par savu puķu dārzu – ne sava prie-
ka pēc. Viņa teica, ka puķes stāda, lai 
pasauli iepriecinātu. Diendienā laistīja, 
aprūpēja. „Kad es tā rūpējos un domā-
ju par to, ka vismaz kaut kādu prieciņu 
dodu pasaulei, tad es sajūtos vērtīga 
un vajadzīga. Lai arī mans puķu dārzs 
nav liels – tās puķītes ir no sirds audzē-
tas. Un to var sajust!” Svarīgi ir būt kaut 
kādā veidā noderīgam, vajadzīgam. Un 
tas nav atkarīgs no citiem, bet gan no 
paša. 

Pa lielam visa pasaule balstās uz 
rūpēm par otru, tikai padodot roku, var 
kaut kas sakustēties. 

Un nav arī nolemtības, ik brīdi katrs 
var iestādīt savu puķu dārzu citu prie-
kam. Ik brīdi, jo nekad nav par vēlu! Un 
tad pasaule iemirdzēsies.

Lai Tev jauka, saulaina un prieka pil-
na atlikusī vasara! 

Mareks Liepa
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Sveiciens vasaras viducī. Vasara 
nav iedomāja bez svētkiem, un nekas 
tā netuvina draugus, radus, kaimiņus 
un visus pagasta iedzīvotājus kā labi 
pavadīts laiks kopīgos svētkos saulai-
nā dienā.

22. jūlija svētku rīts atausa pavisam 
priecīgs, klusās lūgšanas bija piepildī-
jušās – beidzot bija sajūta, ka esam va-
sarā. Bija silts un saulains – viss, kas 
nepieciešams, lai svētki izdotos! 

Agrais svētku rīts, kā katru gadu, 
sākās ļoti darbīgs un rosīgs pie pagast-
mājas, kopīgi tika veidotas ziedu insta-
lācijas.

Plkst. 10.00 notika svinīga svētku 
atklāšana kopā ar Madlienas pagasta 
pārvaldes vadītāju Ojāru Atslēdziņu un 
Ogres novada pašvaldības domes pār-
stāvi Artūru Manguli, kurš bija ieradies 
sveikt Madlienā deklarētos bērniņus 
ar spēļmantiņu – Zaļo čiekuru, kas ir 
pašvaldībā izveidots mazs, simbolisks 
dāvinājums ar novēlējumu: „Ogres no-
vads dāvina jums šo priežu bērniņu, lai 
jūsu mazulis aug liels, stiprs un vesels 
un nākotnē kā priede dzen savas sak-
nes novadā.” Čiekuru darinājusi meņ-
ģeliete Inga Gailīte.

Svētku atklāšanas koncertā piedalī-
jās un mūs visus priecēja PII „Taurenī-
tis” mazie dziedātāji, atraktīvās audzi-
nātājas un auklītes, skolas dziedošās 
meitenes, deju kolektīvs „Lienīte”.

Kā īpaša viešņa pie mums bija iera-
dusies Vasara! Nu tāda, pēc kādas mēs 
visi ilgojāmies, tik trausla, skanīga un 
ziedoša! 

Svētku atklāšanu noslēdzām ar ko-
pīgu darbiņu, balonu palaišanu skais-
tajās vasaras debesīs, lai mūsu vēlēju-
mi Madlienai, gaišās domas un labie 
nodomi piepildītos. 

Plkst. 11.00 Madlienas ev. lut. baz-
nīcā notika svētbrīdis, kuru vadīja Ik-
šķiles prāvests Dzintars Laugulis. Viņš 
uzrunāja mūs visus tik patiesi iedves-
mojoši un vairākas reizes pieminēja, 
ka Madlienas lielākā vērtība esam 
mēs, tās iedzīvotāji, bērni un ģimenes, 
kuri veidojam Madlienas seju. Tas bija 
tik pozitīvi un emocionāli, ka noteikti 
katrs, kurš bija baznīcā, sajutās īpašs 
un piederīgs šai vietai.

Pēc svētbrīža mūs visus koncertā 
„Mūzika manam novadam” priecē-
ja Latvijā labākais akustiskās ģitāras 
meistars Kaspars Zemītis un ērģelnie-

ce, kā arī Madlienas jauktā kora diri-
ģente Ilze Sprance.

 Pirms koncerta K. Zemītis atklāja, 
ka viņa tēva un vectēva mājas kādreiz 
atradušās tieši Madlienas pagastā, 
tagad to gan vairs neesot. Ķeipenē dzī-
vojusi mūziķa vecmāmiņa, gaišās un 
mīļās atmiņās palikušas tur aizvadītās 
bērnības vasaras. Koncerts bija lielisks 
un ekselents! Bija sajūta, ka gribas 
klausīties vēl un vēl.

No plkst. 12.00 līdz 14.00 pie Mad-
lienas kultūras nama ģimenes varēja 
baudīt dažādas svētku izklaides – laist 
gaisā un priecāties par milzu ziepju 

burbuļiem, kas priecēja ne tikai mazā-
kos pasākuma apmeklētājus, bet arī 
pieaugušie labprāt iesaistījās burbuļu 
taisīšanā. Ikvienam bija iespēja rado-
ši darboties darbnīcās, kurās varēja 
zīmēt, pērļot un izgatavot pašam savu 
sapņu ķērāju.

 Par skaistiem zīmējumiem uz sejas 
un hennas tetovējumiem bija parūpē-
jušās Tusi Busi meitenes. Bērniem ļoti 
patika doties izjādē uz ponocikliem, 
un, protams, rinda pie piepušajām at-
rakcijām nebeidzas nekad. Pasākuma 
laikā pie bērniem ciemos bija ieradies 
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Minions, līdzi atnesot svētku cienastu- 
konfektes.

Plkst. 13.00 svētku dalībnieki tika 
cienāti ar sātīgu un ļoti garšīgu svētku 
zupu.

Gan lieliem, gan maziem svētku 
dalībniekiem bija sagatavoti arī aizrau-
joši sportiski pasākumi – ģimenes ar 
bērniem līdz 10 gadiem varēja doties 
orientēšanās distancē „Lapsas aste”, 
kuras laikā bija jāpārvar 5 kontrolpun-
kti, un no 10 gadiem līdz... varēja veikt 
satraucošus slēpņošanas uzdevumus 
distancē „Madliena – Noslēpumu 
sala”.

  Orientēšanās distancē „Lap-

sas aste” piedalījās 15 ģimenes ar 
bērniem, kuri distances kontrolpunk-
tos saņēma pārsteiguma balviņas. Sa-
vukārt „Madliena – Noslēpumu sala” 
piedalījās 9 komandas. Šajā distancē 
pirmo vietu ieguva komanda „Brencē-
ni”, kura atrada visus piecus noslēptos 
objektus. Otrā vieta komandai „Kur-
mji” un 3. vieta – „Ponociklisti”.

Visas dienas garumā par uzkodām 
rūpējās kafejnīca „Bitīte” un gardu sal-
dējumu – „Skrīveru mājas saldējums”.

Madlienas pagasta svētki noslē-
dzās ar pūtēju orķestra „Madliena” 60 
gadu jubilejas koncertu Madlienas kul-
tūras un jaunrades centrā „Odivi”, kurā 

piedalījās pūtēju orķestris „Madliena” 
un „Auce”, kā arī lūgtie viesi un visi pā-
rējie, kuriem tuva orķestra mūzika.

        Kultūras nama darbinieces – 
Elīna Ratmeistere, Guna Brīvule

PATEICĪBA
No sirds kultūras nama vārdā vēlos 

pateikt PALDIES visiem, kas iesaistījās 
un palīdzēja Madlienas dienas svēt-
ku organizēšanā un sagatavošanās 
darbos – ziedu instalāciju veidošanā, 
svinīgajā atklāšanā pie pagastmājas 
– dziedošajām meitenēm Nikolai Mar-
kovskai, Letīcijai Ekkertei un skolotā-
jai Ivetai Mežajevai, VPII „Taurenītis” 
mazajiem māksliniekiem, vadītājai 
Ingrīdai Mārtiņai, Ilvai Kaulačai, pā-
rējām audzinātājām un auklītēm, vi-
dusskolas deju kolektīvam „Lienīte”, 
vadītājai Vinetai Tumanei un Marutai 
Viducei-Ševelei par sadarbību, īpaša-
jai viešņai Vasarai – Anitai Zaicai, Mad-
lienas ev. lut. draudzes priekšniecei 
Rasmai Vērpējai, priesterim Dzintaram 
Laugulim, mūziķim Kasparam Zemītim 
un ērģelniecei Ilzei Sprancei, biedrībai 
„Otrās mājas” – Airai Treiģei un viņas 
komandai, Tusi Busi meitenēm, Ogres 
orientēšanās klubam, bērnu draugam 
Minionam, Kristīnei Purviņai ar piepū-
šamajām atrakcijām, vidusskolas pa-
vārītēm, Intai Gudakovskai, pagasta 
darbiniekiem Jānim Markovskim un šo-
ferītim Jurim Savickim, Ingrīdai Sūnai, 
Daigai Kļaviņai, Mārai Kļaviņai, Sarmai 
Salnai un Lindai Rābei.

Paldies Madlienas pagasta pārval-
dei vadītājam Ojāram Aatslēdziņam 
par finansiālu atbalstu svētku organi-
zēšanā, kā arī svētku atbalstītājiem – 
SIA „Madliena 2” – Baibai un Vilnim 
Feodoroviem, veikalam „Kvants” – 
Emeritai un Raimondam Kvantiem, vei-
kalam „Elvi” – Vinetai Zablockai.

Un ĪPAŠS PALDIES kultūras nama 
darbiniekiem – Gunai Brīvulei, Aijai 
Ridūzei, Sarmītei Āboliņai un Marekam 
Liepam par pašaizliedzīgu ieguldījumu 
šo svētku organizēšanā. Tikai koman-
das darbā ir spēks un izdošanās! Pal-
dies, mīļie! 

 Paldies visiem jums, svētku 
apmeklētājiem, par kopā būšanu un 
svinēšanu! Mēs centāmies darīt visu, 
lai svētki izdotos – no sirds uz sirdi! 

Cieņā – Madlienas kultūras nama 
vadītāja Elīna Ratmeistere
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      Vasaras jaukumā un skaistumā atkal ir iespēja iepazīties ar jau-
niem atmiņu stāstiem par Madlienas vidusskolu. Īpaši šie stāsti ir tāpēc, 
jo pavisam drīz – 1. septembrī – notiks grāmatas „Mana Madlienas vidus-
skola” atvēršanas svētki. Izdevumā būs iespēja izlasīt sešdesmit vienu 
atmiņu stāstu, atminoties gan skolu Lielajā muižā, gan Madlienas vidus-
skolas pirmsākumus, gan darbīgo padomju laiku un daudzkrāsainās mūs-
dienas.
Šajā avīzes numurā divi stāsti, kuru autori – Didzis Grāvītis, 30. izlaidums 
(2004), un Marta Ločmele, 38. izlaidums (2012). Lai jauka lasīšana!

Madlienas vidusskola, 
Tavs darbs ir nenovērtējams!

 Esmu salīdzinoši vēl „svaigs” 
Madlienas vidusskolas absolvents 
– 2012. gada 38. izlaidums. Pēc 9. 
klases ļoti vēlējos „lidot” uz kādu no 
Rīgas skolām, taču vecāki mani kā pa-
starīti vēl nevēlējās atlaist. Tagad saku 
paldies viņiem, ka visi 12 mācību gadi 
pagāja Madlienas vidusskolā. Atceros, 
kā 11. klases beigās vēroju „divpad-
smitos” un domāju – negribu vēl Rīgu! 
Vēlos savu zaļo, skaisto, miera pilno 

Madlienu. Vēl mazliet.
 Madlienā biju „centra bērns” 

– izbaudīju, ka, stundām agrāk bei-
dzoties, varēju ātri nokļūt mājās un 
nodoties bērna bezrūpībai. Bez pa-
slēpēm ap „Rūķīšu” māju ar kaimiņu 
bērniem un „bultiņu” spēli ar blakus 
māju sāncenšiem mana mīļākā spēle 
ar draugiem bija „vešana ar acīm ciet”. 
Kādas vietas tik mēs neizložņājām… 
mēdzām lavīties gan pa kaimiņu dār-

ziņiem, gan pa veco peldbaseinu, arī 
neviens pagalma slīdkalniņš nepalika 
neizmēģināts. Un fermas kalns – tur 
bija labi gan ziemā, gan vasarā. Kurš 
Madlienā uzaudzis bērns gan nav līdis 
zem skolas tiltiņa? Mēs ar draugiem to 
darījām bieži – vai nu ķērām pīkstuļus, 
vai meklējām jaunas akmeņu takas, kā 
no viena upītes krasta tikt uz otru. Es 
tikai vēl aizvien nesaprotu, kāpēc to 
darījām tādā slepenībā, lai tikai mūs 
neviens nepamanītu. Tā, it kā zem ak-
meņiem būtu apslēpti kādi dārgumi. 
Varbūt tāpēc, ka ticējām, ka tie tur arī 
ir…

 Atceroties Madlienas vidus-
skolas laikus, man ir laba sajūta. Grūti 
pat izcelt kādu īpašu notikumu. Katrā 
posmā bija kaut kas skaists un atmi-
ņā paliekošs. Sākumskolas laikā ap-
meklēju mazpulku pulciņu, ko vadīja 
skolotāja Vita Volkopa. Ar mazpulkiem 
saistās jautri un radoši piedzīvojumi – 
talkas, nakšņošana skolā, sporta spē-
les un forumi citās Latvijas pilsētās. Ja 
man vajadzētu dot nomināciju katram 
mācību gadam, tad 5. klasi es varētu iz-
celt kā klases vakaru gadu. Tajā mācību 
gadā mums paveicās ar klases audzi-
nātāju Raimondu Vērpēju, pateicoties 
viņam, gandrīz katru mēnesi tika rīkots 
klases vakars. Jā, jā – ar visām „dejām 
līdz vēlam vakaram” un spēlēm. Man 
pat ir saglabājušies daži īsi video, kur 
klasesbiedri dejo ne sliktāk kā Maikls 
Džeksons. 

Izvērtējot ārpusstundu dzīvi, ku-
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ram skolēnam par stundām nav mīļāki 
starpbrīži? Jau pie pirmajiem saules 
stariem kopā ar klasesbiedriem de-
vāmies ārā estrādē vai pie sporta zā-
les soliņiem sauļot savas bālās sejas. 
Dažkārt mums izdevās pierunāt krievu 
valodas skolotāju novadīt stundu ārā. 
Savukārt ziemas laikā starpbrīžos mek-
lējām siltāko radiatoru, kam piestutē-
ties. 

Mācību gada mīļākais laiks bija Zie-
massvētki. Tā patīkamā svētku kņada 
– mēģinājumi, klašu rotāšana, klases 
eglītes – vienmēr skolas vidi padarīja 
tik ļoti patīkamu un mājīgu. Īpaši jau 
vidusskolas gados, kad skolotāja Inta 
Putniņa-Cīrule mūs piesaistīja veidot 
Ziemassvētku lugu dekorācijas. Kur nu 
vēl labāk – aiz loga sals un sniegs, bet 
mēs – ar siltu tēju, cepumiem, krāsu 
bundžām un otām, un fonā vēl Ziemas-
svētku dziesmas. Protams, es varētu 
minēt vēl daudzus skolas organizētos 
pasākumus, kuri tik ļoti patika un aiz-
rāva. Gan personīgās veiksmes, gan 
izgāšanās, par kurām, tagad domājot, 
paliek jautri. Piemēram, slavenās po-
pielas. Mūsu klases (precīzāk – mana 

personīgā) zvaigžņu stunda bija, kad 
ar klasesbiedriem Justīni Praliču, Vik-
toru Gailīti un Emīlu Viduci dziedājām 
grupas „Credo” dziesmu „Nāk nakts”. 
Mēs ar Justīni bijām pašas labākās 
bekvokālistes (kā pašas ticējām), un 
prožektori spīdēja tikai uz mums (tā 
vismaz pašām šķita), kaut gan vienīgā 
frāze, ko dziedājām, bija „Nāk nakts”. 
Ieguvām 3. vietu, bet sirdī tik un tā ju-
tāmies kā uzvarētāji.

Mēs kā audzināmie, izglītojamie 
un vienkārši bērni nekad netikām at-
stāti neievēroti vai pamesti. Vienmēr 
bija kāds skolotājs, kas mūs ieraudzī-
ja un atrada iespēju, kur varējām sevi 
izpaust un attīstīt. Piemēram, ja spor-
ta skolotājs Jevgēnijs Liepa tik aktīvi 
nebūtu mani motivējis nākt uz sporta 
pulciņu, tad es visticamāk tā arī pa-
liktu tikai „sportot gribētāja”. Esmu 
pieminējusi vien dažus skolotājus (tas 
tāpēc, ka vēlējos padalīties ar konkrē-
tiem stāstiem), bet no sirds varu teikt 
– ja sāktu uzskaitīt – būtu ļoti gari. 

Vidusskolas laikā apsvēru vairākus 
variantus, ar ko nodarboties nākotnē, 
tas saistījās gan ar mākslu, gan spor-

tu. Taču kādā jaukā dienā manā klēpī 
kā no debesīm iekrita pavisam jauna 
doma, un pēc vidusskolas absolvē-
šanas iestājos Latvijas Universitātes 
Sociālo pedagogu programmā. Ne uz 
mirkli neesmu to nožēlojusi un ar kat-
ru dienu arvien vairāk pārliecinos, ka 
esmu tur, kur man jābūt. Studiju lai-
kā sāku strādāt kādā bērnu namā, tas 
bija ārkārtīgi vērtīgs un neaprakstāms 
laiks, bet pēc augstskolas absolvēša-
nas nolēmu bagātināt pieredzi citur. 
Nekur no pedagoģijas neesmu aizgāju-
si – tepat vien esmu! Šobrīd strādāju 
ar jauniešiem dienesta viesnīcā. Esmu 
sapratusi vienu – cilvēk, tev ir jāmīl tas, 
ko tu dari, un jādara tas, ko tu mīli! Tad 
tu būsi mirdzošs, laimīgs un pilns un 
varēsi dot no sevis to labāko arī citiem. 

Atceros, kā kāds no skolotājiem reiz 
teica – skola ir tavas otrās mājas. Mad-
lienas vidusskola, es Tev novēlu būt 
otrajām mājām! Gaismas, iedvesmas, 
drošības, aizrautības un izaugsmes 
pilnai vietai kā skolēniem, tā arī peda-
gogiem un pārējiem skolas rūķīšiem! 
Madlienas vidusskola, Tavs darbs ir ne-
novērtējams, un es saku Tev paldies!

Jūtos izaudzis ļoti bagāts
Pietiekami ilgi domāju par to, kā 

zemāko nepadarīt par garlaicīgu un 
skumstošām atmiņām pilnu atskatu un 
arī skaļi izteiktu vēlmi atgriezties laikā. 
Domāju, ka to spēj un vēlētos katrs 
no mums, tādēļ tālāk tikai par krāsai-
nākajiem brīžiem, kuru pieminēšanas 
faktam un secībai nav nekādas vērā 
ņemamas nozīmes vai pamatojuma.

Esmu 2004. gada 30. izlaidums, un 
atmiņas par skolu ir ļoti raibas – vie-
nā mirklī es atceros Broņislava Zuku-
ļa smilšu brūnās krāsas žiguli, kuram 
savā dzīvē neesmu bijis tuvāk par 10 
metriem, tad pārmetos uz bučošanos 
ar Ilzīti 2. klasē (līdz šodienai tas bija 
dažu cilvēku noslēpums), bet mirkli 
vēlāk jau esmu skolas 3. stāvā, lai ie-
gūtu vakanto MVSK jostu brīvajās cī-
ņās un iespēju iekļūt datorklasē. Kas 
gaidīja tur? Skolotājs Jānis Steps ar 
kafijas krūzīti, kura jau tajos laikos bija 
apstrādāta ar īpašām nano tehnoloģi-
jām un neprasīja mazgāšanu gadiem. 
Tad, protams, arī „Warcraft”, „Lotus” 
un „Descent” – spēļu nosaukumi, kas 
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kaut ko izteiks vien dažiem izredzēta-
jiem.

Vēl kādā citā brīdī es jau atrodos 
situācijā, kad ar vasku nav ieziestas 
manas koka slēpes, slapjais sniegs 
tām līp klāt, un slēpes neslīd, bet sko-
lotājs Andris Šrāders aicina ar lielāku 
nopietnību pievērsties viņam tik sirdij 
tuvajai slēpošanai skujiņā. Šai nodar-
bei manā bērnībā bija īpaša nozīme, 
jo ilgus gadus dzīvoju lauku mājās Zā-
dzenē un pieredzēju to, ka, lai paspētu 
uz apriņķa autobusu plkst. 7.40, kājās 
bija jāaun nevis zābaki, bet gan slēpes. 
Jā, tajos laikos sniegs bija līdz loga rū-
tīm, un izkļūšanai no dziļiem laukiem 
bija nepieciešama improvizācija, jo pat 
lielceļu tīrītāji bija bezspēcīgi. Arī mi-
nētais pagasta autobuss bija īpašs, jo 

vijās cauri Zādzenei, Rudiņiem, Krapes 
pagriezienam pie Ogres upes un citām 
vietām – visspilgtāk gan atceros to, kā 
tas tikko varēja uzbraukt darbnīcu kal-
nā.

Šādi varētu turpināt pietiekami 
ilgi… Atminos darbmācības pulciņu, 
dežūrstundas pie skolas zvana un ēd-
nīcā, akmeņu lasīšanas talkas, dārze-
ņu novākšanu zemnieku saimniecībā 
„Galiņi”, pārgājienus, klases ekskur-
sijas un „romantiskās” naktis ar izlais-
tu matraci svešas skolas sporta zālē, 
skolas radio un avīzi, vasaras darbus, 
sporta spēles – par to visu esmu neiz-
sakāmi pateicīgs savai mammai, vec-
māmiņai, klasesbiedriem un, protams, 
arī skolotājiem.

Skolas laiks un minētie cilvēki deva 

iespēju ielēkt vienā no pēdējiem vago-
niem, kas sniedza „veco laiku” vērtī-
bas un ielika teicamus pamatus visai 
dzīvei. Šobrīd, 31 gadu vecumā, esmu 
īpašnieks savā dibinātajā uzņēmumā 
„Centurion Hospitality”, kas nodarbo-
jas ar viesnīcu, restorānu un spa centru 
darbinieku apmācību kā Latvijā, tā ār-
pus tās. Pirms tam 10 gadus darbojos 
viesnīcu sfērā, un, lai arī konkrēto laiku 
var uzskatīt par pamatu tam, ko daru 
šobrīd, pamatu pamatā ir mana ģime-
ne, Madlienas vidusskola, tās skolotā-
ji, klasesbiedri, draugi un visi pārējie, 
kas mani veidoja kā personību. Es ļoti 
labi apzinos, ka uzaugu priviliģētā lai-
kā, un, lai arī tolaik tik daudz kā šķieta-
mi trūka, jūtos izaudzis ļoti bagāts.

Didzis Grāvītis

Peintbola turnīrs „Millennium-Series”

The Millennium-Series ir lielākais 
peintbola turnīrs Eiropā, kur piedalās 
komandas arī no ASV, Austrālijas, Āf-
rikas, Āzijas u.c. Turnīrs sastāv no 4 
posmiem, kuros ir arī cīņas starp valstu 

izlasēm. Pasaules kauss tiek izspēlēts 
4 klasēs – veterānu (40+ gadi) kauss, 
sieviešu kauss, vīriešu kauss un U19 
(jaunieši līdz 19 gadiem). Cīņa par Mil-
lennium-Series kopvērtējuma kausu 

notiek starp peintbola klubiem 6 divī-
zijās pēc prasmju līmeņa. Spēcīgākā 
divīzija ir CPL (Champions Paintball 
Leauge – PRO), kam seko SPL (Semip-
rofessional Paintball Leauge) un tad Di-
vision 1, D2, D3 un D4. Division 2, 3 un 
4 ir atvērtās, kas nozīmē, ka tajās var 
piedalīties jebkura komanda no visas 
pasaules, bet, lai spēlētu augstākajās 
divīzijās CPL, SPL un D1, peintbola klu-
bam jāsāk ar Division 2. Ja komanda ie-
kļūst starp 8 labākajām gada kopvērtē-
jumā, tikai tad tā iegūst tiesības spēlēt 
augstākā divīzijā. Tāda pati situācija ir 
D1 (8 labākās komandas) un SPL (2 la-
bākās komandas). 

Sacensības Anglijā
No 30. jūnija līdz 2. jūlijam Anglijā, 

Gatvikā (Gatwick) notika The Millen-
nium-Series Campaign Cup un para-
lēli nāciju kausa izspēle starp valstu 
izlasēm. Sacensībās piedalījās arī divi 
Latvijas sportisti – Kaspars Piternieks 
un Toms Piternieks, spēlējot Spānijas 
komandas „FiveStar Lleida” sastāvā un 
iegūstot 3. vietu SPL divīzijā. Visa tur-
nīra garumā no komandas tika rādīts 
stabils sniegums, kas vainagojās ar 
augsto vietu 20 komandu konkurencē. 
Var piebilst, ka abi sportisti iepriekšē-
jā turnīra posmā Vācijā palīdzēja ko-
mandai iegūt 4. vietu. Atlases spēlēs 
mūsējo komandai nācās spēlēt pret 
divām komandām no Francijas – Ghost 
Paris un Vision PPC Grenoble, kā arī 
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pret divīzijas kopvērtējuma vadošo ko-
mandu no Jaunzēlandes – Expendab-
les Feilding. Abas franču komandas 
tika pārliecinoši uzvarētas ar attiecīgu 
rezulātu 4:0 un 2:3, bet pret Jaunzē-
landes komandu zaudēja ar rezultātu 
1:4. 1/8 finālā pārliecinoši uzvarot vēl 
vienu franču komandu Razorback Saint 
Etienne ar rezultātu 5:1 un 1/4 finālā uz-
varot angļus no GI London Retribution 
ar 3:2, pienāca spēle par dalību finālā. 
Diemžēl neveiksmīgu taktiku izvēlē, 
zaudējums ar 2:6 franču komandai Joe 
Bar Pelissanne liedza dalību finālā. 
Cīņā par 3. vietu pret vēl vienu angļu 
komandu Birmingham Disruption, tika 
izcīnīta pelnīta un pārliecinoša uzvara 
ar rezultātu 4:2. Tātad latvieši atkal kā-
puši uz pjedestāla.

Uz šīm pašām sacensībām devās 
arī Latvijas izlase, lai cīnītos par pasau-
les kausu starp citām nācijām. Latviju 
pārstāvēja abi jau iepriekš pieminētie 
– Kaspars un Toms Piternieki, kā arī 
citi tautieši – Aleksandrs Labends, Ser-
gejs Kozlovs, Antons Tsarkovs, Andrejs 
Konopackis, Valentīns Hrapunovs un 
Vladimirs Komendantovs. Kopā bija 23 
komandas no visas pasaules. Grupu ie-
skaitē latviešiem vajadzēja spēkoties 
pret pagājušā gada pasaules čempio-
niem – ASV izlasi, kura arī šogad bija 
favorīti, un otra komanda bija mūsu 
netālie kaimiņi – Somijas izlase. Pir-
mā spēle pret amerikāņiem un izrādītā 
pretestība bija ļoti iespaidīga, kā pēc 
spēles teica paši pretinieki. Pirmais 
punkts par labu Latvijas izlasei, bet 
diemžēl atlikušos ieguva ASV izlase, 
ar nelielu veiksmi viņu pusē – beigu 
rezultāts 1:3. ASV izlase arī kļuva par 
pasaules čempioniem, kur finālā spē-
kojās pret Krieviju. Var piebilst, ka tikai 
2 komandas „atņēma” amerikāņiem 
punktus, tās bija Latvijas un Krievijas 
izlase. Pārējās komandas ASV uzvarēja 
„sausā”. Otrajā spēlē ar „netīru spēli” 
un tiesnešu palīdzību uzvaru papild-
laikā ieguva Somijas izlase ar rezultātu 
2:3. Tā kā latvieši netika ārā no grupas, 
tad sanāca spēlēt par zemo 17. vietu 
pret Dienvidāfrikas izlasi, kurus izde-
vās uzvarēt „sausā” ar rezultātu 4:0. 
Kopumā sniegums bija ļoti labs, ņemot 
vērā spēli pret pasaules čempioniem – 
ASV izlasi, Latvijai vajadzēja atrasties 
augstākā vietā, taču beigās ierindojās 
tikai 17. vietā. 

Toms Piternieks 
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Madlienas un Suntažu iedzīvotājiem par 
siltumu būs jāmaksā mazāk

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir ap-
stiprinājusi jaunus SIA „MS siltums” siltumenerģijas apgā-
des pakalpojumu tarifus Madlienā un Suntažos – šo pagas-
tu iedzīvotāji jau no 2017. gada 1. septembra par siltumu 
maksās mazāk nekā iepriekš.

 Līdz šim SIA „MS siltums” piemēroja Ogres nova-
da pašvaldības noteikto maksu, kas Madlienas pagastā ir 
49,52, bet Suntažu pagastā – 50,88 eiro par vienu megavat-
stundu. Šīs tarifs bija nemainīgs jau kopš 2014. gada. 

 Jaunais apstiprinātais gala tarifs – 48 EUR/MWh – 
turpmāk būs vienots gan Madlienas, gan Suntažu pagastos. 
Tas nozīmē, ka Madlienas pagastā maksa par siltumapgā-
des pakalpojumiem samazināsies par 3,1%, bet Suntažu 
pagastā pat par 5,7 %!

Jauno siltumapgādes pakalpojumu tarifu veido siltu-
mapgādes ražošanas tarifs – 33,20 EUR/MWh, siltumener-
ģijas pārvades un sadales tarifs – 14,36 EUR/MWh, kā arī 
siltumenerģijas tirdzniecības tarifs – 0,44 EUR/MWh.

 „Tarifa samazinājumu izdevies panākt, pateicoties 
veiksmīgi uzsāktajai siltumapgādes struktūras reorganizāci-
jai visā Ogres novadā un realizētajiem vērienīgajiem rekons-
trukciju projektiem, izmantojot Eiropas Savienības finansē-
juma atbalstu, kā arī ar labi plānotu un veiksmīgi organizētu 
saimniecisko darbību. Tieši Madlienā un Suntažos realizēto 
darbu ietvaros būs rekonstruētas visas siltumapgādes pār-
vades un ražošanas sistēmas,” skaidroja SIA „MS siltums” 
valdes loceklis Normunds Ševels. 

 Viņš informēja, ka SIA „MS siltums” turpinās darbu, 
lai vēl vairāk uzlabotu siltumapgādes efektivitāti un drošī-
bu, kā arī lai nodrošinātu tuvākajā laikā plānotās normatīvo 
aktu prasības attiecībā uz izmešu normām. „Centrālajā Fi-

nanšu un līgumu aģentūrā 17. jūlijā esam iesnieguši jaunus 
pieteikumus uz ES struktūrfondu atbalstu vairākiem projek-
tiem. Ogres šķeldas katlumājā plānojam uzstādīt dūmgāzu 
kondensatoru un elektrostatisko filtru, lai attīrītu dūmgāzes 
un iegūtu papildus enerģiju. Savukārt Madlienas un Sunta-
žu katlumājās paredzēts uzstādīt jaunus efektīvus katlus, 
nomainot vecos, savu laiku jau nokalpojušos katlus. Bez 
minētajiem tiks realizēti vēl vairāki mazāki siltumapgādes 
efektivitātes paaugstināšanas projekti,” uzsvēra Normunds 
Ševels. 

INFORMĀCIJA ZINĀŠANAI

KĀ VEIDOJAS MAKSA PAR SILTUMU
Ēkām kopējo siltumenerģijas maksu nosaka divu faktoru 

reizinājums:
Siltumenerģija cena par 1 MWh
Ēkās patērētā siltumenerģija, ko uzskaita pēc ēkā uz-

stādītā siltumenerģijas patēriņa skaitītāja (tieši tāpat kā 
elektroenerģijai). Minētais rādījums tiek sadalīts uz katra 
dzīvokļa apkurināmajiem kvadrātmetriem.

BŪTISKI!
Siltumenerģijas cenu apstiprina sabiedrisko pakalpoju-

mu regulēšanas komisija.
Siltumenerģijas patēriņš atkarīgs no katra ēkas stāvokļa, 

kā arī pašu iedzīvotāju attieksmes un paradumiem.

Pielikumā: Katras mājas maksājums par 1 kvadrātmetru 
apkurināmās platības Madlienas un Suntažu pagastos (par 
sezonu kopumā no oktobra līdz aprīlim (ieskaitot)).
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Tikšanās ar vasaru

15 jauniešiem vienu nedēļu no 15. 
līdz 23. jūlijam bija iespēja pavadīt 
Vācijā. Viņi piedalījās starptautiskajā 
jauniešu nometnē skaistajā Saksijas 
pilsētiņā Saidā (Sayda). Bija iespēja 
pabūt kopā ar Saksijas novada labā-
kajiem jaunajiem šahistiem. Jaunieši 
ļoti ātri sadraudzējās un atrada kopīgu 
valodu sarunās un sporta spēlēs. Pa 
dienu mums bija cita programma, bet 
pēcpusdienas pavadījām kopā.

 16. jūlijā iebraucām Saidā, 
lai iekārtotos nometnē. Kaut arī bijām 
noguruši no tālā ceļa, nedaudz iepazi-
nāmies ar telpām un piedāvātajām  ie-
spējām.

 17. jūlijā devāmies pārgājie-
nā uz Saidas pilsētu, kur apskatījām 
bobsleja muzeju un iemēģinājām spē-
kus trīscīņā, bija arī konkurss par mu-
zeja eksponātiem. Te labas zināšanas 
kādā no jomām parādīja katrs no bēr-
niem. Atceļā apskatījām lauku sētu un 
pavadījām laiku sakoptā mežā. Pēc va-
kariņām bija tradicionālais joku sports 
– zirņu spļaušana tālumā, sērkociņu 
mešana, zābaka makšķerēšana un me-
šana un citas jautras nodarbes. Uzva-
rēja tas, kurš ieguva vismazāk punktu. 
Vakars kopā ar vācu bērniem, spēlējot 
basketbolu, futbolu, mini golfu. Iemē-

ģinājām arī šaha spēli.
 18. jūlijā braucām uz Pockau, 

lai pārbaudītu savu fizisko sagatavotī-
bu. Šeit varēja kāpt pa alpīnisma sie-
nām sev piemērotā augstumā (3–19 
m). Uzdevums bija jāveic pārī, tā bija 
iespēja sadraudzēties savā starpā. Ap 
pusdienlaiku devāmies uz rodeļu trasi 
Seifenē, lai izbaudītu skaisto pano-
rāmu no kalna virsotnes. Mājupceļā 
ielūkojāmies rotaļlietu darbnīcā, kur 
mums izstāstīja, kā no koka gabala top 
brīnišķīgas egles vai citi kociņi. Apska-
tījām elegantas lietas no koka, iepir-
kām suvenīrus un devāmies uz nakts-
mītni. Vakarā piedalījāmies mākslas 
nodarbībā, lai apgleznotu katrs savu 
rotaļlietu – sniegavīru.

19. jūlijā devāmies uz Neuhauseni. 
Tas bija brīnišķīgs pārgājiens, kad ap-
skatījām sakopto, skaisto dabu, glez-
nainos kalnus. Nedaudz aplūkojām 
pilsētiņu, bet galvenais dienas noti-
kums bija baseina apmeklējums, jo šī 
bija viena no karstākajām dienām. Līdz 
vēlai pēcpusdienai tika izbaudīti pie-
dāvātie ūdens atrakciju prieki. Vakarā 
atkal kopā ar jauniegūtajiem draugiem 
sēdējām pie nometnes ugunskura, 
runājāmies par dzīvi, interesēm un 
cepām uz iesmiem viņu tradicionālās 

pankūkas.
20. jūlijs – Drēzdenes apskate. 

Ar autobusu devāmies uz lielāko no 
tuvākajām pilsētām, lai apskatītu 
skaisto vecpilsētu. Šeit aplūkojām arī 
vienu no spilgtākajiem baroka arhitek-
tūras ansambļiem vācu zemē – Saksi-
jas kūrfirsta Augusta II Stiprā reziden-
ci – Cvingeru (celta 1709. gadā). Tā ir 
īsta paradīze mākslas mīļotājiem. Vēl 
apskatījām Drēzdenes Dievmātes baz-
nīcu, no tās torņa paveras skaists pil-
sētas skats. Pastaigas pa pilsētu un gā-
jēju ielas apskate apstiprināja pilsētas 
skaistumu, sakoptību. Pārbaudījām arī 
savas orientēšanās spējas apkārtnē. 
Vakarā nometnē turpinājām draudzē-
ties ar vācu jauniešiem. Piedāvājumā 
bija diskotēka, kuras laikā pasniedzām 
un patīkami iepriecinājām viņus ar su-
venīriem un nelielām dāvaniņām no 
Latvijas.

 21. jūlijs – atkal baseina ap-
meklējums, lai veldzētu karstumu, jo 
termometrs rādīja  ap 30 grādiem. Šajā 
dienā arī ļoti nosauļojāmies, izbaudī-
jām gaisa un ūdens peldes. Pēcpusdie-
nu atkal pavadījām ar vācu jauniešiem 
sarunās, spēlēs un izbaudījām kopā 
būšanu. Vakarā bija ķegļu spēle jauk-
tajās komandās.  Nometnē bija atbrau-
kuši arī japāņu bērni, bet mums jau 
bija jākārto somas, lai dotos mājup.

 22. jūlijs – brokastis, atvadas 
un mājupceļš. Skumji, bet reizē arī 
priecīgi. Iegūti jauni draugi, arī katrs 
sevi varēja pārbaudīt – vai es varu sa-
dzīvot, rēķināties ar otru, iedraudzē-
ties, tikt galā... ar sevi, situācijām, aps-
tākļiem, savu raksturu. 

 Paldies Patrīcijas Laurinovi-
čas, Ivo Bombāna, Edgara Mežajeva, 
Elvja Veinberga, Aritas Semjonovas, 
Zentas Vītolas, Krista Reinarda Zariņa, 
Unas Krastas, Ances Milleres, Kristīnes 
Vonogas, Reiņa Kurtiša, Samuela Gin-
tara Dzalba, Silvas Kļaviņas, Ievas Rā-
bes un Agneses Cinītes vecākiem, ka 
esat izaudzinājuši brīnišķīgus jaunie-
šus, kas spēja nest Latvijas vārdu citā 
zemē labā nozīmē, jo vācieši priecājās 
par mūsu pieklājīgajiem, draudzīga-
jiem un sportiskajiem bērniem. Ar vi-
ņiem kopā šo laiku pavadīja skolotājas 
Inta Putniņa-Cīrule un Vita Volkopa.

Vita Volkopa
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Madlienas pagastu raksturo se-
nas tautas mākslas un muzicēšanas 
tradīcijas. Ragu mūzikas pirmsākumi 
Madlienā datēti ar 1891. gadu, kad 
Aderkašu Plāteres Taurupes Labda-
rības biedrība nodibināja Madlienas 
draudzes ragu kori. Instrumentus pa-
sūtīja no Vācijas, darbojās un muzicēja 
Plāterē – Ādmiņu mājās, vēlāk Plāteres 
biedrības „Austrums” tautas namā. 
Koris guva labus panākumus. Papildus 
1900. gadā komponists Ernests Ūdris 
Madlienas draudzes skolā nodibināja 
skolēnu stīgu un ragu orķestri.

Pēckara periodā par pūtēju orķestra 
dibināšanu ir uzskatāms 1957. gads. Ar 
spilgtu muzikalitāti apveltītajam sko-
lotājam Jānim Rinkusam izdevās nodi-
bināt kolektīvu, piesaistot enerģiskus 
un dabas apveltītus jauniešus. Kopā 
sanāca pirmie mūziķi: Eduards Jirgens, 
Jānis Jēkabsons, Laimonis Ābrams, Ai-
vars Rinkuss, Uldis Atslēdziņš un Jānis 
Šīrons. Viņiem pievienojās Jānis Rullis, 
Jūlijs Līdaks, Jēkabs Rozītis un Aldis 
Kursišs.

Kopjot, attīstot un iedibinot jaunas 
mūzikas tradīcijas kolektīvā, Jānis Rin-
kuss pūtēju orķestri vadīja līdz 1970. 
gadam. Šajā laikā pūtēju orķestris pa-
plašinājās dalībnieku skaita ziņā, kon-
certēja Madlienas pagasta jaunatklā-
tajā kultūras namā un ārpus tā, kļūstot 
par neatņemamu kultūras nama paš-
darbības dzīves sastāvdaļu. 

1970. gadā pūtēju orķestri sāka 
vadīt Jānis Seržants. Jaunais kultūras 
nama mākslinieciskais vadītājs iegul-
dīja pūtēja orķestra izaugsmē savas 

muzikālās spējas un radošo domu.
 No 1973. līdz 1982. gadam pūtēju 

orķestri veiksmīgi un apzinīgi vadīja 
Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku 
tehnikuma absolvents, muzikālais kul-
tūras darbinieks Aivars Jansons.

 No 1983. līdz 2013. gadam par 
kolektīva māksliniecisko vadītāju un 
diriģentu strādā Dimitrijs Grozovs. 
Viņa nopelns nu jau 30 gadu garumā 
ir stabils, interesants un radošs pūtēju 
orķestris „Madliena”. Pūtēju orķestris 
aktīvi piedalās valsts, rajona un sava 
pagasta kultūras dzīvē, allaž ir bijuši 
Dziesmu svētku dalībnieki. Savu profe-
sionālo meistarību un talantu Dimitrijs 
Grozovs ir apliecinājis, ne vien sekmīgi 
vadot orķestri, bet arī teicami aranžē-
jot skaņdarbus. 

Pateicoties Ogres rajona padomes 
piešķirtajam finansējumam, Madlie-

nas pagasta domes atbalstam, kolektī-
va dalībnieka, mecenāta Viļņa Ezeriņa 
labvēlībai un finansiālajai palīdzībai, 
profesionālajam diriģenta Dimitrija 
Grozova darbam un kolektīva dalībnie-
kiem, Latvijas Radio1 studijā tika ierak-
stīti divi mūzikas CD (kompaktdiski): 
„Re, kur muzikanti spēlē” un „Vieglā 
solī”. Tas ir nopietns veikums un liels 
sasniegums kolektīva māksliniecis-
kajā un profesionālajā darbībā, kā arī 
vispārējā izaugsmē. Kopš 1989. gada 
1. decembra par koncertmeistaru strā-
dā Alvars Šteinbergs. 

Sākot ar 2013. gada 11. janvāri or-
ķestri vada enerģiskais diriģents Vies-
turs Lazdiņš. Šobrīd jaunatklātajās 
kinozāles „Odivi” telpās notiek pūtēju 
orķestra mēģinājumi. 

Orķestris šo gadu laikā daudz kon-
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certējis pašmāju pasākumos, kā arī 
ārpus Latvijas robežām. 1969. gadā Ļe-
ņingradā (Krievijā), 1995. gadā Rostokā 
(Vācijā), 1999. gadā Šlesvigā un Ķīlē 
(Vācijā), 2004. gadā Aidlingenē (Vāci-
jā) un Saint Denis d’Anjou (Francijā). 
2009. gadā piedalījās starptautiskajā 
pūtēju orķestru festivālā Čehijā – Prā-
gā, kur ieguva Zelta diplomu, 2014. 
gadā kopā ar mažoretēm piedalījās 
festivālā Horvātijā Bračas salā, 2016. 
gadā – Ungārijā dejas un mūzikas fes-
tivālā kopā ar deju kolektīvu „Daina”. 

22. jūlija plkst. 19.00 pūtēju orķes-
tris visus mīļi aicināja uz savu 60. jubi-
leju. Svētku reizē ciemos pie orķestra 
bija ieradies Auces pūtēju orķestris di-
riģenta Andra Āboliņa vadībā. Viesi arī 
atklāja svētku koncertu ar īpaši sagata-
votu programmu jubilāriem.

Savu uzstāšanos koncerta pirmajā 
daļā pūtēju orķestris „Madliena” sāka 
ar muzikālu pārsteigumu publikai, uz-
stājoties sev neierastā nopietnā žan-
rā. Orķestris bija iestudējis mūsdienu 
austriešu komponista Otto Švarca 
2002. gadā sacerēto skaņdarbu pūša-
minstrumentu koncertorķestrim „No-
stradamus”. Skaņdarba sarežģītība un 
instrumentu daudzveidība ierindo šo 
opusu profesionālo kolektīvu repertuā-
rā, tādēļ orķestra „Madliena” uzdrīk-
stēšanās šo skaņdarbu izpildīt ir no-
zīmīgs solis orķestra mākslinieciskās 
varēšanas pierādīšanai. 

Orķestra diriģents Viesturs Lazdiņš 
izsaka visdziļāko pateicību orķestra 
saliedētajam kolektīvam: „Paldies mū-
ziķiem par ieguldīto darbu un pacietī-
bu, veidojot šo sarežģīto, augstvērtīgi 

profesionālo 60 gadu jubilejas koncert-
programmu. Paldies Marekam Liepam 
par video projekcijām skaņdarbam 
„Nostradamuss”, kā arī Astrai Graudi-
ņai, palīdzot uz sintezatora atskaņot 
trūkstošo instrumentu un kora partijas. 
Paldies pasākuma apmeklētājiem, kuri 
kuplā skaitā bija atnākuši uz pasāku-
mu! Līdz nākamajiem koncertiem!”

Koncerta otrajā daļā bija klausāmi 
visiem zināmi populāri skaņdarbi.

Pūtēju orķestri svētkos sveica  
Ogres novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Egils Helmanis, Ogres 
Kultūras centra direktore Antra Purvi-
ņa, Madlienas pagasta pārvaldes va-
dītājs Ojārs Atslēdziņš. Ar Madlienas 
pagasta pārvaldes atzinības rakstiem 
par ieguldījumu pūtēju orķestra Mad-
liena izaugsmē un Madlienas pagasta 

kultūras dzīves attīstībā tika sveikti 
ilggadējie orķestra dalībnieki, kuri or-
ķestrī darbojušies ilgāk par 20 gadiem: 
Aivars Jansons, Jānis Lesiņš, Edvīns 
Dātavs, Aivars Madernieks, Arnis Dā-
tavs, Andis Bičevskis, Alvars Štein-
bergs, Jānis Sproģis, Nauris Jansons, 
Vilnis Dātavs.

Savukārt kultūras nama vārdā tika 
sveikti visi tagadējie orķestra dalībnie-
ki par ieguldījumu un sekmīgu dalību 
Madlienas kultūras nama pūtēju or-
ķestrī „Madliena”: Aivars Jansons – 47, 
Jānis Lesiņš – 39, Edvīns Dātavs – 36, 
Aivars Madernieks – 34, Arnis Dātavs – 
33, Andis Bičevskis – 30, Alvars Štein-
bergs – 28, Jānis Sproģis – 28, Nauris 
Jansons – 27, Vilnis Dātavs – 21, Gun-
tars Vilnītis – 19, Māris Keišs – 15, Pēte-
ris Zvirbulis – 13, Māris Ivanovs, Sabīne 
Miķelsone, Ēriks Ekkerts – 12, Gusts 
Pozņakovs, Andris Gailītis – 9, Katrīna 
Marta Tolpežņikova, Leons Meinarts, 
Dzintars Iļjins – 8, Laura Muceniece, 
Agnis Lazdiņš, Rihards Ozoliņš – 7, Rai-
tis Rulle, Artūrs Lazdiņš, Dainis Kaspa-
rovičs – 4, Henrijs Augšpuls, Artūrs Vē-
vers – 3, Jānis Mežapuķe, Anita Rulle, 
Reinis Jurka – 2, Anatolijs Onckulis – 1.

Paldies visiem, orķestra dalībnie-
kiem, diriģentam Viesturam Lazdiņam, 
vakara vadītājam Didzim Caukam, ska-
tītājiem un sveicējiem, kuri pagodināja 
pūtēju orķestri ar savu klātbūtni, vi-
siem kultūras nama tehniskajiem dar-
biniekiem par ieguldīto darbu jubilejas 
koncerta organizēšanas procesā. 

Madlienas kultūras nama vadītāja 
Elīna Ratmeistere



12. augustā 
plkst. 16.00  Krapes skolas 150 gadu  jubilejas   

                          absolventu salidojums 
             (Krapes filiāles sporta hallē)

1.septembrī 
plkst. 10.00 Zinību dienas pasākums
                     Madlienas vidusskolā 
plkst. 10.00 Jaunā mācību gada ieskaņas 
                     pasākums Madlienas vidusskolas   

              Krapes filiālē

plkst. 17.00 Madlienas vidusskolas 45 gadu 
                    jubilejas svinīgais pasākums – 
                   grāmatas „Mana Madlienas 
                   vidusskola” atvēršanas svētki

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

Atbildīgais par izdevumu-Mareks Liepa, tekstu korektore-Zinta Saulīte.  e-pasts: manamadliena@inbox.lv
Informatīvais izdevums pieejams internetā: http://www.slide.lv/mana-madliena

Adrese: Madlienas pagasta pārvalde. Tālruņi: 65039085, 65039185. 
Par publicētajiem faktiem un uzskatiem atbild raksta autors.

11. jūlijā, ejot uz darbu, redzu, ka pie atkritumu kontei-
neriem pieslietas kāda dzīvokļa (ar Nr. 9) durvis. Atkritumu 
savācēji tās, protams, neņems. Ko nu? Vai tiešām domā-
jam, ka kādam citam ir jāsavāc no privātīpašuma izmestās 
lietas? 

Madlienā ir tā priekšrocība, ka ir atkritumu savākšanas 
laukums, kurā pieņem arī būvgružus.

J.Lesiņš

Veselīgu un ekonomisku maltīšu
gatavošanas meistarklase

Meistarklasē mācīsimies praktiski gatavot un baudīt 
vienkāršus, veselīgus ēdienus, kā arī dalīsimies pieredzē. 
Apgūsim veselīgas ēšanas pamatprincipus, kliedēsim mī-
tus un uzzināsim jaunas un gardas maltīšu receptes visai 
ģimenei.

Iespēja atjaunot savas gatavošanas iemaņas un gūt 
iedvesmu ēst veselīgāk un garšīgāk. Nāc un pamēģini!

Nodarbība notiks 25.augustā 19.00–21.00
Nodarbību vadīs pieredzējusi sertificēta uztura 

speciāliste Liene Sondore

Norises vieta – Madlienas kultūras namā
Pieteikšanās –  29388012 Linda

Socializācijas klubs
Labam garastāvoklim

17. augustā plkst. 18.00 Madlienas kultūras namā 
visi interesenti ir aicināti uz meistarklasi

 „Tekstilmozaīkas pamati”. 
Tās ietvaros dalībnieki apgūst tekstilmozaīkas tehni-

ku, kuru var pielietot dažādiem rokdarbiem, dizaina ob-
jektu izgatavošanai, apģērbu un to aksesuāru izgatavoša-
nai. Meistarklasi vadīs Ilze Mendziņa – apģērbu dizainere 
ar vairāk nekā 25 gadu profesionālo pieredzi.

Projekta ietvaros kopumā notiks 7 meistarklases dažā-
dos Ogres novada pagastos un noslēdzošā Ogres pilsētā. 
Meistarklašu rezultātā tiks izveidota tekstilmozaīka Ogres 
novada teritorijas kontūras formā kā veltījums Latvijas 
simtgadei un Ogres pilsētas deviņdesmitgades jubilejai.

Projektā aicināti piedalīties visi interesenti neatkarīgi 
no pieredzes. Dalība ir bez maksas.

Meistarklases notiek projekta „Izglītojies un radi sa-
vam novadam” ietvaros, kura mērķis ir nodrošināt Ogres 
novada iedzīvotājiem iespēju profesionāļu vadībā iepazīt 
jaunas zināšanas un prasmes pēc iespējas tuvāk savai 
dzīvesvietai.

Organizē biedrība „Socializācijas klubs” ar pašvaldī-
bas atbalstu projektu konkursa „R.A.D.I. – Ogres nova-
dam” ietvaros.

Informāciju sagatavoja biedrības „Socializācijas klubs” 
valdes locekle Olga Tinkuse

10.00 Sporta svētku atklāšana stadionā
Madlienas vidusskolas stadionā sacensības 

vieglatlētikā četrās grupās.
Mazie – 2010.–2007.g. (1.–4.kl.) – 60 m, tāllēkšana,  

 bumbiņas mešana, 300 m.
Vidējie – 2003.–2006.g. (5.–8.kl.) – 100 m, tāllēkšana,  

 lodes grūšana, šķēpa mešana, 400 m.
Lielie – 1999.–2002.g. (9.–12.kl.) – 100 m, tāllēkšana,    

 augstlēkšana, šķēpa mešana, lodes grūšana, 800 m.
Pieaugušie – 1998.g. un vecāki – 60 m, tāllēkšana,  

               lodes  grūšana, šķēpa mešana, 800 m.
Augstlēkšanā var piedalīties arī citu grupu dalībnieki. 

Šķēpu un lodes svari atbilstoši vecumam.
Pieteikšanās sacensībām sāksies 9.30 stadionā.

 
Pie Madlienas vidusskolas 

11.30 Pludmales volejbols (dāmām/kungiem) 3vs3 
12.00 Strītbols (kungiem) 3vs3
12.00 Daži netradicionālie komandu sporta veidi 
12.00 Stafetes bērniem līdz skolas vecumam
           Bērnu pilsētiņa


