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No saules
spēku smelties,

no avota
padzerties,

no vēja mācīties
stipriem būt,
no ziediem -
kā mīlestību

sev gūt,
kā atplaukt

un ziedēt,
un mīļumu

dalīt...
( I. Tora )

Apsveicam janvāra jubilārus

Lai laimīgs jaunais gads! Vecais ir 
aizgājis un nekad neatgriezīsies, jau-
nais ir pienācis.

Ja vien dzīvē tā varētu tik viegli pa-
laist pagātni vaļā, lai kāda tā bijusi, un 
doties uz priekšu. Izšaut krāšņas raķe-
tes gaisā un atlaist visu, kas aizgājis, ar 
prieku pieņemot svaigo, nebijušo. Bieži 
vien kavēšanās tajā, kas ir beidzies, ne-
ļauj nākt jaunajam. It kā viss notiek, bet 
nekas nenotiek, iestrēgšana laikā. 

Bailes atlaist ierasto, jo jaunais ir 
nezināms. Un kāpēc nezināmais vien-
mēr ir tik biedējošs? Cilvēki ir pieraduši 
pie stabilitātes, pie garantijām, bet ne-
zināmais to visu it kā aizslauka prom. 
Un tad paliek bailīgi, jo ir sajūta, ka 
kaut kas tiek atņemts. Tāpat kā, esot 
tumsā, neko nevar saskatīt. Gaismā va-
rēja, tumsā vairs nē. Un tas ir biedējoši. 
Lai gan arī tumsā ir sava burvība, attē-
la nav, toties skaņa un tauste palikusi, 

nav viss pazudis, nav nekuriene. Tāpat 
arī dzīvē – neko nevar vērtēt viennozī-
mīgi, itin visam ir vairāki skatu punkti. 
Redzēt tikai vienu ir sevi mānīt. 

 Arī nezināmo uztver dažādi, cits 
kā iespēju, cits kā zaudējumi, cits kā 
atbrīvojumu. Vien pieradināt sevi ne-
baidīties un ļauties tam, kas notiek, tas 
visgrūtākais.

Katru soli notiek pārmaiņas, pasau-
le tāpēc pastāv, jo viss ir nemitīgā kustī-
bā. Un to neviens nevar apturēt. 

Lai Tev ne tikai laimīgs jaunais gads, 
bet laimīga dzīve! Gads nāk un iet, bet 
dzīve turpinās. Kas tad ir tā laime, pēc 
kuras cilvēks tā tiecas? Cik cilvēku, tik 
versiju par laimi un laimīgumu. Un, kad 
kāds novēl laimi, tad viņš klusībā novēl 
to, ko pats sev vēlas. Un nav nekā skais-
tāka, novēlot otram to, ko sev pašam! 
Tāpēc – lai laimīga dzīve! 

Mareks Liepa
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Madlienas pagasta pārvaldes pār-
raudzībā 2017. gadā bija sešas pašval-
dības iestādes – Madlienas vidussko-
la, vispārējās pirmsskolas izglītības 
iestāde „Taurenītis”, Kārļa Kažociņa 
Madlienas Mūzikas un mākslas sko-
la, Madlienas komunālo pakalpojumu 
iestāde „ABZA”, Ogres novada pagas-
tu bāriņtiesa un vispārējā tipa pansio-
nāts „Madliena”. Kopumā Madlienas 
pagasta pārvaldes un tās pārraudzībā 
esošo iestāžu 2017. gada ieņēmumi 
bija EUR 2888221, bet izdevumi EUR 
2846029. 

2017. gadā lielākie finanšu ieguldī-
jumi iestāžu ēku remontdarbos veikti 
Madlienas pagasta izglītības iestādēs. 
Svarīgs notikums Madlienas skolas dzī-
vē bija Madlienas vidusskolas vēstures 
grāmatas „Mana Madlienas vidussko-
la” izdošana, kuras sagatavošanā divu 
gadu garumā piedalījās gan skolas pe-
dagogi un darbinieki, gan absolventi. 
Sagaidot Madlienas vidusskolas 45. 
mācību gadu, absolventu salidojumu 
un Krapes skolas, kas tagad ir Mad-
lienas vidusskolas filiāle, 150 gadu ju-
bileju, tika veikti dažādi remontdarbi 
un telpu labiekārtošana, lai uzlabotu 
izglītojamo un personāla drošību, no-
drošinātu sanitāro un ugunsdrošības 
prasību izpildi, kā arī telpu estētisko 
noformējumu. Kopumā šiem mērķiem 
tika izlietoti EUR 50985. Diemžēl bija 
jānovērš arī jūnija vētras postošās se-
kas, EUR 4246 izlietojot virtuves korpu-
sa jumta remontam. Papildus līdzekļi 
tika piesaistīti, piedaloties Ogres nova-
da pašvaldības projektu konkursā „Ra-
doši-Aktīvi-Darbīgi-Izglītojoši-Ogres 
novadam!” ar projektiem „Sporta un 
atpūtas nometne „Madlienas vasara 
2017” un „Krapes ņiprie 2017”.

Sagaidot PII „Taurenītis” 50. jubile-
ju un Latvijas valsts simtgadi, iestādes 
kolektīvs turpināja realizēt Ogres nova-
da attīstības programmā izvirzītos uz-
devumus – veidot estētiski sakārtotas 
telpas bērnu mācību un atpūtas nodro-
šināšanai. Augustā tika nodota eks-
pluatācijā izremontētā „Zvaniņa” gru-

pa (EUR 16491,00). Grupā tika veikts 
kosmētiskais remonts, nomainīta 
guļamistabas grīda, iegādātas jaunas 
gultas, pilnībā izremontēts sanitārais 
mezgls un trauku mazgāšanas telpa. 
Lai uzlabotu pirmsskolas vidi, arī ci-
tās grupās tika iegādātas mēbeles un 
inventārs, izlietojot EUR 4638. Pieda-
loties Ogres novada rīkotajā projektu 
konkursā RADI Ogres novadam, pirm-
skola organizēja pasākumu „Mans lie-
liskais tētis”, piesaistot papildfinansē-
jumu EUR 585. Prieks, ka bērnu skaits 
šajā jubilejas gadā atkal ir pārsniedzis 
100, šobrīd sešās grupās izglītojas 110 
bērni.

Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas 
un mākslas skola 2017. gadā īsteno-
ja 8 licencētas profesionālās ievirzes 
un 5 interešu izglītības programmas, 
kurās mācās 127 audzēkņi no Madlie-
nas, Meņģeles, Taurupes, Mazozolu, 
Ķeipenes, Lauberes, Lēdmanes, Zau-
bes un Krapes pagastiem. 2017. gadā 
tika veikts remonts zīmēšanas klasē, 
atjaunota parketa grīda, nomainītas 
durvis 6 telpām par kopējo summu 
EUR 3254, iegādāti mūzikas instru-
menti, mācību līdzekļi un inventārs par 
EUR 11513. Skolas audzēkņi piedalījās 
44 ārpusskolas radošajos un mācību 
pasākumos, tai skaitā vienā starptau-
tiskā mākslas konkursā. Madlienā tika 
organizēts stīgu instrumentu festivāls, 
profesionālu mūzikas kolektīvu un sa-
draudzības koncerti.

Vispārējā tipa pansionātā „Madlie-
na” ir vieta 80 klientiem. Lai nodroši-
nātu kvalitatīvu iemītnieku sociālo un 
medicīnisko aprūpi, pansionāts 2017. 
gadā iegādājās dažādas specializētas 
iekārtas (pacientu galdiņi, funkcionā-
lās gultas u.tml.) un aprīkojumu EUR 
6207 vērtībā, bet 2018. gadā ieplānots 
mainīt lielo veļas mazgājamo mašīnu 
(paredzamās izmaksas EUR 6000). 
Decembris – gada tumšākais mēnesis, 
kad pansionātā ierodas daudz ciemi-
ņu, ir īpaši gaidīts laiks, jo, pateicoties 
gaismai, ko rada ļaužu sirdis, bērnu 
dzirkstošie smiekli, svecīšu liesmas un 

pāri visam dievišķais spēks – tumsa 
pārtop gaismā.

Dažādi kultūras pasākumi, koncer-
ti, kino, pašdarbības un profesionālo 
kolektīvu uzstāšanās Madlienas kultū-
ras nama „Odivi” zālē to dalībniekiem 
un apmeklētājiem līdz šim bija saistī-
tas ar zināmām neērtībām, bet 2017. 
gada nogalē tika veikts „Odivi” zāles 
sanitāro mezglu remonts. Madlienas 
bibliotēkā arī 2017. gadā apmeklētā-
jiem tika piedāvāts ne tikai iepazīties 
ar jaunāko literatūru un periodiku, bet 
arī apmeklēt dažādas izstādes un te-
matiskos pasākumus, kā arī radoši iz-
pausties praktiskās nodarbībās.

2017. gadā Madlienas pagastā 
tika realizēti 3 projekti ar pašvaldības 
projektu konkursā „Veidojam vidi ap 
mums” iegūto finansējumu. Biedrī-
ba „Saules avots” Plāteres pilskalnā 
ierīkoja jaunus masīvkoka galdus un 
solus, nodibinājums „Ogres novada 
attīstības fonds „Odivi”” ierīkoja ob-
jektu „Ziedoņa debess vērošanas gul-
ta” Pagastu ozolu birzī, bet mājas „Gat-
ves” iedzīvotāji uzbūvēja rotaļu nojumi 
bērniem.

Pagājušajā gadā tika realizēts pro-
jekts „Latvijas pagastu ozolu birzs – 
dabas un izziņu parka – gājēju celiņu 
izbūve Madlienā”, būvdarbu izmaksas 
EUR 34140, piesaistot ES finansēju-
mu, bet blakus esošajā estrādē ēkas 
pārbūves darbi tika uzsākti. Pirmās 
kārtas būvdarbi, kuru izmaksas ir EUR 
71903, celtniekiem jāpabeidz līdz 9. 
februārim. Estrādes būvniecības otra-
jai kārtai nepieciešamais finansējums 
EUR 23149 apmērā tiek plānots pašval-
dības 2018. gada budžetā, darbu izpil-
des termiņš 2018. gada 15. jūnijs.

2018. gadā Madlienas ciemata 
centrs iegūs jaunu vizuālo izskatu, 
jo tiks turpināta valsts autoceļa P32 
Augšlīgatne–Skrīveri pārbūve, kuras 
ietvaros Madlienas centrā tiks izbūvēts 
rotācijas aplis, gājējiem drošas ietves 
un ielu apgaismojums.

Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs 
Ojārs Atslēdziņš
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21. decembrī Ogres Mūzikas sko-
lā tika aizsākta jauna tradīcija – tika 
godināti un pedagogu Zelta fondā uz-
ņemti skolotāji, kuri izglītības darbam 
veltījuši 40 un vairāk gadu. No Mad-

lienas vidusskolas kopā ar direktoru 
Edgaru Viņķi pasākumā piedalījās un 
tika godināti skolotāji Jevgēnijs Liepa, 
Silvija Tutāne un Rasma Vērpēja.

Svinīgo pasākumu atklāja Ogres 

novada pašvaldības domes priekš-
sēdētājs Egils Helmanis, uzsverot, ka 
skolotājs ir tas, kurš mūs iedvesmo 
darbiem, daudzkārt atdodot skolēniem 
daļu no sevis. Ogres novada pašvaldī-
bas Izglītības, kultūras un sporta komi-
tejas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis 
pateicās skolotājiem par sniegtajām 
zināšanām un vēlēja izturību un dzīve-
sprieku arī turpmākajos darba gados. 
Ilggadējos skolotājus un viņu atbalstī-
tājus muzikāli sveica Ogres Mūzikas 
skolas audzēkņi. Pēc pasākuma skolo-
tājiem bija iespēja veikt ierakstu Zelta 
fonda atziņu grāmatā.

Mums, Madlienas vidusskolas dar-
biniekiem, prieks un gandarījums par 
kolēģiem, kuri skolēnu izglītošanai 
veltījuši savu darba mūžu. Lai spēks 
un enerģija arī turpmāk būt aktīviem 
un radošiem! Mēs lepojamies!

Madlienas vidusskolas 
direktors Edgars Viņķis

Ogres novada „Jauniešu Gada bal-
va 2017” ir Ogres BJC struktūrvienības, 
Ogres novada jauniešu iniciatīvas cen-
tra sadarbībā ar Jauniešu domi organi-
zēts pasākums – balvu pasniegšanas 
ceremonija, kurā īpaša uzmanība tiek 
pievērsta tām personām, organizāci-
jām un notikumiem, kas 2016. un 2017. 
gadā visvairāk ieinteresējis un saistījis 
Ogres novada jauniešus. 

Ogres novada Kultūras centra Ma-

zajā zālē svinīgā pasākumā 8. decem-
brī tika sveikti Ogres novada Jauniešu 
Gada balvas laureāti desmit nominā-
cijās. Šis gads bija īpašs, jo iesniegts 
rekordliels balvas pretendentu skaits 
– 84 pieteikumi, kurus izvērtēja žū-
rija. Madlienas vidusskolas skolēnu 
pašpārvalde izvirzīja 6 kandidātus 
dažādās nominācijās – „Gada jaunie-
šu biedrība/organizācija” – Madlie-
nas vidusskolas skolēnu pašpārvalde, 

„Jaunietis Latvijai” – Emīls Smilškalns, 
„Gada jaunietis pagastā” – Māra Kļavi-
ņa, „Jaunietis sev” – Ketija Povha, Jo-
gita Lazdiņa, „Jaunietis – uzņēmējs” – 
Artūrs Jākobsons un nominācijā „Gada 
cilvēks jaunietim” – Anita Jākobsone.

   Nominācijā „Jaunietis sev” 
balvu saņēma Ketija Povha, kura mā-
cās Madlienas vidusskolas 11. klasē, 
ir skolēnu pašpārvaldes prezidente, 
dzied Madlienas vidusskolas vokālajā 
ansamblī, dejo jauniešu deju kolektīvā 
„Daina” un pilnveido savas zināšanas 
dažādās neformālās apmācībās/ semi-
nāros. 

Nominācijā „Jaunietis – uzņēmējs” 
uzvarēja madlienietis Artūrs Jākob-
sons, kurš uztur un attīsta savu bio-
loģisko saimniecību, semināros un 
apmācībās pilnveidotās zināšanas un 
prasmes nebaidās pielietot praksē.

Savukārt par „Gada cilvēku jaunie-
tim” tika atzīta Madlienas vidusskolas 
kulturoloģijas un vēstures skolotāja 
Anita Jākobsone – personība, no kuras 
ikviens jaunietis gūst iedvesmu ikdie-
nas darbam.  Vienmēr sirdī turēs kādu 
ideju par pasākumu, kurš varētu izglī-
tot, pilnveidot Madlienas vidusskolas 
jauniešus. 
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Decembris ir pats tumšākais laiks 
un vienlaicīgi arī gaišākais. Šis ir laiks, 
kad tumsa ir aktīva un tā cenšas ņemt 
visu, kas nav pasargāts. Pateicoties 
gaismai, ko rada ļaužu sirdis, bērnu 
dzirkstošie smiekli, svecīšu liesmas 
un pāri visam dievišķais spēks, tumsa 
pārtop gaismā!

Mūsu iestādē ziemas saulgriežu 
laikā īpašu noskaņojumu spēja radīt 
Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņi, kuri ar pa-
tiesu mīlestību un prieku muzikālā Zie-
massvētku gaisotnē iepriecināja mūsu 
senioru sirdis. 

Suntažu vidusskolas 3. klases au-
dzēkņi bija sagatavojuši sirsnīgu Zie-
massvētku programmu.

Pateicoties Madlienas vidusskolas 
5. klases audzēkņiem, 20. decembrī 
pansionātā uzvirmoja debešķīga pi-
parkūku smarža. Skolēni kopā ar se-
nioriem gatavoja piparkūkas un dāvi-

nāja arī tiem senioriem, kuri nespēja 
apmeklēt piparkūku fabriku.

22. decembrī mūs apciemoja izci-
lais šlāgermūziķis Gunārs Meijers. Viņa 
autordziesmas un jo īpaši dziesma 
„Meitene” aizkustināja mūs līdz sirds 
dziļumiem un ļāva senioriem gremdē-
ties jaunības atmiņās.

Liels paldies Fazer rūķiem par sal-
dajām dāvanām senioriem!

Gada izskaņā pansionāta telpas 
pieskandināja Prezidiju konventa vīru 
koris kopā ar savām atvasēm (diriģente 
Lorija Vuda).

Paldies visiem, kas mūs apciemo-
ja šajā saulgriežu laikā, paldies par 
sirsnīgajiem laba vēlējumiem, sarūpē-
tajiem apsveikumiem un dāvaniņām!

Lai Jaunajā gadā dzimst jauna ce-
rība, ticība un mīlestība jauniem dar-
biem un sapņiem, lai mēs esam vienoti 
mūsu Madlienai!

Ogres novadā būs viena bāriņtiesa
Ogres novada pašvaldības domes 

sēdē 21. decembrī tika pieņemts lē-
mums par bāriņtiesu reorganizāciju.

Pašlaik novadā darbojas divas bā-
riņtiesas – Ogres bāriņtiesa, kuras 
darbības teritorija ir Ogre un Ogresga-
la pagasts, un Ogres novada pagastu 
bāriņtiesa, kuras darbības teritorija ir 
Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlie-
nas, Mazozolu, Meņģeles, Suntažu un 
Taurupes pagasts.

 Lai nodrošinātu kvalitatīvu un 
efektīvu Bāriņtiesu likumā noteikto 
funkciju un uzdevumu izpildi novadā, 
ir pieņemts lēmums reorganizēt abas 
šobrīd darbojošās bāriņtiesas, to vietā 
izveidojot jaunu pašvaldības iestādi 
– Ogres novada bāriņtiesu, kas darbo-
sies gan pilsētā, gan visos novada pa-
gastos. Tā būs vienota aizbildnības un 
aizgādnības iestāde, kas visā novada 
teritorijā nodrošinās bērna vai aizgād-

nībā esošās personas tiesību un tiesis-
ko interešu aizsardzību.

 Līdz 2018. gada 1. martam ir jā-
sagatavo un jāpieņem Ogres novada 
pašvaldības domes lēmumi, kas nepie-
ciešami, lai bāriņtiesu reorganizācijas 
process noritētu atbilstoši likumu un 
citu normatīvo aktu prasībām.

Avots: www.ogresnovads.lv
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Ziemassvētki ir gada skaistākie, 
baltākie un pārsteigumiem bagātākie 
svētki! Tie atnes prieku katrai sirsniņai 
un ļauj noticēt brīnumam… 

Sagaidot Ziemassvētkus, pirmssko-
la „Taurenītis” ietērpās svētku rotā. 
Logos parādījās smaidīgi sniegavīri, 
kuri dāvāja katram nācējam jauku no-
skaņu, bet grupās bērni kopā ar sko-
lotājām gatavoja svētku dekorus, lai 
izrotātu grupu telpas. Lielo svētku egli 
rotājām ar vecāku un bērnu kopīgi ga-
tavotajām svētku konfektēm. Paldies 
par atsaucību!

19. un 20. decembris bija dienas, 
kad „Taurenītī” sagaidījām Ziemas-
svētku vecīti. Katra grupa iepriecināja 
ar sagatavotajiem svētku uzvedumiem. 
„Magonītes” grupas mazie un lielie 
rūķi kopā ar vecākiem devās ciemos uz 
Rūķu ciemu pie Sniedziņa, Saldumiņa 
un Čaklā rūķa, lai kopā sagaidītu Zie-
massvētkus. „Pīpenītes” grupa stās-
tīja pasaku par Pelnrušķīti un to, kā-
dus neparastus brīnumus uzbūra feja, 
putni, meža zvēri un sniegpārsliņas. 
Rūķi no „Saulespuķes” grupas devās 
ceļojumā, lai uzzinātu, kā svētkus svin 
citās valstīs – Turcijā, Anglijā, Šveicē, 
Francijā un Āfrikā. Lai arī citās zemēs 
ir interesanti, atgriežoties Latvijā, visi 
pārliecinājās, ka vislabāk tomēr ir savā 
valstī, savās mājās. Mīlīgā un draudzī-
gā Kaķu ģimene no „Vizbulītes” gru-
pas šajos Ziemassvētkos devās ceļā, 
lai satiktu Ziemassvētku vecīti, bet 
„Zvaniņa” grupa priecājās par „Zie-
massvētku pasaku”, iejūtoties rūķu un 
sniegpārsliņu tēlos. Par notikumiem, 

kādi risinājās Kāpostu ielā, uzzinājām 
no „Pienenītes” grupas Zaķu saimes 
nebēdnīgajiem zaķiem. 

Ziemassvētku uzvedumi „Taurenī-
tī” izskanējuši, laiks doties tālāk… Lai 
mums visiem balti, gaiši, priecīgi svēt-

ki! Lai Jaunajā gadā piepildās skaistā-
kie sapņi un ieceres!

                                                        
VPII „Taurenītis” vadītājas vietniece
              izglītības jomā Aija Simsone
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Panākumi Mūka konkursā

15. decembrī Galēnu pamatskolā 
notika Robertam Mūkam veltītais jaun-
rades darbu noslēguma pasākums, uz 
kuru bija uzaicināti visi 370 skolēni – 
eseju autori. No Madlienas vidussko-
las konkursā piedalījās četri skolēni. 
Apsveicam 6.a klases skolnieci Undīni 
Dzeni ar iegūto 3. vietu (skolotāja Silvi-
ja Tutāne) un 10. klases skolnieci Tin-
ci Mūrnieci ar 3. vietu (skolotāja Zinta 
Saulīte). Pateicības saņēma 11. klases 
skolnieks Rainers Kriškāns un 12. kla-
ses skolniece Ieva Kristīne Jēgere (sko-
lotāja Zinta Saulīte). Paldies skolēniem 
par radošumu, apņēmību un savas Lat-
vijas mīlestību! Paldies skolotājām par 
atbalstu un sapratni! Ielūkosimies sko-
lēnu darbos!

Triju krūzīšu stāsts – par mani, 
tevi, par mums

Ir auksts rudens vakars, ziemeļu 
vējš pūš krāsainās lapas pa gaisu. Tas 
nerimstas un nerimstas. Es sēžu nosa-
lusi istabā un cenšos iekurt krāsniņu. 
Kad dzirkstele ir parādījusies, manu 
skatienu piesaista krūzītes plauktā. 
Roka pati sniedzas pēc tām, bet es pa-
ņemu trīs. Neskatījusies, kas uz tām 
uzdrukāts, dodos vārīt liepziedu tēju. 
Siltumam no krāsns plūstot istabā un 
tējas aromātam smaržojot, darbojos 
ap krāsni un nemanu, ka arī mamma un 
tētis ir pārradušies mājās. Mammai un 
tētim ienākot istabā, es tos mīļi aicinu 

pie galda un lieku tiem izvēlēties krūzī-
ti. Malkojot smaržīgo liepziedu tēju ar 
kaimiņsētas bitenieces garšīgo medu, 
mamma pēkšņi paraugās uz krūzītes 
apdruku. Kas tas? Sen aizmirstais par 
Horvātiju kā dzīvs uzpeld atmiņās. 

Mandarīnu laiks! Tu stāvi pie koka, 
kas lūst no augļu svara. Tu paņem ro-
kās oranži dzelteno augli, to viegli pa-
griez, kā mācīja horvātu gids. Manda-
rīns pats tev iekrīt rokās, un tu to viegli 
noglabā kastītē – nedrīkst sabojāt, 
citādi ceļš uz Latviju tam būs gaužām 
bēdīgs. Tu apstājies Krk upes krastā un 
nebeidz vien brīnīties par upes dzel-
žaino tvērienu – ūdens šļācas uz visām 
pusēm, dun, dārd, pāraug nebeidza-
mā troksnī, tad pēkšņi apraujas, un 
upe mierīga steidz nest savus ūdeņus 
tālāk… „Skaisti, kā gribētos tur atkal 
atrasties!” čukst mamma, bet tētis to 
pārtrauc, jo viņa krūzīte uzvandījusi at-
miņas par Venēciju.

„Tas bija kā pasakā! Ūdens pilsē-
ta, kurā ielu vietā ir tilti un kanāli, bet 
mašīnu – peld laivas gondolas, mani 
paņēma savā varā, piesaistīja un ne-
laida vaļā. Venēcijas karnevāls bija 
neaizmirstams piedzīvojums. Tikai šeit 
varēja sajust kādas viduslaiku būtnes 
smalki izšūtā tērpa vēso pieskārienu, 
kas lēnām aizslīdēja garām. Un šīs krā-
su gammas, ar kurām cilvēki vēlējās 
sevi raksturot! Kā man tur patika, ne-
gribējās atgriezties!”

Es klausījos vecāku sarunā un ne-

jauši pagriezu krūzītes izdruku uz savu 
pusi – manu acu priekšā bija Latvija! 
Te Gaujas Nacionālais parks ar rudens 
zeltīto Siguldu. Mēs abas ar mammu 
paceļamies spārnos, lai no ērgļa lido-
juma justu pilsētas burvību, Gaujas 
ūdeņu nemierīgo tecējumu, saprastu, 
ko nozīmē lidot – būt brīvam. Te ar kla-
si esam Pūres saldumu ražotnē – smar-
žo šokolāde, roka kāri tver pēc pildīju-
ma: avenes, mellenes, dzērvenes… Un 
es atkal esmu savā Podnieku mežā, 
kur vasarā kopā ar vecākiem brienam 
pa zaļo sūnu paklāju un ēdam tik gar-
šīgās Latvijas meža ogas! Bet Cēsu vi-
duslaiku pils mani pārsteidz ar spēļu 
dažādību. Pirmo reizi esmu ķekatu pār-
valdniece. Neizdodas, mēģinu vēlreiz. 
Nu jau labāk… Es eju! Skaista ir mana 
zeme Latvija, man te patīk. Es nevēlos 
citu zemi, citus kalnus un ezerus, citu 
Doma baznīcu vai Mežaparka estrādi, 
kur tūkstošiem balsu dzied himnu Lat-
vijai. Manas mājas, ģimene, skola un 
draugi ir te.

 Ziedi, plauksti ar katru jaunu pa-
vasari, kļūsti stiprāka, stāvi cieti uz ze-
mes, jo esi tautas mīlēta un aizsargāta!

Undīne Dzene, 6.a kl.

Man blakus lauks, mežs, ciems un… 
Latvija

Saraudājās debesis, sāka kust mil-
zu miglas mākoņi. Gaisā dzestrums, 
mazliet mulsums, kā apsisti lidinās 
sirseņi, un kut bitēm ūsas. Daži tādi kā 
no ķēdēm atrāvušies, citi klusītēm tup, 
alās paslēpušies. Bēg bērni no lietus, 
un lāpstas – no rūsas. Baltā priekšau-
tā mazs ķipars rokas slauka, raud, grib 
dabūt atslēgas no koka plaukta. Pama-
zām tiek aizbultētas durvis un klētis. 
Jūtat? Te, lejā, vijas bailes, histērija un 
klusums. Klusums un mulsums, te ir ti-
kai sākums, šīs nav beigas. 

Draudīgi nogrand pērkons, kā cirvis 
pagali – zibens šķeļ debesu pamali. 
Viss sāk trakot un mosties. Vēl plašāk 
paveras pumpuri, atvērdami kausla-
pas, kur lietum satecēt. Zem ābelēm 
satupuši tie, kuri vairs pajumti nevar 
sameklēt.

Augsti – tā kā stalti akmens milži – 
sudraba apsarmoti un salnas aplaimo-
ti, mazliet greznāki par robežām starp 
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mājām tur, lejā. Vārti.
Tie skaļi iepīkstas un lēnām, pa-

visam cēli veras vaļā. Lēnām, bailīgi 
rāpjos augšā. Pirmais, ko redzēt, ir ru-
dzu lauks, tālāk sūnu zaļš mežs, kurš 
tik tikko sācis dzīvot, un nomalē vēl 
viens lauks, kur brūni guļ tupeņi vagu 
smailajos sānos. Smaržo pēc brīvības, 
ražas un dzīvības. Ejot tālāk, sākas 
tāds bruģēts ciems ar patiesi greznām 
jūgendstila ēkām, pa māju lodziņiem 
spraucas ārā pīrāgu smarža, vēlāk var 
just, kā maize abrā lien, gaiss šķiet ap-
ēdams. Šeit, ielu tukšajās spraugās, kā 
sēnes starp kokiem – tirgus un bodītes. 
Tausti, kā balta vilna izvīta sarkanos 
rakstos, zeķēs, cimdos un šallēs. Sajū-
ti, cik tagad moderns lins, un apskati to 
palagos. Ak, jā, šeit pastalas vienmēr 
ir modē! Agrāk tās bija brūnas, nu rai-
bas un sārtas. Koka mantiņas, dzintara 
krelles un aproces, mazas glezniņas 
– te ir viss, ko sirds kāro gan tam, lai 
silti, gan tam, lai skaisti. Svaigi kāpos-
ti, kartupeļi, burkāni, bietes un vesels 
ogu klāsts, gandrīz kā muzejā, te visa ir 
daudz! Un vēl! Te smaidīgi cilvēki stai-
gā, saka viens otram labu rītu, dienu 
un vakaru, paldies un lūdzu. Elpot ir tik 
viegli, šķiet, kājas nenogurtu staigāt, 
pat tik aši kā bites, te lidinoties, visu 
nevar apskatīt. Gribētos vienkārši iet 
un vējiem līdzi klaigāt. 

     Lietus pierimst, es rāpjos lejā. 
Visi svaigi, ceļas un veļas. Veras vaļā 
aizkari, izlien sabiedētie suņi. Vārti iz-
gaisuši, palikuši tikai peļķēs tvaiki. Es 
stāvu ar basām kājām uz zemes ceļa. 
Smiltis graužas starp pirkstiem, bet tas 
tāpat liekas maigi. Man mati sakrituši 

uz sejas, acis mazliet apreibušas un ro-
kas drusciņ nosalušas. Te nu es stāvu. 
Man blakus divi lauki – viens sēts ar ru-
dziem, otrā kartupeļi aug, pāri laukam 
mežs, tālāk bruģēts ciems un… Latvija! 

Tince Mūrniece, 10.kl.

Mana zeme – Latvija

Tepat, virs skaistas zemes,
Es redzu savas vēlmes,
Lai tauta būtu brīva,
No ļauniem prātiem tīra.

Ar cerību šos soļus speru
Un laimei vaļā durvis veru,
No kalna augšas lēzeni
Es redzu savu tēvzemi.

Parādās debesu vārti,
Maniem sapņiem bārti,
Tur blakām dižozola saknes,
Kas cerību man sirdī atnes.

Kad melnā māte nāks
Un pie durvīm klauvēt sāks,
Es vēlos teikt, ka man reiz bija
Sava zeme – Latvija.

To augšā dievi saklausīja
Un manu gribu piepildīja,
Nolemts ir, ka šādi būs –
Latvija par valsti kļūs!

Rainers Kriškāns, 11.kl.

Ir skaisti raudzīties no augšas

Tu vari doties lēnām
Vai skriet, līdz ceļam gals.
Bet svarīgi ir vienmēr
Būt un neapstāties.

Tās ir tavas kājas,
Kuru uzdevums ir skriet.
Nebremzē pats sevi,
Lai spēki nepāriet.

Tā ir tava sirds,
Kura mīlestību grib.
Neliedz viņai meklēt,
Lai no jauna mīla dzimst.

Ik soli, kuru tu sper,
Tas laimi izstaro,
Un skaisti mirdzošais smaids
Cilvēka sirdi iekaro.

Un tikai cilvēks pats,
Kuru reiz radījis Dievs,
Spēj augstu kāpt pa kāpnēm,
Lai atvērtu debesu vārtus.

Ir skaisti raudzīties no augšas,
Kad dzīve nodzīvota jau,
Jo solis, ko vakar spēru uz zemes,
Šodien kā lidojums jauks.

Un no debess maliņas
Tu kā vējiņš maigs
Lidinies virs Latvijas,
Jo ir paskrējis tavs laiks.

Ieva Kristīne Jēgere, 12.kl.

Materiālu apkopoja Zinta Saulīte

Ogres novada Madlienas pagastā 
jau kopš 1995. gada darbojas vispārējā 
tipa pansionāts. Pansionāts “Madlie-
na” ir Ogres novada pašvaldības ies-
tāde – veco ļaužu un invalīdu sociālās 
aprūpes institūcija, kas sniedz sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumus pensijas vecumu sasnie-
gušām personām un I, II grupas invalī-
diem no 18 gadu vecuma. Pansionātā ir 
80 vietas un strādā 40 darbinieki. Kopš 
2005. gada pansionāts „Madliena” ir 
reģistrēts Sociālo pakalpojumu snie-
dzēju reģistrā.

 Pansionāts ir Madlienas pagasta 

pārvaldes padotībā, savukārt pārrau-
dzību par pansionāta sniegto pakalpo-
jumu kvalitāti un to atbilstību norma-
tīvo aktu prasībām nodrošina Ogres 
novada Sociālais dienests.

 Nolūkā pilnveidot pansionāta dar-
bu sociālās aprūpes nodrošināšanā, 
kā arī veicināt resursu lietderīgu iz-
mantošanu un saimnieciskās darbības 
patstāvīgumu, ir nolemts likvidēt pan-
sionātu „Madliena” kā iestādi, pārvei-
dojot to par kapitālsabiedrību (sabied-
rību ar ierobežotu atbildību jeb SIA). 
Pansionāta „Madliena” manta tiks 
ieguldīta jaunizveidojamās kapitālsa-

biedrības pamatkapitālā.
 
Līdz 2018. gada 6. aprīlim ir jāsa-

gatavo visi šī lēmuma izpildei nepie-
ciešamie Ogres novada pašvaldības 
domes lēmumi un jāveic organizatoris-
kie pasākumi pansionāta „Madliena” 
kā pašvaldības iestādes likvidēšanas 
procesa pabeigšanai un pašvaldības 
kapitālsabiedrības izveidošanai.

 Pansionāta statusa maiņa ne uz 
mirkli nepārtrauks sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
nodrošināšanu šajā institūcijā.

Avots: www.ogresnovads.lv

Gaidāmas pārmaiņas Madlienas pansionāta statusā
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Sekmēs veiksmīgāko skolēnu un viņu vecāku 
pieņemšana pie skolas direktora

Madlienas vidusskolas pedagogi 
vienmēr ir lepojušies ar savu skolēnu 
augstiem mācību sasniegumiem, tādēļ 
jau tradicionāli I semestra noslēgumā 
skolas direktors aicināja uz pieņemša-
nu 20 skolēnus, kuru mācību sasnie-
gumi ir bijuši izcili, kopā ar saviem ve-
cākiem un skolotājiem.

Skolas direktors E. Viņķis savā uz-
runā uzsvēra, ka zināšanām, centībai, 
labam un kvalitatīvi paveiktam darbam 
vienmēr un visos laikmetos ir bijusi 
un būs liela vērtība. Arī tad, ja šodien 
sniedzam zināšanas un prasmes pro-
fesijās, par kuru eksistenci tuvākā un 
tālākā nākotnē vēl nemaz nenojaušam.

 Pateicībā skolēnu vecākiem 
dalāmies savā priekā par bērna izcila-
jiem mācību sasniegumiem un vecāku 
atbalstu un mudinājumu, tiecoties uz 

izcilību. 
Pie Ziemassvētku eglītes tikāmies 

ar Lindu Smilškalni (vid. balle 9,0), 
Eviju Korovacku (8,92), Paulu Trenci 
(8,91), Alisi Trenci (8,8), Haraldu Veidi 
(8,8), Tiju Kačanovu (8,7), Undīni Dze-
ni (8,64), Justīni Mūrnieci (8,55), Kris-
tu Klesmani (8,54), Henriju Augšpulu 
(8,38), Evelīnu Irbīti (8,36), Alisi Pēter-
soni (8,36), Dāvi Saimonu Jākobsonu 
(8,33), Raivi Andriksonu (8,3), Hariju 
Jāni Pluģi (8,3), Ievu Rābi (8,29), Elīzu 
Rasmu Bičevsku (8,25), Ilutu Rubeni 
(8,18), Martu Ramonu Graudiņu (8,18), 
Māru Kļaviņu (8,13), Lauru Krupska-
ju (8,13) un viņu vecākiem. Skolēni 
saņēma Atzinības rakstu par izciliem 
sasniegumiem mācību darbā un sie-
nas kalendāru 2018. gadam ar skolas 
attēlu.

Pasākuma gaitā savus vēlējumus 
skolēniem un viņu vecākiem izteica 
skolotājas – Marina Dišereite, Ilze Bon-
dere, Mārīte Karņicka un Zinta Saulīte.

Paldies skolotājai Ivetai Mežajevai 
un viņas audzēkņiem – Mārai Kļavi-
ņai, Esterei Ozoliņai, Evijai Korovackai, 
Raimondam Baturam – un pedagogam 
Andim Bičevskim un viņa audzēkņiem 
– Jānim Mežapuķem, Henrijam Augš-
pulam, Ralfam Žurēvičam, Krišam Bi-
čevskim – par jaukiem muzikāliem 
sveicieniem un pirmssvētku gaisotnes 
radīšanu pasākuma laikā.

Lai izcilība un panākumi vienmēr ir 
tās vērtības, ar kurām lepojamies!

Madlienas vidusskolas 
direktors Edgars Viņķis

2017. gada 21. decembrī Ogres no-
vada pašvaldība sveica novada izglī-
tības iestāžu skolotājus, kuru darba 
stāžs sasniedzis pieredzes bagātu ve-
cumu – 40 un vairāk gadu pedagoģis-
kajā darbā. Tika sumināti arī Kārļa Ka-
žociņa Madlienas Mūzikas un mākslas 
skolas pedagogi – flautas spēles peda-
gogs Juris Gailītis ar 48 gadu darba stā-
žu, mākslas nodaļas skolotāja Vineta 
Kazeka ar 44 gadu darba stāžu, klavier-
spēles skolotāja un direktora vietniece 
mācību darbā Sarmīte Paegle, kā arī 
mūzikas teorijas skolotāja, komponis-
te Vineta Līce ar 40 gadu darba stāžu. 
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2017. gada 24. decembrī Kārļa Ka-
žociņa Madlienas Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņi sniedza koncertu 
Madlienas evaņģēliski luteriskās baz-
nīcas Ziemassvētku dievkalpojuma 
laikā. Koncertā piedalījās flautu duets 
Ance Millere un Samanta Ozola, klavie-
ru klases audzēknes Aleksandra Lepse 
un Daniela Lamberte, saksofona klases 
audzēknis Voldemārs Teika, vijoles kla-
ses audzēkne Arita Semjonova, klarne-
tes klases audzēknis Krišs Bičevskis 
un bijušie audzēkņi Ralfs Žurēvičs, Jā-
nis Mežapuķe, Henrijs Augšpuls.

Tēti, brauc lēnām, lai redzēt var,
Kā visi Ziemsvētkus gaida! (..)

Parkā uz pirkstgaliem pastiepjas
Trīs eglītes pasakainas.

Tēti, vēl lēnāk, lai sajust var,
Kā viss uz Ziemsvētkiem mainās!

(Māra Cielēna)

Tik nesen uzsāktas skolas gaitas, 
jau pirmais mācību pusgads noslē-
dzies! Laiks skrien? Varbūt tikai bērni 
skrien, un mēs tos cenšamies panākt, 
saucot, lai apsien siltāku šalli, neaiz-
mirst cimdus? Bērni savā skrējienā 
nepierims, jo tā jau viņi aug – nemitī-
gā kustībā. Toties mēs mēdzam apstā-
ties, lai pavērotu, padomātu, sajustu, 
ka bērni kļuvuši zinošāki, prasmīgāki, 
darošāki, varošāki. K. Kažociņa Mad-
lienas Mūzikas un mākslas skolā 14. 
decembrī tika rīkots pusgada atskaites 
koncerts. Ar Ziemassvētku noskaņu, 
ko radīja izrotātās egles zālē, ar svinī-
giem tērpiem un koncerta programmu, 
kurā netrūka svētku melodiju. Atskai-

tes koncerts sev pašiem un vecākiem, 
un, protams, pedagogiem par to, kas 
iemācīts, kas vēl jāapgūst, kas labāk 
veicas, kas liek justies lepniem un gan-
darītiem. Koncerts izskanēja viegli un 
izjusti, pārsteidzot klātesošos ar dalīb-
nieku varēšanu. Prieks, ka audzēkņus 
zālē atbalstīja ģimenes – vecāki, brāļi, 
māsas, vecvecāki. 

Koncertu atklāja mūzikas skolotā-
jas Ivetas Mežajevas sagatavotais 1.–3.
klašu koris. Uz klavierēm skaņdarbus 
izpildīja Sanija Līva Daugaviete, Alek-
sandra Lepse un Tija Kačanova (4.kl.), 
Paula Trence (5.kl.), pirmās klases au-
dzēkņi Džulians Beļinskis un Eduards 
Čumalkovs-Čumakovs, Haralds Veide 
(2.kl.), Jānis Daniels Dolgojs (3.kl.), 
Daniela Lamberte (6.kl.) un Selva Er-
valde (9.kl.). Paldies klavieru spēles 
pedagoģēm Sarmītei Paeglei, Vitai Er-
valdei un Ilvai Kaulačai par audzēkņu 
sagatavošanu. Sitaminstrumentu spē-
les klasi uz skatuves pārstāvēja Nellija 
Reveliņa, Nils Patriks Kurtišs, Patriks 

Nikolajs Ozoliņš, Paula Ilva Upeniece, 
gandarījums pedagogam Kristapam 
Karpam. Flautas spēli pārstāvēja 2. 
klases audzēkne Elizabete Ločmele un 
6. klases audzēknes Ance Millere un 
Samanta Ozola, meitenes sagatavoja 
skolotājs Juris Gailītis. Skaņdarbus uz 
vijoles atskaņoja māsas Patrīcija Anna 
Rone (1.kl.) un Terēza Elza Rone (3.kl.), 
4. klases audzēknis Ārons Kiseļovs; 
viņu pedagogs – Rudolfs Bahmanis. 
Klarneti izjusti spēlēja Alise Pētersone 
(3.kl.) un Miks Bičevskis (5.kl.), sakso-
fonu – Letīcija Elizabete Ekkerte (2.kl.), 
Harijs Pluģis (3.kl.) un Voldemārs Teika 
(3.kl.), audzēkņus sajust skaņdarba 
raksturu mācījis pedagogs Andis Bi-
čevskis. Sirsnīgus smaidus izpelnījās 
mazās mūzikas skoliņas puišu – Kriste-
ra Kārļa Roņa, Rūdolfa Pluģa un Patrika 
Meļņa – trio. Viņus sagatavoja skolotā-
ja Juta Isate. Koncertu noslēdza Ivetas 
Mežajevas diriģētais 4.–8. klašu koris. 
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Koncertā galvenā nozīme tika pie-
vērsta skolā apgūstamajai kolektīvās 
muzicēšanas prasmei, skaņdarbi tika 
atskaņoti duetos un ansambļos. Liels 
paldies klavieru skolotājai Sarmītei 
Paeglei, kas gan līdzi juta saviem au-
dzēkņiem, gan spēlēja ar tiem klavie-
ru duetos, gan bija koncertmeistare 
lielai daļai mūzikas priekšnesumu. 
Prieks par visiem, kas bija, piedalījās, 
atbalstīja! Un prieks aug, tajā daloties! 
Lai nākamais gads mums visiem nes 
izaugsmi, iespēju un gribu mainīties 
un tapt labākiem, un daudz iemeslu 
priekam!

Kad iestājies decembris, tuvojas 
arī gada vieni no skaistākajiem svēt-
kiem – Ziemassvētki. Laikā, kad visu 
ir iespējams nopirkt par naudu, pašu 
rokām un ar izdomu darināti rotājumi 
un dāvanas iegūst pavisam citu vērtī-
bu. Tāpēc Ziemassvētku gaidīšanas 
laikā Madlienas bibliotēka organizēja 
radošo darbnīcu, kur vecāki kopā ar 
bērniem varēja iemācīties izgatavot 
Ziemassvētku rotājumus no papīra 
un dabas materiāliem. Dace Iraids un 
bibliotekāre Agrita Kalniņa dalījās ar 
idejām, kā pagatavot pašiem Ziemas-
svētku rotājumus un mīļu Ziemassvēt-
ku dāvanu. Tapa skaisti eglīšu rotājumi 
no čiekuriem un dekoratīvas bumbas 
no papīra, kuras var izmantot gan eg-
les, gan mājas rotāšanai. 

Dace Iraids stāstīja, kā izgatavot 
jaukus svečturus no dabas materiā-
liem. Katrs varēja darināt svečturi sev 

vai kādam citam kā īpašu dāvanu svēt-
kos. Izdomas netrūka, un tapa daudz 
skaistu darbiņu. Dacei ikdiena sais-

tās ar dabu un mežu, viņa ir biedrības 
„Meža projekti” vadītāja un brīvajā 
laikā no dabas materiāliem izgatavo 
dažādus dekorus, kā arī labprāt savas 
radošās prasmes māca citiem. Dotie 
padomi par dabas materiālu vākšanu 
bija interesanti un noderīgi. Viņa pa-
stāstīja, kad labāk vākt, kā žāvēt un 
ko var no tā visa pagatavot. Radošo 
darbnīcu laikā dalībniekiem tika no-
drošināti visi nepieciešamie materiāli, 
lai katrs varētu pilnībā izpaust savas 
radošās spējas. Par palīdzību materiā-
lu sagatavošanā lielais paldies Dacei 
Iraids, Gunai Brīvulei, Agritai Kalniņai. 
Patīkami, ka radošās darbnīcas ap-
meklētāji bija gandarīti par paveikto 
un par izdevušos dienu. Paldies tiem, 
kas ieradās un bija kopā ar mums, lai 
radītu svētku noskaņu!
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Ziemassvētki Madlienas vidusskolā

21. decembrī plkst. 17.00 Madlienas 
vidusskolas aktu zālē visi skolotāji, 
skolēnu vecāki un citi interesenti tika 
aicināti sagaidīt Ziemassvētkus kopā 
ar Madlienas vidusskolas skolēniem 
un 12. klases rūķiem uzvedumā „Rūķu 
Ziemassvētki”. Pirms pasākuma skolas 
direktors Edgars Viņķis pasniedza At-
zinības rakstus sekmēs veiksmīgāka-
jiem skolēniem: Evijai Korovackai Kris-
tai Klesmanei, Evitai Bresmei un Annai 
Staužai (12.kl.); Henrijam Augšpulam, 
Mārai Kļaviņai, Raimondam Baturam 
un Sonorai Sproģei (11.kl.); Laurai Krup-
skajai un Annijai Augšpulei (10.kl.); 
Lindai Smilškalnei un Elīzai Rasmai Bi-
čevskai (9.a kl.); Edgaram Mežajevam, 
Kristai Streilei un Mariko Vītoliņai (8.a 
kl.); Alisei Trencei un Dāvim Saimonam 

Jākobsonam (7.a kl.); Undīnei Dzenei, 
Alisei Pētersonei un Ievai Rābei (6.a 

kl.); Paulai Trencei, Justīnei Mūrniecei, 
Evelīnai Irbītei, Ilutai Rubenei, Martai 
Ramonai Graudiņai un Amandai Grun-
danei (5.a kl.); Haraldem Veidem, Tijai 
Kačanovai, Raivim Andriksonam, Niko-
lai Markovskai un Sofijai Rudņikai (4.a 
kl.); Agrim Armīnam Strelkovam (4.b 
kl.); Harijam Jānim Pluģim, Laurai Lei-
tānei un Elīzai Tirzmalietei (4.c kl.).

Uzveduma laikā skatītājiem bija 
iespēja ielūkoties rūķu darbnīcā un 
Ziemassvētku vecīša palīgu ikdienā, 
iepazīties ar pašiem rūķiem, ļauno 
gariņu Minku, ciemā dzīvojošajām 
meitenēm, sniegavīru un policistiem 
– rūķiem melnā. Lai arī sākumā par 
Minkas nedarbiem tika vainots Jautrais 
un Gudrais rūķis, pēc ilgas izmeklēša-
nas un citu rūķu apsūdzēšanas Minka 
tomēr saprata, ka draugus nevar iegūt, 

izmantojot melus un apvainojumus. 
Viņš atzinās gan cepumu zādzībā, gan 
darbnīcas demolēšanā, tomēr rūķi 
melnā nolēma, ka mājas gariņus viņi 
nearestēs. Kā jau ierasts, viss beidzās 
labi, draudzība un taisnīgums uzvarē-
ja, un svētki tika izglābti! 

Paldies visu klašu skolēniem, kuri 
ar saviem priekšnesumiem priecēja 
skatītājus! Tās bija gan jautras de-
jas, gan skanīgas dziesmas, gan jauki 
instrumentāli priekšnesumi. Pēc pa-
sākuma Ziemassvētku vecītis nebija 
ieradies, bet deleģēja rūķus nodot 
dāvanas skolēniem. Paldies visiem, 
kas piedalījās un palīdzēja tapt pasā-
kumam! Lai gaiši un sirsnīgi svētki, lai 
ražens un darbīgs Jaunais gads!

Anna Stauža, 12. klase



Līdzjūtības

Es atvados no mākoņiem un vēja,
No maija pērkona un baltās bērza tāss,
No strauta, kas uz jūru skrien un smejas,
No sniega pārslas, sala nomestās…

Skumstam par Valdas Jēkabsones aiziešanu mūžībā un 
izsakām līdzjūtību piederīgajiem.

Bijušās darba kolēģes

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.

Aicina pieteikties 
Dimanta un Zelta kāzu pārus

Turpinot aizsākto tradīciju, Ogres novada pašvaldība 
2018. gada 2. februārī, Sveču dienā, rīko godināšanas pasā-
kumu pāriem, kuri laulībā nodzīvojuši 50 un 60 gadus.

Uz godināšanas pasākumu tiek aicināti Ogres novadā 
dzīvojošie laulātie pāri, kuru laulība reģistrēta 1957. gadā 
(DIMANTA kāzu pāri) un 1967. gadā (ZELTA kāzu pāri). 

 
Lūgums pāriem pieteikties līdz 2018. gada 15. janvārim 

Ogres novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā personīgi 
vai pa tālruni 65023466.

Izmaiņas atkritumu izvešanā!
Ogres novada pašvaldības Madlienas komunālo pakal-

pojumu iestāde „ABZA” informē, ka, pamatojoties uz 2006. 
gada 1. aprīļa likumu „Dabas resursu nodokļa likums”, no 
2018. gada 1. janvāra tiek paaugstināta maksa par 1 m3 
cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no līdzšinējiem 
EUR 8,38 par 1 m3 bez PVN uz EUR 8,81 par 1 m3 bez PVN. 

No 2018. gada 1. janvāra samaksa par viena 240 l kon-
teinera izvešanu – EUR 2,1144 bez PVN par reizi, par 770 l 
konteinera izvešanu – EUR 6,783 bez PVN par reizi, par 1,1 
m3 konteinera izvešanu – EUR 9,691 bez PVN par reizi.

Ogres novada būvvaldes darba laiki
Būvvaldes speciālisti apmeklētājus pieņem pēc iepriek-

šēja pieraksta:
Ogres novada pašvaldības telpās Brīvības ielā 33, Ogrē- 

katru otrdienu no 15.00 līdz 17.30, katru ceturtdienu no 
15.00 līdz 16.30;

Suntažu pagasta pārvaldē – katru otro un ceturto mēne-
ša trešdienu no 9.30 līdz 11.30;

Madlienas pagasta pārvaldē – katru otro un ceturto mē-
neša trešdienu no 14.00 līdz 16.00.

Lai pieteiktos vizītei, lūdzam zvanīt pa 
tālr. 650 71160, 65071175

 
 

14.janvārī  plkst.16.00 
Madlienas kultūras namā 

 

 
 

Amatierteātris „Pūce” piedāvā 

Vigitas Pumpures lugu 

 

Laika spogulis 12 ainās 
LOMĀS:  

Māte – Mirdza Ozola 
Jānis – viņas dēls, zemnieks  - Ivo Kalniņš 
Zaiga – viņa sieva – Svetlana Antonova 
Intra – viņu meita  - Daiga Ozola 
Vecais Ozols – kaimiņš .- Jānis Antonovs 
Anita – viņa meita  - Anita Zaica 
Arnis – Anitas dēls  - Ēriks Račiks 

 
Režisore - Alda Račika 

 
      Ieejas maksa uz izrādi – EUR 1,50  . 

27. janvārī plkst. 18.00 
Madlienas kultūras namā

Koncerts

 „Ar Dieviņa palīdzību varam 

visam cauri iet”
 

Piedalās JDK „Daina” no Madlienas, TDA „Ogre”
 un VPDK „Raksti” no Ogres, JDK „Spiets” 

un VPDK „Lustīgais” no Lauberes.


