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Pāri vētrām turēties un nesalūzt. 
Kā vientuļu koku klajumā vējš vien-
mēr šūpo – uz priekšu un atpakaļ... 
uz priekšu un atpakaļ... Arī dzīve šūpo 
– uz priekšu un atpakaļ, uz augšu un 
leju. Kā noturēties un nesalūzt? 

Vien paļaušanās uz sevi – nav nekā 
stiprāka pret vēja brāzmām, kuras dzī-
ve atnes. Kad pazūd ticība saviem spē-
kiem, tad nav spēka turēties pretī ne-
kam. Un to ir viegli pazaudēt. Un grūti 
iegūt. Vienmēr dzīvē vieglāk ir pazau-
dēt nekā iegūt. Tāpat kā uzticēšanos 
– pietiek vienu reizi pievilt, un tā jau ir 
iedragāta. 

 Bet kā lai notic tam: „Es varu!”, ja 
pretī stāv simtiem: „Nē, tu nevari...!” 
Kā lai pārstāj baidīties un iedrošināt 
sevi? Kamēr durvis ir slēgtas, pa tām 
nevar iziet. Tikai, kad vaļā... Bailes ir 
tās slēgtās durvis, kas neļauj tikt ārā, 
neļauj sākt visu no sākuma. Cilvēki 

netic saviem spēkiem, jo baidās... kļū-
dīties. Bailes traucē spert pirmo soli, 
uzdrošināties. Bieži vien bezjēdzīgas. 
Un, tiklīdz pārvarētas, tā rodas paļau-
šanās uz saviem spēkiem. Neviens 
uz šīs pasaules nav nekļūdījies – visi 
kļūdās. Nav neviena, kas simtiem reižu 
nav kritis un cēlies, un atkal kritis. Arī 
skaņdarbu uz klavierēm nav iespējams 
nospēlēt uzreiz. Papriekšu ir daudzreiz 
jākļūdās, daudzreiz jātrenējas, dau-
dzreiz jāpiespiež sevi, lai tas tomēr 
skanētu nevainojami. Un pa vidu ir tik 
daudz iekšējo cīņu: „Es varu!” „Nē, tu 
nevari!” 

Neviens nekad līdz galam nevar zi-
nāt, kā izvērtīsies notikumi. Var plānot, 
var minēt, analizēt un aprēķināt, bet 
vienmēr paliek kāda daļiņa nezināmā. 
Un tieši tas biedē visvairāk – nezinā-
mais, neizdošanās. Pat lielas lietas 
sasniegt vienmēr ir nobremzējušas 

šaubas par saviem spēkiem, pārāk 
maza uzticēšanās sev. Neziņas plīvurs 
mums līdzi seko visu dzīvi, jo tā neļauj 
līdz galam visu zināt. Var uzzināt kaut 
ko, bet ne visu.  

Kas iegūts un sasniegts, sākas no 
paļaušanās uz sevi. Kas paļaujas tikai 
uz citiem, bieži vien daudz zaudē, jo 
cilvēks ir mainīgs, tāpat kā laika aps-
tākļi – vienu dienu viņš dara, citu neda-
ra, vienu dienu priecīgs, citu dusmīgs. 
Vienu dienu sola, citu pieviļ. Tā mai-
nīgā un neprognozējamā daba ir itin 
visur, ik uz soļa. Un to nevar nedz ap-
turēt, nedz pakļaut, nedz izmainīt. Arī 
vējš no nekurienes rodas un nekurienē 
pazūd. Un skaņa un smarža. Un dzīves 
situācijas arī. Parādās un pazūd.

Varbūt mazliet vieglāk paliek, sa-
protot, ka nekas nav uz visiem laikiem, 
visas vētras reiz norimst...

  Mareks Liepa                            

Atver sirdi dzīvespriekam
Arī tad, ja reizēm sāp!

Tikai tā mēs kalnā tiekam,
Pat ja ilgi vajag kāpt.

Paskaties ar sauli acīs,
Mākoņi ja rītu klāj,

Un tad lūpas pašas sacīs:
Skumjas dienai neatstāj!

( S. Grīnberga)

Sirsnīgi sveicam 
novembra jubilārus!
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Par olu un to produktu ražotnes izveidi 
Madlienas pagastā

2018. gada 29. oktobrī Madlienas 
tautas namā notika pirmā sabiedriskā 
apspriešana ietekmes uz vidi novērtē-
juma sagatavošanai, kurā tika uzklau-
sīts un apkopots Madlienas pagasta ie-
dzīvotāju viedoklis par SIA „Galusman” 
iecerēto olu un to produktu ražotnes 
izveidi Madlienas pagastā, autoceļa Tī-
nūži–Koknese malā. Sabiedriskajā ap-
spriešanā iegūtie iedzīvotāju viedokļi 
kalpos par pamatu turpmāku tehnisko 
risinājumu izvērtēšanai, lai novērstu 
iespējamu ražotnes darbības ietekmi. 
Ražotnes būvniecību paredzēts uzsākt 
2019. gada beigās.

Saskaņā ar ražotnes būvniecības 
ieceri tiks uzbūvēts moderns kom-
plekss ar vistu novietnēm līdz 6 mil-
joniem putnu un visa tam paredzētā 
infrastruktūra, tajā skaitā jaunputnu 
audzētava, putnu barības ražotne, olu 

šķirošanas, pārstrādes un iepakoša-
nas līnijas, kā arī noliktavas. Kopējās 
investīcijas ražotnē sasniegs 85 miljo-
nus eiro. Ražotnē tiks radītas līdz 200 
jaunas darba vietas.

Ražotnē paredzēts orientēties tikai 
uz kūtīs dētu olu ražošanu, t.i., put-
niem kūtīs tiks nodrošināta iespēja 
brīvi pārvietoties. Saražoto produkciju 
plānots realizēt gan kā čaumalu olas, 
gan kā šķidros un sausos olu produk-
tus, kas plaši tiek izmantoti pārtikas 
rūpniecībā pasaulē, tajā skaitā kondi-
torejas izstrādājumu ražošanā, gaļas 
produktu pārstrādē, mērču un majo-
nēžu industrijā u.c. Produkciju pare-
dzēts pamatā realizēt eksporta tirgos, 
kur tiks novirzīti līdz 90% no saražotā 
apjoma. Ražošanai nepieciešamās 
izejvielas (graudus) paredzēts iepirkt 
Latvijā.

SIA „Gallusman” mērķis ir izveidot 
modernu un visaugstākajām vides pra-
sībām atbilstošu ražošanu, nodrošinot 
faktiski bezatlikumu tehnoloģiju, jo, 
piemēram, ražošanas blakusproduktu- 
kūtsmēslus ir paredzēts pārstrādāt gan 
elektrības un siltuma ražošanai pašas 
ražotnes vajadzībām, gan sagatavot 
organiska un vērtīga mēslojuma veidā. 

SIA „Gallusman” ir Ovostar Union 
grupas uzņēmums, kas ir viens no lie-
lākajiem olu un to produktu ražotājiem 
Eiropā, ar 20 gadu pieredzi putnkopī-
bā. SIA „Gallusman” valdes priekšsē-
dētājs Arnis Veinbergs ir zinošs savas 
jomas speciālists – vairāk nekā 10 ga-
dus vadījis lielāko olu ražotni Latvijā – 
AS „BalticOvo”.

Informāciju sagatavoja 
SIA „Gallusman”

Skaitļi un fakti par SIA „Gallusman” olu ražotnes izveidi Madlienas pagastā
• SIA „Gallusman” 2018. gada maijā vērsās Ogres 

novada pašvaldībā, lūdzot konceptuālu atbalstu olu un to 
produktu ražotnes izveidei Ogres novadā; 

• Ogres novada pašvaldība 2018. gada jūnijā pieņē-
ma lēmumu konceptuāli atbalstīt ražotnes izveidi un iekļā-
va šīs ražotnes izveidi Ogres novada Attīstības programmas 
2014.–2020.g. Rīcības un Investīciju plānā 2018.–2020.g.;

• SIA „Gallusman” 2018. gada augustā vērsās Ogres 
novada pašvaldībā ar lūgumu atbalstīt olu un to produktu 
ražotnes izveidi Ogres novada Madlienas pagastā un sadar-
boties šīs ražotnes izveidē; 

• Ogres novada pašvaldības domes 2018. gada 13. 
septembra ārkārtas sēdē Nr.14 (2.§) ar 13 balsīm PAR, 0 bal-
sīm PRET un 1 balsi – ATTURAS pieņemts lēmums atbalstīt 
ražotnes izveidi Ogres novada Madlienas pagastā un sadar-
boties šīs ražotnes izveidē. 

Paredzētās investīcijas
Ražotnes izveides ietvaros paredzēts uzbūvēt modernu 

kompleksu ar vistu novietnēm un visu tam papildus nepie-
ciešamo infrastruktūru, tajā skaitā putnu barības ražotni, 
jaunputnu audzētavu, olu šķirošanas, pārstrādes un iepa-
košanas līnijas, kā arī noliktavas.

Ražotnes būvniecību paredzēts īstenot divās kārtās:
• pirmajā kārtā, īstenojot ražošanu ar 3 miljoniem dē-

jējvistu vietu, investīcijas plānotas vismaz 50 miljoni eiro;
• otrajā kārtā, paplašinot ražošanu līdz 6 miljoniem 

dējējvistu vietu, plānotas papildus investīcijas 35 miljoni 
eiro apmērā. 

Investīciju kopējais apmērs jaunas ražotnes būvniecībā 
plānots vismaz 85 miljoni eiro apmērā. 

Ieguvumi no ražotnes izveides
Ieguvumi, īstenojot ražotnes būvniecības pirmo kārtu:
• Radītas vismaz 150 jaunas darba vietas.
• Būvniecības nozares izaugsme – vismaz 15 miljoni 

eiro.
• Vietējo izejvielu (graudu) iepirkšana – vismaz 16 

miljoni eiro gadā.
• Nodokļu iemaksas – vismaz 2,6 miljoni eiro gadā.
• Apstrādes rūpniecības nozares izaugsme – vismaz 

50 miljoni eiro gadā.

Paredzētās darbības 
Jaunu un modernu vistu novietņu (kompleksa) būvniecī-

ba, kas paredzēta līdz 6 milj. putniem (dējējvistas, jaunput-
ni), čaumalu olu un šķidro un sauso olu produktu ražošanai.

• Ražošanas jauda pie 6 milj.: ~2’000 milj. olu/gadā;
• Plānotais putnu barības saražotais apjoms: ~720 t/

dienā;
• Paredzēta ražošanas ēku būvniecība 6 milj. putnu- 

18 dējējvistu kūtis, 9 jaunputnu kūtis, olu šķirošanas ēka, 
barības cehs ar graudu pirmapstrādi un noliktavu. Pare-
dzēts uzstādīt 9 graudu torņus; 

• Putnu kūtsmēslu apjoms: ~200 tūkstoši t/gadā;
• Pazemes ūdens ieguve: ~525 tūkstoši m3/gadā;
• Notekūdeņu attīrīšana lokālās ražotnes attīrīšanas 

iekārtās un tīra ūdens novadīšana atpakaļ vidē. Notekūde-
ņu apjoms: ~73 tūkstoši m3/gadā.

• Projektā ir plānota bezatkritumu (bezatlikumu) ra-
žošana. Blakusproduktus paredzēts pārstrādāt gan elektrī-
bas un siltuma ražošanai pašas ražotnes vajadzībām, gan 
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sagatavot organiska un vērtīga mēslojuma veidā, kas plaši 
izmantojams lauksaimniecībā. 

• Elektroenerģijas un siltumenerģijas ieguvei tiek vēr-
tēta biogāzes koģenerācijas stacijas izveide (ar jaudu līdz 2 
MW). Stacijas vajadzībām paredzēts izbūvēt kūtsmēslu īs-
laicīgas uzglabāšanas krātuvi;

• Alternatīvas kūtsmēslu apstrādei – realizēšana ci-
tām biogāzes stacijām vai citiem patērētājiem;

• Alternatīvas siltumenerģijas ieguvei – apkures katli 
ar koksnes vai gāzveida kurināmo kombinācijā ar atjaunoja-
miem energoresursiem (piemēram, saules paneļi).

Ietekmes uz vidi izvērtējums
Ietekmes uz vidi (IVN) procedūras ietvaros tiks novērtēts:  
• vai un kādas ir iespējamas piesārņojošo vielu emi-

sijas gaisā, tajā skaitā smakas; 
• augsnes un virszemes ūdeņu iespējamais piesār-

ņojums;
• troksnis.
Ietekmes uz vidi procedūras ietvaros tiks vērtēti alterna-

tīvi tehnoloģiskie risinājumi, ko pielietot ražotnes darbības 
procesā, kas novērsīs vai radīs iespējami mazākās emisijas 
un atstās vismazāko ietekmi uz vidi. Iespējamā ietekme uz 
vidi un tās samazināšanas iespējas tiks vērtētas attiecībā 
pret normatīvajos aktos noteiktajiem mērķlielumiem, kā arī 
ņemot vērā Eiropas Komisijas izstrādāto nozaru jaunākos un 
labākos pieejamos tehniskos paņēmienus. 

Paredzamais piesārņojums un tā novēršana
Emisijas gaisā. Atkarībā no izvēlētā apkures risinājuma 

pastāv iespēja, ka gaisā var tikt emitētas dažādas piesār-
ņojošas vielas, piemēram, PM daļiņas, NOx, CO, CO2, GOS 
un amonjaks. Paredzēts izmantot visefektīvākos apkures 
risinājums, arī filtrus, lai pēc iespējas mazāk emitētu pie-
sārņojošās vielas. 

Smaku emisijas. Dažādā koncentrācijā radīsies ražoša-
nas procesā no putnu kūtīm. Lai samazinātu un novērstu 
nelabvēlīgo smaku nonākšanu vidē, kūtīs tiks nodrošināta 
pastāvīga gaisa kontrole ar sensoriem un attīrīšana pirms 
nonākšanas apkārtējā vidē. Kūtīs tiks kontrolēts slāpekļa 
un amonija līmenis – attiecīgi tiks palielināta vai pazeminā-
ta ventilatoru jauda. Lai papildus samazinātu smaku emisiju 
izplatību, tiks maksimāli saglabāts dabiskais apaugums ap 
plānoto ražotnes vietu. Ražotnes tiešā tuvumā neatrodas 
apdzīvotas vietas, kas būtu pakļautas būtiskai smaku emi-
siju ietekmei.

Troksnis. Iespējams galvenokārt ražotnes būvniecības 
laikā palielinātas autotransporta kustības dēļ. 

Rakstiskus priekšlikumus par plānoto darbību līdz 2018. 
gada 6. novembrim var iesniegt Vides pārraudzības valsts 
birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV–1045; tālrunis 67321173, 
fakss 67321049; vpvb@vpvb.gov.lv

(Decembra numurā publicēsim apkārtējo iedzīvotāju 
viedokli par olu un to produktu ražotnes izveidi 

Madlienas pagastā)

Skolotāju diena Madlienas vidusskolā

Skolotājs – tā ir personība, kurai 
nav līdzīgu, šī ir visdaudzpusīgākā pro-
fesija no visām. Tikai skolotājs ir spē-
jīgs sniegt padomu un palīdzīgu roku 
kā vecmāmiņa, izstarot maigumu un la-
bestību kā mamma, taču par spīti tam 
uzturēt dzelžainu stingrību kā tētis…

5. oktobrī Madlienas vidusskolas 
12. klase aicināja visus pedagogus uz 
Skolotāju dienas sarīkojumu. Pasā-

kuma pirmajā daļā pedagogi tika ap-
sveikti ar ābolu kā gudrības simbolu 
un īpašu novēlējumu. Pēc tam tika pa-
rādīts video, kurā katra klase vēlēja la-
bus vārdus savai klases audzinātājai.

Lai skolotāju sirdis gavilētu, 12. 
klase bija sarūpējusi kādu īpašu pār-
steigumu. Viņi bija uzaicinājuši māks-
linieku Ainaru Bumbieri, kurš skolotā-
jiem svētkos veltīja mīļas un sirsnīgas 

dziesmas.
Pasākuma otrajā daļā 12. klase 

bija sagatavojusi video ieskatu, kā, 
viņuprāt, norisinās skolotāju ikdiena 
un dažādas aktivitātes, kuru laikā no-
skaidroja pedagogu veiklību, attapību 
un zināšanas. Pēc pasākuma skolēni 
aicināja visus skolotājus uz kūku un 
tasi kafijas.
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Bija skaista, saulaina rudens pēc-
pusdiena. Pie ugunsdzēsēju depo 
pulcējās bijušie tautfrontieši. It kā jau 
nekas pārlieku īpašs – klāts galds ar 
maizītēm un kaut ko nedaudz stiprā-
ku... iededzināts ugunskurs... un kopā 
būšanas sajūta. 

 Pāri Skrīveru šosejai ar cēlu soli 
zemessardzes formā nāk Raimonds 
Mārtiņš. Viņa sieva – Beāte, kādreizē-
jās Tautas Frontes Madlienas grupas 
vadītāja. Tūlīt arī pārējie pievienosies. 
Lillija ar Anitu visu iekārto, katram 
atnācējam tiek piesprausta sarkan-
baltsarkana lentīte. Ir pagājuši 30 gadi, 
it kā sen... 

 Valda patīkami svinīga atmosfēra, 
lai arī sanākušo nav tik daudz, kā tas 
bija toreiz, pirms 30 gadiem, kad te 
pulcējās ļoti liels cilvēku skaits, kurus 
vienoja alkas pēc brīvības. Tik stipras, 
saliedētas alkas... Arī sarkanbaltsar-
kanais karogs, kas ilgus gadus ticis 
slēpts no padomju varas, baidoties no 
represijām, nu pacēlās depo tornī: „Par 
brīvu Latviju.... par brīvu Latviju... par... 
brīvu...” Tas plīvoja un it kā čukstēja ar 
cerību un ticību: „Mums izdosies...” 
Laikam tik lielu saliedētību nekad vairs 
neizdosies panākt. 

Svīnīgā gājienā, ejot uz kapiem, lai 
noliktu ziedus pie pieminekļa, Pauļon-
kuls (Pauls Jēkabsons) rāda tā laika 
Tautas frontes izdevumu „Dziesmu tek-
sti līdzdziedāšanai” un atceras, cik sa-
liedēti toreiz bija cilvēkli. „Kad notiek 
kaut kas traģisks, cilvēki nāk kopā, lai 
aizstāvētos, lai būtu vienoti. Ikdienā, 

kad vairs nekādas briesmas nedraud, 
katrs pats par sevi.”

Pie pieminekļa kapu kalniņā visi 
dziedāja un simboliski izveidoja no 
sarkanbaltsarkanām svecēm uzrakstu 
LTF (Latvijas Tautas fronte). Katrs nolika 
puķītes pie pieminekļa nevis tāpēc, ka 
jānoliek, bet tajā slēpās kaut kas dzi-
ļāks, vārdos neaprakstāms – tā sajūta, 
ka eju uz visu ... noliekot bailes malā... 
Jo bija, ko zaudēt, bet pāri bailēm kā 
sveču liesmas, kas rotāja LTF uzrakstu, 
bija neviltota ticība brīvībai. Tik daudz, 
izrādās, var panākt bez ieročiem, bez 
vardarbības... Tas neredzamais spēks, 
tā tautas pašapziņa, kuras priekšā ie-
roči kļūst bezspēcīgi. 

Caur ugunskura liesmām varēja sa-
skatīt Madlienu. Pie depo torņa atkal 

plīvoja tas pats sarkanbaltsarkanais 
karogs kā toreiz. Bijušo tautfrontiešu 
skatieni pavērsās tur – augšā... Viņi 
nenobijās, viņi cēlās un gāja... Un kat-
ram ir savs personīgais stāsts par tā 
laika sajūtām.

Mareks Liepa

Atminos, kā pirms 30 gadiem 8. ok-
tobrī tika dibināta Latvijas Tautas fron-
te. Mēs, bijušie tautfrontieši, 12. ok-
tobra vakarā sanācām kopā pie depo 
ēkas, lai atcerētos to dienu notikumus. 

Toreiz lielākā daļa Baltijas tautu 
pulcējās kopā, lai atbrīvotos no uz-
spiestās varas. Savulaik tieši depo tor-
nī mēs pacēlām pirmo Latvijas karogu 
Madlienā. Mēs, tautfrontieši, bijām 
galvenais spēks, kas panāca savas 
valsts atbrīvošanu. Mums nebija bai-
ļu iet un darīt, bet pietrūka pieredzes. 
Bija komparijas darboņi, kas centās 
mūs vadīt un pamācīt. Tepat Mad-
lienā es vienu par redīsiņu nosaucu, 
tam apkārt sarkans, vidū balts. Sirdī 
jau arī viņš bija par brīvu Latviju. Bija 
arī Tautas frontes kustības novērotā-
ji, kas nekur nepiedalījās, kad bijām 
savu valstiskumu atjaunojuši, viņi ātri 
manījās iegūt labus amatus, veidoja 
partijas. Toreiz Gidmaņtēvs sacīja, ka 
20 gados sasniegsim Eiropas vidējo 
dzīves līmeni. Mēs tam ticējām, tagad 
šajos bezgalīgajos partijas cīniņos un 
solījumos esam noguruši. Tie, kas tika 
pie labumiem, jau sen ir Eiropā, mēs, 

Latvijas Tautas frontei – 30
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tie pārējie, tipinām uz Eiropas pusi. 
Un tomēr Tautas frontes laiks bija 

skaists un notikumiem bagāts. Ne kat-
ra paaudze piedzīvo to, ka ar dzies-
mām uzvar labi bruņotas militāras 
valsts varu. Domāju, ka mēs visi, ja va-
jadzētu, darītu to atkal. 

Mēs joprojām ticam savai valstij. 
Kaut lēnām, tomēr dzīve mainās uz 
augšu. Tā jābūt, jo aug un jau Dziesmu 
svētkos dzied un dejo mūsu mazbērni. 
Viņiem atvērtas visas pasaules skolas, 
viņi turpinās tautfrontiešu iesākto ceļu.

Beāte Mārtiņa, 
Madlienas Tautas frontes 

grupas vadītāja

5. oktobrī Madlienas VPII „Taurenī-
tis” tika organizēts pasākums kopā ar 
vecvecākiem, lai iepazītu bērnu dzīvi 
grupā, redzētu un dzirdētu savus maz-
bērnus muzicējot, tā gūstot prieku un 
gandarījumu. Bērni šos svētkus vien-
mēr gaida ar prieku! Šāds pasākums 
vecvecākiem dod iedvesmu aktivizēt 
savu nodarbošanos ar mazbērniem, 
līdz ar to viņiem veidojas pozitīva at-
tieksme pret pirmsskolu, kas spēj pie-
dāvāt kopīgu paaudžu darbošanos. 

Sagaidot vecvecākus, sagatavoša-
nas grupas bērni iepriecināja ar mū-
ziklu „Rācenis”, tā apliecinot savus 
talantus solo numuros. Tas nodrošinā-
ja aizraujošu izrādes ritmu un radīja at-
raktīvu noskaņu gan pašiem bērniem, 
gan skatītājiem.

Projekta ietvaros ar Ogres nova-
da domes atbalstu tika iegādāti jauni 
mūzikas instrumenti – dalītais metala-
fons, mazās kongas, bongo, trīsstūri, 

šķīvji u.c. Spēlējot orķestrī, ieskandi-
nājām jaunos mūzikas instrumentus 
– vecvecāki varēja dzirdēt to daudzkrā-
saino skanējumu. 

Pasākuma otrās daļas radošajās 
darbnīcās piedalījās visas 6 pirms-
skolas grupas – aptuveni 85 bērni un 
vairāk nekā 100 vecvecāki, kuri kopā 
ar bērniem izgatavoja skaņu rīkus no 
sadzīvē un dabā sastopamiem mate-
riāliem. Tika izgatavoti dažādi mara-
kasi, skanošas bumbiņas, tamburīni, 
bungas, lietus koki, skanoši cimdiņi 
u.c. Bērniem bija ļoti interesanti uzzi-
nāt un pētīt skaņas, to izcelsmes avo-
tus. Skaņu rīku iepazīšana, spēles ap-
guve un arī to darināšana ir vienīgais 
veids, kā tos paglabāt no aizmirstības. 
Tā ir tautas kultūras mantojuma iepa-
zīšana un uzturēšana jau no mazām 
dienām. Tā vecvecāki saviem mazbēr-
niem dāvāja sajūtu un izjūtu pieredzi 
– bērni iemācījās klausīties un radīt, 

salīdzināja dažādas skaņas, trokšņus 
un ritmus. Katrs bērns ieguva savu 
pašdarināto skaņu rīku, kuru varēs iz-
mantot ikdienā – mūzikas aktivitātēs. 
Pēc radošajām darbnīcām visi bērni 
un vecvecāki pulcējās zālē, lai kopā 
ieskandinātu jaunizgatavotos skaņu rī-
kus trokšņu orķestrī. Muzicēt varēja ar 
jebkuru priekšmetu, kas vien rada rit-
mu un skaņu, kaut ar koka karotēm vai 
metāla katlu vāciņiem. Visi bija emo-
cionāli atsaucīgi un gatavi piedzīvot 
visas izjūtas, ko rada mūzika.

Noslēgumā notika cienāšanās ar 
saldumiem, kliņģeri un tēju. Kā mīļu 
piemiņu no šīs dienas katrs vecvecāks 
saņēma apsveikumu no saviem maz-
bērniem. Liels paldies visām skolotā-
jām, darbiniekiem, kuri iesaistījās un 
darbojās kopā ar bērniem!

Mūzikas skolotāja Ilva Kaulača
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Oktobris Madlienas bibliotēkā

Dzejas dienas
13. oktobrī Madlienas bibliotēkā 

notika dzejas un mūzikas pēcpusdiena 
„Satiksimies rudens vārtos”, kuras vie-
si šoreiz bija dzejniece Sandra Grīnber-
ga un mūziķis Kaspars Krastiņš. 

Dzejnieces Sandras Grīnbergas 
darbi ir publicēti dzejas kopkrājumos, 
viņai ir četras savas dzejas grāmatas 
– „Pieskarties mirklim”, „Tavs pieskā-
riens”, „Satiksimies rudens vārtos” un 
„Tā bija mīlestība”.  Sandra ir vairāk 
nekā simt dziesmu tekstu autore, no 
kurām daudzas ir dzirdamas arī Latvi-
jas Radio 2 ēterā. Jau divus gadus pēc 
kārtas dzejniece uzvar Guntara Rača 
rīkotajā dzejas konkursā „Dzeja no 
sirds”. 

Kaspars Krastiņš ir dziedātājs, mū-

ziķis, daudzu dziesmu mūzikas un 
tekstu autors. Sadarbojas ar vairākiem 
dzejniekiem, rakstot melodijas dzies-
mām, kuras pats arī izpilda. Savu dze-
ju un dziesmu notis ir publicējis grā-
matā – kopkrājumā „Tikai trīs vārdi”. 
Kaspars Krastiņš koncertē un uzstājas  
daudzu Latvijas pilsētu un pagastu 
kultūras namos, bibliotēkās, aprūpes 
centros un pansionātos.

Kaspars par sevi saka: „Beidzot ir 
pienākuši tie gadi, kad pieņēmu lēmu-
mu pievērsties mūzikai daudz nopiet-
nāk. Dziedāt un muzicēt man ir paticis 
vienmēr, taču nu ir laiks to visu pama-
zām ierakstīt un nodot vērtēšanai klau-
sītājiem.”

Pusotra stunda paskrēja nemanot, 
mainoties dzejas rindām ar dziesmām, 
tik emocionālām un izjustām. Brīžiem 
tik smeldzīgi, bet skaisti! Pasāku-
mam īpašu rudens sajūtu radīja mūsu 
mākslas skolas audzēkņu darbu izstā-
de.

Patīkami bija saņemt vēstuli no 
Sandras: „Sirsnīgs paldies Jums par 
uzņemšanu – neatceros, ka vēl kur 
būtu bijusi tik mājīga sajūta. Mēs, pro-
tams, aizbraucām arī uz skatu torni. 
Pasakains skaistums paveras visap-
kārt. Paldies par ieteikumu! Par ozolu 
birzi un gidi Dacīti mēs vienkārši bijām 
sajūsmā. Un vēl tās jaukās dāvaniņas, 
mīļuma pilnas...” Mēs, bibliotēkas dar-
binieki, arī sakām lielu paldies Dacei 
Iraids par šo iespēju māksliniekiem 
iepazīt Latvijas pagastu ozolu birzi un 
pateicība viņai par jaukajām dāvani-
ņām. Prieks, ka viesiem varējām dot 
pozitīvas emocijas un parādīt mūsu 
apkārtnes skaistākās vietas. Paldies 
visiem, kas atnāca uz šo pasākumu!

Kino diena
20. oktobrī projekta „No pagātnes 

līdz mūsdienām” ietvaros Madlienas 
bibliotēkā viesojās aktrise Zane Lei-
mane. Filmā „Ūdensbumba resnajam 
runcim” viņa atveidoja mazo Lindiņu. 

Kino dienu sākām ar filmu „Ūdens-
bumba resnajam runcim”, un pēc tam 
Zane stāstīja par filmēšanu. Tā kā fil-
mas uzņemšanas laikā meitenei bija 
tikai 4 gadi, tad viņa atcerējās gan sa-
vas izjūtas, gan mammas un režisoru 
stāstīto.

Izmaiņas Zanes dzīvē saistās ar vi-

joli, ko viņa sākusi spēlēt jau 4 gadu 
vecumā. Pateicoties šim mūzikas ins-
trumentam, viņa nokļuva Nacionālajā 
teātrī, kur spēlējusi četrās izrādēs.

9 gadu vecumā Zanei bija galvenā 
loma filmā „Mazie laupītāji”. Šogad fil-
mā „Nameja gredzens” Zane atveidoja 
Ulupa meitu, un Latvijas simtgadei vel-
tītajā mūziklā „Brīnumputns” piedalī-
jās kā soliste. 

Interesanti bija klausīties viņas 
stāstījumā. Zanei ir tikai 19 gadi, bet 
jaunietes dzīvē vienlaicīgi notiek dau-
dzas un dažādas lietas – Zane ir skolo-
tāja Emīla Dārziņa mūzikas skolā, mā-
cās skatuves mākslu Latvijas Kultūras 
koledžā, kā arī spēlē Valmieras teātra 
izrādē „Meža meitas” un ir dalībniece 
folkgrupā „Skandi”. 

No Zanes staroja pozitīva enerģija, 

kas uzlādēja pasākuma apmeklētājus. 
Ar lielu interesi un aizrautību visi klau-
sījās atmiņu stāstos un uzdeva Zanei 
jautājumus par filmu un nākotnes plā-
niem. Viņa mūs priecēja ne tikai ar at-
miņām par filmu, bet dziedāja un spē-
lēja savu mīļāko instrumentu – kokli. 
Zanes izpildījumā dzirdējām gan jauku 
šūpuļdziesmu kokles pavadījumā, gan 
tautasdziesmas, gan fragmentu no 
operas – pēc skatītāju lūguma. Paldies 
Ogres novada pašvaldībai par finan-
siālu atbalstu! 
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Kubisms, klimata pārmaiņas un „Sīkpēdis”

Skolēnu brīvdienu nedēļā K. Kažo-
ciņa Madlienas Mūzikas un mākslas 
skolas mākslas nodaļas audzēkņi sko-

lotāju Inetas un Skaidrītes vadībā lie-
tainā 24. oktobra rītā devās uz Rīgu. 
Pirmā nodarbība notika 20. gadsimta 
20. gadu aktīvo mākslinieku Romāna 
Sutas un Aleksandras Beļcovas mu-
zejā, kur audzēkņi tika iepazīstināti 
ar kubisma idejām, vērojot pie sie-
nām izliktos mākslinieku darbus. Pēc 
tam sekoja radošais darbs – pašiem 
jārada zīmējums, ievērojot kubisma 
pamatprincipus: vienkāršotas līnijas, 
stilizēti ķermeņi, ģeometriskas formas. 
Audzēkņi, no sirds aizrāvušies, radīja 
pārsteidzošus un krāsainus darbus! 
Tad sekoja Latvijas Dabas muzeja ap-
skate un izglītojoša darbošanās ar 
koka modeļiem, izpētot klimata izmai-
ņas. Noslēdzot radošo un izpētes pil-
no priekšpusdienu, ceļš veda uz kino 
skatīties multiplikācijas filmu „Sīkpē-
dis”, stāstu par sniega cilvēkiem, kuru 
mierīgajā ikdienā uzrodas Cilvēks jeb 
Sīkpēdis. 

Šī bija diena, kas lika paraudzīties 
uz savu dzīvi kā iespēju izvēlēties, kad 

apzināti lauzt un deformēt līnijas, lai 
radītu mākslas darbu, un kad pievērst 
uzmanību savas ikdienas darbībām, 
kuras ilgtermiņā var iespaidot vidi 
mums apkārt.  

Eiropas Parlamenta Vēstnieku sko-
las” ir ES mēroga programma, kuru sa-
darbībā ar pedagogiem īsteno Eiropas 
Parlamenta birojs (EPB) Latvijā. Kopš 
2016./2017. mācību gada „Eiropas 
Parlamenta Vēstnieku skolas” statusu 
Latvijā ieguvusi jau 41 skola dažādās 
Latvijas pilsētās.

Programmas mērķis ir veicināt jau-
niešos apziņu par sevi kā nozīmīgu ES 
daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā 
notiekošo un motivēt līdzdarboties. 
Programma paredzēta 9.–12. klašu au-
dzēkņiem un sniedz tik ļoti nepiecie-
šamo metodisko atbalstu skolotājiem 

integrētas ES tematikas iekļaušanai 
formālajā un neformālajā mācību pro-
cesā, atspoguļojot mūsu mijiedarbību 
ar Eiropu – kultūrā, vēsturē, literatūrā, 
mākslā, mūzikā, fizikā, ķīmijā, svešva-
lodās u.c.

Programma tiek īstenota mācību 
gada garumā, un šoruden tajā iesais-
tījušās 30 jaunas skolas, starp tām ir 
arī Madlienas vidusskola. EP Vēstnie-
ku skolas pamatkomandu veido 11. 
klases skolnieces Tince Mūrniece un 
Annija Augšpule. Aicinām interesentus 
no vidusskolēniem pievienoties mūsu 
komandai. Vēstnieku skolas darbu ko-

ordinē skolotāja Ligita Ridūze.
2018. gada 17. oktobrī Latvijas Uni-

versitātē pulcējās 140 Latvijas skolēni 
un pedagogi, kurus vienoja viens tituls 
– vēstnieki. Rīta cēlienā ar septiņiem 
ieteikumiem labākai dzīvei dalījās LNT 
ziņu moderators, RSU lektors, daudz-
pusīgais un talantīgais Mārtiņš Daugu-
lis. Viņa ieteikumi labākai dzīvei – esi 
atbildīgs egoists, kritiski domājošs, 
piekop aktīvu darbību, runā ar citiem 
un esi lepns, izcils, īpašs! Lekciju tur-
pināja Eiropas Parlamenta deputāts 
Roberts Zīle un Eiropas Kustības Lat-
vijā prezidents Andris Gobiņš. Dienas 
otrajā pusē devāmies uz Eiropas Par-
lamenta biroju Rīgā, kur strādājām 
praktiski, iepazīstot cits citu, kopīgi 
apspriežot un izzinot citu skolu tradīci-
jas un dalības pieredzi projektā, plāno-
jot risinājumus aktuālām problēmām. 
Vēstnieku skolām šis gads ir īpašs ar 
to, ka 2019. gada 25. maijā ir Eiropas 
Parlamenta vēlēšanas, tāpēc norisinā-
sies dažādi informējoši pasākumi, lai 
aicinātu ikvienu līdzdarboties un būt 
atbildīgam par mūsu nākotni.

Tince Mūrniece, Ligita Ridūze
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Manai Latvijai dzimšanas dienā

Ai, ģimene, ai, Latvija,
Cik skaista tu gan esi!
Es neko citu nevēlos,
Tikai mājas, ģimeni
Un skaisto Latviju!

Linards Daniels Puriņš, 6.a kl.

Latvija, Latvija, cik daudz tu zini!
Latvija, Latvija, cik tu esi skaista!
Latvija, Latvija, cik tev daudz skais- 

      tu vietu!
Latvija, Latvija, tu esi mana dzimte- 

      ne!
Anastasija Jakovļeva, 6.a kl.

Latvija, Latvija, tu esi manas mājas!
Latvija, Latvija, tu esi mana ģimene!
Latvija, Latvija, tu esi mana dzimte- 

      ne!
Latvija, Latvija, tu esi mana sirds!

Ksenija Aļhimoviča, 6.a kl.

Latvija – mūsu mājas,
Tēvzeme – mūsu zeme,
Cilvēki – mūsu ģimene,
Ģimene – mūsu mīlestība.

Justs Liepiņš, 6.a kl.

Tu skaistā, jaukā Latvija!
Tu labākā šai zemē!
Tu mīļākā, tu jaukākā!
Tu labākā šai zemē!

Sandija Tobiase, 6.a kl.

Latvija, Latvija, Latvija!
Šīs manas mājas, mana zeme.
Latvija, Latvija, Latvija!
Šeit mana ģimene, mani draugi.
Latvija, Latvija, Latvija!
Šeit visi, ko es mīlu.
 Paula Trence, 6.a kl.

Maza mana Latvija,
Stipra mana Latvija.
Brīva, skaista, apburoša –
Tāda mana tēvu zeme.

Marta Ramona Graudiņa, 6.a kl.
 
Ak, Latvija, Latvija, Latvija!
Ak, ģimene, ģimene, ģimene!

Ak, mājas, mājas, mājas!
Manas mīļās atmiņas!
 Amanda Grundane

Migla, saule un rīts – 
Viss ir miglā tīts.
Latvijai jābūt skaistai,
Nevis miglā sietai.
Koki, lapas un diena – 
Tāda ir tikai viena.
Ārā silts, un gribas mājās,
Enerģija vien tik kājās.
 Evelīna Irbīte, 6.a kl.

Mēs dzīvojam Latvijā, valstī, kurā 
ir brīnumaini skaists rudens. Krīt zel-
tainas lapas. Kļavu, ozolu, vīksnu un 
kastaņu lapas virpuļo un vēlāk apsedz 
zemi. Tās sargā mauriņu un pazemes 
iemītniekus no pirmajām salnām. No 
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rīta, kad migla ietinusi sevī visu pasau-
li, pat tuvumā esošos kokus vairs nevar 
saskatīt. Rudenī viss tik skaisti aiziet. 
Daba sagatavojas mieram un ziemai, 
kad aukstie vēji atnesīs baltu mirdzu-
mu. 

Linda Smilškalne, 10.kl.

Rudenī oranžās, sarkanās un dzel-
tenās lapas noklāj visus pagalmus un 
ceļus. Rīts iesākas ar miglas plīvuru 
un saulīti, kas uzsmaida ikvienam, lai 
diena būt veiksmīga un izdevusies. 
Septembrī skolā atsākas bērnu čalas, 
no rītiem nu agrāk jāceļas, jo laiskais 
vasaras laiks nu ir pagājis. Latvijas ru-
dens šogad tiešām krāšņs un burvīgs. 
Cilvēki steidz to visu iemūžināt fotogrā-

fijās. Rudens zelts ir kā dāvana manai 
Latvijai dzimšanas dienā.

 Kristīne Jankava, 10.kl.

Katram gadalaikam manā tēvzemē 
savs laiks. Rudens ierodas septembrī, 
priecē visa oktobra garumā un atvadās 
novembrī. Rudens vīrs nežēlo krāsu 
otas, izdaiļodams lapas viskrāšņākajā 
rotā. Naktis kļūst vēsākas, rīti atnāk, 
miglā tīti, un pamazām ļauj no māko-
ņiem izslīdēt saules stariem. Rudens 
ir arī talku laiks, kad jāgrābj lapas un 
palīgā jāsauc gan draugi, gan radi, gan 
kaimiņi. Latvijai jābūt skaistai un sa-
koptai, jo novembrī svētki – 100. dzim-
šanas diena.

 Ivanda Gurinoviča, 10.kl.

Septembra pēdējā nedēļas nogalē, 
svinot Starptautisko Skolotāju dienu, 
K. Kažociņa Madlienas Mūzikas un 
mākslas skolas pedagogu un darbinie-
ku kolektīvs devās uz Igauniju pēc ra-
došas iedvesmas un jauniem kultūras 
iespaidiem. Galamērķis – Tartu. Laiks 
kā no pastkartēm – lai kur tiktu vērsts 
skatiens, acis attapās spožā lapu zel-
tā. Pirmā apstāšanās – Verevi ezera 
krastā Igaunijas pilsētiņā Elvā. Sakop-
ta pludmale, laiks peldēm par vēsu, 
taču vasarā šeit noteikti ir jauki. Sēžot 
uz soliņiem un koka platformas, kas 
iestiepjas ūdenī, baudījām līdzņemto 
maltīti. Krastmalā izvietotas atrakcijas, 
kuras, nosprieda pedagogi, jāizmēģi-
na! Mākslas skolotāja Vineta uzrāpās 
pa virvju pinumu kā zirnekļcilvēks – 
bez šaubīšanās un veikli! Savukārt 
skolotāja Inta pirmā precīzi novietoja 
bumbiņas balansa spēlē. 

Ceļš veda tālāk. Sākām ar grandio-

zo Igaunijas Nacionālo muzeju. Neti-
cami milzīgi izmēri celtnei, kurā atvē-
lētas lielas telpas ekspozīcijām (tām 
vien vairāk nekā 6000 kvadrātmetru), 
muzeja krājumiem, konferenču zālei, 
kino, suvenīru veikalam, restorānam 
un kafejnīcai. Ekspozīcijā galvenā no-
zīme igauņu kultūrai, papildinot to ar 
citu somugru tautu kultūru. Mūs sagai-
dīja latviešu meitene Daiga, smaidīga 
un pozitīva gide, kas izvadāja pa izstā-
di „Urālu atbalss”. Kompetenta gida 
pavadībā izstādes konceptu vieglāk 
saprast. 

Paēdām pusdienas, iekārtojāmies 
viesnīcā un devāmies uz Vanemuines 
teātri lūkot, kā čehu režisors Pjotrs 
Zuska iestudējis komponista S. Prokof-
jeva baletu „Romeo un Džuljeta”. Visi 
kā viens bijām sajūsmā, fantastiska 
vizuālā un emocionālā pieredze! Kla-
siskais Šekspīra stāsts tik saprotamā 
mūsdienu skatuves valodā. Skolotāji 

atzina, ka ekskursija jau tagad izde-
vusies – baleta pieredze atsverot visu 
garo braucienu no Madlienas.

Pēc baleta sekojām direktorei Vitai, 
kas mūs izvadāja pa naksnīgo Domu 
kalnu. Nākamā diena ieradās ar māko-
ņiem un smidzekli, saģērbāmies silti 
un devāmies jaunas pieredzes mek-
lējumos. Pabijām lieliski izveidotajā 
Botāniskajā dārzā un guvām iespaidus 
igauņu hiperreālisma vēsturei veltīta-
jā izstādē, kas iekārtota Tartu „Pizas 
tornī” – šķībā ēkā, kur izvietots Tartu 
Mākslas muzejs. Iespaidi arī no Tartu 
Leļļu muzeja, AHHAA zinātnes centra, 
vides skulptūrām un ielu mākslas! Jā-
piebilst, ka nemīlīgie laikapstākļi mūs 
nesabiedēja. Secinājām – Tartu ir ie-
dvesmojoša kultūras pilsēta, kurā no-
teikti ir vērts atgriezties!

Santa Siliņa, kultūras metodiķe
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Laulības dzīves ainiņas
jeb teatrāla pēcpusdiena Madlienā

Kas gan var būt skaistāks, traģis-
kāks, nopietnāks, komiskāks, cerī-
gāks, mīļāks, absurdāks, aizraujošāks, 
garlaicīgāks, īsāks, nebeidzamāks – 
kas gan var būt neizbēgamāks par lau-
lības dzīvi!?

Divas pasaulslavena dramaturga 
īslugas vienā izrādē to lieliski atklāj – 
četri lieliski Madlienas teātra aktieri to 
lieliski nospēlē!

Pa ceļam uz nepavisam nenopiet-
nu pirmizrādi – esam guvuši pavisam 
nopietnu profesionālas žūrijas pirmās 
pakāpes ievērību. Divu mūsu aktie-
ru (Sarmītes Mežapuķes un Kristapa 
Lepša) darbs ir izpelnījies īpašas sim-
pātijas- šīs pašas nopietnās žūrijas 
priekšā! Un visbeidzot – esam guvuši 

pārliecību, ka ne tikai pieredze, bet arī 
jaunība var būt pārliecinoša, aizraujo-
ša un šarmanta – to lieliski apliecina 
mūsu radošās kompānijas jaunākā da-
lībniece (Jogita Lazdiņa) savā debijas 
lomā!

Īsumā par lugām
Valentīns Krasnogorovs – ķīmijas 

zinātņu doktors pēc izglītības un dra-
maturgs pēc aicinājuma. Daudzu des-
mitu lugu autors, kura darbi pazīstami 
visā pasaulē. Savās lugās viņš meista-
rīgi prot radīt intrigu jau pirmajās mi-
nūtēs un spēj noturēt neatslābstošu 
skatītāja interesi līdz pašām beigām. 
Krasnogorova lugas nepakļaujas žanra 
rāmjiem – tajās dzimst mīlestība, mirst 
ilūzijas, cīnās humors ar ironiju, drāma 

ātri vien pārvēršas trillerī, un beigas, 
laimīgas vai skumjas, kā vienmēr, ir 
neparedzamas.

Divas V. Krasnogorova lugas arī šajā 
teatrālajā pēcpusdienā – „Sievietei 
būt” pirmajā daļā un „Neuzticības prie-
ki” otrajā daļā.

Lomās:  
„Sievietei būt”
Vecākā sieviete: Inga Lazdiņa
Jaunākā sieviete: Jogita Lazdiņa

„Neuzticības prieki”
Viņa: Sarmīte Mežapuķe
Viņš: Kristaps Lepsis

Režisors: Gundars Cauka
Dizains, skaņa, gaisma: 
Mareks Liepa

Pirmizrāde 3. novembrī Madlienas 
kultūras namā. Uz tikšanos izrādēs!

Gundars Cauka, režisors

LAULĪBAS DZĪVES AINIŅAS
teatrāla pēcpusdiena

„Neuzticības prieki” „Sievietei būt”
 Valentīns Krasnogorovs  Valentīns Krasnogorovs

Lomās: 
Inga Lazdiņa,

Jogita Lazdiņa 

Lomās: 
Sarmīte Mežapuķe, 

Kristaps Lepsis

Režisors: 
Gundars Cauka

              

kopā ar amatierteātri “Madliena”

 
 

Turpinot iesākto tradīciju, 2. no-
vembrī jau trešo reizi Ogres pirms-
skolas izglītības iestādē „Riekstiņš” 
norisinājās Ogres novada pirmsskolu 
izglītības iestāžu vokālo ansambļu sa-

dziedāšanās svētki „Kopā jautrāk”.
 Šoreiz tie bija veltīti Latvijas simt-

gadei. Sadziedāšanās svētkos piedalī-
jās vairāk nekā 100 bērnu no deviņām 
Ogres novada pirmsskolas izglītības 

iestādēm. Savu muzikālo priekšnesu-
mu sniedza arī mūsu Madlienas VPII 
„Taurenītis” vokālais ansamblis „Zī-
ļuks”, kuru sagatavoja mūzikas skolo-
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Ogres novada pašvaldība 
paziņo, ka tiks rīkota Ogres 
novada pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma – zemes 
gabala „Andrīši”, Madlienas 
pag., Ogres nov., kadastra nu-
murs 74680090064 (zemes 
vienība ar kadastra apzīmēju-
mu 74680080111 un platību 
9,5864 ha) – atsavināšanas 
izsole ar augšupejošu soli. Iz-
soles sākumcena 12400  EUR. 
Izsoles solis – 200,00 EUR.

Izsole notiks 23.11.2018. 
plkst. 12.00 Ogres novada 
pašvaldības mazajā sēžu zālē, 
Brīvības ielā 33, Ogrē. Izsoles 
dalībnieki tiek reģistrēti līdz 
22.11.2018. plkst. 15.00.

Iepazīšanās ar izsoles no-
teikumiem un izsoles dalīb-
nieku reģistrācija tiek veikta 
Ogres novada pašvaldības Ap-
meklētāju pieņemšanas cen-
trā, Brīvības ielā 33, Ogrē dar-
ba dienās no plkst. 9.00 līdz 
16.30, piektdienās līdz plkst. 
15.30. Izsolāmās mantas ap-
skates vietu un laiku lūdzu 
saskaņot iepriekš pa tālruni  
29204753 (Ogres novada paš-
valdības Madlienas pagasta 
pārvaldes vadītājs Ojārs Atslē-
dziņš). 

 
Atsavināmais izsoles 
objekts „Andrīši”, Madlienas pag., Ogres nov. 

Īpašuma sastāvs 

Nekustamais īpašums „Andrīši”, Madlienas pag., Ogres nov. sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 74680080094, platība 2,5645 hektāri un 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74680080111, platība 9,5864 
hektāri. 
 
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu74680080111, platība 9,5864 
hektāri, sastāvā saskaņā ar zemes lietošanas veidu eksplikāciju ir 9,0032 ha 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,1473 ha krūmāji, 0,4359 ha purvi. 
Nekustamais īpašums Madlienas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.100000570916 reģistrēts uz Ogres novada pašvaldības vārda.  

Nekustamā īpašuma 
izsoles sākumcena EUR 12400,00 

Nodrošinājuma nauda  EUR 1240,00 

Izsoles veids, datums, 
vieta 

23.11.2018. plkst.12.00 
Mutiska izsole ar augšupejošu soli, solis EUR 200 
Brīvības ielā 33, Ogres novada pašvaldības 2.stāva zālē 

Nodrošinājuma naudas 
samaksa kārtība 

Nodrošinājuma nauda jāieskaita Ogres novada pašvaldības kontā: Valsts 
Kase, Nr.LV25TREL9800890740210, TRELLV22 

Pieteikumu iesniegšanas 
vieta, reģistrācijas kārtība 

Pieteikumam un kvītij par nodrošinājuma naudas samaksu jābūt iesniegtam 
līdz 22.11.2018 plkst.15:00 Brīvības ielā 33, Ogrē, Apmeklētāju 
pieņemšanas centra 1.stāvā 

 

Samaksas kārtība Divu nedēļu laikā no izsoles dienas 

Pieteikšanās 
iesniegums   Sk. saiti 

Vērtējums  Sk. saiti 

Izsoles objekta apskates 
vieta un laiks 

 
Darba dienās, iepriekš vienojoties pa tālruni  29204753 (Ogres novada 
pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš) 
  

Izsoli organizatorē 
Ogres novada pašvaldības īpašuma objektu izsoles komisija Brīvības ielā 33, 
Ogrē, tālr. 65049153 
 

 

tāja Ilva Kaulača. Katra bērnudārza an-
samblis bija sagatavojis dziesmu, ko 

veltīja savai valstij svētkos, kā arī sarū-
pējis īpašu sveci, ko pēc priekšnesuma 

ielika lielajā dzimšanas dienas tortē. 
Bērni dziedāja par savas ģimenes mī-
lestību, par Latviju, par tās dabu, par 
saldumiem, par brīnumiem un citām 
tēmām. 

Pēc muzikālajiem priekšnesumiem 
bērnus sveica un pedagogiem par dar-
bu pateicās Ogres novada pašvaldības 
Izglītības, kultūras un sporta jautāju-
mu komitejas priekšsēdētājs, deputāts 
Artūrs Mangulis, kā arī Ogres novada 
pašvaldības Izglītības, kultūras un 
sporta pārvaldes pirmsskolas izglītī-
bas darba speciāliste Evija Slise.

Pasākuma izskaņā svētku dalībnie-
kus sagaidīja arī kāds pārsteigums – 
svētku torte!

Informāciju sagatavoja
 VPII „Taurenītis” 
vadītāja I. Mārtiņa 



Līdzjūtības

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 materiāliem atbild raksta autors.

Paliek balta ziedu taka,
Rudens zelts zem kājām bērts.
Un no dziļās laimes akas
Pasmelts tik, cik atvēlēts.

Esam kopā ar Sarmu Balodi lielajās bēdās, dēlu zaudējot, 
izsakām līdzjūtību visiem ģimenes locekļiem.

Pensionāru biedrība „Sisegale”

Dusi saldi, mīļo māmiņ,
Mūža miegs lai tev ir salds!

Auklē tevi rasas rīts,
Ziedi klās un sniedziņš balts.

Izsakām līdzjūtību Renātei Miķelsonei, māti smiltājā pavadot.

                                                      
SIA „Madliena 2”

Madlienas vidusskolas pasākumi 

12. novembris – Lāpu gājiens uz pieminekli, piemiņas    
                              brīdis Brīvības cīņas kritušajiem karavīriem

12.–16. novembris – Izstāde „Foto stāsts Latvijai” 
                                   1. stāva foajē

12.–16. novembris – Ģerboņu izstāde 1. stāva foajē

12.–16. novembris – Patriotisko rokassprādžu darbnīca  
               5.–9. klašu skolēniem

12.–16. novembris – Izstāde „Rakstu raksti Latvijai” 
                                   (sākumskolas foajē)

15. novembris – Spēka diena 1.–12. klašu skolēniem

15. novembris – Valsts svētku pasākums 
                             plkst. 14.00 skolas aktu zālē 

K. Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā

5. novembrī plkst.17.00 skolas zālē vecāku sapulce un  
psihologa Reiņa Lazdas lekcija par izdegšanas sindromu

15. novembrī plkst.17.00 skolas zālē Latvijas 
100. dzimšanas dienai veltīts koncerts 

„Latvija manā sirdī”

Izmaiņas Madlienas sociālā centra darba laikā
Turpmāk Madlienas sociālā centra apmeklētāju 

pieņemšanas laiks Madlienas pagasta pārvaldē ir 

               pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00, 
                                  no plkst.12.45 līdz 16.30 
            un trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00, 
                                  no plkst.12.45 līdz 16.30.

Izmaiņas saistītas ar cilvēkresursu trūkumu.

22. novembrī plkst. 19.00 Madlienas kinoteātrī „Odivi”
Dokumentālā filma „Lustrum” Ieejas biļete – 2,00 EUR

17. novembrī

 - Piemiņas brīdis 
    kapu kalniņā

         - Madlienas kultūras nama Lielajā zālē
                    valsts svētku koncerts
                „Mēs esam ierakstīti laikā
           

  Madlienas pagasta ilggadējo darbinieku godināšana

         - Svētku balle
            Muzicēs grupa „Kreicburgas ziķeri”
            Ieeja - bez maksas

22.00

18.00
15.00

(koncertā piedalās kultūras nama amatiermākslas kolektīvi)


