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Lai Jums nekad
Nepietrūkst laba,
Ik dienai ar prieku
Ko līdzi dot,
Iesākto pabeigt, cerēto satikt,
To, kas vēl tālumā, sagaidot.
Katrā sapnī,
Kas sapņots un izsapņots,
Vērtības zelta graudu rast...
( M. Stepēna)

Sirsnīgi sveicam
februāra jubilārus!
Vēl itin nekas nav sācies... un nav
arī beidzies... Dzīve tepat rit, pārējais
ir tikai vēl nenotikušais un jau bijušais.
Vērtējums seko pēc rīcības, tas nekad
neparādās pirms, jo nav radies iemesls. Šaubas, bailes – tās gan tēmētas nākotnē un balstās uz pagātni: „Bet
ja nu nesanāks? Varbūt būs tā un šitā?”
Lielākā dzīves daļa tiek pavadīta
vēl nenotikušajā un jau bijušajā. Starp
pagātni un nākotni – nekurienē, jo bijušais nekad vairs neatgriezīsies – labs
vai slikts, tas palicis nebūtībā. Arī tas,
kas vēl priekšā, nav precīzi un skaidri
zināms. Pat visrūpīgāk izplānotais var
pēkšņi izgāzties.
Šeit un tepat ir tik īss, ka ne satvert,
ne paturēt.
Ne satvert... ne paturēt... Tā dzīvē notiek. Kā sirdspuksti – straujāki,
mazāk strauji. Kā ieelpa un izelpa. Ne
satvert, ne paturēt... Ja sirdspuksti ap-

stājas, tā beigas. Ja izelpai neseko ieelpa – beigas. Viss īstais un patiesais
notiek tepat. Ne tur, ne tad, ne kaut
kad, bet tepat.
Tik ļoti pierasts paturēt... Piederēt...
Pasaules straujā mainība un nenoteiktība biedē, tāpēc nemitīgi ir jāmeklē patvērums. Situācija vienmēr
ir jātur zem kontroles, tā nedrīkst būt
neparedzama. Taču viss balstās uz neprognozējamību un neparedzamību.
Nekad tā īsti līdz galam nevar zināt,
kā būs. Vējš pēkšņi pamaina virzienu,
pazūd mākoņi, un spīd saule. Tad kaut
kas pamainās, un snieg sniegs. Laika
ziņas nekad nav 100% precīzas. Tāpat
arī visa dzīve. Var plānot, cerēt, ticēt,
bet var gadīties, ka viss būs pavisam
citādi. Cilvēki izdomā likumus, lai tos
ievērotu, bet vienmēr būs kāds, kas tos
pārkāps. Ne satvert, ne paturēt…
Pasaule ir pārāk mainīga, lai to pa-

kļautu, ierāmētu, kontrolētu, paturētu.
Tā ir kā krāsaina varavīksne, kurai tuvojoties, liekas, tūlīt, tūlīt to satversi,
taču tas nekad nenotiek. Tā vienmēr
izslīd no tvēriena.
Arī sirds puksti nepakļaujas... Ieelpa, izelpa – nepakļaujas. Un tie ir divi
vissvarīgākie, kas ļauj dzīvei notikt. Tie
nekad neatraujas no šeit un tepat.
Tik trausla patiesībā ir mūsu pasaule, tik trausls ir tas – šeit un tepat.
Tāpēc tik dārgs. Viss, ko nav iespējams
paturēt, arī ir visdārgākais. Tāpat arī
neiegūtais, cerētais, plānotais. Tikai
bieži vien, tiklīdz šķiet, ka pieder, tā arī
mazinās nozīmīguma sajūta, jo iegūtais kļūst par pieradumu.
Vēl itin nekas nav sācies... un nav
arī beidzies. Vai maz kaut kad ir bijis
sākums un beigas? Dzīve tepat notiek.
Mēs vienmēr esam tepat, nekur citur.
Mareks Liepa
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Pavisam drīz, pamatojoties uz
Valsts zemes dienesta iesniegto informāciju, pašvaldība sāks izsūtīt nekustamā īpašuma nodokļu (NĪN) maksāšanas paziņojumus gan fiziskām, gan
juridiskām personām.
Kopumā NĪN likme nemainās, bet
ir izņēmumi. NĪN likme Ogres novadā
arī 2019. gadā netiek paaugstināta, un
tā ir 0,2% – 0,6% no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās vērtības.
Taču jāatgādina, ka ir nekustamie īpašumi, par kuriem NĪN tiks aprēķināts,
piemērojot 1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Paaugstinātā
NĪN likme ar 2019. gada 1. janvāri tiek
piemērota Ogres novada teritorijā esošajiem mājokļiem, kuros dzīvesvietu
nav deklarējusi neviena persona.
Ar šī gada 1. janvāri ir stājušies
spēkā Ogres novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 13/2018
„Grozījumi Ogres novada pašvaldības
2017. gada 21. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 19/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa iemērošanas
kārtību”, un šie noteikumi paredz,
ka dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai
ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir
dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai
koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājām, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa
īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir
dzīvošana, ja šie nekustamā īpašuma
nodokļa objekti netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai un ja šajos objektos taksācijas gada 1. janvārī
dzīvesvietu nav deklarējusi neviena
persona, tiek piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
likme – 1,5% no nekustamā īpašuma
kadastrālās vērtības.
Īpašumi, kuriem paaugstinātu likmi
tomēr nepiemēros. Pēc saistošo noteikumu par paaugstinātas NĪN likmes

piemērošanu publiskošanas pašvaldībā ir vērsušies vasarnīcu un dārza
māju īpašnieki, vaicājot, vai arī par šīm
būvēm būs jāmaksā lielāks nodoklis.
Te jāatgādina, ka atbilstoši saistošajos noteikumos Nr. 18/2018 „Grozījumi
Ogres novada pašvaldības 2017. gada
21. septembra saistošajos noteikumos Nr. 9/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību”
noteiktajam paaugstināta NĪN likme
netiks piemērota dārza mājām un vasarnīcām ar kopējo platību līdz 40 m².
Tāpat paaugstināta NĪN likme netiks
piemērota objektiem, kuri klasificēti
kā jaunbūve, kā arī objektiem, kuriem
taksācijas gada laikā tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins, jo ir
mainīts lietošanas veids vai izbeigta
saimnieciskā darbība. Savukārt, ja NĪN
maksāšanas pienākums iestājas taksācijas gada laikā (piemēram, objekts
iegūts īpašumā izsoles rezultātā, reģistrēts jauns objekts u.c.), paaugstinātā
NĪN likme netiks piemērota līdz taksācijas gada beigām.
Kāpēc pieņemts lēmums par paaugstinātas NĪN likmes piemērošanu?
Mērķis šāda normatīvā regulējuma
ieviešanai ir motivēt Ogres novadā
dzīvojošos iedzīvotājus, kuri nav šeit
deklarējuši savu dzīvesvietu, izdarīt
to un ar savu nodokļu devumu piedalīties infrastruktūras un pakalpojumu
attīstībā, uzturēšanā un kvalitātes nodrošināšanā. Kā zināms, pašvaldības
budžetā lielāko finansējuma apjomu
veido nodokļu ieņēmumi. Būtiskākais
ikvienas pašvaldības ienākumu avots
ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis, taču
pašvaldība saņem tikai to personu
iedzīvotāju ienākuma nodokli, kuri ir
deklarējuši savu dzīvesvietu attiecīgajā pašvaldībā. Deklarējot savu dzīvesvietu Ogres novadā, persona ne tikai
sniegs būtisku ieguldījumu novada
attīstībā, bet arī iegūs reālu labumu –

kā Ogres novadā deklarētai personai
iespēju izmantot dažādus pašvaldības
sniegtos atvieglojumus un priekšrocības.
Šobrīd Ogres novada pašvaldības
darbība ir virzīta uz attīstību, apkārtējās vides un infrastruktūras sakārtošanu. Ikviens var pamanīt jau šobrīd
paveikto gan satiksmes infrastruktūras – ielu, ceļu, ietvju un veloceliņu
sakārtošanā, gan arī izglītības, sociālā
darba, kultūras, sporta un vides infrastruktūras sakārtošanā un pilnveidošanā. Lai pašvaldība varētu arī turpmāk īstenot izvirzītos mērķus, tādējādi
uzlabojot Ogres novada iedzīvotājiem
sniegtos pakalpojumus un infrastruktūru, ir nepieciešama arī pašu iedzīvotāju iesaiste šajā procesā. Novadā
šobrīd ir 2209 nekustamā īpašuma
nodokļa objekti, kuri pieder fiziskajām personām un kuros nav deklarēta
neviena persona, bet kuri atbilst paaugstinātas NĪN likmes piemērošanai.
Iespējams, ka daļa šo mājokļu netiek
apdzīvoti, tomēr lielākajā daļā, visticamāk, cilvēki dzīvo, taču deklarēti ir
kaut kur citur.
NĪN par graustiem – 3 procenti. Pašvaldība atgādina, ka jau ar 2018. gada
1. janvāri paaugstinātu NĪN likmi 3%
apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības var piemērot tiem īpašumiem, kuri
netiek uzturēti atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajai kārtībai. Saskaņā ar
Ogres novada pašvaldības 2017. gada
21. septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību
Ogres novadā” šāda likme tiek noteikta
būvēm, kas klasificētas kā vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas. Jāpiebilst gan, ka līdz
šim paaugstinātā NĪN likme nevienai
no šādām būvēm nav piemērota.
Olga Tinkuse
Avots – „Ogrēnietis” Nr.2 (556)
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Ziema un mūzika

Šogad ziema iedvesmo. Iet un baudīt, ja ne slēpot, tad vērot. Un mūzika
tāpat. Ja ne pašam spēlēt, tad klausīties un līdzi just. Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā janvāris ieradies skanīgs – „Xylem trio”
Ogrē un „Skaņumāja” Krapē, kā arī audzēkņu lieliskā dalība valsts konkursa
mūzikā II kārtā.
Mūzikas nodaļas vecāko kursu audzēkņiem bija iespēja apmeklēt Ogres
Mūzikas skolas rīkoto koncertu – tikšanos ar mūziķiem „Xylem trio” cikla
„Muzikālās personības” ietvaros. 14.
janvāra vakars, Ogres Mūzikas skolas
zāle pilna, koncertē un par sevi stāsta trio dalībnieki – pianists Raimonds
Petrauskis,
saksofonists
Oskars
Petrauskis un sitaminstrumentālists
Rihards Zaļupe. Mūziķi kopā spēlē jau
kopš 2006. gada, taču nosaukumu trio
ieguvis vien 2010. gadā. Atraktīvi, aizrautīgi un pozitīvi cilvēki, kas, apguvuši akadēmisko mūziku, brīvi jūtas gan
akadēmiskajā, gan džeza mūzikā. Tā
kā bieži šāds – klavieres, saksofons un
marimba/ perkusijas – trio sastāvs nav
sastopams, mūziķi skaņdarbus aranžē
paši, veidojot savu muzicēšanas sti-

lu. Oskars Petrauskis visiem mūzikas
skolu audzēkņiem, kam instruments
to atļauj, ieteica pēc iespējas ātrāk
iestāties kādā orķestrī, lai ieraudzītu
pasauli. Tieši tā arī viņi esot sākuši –
kad savos desmit vienpadsmit gados
nokļuvuši orķestra sastāvā, puišiem
radusies iespēja ceļot un nokļūt citās
valstīs. Savukārt viņa brālis Raimonds
sacīja, ka, lai arī izklausīsies nepopulāri, tomēr noteikti ir jāmācās solfedžo,
jo tikai tā var pārvaldīt instrumentu un
ļauties brīvai improvizācijai. Iedvesmojoša koncerttikšanās, ļaujot jau atzītās
skatuves personībās ieraudzīt pašiem
sevi un saprast, cik ļoti svarīgs dzīvē ir
cilvēciskums un vienkāršība.
21. janvārī mūzikas nodaļas audzēkņi devās izbraukuma nodarbībā
uz Krapi, kur izveidots tautas mūzikas instrumentu muzejs „Skaņumāja”. Nodarbību par skaņradi un tautas
mūzikas instrumentiem vadīja muzeja
izveidotājs, etnomuzikologs Ilmārs
Pumpurs. Interesanto, viegli uztveramo stāstījumu papildināja erudītā
lektora muzicēšana uz ekspozīcijā redzamajiem instrumentiem. Uz mūsu
audzēkņu jautājumu, cik instrumen-

tus I. Pumpurs prot spēlēt, muzikologs
smaidot atbildēja, ka vairāk nekā 20,
bet ne visus ļoti labi, uz dažiem instrumentiem protot atskaņot vien pāris
melodijas. Cimboles spēli apguvis tikai
tad, kad interesenti pieteikušies apgūt
šo instrumentu, bet izrādījies, ka nav
neviena, kas varētu šīs apmācības novadīt. Tad nu pats braucis mācīties pie
vecajiem tautas muzikantiem un apgūto tālāk nodevis saviem skolēniem.
Audzēkņi tika iepazīstināti ar tādiem instrumentiem kā cītara, cimbole,
kokle, mandolīna, basīte, ermoņikas,
hromka u.c, kas spēlēti tautas saiešanās un dažādos pasākumos kopš 19.
gadsimta otras puses. Kārtējo reizi jāsecina, ka visu nosaka cilvēka personība – paša I. Pumpura aizrautība, entuziasms un draudzīgā attieksme lika
pusotrai stundai aizritēt nemanot, audzēkņiem šī lekcija patika, un jādomā,
ka šādi dzirdētais un uzzinātais paliks
atmiņā ilgāk.
Savukārt 16. un 17. janvāris pagāja
satrauktā gaisotnē – valsts konkursa
mūzikā II kārtā A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas reģionā sitaminstrumentu spēlē piedalījās Nellija Reveliņa, savukārt pūšaminstrumentu spēlē
–Alise Pētersone, Elizabete Ločmele
un Daniēls Ločmelis. Visi audzēkņi parādīja labu sniegumu, un Elizabete Ločmele flautas spēlē ieguva 3.vietu savā
vecuma grupā! Konkursam audzēkņus
sagatavoja pedagogi Ieva Lejniece
(flauta), Andis Bičevskis (klarnete un
saksofons) un Kristaps Karps (sitaminstrumenti), uzstāties palīdzēja
koncertmeistare Valda Garūta. Paldies
arī šoferim Jurim Savickim – šomēnes
esam viņu nodēvējuši par savas skolas
šoferīti, kas pedagogus, audzēkņus un
pat instrumentus izvizina uz visiem pasākumiem!
Lai jau šī gada janvāris tiešām kļūtu par īpaši muzikālo mēnesi – Ogrē
pedagogu Zelta fondā tika uzņemtas
divas mūsu mūzikas skolotājas – Juta
Isate un Valda Garūta, abas mūzikas
pedagoģijai atvēlējušas savas dzīves
40 gadus.
Ir gluži vienalga, klausīties vai klusi just līdzi, mācīties vai mācīt spēlēt,
mūzika ir ikviena cilvēka dzīves sastāvdaļa, un mūsu skolā janvāris to spilgti
apliecina. Ziema skan!
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Apstiprināts Ogres novada pašvaldības
budžets 2019. gadam
Ogres novada pašvaldības domes sēdē 24. janvārī tika apstiprināts
Ogres novada pašvaldības budžets
2019. gadam. Ogres novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta
un speciālā budžeta. Speciālā budžeta
ieņēmumus 2019. gadā veido Autoceļu
fonda līdzekļi, dabas resursu nodoklis,
ziedojumi un dāvinājumi. Budžets ir
konsolidēts, t.i., tajā ir iekļauti arī visu
pašvaldības aģentūru – Ogres novada
Kultūras centra, „Ogres komunikācijas”, „Rosme” budžeti.
Ogres novada pašvaldības 2019.
gada budžeta plāns izstrādāts, ievērojot izvirzītos ilgtermiņa attīstības mērķus, uzdevumus un prioritātes, un ir
vērsts uz attīstību. Konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi 2019. gadā plānoti
44 582 282 EUR apjomā, kas ir par 12,4
% mazāk nekā 2018. gadā.
Kopā ar budžeta atlikumu uz 2019.
gada 1. janvāri 7 275 288 EUR un Valsts
kases kredītu Ogres novada pašvaldības projektu realizācijas nodrošināšanai pašvaldības budžetā pieejamie
finanšu resursi 2019. gadā plānoti
70 739 546 EUR apmērā. 2019. gada
pamatbudžeta izdevumi plānoti 65
746 773 EUR apjomā, kas, salīdzinot
ar 2018. gada budžeta izpildi, ir par
26,6% mazāk.
Finansējums izglītībai paredzēts
19 977 431 EUR apjomā, ekonomiskajai
darbībai – 15 844 684 EUR, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 8 178 551 EUR, kultūrai – 6 069

500 EUR, vides aizsardzībai – 5 866
984 EUR, vispārējiem valdības dienestiem – 5 148 638 EUR, sociālajai aizsardzībai – 3 780 719 EUR, sabiedriskajai
kārtībai un drošībai – 653 343 EUR un
veselībai 226 923 EUR apjomā.
Pašvaldība 2019. gadā plāno Valsts
kasē ņemt kredītus 18 881 976 EUR apjomā šādu infrastruktūras sakārtošanas un attīstības projektu realizēšanai
un līdzfinansējuma nodrošināšanai:
Ogres novada pašvaldības speciālo budžetu veido autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, dabas resursu nodoklis,
dāvinājumi un ziedojumi. 2019. gadā
speciālā budžeta ieņēmumi plānoti
1 009 500 EUR apjomā un izdevumi 1
194 654 EUR apjomā. Speciālā budžeta
atlikums (bez ziedojumiem un dāvinājumiem) uz 2019. gada 1. janvāri ir 293
947 EUR.
Autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi
2019. gadā – 572 497 EUR, izdevumi –
585 368 EUR (atlikums uz gada sākumu
12 871 EUR), dabas resursu nodokļa ieņēmumi 70 960 EUR, izdevumi – 120
751 EUR (atlikums uz gada sākumu 109
768 EUR).
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, ko
pašvaldība saņem no valsts budžeta,
tiks izlietots pašvaldības ceļu un ielu
ikdienas uzturēšanai novada teritorijā.
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumos plānoti 12 000 EUR, atlikums
uz 2019. gada 1. janvāri ir 19 624 EUR,
pieejamā izdevumu summa atbilstoši
ziedojumā vai dāvinājumā norādītajam

mērķim ir 31 624 EUR.
Madlienas pagastā šogad plānots
veikt logu maiņu 3 pašvaldības dzīvokļos, ārdurvju maiņu vienam pašvaldības dzīvoklim. Pagastmājā plānots uzstādīt ugunsdrošības sistēmu,
savukārt sociālajā mājā „Doktorāts”
– istabu interjera atjaunošanu un divu
krāšņu pārmūrēšanu. Šiem darbiem atvēlēti 15 044 eiro. Madlienas kultūras
namā tiks atjaunots Lielās zāles jumts
un gala siena (9 435 eiro), VPII „Taurenītis” tiks veikta vienas grupas interjera atjaunošana (12 222 eiro). Madlienas Mūzikas un mākslas skolā mākslas
klasē tiks ierīkots dūmu detektors,
Madlienas vidusskolas sporta zāles foajē tiks veikta interjera atjaunošana un
jaunā skolas korpusa jumta atjaunošana. Šiem darbiem budžetā atvēlēti 34
013 eiro. Madlienas vidusskolas Krapes filiālē tiks veikta zemējuma kontūru ierīkošana un krāšņu pārmūrēšana
un atjaunošana par 11 258 eiro.
Projekta „Grants ceļu bez cietā seguma posmu pārbūve Ogres novadā
II kārta” ietvaros šogad Madlienā tiks
pārbūvēts ceļa „Aveni” – „Šušeni”
posms 3,8 km garumā, t.sk. 600 m tiks
noasfaltēti. Projekts tiek īstenots Lauku atbalsta programmas 2014.–2020.
gadam atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” ietvaros.
Informācijas avots –
www.ogresnovadam.lv

Lauku uzņēmēji tiek aicināti apmeklēt bezmaksas seminārus
„Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem 2019. gadā”
Semināra ievadā Ogres konsultāciju biroja grāmatvedības konsultante pastāstīs par izmaiņām nodokļu normatīvajos
aktos un grāmatvedības uzskaitē 2019. gadā, ekonomikas speciāliste informēs par ES fondu aktualitātēm un projektu
kārtām, Altum speciāliste – par Altum valsts atbalsta programmām lauku uzņēmējiem, Ogres biroja speciālisti stāstīs par
Ogres KB piedāvātajiem pakalpojumiem un aktivitātēm 2019. gadā.
Plānoti trīs semināru norises datumi un vietas:
6. februārī 10.00 Tīnūžu tautas namā
20. februārī 10.00 Lēdmanes tautas namā
27. februārī 10.00 Taurupes tautas namā
Kontaktinformācija: LLKC Ogres biroja uzņēmējdarbības un lauku attīstības konsultante – Elīna Masteiko,
elina.masteiko@llkc.lv, 28331239, kā arī sekojiet informācijai Facebook kontā @LLKC.Ogre!
Informāciju sagatavoja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
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Janvāra nogale bija diezgan darbīga
Madlienas vidusskolas dziedošajiem
skolēniem. 25. janvārī sākumskolas
meitenes – Terēza Elza Rone, Aiga
Rudzgaile, Heidija Rimša, Sandija Liepa un Patrīcija Anna Rone – piedalījās Vidzemes reģiona tautasdziesmu
konkursā „Lakstīgala”, kas šogad tika
rīkots Cēsīs. Meitenes veltīja daudz
laika, lai sagatavotos šim konkursam,
un rezultāti neizpalika – iegūts I pakāpes diploms. Paldies arī vecākiem, kuri
atbalstīja un palīdzēja apgūt vārdu
skaidrojumus, jo mūsdienu bērniem
daudzi tautasdziesmās sastopamie
vārdi ir kļuvuši par svešvārdiem. Piemēram, pavada, veldre, rija, laidars,
brukstalas. Kā viens no pārbaudījuma
uzdevumiem bija stāstījums par savu
dzimto vietu. Madlienas komandas
stāsts bija par mūsu pagasta jauno
simbolu – Pagastu ozolu birzi. Meitenes bija zinošas par tautasdziesmām
un atjautīgas „dziesmu karos”, kuru
tēma šogad bija „Ūdens”. Jācer, ka arī
turpmākajos gados šīs „lakstīgalas”
turpinās apgūt arvien jaunas tautasdziesmas, lai piedalītos jau vecākajā
grupā.
29. janvārī diezgan kupls skolēnu
pulciņš pārstāvēja Madlienas vidusskolu Ogres novada Mazo mūzikas
kolektīvu konkursā. Kā solisti startēja
Sanija Torbejeva (1.kl.) un ieguva II pakāpes diplomu, Megijai Cinītei (2.kl.) I
pakāpe un kopvērtējumā starp visām
vecuma grupām 3. vieta. Patīkamu pārsteigumu gan sev, gan citiem sagādāja
Roberts Baltacis (5.kl.), jo ieguva I pakāpi un arī 1.vietu.
Prieks arī par drosmīgiem un talantīgiem 5. klases skolēniem – Letīciju
Elizabeti Ekkerti, Nikolu Markovsku,
Tiju Kačanovu un Robertu Baltaci, kuri
startēja kā popgrupa. Uzdevums pietiekami sarežģīts – jādzied trīsbalsīga
dziesma, kuru viņi izpildīja sirsnīgi un
skanīgi. Rezultātā II pakāpe.
Jau otro gadu šajā konkursā piedalās arī Madlienas vidusskolas un Kultūras un jaunrades centra „Odivi” vokāli
instrumentālā grupa „Tikai runājiet”.
Grupas sastāvā ir 7 muzikāli jaunieši
– Māra Kļaviņa, Estere Ozoliņa, Ance
Ikauniece, Evija Korovacka, Patriks
Nikolajs Ozoliņš, Edgars Mežajevs un
Raimonds Batura. Šogad ir iegūts I pakāpes diploms.
Iveta Mežajeva
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SIA „Gallusman” atbild uz iedzīvotāju
jautājumiem par Madlienas pagastā
plānoto olu un to produktu ražotni
Tā kā ir liela iedzīvotāju interese
par Ogres novada Madlienas pagastā
plānoto olu un to produktu ražotnes izveidi, SIA „Gallusman” sniedz atbildes
uz visbiežāk uzdotajiem iedzīvotāju
jautājumiem.
Kas ir uzņēmums SIA „Gallusman”,
un kas ir tās īpašnieki?
SIA „Gallusman” ir Latvijas Republikā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Tās īpašnieki ir Latvijas
Republikas pilsonis Arnis Veinbergs
un Nīderlandē reģistrēta publiska akciju sabiedrība „Ovostar Union N.V.”,
kas vienotā uzņēmumu grupā apvieno
vairākus dažādās valstīs reģistrētus
grupas uzņēmumus, kas nodarbojas ar
olu ražošanu, pārstrādi un izplatīšanu
pasaules tirgos.
Kāda ir uzņēmuma SIA „Gallusman”
pieredze?
SIA „Gallusman” līdzīpašnieks un
valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs
ir viens no pieredzējušākajiem jomas
speciālistiem. Viņš 11 gadus vadījis Latvijā šobrīd lielāko olu ražotāju
„BalticOvo” un pēdējos piecus gadus
ir atbildīgs par ražošanas attīstības
jautājumiem „Ovostar Union” grupas
uzņēmumos. „Ovostar Union” uzņēmumu grupa šobrīd ir viens no lielākajiem olu produkcijas ražotājiem Eiropā
ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi putnkopībā.
Kāpēc jaunās olu ražotnes izveidei
izvēlēta Latvija?
Stratēģiskais lēmums par ražošanas attīstību Eiropas Savienībā pieņemts jau pirms četriem gadiem. Nepieciešams, lai ražotne atrastos tuvāk
produkcijas noieta tirgiem Eiropas
Savienībā un Skandināvijas valstīs.
Lēmums par jaunas ražotnes izveidi
Latvijā pieņemts, izvērtējot daudzus
apstākļus – enerģijas, izejvielu un
darbaspēka resursu pieejamību, to izmaksas, nodokļu politiku, loģistikas
jautājumus u.c. Latvija atzīta par piemērotāko valsti ražotnes izveidei konkurencē ar pārējām Baltijas valstīm,
Skandināviju un Poliju. Ražotnes izveidē, kas būs viena no modernākajām
Eiropā, investīcijas pārsniegs 85 miljo-

nus eiro.
Kur Madlienas pagastā atradīsies
ražotne?
Ražotne atradīsies vairāk nekā 60
ha plašā teritorijā autoceļa „Tīnūži–
Koknese” malā pie satiksmes pārvada
uz Zādzeni. Ražošanas un infrastruktūras būves aizņems aptuveni vienu
trešo daļu no teritorijas, kurā atļautā
izmantošana vēsturiski bijusi ražošanas objektu apbūvei un lauksaimnieciskai darbībai. Pārējā, ražošanā neizmantojamā platība, tiks saglabāta
lauksaimnieciskai darbībai. Ražotnei
tuvākās blīvāk apdzīvotās vietas ir Zādzene (aptuvenais attālums gaisa līnijā
– 3 km), Krape (4 km) un Lēdmane (5
km), bet pagasta centrs – Madliena –
vismaz 8 km attālumā.
Kad ir paredzēts uzsākt ražotnes
būvniecību?
Ražotnes būvniecību plānots uzsākt 2019. gada otrajā pusē. Ražotnes
izveide notiks divās kārtās. Pirmajā
kārtā, ko paredzēts pabeigt divu gadu
laikā, tiks izveidota visa nepieciešamā infrastruktūra, tajā skaitā jaunputnu audzētava, putnu barības ražotne,
olu šķirošanas, pārstrādes un iepakošanas līnijas, noliktavas, kā arī putnu
novietnes trīs miljonu putnu turēšanai.
Otrajā kārtā, ko plānots pabeigt līdz
2026. gada beigām, ražotnē turēto
putnu skaits tiks dubultots līdz sešiem
miljoniem.
Šobrīd norisinās Ietekmes uz vidi
novērtēšanas process, kurā valsts
kompetentās iestādes detalizēti pārbaudīs un pārliecināsies, ka ražotnei
izvēlētie tehnoloģiskie risinājumi ir pilnībā atbilstoši ne tikai stingrajām Latvijas vides aizsardzību reglamentējošo
normatīvo aktu prasībām, bet arī Eiropas Komisijas izstrādātajiem nozaru
jaunākajiem un labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem.
Kāds labums iedzīvotājiem no ražotnes izveides?
Ražotnē paredzēts izveidot vismaz
150 jaunas darba vietas (pēc ražotnes
otrās kārtas pabeigšanas darba vietu
skaitu paredzēts palielināt līdz 200),
kas nodrošinās ienākumus vietējiem

iedzīvotājiem un to ģimenēm, kā arī
ikgadēju nodokļu nomaksu valsts un
pašvaldību budžetā vismaz 2,7 miljonu eiro apmērā, ļaujot novirzīt papildus līdzekļus gan sociālo jautājumu
(pensijas, pabalsti, skolotāju algas)
risināšanai, gan infrastruktūras (skolu
uzturēšana, ceļu uzturēšana) uzlabošanai. Ražotnes darbība radīs priekšnoteikumus ekonomiskai aktivitātei
un attīstībai pagastā un visā novadā,
ņemot vērā, ka ražotnes darbības nodrošināšanai būs nepieciešamas gan
izejvielas (pamatā graudi, kurus paredzēts iepirkt no vietējiem zemniekiem
vismaz 16 miljonu eiro vērtībā gadā),
gan citi pakalpojumi (piemēram, transporta pakalpojumi, nodrošinot izejvielu piegādes un gatavās produkcijas nogādāšanu vietējos un eksporta tirgos).
Kāds darbaspēks ražotnē būs nepieciešams, un no kurienes tas tiks piesaistīts?
Ņemot vērā, ka jaunā ražotne tiks
veidota, izmantojot modernākās šobrīd pieejamās tehnoloģijas, kas paredz daudzu procesu automatizāciju,
lielai daļai no ražotnes darbiniekiem
būs nepieciešama attiecīga kvalifikācija, lai ar šīm iekārtām strādātu. Ražotnē būs nepieciešami dažādi speciālisti – zootehniķi, vetārsti, pārtikas
tehnologi, elektrotehniķi, siltumtehniķi, automatizēto iekārtu operatori,
laboratorijas speciālisti, šķirotavas
operatori, noliktavas darbinieki, loģistikas speciālisti, bioloģiskā servisa nodrošinātāji u.c. Ražotnē tiks paredzēta
arī darbinieku apmācība, kur tas būs
nepieciešams.
Darbaspēkam plānots piesaistīt
Ogres un tam tuvāko novadu iedzīvotājus. Viegli sasniedzamā 30 km attālumā no ražotnes vietas atrodas tādas
blīvi apdzīvotas vietas kā Madliena,
Suntaži, Krape, Lēdmane, Skrīveri, Ķegums, Lielvārde, Koknese un arī Ogre.
Ārvalstu darba spēku nav paredzēts
piesaistīt.
Vai ražotnē putni netiks turēti sprostos?
2018. gada nogalē SIA „Gallusman”
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ir noslēdzis putnu turēšanas iekārtu
iepirkumu no pasaulē vadošā šādu iekārtu ražotāja „Big Dutchman”. Šīs iekārtas ražotnē ļaus pilnībā nodrošināt
starptautiski atzītas dzīvnieku labturības prasības, tajā skaitā putnu brīvas
pārvietošanās apstākļus kūtīs ārpus
sprostiem. Sekojot tirgus tendencēm
pasaulē, ārpus sprostiem turētu putnu
dētu olu pieprasījums turpinās palielināties, nodrošinot plašas iespējas
saražotās produkcijas (gan čaumalu
olu, gan šķirdo un sauso olu produktu)
realizēšanai eksporta tirgos, kur paredzēts novirzīt līdz 90% no saražotā
apjoma.
Vai ražotne neradīs traucējošas
smakas?
Ražotnē nav paredzēts veikt kūtsmēslu uzkrāšanu uzglabāšanas laukumos vai tvertnēs, kas ir galvenais smaku cēlonis. Tā vietā ir paredzēts veikt
kūtsmēslu tūlītēju pārstrādi – pa slēgtiem konveijeriem no kūtīm nogādājot
tos žāvēšanas iekārtās, kur tie tiek
izžāvēti un granulēti. Šādi pārstrādāti
kūtsmēsli kļūs par organisku augsnes
bagātināšanas līdzekli, kas ir efektī-

vāks, videi draudzīgāks un lētāks par
rūpnieciski ražotiem minerālmēsliem,
turklāt bez kūtsmēsliem raksturīgās
smakas. Pārstrādes procesā šo mēslojumu ir iespējams papildus uzlabot,
pielāgojot konkrētām vajadzībām. Tiek
paredzēts liels lauksaimnieku pieprasījums pēc šāda mēslojuma un ne tikai
Latvijā. Ražotnes otrās kārtas izveides
ietvaros ir plānota biogāzes stacijas
būvniecība papildus siltumenerģijas
un elektrības iegūšanai ražotnes vajadzībām. Tajā tiks pārstrādāta daļa no
kūtsmēsliem.
Vai ražotnes notekūdeņi nepiesārņos
Ogres upi?
Visi ražotnes notekūdeņi tiks attīrīti ražotnes bioloģiskajās attīrīšanas
iekārtās, un ūdens pēc tā pilnīgas attīrīšanas novadīts apkārtējā vidē – ražotnes teritorijā esošajos meliorācijas
novadgrāvjos, kas ļaus efektīvi kontrolēt attīrītā ūdens kvalitāti un nodrošinās papildus filtrēšanos. Ņemot vērā
ražotnes vietas tuvumā esošo meliorācijas novadgrāvju sistēmas tīklu un
to noteces virzienu (ko ir apstiprinājis
valsts meliorācijas sistēmas uzturētājs

– SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”), tieša attīrīto notekūdeņu ieplūde Ogres upē nav iespējama
(tuvākā novadgrāvju ieteka Ogres upē
ir ne tuvāk par 20 km), un pat ārkārtas
gadījumā ražotnes darbība Ogres upes
ūdens kvalitāti neietekmēs.
Vai ražotnei nepieciešamā ūdens
ieguve neietekmēs ūdens pieejamību
tuvākajās apdzīvotās vietās?
Ražotnes darbībai nepieciešamā
ūdens, kas pamatā tiks izmantots putnu dzirdināšanai, ieguve paredzēta no
vairākiem artēziskiem urbumiem līdz
pat 200 metru dziļumā. Ņemot vērā,
ka piemājas aku ūdens avots ir augšējie grunts slāņi, kuru dziļums parasti
nepārsniedz 30 metrus, ietekme uz
ūdens pieejamību tuvākajās apdzīvotās vietās nebūs novērojama.
Kur ir iespējams iegūt papildus informāciju par plānoto ražotni?
Papildus informāciju var iegūt klātienē SIA „Gallusman” birojā Ikšķilē,
Tīnūžu šosejā 17, rakstot jautājumu
e-pasta vēstulē uz adresi info@gallusman.eu vai zvanot pa tālruni +371
28449491.

Madlienas volejbola naktī uzvar
SK „Slampe/ZeVid” no Talsu novada

18. janvārī Madlienas vidusskolas
sporta zālē norisinājās biedrības „Saules Avots” rīkotais turnīrs „Madlienas
volejbola nakts 2019” vīru volejbolā,
kurā piedalījās 8 komandas no dažādiem novadiem.
Sacensībās, kas sākās pulksten
20.00, bet finišēja tika ap 3.30 naktī,
uzvarēja komanda no Talsu novada
SK „Slampe/ZeVid”, aiz sevis atstājot
komandu „Piena desa” (Ķeguma novads) un „Vecbebri” (Bebru pagasts,
Kokneses novads). Uzreiz aiz goda pje-

destāla tika atstāta komanda „Būve-R”
(Ikšķiles novads).
Biedrības „Saules Avots” rīkotajā
turnīrā vietu sadalījums ir:
1. vietā SK „Slampe/ZeVid”: Reinis
Patmalnieks, Nils Piebalgs, Rūdolfs
Zīverts, Edgars Ošs, Kristaps Jaunzems, Artūrs Novikovs, Andris Jaunzems un Ernests Salcevičs.
2. vietā – „Piena desa”: Kristaps
Rūde, Uģis Žeivinieks, Mārtiņš Strauss,
Jurģis Birzenieks, Jānis Strazdiņš un
Māris Grants.

3. vietā „Vecbebri”: Renāts Cīrulis,
Jānis Andrējevs, Viesturs Mozga, Nauris Frīdrihsons, Ralfs Riekstiņš, Mikus
Gabranovs un Zintis Miltinārs.
„Diemžēl vairākām komandām, kuras gribēja pieteikties, nācās atteikt
ierobežotā laika dēļ, bet no startējušo
vienību pārstāvjiem un spēlētājiem
dzirdētas ļoti pozitīvas atsauksmes.
Īpaši vēlamies pateikties mūsu atbalstītājiem – kafejnīcai „Bitīte”, Madlienas pagasta pārvaldei, kā arī Madlienas vidusskolai. Uz tikšanos Madlienā
nākamreiz!” novēl Jānis Valners.
Biedrība „Saules avots” izveidota
2010. gadā un apvieno vairākus desmitus Madlienas pagasta iedzīvotāju.
Biedrība organizē dažādus sporta un
novada kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanas pasākumus. Tās mērķis
ir veicināt jauniešu un sabiedrības aktivitāti un līdzdalību teritorijas ilgtspējīgā attīstībā.
Informāciju sagatavoja biedrība
„Saules avots”
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Mācību ekskursija – iespēja teoriju
sasaistīt ar praksi
Mācību ekskursija skolā ir mācību
metode, kas saistīta ar noteiktu mācību programmas tēmas apgūšanu,
kādas vietas apmeklēšanu izziņas vai
mācību nolūkā, lai iepazītos, izzinātu, teoriju saistītu ar praksi. Ekskursijas attīsta skolēnu izziņas intereses,
paplašina redzesloku, māca aplūkot
parādības to savstarpējā sakarībā un
mijiedarbībā.
Arī 11. klases skolēni 24. janvārī
devās mācību ekskursijā uz Latvijas
Banku, lai apmeklētu Zināšanu centru
„Naudas pasaule”, kā arī ielūkotos Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.
11. klases skolēnu pārdomas par
redzēto.
Laura Krupskaja: „Naudas pasaulē” gida pavadībā uzzinājām par
naudas vēsturi, eiro ieviešanu un izmantošanu. Centrs bija interaktīvs un
interesants, tajā gribējās pavadīt krietni vairāk laika. Varējām izmēģināt, kā ir
pacelt 5 kg, 10 un 20 kg zelta maisiņu,
atpazīt eiro monētas, īstu banknoti no

Kino „Citadele” janvāra sākumā izsludināja konkursu „Laimē savu klases
Talismanu!”. Konkursa uzdevums – uzzīmēt balto lauvu. Pateicoties 5. klases
skolēnu aktīvai dalībai, kino konkursā
„Uzzīmē balto lauvu!” ieguvām balvu,
klases Talismanu – Balto lauvu.
17. janvārī braucām uz Rīgu, lai noskatītos filmu „Mia un baltā lauva”.
Tā ir brīnišķīga franču režisora Žila de

viltotas. Interesants bija stāstījums par
preces pievienoto vērtību, kas ekspozīcijā uzskatāmi parādīts ar „ievārījuma
burciņu”. Skatījāmies īsfilmu par to, kā
notiek naudas aprite reālajā dzīvē. Bija
arī dažādas interaktīvas spēles – eiro
monētu un banknošu salikšana, iespēja pārbaudīt savas ekonomikas zināšanas un erudīciju, kā arī sevi apzeltīt.
Pildījām darba lapas, kuras izsniedza
skolotāja jau ekskursijas sākumā. Tas
lika mums aktīvi līdzdarboties, meklēt atbildes uz jautājumiem, nevis būt
tikai pasīviem vērotājiem un klausītājiem. Pēc „Naudas pasaules” apmeklējuma devāmies uz Latvijas Nacionālo
muzeju, kur apskatījām izstādes un
eksponātus. Katrs varējām atrast gleznu vai skulptūru, kas mums patika un
ieinteresēja. Muzejs bija ļoti skaists.
Vislielāko sajūsmu izraisīja izstādes
muzeja kupolā, kuru veido baltas koka
sijas. Kupolā bija izvietotas divas atšķirīgas Ievas Jurjānes izstādes – „Gals un
sākums”, kā arī gleznas, kurās attēloti

Mestra piedzīvojumu drāma, kur vienpadsmitgadīgā meitene Mia dusmojas par vecāku lēmumu pārcelties no
Londonas uz Dienvidāfriku, lai uzsāktu
saimniekošanu zvēraudzētavā. Meitenes noskaņojums mainās, kad pasaulē
nāk balts lauvēns vārdā Čārlijs, ar kuru
Miai izveidojas cieša draudzība. Pēc
trīs gadiem Mia uzzina, ka viņas tēvs ir
nolēmis pārdot lauvu trofeju mednie-

dabas motīvi un putni.”
Tince Mūrniece: „Ekspozīcija „Naudas pasaule” ir ļoti mūsdienīga, moderna un digitalizēta. Interesants bija
gida viedoklis par Brexit. Mākslas muzejā biju pirmo reizi, un man tur ļoti
patika. Vislielākais prieks bija aplūkot
Madlienas mākslinieka Kārļa Hūna oriģinālās gleznas. Visvairāk patika Ievas
Jurjānes augu un putnu gleznojumi
Mākslas muzeja Kupolā.”
Emīls Smilškalns: „Pasākums bija
jaunas un noderīgas informācijas bagāts. Uzzināju, kā Brexit varētu ietekmēt mūsu ekonomiku. Aizdomājos par
to, ka mūsu pagasts tomēr ir bagāts ar
saviem cilvēkiem un darbiem un arī labām attīstības iespējām. Mākslas muzejā vēroju patiesi skaistu mākslu. Bija
arī darbi, par kuriem radās jautājums,
ar ko tie ir tik slaveni. Tā bija jauka un
interesanta diena kopā ar skolotāju un
klasesbiedriem.”
Ligita Ridūze

kiem. Lai to nepieļautu, meitene kopā
ar Čārliju aizbēg no mājām un dodas
piedzīvojumiem pilnā ceļojumā cauri
Āfrikas savannai, lai nogādātu savu
draugu drošībā rezervātā.
Pie filmas režisors strādājis divarpus gadu garumā, iemūžinot lauvēna
augšanu kopā ar galvenās lomas tēlotāju Danju de Viljērsu, jo tikai tā bija
iespējams panākt, ka lauva sarod ar
meiteni un nenodara viņai neko ļaunu.
Pēc filmas noskatīšanās ļāvāmies
sportiskām aktivitātēm, proti, devāmies slidot uz „Lido” centru. Paldies
visiem, kuri piedalījās šajā aktivitātē!
Ligita Ridūze
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Sniegavīri jautri smejas,
Nenoguruši tie ātri ceļas.
Iepiko tos mazi bērni,
Eglēs paslēpušies zēni.
Gaviles un jautri smiekli
Sniegavīriem rada prieku.
Nikola Markovska, 5.kl.
Sniegs un ziema skaistā
Naktī atnākuši,
Ienākuši pagalmā
Ezernieku pagastā.
Gaismu atnesusi tā –
Sniega māte devīgā.
Marta Gulbe, 5.kl.
Ziema ir klāt,
Ziema tiešām ir klāt!
Bērni ies nu spēlēties,
Pikoties un draiskoties.
Bērni dodas kalnā aši,
Šļūc tie lejā tiešām braši.
Ar slēpēm slēpo mēreni,
Ar slidām, teiksim, vareni!
Harijs Jānis Pluģis, 5.kl.
Balts sniedziņš snieg
Pār zemi šo,
Un maigās sniega pārsliņas
To apskauj katru gad’!
Pār baltām sniega kupenām
Tu mājas mīļās redzi.
Un katru gad’ no jauna
Tu ziemas beigas gaidi.
Kad sniegbalti mākoņi pārklāj de
besis,
Tu saules gaismu gaidi.
Kas katru pavasari nāks,
Lai tevi samīļotu!
Daniela Lamberte, 7.kl.
Balta sega klāj drūmo zemi,
Tā iepriecināt steidz jau tevi,

Tā aizdzen prom skumjas saltās,
Ļauj sniegā zīmēt eņģeļus baltos.
Neviena pasaules rota
Nav tik smalka un tīra
Kā zemē mītošā sniega pārsla.
Sniegs visapkārt baltā miglā tinas –
Uz loga rūtīm, kokiem, mājām.
Pat manās siltās rokās tas kūst.
Ziema, nepamet vēl mūs!
Nauris Nutovcevs, 7.kl.
Sniegpārsliņas mirguļo,
Sniedziņš traki spīguļo.
Sniegpārsliņas ātri krīt,
Kupenas gribu projām dzīt!
Silti nav, bet salti gan,
Saulīte tik auksti spīd.
Ledutiņš tik labi slīd,
Lausks ļoti gandarīts.
Nokritusī sniegpārsliņa
Dus nu saldi zemītē.
Pavasaris nav aiz kalniem,
Drīz sildīsimies saulītē!
Ieva Rābe, 7.kl.

Sasniguši dziļi sniegi,
Visiem bērniem ziemas prieki.
Patīk vērot sniegpārsliņas,
Kā tās krīt un krīt bez mitas.
Sasniguši dziļi sniegi,
Visiem bērniem ziemas prieki.
Slidas, slēpes – mūsu draugi,
Kopā mums būs tiešām jautri.
Vai līs lietus,
vai snigs sniegs,
mūsu sirdīs mājos prieks.
Alise Pētersone 7.kl.
Balts sniedziņš apsedz Tēvzemi
Un iededzina zvaigznes,
Lai tās šajā baltajā vakarā
Man sasilda sirdi un rokas.
Lai neuzveic mani putenis,
Lai nesakniebj mani sals,
Lai, pa meža taciņu ejot,
Mani nebaida negaidīts draugs.
Kad pa meža taciņu došos,
Lūdzu, pabrīdiniet Ziemu,
Lai, kad gar kokiem es iešu,
Tā nenosedz mani ar sniegu.
Zvaigznītes, spīdiet,
Jo ceļš man vēl tāls.
Šis vakars tik sācies,
Un prieka man daudz!
Snieg sniedziņš,
Spīd zvaigznes,
Un bubina sals,
Kam šodien ir aizliegts
Lauska darbs.
Undīne Dzene, 7.kl.
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galē. No Madlienas vidusskolas grāmatā
iekļauts 8. klases skolnieka Ilgoņa Vēža
darbs (tad gan viņš vēl bija 7. klases skolnieks). Ilgonis no aģentūras šo grāmatu
saņēma kā dāvanu kopā ar pateicību.
Paldies latviešu valodas skolotājai Vijai
Jēkabsonei, kas palīdzēja sagatavoties
konkursam.
Ielūkosimies Ilgoņa Vēža pārdomu
darbā!

Latviešu valodas aģentūra jau vairākus gadus organizē konkursu skolēniem.
Pagājušā gada tēma bija „Kas manu tautu dara stipru”. Labākie darbi tika apkopoti grāmatā, kas iznāca 2018. gada no-

Latvijā ir ļoti skaista daba, kādas
nav nekur citur pasaulē. Tieši gadalaiki
ir lielākais skaistums Latvijā. Pasaulē
nav nemaz tik daudz valstu, kurās var
baudīt skaisto ziemu un redzēt krāšņo
rudeni, gaidīt mierpilno pavasari un
piedzīvot silto vasaru. Piemēram, ziemā, ja ir daudz sniega, mēs ar brālēnu
vienmēr izdomājam, ko darīt – vai nu
iet slēpot, slidot, vai velt lielas sniega
pikas. Bet, ja sniega nav, tad var teikt,
ka ziema nav izdevusies. Nelaimīgi tie
bērni, kuri dienvidu zemēs sniegu nav
redzējuši.
Pavasarī noteikti jau pirmajās siltajās dienas dodos dzīvot ārā. Es pētu
skaistās sniegpulkstenītes un ar nepacietību gaidu vasaru. Dodos ārā un
atpūšos no skolas, veicot visādus dar-

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC)
Ogres konsultāciju birojs aicina lauksaimniekus un lauku
uzņēmējus pieteikties BEZMAKSAS mācībām „Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās” (piena lopkopība) Lauku attīstības programmas (LAP)
investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.
Programmā:
Eiropas Savienības regulas un direktīvas, LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām;
Slaucamo govju turēšana un ēdināšana atbilstoši labturības prasībām un nosacījumiem;
Teļu turēšana un ēdināšana atbilstoši labturības prasībām;
Pārraudzības datu analīze;
Barības devu sastādīšana un analīze;
Govju signāli mikroklimata un dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanai;
Dažāda vecuma dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas novērtējums saimniecībā;

bus, spēlējot dažādas spēles un darot
blēņas. Rudenī jau atkal jāsāk iet uz
skolu un pelnīt atzīmes.
Latvija ir stipra varonīgās vēstures
dēļ. Pirms vairākiem desmitiem gadu
padomju okupācijas laikā Latvijā cilvēki ir piedzīvojuši izsūtīšanu no savas
zemes. Tās laikā tika izsūtīti daudzi
tūkstoši latviešu, bet pēc vairākiem
gadiem atgriezās tikai neliela daļa. Tas
bija liels zaudējums mūsu zemei.
Latvieši vienmēr ir cīnījušies par
savu valsti. Mūsu senči ir pierādījuši,
ka var aizstāvēt savu zemi. Pēc ilgiem
okupācijas gadiem Latvijā tika atjaunota neatkarība, tad es vēl nebiju piedzimis. Tagad mēs, jaunā paaudze, dzīvojam brīvā Latvijā.
Latviju stipru dara arī mūsu skaistie saulgriežu svētki – Ziemassvētki,
Līgo, Lieldienas, Miķeļi. Šajos svētkos
Latvijā beidzot visi cilvēki satiekas ar
savām ģimenēm, arī ar tiem ģimenes
locekļiem, kuri dzīvo ārzemēs. Manā
ģimenē uz svētkiem atbrauc radi no visas Latvijas.
Es vēlos, kaut Latvija vienmēr paliktu neatkarīga valsts un tai nebūtu ne
no viena jābaidās.
Ilgonis Vēzis, 8.kl.

Dzīvnieku barības devu sastāva analīze saimniecības
apstākļos;
Labturības apstākļu novērtēšana saimniecībā.
Mācības notiks 15. februārī – teorētiskās nodarbības
Ogres tehnikuma telpās, 21. un 22. februārī izbraukumi
(ar organizatoru nodrošinātu autobusu) uz dažāda lieluma
piensaimniecībām, iekļaujot gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.
Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona
(LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes
īpašnieks, vai tiesiskais vadītājs.
Pieteikšanās līdz 13. februārim LLKC Ogres konsultāciju
birojā, adrese: Ogres tehnikums, Aizupes, Tīnūžu pagasts,
Ikšķiles novads, 3.st. (jāaizpilda pieteikums).
Plašāka informācija pa tālr. 25483221, 28333244 vai
aija.luse@llkc.lv, kā arī sekojiet informācijai Facebook kontā @LLKC.Ogre!
Informāciju sagatavoja Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs
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Projektu konkurss „Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši –
Ogres novadam!” („R.A.D.I. – Ogres novadam”) 2019. gadā
Konkursa mērķis: veicināt sabiedrības iniciatīvas kultūras un sporta pasākumu organizēšanā Ogres novada teritorijā. Konkursa organizētājs: Ogres novada pašvaldība.
Konkursa būtība: konkursa ietvaros nevalstiskās organizācijas un komersanti var pieteikt projektus, kas saistīti
ar kultūras un sporta pasākumu organizēšanu, kā arī sniedz
labumu pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai un ir īstenojami pašu spēkiem.
Konkursā pieejamais finansējums: 20 000 EUR (nodrošina Ogres novada pašvaldība). Maksimālais finansējuma
apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam: 2 000 EUR.

Projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņš: 2019.
gada 28. februāris plkst. 17.00.
Projektu pieteikumu iesniegšanas vieta: Ogres novada
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrs (Brīvības iela
33, 1. stāvs).
Papildu informāciju un konsultācijas par konkursa nolikumu, pieteikumu sagatavošanu un konkursa norisi sniedz
Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa, 		
tālr. 65022169, elektroniskā pasta adrese:
olga.tinkuse@ogresnovads.lv.

Paldies par atsaucību!

Madlienas vidusskolas pasākumi
14. februāris – Valentīndienas pasākums
15. februāris – „100 dienas Madlienas vidusskolā”,
pasākums 1. un 4. klašu skolēniem
15. februāris – Deju kolektīvu sadancis
(plkst. 13.00 skolas aktu zālē)
22. februāris – Žetonu vakars 12. klasei
(plkst. 17.00 skolas aktu zālē)
4.–8. marts – Valodu nedēļa

Šī gada neparastie laika apstākļi ziemas periodā, aizvadītās karstās un sausās vasaras ilgstošais periods draudēja nodarīt neatgriezeniskus postījumus arī zivīm Plāteres ezeriņā.
Ļoti lielais ezeriņa aizaugums, zemais ūdens līmenis,
caurteces trūkums ir novedis pie tā, ka zivīm trūkst izdzīvošanai nepieciešamā skābekļa. Rezultātā ir sākusies zivju smakšana. Tām nepieciešama cilvēku palīdzība.
Uz manu aicinājumu ir atsaukušies „Saules avota” jaunieši, entuziasti „copmaņi” no „Mārītēm”, Aldis Dišereits
ar palīgiem. Liels paldies viņiem!
Taču ziema turpinās. Daudzslāņainais ledus, ūdens un
sniega vāks vēl turpina smacēt zivis, tādēļ aicinu makšķerniekus, ikvienu dabas draugu sniegt zivīm tik nepieciešamo palīdzību, izzāģējot āliņģus ledū, atvieglojot pārziemošanu februāra, marta periodā.
A.Šrāders

Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.
Mums paliek Tavi vārdi,
Mums paliek Tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl Tavas acis pretī mirdz.
Nav tādu vārdu, ar ko izsmelt bēdas no sirdīm,
kas sāpēm pielijušas...
...Skumju brīdī esam kopā ar Jurģi Jaunzaru, no māmiņas
uz mūžu atvadoties.
Darbabiedri
Klusiem soļiem māmuliņa
Mūžam durvis aizvērusi,
Ne vārdiņa nebildusi,
Skumjas sirdī atstājusi.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Jolantas Vjateres tuviniekiem,
pavadot viņu smilšu kalniņā.
Pirmsskolas „Taurenītis” „Saulespuķes” grupas kolektīvs
un vecāki
Caur sniegotu rītu
Tu aizgāji klusu,
Baltās un nebaltās dienas
Mūža kamolā satinis.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jura Jaunzara tuviniekiem,
viņu aizsaulē aizvadot.
„Atvases” mājas iedzīvotāji

Izsakām līdzjūtību Didzim Tilakam, no krustmāmiņas
Maigas Zariņas atvadoties.
„Teiku” mājas kaimiņi
Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļā tēva balss.
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc tevis sauks.
Mūsu līdzjūtība Normundam Jaunzaram,
tēvu pēdējā gaitā pavadot.
SIA „Madliena 2” lopkopības speciālisti
Nu atmiņās paliek tik starojums maigs
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Tur, kur Tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.
Izsakām līdzjūtību Jurģim Jaunzaram,
māmiņu kapu kalniņā pavadot.
SIA „Madliena 2”
Noriet saule vakarā,
Sidrabiņu sijādama.
Nolīkst klusi sirmā galva,
Saules ceļu aiziedama.
Izsakām līdzjūtību Didzim Tilakam, no tantes atvadoties.
SIA „Madliena 2” lopkopības speciālisti

Madlienas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums. Tirāža 300 eks. Iespiesta SIA “Dobums”.
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.

