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Būt puķei starp puķēm un krāšņi uz-
ziedēt pavasara siltajā saulītē. Tiekties 
pretī debesīm un atdzīvināt sastingušo 
pasauli. 

Ziedēšanas laiks ar savu neprāta 
reiboni. Ik pavasari ir tā mistiskā dzīvī-
guma un atmodas sajūta. Pēc tumsas 
nāk gaisam, pēc aukstuma – siltums. 

Par puķi pārvērsties un sajust tās 
ziedēšanas spēku. Kad esi starp zie-
došajiem, pats uzziedēt sāc. Tik ļoti 
daudz kas atkarīgs no tā, ar ko esi 
kopā. Ar ziediem vai nezālēm, ar pļa-
vas vai lepnajām dārza puķēm. Ar ko 
esi, par to pārtopi. 

Cilvēks vienmēr ir tiecies turp, kur 
labi. Pat, ja labums izrādās neīsts, ir 
kaut kāds neredzams spēks, kas saved 
kopā tieši ar tiem un ne citiem. Vai pa-
tiešām mēs esam pelnījuši tos, kurus 
satiekam – gan labos, gan sliktos? No 
kurienes tie uzrodas un kāpēc tieši pie 

mums? Savādi, nekad neviens nejau-
tā – kāpēc ar mani notiek labas lietas? 
Nekur nedzird tādu jautājumu, jo pa-
stāv taču uzskats, ka ar mani vienmēr 
ir jānotiek tikai labajam. Toties daudz 
biežāk skan jautājums – kāpēc ar mani 
notiek sliktas lietas? Ko es tādu esmu 
izdarījis? Par ko man? 

No kurienes nāk tas, kas nāk? No 
kurienes vējš iesākas, kur pazūd? Kas 
ūdenim ļauj tecēt un ugunij kurties? 
Mēs nezinām, kāpēc notiek tā, kā no-
tiek. Un katrs izdzīvo kaut ko citu, kaut 
ko unikālu un savu. Pat esot starp lī-
dzīgiem, vienalga atšķirības būs. Nav 
vienādo. Un tas arī izdaiļo šo pasauli.

Būt puķei starp puķēm un izziedēt 
dzīvi klusumā. Puķes nekad neko ne-
runā, tās klusējot pasaulei nes savu 
skaistumu. Un varbūt var daudz no tām 
mācīties. Ziedēt klusējot. Dot pasaulei 
klusējot, nevis piebļaujot to pilnu ar 

daudziem un dažādiem trokšņiem. Jā, 
arī klusēšanā ir liels spēks. Pat troks-
nis pazūd atpakaļ klusumā, tas nav 
mūžīgs. Arī lamāšana, bļaušana nav 
mūžīga, viss izkliegtais pazūd atpakaļ 
klusumā. Mēs nākam un aizejam klu-
sumā. 

Šī pasaule itin nevienam neko nav 
parādā. Par ķīlniekiem kļūst tie, kas 
cenšas satvert netveramo. Kā puķe var 
piederēt? Kā ūdens, uguns un gaiss? 
Mēs krājam dažādas mantas un kļūs-
tam par to ķīlniekiem. Kolekcionējam 
to un šito. Tikai mūsu ziedēšanas laiks 
nav mūžīgs, varbūt tāpēc arī tik netve-
rami skaists. Ar tukšām rokām atnāci, 
ar tukšām aiziesi... Neko nevar patu-
rēt...

Būt puķei starp puķēm un piedalī-
ties šajā krāsainajā pavasara radīša-
nas mirklī. 

  Mareks Liepa                           

Lai katram rītam smaidošas ir acis,
Lai dienu smaids kā saulespuķe 

plaukst,
Lai vakari ar vijoļspēli atnāk,

Bet nakšu klusumam lai silta balss!
Un darbdienām lai dūjas vieglie 

spārni,
Bet brīvdienas ar linu ziediem zied,
Lai laika zirgiem takas neparastas

Un katrs mirklis prom kā saule riet!
/Nadīna Liepiņa/

Sirsnīgi sveicam 
maija jubilārus!
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Madlienas pagastā plānotās olu un to produktu 
ražotnes izveidei uzsākta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Ogres novada pašval-
dības domes 2019. gada 18. aprīļa 
lēmumu nolemts nodot publiskai ap-
spriešanai un institūciju atzinumu sa-
ņemšanai izstrādātā lokālplānojuma 
redakciju un vides pārskatu. 

Lokālplānojuma un vides pārskata 
izstrādes mērķis ir radīt priekšnotei-
kumus SIA „Gallusman” Madlienas 
pagastā plānotās olu un to produktu 
ražotnes izveidei izskatītajā teritorijā, 
nosakot šīs teritorijas funkcionālo zo-
nējumu, apbūves parametrus un risi-
nājumus teritorijā paredzētās darbības 
ietekmes uz apkārtējo vidi samazinā-
šanai, tādējādi nodrošinot gan pilnvēr-
tīgas teritorijas izmantošanas iespējas 
un apbūves attīstību, gan sabiedrības 
interešu ievērošanu. 

Izstrādātā lokālplānojuma redakci-
jas galvenie risinājumi paredz:

mainīt teritorijas funkcionālo zonē-
jumu no Zaļās teritorijas uz Lauksaim-
niecības teritoriju;

noteikt plānotās apbūves izvietoju-
ma risinājumus;

noteikt teritorijas izmantošanas 
ierobežojumus, piemēram, aizliedzot 
veidot atklātas kūtsmēslu uzglabāša-
nas krātuves;

noteikt transporta risinājumus pie-
kļūšanai pie teritorijas;

noteikt inženierkomunikāciju un in-
ženiertīklu apgādes risinājumus;

noteikt risinājumus attīrīto notek-
ūdeņu novadīšanai;

noteikt risinājumus teritorijā plā-
notās darbības negatīvās ietekmes uz 
apkārtējo vidi samazināšanai un apbū-
ves iekļaušanai ainavā, t.sk. paredzot 

veidot jaunas aizsargapstādījumu jos-
las vismaz 20 m platumā gar teritorijas 
robežu, kur šādu apstādījumu šobrīd 
nav. 

Publiskās apspriešanas termiņš 
ir noteikts no 2019. gada 30. aprīļa 
līdz 28. maijam, kura laikā ikviens sa-
biedrības loceklis ir aicināts rakstiski 
iesniegt savus priekšlikumus un ie-
rosinājumus par izstrādāto lokālplā-
nojuma redakciju un vides pārskatu, 
nosūtot tos elektroniski parakstītus uz 
elektroniskā pasta adresi ogredome@
ogresnovads.lv, nosūtot pa pastu vai 
iesniedzot klātienē Ogres novada paš-
valdībā vai Madlienas pagasta pārval-
dē. 

Ar lokālplānojuma materiāliem un 
vides pārskatu ir iespējams iepazīties 
klātienē Ogres novada pašvaldībā un 
Madlienas pagasta pārvaldē to darba 
laikā vai elektroniski – Ogres nova-
da pašvaldības tīmekļa vietnē www.
ogresnovads.lv. 

2019. gada 14. maijā plkst. 17.00 
Ogres novada Madlienas pagasta kul-
tūras namā („Odivi” zālē) norisināsies 
arī klātienes sanāksme, kurā piedalī-
sies lokālplānojuma redakcijas un vi-
des pārskata izstrādātāja SIA „Reģio-
nālie projekti” pārstāvji, kas informēs 
par minētajos dokumentos aprakstīta-
jiem risinājumiem, uzklausīs priekšli-
kumus un ierosinājumus, kā arī atbil-
dēs uz jautājumiem. 

Lai veicinātu raitu minētās klātie-
nes sanāksmes norisi un sanāksmes 
gaitā sniegtu iespējami vispusīgu un 
plašu informāciju, visi interesenti tiek 
arī aicināti līdz minētās sanāksmes no-
rises dienai iesūtīt savus interesējošos 
jautājumus uz elektroniskā pasta adre-
si info@gallusman.lv. Atbildes uz šiem 
jautājumiem tiks sniegtas sanāksmes 
gaitā.

Atgādinām, ka „Ovostar Union” 
grupas uzņēmums Latvijā SIA „Gallus-
man” Ogres novada Madlienas pagas-
tā ir iecerējis modernas un augstajām 
vides prasībām atbilstošas olu un to 
produktu ražotnes būvniecību, pare-
dzot izveidot pilnīgi jaunu ražošanai 
nepieciešamo infrastruktūru, tajā skai-
tā jaunputnu audzētavu, putnu barības 
ražotni, olu šķirošanas, pārstrādes 

un iepakošanas līnijas, noliktavas, kā 
arī putnu novietnes līdz sešu miljo-
nu putnu turēšanai, nodrošinot tiem 
brīvus pārvietošanās apstākļus ārpus 
sprostiem. Ražotnes vajadzībām pare-
dzēta arī biogāzes stacijas izveide, kā 
arī kūtsmēslu pārstrādes iekārtas vēr-
tīga organiska mēslojuma ražošanai. 
Būvniecības uzsākšana plānota 2019. 
gada otrajā pusē.

Ražotnes darbības nodrošināšanai 
paredzēts radīt līdz 200 jaunas dar-
ba vietas, nodarbinot dažādu jomu 
speciālistus, tajā skaitā – zootehni-
ķus, vetārstus, putnkopjus, pārtikas 
tehnologus, elektriķus, mehāniķus, 
siltumtehniķus, automatizēto iekārtu 
operatorus, laboratorijas speciālis-
tus, šķirotavas operatorus, noliktavas 
darbiniekus, loģistikas speciālistus, 
bioloģiskā servisa nodrošinātājus u.c. 
Ražotnē plānota arī darbinieku apmā-
cība, kur tas būs nepieciešams. 

Paredzams, ka ražotnes darbība 
radīs priekšnoteikumus ekonomiskai 
aktivitātei un attīstībai pagastā un visā 
novadā, ņemot vērā gan papildus radī-
tās darba iespējas, gan ražotnes darbī-
bai vajadzīgo izejvielu iepirkumus (vie-
tējo zemnieku izaudzētos graudus un 
rapšu sēklas), gan citu pakalpojumu 
regulāru nepieciešamību (piemēram, 
transporta pakalpojumi, nodrošinot 
izejvielu piegādes un gatavās produk-
cijas nogādāšanu vietējos un eksporta 
tirgos). 

SIA „Gallusman” līdzīpašnieks un 
valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs 
ir pieredzējis jomas speciālists, kurš 
11 gadus ir vadījis Latvijā šobrīd lielā-
ko olu ražotāju „BalticOvo” un pēdējos 
piecus gadus ir atbildīgs par ražoša-
nas attīstības jautājumiem „Ovostar 
Union” grupas uzņēmumos, kuri šo-
brīd ir vieni no lielākajiem olu un to 
produkcijas ražotājiem Eiropā ar vairāk 
nekā 20 gadu pieredzi putnkopībā.

Papildus informāciju par plānoto 
ražotni var iegūt klātienē SIA „Gallus-
man” birojā Ikšķilē, Tīnūžu šosejā 17, 
rakstot jautājumu e-pasta vēstulē uz 
adresi info@gallusman.eu vai zvanot 
pa tālruni +371 28449491.  

Informāciju sagatavoja 
SIA „Gallusman”
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PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKO 
APSPRIEŠANU MADLIENAS PAGASTĀ

Publiskajai apspriešanai un institū-
ciju atzinumu saņemšanai tiek nodota 
lokālplānojuma zemes vienībām ar ka-
dastra apzīmējumu 74680110081 un 
74680110083, Madlienas pag., Ogres 
nov., lai grozītu Ogres novada terito-
rijas plānojumu olu un to produktu 
ražotnes izveides vajadzībām, 1.0. re-
dakcija un Vides pārskats. 

Saskaņā ar Ogres novada pašval-
dības domes 2019. gada 18. aprīļa 
lēmumu „Par lokālplānojuma „Lokāl-
plānojums zemes gabaliem ar kad. 
apz. 74680110066, 74680110038, 
74680110077 un 74680110005 Madlie-
nas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres 
novada teritorijas plānojumu olu un 
to produktu ražotnes izveides vaja-
dzībām” un 1.0. redakcijas un Vides 
pārskata nodošanu publiskajai ap-
spriešanai un atzinumu saņemšanai” 
publiskajai apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai tiek nodota lo-
kālplānojuma zemes vienībām ar ka-
dastra apzīmējumu 74680110081 un 
74680110083, Madlienas pag., Ogres 
nov., lai grozītu Ogres novada teritori-
jas plānojumu olu un to produktu ra-
žotnes izveides vajadzībām (turpmāk 
– Lokālplānojums), 1.0. redakcija un 
Vides pārskats.

Lokālplānojuma izstrādes laikā veik-
ta zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumiem 74680110066, 74680110038, 
74680110077 apvienošana, izveidojot 
zemes vienību ar kadastra apzīmēju-
mu 74680110081 (ietilpst nekustamā 
īpašuma „Balti” (kadastra numurs 

74680110022) sastāvā), savukārt no 
zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 74680110005 tika atdalīta Lokāl-
plānojuma teritorijā ietilpstošā daļa, 
izveidojot zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 74680110083 (ietilpst ne-
kustamā īpašuma “Cālīši” (kadastra 
numurs 74680110085) sastāvā). 

Publiskās apspriešanas norises vie-
ta un laiks

Publiskā apspriešana norisināsies 
no 2019. gada 30. aprīļa līdz 28. mai-
jam. 

Sanāksme par Lokālplānojuma 
1.0. redakcijas risinājumiem un Vides 
pārskatu notiks 2019. gada 14. maijā 
plkst. 17.00 Madlienas pagasta kul-
tūras namā („Odivi” zālē), Madlienas 
pag., Ogres nov. Šajā sanāksmē pieda-
līsies lokālplānojuma autors SIA “Re-
ģionālie projekti”.

Materiālu pieejamība
Ar Lokālplānojuma materiāliem un 

Vides pārskatu var iepazīties:
1. Valsts vienotajā ģeotelpiskās in-

formācijas portālā https://geolatvija.
lv/geo/tapis#document_12937;

2. Ogres novada pašvaldības tīmek-
ļa vietnē http://www.ogresnovads.lv/
lat/pasvaldiba/publiska_apspriesa-
na/2019/; 

3. Ogres novada pašvaldības ēkas 
4. stāva vestibilā, Brīvības ielā 33, 
Ogrē, Ogres nov., Ogres novada paš-
valdības centrālās administrācijas dar-
ba laikā;

4. Madlienas pagasta pārvades 
ēkas 2. stāva vestibilā, „Pagastmājā”, 

Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov., 
Madlienas pagasta pārvaldes darba 
laikā.

Apmeklētāju pieņemšana
1. Ogres novada pašvaldības Cen-

trālās administrācijas „Ogres novada 
pašvaldība” Infrastruktūras veicināša-
nas nodaļas telpiskās attīstības plā-
notājs Jevgēnijs Duboks apmeklētājus 
pieņem Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres 
nov., otrdienās plkst. 15.00 – 18.00 un 
ceturtdienās plkst. 15.00 – 17.00. Kon-
sultācijas pa tālruni 65046174.

2. Madlienas pagasta pārvaldes va-
dītājs Ojārs Atslēdziņš apmeklētājus 
pieņem Madlienas pagasta pārvaldes 
ēkā, „Pagastmājā”, Madlienā, Madlie-
nas pag., Ogres nov., pirmdienās plkst. 
9.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00.

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinā-
jumi līdz 2019. gada 28. maijam (pasta 
zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedza-
mi: 

1. Ogres novada pašvaldības Ap-
meklētāju apkalpošanas centrā Brīvī-
bas ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV – 5001.

2. Madlienas pagasta pārvaldē, 
„Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas 
pag., Ogres nov., LV – 5045.

Iesniegumā fiziskām personām jā-
norāda vārds, uzvārds, dzīves vietas 
adrese un tālruņa numurs, juridiskām 
personām – nosaukums, reģistrācijas 
numurs, adrese un tālruņa numurs.

3. Elektroniski parakstīti iesnie-
gumi nosūtāmi uz elektronisko pastu 
ogredome@ogresnovads, norādot „Lo-
kālplānojums Madlienas pagastā”. 

Ar šī gada 25. aprīli stājas spēkā 
grozījumi Ogres novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos par nekusta-
mā īpašuma nodokļa (NĪN) piemēro-
šanas kārtību Ogres novadā, lai iedzī-
votājiem būtu iespēja samazināt NĪN 
aprēķinu par mājokli, kurā nav deklarē-
ta neviena persona.

Kāds ir NĪN samazinājuma apmērs?
Saskaņā ar šiem noteikumiem NĪN 

maksātājiem, kuru īpašumiem piemē-
rota paaugstināta NĪN likme 1,5% ap-
mērā par mājokli, kurā uz 2019. gada 1. 
janvāri nav deklarēta neviena persona, 
būs iespēja saņemt atvieglojumus ne-
kustamā īpašuma nodokļa aprēķinam 
par 2019. gadu saistošajos noteiku-
mos noteiktajā kārtībā.

Ja nekustamā īpašuma nodokļa 
objektā līdz 2019. gada 1. jūnijam ir 

deklarēta vismaz viena persona un šī 
deklarācija saglabājas līdz 2020. gada 
1. janvārim, atvieglojumus nekustamā 
īpašuma nodokļa aprēķinam var sa-
ņemt 50% apmērā.

Ja nekustamā īpašuma nodokļa 
objektā no 2019. gada 2. jūnija līdz 
2019. gada 1. septembrim ir deklarēta 
vismaz viena persona un šī deklarācija 
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Pirmsskolā „Taurenītis” 23. aprīlī, kad 
daba visus lutināja ar brīnišķīgi siltu un 
saulainu laiku, mēs svinējām pavasara 
saulgriežu un saules svētkus – Lieldie-
nas. Pie bērniem ciemojās Lieldienu 
Zaķis (Vija Celma) ar palīgiem zaķiem 
(grupu skolotājām) un viņu draugiem – 
lepno Gaili (Aelitu Lazdiņu), Vistu Rai-
bīti (Aiju Simsoni) un rudo Lapsu (Zani 
Kalniņu), kura svētkos vēlējās būt kopā 
ar bērniem draudzīga, labsirdīga un 
nevienam pāri nedarīt.
Lieldienas svinējām kā gadskārtu tra-
dīciju svētkus ar latviešu tautasdzies-
mām, ticējumiem, rotaļām, dziesmām 
un dejām. Par muzikālo skanīgumu rū-
pējās mūzikas skolotāja Ilva Kaulača.
Pavasara saulgriežu turpinājumā vis-
lielāko prieku sagādāja „olu jautrī-
bas”, jo bērni izmēģināja dažādas ak-
tivitātes ar krāsotajām Lieldienu olām. 
Te varēja sacensties olu ripināšanā 
pa speciāli veidotiem „olu celiņiem”, 
piedalīties olu nešanā ar karotēm, ek-
sperimentēt olu čaumalu dauzīšanā ar 
koka āmuriņiem, spēlēt rotaļas „Aklās 
vistiņas”, „Lapsu slazdus” un „Lieldie-

nu loto”, kā arī šūpoties ar zirdziņiem 
un baudīt svētku noskaņu „Zaķa foto 
salonā”. Pēc aizrautīgās darbošanās 
un uzdevumu veikšanas Lieldienu Za-
ķis pārsteidza bērnus ar garšīgām bal-
vām, dāvinot šokolādes oliņas. Svētku 
izskaņā visiem bija pozitīvas emocijas 

un lielisks noskaņojums, lai dotos 
turpmākajās ikdienas gaitās.
Lai arī Jums saulains un krāsains pava-
sara laiks!

  
 VPII „Taurenītis” vadītājas 

vietniece izglītības jomā Aija Simsone

Lieldienas „Taurenītī” ar Zaķi un viņa draugiem

saglabājas līdz 2020. gada 1. janvārim, 
atvieglojumus nekustamā īpašuma no-
dokļa aprēķinam var saņemt 25% ap-
mērā.

Kas jādara, lai saņemtu NĪN atvieg-
lojumus?

Noteiktos nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumus piešķir uz no-
dokļu maksātāja iesnieguma pamata, 
iesniegums Ogres novada pašvaldībā 
(novada pagastos – attiecīgā pagasta 
pārvaldē) jāiesniedz līdz 2019. gada 
31. decembrim. Piemērojot nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumus uz mi-
nētā iesnieguma pamata, pašvaldībā 
tiks sagatavots un nosūtīts jauns NĪN 
maksāšanas paziņojums par 2019. 
gadu.

Kas būs, ja netiks ievērots noteik-
tais deklarēšanās ilgums?

Ja pirms 2020. gada NĪN aprēķina 
tiks konstatēts, ka NĪN maksātājam, 
kuram piešķirti NĪN atvieglojumi, pie-
derošajā nekustamā īpašuma nodokļa 
objektā deklarētās personas deklarā-
cija nav saglabājusies līdz 2020. gada 
1. janvārim, tad piešķirtais NĪN atvieg-
lojums tiks pārskatīts un veikts pārrē-

ķins, norādot pārrēķināto summu NĪN 
maksāšanas paziņojumā par 2020. 
gadu.

Ogres novada pašvaldībā NĪN ad-
ministrēšana notiek saskaņā ar likumu 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” un 
Ogres novada pašvaldības 2017. gada 
21. septembra saistošajiem noteiku-
miem Nr. 19/2017 „Par nekustamā īpa-
šuma nodokļa piemērošanas kārtību 
Ogres novadā”. Ar šī gada 1. janvāri, 
aprēķinot NĪN, daudziem nekusta-
miem īpašumiem novadā piemērota 
likme 1,5% apmērā no kadastrālās vēr-
tības. Paaugstinātā NĪN likme piemē-
rota, pamatojoties uz 2019. gada 21. 
jūnijā apstiprinātajiem saistošajiem 
noteikumiem Nr. 13/2018 „Grozījumi 
Ogres novada pašvaldības 2017. gada 
21. septembra saistošajos noteikumos 
Nr. 19/2017 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanas kārtību Ogres 
novadā””,  un attiecas uz dzīvokļa īpa-
šuma sastāvā esošo ēkas daļu, kuras 
lietošanas veids ir dzīvošana, un šai 
daļai piekrītošo koplietošanas telpu 
platību, viena dzīvokļa mājām, divu 
vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav 

sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī 
telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru 
lietošanas veids ir dzīvošana (turpmāk 
– NĪN objekti), ja šie NĪN objekti ne-
tiek izmantoti saimnieciskās darbības 
veikšanai un ja taksācijas gada 1. jan-
vārī plkst. 00.00 tajos dzīvesvietu nav 
deklarējusi neviena persona.

Pašvaldībā ir saņemti iedzīvotāju 
iesniegumi ar lūgumu pārskatīt NĪN 
aprēķinu NĪN objektiem, kuriem pie-
mērota NĪN likme 1,5% apmērā no ka-
dastrālās vērtības, ja 2019. gadā viņu 
īpašumā esošajā NĪN objektā kāda per-
sona deklarē savu dzīvesvietu.  Ņemot 
vērā iedzīvotāju viedokli,  pašvaldības 
dome ir pieņēmusi saistošos noteiku-
mus Nr. 7/2019 „Par nekustamā īpašu-
ma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 
nekustamā īpašuma nodokļa maksā-
tājiem par Ogres novada pašvaldības 
2017. gada 21. septembra saistošo no-
teikumu Nr. 19/2017 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanas kārtī-
bu Ogres novadā” 1.¹ punktā minēta-
jiem objektiem 2019. gadā”.

Avots: ogresnovads.lv
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Valsts aizsardzības mācība Madlienas vidusskolā
Jaunajā mācību gadā Madlienas vi-

dusskolas jauno desmitās klases sko-
lēnu mācību procesu skars izmaiņas 
– skolēni sāks apgūt valsts aizsardzī-
bas mācību. Mācību priekšmets tiks 
iekļauts vispārējās vidējās izglītības 
programmā, un skolēni to apgūs 10. 
un 11. klasē vienu dienu mēnesī. Valsts 
aizsardzības mācības mērķis ir veidot 
un stiprināt jauniešu pilsonisko un 
patriotisko pašapziņu, attīstīt valsts 
aizsardzības prasmes un izkopt līderī-
bas un kolektīva saliedētības iemaņas.

No 1. septembra Madlienas vidus-
skola būs to 49 vidējās izglītības iestā-
žu vidū, kuras uzsāks dalību pilotpro-
jektā. Valstī paredzēta pakāpeniska 
jaunā mācību priekšmeta ieviešana 

visās vidējās izglītības iestādēs līdz 
2024. gadam, kad valsts aizsardzības 
mācība būs obligāta. Madlienas vidus-
skolā šobrīd ir visi svarīgākie priekšno-
teikumi sekmīgai darba uzsākšanai ar 
jauno mācību gadu – jauniešu vēlēša-
nās, iespēja pielāgot mācību procesu 
un atbilstoši pedagoģiskie kadri.

Iepazīstoties ar mācību saturu, 
valsts aizsardzības mācība varētu būt 
interesants, saistošs, uz dzīves gud-
rību balstīts mācību priekšmets, kurā 
jauniešiem būs iespējams ne tikai ap-
gūt teorētiskas zināšanas par brīvības 
cīņām, apmeklēt latviešu strēlnieku 
cīņu vietas Ložmetējkalnā un Nāves 
salā, apmeklēt O.Kalpaka piemiņas 
vietas u.c., skatīt filmas par mūsu 

valsts neatkarības atgūšanu, piedalī-
ties diskusijās, veidot savas prezentā-
cijas, kā arī mācīties orientēties dabā, 
lietot ieročus, apgūt prasmes sniegt 
pirmo palīdzību. Pamācošas un cieņ-
pilnas varētu izvērsties plānotās tikša-
nās ar Atmodas līderiem – Daini Īvānu, 
Sandru Kalnieti u.c. Mēs apzināmies 
savas valsts dāvātās vērtības un esam 
gatavi tās aizstāvēt!

Ar sīkāku un precīzāku informāciju 
par plānoto mācību procesu un tā sa-
turu iespējams iepazīties mājas lapā: 
www.jic.gov.lv

Madlienas vidusskolas direktors
                               Edgars Viņķis

Lieldienās šūpoties,
Lieldienās priecāties - 
Par pirmiem ziediņiem
Par raibām oliņām.

Otrajās Lieldienās 22. aprīlī lauku-
mā pie Madlienas kultūras nama nori-
sinājās pasākums ģimenēm, kur bija 
iespēja satikt zaķi Banniju, Vāveri un 
viņu draugus. Līdzi atnestās skaistās 
Lieldienu oliņas tika izliktas apskatei 
un vērtēšanai. Ik viens bija aicināts 
pievienoties un palīdzēt zaķim atrast 
īpašo Lieldienu olu. Oliņu bija daudz 
un dažādu, bet par krāsaināko un īpa-
šāko tika izvēlēta Mārča Mieža krāsotā 
ola, par ko zaķis viņam pasniedza bal-
vu. Dziesmas, dejas, jautras rotaļas un 
mīklu minēšana sagādāja prieku gan 
lieliem, gan maziem. 

Noslēgumā bērni varēja priecāties 
par krāsainajiem ziepju burbuļiem. Pa-
pildus visam varēja iegādāties gardo 
cukurvati un apzīmēt sejiņas. Arī lai-
kapstākļi lutināja ar siltu saulīti.

Pasākuma vadītāji bija ļoti priecīgi 
par bērnu atraktivitāti un atsaucību. 
Paldies, „Jogitas pasākumi” un visiem, 
kas apmeklēja, piedalījās un gādāja 
par visu nepieciešamo, lai pasākums 
izdotos.

 Madlienas kultūras nama 
pasākumu organizatore

Mārīte Dzalba

Lieldienas Madlienas kultūras namā
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Sagatavošanas grupa „Saulespuķe” 
izaicina 12. klasi uz dambretes turnīru

Kāpēc vajadzētu spēlēt dambreti? 
Mācoties un spēlējot šo spēli, bērni 
vingrinās domāt, izvērtēt, analizēt, 
pieņemt lēmumus. Tas savukārt palī-
dzēs viņiem turpmāk vieglāk tikt galā 
ar dažādām ikdienas situācijām un 
notikumiem, kurus arī vajadzēs iz-
prast, analizēt, un pieņemt lēmumus, 
kā rīkoties un ko darīt. Prāta spēju at-
tīstīšana veicina radošāku un vieglā-
ku jauno prasmju un zinību apgūšanu 
dažādās mācību priekšmetu jomās, 
domājot un paredzot vairākus soļus uz 
priekšu. Dambretes spēle ir efektīvs lī-
dzeklis bērna prāta spēju attīstībai. Tā 
varētu aizvietot „podziņu spaidīšanu” 
pie planšetēm un viedtālruņiem – ma-
zinātu pārlieku lielo atkarību no tiem. 
Tas varētu notikt tikai tad, ja brīvajos 
brīžos ne tikai grupiņā, bet arī mājās 
atrastu kādu brīdi, lai ar savu atvasīti 
uzspēlētu šo brīnišķīgo spēli un pie 
reizes parunātos par „dzīvi”, jo viedie-
rīces šādu komunikāciju neparedz.

Dambretes spēle sešgadīgajiem 
„Saulespuķes” grupas bērniem radī-
jusi lielu interesi jau no rudens, bet 
spēles savā starpā vairs nešķita tik in-

teresantas. Tad radās doma izaicināt 
Madlienas vidusskolas 12. klases sko-
lēnus uz dambretes turnīru. 25. aprīlī 
visi divpadsmitie kopā ar savu skolotā-
ju Anitu Jākabsoni pieņēma izaicināju-
mu un ieradās pirmsskolā, lai spēlētu 
dambreti un citas galda spēles. Seš-
gadnieki ar lielu interesi un azartu spē-
lēja dambreti un lika divpadsmitajiem 
saspringt, jo spēles iznākums nebija 

viennozīmīgi paredzams. Uzvarēt iz-
devās gan lieliem, gan maziem. Kopīgi 
pavadītais laiks radīja pozitīvas emoci-
jas visiem. Lielie saņēma pirmsskolas 
„Taurenītis” ordeņus, savukārt bēr-
niem viņi dāvināja mīkstās rotaļlietas. 
Turnīrs visiem paliks labā atmiņā un 
veicinās interesi par dambretes spēli.

VPII „Taurenītis” vadītāja 
Ingrīda Mārtiņa

Pavasaris rada. Jaunu dzīvību iza-
sno sēklas, un jaunu prieku ikdienā 
ienes radošie notikumi Kārļa Kažociņa 
Madlienas Mūzikas un mākslas skolā. 
Esam uzņēmuši viesus un paši devu-

šies ciemos, esam koncertējuši, muzi-
cējuši, krāsojuši, gleznojuši, veidojuši, 
iekārtojuši izstādes, vadījuši daudzas 
un dažādas meistarklases un piedalī-
jušies konkursos. 

28. martā visus aicinājām uz kon-
certu „Komponistam Jānim Lūsēnam 
60”, kura sagatavošanā galveno darbu 
uzņēmās skolotāja Iveta Mežajeva, au-
dzēkņiem uzticot dziedāt duetos, trio 
un ansambļos. Tas pārsteidza vecākus 
un arī skolas pedagogus, pēkšņi pama-
not klusos talantus. Un savukārt visiem 
klausītājiem pārsteigumu sagādāja 
skolotāji – Sarmīte Paegle (klavieres), 
Ieva Lejniece (flauta), Marita Karpa 
(akordeons), Kristaps Karps (sitamie 
instrumenti), Andis Bičevskis (sakso-
fons) un Rūdolfs Bahmanis (vijole) –, 
koncerta noslēgumā izjusti nospēlējot 
J. Lūsēna dziesmu „Dziedi vēl”. 

4. aprīlī pie mums Atvērto durvju 
nedēļas ietvaros ar koncertlekciju par 
norvēģu komponistu Eduardu Grīgu 
viesojās Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas 
vidusskolas audzēkņi un pedagogi. Lai 
klausītājiem būtu interesantāk, tika 
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izdalītas radošo darbu lapas, kuras 
aizpildīt varēja, ja uzmanīgi klausījās 
lektores Benitas Zvīgules stāstījumā. 
Liels bija prieks pirmo trīs vietu ieguvē-
jiem savās vecuma grupās par godam 
nopelnītajām konfektēm.

 Divas nedēļas vēlāk – 17. aprīlī – 
uz A. Kalniņa Cēsu mūzikas vidussko-
lu, kurā norisinājās Vidzemes reģiona 
mūzikas skolu akordeonistu solistu 
konkurss „Cēsis 2019”, devās skolo-
tājas Maritas Karpas audzēknis Marks 
Kiseļovs un savā vecuma grupā ieguva 
augsto 2. vietu. Jāpiebilst, ka Markam 
tas šogad bija jau otrais konkurss, 22. 
martā viņš kopā ar savu brāli Āronu 
pārstāvēja skolu IV mazpilsētu un lau-
ku mūzikas skolu audzēkņu kameran-
sambļu konkursā Nīcā. Bet trīs mākslas 
nodaļas audzēknes – Kristīne Povha, 
Justīne Mūrniece un Evelīna Irbīte – 
šajā pašā datumā devās uz Valmieru, 
kur piedalījās Valsts konkursa mākslā 
II kārtā.

 11. aprīlī devāmies koncerttūrē pa 

kaimiņu pagastiem – Ķeipeni, Taurupi 
un Mazozoliem. Ķeipenē koncerts iz-
skanēja tautas namā, un, pateicoties 
tā vadītājai Inesei Daugavietei un viņas 
komandai, jutāmies īpaši gaidīti, uz 
koncertu jau laikus bija ieradušies vie-
tējie iedzīvotāji. Taurupē sajutāmies 
omulīgi un kā mājās, tikām cienāti ar 
gardajām skolas saimniecīšu gata-
votajām pusdienām. Mazozolos mūs 
sagaidīja ļoti laipns suns un tikpat 
draudzīgs skolas kolektīvs. Lieliska uz-
ņemšana, siltums un atvērtība jauniem 
iespaidiem ir iemesli, kas rada iedves-
mas spārnus un ļauj brīvi lidot pozitīvo 
sajūtu debesīs.

Arī mākslas nodaļa devās viesos – 
uz pansionātu „Madliena” un Taurupes 
senioru apvienību. Audzēkņi šogad ir 
mācījušies strādāt ar vitrāžas krāsām 
un, šīs prasmes apguvuši, bija gatavi 
tās iemācīt arī citiem. Mūsu 4. kursa 
audzēkņi skolotāju Intas Putniņas-Cī-
rules un Skaidrītes Krīgeres vadībā pa-
līdzēja pansionāta iemītniekiem radīt 

skaistus un krāsainus putnus. Mūsu 
skolotāja taurupiete Ineta Frēliha bija 
noorganizējusi tikšanos ar vietējiem 
senioriem, kas bija gatavi apgūt jaunu 
vizuālās izteiksmes tehniku. Mākslas 
nodaļas vadītājai Intai Putniņai-Cīrulei 
piepalīdzot, nodaļas audzēkņi, Tauru-
pes bērni, palīdzēja senioriem izprast 
vitrāžas krāsas. Pasākumu vainagoja 
milzīga pozitīvisma deva. Pagastu rak-
sturo tā cilvēki, un Ogres novadā dzīvo 
daudz laipnu, atsaucīgu un draudzīgu 
cilvēku. Šādi pasākumi to kārtējo reizi 
apliecina.

Mākslas nodaļas audzēkņu mācību 
darbi apskatei izlikti Madlienas biblio-
tēkā, bet absolventu noslēgumu darbu 
izstāde šobrīd skatāma Taurupes pa-
gasta ēkā.

Tuvojoties šī gada noslēgumam un 
domājot par jauno mācību gadu, esam 
uzņēmuši viesos bērnus gan no Mad-
lienas PII „Taurenītis”, gan no Ķeipe-
nes pamatskolas, uz mākslas nodaļas 
meistardarbnīcām ieradušies Madlie-
nas sākumskolas pirmo klašu audzēk-
ņi. Bērni iepazīstināti ar nodaļu darbu, 
izrādītas skolas telpas un iespējas. Un 
iespēju skolā ir daudz – apgūt vijoles, 
klavieru, akordeona, flautas, sakso-
fona, klarnetes, sitamo instrumentu 
spēli, arī ģitārspēli interešu izglītībā, 
mācīties vizuāli plastisko mākslu un 
no septembra arī keramiku interešu 
izglītībā. Skolas dzīve prasa disciplīnu 
un sevis pārvarēšanu, taču tā sniedz 
ieguldītajam darbam atgriezenisko 
saiti – jaunas prasmes un jaunus drau-
gus, izkoptu talantu un noteikti daudz 
prieka un pozitīvu emociju. Ir pavasa-
ris. Asno tā sēkla, ko paši esam sējuši. 
Lai aug! 

Santa Siliņa, kultūras metodiķe

Iepazīšanās pasākums
31. maijā plkst.14.00 aicinām visus 

madlieniešus uz iepazīšanās pasāku-
mu Madlienas kultūras namā. 

Vai mēs pazīstam cits citu? Tos, kas 
Madlienas labā un arī citur sabiedrībai 
gādā pozitīvas izmaiņas. Pasākumu 
organizē biedrība „Otrās mājas” un 
atbalsta Madlienas pagasta pārvalde. 
Ko mūsu biedrība grib nozīmīgajā jubi-
lejas pasākumā parādīt? Ne tikai sevi, 
bet arī citus – gan biedrības, gan pri-
vātpersonas, kas pat nav saistītas ar 

mūsu biedrību, cilvēkus, kas ir bijuši 
iniciatīvas bagāti, radoši. Rakstījuši 
un īstenojuši projektus, lai madlienie-
šiem un arī tuvākajiem kaimiņiem būtu 
ērtāk, komfortablāk, lai būtu jaukāka 
vide. Tādi darboņi bijuši jau arī pirms 
mums un vēl arvien ir mūsu vidū, bet 
daudzi madlienieši nav pat dzirdējuši, 
kas izveidojis soliņus, kas labiekārtojis 
māju pagalmus, kāpņu telpas, uztaisī-
jis rotaļlaukumus un citas labas lietas. 

Mēs gribam par viņiem uzzināt un 

dosim viņiem iespēju vai nu ar stāstī-
jumu, vai prezentācijas materiāliem ie-
pazīstināt ar saviem iedvesmojošiem 
darbiem. Gribam arī par sevi pastāstīt 
un citus uzklausīt. Jums būs iespēja 
noskatīties un noklausīties čaklo dar-
boņu prezentācijas materiālus, viņu 
stāstījumu un dažādus priekšnesu-
mus. 

Savukārt mēs, biedrība „Otrās mā-
jas” dzīvojam jubilejas mēnesī. Piedzi-



8 2019. gada maijs

Kas notiek (vai arī nenotiek) Madlienā
Ir Lielās Talkas dienas rīts. Brīniš-

ķīgs! Šorīt dzirdēju pirmo dzeguzi, 
nez piekūkoja vai aizkūkoja?! Šogad 
pilnībā piekritu „Ogrēnietī” lasītajam 
novada vadītāja E. Helmaņa viedoklim: 
„Ikviens saimnieks savu īpašumu var 
sakopt laikus, negaidot, kamēr kāds 
viņu aicinās sakopšanas darbus veikt 
kādā noteiktā dienā. Katrai teritorijai ir 
īpašnieks, kurš ir atbildīgs par to, lai šī 
teritorija vienmēr būtu sakopta.”

Savu, pašas izvēlēto, objektu ap-
sekoju un atstātos atkritumus vācu 
regulāri. Jau pirms vairākiem gadiem 
izteicu domas par atkritumu problē-
mām un iespēju tās risināt Madlienas 
pagasta pārvaldes saimniecības daļas 
vadītājai.

Lai tas būtu saprotams arī lasītā-
jiem, paskaidrošu: tas ir posms ceļā 
„Rūpnieki” – kapi no upes caurtekas 
līdz stāvlaukumam un pieguļošā meža 
mala. Pirmais, ar ko vērsos pie vadītā-
jas, bija atkritumu konteinera nepie-

ciešamība stāvlaukumā, otrais – jau-
tājums par kapu apsaimniekošanas 
noteikumiem un tajos izteiktajām pra-
sībām, kas attiektos uz ikvienu. 

Saņemtās mutiskās atbildes: 1. 
Kapos pie izejas jau ir konteiners. 2. 
Apsaimniekošanas noteikumu novadā 
nav. 

Bet Madlienā? Ja nav novadā, tad 
nedrīkst izstrādāt Madlienā?! Redzot, 
ka šīs atbildes nedod risinājumu, pa-
skaidroju par novēroto un pēc saru-
nām ar cilvēkiem izsecināto. Par pirmo 
jautājumu – vai nu tas ir slinkums, no-
gurums, vai māņticība – daļa kapu ap-
meklētāju, atgriezušies stāvlaukumā, 
atpakaļ uz kapiem neiet un atkritumus 
izmet mežmalā vai ceļmalā. Domāju, 
ka konteiners stāvlaukumā varētu būt 
risinājums.

Par apsaimniekošanu un kopšanu – 
ieteicu lapiņās, kuras kapusvētkos un 
svecīšu vakarā parasti ņem daudzi ap-
meklētāji, ir iespēja darīt zināmus ap-

saimniekošanas un kapu uzturēšanas 
noteikumus ikvienam. Ieteicu izvirzīt 
konkrētas prasības, piemēram, laicīgi 
novākt un izmest konteineros svecīšu 
trauciņus vai piedāvāt netērēties un 
nelikt sveces, ja kapos ierodas reizi 
gadā. Par noteikumu neievērošanu ad-
ministratīvi sodīt, jo kapa vietu turētā-
ju plāns taču ir izveidots un atbildīgos 
var apzināt. Joprojām nav risinājuma.

Godātie madlienieši, ne tikai cen-
trā, bet arī Zādzenē, Plāterē, Vērenē 
mums katram ir savs redzējums par 
problēmām un to risinājumu, par la-
bām un ne tik labām lietām, kas no-
tiek vai nenotiek Madlienas pagastā, 
lūdzu, darīsim tās zināmas pārvaldei. 
Mūsu vadība ir „iesūnojusi”, mēs stag-
nējam, vai ir nepieciešams „laimes lā-
cis”? Madliena – tās nav tikai pašvaldī-
bas iestādes un to darbinieki! Pirmkārt 
– tie ir visi iedzīvotāji! 

Inta Celmiņa

mām pirms 15 gadiem – 2004. gada 12. 
maijā. Mūsu biedrība šos svētkus grib 
dalīt ar visu čaklo madlieniešu un dažu 
aktīvu kaimiņu pagastu iedvesmojošo 
pieredzi. Uzzināt, kas tas ir par spēku, 
kas visiem liek darboties apkārtējās 
sabiedrības labā. 

Biedrībai „Otrās mājas” ir lielāki 
un mazāki mērķi. Vieni no nelielajiem 
mērķiem biedrības vēl neremontētajā 
telpā izveidot virtuvi, kur jaunās mā-
miņas apgūtu jaunas prasmes, iegūtu 
pieredzi, kur būtu vieta tikties iesācē-

jiem virtuvē ar pieredzējušiem meista-
riem, lai mācītos ko jaunu, lai ģimenei 
spētu sniegt dažādu veselīgu uztura 
daudzveidību. Virtuves iekārta jau sa-
gādāta, bet telpai vajadzīgs remonts, 
nepieciešams ievilkt ūdensvadu, izvei-
dot bīdāmās durvis, lai tiek arī cilvēki, 
kam ir specifiskas problēmas. Iepazī-
šanās pasākumā aicinām visas sabied-
rības atbalstu, lai šo mērķi īstenotu. 
Tam vajadzīgi ziedojumi gan naudā, 
gan „graudā”, arī praktiska palīdzība. 
Tā biedrībai 15 gadu jubilejā būtu la-

bākā dāvana – sabiedrības pienesums 
mūsu pašu iedzīvotāju vajadzībām. At-
balstu jums būs iespējams sniegt pa-
sākuma laikā ziedojuma kastītē. 

Jūs ar sirsnību gaidīs ne tikai mūsu 
biedrība, bet arī tie, kas jau pieteiku-
šies parādīt, pastāstīt, nodemonstrēt, 
kā mūsu līdzcilvēkiem mainās dzīve, 
darot citiem labu.

Biedrības „Otrās mājas” vadītāja 
Lilija Paegle

Par atkritumu apsaimniekošanu
Viena no likumā Par pašvaldībām 

noteiktajām pašvaldību autonoma-
jām funkcijām ir atkritumu apsaim-
niekošanas organizēšana. Saskaņā ar 
Ogres novada pašvaldības 2012. gada 
24. maija saistošajiem noteikumiem 
Nr.14/2012 „Par atkritumu apsaim-
niekošanu Ogres novadā” pašvaldība 
organizē, koordinē un kontrolē sadzī-
ves atkritumu, apsaimniekošanu tās 
administratīvajā teritorijā, kā arī sa-
vas kompetences ietvaros realizē per-
sonu administratīvo sodīšanu par šo 
noteikumu pārkāpumiem. Madlienas 

pagasta teritorijā atkritumu apsaimnie-
košanu organizē Madlienas komunālo 
pakalpojumu iestāde „ABZA” (turpmāk 
– KPI „ABZA”), un līgums par sadzīves 
atkritumu savākšanu un izvešanu Mad-
lienas pagastā noslēgts ar SIA „Ķilupe”, 
attiecīgi savrupmāju īpašniekiem un 
uzņēmumu teritoriju īpašniekiem līgu-
mi par sadzīves atkritumu izvešanu jā-
slēdz ar šo atkritumu apsaimniekotāju 
un maksājumi jāveic atbilstoši izvesto 
atkritumu daudzumam (konteinera til-
pumam) savā īpašumā.

Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpaš-

niekiem Madlienā saskaņā ar 2009. 
gada 9. decembra Ministru kabineta 
noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā 
dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzī-
vojamā mājā norēķinās par pakalpoju-
miem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma 
lietošanu” noteiktajiem principiem 
maksa par atkritumu izvešanu tiek 
aprēķināta atbilstoši dzīvoklī dzīvo-
jošo personu skaitam, bet atkritumu 
konteineri izvietoti visā daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju apbūves teritorijā, un 
iedzīvotāji atkritumus var izmest tuvā-
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kajā konteinerā.
2019. gadā pieaugot atkritumu pie-

ņemšanas tarifam atkritumu poligo-
nā „Getliņi”, arī maksa par atkritumu 
savākšanu mūsu pagastā neizbēgami 
paaugstinājās, pie tam arī turpmāk 
atkritumu pieņemšanas maksa atkri-
tumu poligonā tikai pieaugs. Tas liek 
aizdomāties, vai iedzīvotājiem ir ie-
spējams ietekmēt atkritumu izvešanas 
maksu. Jā, ir tāda iespēja un jau labu 
laiku, tikai tā netiek pienācīgi izman-
tota. Ir atkritumi, par kuru savākšanu 
nav jāmaksā – tie ir šķirotie atkritu-
mi. Madlienas iedzīvotājiem ir lielas 
priekšrocības, salīdzinot ar tuvākās 
apkārtnes pagastiem, jo Madlienas 
centrā darbojas šķiroto atkritumu sa-

vākšanas laukums, kur bez maksas var 
nodot 13 veidu sašķirotus atkritumus, 
un vēl papildus trīs vietās blakus ne-
šķiroto sadzīves atkritumu konteine-
riem ir stikla, papīra un PET atkritumu 
konteineri. Ņemot vērā, ka mēs atkritu-
mu apsaimniekotājam maksājam par 
nodoto atkritumu daudzumu tilpuma 
mērvienībās, ļoti svarīgi pirms atkri-
tumu izmešanas konteinerā ir sama-
zināt atkritumu tilpumu – saplacināt 
pudeles un bundžas, izjaukt, sadalīt, 
saspiest priekšmetus ar tukšumiem 
u.tml. Šādi rīkojoties, varētu samazi-
nāt nepieciešamo nešķiroto atkritumu 
konteineru skaitu un līdz ar to arī mak-
su par atkritumu izvešanu.

Katru gadu Lielās Talkas laikā KPI 

„ABZA” Madlienas pagasta teritorijā 
izvieto konteinerus lielgabarīta atkritu-
miem, kuros iedzīvotāji var ievietot at-
kritumus, kas radušies, sakopjot savu 
vai publisko teritoriju. Arī šogad iedzī-
votāji šo iespēju labprāt izmantoja, ti-
kai atkal nācās konstatēt, ka lielu daļu 
šajos konteineros ievietoto atkritumu 
bija iespējams nodot bez maksas šķi-
rošanas laukumā vai šķiroto atkritumu 
konteineros, ka, izjaucot lielos priekš-
metus un blīvāk iekārtojot tos kontei-
nerā, būtu iespējams ievietot daudz 
vairāk atkritumu, nepieciešama tikai 
godprātīgāka attieksme.

Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs 
O. Atslēdziņš

Aicinājums iedzīvotājiem
Lielās Talkas dienas rīts kā radīts, 

lai labā garastāvoklī ar lielu apņēmību 
turpinātu uzpost savu sētu vai pieda-
lītos kādā no publiski organizētajiem 
pasākumiem. Paldies visiem talcinie-
kiem, kuri atvēlēja laiku, lai piedalītos 
Pagastu ozolu birzs, Plāteres pilskalna 
un Vilku karjera pludmales sakopšanā 
un labiekārtošanā. Lielās Talkas da-
lībnieku skaits Madlienā šogad bija 
mazāks nekā citkārt, bet publisko un 
arī privāto teritoriju sakopšanas darbi, 
pateicoties labvēlīgajiem laika apstāk-
ļiem, daudzviet jau bija paveikti agrāk. 
Talkošanas tradīcijas no Latvijas pa-
gājušā gadsimta 20.–30. gadiem, kad 
lauku ļaudis gāja cits citam palīgā, lai 
apvienotu spēkus un resursus apjo-

mīgāku darbu paveikšanai, pamazām 
izplēn no mūsdienu lauku ainavas. 
Arvien vairāk katrs mēs „iebarikādēja-
mies savā sētā” un „talkojam” inter-
netā, bet esmu pārliecināts, ka mūsu 
tautai nekad nepazudīs tā īpašā sajūta 
krūtīs, kas mūs pārņem, visiem kopā 
dziedot Lielajā estrādē, līdzi dzīvojot 
mūsu hokeja izlasei tribīnēs vai darot 
kopā kādu darbu. Tur mēs esam kopā 
– vienas domas domājot, cits citu pa-
balstot, tad mēs runājam „vienā valo-
dā”.

Bieži vien kāds sasāpējis jautājums 
kļūst par problēmu, ja cilvēks tam ne-
var rast atbildi. Ne pats to var, ne cits, 
kam viņš jautā, ne tas, kuram it kā va-
jadzētu zināt atbildi. Vai cilvēks nav 

saņēmis atbildi, vai nav saņēmis tādu, 
kādu bija gaidījis? Bieži vien šāda si-
tuācija veidojas arī par jautājumiem, 
kas ir pašvaldības kompetencē, tāpēc 
aicinu Madlienas pagasta iedzīvotā-
jus par šīm sasāpējušām problēmām, 
kuru risinājumus neesat atraduši ko-
munikācijā ar citiem iedzīvotājiem vai 
pašvaldības darbiniekiem, vērsties pie 
manis – pārvaldes vadītāja Ojāra Atslē-
dziņa (t.65039185, mob.t.29204753, 
e-pasts: ojars.atsledzins@ogresno-
vads.lv). Līdzšinējā pieredze rāda, ka 
konstruktīva savstarpēja komunikācija 
ir vienīgais rezultatīvais veids, kā risi-
nāt problēmas.

Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs 
O. Atslēdziņš

Jauniešu grupa „Tikai runājiet” sniedz 
savu pirmo koncertu

27. aprīlī Madlienas kultūras nama 
„Odivi” zālē ar savu pirmo koncertu 
uzstājās vokāli instrumentālais an-
samblis „Tikai runājiet”. Grupā darbo-
jas septiņi talantīgi jaunieši: Evija Ko-
rovacka (elektriskā ģitāra un bungas), 
Estere Ozoliņa, (vokāls, akustiskā 
ģitāra), Māra Kļaviņa (vokāls, akustis-
kā ģitāra), Ance Ikauniece (taustiņi), 
Raimonds Batura (elektriskā ģitāra), 
Edgars Mežajevs (basģitāra) un Patriks 
Nikolajs Ozoliņš (bungas).
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 Evija un Estere pagājušajā gadā 
absolvēja Madlienas vidusskolu un 
šobrīd studē Rīgā – Evija apgūst pirms-
skolas un sākumskolas skolotājas pro-
fesiju, savukārt Estere – vizāžista pro-
fesiju. Abas meitenes ir arī K. Kažociņa 
Madlienas Mūzikas un mākslas skolas 
(KKMMMS) absolventes, kur apguvu-
šas vijoles un klavieru spēli. Māra Mad-
lienas vidusskolu absolvēs šogad un 
arī mūzikas skolā ir apguvusi vijoles un 
klavieru spēli. Ģitāras spēli meitenes 
iemācījušās pašas. Raimonds, kurš arī 
šogad absolvēs Madlienas vidusskolu, 
ģitāras spēli apguvis pašmācības ceļā, 
kā arī sacer dziesmām vārdus. Pirmajā 
koncertā grupa izpildīja vairākas savas 
oriģināldziesmas, kurām vārdus sace-
rējis Raimonds, bet mūziku – pārējie 
grupas biedri. Arī Edgars basģitāras 
spēli apguvis pašmācības ceļā. Ance, 
Edgars un Patriks Nikolajs šobrīd mā-
cās Madlienas vidusskolā. Ance, Māra, 
Estere, Evija un Edgars KKMMMS jau 
pabeiguši, tikai Patriks vēl mācās sita-
minstrumentu klasē.

 Sākumā jaunieši kā solo izpildī-
tāji uzstājušies dažādos skolas pasā-
kumos, līdz Viesturs Lazdiņš, pūtēju 
orķestra „Madliena” vadītājs, iedro-
šinājis talantīgajiem jauniešiem ap-
vienoties un veidot grupu. Un tā 2017. 
gada rudenī radusies grupa „Tikai ru-
nājiet”, lai visi kopā spēlētu valsts kon-
certā skolā. Sākumā grupas vadītāji 
bija V. Lazdiņš un Madlienas vidussko-
las mūzikas skolotāja, KKMMMS kora 
skolotāja Iveta Mežajeva, šobrīd gru-
pas vadītāja ir I. Mežajeva. Viņa atklāj, 
ka grupas nosaukums radies nejauši 
– kad jaunieši devušies uz savu pirmo 
skati, bija nepieciešams nosaukums. 
Tā kā grupas pirmā kopīgā dziesma bi-
jusi Jāņa Lūsēna „Tikai runājiet”, tad to 

arī izmantojuši un šāds nosaukums arī 
palicis.

 Lai arī grupas pirmais koncerts iz-
skanējis tikai šobrīd, līdz šim gūtas 
vairākas nozīmīgas uzvaras konkur-
sos un skatēs. Šī gada janvāra beigās 
Ogres Kultūras centrā jauno mūzikas 
kolektīvu skatē – 1. pakāpe, februārī 
Valsts izglītības satura centra organi-
zētajā Latvijas izglītības iestāžu vokāli 
instrumentālo ansambļu, instrumen-
tālo kolektīvu un popgrupu festivālā – 
konkursā „No baroka līdz rokam” Rīgā 
– 2. pakāpe, jauno mūzikas grupu kon-
kursā „Homesick” Viesītē Raimonds 
atzīts par labāko ģitāristu.

 Koncertu uzsāka Raimonds, izpil-
dot paša sacerētu improvizāciju, un 
projekcijā uz ekrāna varēja lasīt paša 
jaunieša sacerētus vārdus, kas, iespē-
jams, nākotnē tiks apaudzēti ar melo-

diju, radot dziesmu „Tikai runājiet”:
Paspēlēsimies tumsā
Starp laternām klusām.
Ja arī neredzam viens otru,
Atliek tikai runāt.
Es šodien izgāju ārā
Un ievilku gaisu,
Tas aizbēra plaisu
Starp sirdi un prātu.
Ar ko atšķirsies rītdiena?
Varbūt pēc skaļāka putna kliedzie 

      na
Un nepareiza lēmuma
Mums vairs neļaus runāt.
Starp laternu spēlēm,
Kur sirds ar prātu jaucas,
Centies nesapīties vārdiem.
Bet, kamēr mums runāt ir ļauts,
Tikmēr tikai runājiet.
 Savā pirmajā koncertā grupa atska-

ņoja dziesmas latviešu un angļu valo-
dā – izskanēja gan Jāņa Lūsēna dzies-
mas, gan Mārtiņa Freimaņa un grupas 
„Prāta Vētra”, gan „Putnu balle” un 
„Astronaut” dziesmas. „Tikai runājiet” 
izpildīja arī „Coldplay” dziesmu „Viva 
la vida”, ar kuru skatē Ogrē iegūta 1. 
pakāpe, spēlēja arī vairākas savas ori-
ģināldziesmas („Maldugunis”, „Tape-
šu siena” „25 toņi zaļā”).

 Jaunieši pateicās arī visiem, kuri vi-
ņus atbalsta un palīdzēja sagatavoties 
koncertam – pūtēju orķestra „Madlie-
na” bundziniekam Mārim Ivanovam, 
kurš izpalīdzēja un koncertā aizstāja 
Patriku (bija salauzis roku), Marekam 
Liepam (projekcijas, video, gaisma, 
apskaņošana), savam atbalstītājam 
Viesturam Lazdiņam, kā arī grupas 
vadītājai I. Mežajevai, kura vada mēģi-
nājumus, raksta notis un aranžē dzies-
mas.

 Savu koncertu jaunieši noslēdza ar 
„Prāta Vētras” dziesmu „Četri krasti”, 
solot „Mēs šonakt piedzimsim no jau-
na/ Tad četros krastos degsies guns/ 
Un lidos dzirksteles no kalna”. Patie-
šām – jauniešu sagatavotais koncerts 
ir apliecinājums tam, ka šie talantīgie, 
muzikālie jaunieši šķils dzirksteles vēl 
ne vienu reizi vien!

 Koncerta izskaņā jauniešiem, viņu 
vecākiem, skolotājai I. Mežajevai un 
atbalstītājiem pateicās Madlienas kul-
tūras nama vadītāja Elīna Ratmeistare, 
vēlot: „Nepazaudējiet to, kas jums ir, 
un arī turpmāk iedvesmojiet citus jau-
niešus, kuri no jums var tikai mācīties!”

 Avots: ogresnovads.lv 
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„Lieldienas ir pavasara atnākša-
nas laiks. Brīdis, kad mostas daba un 
cilvēkos vairojas ticība. Skolēniem un 
viņu vecākiem tas ir laiks, kad mācī-
bu gada noslēgums jau pavisam tuvu 
un aizvien vairāk mūs piepilda saules 
gaismas dāvātais spēks un labi padarī-
ta darba sajūta.” Šie ir vārdi no Madlie-
nas vidusskolas direktora Edgara Viņķa 
pateicības to divdesmit 5.–12. klašu 
skolēnu vecākiem, kuru bērni šī mācī-
bu gada laikā guvuši izcilus sasniegu-
mus mācību darbā.

Madlienas vidusskolā ir tradīcija 
– reizi gadā, šoreiz mirkli pirms Liel-
dienām, skolas direktors aicina uz 
pieņemšanu divdesmit to skolēnu ve-

cākus un skolēnus, kuri ieguvuši pašus 
augstākos vidējās balles vērtējumus, 
šogad no 8,07 – 9,00. Gandarījums par 
to, ka tas ir viens no veidiem, kā jau-
niešus mudināt apzināties izglītības 
vērtību šobrīd un nākotnē. Pasākumā 
skolas direktors akcentēja, ka skolēna 
augstu sasniegumu gūšana ir katras ģi-
menes viena no prioritātēm un skolēnu 
vecāki ir patiess atbalsts saviem bēr-
niem ikdienā. Pavasarīgus un sirsnīgus 
sveicienus un pateicības vārdus sko-
lēnu vecākiem teica skolotājas Zinta 
Saulīte un Mārīte Karņicka. Veltījumu 
dzejā pauda 11. klases skolnieces Jogi-
ta Lazdiņa un Tince Mūrniece, savukārt 
muzikāli svecieni izskanēja no Emīla 

Manguļa un viņa kolēģiem.
Paldies par izciliem mācību sasnie-

gumiem un kopā būšanu pasākumā 
Mārai Kļaviņai, Tijai Kačanovai, Paulai 
Trencei, Lindai Smilškalnei, Undīnei 
Dzenei, Alisei Trencei, Henrijam Augš-
pulam, Ivandai Gurinovičai, Martai 
Ramonai Graudiņai, Sonorai Sproģei, 
Laurai Krupskajai, Raimondam Batu-
ram, Elīzai Tirzmalietei, Evelīnai Irbītei, 
Justīnei Mūrniecei, Mariko Vītoliņai, 
Ilutai Rubenei, Alisei Pētersonei, Ha-
rijam Jānim Pluģim, Raivim Andrikso-
nam un skolēnu vecākiem.

Informāciju sagatavoja Madlienas 
vidusskolas direktors Edgars Viņķis

Valsts meža dienests ar 2019. gada 19. aprīli nosaka 
meža ugunsnedrošā laika posma sākumu visā valsts terito-
rijā.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 
01.09.2016. noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 
412. punktu meža ugunsnedrošajā laika posmā aizliegts:

1. kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši 
ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs 
vietas;

2. atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vie-
tu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigu-
sies;

3. nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ce-
ļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus 
priekšmetus;

4. veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un or-
ganizēt šaušanas nodarbības, izņemot atbilstoši ierīkotas 
vietas;

5. medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos 
lietot trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uzlies-
mojoša un gruzdēt spējīga materiāla;

6. braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa 
mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas 

nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai 
nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai;

7. ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem 
ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu 
iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;

8. bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežnie-
cību veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var mal-
dināt uguns novērošanas darba veicējus.

Meža ugunsnedrošajā laika posmā dedzināt ciršanas at-
likumus atļauts tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikrei-
zēju rakstisku atļauju.

Papildus minētajam saskaņā ar Ugunsdrošības un 
ugunsdzēsības likuma 10.1 pantu meža īpašniekam (valdī-
tājam) ir pienākums nodrošināt ugunsdrošības prasību ie-
vērošanu mežā, kā arī pēc Valsts meža dienesta amatperso-
nu pieprasījuma veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību 
pēc meža ugunsgrēka likvidācijas.

Meža degšanas gadījumā lūdzam zvanīt:
• Rīgas reģionālā virsmežniecības operatīvajam de-

žurantam – 20290468;
• vai meža uguns apsardzības inženierim – 

29358889;
• vai VUGD - 112. 

Sekmēs veiksmīgāko Madlienas vidusskolas 
skolēnu un viņu vecāku Lieldienu pieņemšana pie skolas direktora
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Mammu, tu esi pati labākā uz pa-
saules. Tu man iemācīji, kā uzvesties 
skolā, ka ir jābūt pieklājīgai un sirsnī-
gai. Tu man iemācīji cienīt vecākus 
cilvēkus. Paldies, mammu, par to! Lai 
vienmēr tavās acīs staro prieks!

Megija Cinīte, 2.kl.

Ome, paldies, ka tu esi tik mīļa un 
jauka. Tu man esi iemācījusi daudz 
interesantu par dabu un ziediem. Pal-
dies, mammu, ka saki man jaukus vār-
dus brīžos, kad jūtos skumji.

Diena Valnere, 2.kl.

Māmiņ, paldies, ka iemācīji man 
staigāt. Paldies, ka iemācīji man ēst ar 
karoti. Mammu, tu esi man vislabākā!

Agnese Laizāne, 2.kl.

Tu pirmos ziedus atšķirt man iemā-
cīji un mīlestību dāvāji. Vārdus man 
sacīt iemācīji un uzklausīt proti.

Kitija Līva Strelča, 2.kl.

Paldies, mammu, ka iemācīji man 
staigāt un runāt. Mīļš paldies, ome, par 
to, ka protu siet kurpju auklas.

Markuss Masiulis, 2.kl.

Māmuliņa par visiem mums rūpē-
jas. Kad jūtos bēdīgs, viņa samīļo. Kad 
izdaru kaut ko sliktu, sabar. Kad viņa 
kaut ko dara, es metos palīgā. Mēs 
spēlējam spēles pa māju un laukiem, 
un tas ir ļoti jauki. Pienāk vakars, jā-
steidz gulēt, saku es jau „labunakt”, jo 
māmuliņa pasaciņu lasīt beidz. 

               Aleksis Artis Krūmiņš, 4.kl.

Ome! Es Tevi ļoti mīlu un gribu, lai 
tu man vienmēr esi blakus. Tu vienmēr 
būsi manā sirdī, un es tevi vienmēr 
atbalstīšu, ja kaut kas būs noticis. Tu 
man esi kā smaržīga puķe. Es tev vēlu 
veselību un prieku!

                             Melisa Trūba, 4.kl.

Mīļo, mīļo māmiņ,
Es dāvāšu tev ziedus,
Lai tev vienmēr sejā smaids
Un laimīga lai esi!

Mīļo, mīļo māmiņ,
Es dāvāšu tev mīļumu,
Lai nebūtu tev skumīgi
Un laimīga lai esi!

Nellija Reveliņa, 4.kl.

Es savai māmiņai
Dāvaniņu dāvāju –
Ļoti mīļu, mīlīgu
Bučiņu uz vaiga.
Es savai māmiņai
Apskāvienu dāvāju –
Ļoti mīļu, mīlīgu,
Siltu, jauku, maigu.

Sandija Liepa, 4.kl.

Mīļo mammīt,
Tu esi kā saule no rīta logā,
Tu esi kā laime mūsu sirdīs,
Tu esi brīnums mūsu dzīvē.

Aiga Rudzgaile, 4.kl.

Tu mana mīļā māmuliņa,
Es tevi tik ļoti mīlu!
Tu biji man klāt, kad man bija ļoti  

      bail.
Tu biji man klāt, kad es ļoti bēdā- 

       jos.
Tu mana mīļā māmuliņa!
Tu mani vari sasmīdināt un padarīt  

      mani laimīgu.
Alise Žurēviča, 4.kl.

Šodien manai māmiņai
Ziedu svārki mugurā,
Šodien manai māmiņai
Ziedi vien lec rociņā.
Šodien mana māmiņa
Spīd kā zvaigzne debesīs.
Šodien manai māmiņai
Lielu buču dodu es.

Heidija Rimša, 4.kl.
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Stāvēju un domāju,
Kas man ir vismīļākā.
Mammīte vai omīte,
Abas mīļas, mīļas man.

Kas te dzied, kas te dzied
Tik vēlā vakarā.
Māmiņa tik mīļi dzied
Šūpuļdziesmu bērniņam.

Kas te klab, kas te klab,
Tās omītes adatiņas.
Zeķes, jakas šuj tik mums,
Lai ziemā kājas nesalst mums.

Nevaru es izdomāt,
Kas man ir vismīļākā.
Teikšu abām – paldies, paldies,
Abas es tik ļoti mīlu.

Terēza Elza Rone, 4.kl

Aprīļa mēnesis Madlienas bibliotē-
kā bija ļoti darbīgs. 6. aprīlī tikāmies 
un radoši strādājām kopā ar Kristīni 
Kristjansoni. Mēs visi Kristīni pazīstam 
kā gardu kūku cepēju, ar biškopību 
viņa nopietni nodarbojas piecus ga-
dus, viņai daudz palīdz arī meitas. Šo-
gad Kristīne ir aizsākusi papildu nodar-
bošanos, organizē radošās darbnīcas 
– vaska sveču un dekoru izgatavošanu, 
apvienojot tās ar degustācijām un stās-
tījumu par bitēm un to produkciju.

Arī pie mums pirms čaklās darboša-
nās Kristīne pastāstīja par savu nodar-
bošanos. Ar interesi klausījāmies, kā 
top gardais krēmveida medus un bišu 
maize šokolādē. Viņa stāstīja par savu 

pieredzi – veiksmēm un neveiksmēm. 
Secinājums, ka galvenā panākumu at-
slēga ir mīlestība pret darbu, pacietība 
un pareiza darbu plānošana, lai spētu 
tikt galā ar lielajiem apjomiem. Apmek-
lētājiem bija iespēja pagatavot vaska 
sveces, izveidot savu bišu vaska smar-
žiņu, apgūt vaska drāniņu pagatavoša-
nu un nogaršot dažāda veida medu un 
bišu maizi šokolādē. 

13. aprīlī, pirms Lieldienām, noti-
ka Lieldienu radošā darbnīca. Kopā ar 
Daci Iraids un Gunu Brīvuli tapa krāšņi 
dekori Lieldienām. Guna pastāstīja un 
parādīja, kā, netērējot lielus līdzekļus, 
izgatavot pavasarīgus ziedus dekorē-

šanai no kreppapīra. Kas vēlējās, va-
rēja arī izgatavot kompozīciju no sūnu 
bumbām, kuras Guna bija jau sagata-
vojusi. Atlika tikai tās salikt glīti kom-
pozīcijā un krāšņi izrotāt. 

Ar Daci veidojām ligzdiņas Lieldie-
nu olām no bērzu zariem un bērza koka 
ripām. Izdekorējām tās ar kreppapīra 
ziediem un līdz paņemtajiem deko-
riem. Dace arī šoreiz pastāstīja, kā no 
dabas materiāliem izgatavot jaukus 
Lieldienu dekorus. No vienkārša koka 
zara tapa jauks zaķis ar pūpolu ūsām. 
Vienkārši un skaisti. Svētku noskaņo-
jums ar katru skaisto darbiņu pieauga.

Agrita Kalniņa
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Lielā Talka šogad notika 27. aprīlī, 
taču Madlienas vidusskolas skolēni 
čakli talkoja jau pirms tam – katra kla-
se noteiktā dienā, kad kurai ērtāk un 
jaukāki laikapstākļi.

Tā kā jau sākusies tūrisma sezona, 
1. un 3. klases skolēni sakopa Madlie-
nas baznīcas apkārtni. Šī celtne ir kul-
tūrvēsturisks objekts, kas ir iekļauts 
dažādos tūrisma ceļvežos. Liels pal-
dies skolotājai Evijai Korovackai, kura 
bija labs palīgs un paraugs skolēniem. 
Prieks par bērnu čaklo strādāšanu.

2. klases skolēni līdzināja kurmju 
rakumus skolas apkārtnē. Ja ieraudzīja 
kādu papīru vai plastmasas izstrādāju-
mu, nepagāja tam garām, bet pacēla 
un iemeta atkritumu konteinerā. Bērni 
darbu veica ar lielu prieku un sajūsmu.

4. klasei jau par tradīciju ir kļuvis 
katru gadu sakopt ceļu malas, kas ved 
uz skolu. Šogad Lielās Talkas moto bija 
„Ne tikai vākt, bet arī šķirot!”, ko skolē-
ni veiksmīgi īstenoja. 

5. klases skolēni čakli strādāja pie 
skolas apkārtnes sakopšanas – grāba 
lapas, lasīja zarus un sadzīves atkritu-
mus piekalnē pie atklātā peldbaseina. 
Bija priecīgi par paveikto un labprāt 
teritorijas sakārtošanai veltītu vairāk 
laika. 

6. klase sakopa piekalnīti starp 
skolu un baseinu. Arī 7. klase čakli 
darbojās pie piekalnītes sakopšanas. 
Kā jau katrā talkā – vieni lapas grāba, 
bet otri tās ar maisiem nesa prom. Lai 

darbs ritētu ātrāk, meitenes sacentās 
ar puišiem, kuri vairāk aiznesīs maisus 
ar  īpašā veidā „pieblietētām” lapām. 
Protams, uzvarēja draudzība.

Arī 8. klase savu roku pielika, lai ap 
skolu viss būtu tīrs un sakopts. Darbs 
veicās ļoti labi un ātri, jo visiem bija 
priecīgs noskaņojums un nepiecie-
šamie darbarīki – grābekļi un maisi. 
Skolēni rosīgi darbojās un nemaz ne-
baidījās, ka rokas netīras un apģērbs 
sasmērējies. Norādītajā teritorijā aiz 
estrādes ātri tika sagrābtas visas lapas 
un maisos aiznestas uz kaudzi.

9. klase talkoja aiz kalniņa pie es-
trādes. Bija jauks laiks, darbs ātri pa-
veikts, un nekādu problēmu. Līdzās 

darbojās arī 10. klase, lai skolas ap-
kārtne un parka teritorija būtu glīta un 
kārtīga.

11. klase devās uz Vēreni, lai sakop-
tu kapsētu. Talkošana Vērenē jau ir kļu-
vusi par tradīciju no 7. klases, kad par 
audzinātāju šai klasei kļuva Ilze Smilš-
kalne. Patriotisku jūtu vadīta, skolotāja 
vēlas, lai tuvākā apkārtne ir tīra un sa-
kopta. Ļoti daudz kapu kopiņu paliek 
nekoptas, jo nav vairs tuvinieku, kas to 
dara, tādēļ ir prieks, ka skolēni darbu 
veica ar lielu atbildību un rūpību. 

12. klases audzēkņi kopā ar skolē-
nu pašpārvaldes dalībniekiem devās 
talkot atpūtas kompleksā „Forsteri”. 
Tur viņus sagaidīja smaidīgā Linda 
Iraids, kura ierādīja darbus un bija pār-
steigta par kuplo talkotāju pulku. Visi 
kopīgi grāba pērnā gada lapas, nolīdzi-
nāja daudzos kurmju rakumus, savāca 
nokritušos zarus un čiekurus. Pēc labi 
padarīta darba jaunieši atpūtās, izbau-
dīja burvīgos laikapstākļus, kuri īpaši 
lutināja, kā arī piknikoja, ēdot desiņas 
un citus labumus. Paldies Lindai par 
uzņemšanu, iespēju talkot un relaksē-
ties atpūtas kompleksā „Forsteri”. 

Paldies skolēniem par paveikto 
skolas apkārtnes un arī citu ievērojamu 
vietu sakopšanā. Paldies klašu audzi-
nātājiem par atbalstu, uzmundrināju-
mu un darba mīlestības audzināšanu. 
Tikai kopā varam padarīt mūsu Latviju 
skaistu un tīru!

Materiālu apkopoja 
Zinta Saulīte
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 Mākslas nodaļā
Iestājpārbaudījumi 13.,20. vai 27. maijā 

no pl. 14.00 līdz 18.00.
Līdzi jāpaņem 3 zīmējumi – mājas darbi.

Profesionālās ievirzes izglītības programmā 
„Vizuāli plastiskā māksla”

mācību ilgums 6 gadi (maksa 13.00 EUR mēnesī).

Interešu izglītības programmā 
„Mazā mākslas skoliņa” 

uzņem bērnus līdz skolas vecumam vai mazāko klašu 
skolēnus,
 „Gleznošanas studija”, „Tekstlmākslas studija” un 
„Keramika” uzņem bērnus, pieaugušos un vecāko klašu 

skolēnus (maksa 9.00 EUR mēnesī).

Mūzikas nodaļā
Konsultācijas 20. vai 23.maijā no pl. 14.00 līdz 18.00. 
Iestājpārbaudījumi 23. maijā no pl. 14.00 līdz 18.00
vai 27. maijā no pl. 16.00 līdz 18.00 vai 30. maijā no 

pl.14.00 līdz 18.00
 (jānodzied dziesmiņa).

Profesionālās ievirzes izglītības programmas:
Klavierspēle un vijoles spēle no 6 – 7 gadu vecuma. Mācī-

bu ilgums 8 gadi.
Akordeona spēle, pūšaminstrumenti (flauta, klarnete, 

saksofons) un sitaminstrumenti no 8 – 9 gadu vecuma. 
Mācību ilgums 6 gadi
(maksa 13.00 EUR mēnesī).

Interešu izglītības programmā „Mazā mūzikas skoliņa” uz 
grupas nodarbībām uzņem bērnus līdz skolas vecumam vai ma-
zāko klašu skolēnus (maksa 7.00 EUR mēnesī). Audzēkņi, kā 
arī pieaugušie var apgūt kāda instrumenta spēli (klavierspēli, 
vijoles, akordeona, flautas, saksofona, klarnetes, ģitāras vai si-
taminstrumentu spēli) individuālajās stundās (maksa par stundu 

5,86 vai 6,33 EUR).

Uz iestājpārbaudījumu bērniem jāierodas ar vecākiem 
vai aizbildņiem, līdzi ņemot dzimšanas apliecību, vai pieau-
gušajiem – pasi. Iestājoties skolā, būs jānoslēdz Izglītošanas 
līgums un jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa.

  Informācija pa tālr.65039075; 28323898

VPII „Taurenītis” „Vizbulītes” gru-
pas komanda 4. aprīlī piedalījās „Zaļā 
josta” rīkotajā konkursā „Stilīgi au-
dzēkņu radīti iepirkuma maisiņi „ES 
SĀKU AR SEVI – TĪRAI LATVIJAI””. Kon-
kursa dalībnieku uzdevums bija pētīt 
iespējas aizstāt plastmasas iepirkuma 
maisiņus ar dabai draudzīgākiem ri-
sinājumiem pirkumu iesaiņošanai un 

līdznešanai un radīt pašiem savus uni-
kālus iepirkuma maisiņus, kuri iespēju 
robežās gatavoti no otrreizējām izej-
vielām. Konkursa Pierīgas un Zemgales 
reģionālajā kārtā savus darbus prezen-
tēja 18 pirmsskolas izglītības iestāžu 
komandas, starp kurām bija arī „Mazie 
vizbulīši”.

 Komanda prezentēja skaistas ie-

pirkuma somas, kuras darinātas mīļa-
jām māmiņām svētkos. Tās izgatavotas 
no žalūzijām, kas savu funkciju vairs 
nepilda. Mazie trīsgadnieki skolotāja 
izgrieztās somas izrotāja ar atlasa len-
tītēm, saverot tās izspiestajos cauru-
miņos gar somas malām. Rokturi gata-
voti no veciem dāvanu maisiņiem.

Žūrija komandu reģionālajā skatē 
augstu novērtēja un izvirzīja konkursa 
finālam, kas notika 26. aprīlī Modes 
un izklaides centrā „Rīga Plaza”. Kon-
kursa finālā piedalījās 12 pirmsskolas 
izglītības iestāžu komandas no visas 
Latvijas. „Mazie vizbulīši” otrreiz kāpa 
uz skatuves, lai demonstrētu savas 
skaistās somas un mudinātu arī pārē-
jos izgatavot sev oriģinālu iepirkuma 
somu, ar ko aizstāt plastmasas maisi-
ņus. Arī šoreiz žūrija atzinīgi novērtēja 
komandu no „Taurenīša” un piešķīra 3. 
vietu. Par to bija neizsakāms prieks. 

Lai mums visiem kopā izdodas 
padarīt mūsu zemīti tīru, sakoptu un 
skaistu! 

„Vizbulītes” grupas skolotāja 
Iveta Sama



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

           Madlienas vidusskolas pasākumi  

3. maijs – Baltā galdauta svētki

7.–10.maijs – Dambretes nedēļa 1.–9. klašu skolēniem

9. maijs – Olimpiāžu, konkursu uzvarētāju un sporta    
                          laureātu apbalvošanas pasākums

10. maijs – Mātes dienas koncerts

17. maijs – Pēdējais zvans 9. un 12. klašu skolēniem

27. maijs – Pasākums „Atvadas no sākumskolas”
                      4. klases skolēniem

31. maijs – Skolas Karoga svētki

      K. Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā

9. maijā plkst. 16.00 – Ģimeņu dienas koncerts

25. maijā plkst. 14.00 – izlaidums

     Madlienas pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis” 
aicina vecākus pieteikt bērnus jaunajam 

2019./2020. mācību gadam. 
Iesniegumus pieņem katru darba dienu 

no plkst. 8.30 līdz 16.00.Tālrunis uzziņām 65039179

Madlienas vidusskolas aicina darbā 
pavāru vai pavāra palīgu.

Izsakām līdzjūtību Anitai Dimperei, pavadot
 vīru Pēteri Dimperi pēdējā mūža ceļā aprīļa mēnesī!

 
Kāds pārpratums! Un neparasta steiga! 
Vēl tik daudz rītausmās tev jāieskatās bij! 
(A. Vējāns)

 
Biedrības „Otrās mājas” kolektīvs 

Ar skumjām izsakām līdzjūtību tuviniekiem un draugiem, 
izvadot Ritu Kozlovu pēdējā gaitā. 

Rita jeb, kā mēs viņu saucām, Ritiņa biedrībā bija gan režisore, 
gan aktrise, gan dzejniece. Līdz pēdējam brīdim viņa domāja par savu 
kārtējo dzejoli, ko iesniegt žurnāliem. Daži arī tika publicēti. Otrdien 
Ritiņa solīja, ka parīt atnāks uz biedrību nolasīt jaunākos darbus, bet 
trešdien saņēmām negaidītu ziņu, ka viņas vairs nav. 

Atkal, zeme, tava velēna vaļā tiek klāta. 
Atkal viena dziesma līdz galam izdziedāta. 

Biedrības „Otrās mājas” kolektīvs 

Pasākumi Madlienas kultūras namā

Labdarības koncertu cikls „Mūžīgi laimīgi” 
12. maijā plkst. 14.00 atgriežas Madlienas estrādē, 
lai turpinātu palīdzēt mūsu novada cilvēkiem. 
Šoreiz caur dejas mīlestību atvērsim savas sirdis
Mātes dienā, lai priecētu visas māmiņas un ar saviem 

ziedojumiem stiprinātu Kristīnes Kristjansones māmiņas 
veselību. Aicinām jūs visus būt kopā ar mums un baudīt 
šo mirkli!

Koncertā piedalās VPDK „Raksti”, TDA „Ogre”, VPDK 
„Made” un JDK „Daina”

18. maijā Madlienas kultūras namā
 Ģimenes diena

12.00 – „Odivi” zālē sirsnīga tikšanās ar psiholoģijas 
zinātņu doktori, psihoterapeiti un 5 bērnu mammu Diānu 
Zandi. Tikšanās tēma „Ģimenes nozīme un ģimenisku
 attiecību veidošana”

14.30 – Lielajā zālē izklaidējošas erudīcijas komandu 
spēles „Iepazīsti savu novadu”

18.00 – „Odivi” zālē dziesmu vakars kopā ar Madlienas 
dziedošajām ģimenēm

Ieeja – bez maksas

25.maijā plkst. 22.00 Madlienas estrādē
jauniešu deju kolektīva „Daina”

70 gadu jubilejas koncerts „Uz kuru pusi?”
 Koncertu kuplinās arī JDK „Daina” draugi
JDK „Spāre”– Suntaži, JDK „Metieniņš”– Lēdurga, JDK 

„Zemgaļi” – Jelgava

Mīļi gaidīti bijušie Madlienas jauniešu deju kolektīva 
dejotāji, vadītāji un visi, kam tuva tautas deja! 

Uz tikšanos!

8. jūnijā plkst. 22.00 Madlienas estrādē
vasaras sezonas atklāšanas balle

Muzicēs grupa „Vēja runa”
Ieeja – 3,00 EUR, pēc plkst. 24.00 – 4,00 EUR

Madlienas kultūras namā 
22. maijā plkst. 14.00

Senioru balle „Ieskandinām vasariņu”

Pie mums viesosies – Lielvārdes dāmu 
                                                     deju kopa „Harmonija”
Muzicēs – Juris Pavlovs no Džūkstes

Laipni aicināti! Līdzi ņemiet „groziņu” 
un labu garastāvokli!

Senioru biedrība „Sisegale” 


