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2019. gada jūnijs
Tevi samīļo
vasaras smaržas,
dienvidvējš
mīlīgs un siltslai Tavai dienai
cīruļa skanīgais možums,
prieka mirkļi
lai Tavā ceļā dzirkst.
/S.Upesleja/

Sirsnīgi sveicam
jūnija jubilārus!
Jūrā viļņi spēlējas, vēja iesvārstīti. Un šķiet, ka tā tik nemierīga. Taču,
paskatoties tālumā, dziļā plašumā...
mierīga...
Skatoties tālumā, vienmēr ir plašāka perspektīva, tāds dziļāks skatījums,
nekā tuvumā raugoties. Cilvēks taču
vienmēr savā būtībā ir tiecies pēc tās
lielās, plašās kopainas – kāpēc notiek
tā, kā notiek? Kas ir par iemeslu tam un
tam? Jau kopš piedzimšanas ir jārisina
mūžīgās neziņas klātā mīkla, kas es
esmu, kā būs? Kāpēc tā un šitā?
Cik mīklaina ir piedzimšana, tikpat mīklaina ir aiziešana – mēs nekad
līdz galam nezinām, kad un kā precīzi
notiks tas un tas. Varam prognozēt,
minēt, balstīties uz daudziem un dažādiem faktiem, bet vienalga... vienā pasaules pusē taurenis pavicina spārnus,
citā līst lietus. Un pilnīgi noteikti taurenis nebija galvenais lietus izraisītājs,
bet kaut kas mazs var iesvārstīt kaut ko

lielu. Ja vējš pūš pārāk stipri, jūrā var
izcelties vētra, tā kļūst ļoti neprognozējama. Un, ja atrodies tur tajā laikā,
tad tā kļūst bīstama. Arī uguns ārpus
ugunskura un kamīna kļūst bīstama.
Ārpus līdzsvara parādās galējības, un
tās vienmēr ir bīstamas.
Arī dzīvē kaut kas mazs, nenozīmīgs var izraisīt kaut ko lielu un neprognozējamu. Gan labas, gan sliktas
lietas. Viena it kā nenozīmīga uzslava
var likt cilvēkam piecelties un darīt lielas lietas. It kā jau nekas īpašs, kaut
vai viens mazs teikums „Tev tik labi
sanāk!” pateikts īstajā brīdī var kādu
pacelt augstu debesīs. Tāpat kā viens
it kā nenozīmīgs „Ko tu tur... tev nekas tāpat nesanāks!” var nomest dziļi
zemē. It kā nenozīmīgas lietas, bet patiesībā ļoti būtiskas. Viss ir nozīmīgs –
gan izdarītais, gan pateiktais.
Iemācīties būt īstajā brīdī, īstajā
vietā tur, kur vajadzīgs, tikpat kā īsta-

jā brīdī aiziet prom – tā ir liela dzīves
māksla. Sajust tos brīžos, kad pienākt
klāt un kad prom iet.
Kā jūrā viļņi – parādās, pieņemas
spēkā, tad krīt un izgaist atpakaļ plašajā jūrā. Parādās un pazūd... Tieši tad,
kad vajag.
Un, ja raugoties jūras viļņos, tā nemierīga šķiet, varbūt vajag atrauties un
paskatīties tālu tālumā... tur nav nekāda nemiera. Tur viss mierīgs. Iemācīties atrauties un paskatīties citādi...
Uzdrošināties būt tādam, kāds esi
– liels dzīves izaicinājums, jo diezgan
bieži gadās būt tādam, kādu citi vēlas
redzēt – ērtam.
Skatoties tālumā, vienmēr ir plašāka perspektīva, nekā tuvumā raugoties. Bet vienlīdz svarīgs gan tuvums,
gan tālums. Tik vien neiestrēgt un ļauties – kā viļņiem jūrā dabiski parādīties
un izgaist, parādīties un... izgaist...
Mareks Liepa
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EP Vēstnieku skolas izlaidums

24. maijā Rīgā LU Dabaszinātņu
akadēmiskajā centrā notika Eiropas
Parlamenta (EP) Vēstnieku skolu izlaidums 2018./2019.
Pasākumu vadīja žurnāliste Ilze Jaunalksne. Eiropas Parlamenta biroja vadītāja Latvijā Marta Rībele svinīgi sveica Latvijas pedagogus un skolēnus,
kas jau trešo mācību gadu brīvprātīgi
vairo skolās un vietējā sabiedrībā zināšanas par ES, pilnveidojot jauniešu
pilsonisko kompetenci un stiprinot eiropeisko identitāti. Iedvesmojošus vārdus teica Latvijas Republikas Ministru
prezidents Krišjānis Kariņš.
Izlaidumā tika pasniegtas Eiropas
Parlamenta Vēstnieku skolas goda
plāksnes, kas apliecina skolas dalību
šajā programmā. Goda plāksni saņēma
arī Madlienas vidusskola.
Pēc svinīgās daļas jauniešiem bija

lieliska iespēja piedalīties „Ātrajos
randiņos” (Speed talks) un neformālās
sarunās diskutēt ar Latvijā populāriem
cilvēkiem – Edmundu Rasmani, Martu
Selecku, Kasparu Zlidni, Kasparu Ozoliņu, Lauru Grēviņu, Danuti Grīnfeldi,
Dārtu Apsīti u.c., gūstot iedvesmu turpmākajam darbam. Savukārt skolotāji
piedalījās diskusijā ar izglītības nozares vadošajiem ekspertiem un amatpersonām – Guntaru Catlaku, Ansi
Nudienu, Dmitriju Zverevu un Kristīni
Zonbergu – par demokrātijas prasmju
un pilsoniskās līdzdalības veicināšanu
skolā.
Madlienas vidusskola Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmā
darbojas pirmo gadu. Šī gada aktivitātes bija saistītas ar Eiropas Parlamenta
vēlēšanām. Visa gada garumā jaunieši
aktīvi piedalījās Eiropas Parlamenta

Ogres novada pašvaldība jau vairākus gadus Ogres novadā organizē
konkursus, lai noskaidrotu un godinātu sakoptākos īpašumus novada
teritorijā – gan pilsētā, gan pagastos.
Tā kā pagājušajā gadā no pilsētas iedzīvotājiem atsaucība piedalīties konkursā „Sakoptākais namīpašums Ogrē
2018” bija neliela, šogad pašvaldība
organizē tikai konkursu „Ogres novada
sakoptākā lauku sēta 2019”.
Ogres novada pašvaldības domes
sēdē 23. maijā tika apstiprināts šī kon-

kursa nolikums un budžets.
Pieteikt savus īpašumus konkursam var līdz 20. jūnijam, rakstveidā
vai elektroniski iesniedzot pieteikumu
Ogres novada pašvaldības centrālās
administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļā Brīvības ielā 33 (218., 219.
kab.), Ogrē, e-pasts domeinfo@ogresnovads.lv, vai sava pagasta pārvaldē,
kas pēc tam šos pieteikumus nodos
Sabiedrisko attiecību nodaļai. Pieteikumā jānorāda īpašnieka (vai tiesiskā
valdītāja) vārds, uzvārds, īpašuma ad-

Vēstnieku skolu semināros Rīgā, organizēja atklāto stundu, Eiropas medus dienu, Eiropas dzimšanas dienu,
vadīja stundas par Eiropas Savienību
sākumskolas skolēniem, apmeklēja Eiropas Parlamentu Strasbūrā, kur
piedalījās spēlē „Euroscola”, kā arī
piedalījās vairākos ar Eiropu saistītos
konkursos – eseju konkursā „Eiropas
Savienības nākotne: nākošie 15”, radošo video darbu konkursā „Eiropa man
ir …” utt.
Izlaidumā aktīvākie skolas jaunieši – Ance Ikauniece, Linda Smilškalne,
Annija Augšpule, Laura Krupskaja, Tince Mūrniece un Verners Cilevičs – saņēma sertifikātu par entuziasmu, piedaloties Eiropas Parlamenta Vēstnieku
skolu programmā, veicinot informētības un pilsoniski aktīvas sabiedrības
izaugsmi.
Eiropas Parlamenta vēlēšanu gads
ir bijis pasākumiem un notikumiem bagāts. Madlienas vidusskolas jaunieši
ir lepni par paveikto darbu, iegūtajiem
iespaidiem un draugiem, kā arī par paplašināto redzesloku Eiropas jautājumos.
Paldies Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas aktīvajai komandai par
radošajām idejām, aktivitātēm, sadarbību, atsaucību, iedrošināšanu visa
gada garumā!
Septembrī viss turpināsies – pievienojies arī TU Vēstnieku skolas programmai!
Ligita Ridūze – EP Vēstnieku skolas
vadītāja Madlienas vidusskolā

rese, kontaktinformācija saziņai.
Dalībai konkursā nedrīkst pieteikt
tos īpašumus, kuri konkursā „Ogres
novada sakoptākā lauku sēta” ieguvuši godalgotas vietas (izņemot veicināšanas balvas) 2017. un 2018. gadā.
Konkursam pieteikto īpašumu vērtēšana notiks no 10. jūlija līdz 10. augustam.
Pamatojoties uz konkursa vērtēšanas komisijas vērtējuma rezultātiem,
komisija noteiks vienu namīpašumu
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nominācijai „Gada laureāts”, 1., 2., un
3. vietas ieguvējus, kā arī var noteikt
veicināšanas balvas par interesantiem
risinājumiem namīpašumu labiekārtošanā. Katrā no nominācijām tiks piešķirtas arī naudas balvas: nominācijas „Gada laureāts” ieguvējam – 140
eiro; 1. vietas ieguvējam – 120 eiro; 2.
vietas ieguvējam – 100 eiro; 3. vietas
ieguvējam – 75 eiro; veicināšanas balvas ieguvējam – 50 eiro.
Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks īpaši organizētā pasāku-

mā kādā no Ogres novada pagastiem
2019. gada oktobrī.
Tālruņi informācijai: 65071164,
65071100, e-pasts domeinfo@ogresnovads.lv.
Konkursa mērķis ir veicināt Ogres
novada pagastu iedzīvotāju līdzdalību pagasta vides veidošanā. Konkursa laikā tiks noskaidrots sakoptākais
īpašums novada pagastos gan starp
individuālajām dzīvojamām mājām
pagastu ciemos, gan starp viensētām
ārpus pagastu ciemiem.

Ogres novada pašvaldība aicina
sakopto īpašumu saimniekus būt atsaucīgiem, nebaidīties un pieteikties
konkursam. Pašvaldība ir pateicīga ikvienam, kurš kopj savu zemi, patiesībā
– mūsu visu zemi. Paldies čaklajiem
cilvēkiem – darba bitēm, kuri kopj laukus, kuri izvēlas dzīvi laukos, kuri ar,
rok, ceļ, apkopj, iekopj, stāda, pārstāda, ievāc ražu un, mainoties gadiem
un gadalaikiem, nepaguruši strādā, tic
sev, savam darbam un mīl to, ko dara.

9. maijā Madlienas vidusskolā svinīgā pasākumā tika sveikti starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu,
konkursu un dažāda līmeņa sporta
sacensību uzvarētāji. Skolas direktors
Edgars Viņķis savā uzrunā skolēniem,
viņu vecākiem un skolotājiem akcentēja audzēkņu izcilos mācību un sporta
jomas sasniegumus, to nozīmi konkurētspējīgas sabiedrības veidošanā. Uzsverot 9. maiju kā īpašu dienu Latvijai
Eiropas Savienības sastāvā, viņš aicināja jauniešus izmantot dotās iespējas
savu nākotnes plānu īstenošanai.
Pasākuma gaitā direktors kā pirmos sveica un pasniedza skolas pateicības rakstus, Ogres novada Izglītības
un sporta pārvaldes atzinības rakstus
un diplomus mācību priekšmetu olimpiāžu laureātiem – Henrijam Augšpulam, Raimondam Baturam, Jogitai
Lazdiņai, Annijai Augšpulei, Laurai
Krupskajai, Lindai Smilškalnei, Alisei

Trencei, Evelīnai Irbītei. Ar pateicības
rakstu un suvenīriem ar skolas simboliku tika sveikti arī 5 veiksmīgākie šī
gada sportisti – Iluta Rubene, Emīls Ernests Zvirbulis, Krists Reinards Zariņš,
Elīna Vosveniece un Emīls Smilškalns.
Pateicības vārdus izcilajiem skolēniem
un viņu vecākiem veltīja arī Madlienas
pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš, vēlot sasniegt vēl daudzus
panākumus savā profesionālajā jomā,
kuru dzīvē izvēlēsies. Atbilstoši saviem
sasniegumiem skolēni no pagasta pārvaldes saņēma naudas balvas.
Tika sveikti arī novada un valsts
konkursu uzvarētāji, kuri savas radošās spējas izcili parādījuši literārajos
jaunrades darbos, tautas dziesmās un
skatuves runās – Sandija Liepa, Aiga
Rudzgaile, Heidija Rimša, Terēza Elza
Rone, Anna Patrīcija Rone, Renārs Rainers Biezbārdis, Undīne Dzene, Tince
Mūrniece, Elīna Vosveniece. Skolēnu

augsto sasniegumu pamatā ir svarīgi,
lai līdzās ir gudri un atsaucīgi skolotāji, kuri dalās ar savām profesionālajām
zināšanām un pieredzi. Pateicības no
skolas un pagasta pārvaldes saņēma
pedagogi, kuri palīdzēja jauniešiem
sagatavoties un piedalīties olimpiādēs, konkursos un sacensībās – Andris Džiguns, Vija Jēkabsone, Zinta Saulīte, Anita Jākobsone, Daiga Rosicka,
Inta Oša, Daiga Zamarina, Iveta Mežajeva, Silvija Tutāne, Signe Kušnire,
Dana Balode, Rita Pučekaite, Jevgēnijs
Liepa un Vanda Kalniņa.
Paldies jaunajiem māksliniekiem
solistiem, kuri ar muzikālo sveicienu
priecēja pasākuma dalībniekus – Megijai Cinītei, Nikolai Markovskai, Robertam Baltacim, Patrikam Nikolajam
Ozoliņam un viņu skolotājai Ivetai Mežajevai. Lai veiksme un izdošanās turpmākajos pārbaudījumos!
Vanda Kalniņa
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Lai sniegtu atbalstu jauniešiem
nākotnes karjeras izvēlē, Madlienas
vidusskola īsteno Eiropas Sociālā
fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr.
8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs”.
Latvija ir valsts, kurā mežs tiek godāts, tajā strādājam un atpūšamies,
kā arī cenšamies to izzināt. 16. maijā
Madlienas vidusskolā notika Meža diena, lai skolēni kopīgi atpūstos un mācītos pasākumā „Mana karjera meža
nozarē”.
Lielu atbalstu sniedza Valsts meža
dienesta Ogres reģionālās virsmežniecības mežziņi, kas novadīja sešas dažādas „stacijas”, kurās iepazīstināja ar
medniecību, ugunsdzēsēju nepieciešamību mežu ugunsgrēku gadījumā,
kurā jāpiedalās arī mežziņiem, ornitoloģiju, mācot atpazīt putnu skaņas un
putnus, meža dzīvniekus un to pēdas,
pastāstīja, kā jāapsaimnieko mežs, un
grūts uzdevums skolēniem bija koku
atpazīšana.
Liels paldies SIA „Metsa Forest Latvia” un mežsaimniecības konsultantei
Dacei Iraids, kas dāvināja garšīgas balvas par veiksmīgi izpildītu uzdevumu
foto orientēšanās sacensībās mežā.
Burvīga meža stacija bija pie Danutas Kiopas, viņa mācīja saskatīt koka
daudzpusīgo raksturu, cik daudz materiālu tiek iegūts no koka – no skabargas pirkstā, no kurināmā līdz sijām,

brusām un mājai. Neaizmirstami garšīgu staciju vadīja K. Kristjansone, kas
iepazīstināja skolēnus ar dažādiem
kukaiņiem, kas dzīvo mežā, bet galvenokārt pastāstīja par bitēm, kas vāc
medu pat no meža viršiem. Fantastiskas fotogrāfijas uzbūra Guna Brīvule,
kur klases kolektīvi varēja sajusties kā
meža darbinieki, izmantojot dažādu
meža aprīkojumu. Palīdzīgu roku sniedza skolotājas Rita Pučekaite un Vija
Ingrīda Jēkabsone, viņas Meža dienas
dalībniekiem mudināja skriet pa ciņiem, lai nenoslīktu purva akačos, un
atcerēties tautasdziesmas par ozoliem
un mežu.
Piektdien, 24. maijā, uz Latvijas
Meža dienām Tērvetē devās Madlienas
vidusskolas sekmēs un sportā sekmī-

gākie skolēni. Viņi apmeklēja meža izziņu pieturas, šogad to bija vairāk nekā
80. Skolēni varēja iepazīt daudzas ar
mežsaimniecību saistītās nozares –
no sēklu paraugiem un meža stādīšanas paraugdemonstrējumiem līdz pat
mežu apsaimniekošanai un funkcionālu priekšmetu – dārza mēbeļu, koka
māju, logu – radīšanai, to neparasto
dizainu un idejām. Pasākuma gaitā
skolēni izmantoja iespēju ielūkoties
arī kādā kārotā nākotnes profesijā –
mežsaimnieka, amatnieka, arborista
un meža tehnikas (harvestera un forvardera) operatora amatā.
Meža dienas – tā ir lieliska iespēja
izzināt, iepazīt un aktīvi darboties.
Ilze Smilškalne
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Konkurss „Vēsture ap mums”

Šajā mācību gadā Madlienas vidusskolas skolēni piedalījās pētījumu
konkursā, kura tēma – „Es nēsāju Latviju kabatā kā mīklu, ko nevar atminēt”. Konkursa dalībnieku uzdevums
bija atrast un izpētīt vēstures avotus
par nozīmīgiem, bet mazāk zināmiem

notikumiem, cilvēkiem, lietām un vietām Latvijā.
Konkursā piedalījās 5. klases skolniece Marta Gulbe ar darbu „Latvijas
pagastu ozolu birzs Madlienā”, 6. klases skolniece Justīne Mūrniece ar darbu „Slaveno Brencēnu ceļš – Eduards

Brencēns”, Linda Smilškalne (10. klase) – „Brašiem soļiem pa zemi dzimto”,
izveidojot spēli par Madlienu, un Ance
Ikauniece (11. klase) – „Kārlis Artūrs
Kažociņš – komponists, kordiriģents,
pedagogs”. Īpaši vēlos uzteikt Justīni,
kura iekļuva starp 20 labākajiem konkursantiem un 4. maijā prezentēja savu
darbu žūrijai Latviešu biedrības namā
(kopā bija iesniegti 113 darbi).
25. maijā Latviešu biedrības namā
notika konkursa noslēguma pasākums
kopā ar Valsts prezidentu Raimondu
Vējoni. Tajā tika pasniegti atzinības
raksti un balvas, kā arī bija fotografēšanās ar Valsts p rezidentu.
Paldies par atbalstu literatūras
meklēšanā vēlos teikt Madlienas pagasta bibliotēkas meitenēm – Dainai
Liepai un Agritai Kalniņai, Dacei Iraids,
biedrības „Meža projekti” vadītājai,
un LPS padomniecei lauku attīstības
jautājumos – Sniedzei Sproģei, kā arī
Kristīnei Kristjansonei un pagasta pārvaldes sekretārei Santai Laurinovičai
par darbu printēšanu un iesiešanu.
Pētniecisko darbu vadītāja
Ligita Ridūze

Saulespuķei – saules krāsa,
Saulespuķei – saule māsa,
Bet mēs, „Saulespuķes” bērni,
Jautras meitenes un zēni.
Saulainā 30. maija pēcpusdiena
mūsu „Taurenītī” bija īpaša – „Saulespuķes” grupas izlaidums. Šogad
ardievas savai pirmsskoliņai teica 20
bērni – 9 spriganas meitenes un 11 braši zēni, kas vecākus, darbiniekus un
viesus iepriecināja ar jauku un sirsnīgu
koncertu „Šodien skaista saules diena,
pirmskoliņā svētki mums”.
„Taurenīša” vadītāja Ingrīda Mārtiņa pasniedza vecākiem Atzinības rakstus par aktīvu iesaistīšanos pirmsskolas dzīvē un novēlēja izturību, palīdzot
bērniem kāpt zinību kalnā, lai šis kalns
neliktos augsts un nesasniedzams.
Bet jau pēc trīs mēnešiem mazos
absolventus gaidīs skola un skolotāja
Signe Kušnire, ar kuru bērni jau ir ti-

kušies mācību gada laikā, gan aizejot
ciemos uz skolu, gan pie mums pirmsskolā.
Skolotājas Rudīte Struka, Inga Lazdiņa, Zane Kalniņa un skolotāja palīgs
Gunta Rozenšteina novēl saviem „tau-

renīšiem” veiksmi un labas sekmes
skolā, bet vecākiem saka sirsnīgu paldies par savstarpējo sapratni un veiksmīgu sadarbību divu gadu garumā.
„Saulespuķes” grupas skolotāja
Rudīte Struka

2019. gada jūnijs

Notikusi otrā publiskā apspriešana par
Madlienas pagastā plānotās olu un to
produktu ražotnes izveidi

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2019. gada 18. aprīļa lēmumu laika posmā no 2019. gada 30.
aprīļa līdz 28. maijam norisinājās publiskā apspriešana, kuras laikā ikviens
sabiedrības loceklis varēja rakstiski
Ogres novada pašvadībā un Madlienas pagasta pārvaldē iesniegt savus
priekšlikumus par SIA „Gallusman”
Madlienas pagastā plānotās olu un to
produktu ražotnes izveides vajadzībām izstrādāto lokālplānojumu un vides pārskatu. Izstrādātā lokālplānojuma galvenie risinājumi paredz:
Mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu daļā teritorijas;
Noteikt plānotās apbūves izvietojuma risinājumus;
Noteikt teritorijas izmantošanas
ierobežojumus, piemēram, aizliedzot
veidot atklātas kūtsmēslu uzglabāšanas krātuves;
Noteikt transporta risinājumus piekļūšanai pie teritorijas;
Noteikt inženierkomunikāciju un inženiertīklu apgādes risinājumus;
Noteikt risinājumus attīrīto notekūdeņu novadīšanai;
Noteikt risinājumus teritorijā plānotās darbības negatīvās ietekmes uz
apkārtējo vidi samazināšanai un apbūves iekļaušanai ainavā, t.sk. paredzot
veidot jaunas aizsargapstādījumu joslas vismaz 20 m platumā gar teritorijas
robežu, kur šādu apstādījumu šobrīd
nav.
2019. gada 14. maijā Madlienas pagasta kultūras namā norisinājās arī klātienes sanāksme, kurā lokālplānojuma
un vides pārskata izstrādātāji un ražotnes attīstītāju pārstāvji iepazīstināja
uz sanāksmi sanākušo tuvāko viensē-

tu iedzīvotājus ar lokālplānojuma risinājumiem un to pamatojumu, kā arī
atbildēja uz jautājumiem par plānotās
ražotnes darbību. Pēc visu iesniegto
priekšlikumu un atbildīgo institūciju
atzinumu apkopošanas Ogres novada
pašvaldības dome lems par izstrādātā
lokālplānojuma apstiprināšanu.
Uz šo brīdi turpinās ražotnes tehniskā projekta izstrāde, labāko tehnoloģisko risinājumu intergrēšana, kā
arī ietekmes uz vidi novērtēšanas process, kā ietvaros 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. Pēc ietekmes uz vidi novērtēšanas ziņojuma izstrādes tas būs
pieejams publiskai apspriešanai.
Jau ziņots, ka „Ovostar Union” grupas uzņēmums Latvijā SIA „Gallusman”
Madlienas pagastā ir iecerējis modernas un augstajām vides prasībām atbilstošas olu un to produktu ražotnes
būvniecību, paredzot 60 ha plašā teritorijā izveidot pilnīgi jaunu ražošanai
nepieciešamo infrastruktūru, tajā skaitā jaunputnu audzētavu, putnu barības
ražotni, olu šķirošanas, pārstrādes un
iepakošanas līnijas, noliktavas, kā arī
putnu novietnes līdz sešu miljonu putnu turēšanai, nodrošinot tiem brīvus
pārvietošanās apstākļus ārpus sprostiem. Ražotnes vajadzībām paredzēta
arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, biogāzes stacijas izveide elektrības un siltumenerģijas iegūšanai, kā

arī kūtsmēslu pārstrādes iekārtu izbūve vērtīga organiska mēslojuma ražošanai. Būvniecības uzsākšana plānota
2019. gada otrajā pusē.
Ražotnes darbības nodrošināšanai
paredzēts radīt līdz 200 jaunu darba
vietu, nodarbinot dažādu jomu speciālistus, tajā skaitā zootehniķus, vetārstus, putnkopjus, pārtikas tehnologus,
elektriķus, mehāniķus, siltumtehniķus, automatizēto iekārtu operatorus,
laboratorijas speciālistus, šķirotavas
operatorus, noliktavas darbiniekus, loģistikas speciālistus, bioloģiskā servisa nodrošinātājus u.c. Ražotnē plānota
arī darbinieku apmācība, kur tas būs
nepieciešams.
Paredzams, ka ražotnes darbība
radīs priekšnoteikumus ekonomiskai
aktivitātei un attīstībai pagastā un visā
novadā, ņemot vērā gan papildus radītās darba iespējas, gan ražotnes darbībai vajadzīgo izejvielu iepirkumus (vietējo zemnieku izaudzētos graudus un
rapšu sēklas), gan citu pakalpojumu
regulāru nepieciešamību (piemēram,
transporta pakalpojumi, nodrošinot
izejvielu piegādes un gatavās produkcijas nogādāšanu vietējos un eksporta
tirgos).
SIA „Gallusman” līdzīpašnieks un
valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs
ir pieredzējis jomas speciālists, kurš
11 gadus ir 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 un to produkcijas ražotājiem Eiropā ar vairāk nekā
20 gadu pieredzi putnkopībā.
Papildus informāciju par plānoto
ražotni var iegūt klātienē SIA „Gallusman” birojā Ikšķilē, Tīnūžu šosejā 17,
rakstot jautājumus e-pasta vēstulē uz
adresi info@gallusman.eu vai zvanot
pa tālruni +371 28449491.
Informāciju sagatavoja
SIA „Gallusman”
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Stipro skrējiens „Taurenītī”

Latvijā jau 10 gadus maijā tiek organizēts „Stipro skrējiens” par godu
Latvijas neatkarības atjaunošanas
deklarācijas gadadienai. Šogad pavasara nenosakāmie laikapstākļi parūpējās par to, lai skrējiens tiktu pārcelts
uz augustu. Bet mūs stiprais vējš un
lietus nenobiedēja, un 3. maijā notika
pirmais „Stipro skrējiens mazajiem”
pirmsskolā „Taurenītis”. Vēl no rīta
lija lietus, un vējš raustīja trases norobežojošās lentes, bet pēcpusdienā
saules apspīdētajā bērnudārza laukumā pulcējās „Pīpenītes” un „Saulespuķes” grupu bērni kopā ar saviem
atbalstītājiem, mammām, tētiem, brāļiem un māsām.
Ar ģimeņu atbalstu tika ierīkota
skrējiena trase ar 14 šķēršļiem – Dubultās piramīdas, Milzu čūska, Tilts,
Mazais tunelis un Melnais tunelis,
Purvs, Zvejnieka tīkls, Riepu rinda, Salmu piramīda, Līdzsvara laipas, Kustīgās trepes, Zviedru siena, Piņķeris un
Zirnekļa tīkls. Šoreiz iztikām bez skrējiena pa dubļiem un ūdeni. Nedaudz

piepūles un neatlaidības bija jāparāda
ikvienam dalībniekam ne tikai skrienot, bet arī lienot, kāpjot, rāpjoties un
noturot līdzsvaru.

Palīdzīgu roku bērniem sniedza
gan ģimenes locekļi, gan Vilks, kas arī
bija ieradies sportot. Pozitīvu emociju
pilns skrējiens vainagojās ar uzvarošu,
gandarījuma pilnu smaidu, ieskrienot
finišā un saņemot savu stiprinieka uzvaras kausu. Bērnu acīs mirdzēja lepnums un gandarījums par paveikto.
Visi klātesošie tika cienāti ar tēju un
spēka kliņģeri. Paldies arī dīdžejam
Rolandam Blumbergam un pirmsskolas darbiniekiem – trases tiesnešiem
un trases veidotājiem, kas rūpējās,
lai pirmais „Stipro skrējiens mazajiem
2019” noritētu raiti un interesanti.
Paldies Ogres novada pašvaldībai par
papildus piešķirtajiem līdzekļiem pasākuma organizēšanai.
VPII „Taurenītis” vadītāja
Ingrīda Mārtiņa
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Absolventu labie vārdi Madlienas vidusskolai
Lūse ir iemācījusi ļoti daudz, ne tikai
matemātiku. Viņa vienmēr risināja klases problēmas un konfliktus, bija allaž
līdzās. Esam dabūjuši arī kādu bārienu, bet tas ir bijis pelnīts.
Diāna Pimčonoka, 9.kl.

Šī skola, šī skaistā un radošā skola,
Lai aug un top vēl krāšņāka –
Ar ziediem pie skolas un smaidīgiem bērniem.
Mēs visi tai novēlam laimīgu paaudzi!
		
Agnese Jēgere, 9.kl.
Madlienas vidusskola
Mums dzīvei daudz ko sola.
Lai skola plaukst un zeļ
Un absolventus godā ceļ.
Par skolu jaukas domas –
Cik spēlētas te lomas…
Par skolotāju te ikvienu
Jaukas atmiņas kopā sienu.
Bērni pārkāpj skolas slieksni,
Skolas telpās jautri smiekli.
Skolu beidzot, tad tik miniet,
Vai jūs tiešām visu zināt?
Pedagogiem stipru garu
Iemācīt šo bērnu baru.
Tagad lepni visiem saku –
Gāju pa Madliensskolas taku.
Ilgu mūžu skolai dzīvot,
Pasākumus skaistus rīkot!
Iet uz priekšu stipru garu,
Mācot lielo bērnu baru!
Diāna Pimčonoka, 9.kl.
Novēlu skolai augt un attīstīties.
Skolotāji, palieciet tikpat jautri, jauki
un atsaucīgi! Ļoti liels prieks, ka skola
mūsu klasi atcerēsies kā dziedātājus.
Katrai skolotājai uz svētkiem vienmēr
veltījām kādu dziesmu.
Krista Streile, 9.kl.

Madlienas vidusskolā esmu ieguvis
ļoti daudz zināšanu un pieredzi. Novēlu, lai šī skola pastāvētu vēl ilgi un
skolēnu skaits tikai palielinātos. Es nenožēloju nevienu gadu, kuru esmu mācījies šajā skolā, un tāpēc te turpināšu
mācīties.
Edgars Mežajevs, 9.kl.
Vēlos pateikties skolai, kurā satiku savus klasesbiedrus, par mirkļiem,
kurus tajā pavadīju. Gan smieklīgās,
gan bēdīgās atmiņas man uz mūžiem
paliks prātā.
Mariko Vītoliņa, 9.kl.
Vislabāk atmiņā palikuši tie brīži,
kas kopīgi pavadīti ar klasesbiedriem.
Tās ir jaukās ekskursijas, skolas pasākumi, popielas, pārgājieni. Ceru, ka
nākamie trīs gadi vidusskolā būs tikpat
jautri un interesanti.
Ralfs Kriškāns, 9.kl.
Skolā esmu ieguvusi daudz zināšanu. Mūsu klases audzinātāja Daiva

Madlienas vidusskola ir bijusi kā otrās mājas deviņus gadus tieši tāpēc, ka
šeit, skolā, esam pavadījuši vairāk laika nekā mājās. Skolotāji mums ir bijuši
kā otrie vecāki, kas ielikuši pamatzināšanas, lai mēs varētu doties tālāk. Liels
paldies tev, Madlienas vidusskola!
Ivo Baltacis, 9.kl.
Skolā ir lieliski skolotāji, kas palīdz, paskaidro un uzmundrina. Skola
piedāvā daudzas iespējas. Lai skolā ir
mācīties griboši skolēni un mācīt griboši skolotāji!
Henrijs Augšpuls, 12.kl.
Paldies skolai par jauko atmosfēru. Par to, ka ik dienas mūs mīļi un ar
pozitīvismu sagaida skolas dežuranti.
Gardi un ar siltu ēdienu mūs pabaro
pavāri, kuri arī nedusmojas, ja neesam atteikuši laicīgi pusdienas. Vien
pasmaida un pasaka: „Viss kārtībā,
katram var gadīties!” Paldies skolotājām, kas mudina augt un attīstīties,
kļūt labākiem!
Annija Studere, 12.kl.
Madlienas vidusskolai vēlos pateikties par vidi, kas mani ir veidojusi
– īstie cilvēki īstajā laikā un vietā. Te es
atradu ceļu mūzikā un dzejā.
Raimonds Batura, 12.kl.
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Madlienas vidusskolā esmu augusi garīgi un fiziski. Iegūtās zināšanas
ir palīdzējušas kļūt par tādu cilvēku,
kāda esmu tagad. Skolai gribu novēlēt
augt un attīstīties, skolotājiem – nepagurt, skolēniem – nezaudēt degsmi
mācīties.
Ketija Povha, 12.kl.

Paldies, skola, par visu jauko, jautro un emocionālo, par bagāto zināšanu
pieredzi! Paldies klases audzinātājai
Anita Jākobsonei un maniem deviņiem
klasesbiedriem, ar kuriem ir piedzīvots
tik daudz laba un interesanta! Atmiņā
paliks arī klasesbiedri, kas absolvēja
devīto klasi un devās mācīties citur.
Rainers Kriškāns, 12.kl.

Madlienas vidusskola ir bijusi manas otrās mājas jau 12 gadus. Vēlos
pateikties par zināšanām un jaunām
prasmēm. Skola man ir kļuvusi tuva un
mīļa. Lai tā ir tikpat draudzīga kā vienmēr, lai daudz veiksmes un sasniegumu!
Sonora Sproģe, 12.kl.
Materiālu apkopoja Zinta Saulīte

Ceriņi, uzvaras un izlaidums
„Puse no uzvaras ir
Vēlēties uzvarēt.”
(Guntars Račs)
Maija pēdējā sestdiena, kad daudzi
devās vēlēt Eiroparlamentu, Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas
skolā iezīmējās ar izlaiduma pasākumu deviņiem jauniešiem. Mākslas
nodaļu absolvēja Ieva Rābe, Evelīna Irbīte, Anastasija Jakovļeva, Undīne Dzene, Andris Grāps un Didzis Ostrovskis,
savukārt mūzikas nodaļu – Keita Lamberte, Krišs Bičevskis un Ilgonis Vēzis.
Kā atzina gan mākslas nodaļas vadītāja Inta Putniņa-Cīrule, gan mūzikas
nodaļas vadītāja Sarmīte Paegle – šī
gada absolventiem mācību procesā
ir bijis jāizcīna cīņa pašiem ar sevi un
savu raksturu, bet tieši tālab, ka bijusi vēlme uzvarēt, viņi ir ieguvuši dokumentālu apliecinājumu savai neatlaidībai un ieguldītajam darbam. Un
savukārt šis fakts kļuva par iemeslu
ģimenes, radu, draugu un tuvāko sanākšanai. Direktore Vita Ervalde izteica
pateicību audzēkņu vecākiem par atbalstu un atsaucību, savukārt Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs
Atslēdziņš atzīmēja direktores ieguldījumu prasmīgā skolas vadīšanā.
Pārsteigumu sagādāja absolventu
vecāku uzaicinātais mākslinieks – Arnis Graps, Andra onkulis, izlaidumu
noslēdzot ar dzīvespriecīgu priekšnesumu, uz saksofona atskaņojot Aleksandra Ribaka „Fairytale”. Enerģiskā
līdzplaudēšana atraktīvajam priekšnesumam ļāva klātesošajiem oficiāli
svinīgo noskaņojumu nomainīt pret
dzīvespriecīgo līksmi. Smaržās tvanoši
ziedu klēpji, skaistas kleitas un izgludināti krekli, priecīgi ļaudis devās uz
mājām, lai svinētu dzīvi!
Santa Siliņa
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Daina – latviskā, mūsu dzīvesziņa, spēcīgs kods,
kurā ir iekodēts gaišums un drosme.
Jauniešu deju kolektīvam „Daina” –70

25. maija vakars atnāca īpašs, jo nu
bija pierimis ilgi lolotais gatavošanās
brīdis. Madlienas estrādē plkst. 22.00
visi bija gaidīti uz jauniešu deju kolektīva „Daina” 70 gadu jubilejas koncertu, kas bija dāvana madlieniešiem un
viesiem JDK „Daina” lielajos svētkos.
Ir tik patīkami dot, dāvāt skaistākās
emocijas, ļaujot ikvienam gremdēties
mūsu radītajā dejas pasaulē. Un labākā dāvana, ko varējām sniegt svētkos
cits citam, bijām mēs paši – dejotāji,
tie, kuri gadu gaitā esam veidojuši jauniešu deju kolektīvu „Daina”.
„Daina” ir bijusi mūsu ģimene, un
piederība pie šīs ģimenes vieno gan
dažādu paaudžu dejotājus, gan viņu
tuviniekus un draugus. Mēs visi varējām vēlreiz iesmaržot un pieskarties atmiņām, kuras mūs visus vieno. Dzīves
ceļš – no viena sākuma līdz jaunam –
ir pierakstīts un iezīmēts ar tik pieturas
punktiem, ar cik cilvēkiem esam tikušies. Un, tāpat kā ikviens ceļš ir pilns ar
pēdu nospiedumiem, tā arī mēs katrs
atstājam zīmes citos un ļaujam iezīmēt
sevī kā ceļā arī citu pēdas. Notiek likumsakarīga mijiedarbība. Tik dažāda
un īpaša.
Bet, kad es kādam saku vai no kāda
dzirdu: „Cik labi, ka tu man esi!” – tad
tā ir visskaistākā atzīšanās. Kā dāvana. Kā bagātība. Kā svētki. Kamēr mēs
esam. Kamēr esam cits citam – no viena sākuma līdz jaunam.
Sirsnīgs paldies visiem dejotājiem
par atsaukšanos, par ieguldīto laiku
šī jubilejas koncerta tapšanā. Lai mūžam nezūdošs jaunības gars! Jūs bijāt
lieliski!
Paldies Agritai un Ervīnam Kauženiem par ieguldīto darbu un neizsīkstošo enerģiju šī koncerta tapšanā, kultūras nama komandai – Mārītei Dzalbai,

Aija Ridūzei, Marekam Liepam, Raitim
Bondarevskim, Sarmītei Āboliņai, šoferīšiem – Jurim Savickim, Edgaram
Mežajevam. Visi šajā vakarā varēja

baudīt dejas mirkļa skaistumu, maģiju,
vērienīgumu un kopības spēku.
Cieņā –Madlienas kultūras nama
vadītāja Elīna Ratmeistere
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Madlienas estrādē 25. maijā Madlienas jauniešu deju kolektīvs „Daina”
savā jubilejas reizē vēlējās atklāt „Uz
kuru pusi?” tie lūkojas, ļaujot notraukt
putekļus no ceļa posma, kas deju kolektīvu ir vedis jau 70 gadus.
Svinot šo nozīmīgo jubileju, mums
bija svarīgi būt kopā ar citu paaudžu
dejotājiem, kas ar savu mīlestību izrakstījuši laiku ar viņu pavedieniem
Madlienas jauniešu deju kolektīvā,
ļaujot kopā noraudzīties atmiņās un
ticēt, ka tālākais ceļš aizvedīs pa vēl
neizstaigātām takām.
Šajā jubilejas reizē kopā bija 62
dažādu paaudžu dejotāji, kas ļāva saprast, ka madlieniešos vēl arvien mīt
mīlestība uz deju. Tā mūs visus vienoja
kopīgā Helēnas Tangijevas-Birznieces
„Gatves dejā”.
Šie dejotāji apvienojās dažādos sastāvos – nebūt ne senākais no sastāviem jeb „viedie”, kā tos nodēvējām,
izdejoja Guntas Skujas deju „Dieviņš
bija”, kas tik trāpīgi raksturo tos, jo šie
dejotāji dejā atklāj viedumu, mīlestību, pieķeršanos otram un vietai, kas
ļauj uzmirdzēt atmiņām, kas pieder
tikai viņiem. Un zīmīgi, ka šajā reizē
ar tiem kopā dejoja viņu pašu vadītāja
Indra Lipšāne (Bekmane). Arī „Dainas”
pirmais sastāvs savu dejas mīlestību
dalīja kopā ar to vadītāju Marutu Viduci-Ševeli un ļāvās jaunības dienu

atmiņām, izdejojot viņu repertuārā tik
iemīļoto Zandas Mūrnieces deju „Rikšiem bērīt’ es palaidu”. Tā ļāva ieskatīties viņu kopējā mīlestībā vienam pret
otru un visu kopīgai mīlestībai uz deju
un dzīvi, kura tos apskauj ar savu „Kas
mūs vieno? Kas mūs ceļ? Daina vieno,
Daina ceļ” devīzi, kas vienoja tieši šo
sastāvu. „Dainas” ceļš paver jaunu
taku, kad tā saprot, ka vārda „Daina”
nozīme ir doma un „Daina” savas domas izsaka dejā, ko caur mirkļiem un
kopā būšanas prieku nodod mums
iepriekšējie dejotāji jeb „ExDaina” ar
Jāņa Ērgļa deju „Mūžīgi laimīgi”. Šie
laimes mirkļi viņus ir tuvinājuši latviskajam un ļāvuši paturēt un noglabāt
viņu sirsniņās, kas redzams, dejojot
Artas Melnalksnes deju „Es noaudu
zvaigžņu segu”. Visbeidzot mūsu šodienas JDK „Daina” dejotāji ar savu
ceļu, ko tie izraudzījušies, neskatoties
uz straujo ikdienu un milzīgo iespēju
virpuli, kas piemīt tieši šim laikmetam.
Viņi ir atraduši viens otru, lai mācītos,
atklātu sevī saikni ar deju un mīlestību
uz mūsu kultūru, kas tiem ļauj sajust
savu saikni ar mūsu mīļo tēvzemi un
saprast, ka esi daļiņa no tās.
Savus svētkus izvēlējāmies svinēt
kopā ar draugiem – JDK „Spāre” no
Suntažiem, JDK „Metieniņš” no Lēdurgas un JDK „Zemgaļi” no Jelgavas, kas
piešķir citas krāsas mūsu dzīvei un ļauj

saprast, ka tikai vienotībā ir spēks.
Ticot, ka mūsos ir Dainas spēks –
ļaujamies izaicinājumam un izdejojam
Harija Sūnas deju „Pie Daugavas”, jo
lielai daļai dejotāju ar to saistās neaizmirstamas atmiņas par laiku, kad tieši
viņi to ir dejojuši. Bet laiks nestāv uz
vietas, un mēs ļaujamies šodienai un
parādām, ka varam būt tik bezgalīgi dažādi, atklājot to, ka varam būt nosvērti,
ieturēti un cēli, bet tajā pašā laikā arī
tik nebēdnīgi, draiski un atraktīvi. Tas
ļauj mums pašiem mīlēt to, ko darām,
un saprast, ka ķermeņa valoda nemelo
un tā atklāj mūsu patieso es, kas mīl
dzīvot, un, ja dzīvot, tad kāpēc ne –
„Dzīvoš’ ilgi, ne tik ilgi,
Saules mūžu nedzīvošu.
Ūdentin(i)s, akmentiņ(i)s,
Tie dzīvos saules mūžu.”
Mīļus apskāvienus un milzīgu paldies gribu teikt ikvienam dejotājam,
kas noticēja un bija kopā šajā ceļā
„Uz kuru pusi”, kas liek ticēt, ka ir iespējams dzīvot saules mūžu un ka šis
kopīgais mirkli, kas tiek noglabāts atmiņu lādē, ļauj jums sajūtu, kas vieno
mūs visus kopīgā mīlestībā uz deju.
Paldies ikvienam, kas ar neizsakāmu
mīlestību palīdzēja mums nosvinēt šos
skaistos svētkus.
JDK „Daina” vadītāja
Agrita Kaužena

Pasaulē ir divas laimes: viena maza – pašam
būt laimīgam, otra liela – padarīt citus laimīgus
Ik gadu 15. maijā visā pasaulē atzīmē Starptautisko ģimenes dienu,
aicinot mūs visus aizdomāties par ģimenes lielo nozīmi cilvēku ikdienā,
attiecībās un dzīvē, kā arī vairāk laika
un uzmanības veltīt saviem vismīļākajiem.
Vārdam „ģimene” ir īpaša skaņa.
Šim vārdam piemīt spēks, kuru caurvij
bezgalīga beznosacījuma mīlestība.
Ģimene vienmēr bijusi un vienmēr būs
tas spēka avots, kas ļauj pacelties pāri
dzīves grūtībām un gūt atbalstu jebkādā dzīves situācijā.
18. maijā kultūras namā norisinājās ģimenes dienas pasākumi visas

dienas garumā. Pulksten 12.00 Odivi
zālē bija iespēja tikties ar psiholoģijas
zinātņu doktori, psihoterapeiti un 5
bērnu mammu Diānu Zandi. Tēma, par
kuru diskutējām, bija ģimeniskas attiecības. Reizēm ir labi, ka kāds vēlreiz un
vēlreiz atgādina it kā pašsaprotamas
lietas. Diāna ir personība ar lielo burtu.
Pulksten 14.30 kultūras nama lielajā zālē notika izklaidējoša erudīcijas
komandu spēle „Iepazīsti savu novadu”. Spēlē piedalījās PII „Taurenītis”,
Madlienas vidusskolas un kultūras
nama komandas. Tas bija interesanti
iepazīt novadu caur šādu spēli. Paldies Olgai Tinkusei, kura atbrauca pie
mums. Un paldies visiem jautrajiem
komandu dalībniekiem.
Pulksten 18.00 Odivi zālē bija
dziedošo ģimeņu vakars. Sirsnīga,
dziesmota kopā būšana un prieks par
drosminiekiem, kuri nenobijās un piedalījās. Paldies Roņu ģimenei, Kļaviņu
ģimenei un Valteram Baltacim. Sirsnīgs
jums paldies!
Cieņā –
Madlienas kultūras nama vadītāja
Elīna Ratmeistere

Kultūras notikumi
Madlienas kultūras namā
8. jūnijā plkst. 22.00
Zaļumballe
Muzicēs grupa „Vēja runa”
Ieeja – 3,00 EUR, pēc 24.00 – 4,00 EUR
23.jūnijā plkst. 11.00
Līgo svētku ieskandināšana pie kultūras nama
Līgo tirdziņš
plkst. 23.00 Madlienas estrādē Līgo disko balle
Spēlēs – DJ Žanis
Ieeja – bez maksas

Madlienas vidusskolas pasākumi
15. jūnijā plkst. 14.00 izlaidums 12. klases skolēniem
plkst. 17.00 izlaidums 9. klases skolēniem

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
Esam kopā skumju brīdī ar Inetu Leitāni,
māmuļu smiltājā pavadot.
Biedrība „Sisegale”
Laiks apstājas ar skarbu piesitienu.
Nav rītdienas, ir tikai vēja balss.
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.
Izsakām dziļu līdzjūtību Valentīnai Bērziņai,
brāli kapu kalniņā pavadot.
Biedrība „Sisegale” un senioru kopa „Madaras”
Noriet saule vakarā,
Sidrabiņu sijādama.
Aiziet dusēt vecmāmiņa
Baltā smilšu kalniņā.
Izsakām līdzjūtību Ivetai Samai, no vecmāmiņas atvadoties.
Kaimiņi „Ābelēs”

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.

