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Iepin vainagā dažādus ziedus,
Ieloki nakti un ieloki dienu.
Paņem pa staram no lēkta un rieta...
Tie mirkļus burvīgos vienos.
Ieklausies sienāžos, ieskani bitēs,
Dunduru dūkoņā-dziesma top tava.
Saule kā kamoliņš ritēja, ritēs...
Mosties ar sauli un riti tu arī.
/Aija Celma/

Sirsnīgi sveicam
jūlija jubilārus!

Lai sajustos bagāts, papriekšu
bagātība jāsaskata. Tik ļoti pierasts
domāt – ir par maz, nekā nav, citiem
vairāk nekā man. Tādas domas arī nabadzības sajūtu rada. Un viss sākas
tieši ar skatījumu.
Tiekšanās pēc vairāk patiesībā rodas tāpēc, ka ir tā trūkumcietēja sajūta. Nevis pietiekamības, bet pietrūkuma. Vai reklāmai būtu kāda nozīme,
ja vairākums domātu: „Paldies, man
nevajag, man pietiek ar to, kas ir!” Bet
reklāmas uzdevums ir raisīt pietrūkuma sajūtu, ka visu laiku kaut kā ir par
maz. Un, ja tā paskatās, tad dzīve arī
uz to balstās – nemitīgi remdējot savas
pietrūkuma sajūtas. Tikai cik ilgi ir apmierinājums?
Bagātības un nabadzības sajūta
vienmēr rodas salīdzinot. Un tie, kam
pietiek ar mazumiņu, noteikti ir krietni
laimīgāki par tiem, kam ir ļoti daudz,

bet nespēj to saskatīt un novērtēt. Jo,
kamēr nenovērtē un neapzinās savas
bagātības, tās nav nekādā vērtībā. Tās
ir pašsaprotamas, ikdienišķas.
Un vai patiešām ir tā – jo vairāk tev
pieder, tu esi laimīgāks? Ja tā ir, tad visi
pasaules miljonāri būtu nevis norūpējušies par savu mantu, bet gan absolūti laimīgi, bez raizēm, rūpēm… Patiesībā, jo vairāk tev pieder, jo vairāk arī
rodas rūpju par to, kas pieder. Jo vairāk
naudas, jo vairāk arī uztraukuma, ka
tik kāds neatņem, nenozog. Jo vairāk
materiālo lietu, jo vairāk arī tās sagādā
raižu. Tikai pirmajā mirklī maldīgi šķiet
– ja tas man piederēs, tad es būšu laimīgs mūžīgi mūžos... Bet agri vai vēlu
parādās problēmas.
Bet laime nav nopērkama nevienā
veikalā – īstā laime. Jo tā ir sajūta – neredzama, netaustāma, kas balstās uz
prieku par to, kas ir.

Daudz vai maz, vairāk vai mazāk –
tas ir relatīvi. Svarīgi, vai pietiek ar to,
kas ir. Vai spēj to saskatīt kā savu bagātību. Un nav runa tikai par materiālām lietām.
Katra diena, katrs mirklis nāk ar
kaut ko jaunu un nebijušu. Vai arī tā
nav bagātība, ka var to piedzīvot? Vai
siltās, saulainās dienas, veldzējošais
vējiņš, skaistā daba – vai tā nav bagātība? Gards ēdiens, draugu pasniegtās dāvanas. Pat nejaušs svešinieka
smaids. Var tik daudz iemācīties pamanīt. Nevis to slikto, jā, tas tāpat ir un
būs, bet labo, kas arī ir un būs.
Un kāpēc gan nesākt uzskaitīt tūlīt
pat tās lietas, vietas, cilvēkus, kas veido mūsu bagātību? Un nemitīgi to pie
sevis atkārtot un atkārtot, un vēlreiz
atkārtot, lai nav jāizjūt pietrūkums itin
nemaz.
Mareks Liepa
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Mazliet citādāk nekā līdz šim bija
ierasts mūsu skolā – šajā mācību gada
nogalē abas Madlienas vidusskolas
absolventu klases vienojās par vienu
izlaiduma dienu – 15. jūniju, un tā arī
notika. Skaistā, saulainā sestdienas
pēcpusdienā atšķirīgos laikos visi tika
mīļi aicināti uz Madlienas vidusskolu,
kur smaržoja pēc meijām, peonijām,
rozēm un lilijām. Visi saposušies,
satraukušies un laimīgi.
Plkst. 14.00 izlaidums notika 12.
klasei. Vidusskolu absolvēja 10 skolēni – Henrijs Augšpuls, Raimonds
Batura, Elvis Grāps, Māra Kļaviņa, Rainers Kriškāns, Jānis Mežapuķe, Ketija
Povha, Eduards Praličs, Sonora Sproģe un Annija Studere, savukārt plkst.
17.00 izlaidums notika 9. klasei. Apliecību par pamatskolas beigšanu saņēma Krišs Bičevskis, Katrīna Ivonna
Fišere, Agnese Jēgere, Kristers Krist-

jansons, Ralfs Kriškāns, Keita Kūriņa,
Morics Ločmelis, Kerija Kristīne Lūse,
Edgars Mežajevs, Diāna Pimčonoka,
Arita Semjonova, Krista Streile, Linda
Šķēla, Oskars Veļigurskis, Zenta Vītola,
Mariko Vītoliņa, Krists Reinards Zariņš
un Ivo Baltacis.
Absolventi klātesošajiem bija sarūpējuši mīļus vārdus, skaistas dziesmas
un laba vēlējumus. Pateicības vārdus
viņi veltīja saviem skolotājiem, kuri visus šos gadus ir bijuši kopā gan veiksmēs, gan neveiksmēs, mācījuši zināšanas, dzīves gudrības un to, kur rodama
patiesā laime. Ar mīļiem apskāvieniem
un ziediem tika sveikti vecāki un vecvecāki. Siltus ceļa vārdus absolventiem veltīja audzinātājas – 9. klasei
Daiva Lūse un 12. klasei Anita Jākobsone. Madlienas vidusskolas direktors
Edgars Viņķis aicināja visus domāt par
nākotni un darba iespējām, jo tas ne-

mainīgi ir visas dzīves pamatu pamats.
Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs
Ojārs Atslēdziņš vēlēja absolventiem
doto dzīves laiku izmantot lietderīgi,
atrodot pareizo ceļu, vecākiem – atbalstīt savus bērnus, bet skolas kolektīvam pateicās par ieguldīto darbu audzināšanā un skolēnu izglītošanā.
12. klases izlaidumu ar lieliskām
dziesmām kuplināja virtuozais dziedātājs Ainārs Bumbieris, bet 9. klases
izlaidumā visus priecēja brīnišķīgā
Estere Ozoliņa. Visbeidzot mūsu kopīgs vēlējums un dzīves atziņa visiem
šī gada absolventiem, aizejot lielajā
dzīvē: „Katram pumpuram ir vajadzīgs
laiks, saule, gaiss un mitrums, lai uzziedētu un nestu sēklas. Tā arī mēs
savas vēlmes ar varu nevaram īstenot.
Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes.” (Z.Mauriņa)
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Madlienas pludmales volejbola naktī
dominē cīņasspars!

Līgo dienas priekšvakarā, 21. jūnijā,
norisinājās pludmales volejbola nakts
turnīrs, pulcējot rekordlielu komandu
skaitu – 16. Šoreiz aicinājām piedalīties komandas, kurās vismaz vienam
no dalībniekiem vajadzēja būt daiļā
dzimuma pārstāvei. Jāatzīmē, ka viena
otra komanda bija veikusi pat vairāk
nekā 100 km, lai kuplinātu dalībnieku
sarakstu. Liels prieks arī par vietējiem
censoņiem, kas ieguva augstas, pat
godalgotas vietas!
Kā jau madlienieši, laipni un viesmīlīgi, šoreiz pjedestālu atstāja ciemiņiem, tomēr ne bez cīņas! Sacensību
uzvaras laurus plūca Diāna Petuhova
un Zigurds Adamovičs („Nevainīgais
uzaicinājums”). Jāteic, ka turnīra gaitā
cienīgu sniegumu parādīja arī Gerda
Salmiņa un Krists Kučinskis („Krists/
Gerda”), kuriem šoreiz bija jāsamierinās ar 2. vietu. 3. vietā mājiniece –
Gerda Sedoja ar pārinieku Jāni Dzeni
(„Jāņa brīvdienas”). „Koka medaļas”
šogad mūsu kaimiņiem no Ķeipenes
un Vecbebriem – Evai Tomaševskai un
Rihardam Vītoliņam („Bumbotāji”).
Turnīrs ilga nepilnas septiņas stundas. To laikā izspēlējām grupu turnīru
(4 grupas, katrā 4 komandas) un kopā
22 izslēgšanas spēles. Grupu turnīrā
spēlējām vienu setu līdz 15 punktiem
(ar starpību +2), izslēgšanas spēlēs –
vienu setu līdz 21 punktam (ar starpību
+2).
Īpašu paldies par darba ieguldījumu vēlos teikt Madlienas pagasta pārvaldei un Madlienas vidusskolai, Evijai
Korovackai, Edgaram Mežajevam, Elvim Dišereitam, Tomam Balodim, Emīlam Viducim, Jānim Dzenim!
Gerda Sedoja
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Biedrības „Otrās mājas” 15 gadu jubileja

Biedrība „Otrās mājas” maijā svinēja 15 gadu jubileju. Šo pasākumu veltījām jums – madlienieši. Pirms sarīkojuma informējām iedzīvotājus, aicinājām
ar plakātiņiem, bet nesūtījām personīgus ielūgumus. Mums, biedrībai, bija
svarīgi ne tikai svinēt savu jubileju, bet
jūs iepazīstināt ar cilvēkiem, kas dara
kaut ko vairāk sabiedrības labā, nekā
tas ir viņu pienākumos, tādēļ tika demonstrētas vairākas prezentācijas. Kā
jau jubilāri, pirmo prezentāciju rādījām
par biedrību „Otrās mājas”. Tas bija īss
kopsavilkums, kas absolūti nepretendēja uz visiem sasniegumiem, tikai īss
atmiņu pārskats biedrības dzīvē.
Otrajā daļā vārdu devām personām, kas ir vai nu esošie madlienieši,
gan bijušie, gan bijuši kaut kādā saistībā ar Madlienu. Tas, ko piedzīvojām
tālāk, bija patiesi interesanti, saistoši,
iedvesmojoši. Mums bija svarīgi redzēt
to dzirksteli, kas katru prezentētāju
iedvesmoja, kas viņus motivēja darīt
kaut ko vairāk par ikdienišķiem pienākumiem.
Pirmā no uzaicinātajām bija Antra
Vanaga. Viņai bija epizodiska loma
Madlienas un biedrības dzīvē. Pie
mums uz biedrību pirms dažiem gadiem atnāca ar piedāvājumu vadīt kulinārijas pulciņu, ko viņa arī veiksmīgi
uzsāka kopā ar Inu Milleri, bet vēlāk
jau patstāvīgi. Antru uzaicinājām, zinādami, ka viņa ir uz attīstības, sevis
pilnveidošanās takas, un tas, ko viņas
prezentācijā dzirdējām, to arī apliecināja. Mums tādu iedvesmojošu, aktīvu

piemēru vajadzēja.
Ieradās viņa ar lielu izstādi, ar akvareļiem, kas greznoja svētku telpu.
Akvareļu tapšana sākās Madlienas
mākslas skolā, kur viņa apmeklēja
izglītojošas nodarbības pieaugušajiem. Antras stāstījums bija ne mazāk
aizraujošs par viņas akvareļiem. Klausoties viņā, atklājām jaunus talantus,
ko agrāk nezinājām. Izteikties dzejiski,
literāri, stāstot par savu dzīvi, par izvirzītajiem mērķiem, par sasniegumiem.
Antra ir uz attīstības un sevis pilnveidošanās ceļa un turpina pa to iet. Viņas
stāstījums dziļi aizkustināja klausītāju
sirdis, un domāju, ka rosināja arī dažu
labu mazaktīvāko ko uzņemties. Jau
pēc pasākuma pienāca ziņa no Antras,
ka viņa ieguvusi sertifikātu veikt pedagoģisku darbību. Antra vada radošās
darbnīcas bērniem. Un diez vai viņa
pie tā apstāsies.
Ne mazāk svarīgi mums bija dzirdēt Armandu un Edgaru Praličus. Viņus
uzklausot, sapratām, cik liela nozīme
var būt vecākiem, tēvam, kas iedvesmo, atbalsta, ierosina, kopā darbojas.
Viņu motivācija – jārada iespējas sev
un citiem, un labums no tā gan paaudžu vienotības veicināšanā, gan videi,
gan sportiskajām aktivitātēm. Nestāstīšu par sasniegumiem (tie ir nozīmīgi
Madlienas jauniešiem, iedzīvotājiem),
bet par to, ka viņu mijiedarbībā/sadarbībā rodas rezultāts, kas iepriecē gan
pašus, gan daudzus iedzīvotājus.
Biedrībā kādu laiku bija subsidētās darba vietas jauniešiem/bezdarb-

niekiem, un tā nu biedrībā ieradās
jauniete no Krapes Laura Jefimova.
Tiesa, viņa gan pastāstīja tikai to, ko
juta, iepazīstoties ar biedrību, kā tas
viņu ietekmējis, kā ieguvusi jaunus
draugus, bet aizkulisēs stāstījumam
palika Lauras tālākā izaugsme, ko viņa
par sevi nepastāstīja. Tomēr, zinot, ar
ko jauniete nodarbojas, domāju, ka
reiz mēs visi par to uzzināsim, jo viņa
iesaistījusies darbībā, kas atstāj uz cilvēkiem iespaidu, bet lai paliek intriga.
Par viņu vēl dzirdēsim.
Mūsu pasākuma atraktīvo daļu iesāka un nobeidza Madlienas līnijdeju
dejotājas. Mums, biedrībai, ļoti interesēja viņu vadītājas Elitas Kauženas
likteņstāsts virzībā uz deju kolektīvu.
Izrādās, tā bija īsta varonības cīņa un
vienlaicīgi bērnības sapņa piepildījums – dejot. Pārvarēt šķēršļus, uzdrošināties, attīstīties un iet tālāk. Viņas
stāstījums, kas nāca no sirds, gāja uz
sirdīm, visus klātesošos aizkustināja
un to apliecināja ar aplausiem. Paldies
Elitai un viņas fantastiskai deju grupai,
kur ikviens dalībnieks gan vienoti, gan
ar savu raksturu demonstrēja to, ka
mēs protam, mēs varam, mums tas vajadzīgs un sabiedrībai.
Viena no iesniegtajām prezentācijām bija arī Rasmas Vērpējas gatavotā.
Viņas pašas nebija, jo bija jābūt klāt
citā nozīmīgā pasākumā. Aplūkojot
prezentāciju, īstenotos projektus, kas
saistīti gan ar tūrismu, gan baznīcas
vides uzlabošanu, īpaši apbrīnojami
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likās, ko gan cilvēks spēj izdarīt ārpus
ikdienišķā darba. Prezentācijā uzrādītie projekti prasa laiku, iniciatīvu, lai
tos īstenotu. Kā pēdējais viņas projekts
būs grāmata, kas visus madlieniešus
var interesēt. Grāmata par Madlienu,
ko ieraudzīsim rudens pusē.
Kopumā mūsu biedrības „Otrās mājas” 15 gadu jubilejas pasākums bija
ne tikai mums, biedrībai, bet visiem,
kam interesē savējie, viņu izaugsme,
darbi, cilvēciskais faktors.
Par pasākuma atbalstīšanu esam

ļoti pateicīgi Madlienas pagasta pārvaldei un personīgi arī pārvaldes
vadītājam Ojāram Atslēdziņam, par
brīnišķīgo gastronomisko pusi esam
pateicīgi kultūras namam un personīgi
Mārītei Dzalbai par aktīvo līdzdalību,
atbalstu, kā arī Marekam Liepam par
palīdzību tehniskajos jautājumos, kur
reizēm jutāmies bezpalīdzīgi, bet viņš
visu atrisināja.
Paldies, madlienieši, mēs esam vieni no jums.
Cieņā un pateicībā – Lilija Paegle

Vasaras saulgrieži „Taurenītī”
Vasaras saulgriežu laiks ir ticējumiem un tradīcijām bagāts. 21. jūnijā
ielīgošanas pasākumā
pirmsskolā
„Taurenītis” gan mazi, gan lieli kļuvām
par Jāņa bērniem – līgotājiem. Svētku
vadītājas skolotājas – Sanita Markovska un Velga Mača – aicināja uzzināt par Jāņu zāļu nozīmi, tradīcijām un
rituāliem. Sveicām galvenos līgotājus
Jāni Smiļģi un Jāni Pētersonu, skanot
tautasdziesmām, devāmies rotaļās.
Bungu ritmu pavadījumā, kuras
spēlēja Jāņi, līgotāji dziedāja dziesmas
un kopā ar skolotāju Ilvu Kaulaču gāja
rotaļās. Bērni ar jāņuzāļu pušķiem izrotāja svētku ugunskuru. Svētkos iepazinām kumelītes, pelašķi, dadža sakni
un baldriāni, kā arī uzzinājām, kā šīs
jāņuzāles uzlabo cilvēkiem veselību.
Saulgriežos liela nozīme ir ticējumiem,
piemēram, ja dzeguze beidz kūkot
pirms Jāņiem, tad būs īsa vasara, vai
arī, ja ap Jāņiem līst, tad arī labības
pļaujas laiks būs lietains.
Pēc jautrām dejām un rotaļām Jāņa
māte un svētku vadītāja līgotājus pacienāja ar gardiem pīrāgiem, kvasu un
sieru, kura tapšanu bērni varēja vērot
pavārītes Ingas Povhas vadībā, pašiem
palīdzot to pagatavot.
Paldies Jāņa vecākiem par sarūpēto cienastu līgotājiem, bērnu vecākiem
par skaistajiem vainagiem, ziedu pušķiem. Un, atvadoties no līgotājiem,
Jāņu māte nodziedāja līgo dziesmu:
„Paldies, paldies visiem jums,
Ka sanācām pulciņā.
Sanācām „Taurenītī”
Jāņu dienu ielīgot.”
VPII „Taurenītis” skolotāja
Sanita Markovska
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Līgo diena Madlienā

„Visu gadu dziesmas krāju,
Jāņu dienu gaidīdama,
Nu atnāca Jāņu diena,
Nu dziesmiņas jāizdzied.”
23. jūnijā jau no agra rīta pie Madlienas kultūras nama notika rosība.
Tika liktas Jāņu zāles vāzē, ar meijām
rotātas durvis un ēkas, taisīta ugunskura un svētku vieta, un sagaidīti tirgotāji. Līgo tirgus tika ieskandināts ar
skaistām dziesmām, kuras deva pozitīvas emocijas un piešķīra svētku noskaņu. Gan siers, gan puķu pušķi un
pīti Jāņu vainagi priecēja ar savu skaistumu, kā arī varēja paspēt iegādāties
Līgo vakara apģērbu.
Tirgus laikā svētkus ielīgoja kultūras nama darbinieces un jauktā kora
dalībniece Iluta Kaktiņa. Lustīgi dejojot, līnijdeju kolektīvs bija viens no
pirmajiem, kurš priecēja skatītājus ar
savu deju. Dejotājas bija rotājušās ar
skaisti pītiem kalmju vainagiem. Ar
dziesmām priecēja kora dalībnieki, senioru ansamblis „Tik un tā”, un mazu
svētku koncertu ar smaidu un jaukām
emocijām piepildīja Nikola Markovska
un Roņu ģimenes bērni – gan dziedot,
gan spēlējot vijoles, gan skaitot tautasdziesmas. Kā jau Līgo dienā, neiztika
bez rotaļas, ko vadīja deju kolektīvs
„Made”. Rotaļu varēja izmēģināt visi,
lai pēc tam to iemācītu citiem. Jautrību
sagādāja amatierteātris „Madliena”
ar īsu skeču no filmas „Limuzīns Jāņu
nakts krāsā”. Katrs kolektīvs iesaistījās
un atbalstīja pasākumu.
Tā kā Madlienā ir daudzas iestādes,
tad, kā jau kārtīgi Jāņa bērni, visi devās
tās aplīgot, ejot gājienā cauri Madlienai. Aplīgošana nozīmē maģisku aizsardzību un kopēja dzīves ritma iekustināšanu labvēlīgā virzienā. Lai arī šī

diena bija brīvdiena, neviens neizspruka no aplīgošanas. Kādu noķērām aiz
mājas stūra, kādu aplīgojām veikalā
vai uz ielas. Līgotājiem vislabāk patika
kafejnīcas „Bitīte” saimnieks un saimniece, tie sagaidīja līgotājus ar Jāņu

sieru un Jāņu alu.
Vieni svētkos meklē dziļāku nozīmi vasaras saulgriežiem, cenšoties
izprast un atdzīvināt senču tradīcijas,
citi rada paši savus rituālus, svinot
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gada garāko dienu un īsāko nakti, bet
citiem tās ir brīvdienas, ko jautri pavadīt kopā ar draugiem. Visi draugi,
kuri izturēja aplīgošanas gājienu, tika
aicināti uz kopīgu svētku cienastu zem
ozola kuplajiem zariem.
Paldies visiem, kas bija kopā ar
Madlienas kultūras nama aktīvistiem.
Kultūras nama pasākumu
organizatore Mārīte Dzalba

Ogres novadā ir noslēdzies vērienīgs projekts – rekonstruētas vairākas
katlumājas. Par paveikto informē „MS
Siltums” valdes loceklis Normunds Ševels.
-SIA „MS Siltums” tika dibināts
2013. gada 21. martā. 2014. gada 23.
janvārī tika pieņemts lēmums par
Ogres novada komunālo pakalpojumu iestādes „Abza” un Ogres novada
pašvaldības aģentūras „Rosme” reorganizāciju, nododot SIA „MS Siltums”
centralizētās siltumapgādes nodrošināšanas funkciju Madlienā un Suntažos. Ar ko tad nodarbojas SIA „MS
Siltums”?
-SIA „MS Siltums” ir uzņēmums,
kas nodarbojas ar siltumapgādi Ogres
novada apdzīvotajās vietās Madlienā un Suntažos, bet kopš 2016. gada
Ogres pilsētā nodrošina siltumenerģijas ražošanu no atjaunojamiem resursiem un siltumenerģijas piegādi Ogres
pilsētas centrālajā daļā. Uzņēmuma
mērķis ir siltumapgādes sistēmas sa-

kārtošana visā Ogres novadā, lai būtu
drošas, efektīvas centralizētās siltumapgādes sistēmas ar stabilu un nelielu siltumenerģijas tarifu. Uzņēmuma
darbība vērsta uz to, lai cilvēki tiktu nodrošināti ar nepieciešamo siltumenerģiju, izmaksu ziņā padarot to pieejamu
visiem sabiedrības locekļiem, vienlaikus attīstot un ieviešot optimālākās
ražošanas metodes.
-Kas paveikts līdz šim?
-Šo sešu gadu laikā uzņēmums pierādījis sevi kā nopietnu siltumapgādes
uzņēmumu. Līdz šim ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu un sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūru (LIAA) un Centrālo finanšu
un līgumu aģentūru (CFLA) īstenoti
nozīmīgi siltumapgādes projekti, piesaistot 10,53 miljonus eiro, un saviem
klientiem nodrošina siltumenerģijas
tarifus, kas ir zemāki nekā līdzīgos siltumapgādes uzņēmumos Latvijā.
Par paveikto Madlienā. 2015. gadā
tika īstenots siltumapgādes sistēmas

modernizācijas projekts – modernizēti 11 no 32 esošajiem siltummezgliem, notika siltumapgādes sistēmas
energoefektivitātes paaugstināšana,
rekonstruējot siltumtrases 2274 m garumā. Šī projekta izmaksas – 726 124
eiro, no ES fondiem saņemtais atbalsts
– 236 000 eiro. Īstenojot šo projektu,
siltumenerģijas pašizmaksas samazinājās par 13%. Ir pabeigta siltumtrašu
rekonstrukcija, līdz minimumam samazinot siltuma zudumus.
Par paveikto Suntažos. Izmantojot
LIAA un Kohēzijas fonda finansējuma
atbalstu, projekta „Suntažu siltumapgādes sistēmu energoefektivitātes
paaugstināšana” ietvaros 2015. gadā
tika īstenota divu atsevišķas siltumapgādes sistēmu savienošana, pie
kopējiem ciematu katlumājas tīkliem
pieslēdzot Suntažu internātskolu un
četras daudzdzīvokļu mājas. Siltumtīklu rekonstrukcija notika 447 m garumā
un jauna siltumtrašu posma izbūve
480 m garumā. Projekta izmaksas –
302 570 eiro. Rezultātā par 5,7% samazinājās siltumenerģijas tarifs.
2015. gada augustā tika noslēgti
divi līgumi ar LIAA par projekta „Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres pilsētā” un „Savienojošā
siltumtrašu posma izbūve, apvienojot
pilsētas siltumapgādes sistēmu ar
efektīvu biomasas staciju Ogres pilsētā”. Šo projektu īstenošanas rezultātā
2016. gadā tika uzbūvēta biomasas
katlumāja Rietumu ielā 1, Ogrē. Katlumāja ar jaunizbūvētajiem siltumtīkliem tika savienota ar Ogres centrālās
daļas centrālo siltumapgādes sistēmu.
Katlumājas un savienojošo siltumtra-
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šu būvniecības izmaksas – 5,9 miljoni
eiro, no tiem 2,86 miljonus eiro sedza
ES Kohēzijas fonds. Katlumāja strādā ar augstu efektivitāti un nodrošina
65–70% Ogres pilsētai nepieciešamā
siltuma ar atjaunojamo enerģiju, kuras
ražošanā kā kurināmais tiek izmantota
šķelda.
-Ir noslēdzies vērienīgs projekts,
kura ietvaros Ogrē, Madlienā un Suntažos ir rekonstruētas katlumājas. Kas ir
paveikts šī projekta ietvaros?
-Ir veikta Madlienas katlumājas rekonstrukcija, uzstādot automātiskos
katlus ar augstiem lietderības rādītājiem, kuru darbībai nav nepieciešams
pastāvīgs maiņu personāls. Katlumāja
ir iekārtota praktiski no jauna – jauns
šķeldas apkures katls un jauns granulu
apkures katls ar kopējo jaudu 1,8 MW.
Jauda pietiks visām Madlienas mājām
neatkarīgi no tā, cik daudz vēlēsies
pieslēgties centrālajai siltumapgādei.
Granulu katls kalpos gadījumos, ja pietrūks siltumenerģijas jaudas ziemas
periodā, kā kurināmā alternatīva, ja
šķeldas katlu piemeklēs kāda tehniska
kļūme, kā arī sezonas sākumā un beigās, kad šķeldas katls nevar pastrādāt
mazās slodzes dēļ. Projekta izmaksas
– 846 000 eiro, no tiem ES Kohēzijas
fonda līdzfinansējums – 285 000 eiro.
Jāpiebilst, ka Madliena ir izvēlēta
kā bāzes vieta automatizētās kontroles
sistēmas darbībai novada pagastos.
Visas apkārtējās novada katlumājas
atrodas gandrīz vienādā attālumā no
Madlienas un dod iespēju tehniķim –
operatoram vienādi operatīvi nokļūt
jebkurā no tām, lai nepieciešamības
gadījumā veiktu remontdarbus. Pagaidām šajā sistēmā ir Madlienas un Sun-
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tažu katlumāja.
Arī Suntažos ir veikta Suntažu katlumājas rekonstrukcija. Katlumājā ir
uzstādīti divi jauni, efektīvi apkures
katli – šķeldas un granulu. To kopējā
jauda – 1,8 MW. Kā minēju, arī šajā katlumājā ir uzstādīta automatizētā kontroles sistēma, ir automatizēta šķeldas
padeves sistēma. Projekta izmaksas
773 000 eiro, no tiem ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 244 000 eiro.
Katlumājā Ogrē, Rietumu ielā 1,
jaunajā piebūvē ir uzstādīts papildu
4 MW šķeldas katls un dūmgāzu kondensators ar jaudu līdz 2,8 MW. Tas
dos iespēju ar augstu efektivitāti ražot
siltumenerģiju gan vasarā, gan ziemā,
vajadzības gadījumā apkalpot praktiski visus Ogres pilsētas siltumenerģijas
patērētājus, variēt ar nepieciešamajām
slodzēm, darbinot katlus ar lielāku vai
mazāku jaudu, taupot patērēto enerģiju un līdz minimumam samazinot
dārgās dabasgāzes patēriņu, resursus
siltumražošanā. Objektā ir uzstādīti
arī elektrostatiskie dūmgāzu filtri ar
mērķi samazināt putekļu izmešus, kas
veidojas, šķeldai sadegot. Ir uzstādīta
arī automatizētā kontroles sistēma,
kas nozīmē, ka nav nepieciešams, lai
katrā katlumājā dežurētu tehniķis, to
visu var uzraudzīt viens vai divi cilvēki.
Lai apkalpotu visas trīs katlumājas, to
varēs izdarīt 6 līdz 7 cilvēki, turklāt pēc
gada šie paši cilvēki varēs nodrošināt
vēl divu katlumāju, Ķeipenē un Lauberē, uzraudzību.
Kas vēl būtiski – uz jaunajiem katliem Ogrē ir uzstādīti dūmgāzu ekonomaizeri. Veicot dūmgāzu kondensāciju,
tie dod iespēju izmantot arī sadegšanas rezultātā radušos dūmgāzu siltu-

menerģiju. To var novadīt patērētājiem.
Visas katlumājas ir nodotas ekspluatācijā. Projekta kopējās izmaksas
– 3,03 miljoni eiro, no kuriem ES Kohēzijas fondu līdzekļi – 973 000 eiro, pārējo finansējumu nodrošināja Luminor
banka, projektēšanas izmaksas sedza
„MS Siltums”.
-Kādi ir turpmākie plāni?
-Jā, projektu īstenošana nav beigusies! Šobrīd strādājam jau pie nākamajiem četriem projektiem. Projekta
„Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ķeipenes pagastā” un „Siltuma
avota efektivitātes paaugstināšanas
Lauberes pagastā” ietvaros 2019. gada
10. aprīlī SIA „MS Siltums” mājaslapā
tika izsludināts iepirkums „Divu biomasas katlumāju būvprojektu izstrāde,
autoruzraudzība un pārbūve: Ķeipenē, Ķeipenes pagastā, Ogres novadā
un Lauberē, Lauberes pagastā, Ogres
novadā”. Ņemot vērā, ka 2019. gada
9. maijā pagarinājām piedāvājumu iesniegšanas termiņu, tas tika noteikts
līdz 2019. gada 5. jūnijam. Šobrīd tiek
izvērtēti piedāvājumi. Šo projektu ietvaros tiks rekonstruēta katlumāja Ķeipenē un Lauberē. Plānots, ka būvniecības darbi tiks uzsākti vasaras otrajā
pusē vai rudenī, ņemot vērā, ka būvniecībā ir ļoti liels pieprasījums un lai
būvniecības izmaksas nebūtu tik augstas. Darbi varētu tikt pabeigti nākamā
gada martā.
Savukārt projekta „Siltumapgādes
pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres novada
Lauberes pagastā” un „Siltumapgādes
pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres novada
Meņģeles pagastā” ietvaros šobrīd
noris projektēšanas darbi noslēgtā līguma ar SIA „DH Solutions” ietvaros.
Darbus, lai nodrošinātu drošu siltumapgādi, plānots pabeigt līdz 2019.
gada 30. septembrim. Plānots, ka šo
projektu ietvaros tiks pilnībā rekonstruētas siltumtrases Lauberē un Meņģelē. Straujiem soļiem virzāmies uz
priekšu.
Ja ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, aicinu iedzīvotājus tos uzdot, rakstot man uz e-pasta adresi ms.siltums@
ogresnovads.lv vai sūtot vēstuli uz adresi Pagastmāja, Madliena, Madlienas
pagasts, Ogres novads, Latvija, LV –
5045.
Avots: www.ogresnovads.lv
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NVA piedāvā iespēju saņemt palīdzību
sabiedriskā labuma darbu veikšanai
Biedrības un nodibinājumi līdz šī
gada 12. jūlijam Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) filiālēs Balvos, Bauskā, Cēsīs, Dobelē, Jelgavā, Jūrmalā,
Liepājā, Limbažos, Ogrē, Rēzeknē,
Rīgā, Siguldā, Talsos, Tukumā un Valmierā var pieteikties pasākuma „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība
nevalstiskajā sektorā” īstenošanai un
iesaistīt jauniešus vecumā no 18 līdz
29 gadiem darbā sabiedrības labā, ja
pasākuma īstenošanas vieta tiek izveidota kādā no minēto filiāļu apkalpošanas teritorijām.
Biedrībām un nodibinājumiem
tā ir iespēja piesaistīt savam darbam
jaunus, enerģiskus un perspektīvus
darbiniekus, savukārt jauniešiem – iespēja iegūt darba pieredzi un attīstīt
darba iemaņas, darbojoties IT jomā
un projektu vadīšanā, palīdzot administratīvajā darbā, rīkojot kultūras un
sporta pasākumus, vadot pulciņus,
nodarbojoties ar jaunatnes lietām un
veicot citus darba pienākumus. Turklāt
NVA filiāļu darbinieki palīdzēs izvēlēties konkrētās biedrības vai nodibinājuma darbības specifikai un prasībām
visatbilstošākos kandidātus no NVA

reģistrētajiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem.
Pieteikties dalībai šajā NVA pasākumā var jebkura Latvijā reģistrēta
biedrība vai nodibinājums, izņemot
politiskās partijas. Darba pienākumi
biedrībā vai nodibinājumā pasākuma
dalībniekam būs jāveic piecas dienas
nedēļā: ne mazāk kā 4 stundas un ne
vairāk kā 8 stundas dienā. Iesaistes
ilgums pasākumā – no 2 līdz 6 mēnešiem.
Pasākuma dalībnieks saņems stipendiju – 5 eiro dienā, stipendijas apmērs mēnesī tiks aprēķināts atbilstoši
nostrādātām dienām. NVA pasākuma
dalībnieku apdrošinās pret nelaimes
gadījumiem, kā arī apmaksās veselības pārbaudi, ja tā ir paredzēta normatīvajos aktos par obligātajām veselības
pārbaudēm. Ja darbā sabiedrības labā
tiks iesaistīts bezdarbnieks ar invaliditāti, nepieciešamības gadījumā
pasākuma īstenošanas vieta viņam
jāizveido dzīves vietā vai funkcionāli
jāpielāgo darba vidē, nodrošinot brīvu
piekļuvi un pārvietošanos.
Kā nevalstiskajām organizācijām
pieteikties pasākuma īstenošanai?

1.solis
Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.
2.solis
Aizpildītais pieteikums līdz šī gada
12. jūlijam jāiesniedz vai jānosūta pa
pastu NVA filiālei Balvos, Bauskā, Cēsīs, Dobelē, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā,
Limbažos, Ogrē, Rēzeknē, Rīgā, Siguldā, Talsos, Tukumā vai Valmierā. (Visu
NVA filiāļu kontaktinformāciju pieejama NVA mājaslapā.)
NVA filiāle organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kas izskatīs pieteikumu
atbilstību pasākuma nosacījumiem
un pieņems lēmumu apstiprināt vai
atteikt nevalstiskajai organizācijai pasākuma īstenošanu. Par pieņemto lēmumu NVA filiāle informēs nevalstisko
organizāciju un pozitīvas atbildes gadījumā aicinās piedalīties bezdarbnieku
atlasē un slēgt līgumu par pasākuma
īstenošanu.
Pasākums „Darbam nepieciešamo
iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda
(ESF) projekta „Atbalsts bezdarbnieku
izglītībai” ietvaros.

Līdz gada beigām veiks brīvprātīgo veselības apdrošināšanas iemaksu atmaksu
Nacionālais veselības dienests
(NVD) atgādina, ka iedzīvotājiem, kuri
līdz 2019. gada 1. jūlijam ir veikuši brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas, tiks nodrošināta to atmaksa.
Paredzēts, ka veiktās iemaksas tiks pakāpeniski atmaksātas līdz 2019. gada
31. decembrim.
To nosaka š.g. 21. jūnijā spēkā
stājušās izmaiņas Veselības aprūpes
finansēšanas likumā, kas paredz saglabāt tiesības visiem iedzīvotājiem
līdz 2021. gadam saņemt veselības
aprūpes pakalpojumus līdzšinējā kārtībā neatkarīgi no veiktajām veselības
apdrošināšanas iemaksām.
Iedzīvotājiem, kuri veikuši brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas ar bankas pārskaitījumu, atmaksa
tiks veikta automātiski – uz bankas
kontu, no kura veikts maksājums. Savukārt tiem iedzīvotājiem, kuri brīv-

prātīgās veselības apdrošināšanas
iemaksas veikuši klātienē, piemēram,
kādā no Latvijas Pasta nodaļām, NVD
Klientu apkalpošanas centrā Rīgā vai
kādā no NVD teritoriālajām nodaļām
(Jelgavā, Daugavpilī, Smiltenē vai Kuldīgā), jāvēršas ar iesniegumu NVD, norādot savu konta numuru, uz kuru veikt
atmaksu.
Iesniegumu atmaksas saņemšanai
var iesniegt klātienē, aizpildot iesnieguma veidlapu (pieejama NVD interneta vietnē www.vmnvd.gov.lv sadaļā
„Valsts veselības apdrošināšana” –
„Apdrošināšanas iemaksu atgriešana”) vai iesniedzot iesniegumu brīvā
formā, personīgi ierodoties NVD Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Cēsu
ielā 31/k3 (6. ieeja, 3.stāvs), Zemgales
nodaļā – Jelgavā, Zemgales prospektā
3, Latgales nodaļā – Daugavpilī, Saules ielā 5, Kurzemes nodaļā – Kuldīgā,

Pilsētas laukumā 4 (3. stāvs) vai Vidzemes nodaļā – Smiltenē, Pils ielā 6.
Iesniegumu iespējams iesūtīt arī pa
pastu uz adresi Cēsu ielā 31/k3, Rīgā,
LV-1012 vai elektroniski uz e-pastu
nvd@vmnvd.gov.lv. Iesūtot iesniegumu elektroniski, tam jābūt parakstītam
ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumu var iesniegt arī portālā Latvija.lv,
izmantojot portāla piedāvāto e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei”.
Jautājumos par brīvprātīgo veselības apdrošināšanas iemaksu atmaksas kārtību NVD aicina iedzīvotājus sazināties ar NVD Klientu apkalpošanas
centra speciālistiem, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 8000 1234.
Informāciju sagatavoja
Tanita Tamme-Zvejniece, Nacionālā
veselības dienesta sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Pasaule dzīvo, pasaule notiek…
arī mēs… notiekam…
Tik viegli ir vēlēties kaut ko citu. Parasti tas rodas, kad
nav apmierinājuma ar esošo, tad vajag citu… Citus dzīves
apstākļus, citu darbu, citu valsti, citu mīļoto cilvēku… Tieši
neapmierinātība pamudina uz kaut ko citu. Tad liekas, ārējie apstākļi jāpamaina. Bet reti kad jāpamaina savs skatu
punkts, jo tieši tas parasti iesprūst.
Ejot katru dienu pa vienu un to pašu ielu uz darbu un atpakaļ, liekas, ka tas ir VIENS UN TAS PATS NEINTERESANTAIS
CEĻŠ, nekas tajā nekad nemainās… ja nu vienīgi kāds pēkšņi to nakts laikā ir nošķūrējis vai aizbarikādējis, tad gan
satraukums parādās – kā lai tiek uz darbu? Un ikdienas steigā nav laika arī pamanīt, ka tomēr katru dienu tas ir cits…
ceļš… Vieni un tie paši cilvēki, viens un tas pats ēdiens…
Viens un tas pats uzdzen apnikumu, garlaicību. Apnikums,
garlaicība neapmierinātību. Neapmierinātība vēlmi aizbēgt
no tiem apstākļiem. Bet, aizbēgot uz citurieni, arī tur agri vai
vēlu atgriežas ierastās reakcijas, lai arī cik svaigas tās sākumā neliktos. Tā jau saka – labi ir tur, kur mūsu nav, jo mēs
taču vienmēr cenšamies tiekties pēc kaut kā jauna. Bet, no
otras puses, kāpēc nepamēģināt iemācīties jauno redzēt iepriekš pieņemtajā apnicīgajā un garlaicīgajā? Tā vien šķiet,
ka ārējie apstākļi, vietas, cilvēki sevi izsmeļ, jeb tomēr tā ir
mūsu prāta īpašība to tādu padarīt? Kurš tad visu apzīmē
tieši tā un ne citādi? Ir sajūta, ka svaigumu, interesantumu
nodrošina ārējie apstākļi, tie ir kā tādi ēsmi, uz kuriem uzmanība uzķeras. Tieši tā – uzķeras, jo patiesībā to, kādas
sajūtas rodas, ir vistiešāk atkarīgs no tā, kā prāts tās nomarķē.
Lai aizbēgtu no garlaicības, ir jāatrod vietā kaut kas interesants, vai ne tā? Mēs meklējam interesano ik uz soļa, tāpēc ir vajadzīgs pasaulē tik daudz lietu, vietu, lai prāts būtu
aizņemts nemitīgi ar uzmanības fokusēšanu uz tiem… Bet
kāpēc tik grūti interesanto atrast ik uz soļa, ik mirkli? Varbūt
tas tāpēc, ka pārāk daudz apzīmējam? Nepaliek brīvu vietu
kaut kam jaunam, jo viss, kas piedzīvots, tā arī tiek apzīmēts – JAU BIJIS, NOFOTOGRAFĒTS, NOŠĀRĒTS, IELAIKOTS,
PĒC MIRKĻA… NEINTERESANTS! Un punkts, dodos tālāk baudīt kaut ko citu, nebijušu, kas arī pēc laika kļūst par bijušo…
Tāda sajūta, ka paši sevi apzogam. „Es jau to esmu darījis,
es jau tur esmu bijis, es jau to esmu ēdis, es jau to un to…”
Tāda kā atskaišu grāmata prātā. Tikai kam tā ir izdevīga? Kāpēc nodarboties ar kolekcionēšanu? „Es to jau esmu darījis,
tāpēc tas vairs nav interesanti!” Visīstākā sevis apzagšana, jo ideāli ir tad, ja ik uz soļa ir kaut kas jauns, nebijis un

svaigs, lai arī šķiet – jau bijis…
Patiesībā viss šajā pasaulē ir svaigs un jauns, un nebijis.
Katrs mirklis, ko piedzīvojam, ir unikāls un neatkārtojams,
lai kur ietu un ko darītu. Nav vienādu mirkļu. Tur tā apzīmēšana vainīga – ir bijis, vajag citu. Apnikums tā arī rodas –
no fakta konstatēšanas: „Tas jau ir bijis, viss, punkts, vajag
kaut ko citu…” Bet, notiek jau tas cits, tikai apnikuma ēnā
paliek nepamanīts. Kaut darbība atkārtojas miljoniem reižu,
vienalga, tā ir svaiga un unikāla, jo nav tā pati, kas darīta
iepriekš. Katra jauna kustība, katra jauna doma, katrs jauns
pateiktais vārds nav iepriekšējais. Nekas nekad nav bijis automatizēts un nekad arī nebūs. To prāts kategorizē un uzliek
šablonu. Kustība uz priekšu, nemitīga, lai arī apzīmēta kā
mīņāšanās, tā vienalga ir kustība uz priekšu.
Svaigums, katru rītu pamostoties, rodas no apzināšanās
– kaut kas jauns, nebijis notiek, tāpēc neparasts. Un to var
uztrenēt, to var iemācīties. No došanās kaut vai pa to pašu
ceļu, bet nav tas pats, tur viss ir jau sen pamainījies… No
cilvēku satikšanas – nav viņi tie paši, viņi ir jau sen citi, ik
mirkli pārtop tāpat kā mēs paši.
Vislielākais un vērtīgākais atklājums, ko droši vien katrs
var piedzīvot, ir, sajūtot mirkļa svaigumu, kas ir nevis pildīts
ar garlaicību un apnicību, bezcerīgumu, ko domas vienmēr
priekšā nodiktē, bet tieši ar to, ka nē… Tās domas nomāc un
aizklāj skatu, tās ar savu nemitīgo marķēšanu atņem vissvarīgāko – šo mirkli, neskarto… svaigo… Kad tas nav apzīmēts,
tas paliek kā neatklāts, kā noslēpums, kā svaigs gaiss, kā
svaiga elpa, kā viļņi jūrā, kā rasas lāse zāles stiebrā, kā lapu
šalkoņa kokos, kā saullēkts agri no rīta, kā lietus sejā, kā
kaut kas netverams un ātri gaistošs. Pasaule dzīvo savā
īpatnējā veidā, un mēs visi esam tās liecinieki… Var skatīties pa logu un neredzēt neko, vien rūpju nomākto ikdienu,
var paskatīties pa logu un ieraudzīt pasakainu gleznu. Jā,
tas gan ir tikai skatu punkts vien, tomēr no tā ir atkarīgs, kā
mēs jūtamies šajā pasaulē. Un vistiešāk atkarīgs nevis no
ārējiem apstākļiem tik daudz, cik daudz no to apzīmēšanas.
Iemācīties katru mirkli piedzīvot kā jaunu… piedzīvot un
nepaturēt, ļauties tam. Palikt brīvam kā vējam, jo to nevar
apturēt, tas iet pāri visiem šķēršļiem. Kā tekošam ūdenim
upē – tas ir brīvs savā plūdumā, lai vai kādi šķēršļi rodas,
tā dabā ir tecēt… Kā vilnim, kas nekad nav atrauts no jūras.
Atstāt bez apzīmējumiem, vien būt lieciniekiem notiekošajam. Pasaule dzīvo, pasaule notiek…. arī mēs… notiekam…
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2019. gada jūlijs

Madlienas vidusskola aicina 2018./2019. mācību gadā
topošos pirmklasniekus mācībām 1. klasē.

Madlienas vidusskola uzņem skolēnus mācībām 10. klasē 2018./2019. māc.g. vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programmā.
Mēs piedāvājam:
Kvalitatīvu un konkurētspējīgu vispārējo vidējo
izglītību;
Draudzīgu, saprotošu un izpalīdzīgu skolēnu un
pedagogu kolektīvu;
Plašu un daudzveidīgu interešu izglītības
programmu piedāvājumu;
Uzņēmējdarbības programmas „Esi līderis” apguvi
par pašvaldības finansu līdzekļiem sadarbībā ar 		
Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta
akadēmiju (LUMA);
„B” kategorijas autovadītāja apliecības ieguvi par 		
pašvaldības finansu līdzekļiem;
Plašu skolēnu pozitīvo mācību sasniegumu
motivēšanas sistēmu;
Individuālās nodarbības zināšanu pilnveidošanai
un papildus apgūšanai;
Vienu papildus sporta stundu nedēļā;
Iespēju darboties skolēnu pašpārvaldē, attīstot
līderības un organizatoriskās prasmes;
Papildus mācīties K. Kažociņa Madlienas Mūzikas
un mākslas skolā un Ogres novada Sporta skolā
(Madlienā).
Dokumentus pieņem skolas lietvedībā
no plkst. 9.00 līdz 15.00.
Iestājoties nepieciešami šādi dokumenti:
apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts
(oriģināls);
skolēna vecāku direktoram adresēts iesniegums 		
(uz skolas veidlapas);
medicīniskā karte (026/u veidlapa).
Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
Vidusskolā tiek uzņemti skolēni ar pietiekamiem vērtējumiem
visos mācību priekšmetos.
Tālrunis uzziņām: 65039106, 65039158

Mēs piedāvājam:
Profesionālu, zinošu un pieredzējušu klases
audzinātāju;
Pagarinātās dienas grupas nodarbības līdz
plkst. 17.00;
Daudzpusīgas interešu izglītības pulciņu
nodarbības;
Skolas psihologa, logopēda un sociālā pedagoga 		
atbalstu skolēniem un vecākiem;
Vienu papildus sporta nodarbību nedēļā;
Datorikas un angļu valodas nodarbības;
Iespēju papildus mācīties K. Kažociņa Madlienas 		
Mūzikas un mākslas skolā un Ogres novada
Sporta skolā (Madlienā);
Individuālās nodarbības zināšanu papildināšanai
un papildus apguvei.

Madlienas vidusskolas Krapes filiāle aicina 2018./2019.
māc.g. skolēnus mācībām pirmsskolas izglītības
programmā (no 2 gadu vecuma) un sākumskolā
(1.– 4. klase).
Mēs piedāvājam:
Attīstošās nodarbības un profesionālus
pedagogus;
Mācību procesu sakārtotā, ekoloģiski tīrā vidē;
Daudzveidīgas mācību metodes, t.sk. brīvā dabā 		
skolas apkārtnē;
Pagarinātās dienas grupu līdz plkst. 16.00;
Interešu izglītības nodarbības;
Brīvpusdienas visiem skolēniem;
Bezmaksas skolēnu transporta pakalpojumus;
Piedalīšanos Madlienas vidusskolas rīkotajos
pasākumos.
Dokumentus pieņem Madlienas vidusskolas lietvedībā no
plkst. 9.00 līdz 15.00.
Tālrunis uzziņām: 65039106, 65039158

3. augustā pl. 18.00 Madlienas brīvdabas estrādē

Dziesmu spēle „Īsa pamācība mīlēšanā”

Kapu svētki Madlienā
3. augustā
11.00 Vērenes kapos
13.00 Madlienas kapos
Vadīs Juris Reihlers
Madlienas estrādē plkst. 22.00

Teatrāls, dzīvespriecīgs, labdabīgi ironisks uzvedums,
R. Paula mūzika, spilgti raksturi, asprātīgi dialogi, negaidītas situāciju maiņas
Lomās: Aija Dzērve, Zane Jančevska, Aīda Ozoliņa, Evija Skulte, Juris Kalniņš, Ivars Kļavinskis, Kristians Karēļins,
Voldemārs Šoriņš, Andris Daņiļenko, Valdis Zilveris
Ieeja: 5,00 EUR
Līdz 7 gadiem ieeja bez maksas

Madlienas pagasta svētki –
zemessardzes spartakiāde
20.jūlijā
6.00 – ziedu paklāja veidošana pie Pagastmājas
(aicinām ikvienu puķu mīli piedalīties ziedu paklāja
veidošanā)
8.30 – Militārā zemessardzes parāde (no Madlienas
vidusskolas cauri Madlienas centram)

9.00 – Madlienas dienas un zemessardzes vasaras
sporta spēļu atklāšanas ceremonija Madlienas stadionā
10.00 – Zemessardzes spartakiāde
Bērnu rīts pie vidusskolas (atrakcijas, stafetes)
pie kultūras nama būs apskatāma militārā tehnika
13.00 – Svētku pusdienas pie kultūras nama
20.00 – Zemessardzes pūtēju orķestra
Madlienas brīvdabas estrādē

Zaļumballe
Muzicēs Edgars Linde
Ieeja: 3,00 EUR, pēc 24.00 – 4,00 EUR
Katoļu ticīgo kapusvētki Madlienas kapsētā
2019. gada 21. jūlijā plkst. 15.00
1. daļa – Kapličā Svētā Mise un vesperes par visiem
mirušajiem
2. daļa – Svētku procesija kapsētā
Mīļi aicināti piedalīties ir visi!
Kapu svētkus vada Lielvārdes
Romas katoļu draudzes prāvests Andris Solims

Paziņojums biedrības „Sisegale” senioriem
Cienījamie sisegalieši! Tiekamies 12. jūlijā sporta pasākumā un piknikā „Kūdrās”. Izbraukšana uz pasākumu no
centra plkst. 11.00. Ja brauksiet ar personīgo transportu,
paziņojiet! Līdzi ņemiet cīņassparu, labu garastāvokli un
minimālu „groziņu”!
Telefons informācijai – 26250772 (Anita)
29376325 (Sarma).
„Sisegales” valde

koncerts

22.00 – Balle,

muzicēs grupa
„Pianista brīvdienas”, DJ Žanis Ieeja: bez maksas
Dienas garumā darbosies kafejnīcas
„Bitīte” un „Ķēķis”
Svētku programmā iespējamas izmaiņas.

Lai tēva padoms paliek dziļi sirdī –
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
Izsakām līdzjūtību Vitai Volkopai,
no tēva uz mūžu atvadoties.
			
Kaimiņi no „Liepām”

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.

