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Tver vasaru plaukstās un ziedi Šis ir tavs ziedu laiks!
Neļauj ziemeļu vējam
Pēc vasaras zieda alkt,
Neļauj tumšām ēnām
Saules vainagu segt –
Tev kā magonei ziedēt,
Tev kā ugunij degt!
( G. Salna)

Sirsnīgi sveicam
augusta jubilārus!

Viens mirklis, un mēs jau esam citi.
It kā tie paši – it kā...
Taurenis novicina spārnus un jau ir
citur. Nav uz pasaules itin nekur sastinguma, nemitīgi kaut kas notiek, pat tajos brīžos, kad šķiet – nekas nenotiek.
Mēs esam ierauti šajā plūsmā.
Te raudam, te smejamies, no visa pa
druskai. Kad vienā pasaules malā kāds
gardi ēd savas rīta brokastis, citā kāds
cieš no bada. It kā vieni un tie paši cilvēki – it kā... Kad viena roka sniedzas,
lai palīdzētu, cita roka – lai atņemtu...
Kad vienā vietā spīd saule, citā līst lietus. Nekad nekas nav viennozīmīgs.
Pa druskai vien, bet ne līdz galam.
Vai maz ir iespējams būt kaut kur līdz
galam? Absolūtā laime, absolūtais
prieks, absolūts... cik gan patiesībā tas
ir... absolūts?
Taurenis novicina spārnus un jau
ir citur. Dzīve notiek, nevis ir. Vienu

fragmentu turpina nākamais, tad atkal nākamais. Nezin kāpēc brīžos, kad
nespēks vai nelaimīgums, šķiet, ka tā
būs visu laiku. Kurš ir izdomājis, ka
nekad jau nekas nemainīsies? Paskaties uz taureni, tas izpleš spārnus un
aizlaižas citur, atlaiž visu un prom ir...
Tas nepierod un nevēlas neko paturēt.
Mēs pēc noteiktības un nemainīguma
tiecamies. Pēc stabilitātes, pēc garantijām un paredzamības. Tikai bieži vien
tā tiekšanās ierauj ikdienas rutīnā. Vispār pārlieku liela paredzamība uzjundī
garlaicības sajūtas. Pazūd pārsteiguma brīži, bet tie parasti rodas tad, kad
neko neplāno un negaida. Viss negaidītais patiesībā nāk no nezināmā.
Kad kāds tevi pārsteidz, tas vienmēr
ir negaidīti. Kad izrāda patiesu prieku,
ne samākslotu, arī tas nāk no neplānotiem un negaidītiem mirkļiem.
Ja tev šobrīd nav draugu, tas neno-

zīmē, ka viņi nekad neuzradīsies. Ja tev
nav laba garastāvokļa, tas nenozīmē,
ka tas slikts būs visu laiku. Ja tev nav tā
un tā, tas nenozīmē, ka nebūs nekad.
Nekas nav nolemts līdz galam, vienmēr
pastāv variācijas iespēja. Vienmēr ir:
„A ja nu...?” Līdz galam nekas nav zināms, pat ja šķiet – ir gan...
Taurenis novicina spārnus un ir
prom. Un neviens nezina, uz kuru pusi
tas dosies, kad tas pārtrauks uz brīdi
savu lidojumu un kad atkal pacelsies
spārnos. Viņš ļaujas brīvajam lidojumam, daudz neprātojot – kur, kāpēc,
kad, ar ko, varbūt tā, varbūt šitā...
Tikai viens mirklis, un mēs jau esam
citi. Vai kāds to pamana? Vai kāds pamana ik mirklī ietvertās pārmaiņas,
kuras nemitīgi notiek pat tad, ja šķiet
– nekas nenotiek?
Mareks Liepa
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Lai veicinātu iespējami plašu sabiedrības līdzdalību sabiedriskās apspriešanas norisē un viedokļa paušanā, ar šo informējam Jūs, ka laikrakstā
„Ogres Vēstis Visiem” 2019. gada 23.
jūlija numurā #54 (945) publicēts oficiāls paziņojums par ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojuma sabiedriskās
apspriešanas uzsākšanu par vistu novietņu kompleksa – olu un to produktu
ražotnes izveidi Ogres novada Madlienas pagastā. Zemāk sniegta detalizēta
informācija par uzsāktās sabiedriskās
apspriešanas norisi:
Paredzētā darbība: Vistu novietņu
kompleksa – olu un olu produktu ražotnes izveide Ogres novada Madlienas pagastā.
Paredzētās
darbības
ierosinātāja: SIA „Gallusman” (reģ. Nr.
40103895261, juridiskā adrese: Tīnūžu šoseja 17, Ikšķile, Ikšķiles novads,
LV-5052, tālrunis: 28449491, e-pasts:
info@gallusman.eu).
Ziņojuma izstrādātāja: AS „VentEko” (reģ. Nr. 41203008864, juridiskā
adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV3601).
Ziņojuma izstrādes pamats: Vides
pārraudzības valsts biroja 2018. gada

9. oktobra lēmums Nr.5-02/12 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu vistu novietņu kompleksa – olu un to produktu ražotnes
izveidei Ogres novada Madlienas pagastā, nekustamajos īpašumos „Balti”
(kadastra apz. 7468 011 0081) un „Cālīši” (kadastra apz. 7468 011 0083).
Ar sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un tā materiāliem
var iepazīties:
1. Ogres novada pašvaldības
Apmeklētāju apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., Ogres
novada pašvaldības centrālās administrācijas darba laikā;
2. Madlienas pagasta pārvades
ēkas 2. stāva vestibilā, „Pagastmājā”,
Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov.,
Madlienas pagasta pārvaldes darba
laikā;
3. Tīmekļa vietnēs: http://www.
ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/publiska_apspriesana/2019/ un www.venteko.com.
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas
sanāksme paredzēta 2019. gada 7. augustā plkst. 18.00 Madlienas kultūras
nama „Odivi” zālē, Madlienas pagastā,

Ogres novadā.
Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par sagatavoto ietekmes uz
vidi novērtējuma ziņojumu līdz 2019.
gada 22. augustam var iesniegt Vides
pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis:
67321173, fakss: 67321049, e-pasts:
vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne:
www.vpvb.gov.lv).
Informējam, ka sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā tiks veikta
pasākuma audio fiksācija sanāksmes
protokola sagatavošanas nolūkiem.
Fotografēšana un filmēšana.
Pasākuma rīkotājs pasākuma laikā
filmēšanu un fotografēšanu nav paredzējis personas datu aizsardzības nolūkos.
Gadījumā, ja kādas personas vēlas veikt
pasākuma filmēšanu un fotografēšanu,
līdz sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norisei aicinām par to informēt AS
„VentEko”, sūtot pieteikumu uz e-pasta
adresi info@venteko.com, norādot fotoattēlu un videomateriālu izmantošanas
nolūku, informācijas kanālus, kādos šos
materiālus ir paredzēts izvietot, kā arī
atbildīgā datu pārziņa datus.

Madlienas pagasta svētki – zemessardzes spartakiāde
20. jūlijs – Madlienas pagasta
diena. Šogad tā bija mazliet citāda, jo
vairāk varēja izpriecāties bērni, bet neizpalika arī ikgadējās tradīcijas, kuras
priecēja gan acis, gan vēderus. Svētku
noskaņu radīja izkarinātie baloni centra vidū un Madlienas dienas uzraksts
pie pagastmājas, ko darinājusi Ingrīda Sūna. Jūnija mēnesī kultūras namā
norisinājās Ogres Mākslas skolas Ķeguma un Suntažu klašu plenērs, kura
laikā tika uzzīmētas, uzgleznotas Madlienas pagasta ēkas, dažādas ainavas,
un tās varēja apskatīt izstādē pie kultūras nama.
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No agra rīta čaklās bitītes lidinājās
gar ziediem un veidoja ziedu paklāju pie pagastmājas. Paldies ikvienam
puķu mīlim, kurš atnesa rīta rasā salasītos ziedus un piedalījās ziedu paklāja veidošanā. Īpašs paldies paklāja idejas autorei un veidotājai Elitai
Kauženai un viņas palīgam – Agritai
Kauženai.
No Madlienas vidusskolas cauri
Madlienas centram ar zemessardzes
orķestri priekšgalā madlieniešus pamodināja militārā zemessardzes parāde. Iespaidu radīja gan daudzie zemessargi, gan zemessardzes orķestra
izpildījums gājiena laikā. Parāde noslēdzās Madlienas stadionā, un sākās
Madlienas dienas un zemessardzes
vasaras sporta spēļu atklāšana. Elpu
aizraujoši bija skatīties kā 6 izpletņu
lēcēji lēca ārā no helikoptera un piezemējās stadionā.
Pie Madlienas vidusskolas bērni
varēja piedalīties sportiskās aktivitātēs, par kurām bija parūpējusies Aelita
Lazdiņa. Bērniem bija iespēja uztaisīt

piespraudi, pasūtīt, lai izloka sev vēlamo balonu dzīvnieku, kā arī priecāties
kopā ar zaķi Banniju un ķert lielus un
mazus burbuļus (Jogitas pasākumi).
Izlēkāties varēja piepūšamajā bērnu
atrakcijā „Ķepu patruļa”, kā arī nopirkt
cukurvati un popkornu.
Lieli un mazi varēja apskatīt militāro tehniku pie kultūras nama un helikopteru pie pagastmājas un baudīt

svētku pusdienu zupas. Šogad bija
piedāvātas 2 veidu zupas – aukstā
zupa un vistas zupa.
Visas dienas garumā ikviens varēja vērot atraktīvās un interesantās zemessargu sacensības. Tā bija kā īpaša
iespēja, jo citus gadus tās nebija publiski apskatāmas.
Madlieniešiem svētkos zemessardzes pūtēju orķestra pārstāvji brīvdabas estrādē dāvināja koncertu, kura
laikā visi tika aicināti dejot un dziedāt
līdzi.
Madlienas diena noslēdzās ar lustīgu balli, kurā muzicēja grupa „Pianista
brīvdienas” un starplaikos par mūziku
rūpējās DJ Žanis.
Prieks, ka Madlienas vārds ir izskanējis visā Latvijā.
Kultūras darba organizatore
Mārīte Dzalba
Foto-Guna Brīvule,Elīna Ratmeistare

Uzvaru izcīna 4.Kurzemes brigāde un 25.kājnieku bataljons
Aizvadītājā nedēļas nogalē, no 19.
līdz 21. jūlijam, Madlienā, pulcējot apmēram 1000 apmeklētāju, aizritēja Zemessardzes 28. vasaras sporta spēles.
Tajās 14 disciplīnās spēkiem mērojās 27 komandas – 21 Zemessardzes
bataljons, četras brigādes, Zemessardzes štābs, kā arī Lietuvas pārstāvji.
Sacensībās piedalījās apmēram 770
sportisti - karavīri, zemessargi un civilie darbinieki.
Vasaras sporta spēļu svinīgā atklāšana notika 20. jūlijā. Tā sākās ar
parādes gājienu uz Madlienas stadionu, kur noritēja svinīgā Zemessardzes

sporta spēļu atklāšanas ceremonija.
“Tas ir mūsu tradicionālais notikums, un ir liels prieks, ka šī tradīcija
dzīvo un kļūst arvien stiprāka. Paldies
Jums visiem, paldies Jūsu ģimenēm, ka
Jūs esat šeit. Paldies arī mūsu Lietuvas
kolēģiem, kas raduši iespēju piedalīties mūsu sporta spēlēs. Šogad ir Latvijas armijas simtgade. Tā pirms simts
gadiem izcīnīja un aizstāvēja Latvijas
neatkarību. Latvijas neatkarību gatava
aizstāvēt arī Zemessardze, kas izveidota pirms 28 gadiem,” tā atklāšanas
ceremonijā svētku dalībniekus un apmeklētājus sveica Zemessardzes ko-

mandieris pulkvedis Egils Leščinskis.
“Tas, ka Zemessardzes sporta spēles notiek Ogres novadā, liecina par
to, ka Ogres novads un arī Madliena
sadarbojas ar Zemessardzi un pārējām
valsts struktūrām, un tas ir ļoti vērtīgi.
Šodien arī Madlienai ir svētki – Madlienas diena, sveicu visus madlieniešus,”
sacīja Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš.
Atklāšanas pasākumā paraugdemonstrējumus sniedza arī Gaisa spēku pārstāvji. Latvijas, Zemessardzes
un Ogres novada karogus uz stadionu
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nogādāja izpletņlēcēji, izlecot no helikoptera.
Dalībnieki mērojās spēkiem 14
sporta veidos – militārajā šķēršļu stafetē, mini futbolā, basketbolā, volejbolā, tautasbumbā, spēka vīru un sievu
sacensībās u.c. No Plaužu ezera startēja triatlona dalībnieki, bet Zādzenes
karjerā notika šaušanas sacensības.
Brigāžu štābu kopvērtējumā pirmo

vietu izcīnīja Zemessardzes 4.Kurzemes brigāde, otrajā vietā ierindojās
1.Rīgas brigāde, trešajā – 2.Vidzemes
brigāde. Bataljonu starpā pirmo vietu
izcīnīja Zemessardzes 25.kājnieku bataljons, otrajā vietā – Studentu bataljons, trešajā – 54. inženiertehniskais
bataljons.
Savukārt, madlienieši sporta spēļu
laikā varēja aplūkot militāro tehniku,
tostarp helikopteru, piedalīties dažā-

dās atrakcijās, nogaršot ēdienu, kas
gatavots Zemessardzes lauka virtuvē,
kā arī piedalīties svētku koncertā.
Šogad sporta spēles organizēja
Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes
54.inženiertehniskais bataljons sadarbībā ar Zemessardzes štābu.
Zemessardze ir lielākā Nacionālo
bruņoto spēku struktūra un teritoriālās
aizsardzības pamats. Zemessardzē uzņem Latvijas pilsoņus, kuri sasnieguši
18 gadu vecumu, bet nav vecāki par
55 gadiem. Informācija par prasībām
uzņemšanai Zemessardzē ir atrodama
Zemessardzes mājas lapas www.zs.
mil.lv sadaļā – Prasības uzņemšanai
Zemessardzē.
Lai vienkāršotu pieteikšanos dienestam Zemessardzē un veicinātu
atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem,
darbu sācis arī Zemessardzes vienotais diennakts tālruņa numurs – 1811.
Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra un teritoriālās
aizsardzības pamats. Zemessardzē uzņem Latvijas pilsoņus, kuri sasnieguši
18 gadu vecumu, bet nav vecāki par
55 gadiem. Informācija par prasībām
uzņemšanai Zemessardzē ir atrodama
Zemessardzes mājas lapas www.zs.
mil.lv sadaļā – Prasības uzņemšanai
Zemessardzē.
Informāciju sagatavoja Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes sabiedrisko
attiecību speciāliste Laima Ķevere
Foto-Guna Brīvule
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Ir apkopoti 12. klašu skolēnu centralizēto eksāmenu rezultāti Latvijā
un Ogres novadā. Ogres novadā visi
vidusskolēni ir saņēmuši centralizēto
eksāmenu sertifikātus, jo ir pārvarējuši noteikto 5 procentu izpildes barjeru.
Ogres novada vidusskolēniem
augstākais vidējais izpildes procents
(turpmāk – rezultāts, vērtējums) centralizētajos eksāmenos šogad ir valodu eksāmenos – krievu valodā (kārtoja
15 skolēni) – 71,56 % (valstī gan vidējie rādītāji ir vēl augstāki – 74,42 %)
un angļu valodā (kārtoja 156 skolēni)
– 70,6 % (valstī vidēji zemāki rādītāji
– 62,71%). Pirms gada vidējais rezultāts angļu valodas eksāmenā valstī
bija 61,83 %, novadā – 68,71 %, krievu
valodas eksāmenā pirms gada valstī –
70,30 %, novadā – 69,27 %.
Augstākais rezultātus krievu valodas eksāmenā šogad Jaunogres vidusskolas skolniecei – 93,33 % (kārtoja
1 skolniece), labi rezultāti arī Ogres
Valsts ģimnāzijas skolēniem (kārtoja 5
skolēni) – 79,6 %, Ogres 1. vidusskolas
skolēniem – 78,44 % (kārtoja 3 skolēni). Vislielākais progress krievu valodas centralizētajā eksāmenā sasniegts
Ogres 1.vidusskolai – pērn šis rezultāts
bija 67,73%, šogad – 78,44 %. Angļu
valodas eksāmenā šogad vislabāk veicies Ogres Valsts ģimnāzijas skolēniem
– 77,91% (kārtoja 57 skolēni), Madlienas vidusskolas skolēniem – 74,27%
(kārtoja 10 skolēni), Ogres 1. vidusskolas skolēniem – 73,7% (kārtoja 46 skolēni). Lielāko progresu (+4,3 %) angļu
valodas eksāmenā šogad sasniegusi
Ogres Valsts ģimnāzija – 77,91 %, pagājušajā gadā – 73,61 %, un Madlienas vidusskola (+3,85 %) – pagājušajā
gadā 70,42 %, šogad – 74,27%.
Centralizētā eksāmena latviešu valodā vidējais rezultāts valstī kopumā
šogad ir 49,86 %. Tas ir krities, jo pagājušajā gadā šis rezultāts valstī bija
52,26 %. Ogres novadā šogad šis rezultāts ir daudz augstāks par vidējo valstī,
un tas ir 59,48 % (eksāmenu latviešu
valodā Ogres novadā kārtoja 166 skolēni). Augstākos vērtējumus saņēmuši
Madlienas vidusskolēni – izpildīti vidēji 69,09 % (pagājušajā gadā 68,49
%) (kārtoja 10 skolēni), Ogres 1. vidusskolas skolēni, kuru vidējais rezultāts

– 65,6 % (pagājušajā gadā 65,68 %)
(kārtoja 48 skolēni), kā arī Ogres Valsts
ģimnāzijas skolēni – rezultāts 64,13 %
(pagājušajā gadā 62,46 %) (kārtoja 60
skolēni). Latviešu valodas eksāmena
rezultāti, salīdzinot ar 2018. gadu, šogad kopumā Ogres novadā ir uzlabojušies – pirms gada tie bija vidēji 58,18
%, šogad – 59,48 %. Vislielākais progress vērojams Jaunogres vidusskolas
skolēnu rezultātos – pagājušajā gadā
vidējie rezultāti bija 42,11 %, šogad –
47,52 % (kārtoja 27 skolēni).
Centralizētā eksāmena matemātikā
vidējais rezultāts šogad valstī – 32,74
%. Šis rādītājs ir krities, jo pagājušajā
gadā bija 34,53 %. Ogres novadā 166
skolēniem vidējais rezultāts matemātikas eksāmenā šogad ir augstāks
nekā vidēji valstī – 39, 81 % (pagājušajā gadā – 39,70 %). Vislabāk matemātikas eksāmenā veicies Jaunogres
vidusskolas skolēniem – 46,62 %
(pagājušajā gadā 54,10 %) (kārtoja 27
skolēni), Ogres Valsts ģimnāzijas skolēniem – 42,03 % (pagājušajā gadā
45,63 %) (kārtoja 59 skolēni) un Ogres
1. vidusskolas skolēniem – 40,52 %
(pagājušajā gadā 44,46 %) (kārtoja 48
skolēni). Kopumā šogad matemātikas
eksāmenu rezultāti ir zemāki nekā pagājušajā gadā, tomēr vislielākais progress vērojams Madlienas vidusskolā
– pirms gada vidējie rezultāti matemātikas eksāmenā bija 22,27 %, šogad –
38,25 % (kārtoja 10 skolēni).
Fizikas eksāmenu Ogres novadā
šogad izvēlējies kārtot 21 skolēns, vidējais rezultāts – 42,10 % (pagājušajā
gadā 37,78 %). Augstāko rezultātu saņēmis Jaunogres vidusskolas skolēns
– 58,67 % (pagājušajā gadā 41,33 %)
(kārtoja 1 skolēns).
Bioloģijas eksāmenu šogad kārtojuši 20 vidusskolēni Ogres novadā,
vidējais rādītājs – 52,47 % (pagājušajā
gadā – 57,63 %). Valstī rezultāti augstāki – 57,08 %, pirms gada – 60,47 %.
Augstākie rezultāti šogad Madlienas vidusskolā – 61,67 % (kārtoja 4 skolēni)
(pagājušajā gadā neviens nekārtoja),
Ogres Valsts ģimnāzijā – 58,4 % (kārtoja 5 skolēni) (pagājušajā gadā neviens
nekārtoja), Ogres 1. vidusskolā – 54,4
% (kārtoja 5 skolēni) (pagājušajā gadā
58,48 %).

Ķīmijas eksāmenu Ogres novadā šogad kārtoja 12 skolēni ar vidējo
rezultātu 61,89 % (pagājušajā gadā
70,89 %). Augstākais rezultāts Jaunogres vidusskolas skolēniem – 68 %
(kārtoja 3 skolēni) (arī pagājušajā gadā
bija 68 %), Ogres Valsts ģimnāzijas
skolēniem – 64 % (kārtoja 2 skolēni)
(pagājušajā gadā 79,11 %), Madlienas
vidusskolas – 62 % (kārtoja 4 skolēni)
(pagājušajā gadā nekārtoja neviens
skolēns), Ogres 1. vidusskolas – 54,67
% (kārtoja 3 skolēni) (pagājušajā gadā
54,67 %).
Centralizēto eksāmenu Latvijas un
pasaules vēsturē Ogres novadā kārtojuši 15 vidusskolēni ar vidējo rezultātu
56,67 % (pagājušajā gadā 51,11 %).
Ogres novadā šie rezultāti ir daudz
augstāki nekā valstī kopumā – +15,38
% (valstī vidējais rādītājs šogad 41,29
%, pagājušajā gadā – 39,88 %). Augstākie rezultāti šogad šajā eksāmenā
ir Jaunogres vidusskolas skolēniem –
82,26 % (kārtoja 2 skolēni) (pagājušajā gadā nekārtoja neviens), Ogres 1.
vidusskolas skolēniem – 68,55 % (kārtoja 3 skolēni) (pagājušajā gadā 67,74
%), Ogres Valsts ģimnāzija skolēniem
– 64,84 % (kārtoja 5 skolēni) (pagājušajā gadā nekārtoja neviens).
Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
vecākā izglītības darba speciāliste Vineta Āboltiņa informē, ka šogad Ogres
novadā neviens skolēns nav izvēlējies
kārtot centralizēto eksāmenu vācu vai
franču valodā. Šos priekšmetus skolēni apgūst kā otro un trešo svešvalodu,
un pārsvarā skolēni izvēlas kārtot to
svešvalodu, kurā ir augstāki mācību
sasniegumi un dziļāks zināšanu līmenis.
V. Āboltiņa norāda, ka 2018./2019.
mācību gada centralizētos eksāmenus mazākumtautību mācību valodu
izglītības programmās vajadzēja kārtot valsts valodā, tātad Ogres novadā
Jaunogres vidusskolas skolēni visus
eksāmenus, absolvējot 12. klasi, izņemot dzimtās valodas eksāmenu, kārtoja valsts valodā.
Absolvējot 12. klasi, skolēniem ir
jākārto 4 eksāmeni, no kuriem 3 ir obligātie centralizētie eksāmeni (latviešu

2019. gada augusts
valodā, matemātikā, vienā svešvalodā) un viens – izvēles priekšmetā. Izvēles priekšmeta eksāmens (kā 4. eksāmens) nevar būt svešvaloda, bet kā 5.
priekšmets – gan. Šādu izvēli – kārtot
5 eksāmenus – izdarīja arī daži Ogres
novada skolēni.
„Joprojām nedaudz skolēnu izvēlas

kārtot eksāmenus eksaktajos mācību
priekšmetos – fizikā, ķīmijā, bioloģijā.
Iepriecina, ka šogad 40% Madlienas
vidusskolas skolēnu izvēlējās kārtot
centralizētos eksāmenus ķīmijā, bioloģijā un 30% fizikā, uzrādot augstākus
rezultātus nekā vidēji novadā un valstī.
Liels paldies skolotājiem par ieguldīto

darbu skolēnu sagatavošanā šiem eksāmeniem un par skolēnu iedrošināšanu pieteikties šo grūto eksāmenu kārtošanai,” ir pateicīga V. Āboltiņa.
Informācijas avots Ogres novada
pašvaldības mājas lapa
http://www.ogresnovads.lv/lat/izglitiba/aktualitates_/?page=0&doc=36732

Līdz 30. augustam 22 profesionālās
izglītības iestādēs visā Latvijā turpinās
Jauniešu garantijas noslēdzošā uzņemšana jauniešiem vecumā no 17 līdz 29
gadiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību
un ir bez darba. Mācības bez maksas
pieejamas 40 darba tirgū pieprasītās
profesijās, kuras var apgūt 1,5 gada laikā. 72% absolventu atrod darbu.
Programmas Jauniešu garantija
mācības Latvijā pieejamas kopš 2014.
gada. To laikā jau gandrīz 8000 jauniešu ir pabeiguši mācības, kas ir palīdzējušas viņiem iekļauties darba tirgū. Kā
liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras veiktās absolventu aptaujas,
pusgadu pēc izlaiduma 72% aptaujāto
jauniešu iekārtojas darbā, turklāt puse
no viņiem – tieši Jauniešu garantijā iegūtajā profesijā.
Jauniešu garantijas noslēdzošajā
uzņemšanā piedāvājumā ir 40 ar darba devējiem un nozares ekspertiem saskaņotas profesijas. To klāstā ir tādas
līdz šim pašu jauniešu pieprasītas profesijas kā pavārs, konditors, grāmatvedis, SPA speciālists, automehāniķis,
loģistikas darbinieks, auklis, klientu

apkalpošanas speciālists, finanšu darbinieks, programmēšanas tehniķis un
citas.
Jaunajā mācību gadā jauniešiem ir
iespēja apgūt arī jaunas vai atbilstoši
jauniem standartiem izstrādātas profesijas, piemēram, restorāna pavārs,
ainavu būvtehniķis, interjera dizainera
asistents, telekomunikācijas tehniķis,
tūrisma pakalpojumu konsultants un
citas.
Lai pieteiktos mācībām, jaunietim
jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem un
nestrādājošam. Nepieciešama vidējā
izglītība vai vidējā profesionālā izglītība, taču var būt iegūta arī augstākā izglītība. Ja jaunietim jau ir profesionālā
kvalifikācija, tai jābūt iegūtai agrāk kā
12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas
Jauniešu garantijā.
Potenciālie mācību reflektanti nevar atrasties akadēmiskajā vai bērna
kopšanas atvaļinājumā, kā arī nevar
būt pilna laika studenti, bet drīkst būt
nepilna laika izglītības programmu
studenti, reģistrēti bezdarbnieki un saņemt bezdarbnieka pabalstu.
Mācību laikā audzēkņiem ir iespē-

ja saņemt dažāda veida atbalstu – stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī par
sekmīgu mācīšanos, apmaksātu vietu
dienesta viesnīcā un nepieciešamos
mācību līdzekļus. Savukārt mācību
noslēgumā ir jādodas kvalifikācijas
praksē, kuras laikā apmaksā ceļa izdevumus un naktsmītni, ja tas ir nepieciešams.
Ar visām Jauniešu garantijas profesijām, izglītības iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un priekšrocībām var
iepazīties VIAA mājaslapā: www.viaa.
gov.lv/jauniesugarantija.
Projekta Jauniešu garantija aktivitāti „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu
garantijas ietvaros” finansē ar Eiropas
Savienības Jaunatnes nodarbinātības
iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda
atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta, un to bija plānots noslēgt 2018.
gadā. Tā kā šī projekta aktivitāte nesusi
labus rezultātus un jauniešu bezdarbs
Latvijā turpina samazināties, VIAA īstenotā Jauniešu garantijas aktivitāte pagarināta līdz 2021. gadam.

Ar 1. jūliju izmaiņas pabalstos personām ar invaliditāti un ieviests jauns
bērna adopcijas pabalsts.
No 1. jūlija par 100 eiro tiek palielināts īpašas kopšanas pabalsts
bērniem ar ļoti smagu invaliditāti un
pilngadīgām personām ar invaliditāti,
kurām invaliditātes cēlonis ir slimība
no bērnības. Tagad tas būs 313,34 eiro
mēnesī.
„Ģimenes, kurās aug bērni ar īpaši
smagu invaliditāti un kuriem ir vajadzīga īpaša kopšana, ikdienā saskaras ar

situāciju, ka bērni nevar dzīvot bez vecāku vai atbalsta personas pastāvīgas
palīdzības. Un nekas jau nemainās,
kad šie bērni sasniedz pieaugušā vecumu. Tāpēc ir skaidrs, ka šīm ģimenēm
rodas papildu izdevumi bērnu aprūpei un veselības stāvokļa uzlabošanai
vai uzturēšanai esošajā līmenī. Valsts
noteiktā kopšanas pabalsta apmēra
palielināšana bērniem un pieaugušajiem ar ļoti smagu invaliditāti no bērnības, kā arī viņu ģimenes locekļiem
var sniegt papildu finansiālu atbalstu

šo cilvēku labāko interešu nodrošināšanai,” uzskata labklājības ministre
Ramona Petraviča.
Šogad īpašās kopšanas pabalsta
apmēra palielinājumam valsts budžetā paredzēti papildu 2,7 miljoni eiro,
2020. un 2021. gados – vairāk nekā 5,5
miljoni eiro.
2018. gadā īpašas kopšanas pabalstu ik mēnesī saņēma vidēji 2072
personas par bērniem ar ļoti smagu
invaliditāti un 2316 personas ar I invaliditātes grupu no bērnības.

2019. gada augusts
No 2019. gada 1. jūlija tiek ieviests
jauns pabalsta veids – bērna adopcijas
pabalsts. Jauno atbalsta mehānismu
adoptētājiem pēc tiesas sprieduma
par adopcijas apstiprināšanas spēkā
stāšanos paredz pavasarī Saeimā pieņemtie grozījumi „Valsts sociālo pabalstu likumā” un Ministru kabineta
noteikumi „Kārtība, kādā piešķir un
izmaksā bērna adopcijas pabalstu”.
Pabalsta apmērs mēnesī būs atkarīgs no bērna vecuma. Katram bērnam
no viņa piedzimšanas līdz septiņu
gadu vecuma sasniegšanai tas būs 25
procentu apmērā no valdības noteik-

tās minimālās mēneša darba algas.
Kamēr minimālā alga valstī ir 430 eiro,
šis pabalsts būs 107,50 eiro mēnesī.
Katram bērnam no septiņu gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma
sasniegšanai pabalsts būs 30 procentu apmērā no valdības noteiktās minimālās mēneša darba algas (129 eiro
mēnesī).
Pabalstu apmēru pēc labklājības
ministra ierosinājuma Ministru kabinets varēs pārskatīt atbilstoši valsts
budžeta iespējām, izvērtējot ekonomisko situāciju valstī un ņemot vērā
Centrālās statistikas pārvaldes noteik-

to vidējo faktisko patēriņu cenu indeksu.
Bērna adopcijas pabalstu piešķirs
un izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) uz personas iesnieguma pamata. Adopcijas pabalsta
piešķiršanu un izmaksu par periodu
no 2019. gada 1. jūlija VSAA uzsāks ne
vēlāk kā no 2019. gada 1. oktobra. Šis
laiks vajadzīgs, lai VSAA veiktu nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās.
Informācija no Latvijas Republikas
Labklājības ministrijas mājaslapas

Madlienas pagasta sporta svētki
2019.gada 17.augustā
10.00 Sporta svētku atklāšana Madlienas stadionā
Uzreiz pēc atklāšanas strītbols (3x3), vieglatlētika,
izklaides pirmsskolas bērniem un vecākiem.
12.00 Pusdienas pārtraukums – būs zupa.
13.00 Pludmales volejbols (vīriešiem 3 vs 3,
sievietēm 2 vs 2)
Spēka vīru pastaiga, šautriņu mešana,
netradicionālais sports, foto-orientēšanās.
22.00 Disko balle Madlienas estrādē
(Dalībniekiem ieeja bezmaksas, pārējiem 3EUR)

18. augustā, svētdienā, pulksten 18.00 visi mīļi gaidīti
Madlienas pagastnama Apaļajā zālē, lai šajā ar kosmosa
spēkiem tieši saslēgtajā amfiteātrī izbaudītu neparastu piedzīvojumu – improvizācijas teātra izrādi.
Vēl visa raža nebūs novākta, kad senās Madlienas rāmo
mieru uz vienu nedēļas nogali izjauks aizrautīgu jauniešu
kopiena „TeaTree”, kuru vieno viena kopīga kaislība – improvizācija – tēlojums, spēle, saspēle, kas rodas šeit un tagad, kur nekas nav iepriekš izdomāts vai plānots.
Nedaudz atkopušies no lielpilsētas stresa, dūmiem un
trokšņa, viņi būs gatavi, iedvesmojoties no jums, skatītājiem, rampas uguņos atveidot pazīstamas ainas no savas
vai kaimiņu ikdienas dzīves vai savērpt visfantastiskākos
fantāzijas stāstus.
Jūsu smiekli, domīgais smīns un neizpratnē savilktās uzacis būs viņu labākais atalgojums.
Tātad paņemiet līdzi visu savas dzīves bagāžu – novēroto, piedzīvoto un izjusto – un nāciet piedalīties tagadnes
mirkļa izgaršošanā ar Madlienas mūžsenās aizbildnes Marijas Magdalēnas svētību! Uz tikšanos!

Reģistrācija:
Vieglatlētika, strītbols - plkst.9.00-9.50;
Pludmales volejbols līdz plkst.12.30;
Netradicionālie sporta veidi, šautriņu mešana,
spēcīgāko vīru/sievu stafete no 13.00.
Dalības maksa: līdz 7 gadiem bezmaksas
No 8-15 gadiem 1EUR
No 16 gadiem un vecākiem – 2EUR
Informācijai: gerdas.epasts@gmail.com tel. 26516185

„Madlienas veselības apļi 2019”
Ik gadu Madlienā notiek „Madlienas veselības apļi”,
kur ikviens tiek aicināts veselīgi izkustēties 30 minūšu ilgā
skrējienā. Šogad sacensības notiek no 2. maija līdz 26.
septembrim katru ceturtdienu plkst. 19.00 stadionā.
Nāc un piebiedrojies: 1., 8., 15., 22., 29. augustā,
5., 12., 19., 26. septembrī!

Madlienas vidusskola uzņem skolēnus
mācībām 10. klasē 2019./2020. māc. g.
vispārējās vidējās izglītības
Mēs piedāvājam:
Kvalitatīvu un konkurētspējīgu vispārējo vidējo izglītību;
Iespēju apgūt valsts aizsardzības mācību 10. un 11.
klasē;
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;
Iespējas saņemt skolas, pagasta un novada Atzinības, 		
skolas padomes un Uzņēmēju naudas balvas par
augstiem un izciliem mācību sasniegumiem;
Individuālās nodarbības zināšanu pilnveidošanai un
papildus apgūšanai;

Mēs piedāvājam:
Profesionālu, zinošu un pieredzējušu klases
audzinātāju;
Pagarinātās dienas grupas nodarbības līdz plkst. 17.00;
Daudzpusīgas interešu izglītības pulciņu nodarbības;
Psihologa, logopēda un sociālā pedagoga atbalstu
skolēniem un vecākiem;

Iespēju darboties skolēnu pašpārvaldē, attīstot
līderības un organizatoriskās prasmes;
Papildus mācīties K.Kažociņa Madlienas Mūzikas un 		
mākslas skolā un Ogres novada Sporta skolā (Madlienā).
Bezmaksas skolēnu transporta pakalpojumus.
Dokumentus pieņem skolas lietvedībā no
plkst. 9.00 līdz 15.00.
Iestājoties nepieciešami šādi dokumenti:
apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts
(oriģināls);
skolēna iesniegums adresēts skolas direktoram
(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.

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;
Bezmaksas skolēnu transporta pakalpojumus.

Madlienas vidusskolas Krapes filiāle aicina
2019./2020.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;

Iespēja iesaistīties skolas pedagogu organizētās
vasaras sporta un atpūtas nometnēs;
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

