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Viņi stāvēja viens otram pretī un 
neko neteica... 

Parasti klusuma brīžus pierasts aiz-
pildīt ar troksni, jo neērti paliek klusē-
jot stāvēt vienam pret otru. Ir taču kaut 
kas jāpasaka... Vienmēr kaut kas ir jā-
pasaka... 

Kāpēc tāds ieradums klusumu aiz-
pildīt ar troksni? Varbūt tieši trokšņa 
pasaulē par daudz? Varbūt par daudz 
ir apzīmējumu, pieņēmumu, spriede-
lējumu, šaubu, neticības... Klusums ir 
biedējošs, jo tas neko nepasaka, neko 
neierāmē. Klusums ir nezināms... un 
tieši no nezināmā visvairāk ir jābai-
dās...

Bet viņiem neko nevajadzēja... viņi 
stāvēja viens otram pretī un nerunāja... 
ilgi, ilgi...

Varbūt viss jau sen bija pateikts 

vai arī tieši pretēji – vārdi bija lieki... 
Varbūt tās bija atvadas vai ilgi gaidīta 
satikšanās?  

Kad cilvēki šķiras, reti abi paliek 
apmierināti... Un tieši tad klusums 
būtu vajadzīgs.... lai nepateiktu kaut 
ko nevajadzīgu, lieku. Labāk tad dziļš 
un nenoteikts klusums nekā skaļš un 
neapmierinātības pilns troksnis, jo iz-
teiktos vārdus vairs nevar paņemt at-
pakaļ, nevar padarīt par nebijušiem. 
Toties paklusējot vienmēr paliek iespē-
ja tos pateikt – varbūt kaut kā citādi, 
kad emocijas noplok, vai vispār nepa-
teikt. Klusums dod brīvību, dod izvēles 
iespēju – teikt vai neteikt. 

Viņi stāvēja viens otram pretī un 
klusēja... Varbūt tā bija ilgi gaidīta sa-
tikšanās? Kad sajūtas nevar ietērpt 
vārdos. Kad klusums runā skaļāk par 

ikvienu vārdu...  Kad pietiek ar blakus 
būšanu, ar stipru klātbūtnes sajūtu, un 
nekā cita vairs nevajag... Kad pietiek ar 
to, kas ir... Ar klusējošo mieru. 

Jā... miera šajā pasaulē arvien vai-
rāk un vairāk pietrūkst. Un to neviens 
vārds, neviens troksnis nevar iedot. 
Troksnis nav mūžīgs, tas agri vai vēlu 
atgriežas atpakaļ, no kurienes nācis 
– atgriežas atpakaļ klusumā. Klusums 
gan ir līdzās ik mirkli, pie tā vienmēr 
var atgriezties. 

Viņi stāvēja viens otram pretī un 
neko neteica... Un varbūt nemaz nav 
svarīgi, kāpēc... 

Kaut kāda dziļa patiesība ir plaši 
pazīstamajā teicienā: „Runāšana sud-
rabs, klusēšana zelts...” 

Mareks Liepa
  

lai gaisma tavā šodienas ceļā
un sniega baltumā - domas

lai piepildās sapņi un cerības
lai - vienkārši - paveicas viss

tik viegli snieg pārslas 
un domas vērpjas -

uz debesīm dzīparos baltos
lai tavā ceļā - šodienas ietā -

snieg tikai saulainas pārslas...
/Inese Tora/

Sirsnīgi sveicam 
februāra jubilārus!
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Pieņemts Ogres novada pašvaldības
budžets 2022. gadam

Ceturtdien, 27. janvārī, Ogres novada pašvaldības do-
mes deputāti pieņēma Ogres novada pašvaldības 2022. 
gada budžetu. 

Ogres novada pašvaldības 2022. gada budžeta ieņēmu-
mi apstiprināti  80 984 713 eiro apjomā un izdevumi – 115 
695 291 eiro apjomā. Kopā ar budžeta atlikumu 17 324 686 
eiro un kredītresursiem 27 376 204 eiro pieejamie finanšu 
līdzekļi 125 685 603 eiro apmērā. Aizņēmumu atmaksai šī 
gada budžetā tiks izlietoti 5 500 446 eiro.

Ogres novada pašvaldības budžeta prioritātes ir:
    attīstīt pašvaldības teritorijas un nodrošināt kvalitatīvu 

pašvaldības pakalpojumu pieejamību visās novada terito-
riālajās vienībās;

pilnveidot un attīstīt izglītības, kultūras un sporta iestā-
žu tīklu un to sniegtos pakalpojumus;

pilnveidot sociālo darbu, nodrošinot sociālo atbalstu 
maznodrošinātajai novada iedzīvotāju daļai.

Līdztekus pašvaldībām noteikto pastāvīgo funkciju izpil-
dei un pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai 2022. 
gadā Ogres novadā tiks turpināti jau iesāktie infrastruktūras 
attīstības projekti, kā arī izstrādāti projektu pieteikumi, lai, 
piesaistot investīcijas un aizņēmumus, varētu nodrošināt 
nepārtrauktu novada attīstību un iedzīvotāju dzīves kvali-
tātes uzlabošanu.

Avots: www.ogresnovads.lv

Maznodrošinātas un trūcīgas personas var saņemt 
50 valsts nodrošinātās medicīniskās sejas maskas

Līdz šim Ministru kabineta noteikumi „Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežo-
šanai” Nr.662 atļāva publiskās vietās lietot auduma sejas 
maskas, tomēr valdība veica grozījumus minētajos noteiku-
mos, nosakot, ka no š.g. 25. janvāra, atrodoties publiskās 
vietās, atļauts lietot tikai medicīniskās sejas maksas vai 
FFP2 respiratorus. Sejas maskas vai respiratori jālieto arī 
vakcinētiem vai pārslimojušiem cilvēkiem. Vienīgais izņē-
mums būs izglītības iestādes, kurās darbinieki un izglītoja-
mie varēs turpināt izmantot iepriekš centralizēti iegādātās 
un izsniegtās nemedicīniskās (auduma) sejas maskas, kas 
ir ar augstu aizsardzības pakāpi. Arī citviet bērni vecumā no 

7 līdz 12 gadiem varēs lietot nemedicīnisku (auduma) mas-
ku. 

Vajadzība noteikt augstās epidemioloģiskās drošības 
prasības saistīta ar strauju Covid-19 izplatības pieaugumu. 
Medicīniskās sejas maskas un respiratori pretstatā auduma 
maskām ir ar noteiktiem starptautiskiem kvalitātes un dro-
šības standartiem. 

Ogres novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu dek-
larējušās trūcīgās un maznodrošinātās personas maskas 
var saņemt tuvākajā Ogres novada Sociālā dienesta klientu 
pieņemšanas vietā – uzrādot izziņu par trūcīgas vai mazno-
drošinātas mājsaimniecības statusu. Personas ir aicinātas 
izņemt medicīniskās sejas maskas savlaicīgi! 

Personām, kurām no sociālā dienesta puses tiek nodro-
šināts aprūpes mājās pakalpojums, maskas piegādās dzī-
vesvietā.

• Ogres novada Sociālajā dienestā (Upes prospektā 
16, Ogrē) pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 
no plkst. 08.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.08:00 līdz 
14:00. E-pasts: ogressd@ogresnovads.lv

Klientu pieņemšanas vietās, iepriekš sazinoties: 
• Madliena („Pagastmāja”) – 65055154, 28652707.

Avots: www.ogresnovads.lv
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Ne jau tādēļ, ka februāris 
ir mīlestības mēnesis

Kādā jaukā janvāra dienā mūsu 
biedrības valdes locekļi, beiguši bied-
rības kārtējo uzdevumu apsprieša-
nu, atcerējās pagājušo gadu. Klau-
sos, klausos viņos, un manī nobriest 
doma – to vajag arī citiem pastāstīt. 
Tik jaukus vārdus, tik labas domas, tik 
sirsnīgas atmiņas! Redzu, ka mūsējām 
dāmām, to visu apspriežot, sejas at-
maigst, izgaismojas, jo viņas runā par 
labiem cilvēkiem, par labiem darbiem 
un dara to no sirds. Tādu informāciju 
vajag nodot tālāk, lai nonāk pie tiem, 
kurus mūsu dāmas pieminēja, lai arī 
citi to zina. Darbi rāda darītāju.

Viena no aktuālajām tēmām bija 
vairs ne par biedrību, bet par privā-
tajiem dārziņiem un to dažādību. Kā 
zināms, nepietiek vien ar stādīšanu, 
ravēšanu, kaplēšanu, par to, ko au-
dzēt, kā audzēt,  par stādu variantiem, 
par šķirnēm, par sēklu sagādi utt., bet 
pamatu – zemītes sagatavošanu. Kā 
rokās tas ir? Protams, to, kam ir atbil-
stoša tehnika. Var jau pieminēt vairā-
kus, kas attiecīgos darbus, kā aršanu, 
kultivēšanu, ecēšanu, vagošanu, dara, 

bet mūsu dāmas izcēla Ivanu Rešinski. 
Īpaši tādēļ, ka ne jau tuvumā dzīvo-
jošs, bet jābrauc no lielāka attāluma, 
un nekad neatsaka. Ļoti atsaucīgs, nav 
jālūdzas, lai ko dārzā izdarītu. Viņš 
zina, kādi darbi kurā mēness fāzē jā-
veic. Ja ir ko apsolījis, tad noteikti iz-
darīs. Viņš ir atbildīgs, ar augstu pienā-
kuma apziņu, kārtīgs un akurāts. Kaut 
arī nepazīstu šo cilvēku, mūsu dāmu 
vārdā, kuru dārziņos viņš ir strādājis, 
saku paldies, lai vienmēr viņam būtu 
veselība un labs prāts!

Mūsu dāmas pieminēja, ka aug-
stu novērtē dārziņu kaimiņus, tos, uz 
kuriem paļauties grūtākā brīdī, kad 
esi nevarīgs ko izdarīt, kad vajadzīgs 
atbalsts, kāda nezināma gudrība, un 
te nu neapšaubāmi labā gariņa titulu 
izpelnījās Pēteris Bokāns, Lidija Koro-
vacka. Nekad neatteiks palīdzību, pa-
domu. Paldies viņiem.

Tagad vērtējums par kādu citu cil-
vēku. Tā ir pastniece Evita Ārente. Bie-
ži nākas sastapties ar situācijām, kad 
nomalēs dzīvojošam cilvēkam jānogā-
dā palīdzība, bet mēs biedrībā esam 

bez sava transporta un nevaram vaja-
dzīgo nogādāt. Un tad tiek uzrunāta 
atsaucīgā pastniece Evita. Nav bijuši 
atteikuma brīži. Veicot savu profesio-
nālo darbu, viņa vienlaicīgi nodod arī 
mūsu sūtījumus, kas visbiežāk ir pār-
tikas produkti tiem cilvēkiem, kam 
klājas visgrūtāk. Pēdējā reizē jo īpašs 
paldies viņai, kad nogādāja vientuļiem 
senioriem Ziemassvētku paciņas no 
biedrības „OTRĀS MĀJAS”. Mēs biedrī-
bā  saņēmām telefoniskus paldies par 
dāvanu paciņām un atbalstu citās rei-
zēs. Paldies, Evita, ka esi tik cilvēcīga, 
atsaucīga un nepaej garām tiem, kam 
ir grūtāk! 

Mūsu dāmu labo darbu redzeslokā 
bija arī Janita Mača. Pašā centrā, „kal-
nā” dzīvojošā, „Aizupītēs”. Viņas māja 
izceļas uz pagātnes fona. Gan vasarā 
ar skaisto puķu dārzu, gan ziemā, īpaši 
Ziemassvētku, Jaungada laikā skais-
tais apgaismojums, kas silda visiem 
apkārtējiem sirdis. Par bagātīgo puķu 
dārzu gribas īpašu paldies pateikt arī 
Benitai Jakušonokai. Ap „Dzelmēm” 
vasarā, rudenī tāds krāšņums. Tā vien 
gribas sagaidīt ātrāk jaunu vasaru, lai 
atkal tur ieraudzītu labi kopto krāsu 
bagātību. Paldies par skaistumu no ga-
rāmgājējiem.

Man gribas pieminēt arī pašas runā-
tājas, valdes locekles: Rasmu Možeiko, 
Leontīni Kalniņu, Mārīti Pētersoni, Daci 
Rozenbergu, Airu Lakševicu. Bez viņām 
biedrība pārstātu eksistēt. Rūķīši, kas 
vienmēr ir atsaucīgi, klāt pie visiem 
lielākiem un mazākiem darbiņiem. 
Paldies jums visām saku arī es, raksta 
autore.

Izlasot šo rakstiņu, jūs varbūt ie-
sauksieties, jā, kāpēc vēl nebija tas un 
tas pieminēts, un jums pilnīga taisnī-
ba! Labu cilvēku apkārt ir daudz. Mēs 
pieminējām tikai dažus. Gribu aicināt 
biežāk teikt labus vārdus par otru, sa-
skatīt labo, pozitīvo, pateikt paldies, 
nekautrēties būt labiem. Kad redzēju 
mūsu dāmu laimīgās, starojošās sejas, 
runājot par labajiem cilvēkiem, sapra-
tu, ka paši kļūstam labāki un labo no-
dodam tālāk. 

Ar mīlestību sirdī – Lilija Paegle no 
biedrības „OTRĀS MĀJAS”
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Atklāj, izbaudi, pieredzi ziemu!
Janvāra nepastāvīgie laika apstāk-

ļi ļāva mums iepazīt ziemas parādību 
daudzveidību, tāpēc nolēmām to vēl 
nedaudz papildināt ar aktivitātēm, 
kurām par nosaukumu izvēlējāmies 
pasaules sniega dienas moto „Atklāj, 
izbaudi, pieredzi ziemu”. Iestādes 
pedagogi organizēja dažādas sniega 
aktivitātes, kuru laikā bērni izbaudīja 
sniega burvību un īpašības, eksperi-
mentējot, novērojot, meistarojot un, 
protams, pavadot laiku svaigā gaisā, 
sniegā ar lāpstām un ragavām. Sporta 
nodarbībās tika izkustinātas arī slēpes 
un hokeja nūjas. Baltais sniegs – tas ir 
bērnu prieks!    

Sportiņš ziemā

Sniegota ziema ir katra bērna sap-
nis. Un ne tikai, arī pieaugušie labprāt 
dodas uz kalnu, lai izbaudītu ziemas 
priekus un pavizinātos ar ragaviņām. 
Arī mēs izmantojām visu, ko mums dod 
ziema savās sporta nodarbībās, lai 
veiktu fiziskās aktivitātes sniegā.  Bēr-
ni ar savām sniega lāpstām palīdzēja 
attīrīt basketbola laukumu no sniega, 
uz kura varēja spēlēt hokeju. Tas ra-
dīja bērniem milzīgu prieku, it īpaši 
tāpēc, ka katram ir sava ripa un nūja. 
Tikai jācenšas trāpīt vārtos, kur ripas 
atvaira skolotāja. Bērni piedalījās sta-
fetes skrējienā ar „Skrejošo sniegavī-
ru”. Sniegotajā sporta laukumā viņiem 
bija jāizrāpo labirints zem šķēršļiem. 
Nedaudz izmēģināja arī pirmos soļus 
slēpošanā. „Pīpenītes” grupas bērni 
kopā ar skolotājām no sniega veidoja 
slidkalniņu. Savukārt „Pienenītes” gru-
pas bērni kopā ar skolotāju raka snie-
ga tuneli. „Saulespuķes” grupas bērni 
padarīja krāsainu sniegu, to izkrāsojot 
dažādās krāsās ap jauniegūto hokeja 
laukumu.

Sporta skolotāja Aelita Lazdiņa

Ziemas aktivitātes  
„Pīpenītes ” grupā

Ja zeme ir kļuvusi balta, tad ziema 
ir klāt. Janvāris mūs iepriecināja ar zie-
mas dabas parādību dažādību –  skais-
to sarmu, sērsnu, ar lieliem vējiem 
un puteņiem, krusu un lietu. Bērniem 
sākās lielie ziemas prieki. Vizināšanās 
ar ragaviņām, pikošanās, slidināšanās 

no kalna. Bija iespēja pašiem izjust 
sniega puteņus, tas viņos radīja lielas 
un pārsteigumiem bagātas emocijas. 
Kopīgi cēlām cietoksni no sniega bum-
bām, pēc tam notika īstas sniega kau-
jas, kurās iesaistījās arī pieaugušie. 

Bērni ne tikai priecājās par sniegu, 
bet arī pētīja tā īpašības un veica dažā-
dus eksperimentus. Ar lupu izpētījām 
sīkās sniegpārsliņas un pēdas sniegā, 
ar lineālu mērījām sniega segas biezu-
mu dažādās vietās. Veidojām sarežģī-
tus labirintus, cēlām sniega kalnus, 
izmantojot sniega lāpstas un ragavi-
ņas. Veidojām radošus darbiņus – no-
krāsojām sniega kalnus un saveltās 
sniega bumbas raibas, radījām sniega 
eņģeļus un uz koka stumbriem zaķus. 

Zīmējām sniegā ziemas rakstus. Vei-
cām daudzus un dažādus eksperimen-
tus ar sniegu. Kas ar to  notiek, ja ienes 
siltā telpā, cik daudz un kāds ūdens 
rodas, sniegam izkūstot? Vai sniegs 
rodas, sasalstot ūdenim? Pēc tam You 
Tube noskatījāmies filmiņu „Kā rodas 
sniegpārsliņas” un izdarījām secinā-
jumus. Tapa krāsaini un interesanti le-
dus raksti, sasaldējot dažādās formās 
(balonos un trauciņos) ūdeni ar dabas 
materiāliem. Paši radījām mākslīgo 
sniegu, izmantojot pārtikas sodu un 
skūšanās putas, salīdzinājām to ar 
īsto sniegu. Āra vidē veidojām sniega 
vulkānu (pārtikas sodas, guaša krā-
sām un etiķa). Bērni bija pārsteigti  par 
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„vulkāna” izvirdumu, pētīja krātera 
dziļumu un krāsas.

Aktīvi darbojoties, mēs neaizmir-
sām arī rūpēties par mūsu mazajiem 
draugiem putniem. Paldies vecākiem 
par sarūpēto barību.

                                         Skolotājas 
Vinita Mūrniece un Sarmīte Ozoliņa

Kā sācies gads „Vizbulītes” grupā

Jaunais gads sagaidīts, kaut tikko 
sparīgi visi gatavojās Ziemassvētku 
svinēšanai. Tas ir kā jauna laika posma 
sākums, jauna apņemšanās. Garākas 
dienas un biežāk dzirdama putnu či-
vināšana liecina par pavasara tuvoša-
nos. Tomēr sniegs un sals nav draugs 
mazajiem putniņiem aiz loga. Viņi lidi-
nās un lūdz maizes drupačiņu. Tādēļ 
„Vizbulītes” grupas bērni ir cītīgi putnu 
piebarotāji. Gan ar vecāku gādību tiek 
sagādāta barība putniem, gan paši ga-
tavojam kādu našķi mūsu draugiem. 
Barojot bērni mācās atšķirt putniņus, 
kā arī kļūst atbildīgāki, uzņemoties rū-
pes par kādu. 

Šajā mēnesī mums aktuāls bija ve-
selīgs dzīvesveids, veselīga pārtika un 
zobu higiēna.  Pirmajās janvāra die-
nās pirmsskolas bērniem bija iespē-
ja apmeklēt zobu higiēnistu, jo tepat 
mūsu teritorijā bija atbraucis, kā bērni 
saka, „zobu busiņš”.  Ikdienā rosinām 
bērnus ievērot zobu higiēnu un izvē-
lēties veselīgu ēdienu. Ēdām ogas un 
dārzeņus, gatavojām gardas tējas. Pie 
veselīga dzīvesveida pieder arī aktivi-
tātes svaigā gaisā, to mums šajā mē-
nesī netrūka. Priecēja gan mūs pašus, 
gan citus pirmsskolas bērnu ar vulkā-
na izvirdumu sniega kaudzē, gan radot 
sniegavīru un pat lāci! Sniegā zīmējām 
meža zvēru pēdas, radot taku. Saldē-
jām ledus svečturus un radījām „Ledus 
laikmetu” ar dažādām ledū sasaldē-
tām dzīvnieku figūriņām. Prieku rada 
laimīgi bērni, un tādi ir mūsu „Vizbu-
lītes” grupas bērni, radoši darbojoties!

Skolotāja Inguna Ozerinska

Janvāris „Zvaniņa” grupā

Janvāris „Zvaniņa”  grupā bija ļoti 
darbīgs. Jau kopš mēneša sākuma mēs 
rūpējamies par putniem. Gatavojām 
gan sēklu rullīšus, gan novietojām ba-
rotavu pie grupas loga, kuru regulāri 
piebērām ar graudiņiem un sēkliņām, 

protams, lai pētītu, kādi putni atlido uz 
to.

Kur nu ziema bez dažādām  aktivi-
tātēm sniegā! No 17. līdz 28. janvārim 
bērnudārzā bija ziemas aktivitāšu ne-
dēļas ar dažādiem eksperimentiem 
(ar sniegu, ledu, ūdeni), uzdevumiem, 
kuros bērni varēja izpausties pēc sirds 
patikas. Visinteresantākā nodarbe bēr-
niem bija sniega krāsošana. Būvējām 

sniega torņus, kurus nākamajā dienā 
pētījām, vai tie ir sasaluši un kas no-
tiek, kad tos aplej ar ūdeni un krāso ar 
krāsām. Veidojām sniega labirintu, pa 
kuru labprāt gāja arī citu grupu bērni. 

Skolotāja Zane Kalniņa

Informāciju apkopoja
 Ingrīda Mārtiņa
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Stājušies spēkā jaunie Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Ogres novadā 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodoklis) 
atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Ogres novada administratīvajā teritorijā papildus 
likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” paredzētajiem atvieglojumiem. 

Nodokļa atvieglojumi piešķirami šādām fiziskām personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Ogres novadā, 
par Ogres novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu, kas netiek izmantots 
uzņēmējdarbībai vai iznomāšanai citām personām: 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekus-
tamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodoklis) atvieglojumus 
atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Ogres novada 
administratīvajā teritorijā papildus likumā „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” paredzētajiem atvieglojumiem.

Nodokļa atvieglojumi piešķirami šādām fiziskām perso-
nām, kuru dzīvesvieta deklarēta Ogres novadā, par Ogres 
novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašu-
mu, kas netiek izmantots uzņēmējdarbībai vai iznomāšanai 
citām personām:

Stājušies spēkā jaunie Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Ogres novadā
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Uz personas motivēta iesnieguma pamata atvieglojumi piešķirami par Ogres novada administratīvajā 
teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām – šādām  nodokļa maksātāju kategorijām – juridiskām 
personām: 
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Nodokļa atvieglojums 70 procentu apmērā tiek piešķirts 
zemes īpašniekiem par zemesgabalu vai tā daļu, kas pēc 
vienošanās ar īpašnieku regulāri (ne retāk kā trīs reizes 
gadā) tiek izmantots pašvaldības organizētu kultūras vai 
sporta pasākumu vajadzībām. Pasākumiem izmantotās ze-
mes gabala daļas platība un robežas nosaka, noslēdzot vie-
nošanos starp pašvaldību un zemesgabala īpašnieku. 

Pašvaldība pārbauda personas nodokļa atvieglojumu 
saņemšanai sniegtās informācijas ticamību.

Nodokļa atvieglojumus nepiešķir, ja:
• personai ir neattaisnoti nodokļa maksājumu kavē-

jumi, izņemot likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. 
pantā noteiktajiem subjektiem, kuriem nodokļa atviegloju-
mus piešķir uz likuma pamata;

• persona nodokļa atvieglojumu saņemšanai ir snie-
gusi nepatiesu informāciju – 10 gadu laikā no šī fakta kon-
statēšanas dienas;

• par nekustamo īpašumu, kuras sastāvā ir būve, kas 
klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošī-
bu apdraudoša;

• par nekustamo īpašumu, kurā normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā konstatēti būvniecības noteikumu pārkā-
pumi vai pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais maksi-
mālais būvniecības termiņš;

• ja personai uzsākts maksātnespējas process;
• par iepriekšējiem taksācijas gadiem un kārtējo tak-

sācijas gadu, ja informācija par to saņemta pēc taksācijas 
gada 15. decembra. 

Šajos noteikumos paredzētos atvieglojumus atbilstoši 

savai kompetencei piešķir Ogres novada pašvaldības cen-
trālās administrācijas struktūrvienība, kas veic nekustamā 
īpašuma nodokļu administrēšanu.

Nodokļa atvieglojumu piešķir par vienu taksācijas gadu.
Atvieglojumu piešķir:
• uz personas iesnieguma pamata, kuru iesniedz līdz 

taksācijas gada 15. decembrim;
• uz pašvaldības rīcībā esošās informācijas pamata, 

nepieprasot personas iesniegumu.
Atvieglojuma piešķiršanas periods sākas ar nākamo mē-

nesi pēc tam, kad personai rodas tiesības to saņemt, un tur-
pinās līdz taksācijas gada beigām vai līdz brīdim, kad beidz 
pastāvēt apstākļi, uz kuru pamata tas tika piešķirts.

Atvieglojumu uz pašvaldības rīcībā esošās informācijas 
pamata piešķir viena mēneša laikā kopš tiesiska pamata 
rašanās brīža. Ja nodokļa atvieglojums šajā termiņā nav 
piešķirts, personas pienākums ir rakstveidā par to informēt 
pašvaldību līdz taksācijas gada 15. decembrim.

Ja personai vienlaikus ir tiesības saņemt vairākus nekus-
tamā īpašuma nodokļa atvieglojumus saskaņā ar likumu 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” un šiem noteikumiem, 
personai piešķir vienu, personai vislabvēlīgāko, nodokļa 
atvieglojumu.

Ja rodas kādi jautājumi  par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu un aprēķināšanas kārtību, lūdzu 
zvanīt Madlienas pagasta pārvaldes galvenās grāmatvedes 
vietniecei Daigai Kļaviņai pa tālr. 65055150.

2022. gads ir Madlienas vidussko-
las 50. jubilejas gads, tāpēc atskatī-
simies uz paveikto, priecāsimies un 
godināsim tos, kuri tik daudz pūļu vel-
tīja, lai skola būtu skaista, sakopta un 

mūsdienīga. Mums ir, ar ko lepoties! Ar 
darbiem, ar cilvēkiem un viņu paveik-
to. Viens no Madlienas vidusskolas 
lepnumiem ir tās pedagogi, īpaši tie, 
kuri skolā nostrādājuši daudzus ga-

dus, iemīlējuši šo vietu un kurus jop-
rojām atceras viņu skolēni un vecāki.

Atskatoties uz skolas pirmsāku-
miem, ir uzrunāti skolotāji, kuri skolā 
vairs nestrādā, bet devušies pelnītā 
atpūtā. Daudziem jau matos ievijušies 
neskaitāmi balti pavedieni, bet atmi-
ņas kā oglītes kvēlo. Jaunība, dzirksts 
un tālie gadi nekur nav palikuši, tie 
dažkārt dzīvo ar katru no mums – ci-
tam skaistāki, citam ar kādu sāpi vai 
rūgtumu, bet tāda jau dzīve – ar sa-
viem kalniem un lejām. Uzrunājot sko-
lotājus, aicināju atcerēties to skaisto 
un patīkamo Madlienas vidusskolā un 
novēlēt ko jauku 50 gadu jubilejā.

Madlienas vidusskolas lepnums ir 
tās ilggadējais direktors Broņislavs Zu-
kulis, kurš 1971. gada vasarā kopā ar 
dzīvesbiedri Brigitu pārcēlās uz Mad-
lienu. Sākumā gan strādāja vecajā sko-
lā, kas atradās Lielajā muižā, bet jau 
1972. gada 1. septembrī mācības tika 
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uzsāktas jaunajā izglītības iestādē. Ti-
kai B. Zukulis, viņa darba komanda un 
p/s „Madliena” direktors J. Beļavnieks 
zināja, cik grūts bija ceļš līdz skolas at-
klāšanai un cik daudz vēl darāmā, lai 
iestāde augtu un pilnveidotos.

B. Zukulis visspilgtāk atminas infra-
struktūras un saimnieciskos darbus. 
Kad jaunā skola bija atklāta, nākamā 
rūpe – sporta zāle un stadions, jo fiz-
kultūras stundas notika galvenokārt 
ārā vai vestibilā. Ar B. Zukuļa uzņēmī-
bu un J. Beļavnieka atbalstu jau 1973. 
gadā tika atklāta jaunā sporta zāle, 
bet 1974. gadā – izveidots stadions. 
Tā kā skolu apmeklēja daudz skolēnu 
no attālākām vietām, tad sasāpējusi 
problēma bija internāts, kurš atradās 
vecās skolas telpās. To bija nepiecie-
šams iekārtot tuvāk mācību iestādei, 
jo visa ēdināšana notika skolā un arī 
bijusī muiža jau bija nolietojusies un 
nepiemērota dzīvošanai. 1975. gadā 
tapa nākamā būve, kuras 1. stāvā 
iekārtoja mācību kabinetus, bet 2. 
stāvā – internātu un dzīvokļus. 1977. 
gadā uzbūvē šautuvi, bet 1978. gadā 
– slēgto baseinu. Aktuāla problēma 
bija savas aktu zāles trūkums, pasā-
kumi notika vai nu kultūras namā, vai 
vestibilos. Atkal B. Zukulim jāmeklē 
risinājums, bet gribējās, lai pasākumu 
zāle ir moderna un skaista. Projektu 
veidoja I. Reitere, lielais balsts – p/s 
„Madliena” un J. Beļavnieks, un 1989. 
gadā piebūve tika pabeigta – gan ar 
gaumīgi iekārtotu zāli, mācību kabi-
netiem un telpām mūzikas skolai. B. 
Zukulis atzīst – Madlienas vidusskola 
ir kā salipināta no atsevišķām ēkām 
un pārejām – gaiteņiem. Celtniecības 
darbi jau nebija vienīgā rūpe, kad ēka 
uzcelta, tā bija gaumīgi jāiekārto, jā-
meklē mēbeles, aprīkojums. Viss mak-
sāja lielu naudu, un Izglītības ministri-
jas attieksme ne vienmēr bija pozitīva, 
biežāk naudu nācās meklēt pašiem un 
lūgt p/s „Madliena” atbalstu, kurš arī 
nekad netika liegts un vienmēr meklēts 
un rasts risinājums. Kā pēdējā celtne, 
par kuru cīnījās B. Zukulis, bija māja 
skolotājiem. Ar lielām grūtībām 1980. 
gadu sākumā tika uzbūvētas „Gatves”. 
Ir paveikts daudz, īpaši infrastruktūras 
jomā. B. Zukulim bija laba skolotāju 
komanda, kas godam vadīja mācību un 
ārpusstundu aktivitātes. Dzīvesbiedre 
Brigita Zukule bija matemātikas skolo-
tāja, ilgus gadus strādāja par pionieru 

vadītāju, organizējot daudzus pasāku-
mus, sadarbojoties ar citām skolām, 
piedaloties tautu draudzības festivā-
los un vadot pionieru vasaras darba 
un atpūtas nometnes. B. Zukule darbu 
veica atbildīgi un apzinīgi. Kopā ar vīru 
Broņislavu Madlienas vidusskolā no-
strādāti 28 gadi, aizejot pelnītā atpūtā 
1999. gadā. Jubilejas reizē bijušais di-
rektors B. Zukulis novēl mācību iestā-
dei vēl 50 skaistus nākamos gadus!

Garu un piepildītu mūžu skolai ir 
veltījusi Aina Šrādere, sākot darba gai-
tas 1954. gadā – Madlienas septiņga-
dīgajā skolā, tad Madlienas astoņgadī-
gajā un 1972. gadā verot durvis jaunajā 
Madlienas vidusskolā. Visus darba ga-
dus A. Šrādere mācīja matemātiku – ar 
aizrautību un mīlestību, gan palīdzot 

tiem, kam grūtības, gan attīstot talan-
tīgo bērnu spējas. Desmit gadus veica 
mācību pārzines pienākumus, ko vērtē 
kā radošu sava darba mūža periodu. A. 
Šrādere ir bijusi audzinātāja daudzām 
klasēm un atzīst, ka tas ir interesanti, 
jo katrs skolēns ir atšķirīgs un skolo-
tājam jārūpējas, lai visi justos labi, 
lai visos valdītu radoša darba gars, lai 
būtu savstarpēja sapratne, lai veidotos 
draudzīgas attiecības. A. Šrāderes dzī-
vē liela nozīme bijusi dejai, jo par deju 
skolotāju ir nostrādājusi gandrīz 30 
gadus, vadot kolektīvus ne tikai skolā, 
bet arī kultūras namā. Ainai ir uzticē-
ta arī ciema bērnības un pilngadības 
svētku, laulību ceremoniju vadīšana. 
Skolotāja Madlienas skolā ir nostrādā-
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jusi 55 gadus. Jubilejas reizē viņa novēl 
pedagogiem saskaņu, savstarpēju cie-
ņu, tad būs darba prieks un raisīsies 
radošas domas.

Sportam savu mūžu ir veltījis skolo-
tājs Andris Šrāders, kurš no 1954. gada 
strādāja vecajā skolā, tad jaunuzcel-
tajā Madlienas vidusskolā. Kā sporta 
skolotājam darbu uzsākt bija grūti, jo 
praktiski nebija nekāda inventāra – ti-
kai viena bumba, dažas koka granātas 
un lecamaukliņas. Pamazām situāci-
ja uzlabojās. Skolotājs priecājās, ka 
darbu sāka atbalstīt skolēnu vecāki, 
skolas vadība un – pats galvenais – 
paši skolēni. Patiecoties A. Šrādera 
uzņēmībai, tika izveidota viena no 
labākajām lauku skolu sporta bāzēm 
Ogres rajonā, jaunieši guva skaistas 
uzvaras daudzos sporta veidos. Skolē-
ni nopietni tika trenēti vieglatlētikā, kā 
arī badmintonā, šaušanā, peldēšanā, 
basketbolā, galda tenisā, neizpalika 
arī daiļslidošana un slēpošana. Ar sa-
viem izcilajiem rezultātiem skolēni kļu-
va par rajona izlases kandidātiem un 
dalībniekiem vairākos sporta veidos, 
atzinīgi novērtēti valstī un ārpus tās. 
Uz Madlienas vidusskolu praksē tika 
nosūtīti studenti, un daudzi no viņiem 
kļuva par sporta skolotājiem. Kā atzīst 
A. Šrāders, veiksmes nav tikai viņa no-
pelns, rezultāti gūti kopējā darbā ar 
kolēģiem, vadību, sadarbībā ar bērnu 
vecākiem, galvenie, protams, ir skolēni 
un viņu griba darboties. Skaists un dar-
bīgs mūžs, 46 gadi veltīti Madlienas 
skolai. Paldies, skolotāj, par paveikto, 
paldies, ka Jūsu iesāktais turpinās – 
skolotājos, skolēnos un viņu vecākos. 
Lai piepildās Jūsu sportiskais vēlējums 
– ātrāk, augstāk, spēcīgāk!

Madlienas vidusskola kā vienīgā 
darba vieta 48 gadus ir bijusi Leonorai 
Atslēdziņai, kura no  1956. līdz 2004. 
gadam strādāja par sākumskolas sko-
lotāju, kā arī vairākus gadus vadīja 
dramatisko pulciņu – ar degsmi un 
aizrautību. L. Atslēdziņa bija gaišs un 
labestīgs cilvēks, kura bērniem centās 
palīdzēt un skolā bija guvusi vērtīgas 
atziņas, lai pedagoģiskais darbs vai-
nagotos panākumiem. Skolotājai bija 
svarīgi, lai bērni runā skaidri un sapro-
tami, lai ir kārtīgi un godprātīgi. Lai arī 
L. Atsēdziņa jau daudzus gadus vairs 
nav saistīta ar skolu, atmiņas joprojām 
ir mīļas un neaizmirstamas: „Atcero-
ties darba gadus, varu pateikt, ka brī-

nišķīgākā sajūta bija darba rezultāti, ja 
izdevās skolēniem iemācīt ieplānoto, 
lasītprasmi, uzrakstīt nepaklausīgos 
burtus, reizināšanas tabulu. Bērni ir 
atšķirīgi, ar dažādām prasmēm, inte-
resēm un gatavību mācību darbam. Ja 
varēju ar mazo censonīti pārvarēt kādu 
šķietami neiespējamo darbiņu, tas bija 
vislielākais prieks. Jūs, šodienas peda-
gogi, esat varoņi. Novēlu jums izturību, 
veselību un „biezu ādu”.”

Ilze Rengarte kā matemātikas sko-
lotāja sāka strādāt Madonas rajonā, 
bet no 1967. gada – Madlienā. Vispirms 
vecajā skolā, tad jaunajā vidusskolā. 
Skolēni ir bijuši dažādi – gan apzinīgi, 
izpalīdzīgi un cieņpilni pret pieauguša-
jiem, gan tādi, kuri nerespektēja neko. 
Ar visiem nācās sadzīvot un līdzās ma-
temātikai iemācīt dzīves gudrības, cie-
ņu un godīgumu. Kā atzīst I. Rengarte 
– esmu bijusi padomju laika skolotāja. 
Dažreiz liekas, ka neko neesot iemācī-
jusi, ka viss bijis velti, taču ir tik patīka-
mi, ka pēc 10, 20, 30 vai pat 40 gadiem 
kāds no skolēniem pienāk un pasaka 
labus vārdus par mācīto, dažreiz pat 
tāds audzēknis, kas bijis kluss un ne-
ievērojams, bet paņēmis dzīvei vērtī-
gāko. I. Rengarte priecājas par skolēnu 
sasniegumiem tālākajā dzīvē, par iz-
augsmi karjerā. Tā ir lielākā balva sko-
lotājam, ka izaudzināti labi cilvēki. Lai 

arī I. Rengarte no 2009. gada devusies 
pelnītā atpūtā, veltot Madlienas vidus-
skolai 42 darba gadus, viņa joprojām 
seko sabiedrības un kultūras norisēm 
Latvijā un pasaulē, lasa, min krustvār-
du mīklas. Novēl skolai ražot augstvēr-
tīgu un konkurētspējīgu produktu. Lai 
izdodas!

1973. gadā Madlienas vidusskolā 
darba gaitas uzsāka Vija Funknere ar 
dzīvesbiedru Fridrihu Funkneru, kurš 
bija erudīts un prasīgs svešvalodu un 
militārās apmācības skolotājs un ku-
ram tik pāragri aprāvās mūžs. V. Funk-
nere bija zinoša, stingra vācu valodas 
skolotāja, ielika labus zināšanu pama-
tus. Viņai bija individuāla pieeja kat-
ram skolēnam, uzklausīja tos, ļaujot 
paust savu viedokli, palīdzēja īstenot 
radošās idejas gan ar padomu, gan po-
zitīvo attieksmi. Stājoties augstskolās, 
jaunieši bija konkurētspējīgi svešva-
lodu jomā. No 1993. līdz 1997. gadam 
skolotāja veica mācību pārzines pie-
nākumus, tas bija liels pārmaiņu laiks 
– pāreja uz 10 baļļu sistēmu, obligāto 
un izvēles priekšmetu laiks, arī aktuāla 
problēma par vidusskolas pastāvēša-
nu laukos. V. Funknere Madlienas vi-
dusskolai ir veltījusi 25 darba gadus un 
tos atceras ar prieku un gandarījumu.

Iemīļota sākumskolas skolotāja ir 
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bijusi Dzidra Ozola-Ozoliņa, kura Mad-
lienas vidusskolā darba gaitas uzsāka 
1985. gadā, pirms tam vairākus gadus 
nostrādājot Carnikavas pamatskolā. 
Atnākot uz Madlienu, Dz. Ozola-Ozoli-
ņa trīs gadus mācīja tikai pirmo klasi, 
kura atradās bērnudārza telpās. Vēlāk 
1. klasi pārcēla uz skolu, un viņa bija 
audzinātāja no 1. līdz 3. klasei, vēlāk 
līdz 4. klasei. Skolotāja ar prieku atce-
ras talantīgo mācību pārzini I. Koļesņi-
kovu, sirsnīgo direktoru B. Zukuli. Dz. 
Ozola-Ozoliņa no sirds iemīlēja peda-
goga darbu, viņai bija mīļi savi audzi-
nāmie, jo bieži jutās kā klases mamma, 
kura katru samīļo, iemāca dzīves gud-

rības, godīgumu, taisnīgumu, sarāj, ja 
nepieciešams. Skolotājai ar savu klasi 
patika iestudēt ludziņas, kuras katru 
gadu izrādīja vecākiem un draugiem. 
Tas bija liels notikums – mācīties no 
galvas tekstu, domāt par dekorācijām, 
tērpiem utt. Dz. Ozola-Ozoliņa mudi-
nāja skolēnus būt radošiem, rakstīt 
dzejoļus, viņa pat kādu laiku vadīja 
dzejnieku pulciņu. Darbs skolotājai 
bija dzīves jēga un pamats, un kur vēl 
lielāku prieku, ja kāds pieaudzis puisis 
vai meitene pasaka: „Paldies, skolotāj, 
paldies par mācīšanu un skološanu!” 
Dz. Ozola-Ozoliņa darba gaitas Mad-
lienas vidusskolā beidza 2014. gadā, 

nostrādājot 29 gadus. Viņa novēl, lai 
skolotāju kolektīvs ir draudzīgs un iz-
palīdzīgs, lai vidusskola vēl pastāvētu 
daudzus gadus!

Paldies visiem skolotājiem, kuri at-
saucās, izteica savas domas, uzraks-
tīja! Jūs esat Madlienas vidusskolas 
lepnums, prieks un zelta fonds. Jūsu 
darba gadi ir bijuši skolas virzītājspēks 
un izaugsme. Nākamajā avīzes numu-
rā turpināsim iepazīties ar ilggadējiem 
pedagogiem un viņu paveikto, jo nā-
kotne balstās uz saknēm un stingra, 
noturīga pamata.

Materiālu apkopoja Zinta Saulīte

Vinnija Pūka dzimšanas diena 
„Pienenītes” grupā

Ārā aukstums un sals, bet mūsu 
sirdis silda Vinnijs Pūks. Kāpēc tā? Jan-
vāra mēnesī Ogres Centrālā bibliotēka 
piedāvāja A. A. Milna un mīļā lācīša 
Vinnija Pūka dzimšanas dienai veltītu 
erudīcijas un radošo konkursu, kurā 
piedalījāmies arī mēs. Bērniem ļoti 
patīk grāmatas skatīties un klausīties 
pirms gulēšanas stāstus un pasakas, 
tāpēc nolēmām piedalīties. Erudīcijas 
konkursā pildījām krustvārdu mīklu un 
atminējām atslēgvārdu – medus, bet 
radošajā konkursā taisījām Vinnijam 
Pūkam dzimšanas dienā dāvanu – ko-
lāžas tehnikā apsveikumu. Izveidoto 
apsveikumu skolotāja Aelita Lazdiņa 
aizgādāja uz Ogres Centrālo bibliotē-
ku. 

Lai atgādinātu, cik ļoti piepildīta un 
aizraujoša ir grāmatu pasaule, mums 
tika atsūtīta Vinnija Pūka dzimšanas 
dienas prezentācija un papildus ma-
teriāli nodarbībām. Prezentācijā var 
iepazīties ar A. A. Milna grāmatas raša-
nās stāstu un vispārīgu informāciju par 
tēliem, Vinnija Pūka grāmatu apskatu, 
tajā ir aktivitāšu pauzes, kurās iespē-
jams noklausīties vai iemācīties dzie-
smiņas un izkustēties, vingrojot kopā 
ar Pūku. Prezentācijā ir arī stāsts „Pūka 
lielais dzimšanas dienas pārsteigums” 
kopīgai lasīšanai un jautājumi dzirdētā 
nostiprināšanai, dažādi uzdevumi do-
māšanai, kā arī radošuma, iztēles un 
sīkās motorikas attīstīšanai. 

Bērni uzzināja, kā radās stāsts par 

Vinniju Pūku un kas to sarakstīja, kur 
dzīvo lācītis un kas viņam garšo, kādi 
viņam ir draugi, iemācījās jautru dun-
gādziesmiņu un kārtīgi izvingrojās, kā 
arī kopā izlasījām jauku stāstu.

Svētkus svinējām grupas telpā ar 

pašu gatavotām krāsainām maskām, 
baloniem, medu un gardumiem. Kā 
jau svētkos! Un ar nepacietību gaidām 
konkursa rezultātus!

     
 Skolotāja Mārīte Dzalba
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Ielūkojoties R. Mūka konkursa darbos

Iepriekšējā avīzes numurā bija ie-
spēja iepazīties ar trim R. Mūka kon-
kursa darbiem, šajā – nākamie trīs. 
Janvārī uzzinājām arī konkursa rezultā-
tus, un tie bija iepriecinoši – 9. klases 
skolniekam Justam Liepiņam  3. vieta, 
9. klases skolniecei Ilutai Rubenei un 
12. klases skolniecei Marijai Uļjanei – 
atzinība. Paldies skolotājām – Justīnei 
Lindei un Zintai Saulītei! Prieks par 
skolēniem, kuri grib piedalīties kon-
kursos, cenšas, un gandarījums par 
augsto novērtējumu. Lai jauka lasīša-
na!

Patiesās ikdienas krāsas

(..) Mēs domājam, ka dzīvojam brī-
vu un pilnvērtīgu dzīvi. Pērkam preces 
veikalā un tērējam naudu  maizei, kura 
stāv  plauktiņā un ik rītu lūkojas uz 
mani. Pēc nedēļas tas nav mainījies, 
un tad tā tiek izmesta, jo nav apēsta. 
Cik nevērtīgas mūsu acīs mēdz būt lie-
tas, kas uztur mūsu dzīvību. Tomēr viss 
nav tik vienkārši. Pērkot preces, mēs 
tērējam savu laiku no sava mūža, mēs 
pelnām naudu strādājot, tas nozīmē, 
ka par lietām mēs maksājam ar savu 
dzīvi. Desmit sekundes, minūtes un 
pat stundas mēs sevi deldējam, dzeno-
ties pēc labākā. Kas patiesībā ir labs? 
Vai cilvēks kļūst labs, kad pasniedz 
roku pakritušam vai pasauc citu palī-
gā… bet, ja paiet garām, tad tiesā vēl 
ilgi. Vai būs kāds, kurš cienīs tavu izvē-
li nepalīdzēt? Vai sliktie vārdi, izteikti 
dusmās, vairs nav vārdi, bet ir skaļās 
domas un patiesums, kas klusē jau ga-
diem?! 

Cilvēki mēdz teikt: ,,Viena kļūda, 
un tu esi zaudējis!” Es teiktu: ,,Viena 

kļūda, un tev ir iespēja mācīties, lai la-
botu to.” Pieļaujot kļūdas, mēs augam, 
attīstāmies un motivējam citus, bet ti-
kai tad, ja spējam tās pārvarēt. Šodien 
es esmu gatavs padot roku tam, kas 
krīt. Esmu gatavs sadzirdēt tos, kurus 
neviens nedzird, un saredzēt tos, kas 
lēnām izdziest. Ik rītu, raugoties spo-
gulī, es redzu jaunieti tuksnesī, uz kuru 
esmu atvests pilnīgi viens un neaizsar-
gāts. Cilvēku ilūzijas ik sekundi vēro 
mani, bet neviens nepienāk un nepa-
sniedz roku. Zeme, uz kuras mēs dzī-
vojam, elpojam un mīlam, ir blēžu un 
naida pārņemta. Vai kāds tai pasniedz 
roku? Neraugoties uz to, katru rītu 
manā logā iespīd saules stars, kurš pēc 
iespējas ātrāk cenšas sasniegt manu 
acu baltumu, lai modinātu. Šis mirklis 
katru rītu liek pārliecināties par to, ka 
mēs elpojam līdz ar zemi un zeme elpo 
līdz ar mums. Cilvēki sāk dienu līdz ar 
saules stariem un iet gulēt ar saules 
rietiem. Dzīve ir kā bezgalīga barības 
ķēde, kur vienīgie uzbrucēji esam mēs 
paši. (..)

Vari skaļi kliegt, bet tas nenozīmē, 
ka tevi kāds dzirdēs. Izdarīts darbs ir 
krietni vērtīgāks par pateiktu vārdu. 
Viens, divi, trīs, es atveru acis, dziļais 
miegs mani vēlas pārņēma pilnībā. 
Pieeju pie spoguļa ar smaidu sejā, 
aizvien raugos savā atspulgā un saku: 
„Labrīt, es un tu, mēs elpojam reizē! 
Mums jāsaudzē, jāiedvesmo un jāmīl 
vienam otru.”

Justs Liepiņš, 9.kl.

Zemīte

Mazajam zirneklītim, skatoties no 
zemes, viss šķiet tik milzonīgi augstu. 

Pa zāles stiebriņu tas cenšas uzrāpties 
augšā. Rasas pilīte lēni tek lejā, un zir-
neklis aizslīd prom. Mežā viss ir kluss 
un mierīgs. Vienīgi cilvēka skaļie soļi 
zirneklītim šķiet baismīgi. Pēkšņi koku 
zarus, melleņu krūmājus un zirneklīša 
kājiņas apspīd garie saules stari. Cil-
vēks izbauda šo skatu. Apkārt var sa-
just siltumu. Zeme, šķiet, ka mostas. 
Cilvēks apguļas tumši zaļajās, mīksta-
jās sūnās un jūtas kā daļiņa no dabas. 
Domās tikai skan – mana zemīte, es to 
sargāšu un kopšu. 

Visapkārt valda harmonija un pa-
tiess prieks! Zeme smaržo un zaļo. 
Pieneņpūka paceļas augstu gaisā. Tā 
lido tik viegli un cēli. Maigi nosēžas 
puķu bagātajā pļavā. Cilvēkam gribas 
apskaut lielo ozolu un sajust tā diženo 
spēku. Pa taciņu aizskrien lapsa, kurai 
vienmēr ir paticis šis noslēpumu pil-
nais mežs. Viņa viltīgi uzmet skatu uz 
koku lapām un aizskrien tālāk. Rasas 
mirdzumā visapkārt spīd zālājs. Arī za-
ķim patīk rīta saules greznaini apspī-
dētais mežs. Tas brītiņu apstājas, ieel-
po svaigo gaisu un skrien tālāk. Putni 
jau modina visus ar savām skanīgajām 
dziesmām. Viņi lido no viena zara uz 
otru. Aplūko apkārtni un ilgi pastaigā-
jas pa pļavām. Smalkās kājiņas atrau-
jas no zemes, un putni turpina savu 
ceļojumu. 

Cilvēks, skatoties uz šo burvību, 
sāk aizdomāties, kādēļ manai zemei 
tik daudz ir nācies ciest. Tā nekad nav 
pelnījusi nicinājumu un piesārņojumu. 
Seja kļūst raižu pilna un domīga. Es 
gribu zemītei palīdzēt, darīsim to visi 
kopā! 

Anna Uļjane, 12.kl.
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Cikls

Melna un nezināma nakts,
Visapkārt viens vientuļš sniegs,
Caur atslēgas caurumu 
kaut kas takšķ,
Tas nav zvēru klusais miegs.

Visiem viens vienīgs laiks,
Visiem uz loga ledus zieds,
Vējš vaigā pūš maigs,

Virs apvāršņa paveras saules riets.

Apžilbst lapsas ciešā miga,
Tā nesaprot, kāpēc paliek akla,
Nevar redzēt, vai snieg vai sniga,
Tikai redzams ceļš uz mājām – 
tā mazā taka.

Viss klusi, līdz saule atkal ausīs,
Tikai tagad pasaulē viss 

neredzams,
Zvēri sēdēs un klusumu klausīs,
Bet viss paliek arvien nedzirdams.

Nejūt vairs tīro gaisu,
Sniegs vairs nav balts,
Cilvēku sejās redz smaidu,
Bet zvēri paliek klusi un stalti.

Marija Uļjane, 12.kl.

Pašvaldība izsludina projektu konkursus 
sabiedrības iniciatīvu atbalstam

Ogres novada pašvaldība izsludina 
ikgadējos projektu konkursus sabied-
rības iniciatīvu atbalstam – „Radoši 
– Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres 
novadam” („R.A.D.I. – Ogres nova-
dam”) un „Veidojam vidi ap mums 
Ogres novadā”. Projektu konkursa 
„R.A.D.I. – Ogres novadam” mērķis 
ir veicināt sabiedrības iniciatīvas ne-
formālās izglītības, pilsoniskās akti-
vitātes, sporta, aktīva dzīvesveida un 
kultūras jomā. Tā ietvaros nevalstiskās 
organizācijas un komersanti var pie-
teikt projektus, kas tiek īstenoti visā 
jaunizveidotā Ogres novada adminis-
tratīvajā teritorijā, ir saistīti ar nefor-
mālās izglītības, sporta un kultūras pa-
sākumu organizēšanu, kā arī ar aktīva 
dzīvesveida un pilsoniskās aktivitātes 
veicināšanu, sniedz labumu pēc iespē-
jas plašākai sabiedrībai un nav vērsti 
uz vienas organizācijas vai atsevišķu 
personu labuma gūšanu.

Kopējais konkursā pieejamais fi-

nansējums ir 60 000 eiro. Maksimālā 
summa, kas var tikt piešķirta vienam 
projektam, ir 2000 eiro.

Konkursa atbalsta virzieni: 
1. neformālās izglītības pasāku-

mu un aktivitāšu organizēšana;
2. pilsoniskās aktivitātes un sa-

biedrības līdzdalības veicināšana;
3. sporta un aktīvu dzīvesveidu 

veicinošu pasākumu un aktivitāšu or-
ganizēšana;

4. kultūras pasākumu un aktivi-
tāšu organizēšana.

Projektu pieteikumi konkursā 
„R.A.D.I. – Ogres novadam” jāiesniedz 
līdz 2022. gada 10. februārim plkst. 
17.00. Konkursa nolikums, pieteikuma 
veidlapa un norādījumi tās aizpildīša-
nai pieejami Ogres novada pašvaldī-
bas mājaslapā (sadaļā Pašvaldība – 
Projekti – Projekti).

Projektu konkurss „Veidojam vidi 
ap mums Ogres novadā” dod iespēju 
iedzīvotājiem īstenot projektus da-

žādās ar dzīves vides kvalitātes uzla-
bošanu saistītās sfērās. Tā ietvaros 
iedzīvotāju grupas un nevalstiskās or-
ganizācijas var pieteikt projektus, kas 
tiek īstenoti visā jaunizveidotā Ogres 
novada administratīvajā teritorijā, ir 
saistīti ar dzīves kvalitātes uzlabošanu 
un sniedz labumu pēc iespējas plašā-
kai sabiedrībai. 

Kopējais konkursā pieejamais fi-
nansējums ir 80 000 eiro. Maksimālā 
summa, kas var tikt piešķirta vienam 
projektam, ir 2000 eiro.

Konkursa prioritātes: 
1. publiski pieejamu atpūtas, 

sporta un sabiedrisko zonu un objektu 
izveide, atjaunošana, labiekārtošana 
un apzaļumošana;

2. kultūrvēsturisku objektu at-
jaunošana, labiekārtošana un apzaļu-
mošana;

3. jaunu vides objektu izveide;
4. citas investīcijas publiski pie-

ejamā infrastruktūrā un/vai sabiedris-
ki nozīmīgu problēmu risināšanai.

Projektu pieteikumi konkursā „Vei-
dojam vidi ap mums Ogres novadā” 
jāiesniedz līdz 2022. gada 23. febru-
ārim plkst. 17.00. Konkursa nolikums, 
pieteikuma veidlapa, norādījumi tās 
aizpildīšanai un citi ar konkursu sais-
tītie dokumenti pieejami Ogres novada 
pašvaldības mājaslapā (sadaļā Pašval-
dība – Projekti – Projekti).

Projektu iesniedzēji par iesniegto 
projektu pieteikumu izvērtēšanas re-
zultātiem tiks informēti līdz 2022. gada 
6. maijam. Konsultācijas par projektu 
konkursiem sniedz Ogres novada paš-
valdības sabiedrisko attiecību speciā-
liste – projektu vadītāja Sanda Zemīte 
(tālr. 65022169, e-pasts: 
sanda.zemite@ogresnovads.lv).
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Ziema – sniegs, sals un sniegavīrs

Sals un sniegs
Nes prieku bērniem.
Ir Ziemassvētki,
Egle mirdz rotās.
Galdu klājam mēs,
Sagaidām Ziemassvētkus.

Mārcis Mačs, 1.kl.

Ziemā slidens ledus,
Ir arī biezs sniegs.
Ejam visi pikoties.
Mājas pagalms balts,
Arī ļoti auksts.

Madara Kārkliņa, 1.kl.

Sniegs krīt,
Nenāk miegs.
Ir jautri.
Es slidoju,
Gaidu ciemos
Sniegpārslas.

Melānija Liepiņa, 1.kl.

Ziemā ir sals,
Ir auksti.
Es eju ārā,
Man patīk celt sniegavīrus,
Arī pikoties.

Amēlija Kokina, 1.kl.

Ziemā ir auksti,
Ir ledus un sniegs.
Eglītes skaistas,
Mājās pušķotas,
Arī dāvanas ir.

Erlends Antonovs, 1.kl.

Ziema, ziema
Ielās, laukos.
Es gribu braukt ar ragaviņām,
Man patīk arī slidot
Ar tevi kopā.

Poļina Mihņenoka, 1.kl.

Ziemā ir interesanti,
Ir arī auksti.
Es eju pastaigā ar suni,
Manam sunim patīk rotaļas sniegā,
Arī man ir jautri.

Adele Kurtiša, 1.kl.

Skaista svece eglītē
Vecgada vakarā.
Eglītē mirdz un staro tā.
Caur sveču liesmu redzu –
Eglīte, cik skaista tu!

Māra Sproģe, 2.kl.

Ziema ir tik balta,
Istaba tik tīra!
Esmu priecīga un jautra.
Mana ģimene ir laimīga.
Ak, skaistā ziema!
 Kerija Volkoviča, 2.kl.

Ziema netīšām
Ielec sapnī.
Eža sapnī.
Miegainais ezis pamostas,
Atver logu, redz – pavasar’s klāt!

Sāra Salgrāve-Zakovska, 3.kl.
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Sniegavīrs

Es pie mājas baltu, tīru
Uzcēlu sev sniegavīru.
Galvā spainis, rokā slota,
Sejas vidū – burkānrota.

Un, spīdot spožai saulītei,
Pak, pak, pak, krīt pilītes.
Sniegavīram lielas bēdas –
Izkusa tam abas pēdas.

Satecēja peļķē viņš,
Uznāca man raudieniņš.
Es pa peļķi pabradāju,
Tad ar prieku mājās gāju.

Es pa logu paskatos,
Sniegavīru atceros.
Tas nekas, ka viņa nav,
Nedaudz apnicis bij’ jau.

Karīna Zelča, 5.kl.

Lielīgais sniegavīrs

No rīta mēs uzcēlām sniegavīru,
Tādu lielu, baltu, mazliet apaļīgu.
Aplikām šalli, lai stilīgāk būtu,
Cilindru galvā, lai modīgāk kļūtu.

Stāv viņš  un lepojas,
Degunu debesīs pacēlis.
Smīn ar ogļu melno muti,
Negrib klausīties viņš teikto.

Bij’ zaķīt’s atskrējis apsveicināties,
Un zīlītes čivinot sveica to,
Bet sniegavīrs tik nopūtās
Un teica: „Lasieties, ka prom!”

Pienāca vakars, tāds baiss 
un tumšs.
Sniegavīrs kļuva bezgala vientuļš.
Viņš jauniegūtos draugus sasauca,
Uz sniega balli ielūdza.

Nu sniegavīrs bija atmaidzis,
Bij’ šo to gudru apjēdzis.
Ja esi lielīgs, tas sāpinās visus –
Gan tevi, gan mani, gan visus citus!

Patrīcija Anna Rone, 5.kl.

Sniegavīriņš un sieviņa

Tik balts un tīrs
Ir šis sniegavīrs.
Miljoniem pārsliņu veido viņu.
Varbūt vēl uzvelt sieviņu?

Uzvelšu viņu – ne tieviņu,

Lielu, stipru, varenu, apaļu.
Šallīti ap kaklu tīšu
No sarkanzaļa kamolīša.
Lakatiņu galvā siešu.

Bargais sals lai neķer viņu –
Sniegavīra sieviņu!
Vareni lai viņi abi
Priecē bērnus katru ziemu!

Klusā ziemas naktī
Vīram, sievai dejot vienā taktī.
Kā sniega pārslām plaukstās abās
Raisīt sapņus – mīkstos, labos.

Ziemas pārslu kristāliņi
Mirdz kā balti taurentiņi,
Pārklāj zemi viegliem spārniem,
Domas paliek labiem vārdiem!

Raiens Perfiševs, 5.kl.
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