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Agrā rīta saule pār koku zariem vie-
nā mirklī izdzēš nakts tumsu. Parādās 
silueti, formas. Aust jauna diena. Tum-
sā itin viss ir izgaisis – nav ne skaistā, 
ne neglītā. Nav krāsu un apzīmējumu. 
Nav patikas un nepatikas. Un acis, ku-
rām tik ļoti ikdienā pierasts uzticēties, 
redz tikai melnu, melnu tukšumu. It kā 
viss, ko gaisma ļāva saskatīt, pēkšņi 
pazudis. Ko gaisma devusi, tumsa at-
ņēmusi.

Un varbūt mēs no gaismas esam 
pārāk atkarīgi? Un arī pārāk atkarīgi 
no tā, ko redzam? Kam gan lai uzticas 
tumsā? Un vai tas, ko redzam, kad 
gaisma ir tas pats, kad tumsa? Jo pa-
zūd formas, krāsas, arī dusmīgās sejas 
pazūd, kas gaismā izraisīja nepatiku. 
Un arī tās skaistās sejas, kas tik ļoti 
lika sirdij pukstēt straujāk... Kam lai 

uzticas tumsā?
Ne viss ir tā, kā izskatās... Jo, ja 

būtu, tad pilnīgi visi redzētu vienādi. 
Tomēr redzējumi ļoti atšķiras, pat ska-
toties uz vienu un to pašu lietu, vietu, 
cilvēku, katram ir savs skatījums. Viens 
un tas pats cilvēks kādam ir draugs, ci-
tam ienaidnieks, vēl kādam svešinieks. 
Pat tuvākie draugi pirms kāda laika bija 
viens otram svešinieki. Un labi draugi 
var pēkšņi kļūt par lielākajiem ienaid-
niekiem. Reti, bet tomēr arī ienaidnieki 
var pēkšņi kļūt par draugiem. Itin viss 
var mainīties pēkšņi. 

Agrā rīta saule pār koku zariem iz-
dzēš tumsu.  Esot nomodā, var kļūt par 
liecinieku mirklim, kad gaisma svin 
savu uzvaru pār tumsu! Tik īss un gais-
tošs tas brīdis – kā visa dzīve... 

Un viss sākas no jauna. Mums dota 

atkal viena iespēja – piepildīt to ar 
kaut ko... Tā sajūta, ka tik tikko kaut 
kas sācies – kā piedzimšana. Un ne-
viens nezina, kā beigsies. Neviens ne-
zina, kas notiks un kā būs. Lielais nezi-
nāmais tik plašs kā zvaigžņotā debess, 
kā visums, kam nav ne gala, ne malas. 
Var tikai būt par liecinieku saullēktam. 
Ar savu klātesamību. Un neko vairāk. 

Cilvēks vienmēr meklē kaut ko pa-
liekošu, kaut ko stabilu un nemainīgu, 
kaut ko, pie kā pieturēties. Bet varbūt 
nekā tāda nemaz nav? Varbūt vienīgais 
un stabilais ir tikai tas, ka viss mainās 
un ir nepastāvīgs. Kā agrā rīta saule pār 
koku zariem vienā mirklī izdzēš nakts 
tumsu... Un pēc brīža nekas no tā, kas 
bijis, vairs nav palicis...

  Mareks Liepa                            

Lai burvīgi ziedi
Gulst šodien pie kājām.

Lai prieks kā vilnis,
Kas krastā nāk, skauj.

Lai visur, kur ej,
Tevi pieņem kā mājās,

No sirds ietais ceļš
Citās vietu rast ļauj.

/Aija Celma/

Sirsnīgi sveicam 
jūlija jubilārus!
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Par atbalstu Ogres novada iedzīvotājiem, kuri 
sniedz palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem
Ogres novada pašvaldības domes 

ārkārtas sēdē 2022. gada 3. martā tika 
pieņemts lēmums ,,Par atbalsta pasā-
kumiem Ogres novada iedzīvotājiem, 
kuri sniedz palīdzību Ukrainai vai Uk-
rainas bēgļiem” (protokols Nr.4., 3). 
Ar 2022. gada 26. maija grozījumiem 
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta liku-
mā tā 7.1 pantā ir paredzēta atlīdzība 
par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitinā-
šanu gadījumos, kad fiziskā vai juri-
diskā persona sev piederošā mājoklī 
bez maksas izmitina vienu vai vairākus 
Ukrainas civiliedzīvotājus. 2022. gada 
12. martā tika pieņemti Ministru kabi-
neta noteikumi Nr.168 ,,Noteikumi par 
primāri sniedzamā atbalsta nodrošinā-
šanu Ukrainas civiliedzīvotājiem”, kuri 
nosaka Ukrainas civiliedzīvotājiem 
sniegto izmitināšanas un ēdināšanas 
atbalsta pasākumu apmaksas kārtību. 

 Ņemot vērā minēto un pama-
tojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 
12. pantu, 14. panta pirmās daļas 3. 
punktu, 15. panta pirmās daļas 1. pun-
ktu, Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta 
likuma 7.1 pantu un 12. pantu un Mi-
nistru kabineta 2022. gada 12. marta 
noteikumiem Nr. 168 “Noteikumi par 
primāri sniedzamā atbalsta nodroši-
nāšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem”, 
balsojot ar 18 balsīm ,,Par” (Andris 
Krauja, Artūrs Mangulis, Dace Kļaviņa, 
Dace Māliņa, Dace Nikolaisone, Dainis 
Širovs, Dzirkstīte Žindiga, Egils Hel-
manis, Gints Sīviņš, Ilmārs Zemnieks, 
Indulis Trapiņš, Jānis Kaijaks, Jānis Si-
liņš, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Rū-
dolfs Kudļa, Toms Āboltiņš, Valentīns 
Špēlis), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” – nav, 
Ogres novada pašvaldības dome NO-
LEMJ:

1. Noteikt, ka Ogres novada pašval-
dības Centrālā administrācija:

1.1. uztur to Ukrainas civiliedzīvo-
tāju sarakstu, kuriem pašvaldības ad-
ministratīvajā vai sadarbības teritorijā 
tiek nodrošināts primāri sniedzamais 
atbalsts, kā arī norāda atbalsta veidu, 
vietu un izmantošanas apjomu dien-
naktī;

1.2. ir tiesīga veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu  normatīvajos aktos no-
teikto līdzekļu izlietojuma uzraudzības 
kontroli atbilstoši atbalsta mērķim.

2. Noteikt, ka Ogres novada So-
ciālais dienests izskata pieteikumus 
un pieņem lēmumus par atlīdzības no-
teikšanu ar izmitināšanu saistītu pa-
pildu izmaksu kompensēšanai fiziskai 
vai juridiskai personai, kuras deklarētā 
dzīvesvieta ir Ogres novada adminis-
tratīvā teritorija un kura sev piederošā 
mājoklī bez maksas izmitina vienu vai 
vairākus Ukrainas civiliedzīvotājus.

3. Noteikt, ka šī lēmuma 12. punktā 
minētā komisija:

3.1. pieņem lēmumu slēgt īres lī-
gumu ar privātpersonu (izīrētāju) par 
mājokļa, kas atrodas Ogres novada 
administratīvajā teritorijā, izīrēšanu 
Ukrainas civiliedzīvotājiem;

3.2. izvērtē nomas maksas atbilstī-
bu īres dzīvokļu tirgus cenām attiecī-
gajā Ogres novada administratīvajā 
teritorijā;

3.3. nosaka atlīdzības apmēru par 
mājokļa lietošanu, kas ietver pielīgto 
īres maksu saskaņā ar šī lēmuma 3.2. 
punktu un visus ar dzīvojamās telpas 
lietošanu saistītos maksājumus, bet 
ne vairāk kā 400 euro mēnesī par mā-
jokli;

4. Šī lēmuma 2. un 3. punktā minē-
to atlīdzību persona ir tiesīga saņemt, 
sākot ar 2022. gada 25. maiju normatī-
vajos aktos noteiktajā termiņā un ap-
jomā.

5. Lai saņemtu šī lēmuma 2. punktā 
minēto atlīdzību, fiziskai vai juridiskai 
personai jāiesniedz pieteikums Ogres 
novada Sociālajā dienestā (adrese: 
Upes prospektā 16, Ogrē, elektroniskā 
pasta adrese: ogressd@ogresnovads.
lv). Pieteikumā iekļauj Ukrainas civil-
iedzīvotāju atbalsta likuma 7.1 panta 
otrajā daļā minētās ziņas.

6. Lai saņemtu šī lēmuma 3.3. pun-
ktā minēto atlīdzību, fiziska vai juridis-
ka persona iesniedz pieteikumu Ogres 
novada pašvaldības Centrālai adminis-
trācijai (Brīvības iela 33, Ogre, Ogres 
novads, LV–5001, elektroniskā pasta 
adrese: ogredome@ogresnovads.lv). 
Pieteikumā iekļauj šādas ziņas:

6.1. iesniedzēja vārds, uzvārds, 
personas kods, kredītiestādes mak-
sājuma vai pasta norēķinu sistēmas 
konts, kontaktinformācija;

6.2. mājokļa, kurā tiek uzņemti Uk-

rainas civiliedzīvotāji, adrese, izmiti-
nāšanai nodotā platība, paredzētais 
izmitināšanas periods;

6.3. mājokļa piederību apliecinošs 
dokuments;

6.4. katra izmitinātā Ukrainas civil-
iedzīvotāja vārds, uzvārds, personas 
kods.

7. Šī lēmuma 3.1. punktā minētajā 
gadījumā tiek slēgts trīspusējs līgums, 
kur viena no pusēm ir Ogres novada 
pašvaldība, otra puse – izīrētājs, trešā 
puse – izīrētāja telpās izmitinātais Uk-
rainas civiliedzīvotājs vai civiliedzīvo-
tāji. Ogres novada pašvaldības vārdā 
līgumu paraksta pašvaldības izpilddi-
rektors.

8. Ogres novada pašvaldības Cen-
trālā administrācija un Ogres novada 
Sociālais dienests savstarpēji apmai-
nās ar informāciju par pieņemtajiem 
lēmumiem par atlīdzības noteikšanu 
saistībā ar Ukrainas civiliedzīvotāju 
izmitināšanu. Ja persona ir saņēmusi 
vienu no šī lēmuma 2. vai 3. punktā 
minētajiem atlīdzības veidiem, tai nav 
tiesības noteiktās atlīdzības periodā 
saņemt otru atlīdzību saistībā ar Ukrai-
nas civiliedzīvotāju izmitināšanu.

9. Ja Ukrainas civiliedzīvotāju izmi-
tināšana mājoklī tiek izbeigta pirms 
atbalsta beigām, tad izmitinātājam ir 
pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darb-
dienu laikā rakstveidā informēt par 
to Ogres novada Sociālo dienestu šī 
lēmuma 2. punktā minētajā gadījumā 
vai Ogres novada pašvaldības Centrālo 
administrāciju šī lēmuma 3. punktā mi-
nētajā gadījumā.

10. Noteikt, ka atlīdzība par Ukrai-
nas civiliedzīvotāju izmitināšanu līdz 
2022. gada 24. maijam (ieskaitot) tiek 
noteikta saskaņā ar Ogres novada paš-
valdības 2022. gada 3. marta lēmumu 
,,Par atbalsta pasākumiem Ogres no-
vada iedzīvotājiem, kuri sniedz palī-
dzību Ukrainai vai Ukrainas bēgļiem” 
(protokols Nr.4., 3).

11. Uzdot Ogres novada pašvaldī-
bas izpilddirektoram veikt grozījumus 
līdz šim noslēgtajos līgumos par Uk-
rainas civiliedzīvotāju izmitināšanu 
atbilstoši šim lēmumam.

12. Lēmumu par Ukrainas civiliedzī-
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votājiem nodrošināto izmitināšanas 
pakalpojumu, slēdzot īres līgumu ar 
privātpersonu (izīrētāju) par mājokļa 
izīrēšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, 
pieņem komisija šādā sastāvā:

12.1. komisijas priekšsēdētāja – 
Dana Bārbale, Ogres novada pašvaldī-
bas izpilddirektora vietniece;

12.2. komisijas priekšsēdētāja 
vietniece – Dace Līva, Ogres novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāja 
asistente un atbildīgā persona koor-
dinācijas jautājumos par pašvaldības 
atbalstu Ukrainai;

12.3. komisijas locekle – Silvija Vel-
berga, Ogres novada pašvaldības Cen-
trālās administrācijas Budžeta nodaļas 
vadītāja;

12.4. komisijas locekle – Sarmīte 
Kirhnere, Ogres novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas nekustamo 
īpašumu nodokļu speciāliste;

12.5. komisijas locekle – Inese Dar-
ge, Ogres novada pašvaldības Centrā-
lās administrācijas Juridiskās nodaļas 

juriste;
12.6. komisijas locekle – Inta Zirnī-

te, Ogres novada pašvaldības Centrā-
lās administrācijas Finanšu nodaļas 
vadītāja;

12.7. komisijas sekretārs – Jāzeps 
Gribusts, Ogres novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas Juridiskās 
nodaļas jurists. 

13. Atļaut šī lēmuma 12. punktā mi-
nētajai komisijai sagatavot un publicēt 
papildu informāciju par šajā lēmumā 
minēto atbalsta saņemšanas kārtību 
un iesniedzamajiem dokumentiem (tai 
skaitā izstrādāt iesnieguma veidlapu).

14. Noteikt, ka izmitināšanas pa-
kalpojumi, kas tiek sniegti šī lēmuma 
2. un 3. punktā noteiktajā kārtībā, tiek 
apmaksāti no Ogres novada pašvaldī-
bas budžeta līdzekļiem. 

15. Uzdot Ogres novada pašvaldī-
bas Centrālā administrācijas Finanšu 
nodaļai, izmantojot Valsts kases e-pa-
kalpojumu e-pārskati, reizi mēnesī 
līdz pārskata mēnesim – 10. datumam 

iesniegt Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijai pārskatu par 
izdevumiem, kas saistīti ar atlīdzības 
izmaksāšanu.

16. Uzdot Ogres novada pašvaldī-
bas Centrālās administrācijas Komu-
nikācijas nodaļai pašvaldības mājas 
lapā un citos pašvaldības sociālajos 
tīklos regulāri publicēt informāciju par 
Ogres novada pašvaldības atbalsta 
pasākumiem Ogres novada iedzīvotā-
jiem, kuri sniedz palīdzību Ukrainai vai 
Ukrainas bēgļiem.  

17. Atzīt par spēku zaudējušu Ogres 
novada pašvaldības domes 2022. 
gada 3. marta lēmumu ,,Par atbalsta 
pasākumiem Ogres novada iedzīvotā-
jiem, kuri sniedz palīdzību Ukrainai vai 
Ukrainas bēgļiem” (protokols Nr.4., 3).

18. Kontroli par lēmuma izpildi uz-
dot Ogres novada pašvaldības izpilddi-
rektoram.

Sēdes vadītājs – domes priekšsēdētājs 
E. Helmanis

Par vidi degradējošām būvēm Madlienā
Informējam, ka 2022. gada martā 

Madlienas pagasta pārvalde nosūtīja 
Ogres novada būvvaldei vēstuli, vēršot 
uzmanību, ka Ogres novada Madlienas 
pagasta centrā atrodas vidi degradē-
jošas un cilvēku dzīvību apdraudošas 
ēkas – „Šautuve” un „Pirts-peldba-
seins” (turpmāk – Nekustamie īpašu-
mi).

2022. gada 29. martā Ogres nova-
da Būvvaldes būvinspektors apsekoja 
Nekustamos īpašumus un sastādīja 
atzinumus „Atzinums par būves pār-
baudi”. Būvvalde 2022. gada 5. maijā 
pieņēma lēmumu „Par cilvēka drošību 
apdraudošu un vidi degradējošu būv-
ju „Šautuve” un „Pirts-peldbaseins”, 
Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., 
sakārtošanu”, paredzot, ka Nekusta-
mo īpašumu īpašniekam Nekustamajā 
īpašumā esošās būves jāsakārto at-
bilstoši normatīvo aktu prasībām līdz 
2022. gada 1. augustam.

Būvvalde 2022. gada 1. jūnijā pie-
ņēma lēmumu „Par būvju „Šautuve” un 
„Pirts-peldbaseins”, Madliena, Mad-
lienas pag., Ogres nov., klasificēšanu 
par cilvēku drošību apdraudošām un 
vidi degradējošām”. Minētais lēmums 
nosūtīts Ogres novada pašvaldībai ne-

kustamā īpašuma nodokļa likmes pār-
skatīšanai.

Būvvalde 2022. gada 1. jūnijā pie-
ņēma lēmumu „Par būvju „Šautuve” un 
„Pirts-Peldbaseins”, Madliena, Mad-
lienas pag., Ogres nov., tehniskās iz-
pētes veikšanu”, uzdodot Nekustamo 
īpašumu īpašniekam līdz 2022. gada 
1. jūlijam veikt būvju „Šautuve” un 
„Pirts-peldbaseins”, Madliena, Mad-

lienas pag., Ogres nov., konstrukciju 
detalizētu tehnisko izpēti. Ogres nova-
da pašvaldība informē, ja Nekustamo 
īpašumu īpašnieks neveiks darbības 
atbilstoši Būvvaldes lēmumos noteik-
tajiem termiņiem, tad Ogres novada 
pašvaldība atbilstoši Administratīvā 
procesa likuma regulējumam uzsāks 
minēto lēmumu piespiedu izpildi.
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4. jūnijā Madlienas vidusskolas aktu 
zālē notika 12. klases izlaidums. Atva-
das no skolas ir kā krustceles, tikša-
nās vieta, no kuras sāksies jauna laika 
skaitīšana – patstāvīgas pieaugušo 
dzīves kilometru – dienu skaitīšana. 
Šogad skolu beidz 10 absolventi, ku-
riem vidusskolas laiks ir bijis ļoti grūts, 
jo lielāko daļu ir mācījušies attālināti. 
Neskatoties uz to, skolas dzīve ir bijusi 
daudzkrāsaina, gan prieka, gan dusmu 
pilna, bet vienmēr ir rasta iespēja, kā 

tikt galā. Absolventi ir talantīgi, daudz-
pusīgi un zinātkāri, tomēr visi ļoti at-
šķirīgi. Laiks, ko pavadīja kopā, ir devis 
ļoti daudz: pieredzi, pacietību, prasmi.
Svētki bija  gaišs un aizraujošs noti-
kums visiem. Tas bija svarīgi skolotā-
jiem, kuriem katras atvadas no skolas 
ir pagrieziena punkts. Viņi taču ir tik 
daudz pārdzīvojuši kopā un jūt lepnu-
mu par katru no beidzējiem. Šie svētki 
ir svarīgi vecākiem, kuri 12 gadu ga-
rumā priecājās par saviem bērniem, 

uztraucās par tiem, atbalstīja neveiks-
mēs.
Vēlējumus un labus vārdus pasākuma 
laikā teica Madlienas vidusskolas di-
rektors Edgars Viņķis, Madlienas pa-
gasta pārvaldes vadītājs Guntis Grau-
diņš-Pētersons un absolventu vecāki, 
kā arī audzinātāja Daiva Lūse. Visi ir 
pārliecināti, ka skolā iegūtās zināša-
nas būs pieprasītas.

12. klases audzinātāja Daiva Lūse

12. klases izlaidums

Par augu bakteriālās iedegas apkarošanas pasākumiem
Informējam, ka, pamatojoties uz 

2008. gada 21. jūlija MK noteikumu Nr. 
575 „Bakteriālās iedegas apkarošanas 
un izplatības ierobežošanas kārtība” 
3. punktu un 9.4. apakšpunktu, no 
2022. gada 9. jūnija līdz 2022. gada 15. 
septembrim Valsts augu aizsardzības 
dienests veiks augu karantīnas orga-
nisma Erwinia amylovora (Bakteriālās 
iedegas) uzraudzības pārbaudes Ogres 
novadā, 3 km rādiusā ap ar fitosanitā-
ro pasākumu lēmumu noteiktajiem 
perēkļiem, lai pārbaudītu slimības iz-
platību un nepieciešamības gadījumā 
piemērotu fitosanitāros pasākumus 
slimības ierobežošanai.

2020. gadā bakteriālā iedega kon-
statēta Ogres novada Birzgales pagas-
tā. 

Pamatojoties uz Augu aizsardzības 
likuma 18. panta otrās daļas 1. un 2. 
punktu, veiksim uzraudzību zemes 
platībās neatkarīgi no to apsaimnieko-
šanas veida, īpašuma formas un citiem 
apstākļiem (piemājas dārzos, apstādī-
jumos, savvaļā u.c.), ja tiks konstatē-
tas Bakteriālās iedegas vizuālās pazī-
mes, nemaksājot atlīdzību personām, 
inspektors ņems augu un pavairojamā 
materiāla paraugus analīzēm saskaņā 
ar Valsts augu aizsardzības dienesta 
direktora apstiprinātiem metodiska-

jiem norādījumiem. 
Pirms pārbaudes VAAD amatperso-

na (vecākais inspektors) uzrāda indi-
viduālo darba apliecību un par veikto 
pārbaudi sastāda pārbaudes aktu, 
kura kopija paliek pie pārbaudītās per-
sonas. 

Sīkāka informācija VAAD tīmekļviet-
nē par 2021. gadā Latvijā konstatēta-
jiem bakteriālās iedegas gadījumiem, 
kā arī informatīvie materiāli un lēmu-
mi par fitosanitāro pasākumu piemē-
rošanu: https://www.vaad.gov.lv/lv/
jaunums/sogad-20-paraugos-konsta-
teta-bakteriala-iedega
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Līgo meistarklases pirms Līgo

17. jūnijā pirmsskolas pagalmu pie-
pildīja bērni, lai apgūtu Līgo svētku 
tradīcijas. Vēl 6 dienas līdz svētku svi-
nēšanai, tāpēc radoši, aktīvi un māks-
linieciski darbojāmies un apguvām 
dažādas prasmes, lai bērni saprastu 
svētku nozīmi un paši aktīvi iesaistītos 
to rīkošanā arī savās ģimenēs. Ar jāņu-
zāļu virtenēm izrotājām pagalmu, no 
pagalēm cēlām trīs veidu ugunskurus, 
taisījām rotu – koka apli ar rakstu zīmi 
– un meistarojām ziedu vainagus. Gal-
venā doma – izrotājam māju, pagalmu 
un rotājamies paši. 

Kā Jāņi bez Jāņa – arī mums ir savs 
Jānis no „Pīpenītes” grupas. Viņam 
tika pasniegts ozollapu vainags, ko 
pina vadītāja Ingrīda Mārtiņa. Savukārt 
Jānis bērnus pacienāja ar tradicionālo 
Jāņu gardumu – pīrāgiem un plātsmai-
zēm. 

Par jautrību parūpējās mūzikas sko-
lotāja Ilva Kaulača, iemācīdama dzies-
mas, dejas un rotaļas. Bērniem prieks 
un jautrība, kuru laikā neviļus esam ie-
mācījušies daudz, ceram, ka bērni mā-
jās arī pastāstīs par Jāņu tradīcijām un 
iesaistīsies svētku rīkošanā. Paldies 
skolotājām un skolotāju palīgiem par 
aktīvu līdzdalību un sagatavošanās 
darbiem. Lai jauki svētki!

     
 Skolotāja Mārīte Dzalba
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Madlienas vidusskolai – 50
Mēs lepojamies

(5. turpinājums) 
Tuvojas Madlienas vidusskolas 50 

gadu salidojums, kurš notiks 24. sep-
tembrī. Gatavojoties svētkiem, jau vai-
rākus avīzes numurus ir iespēja lasīt 
skolotāju atmiņas par pavadīto laiku 
Madlienas vidusskolā. Šoreiz par pie-
dzīvo stāsta Vija Jēkabsone, Maruta 
Viduce-Ševele, Marina Dišereite, Dana 
Dātava, Edgars Viņķis.

Skolotājas Vijas Jēkabsones darbs 
ir saistīts ar Mazozolu pamatskolu, 
taču no 2009. gada viņa paralēli strā-
dā Madlienas vidusskolā un māca lat-
viešu valodu un literatūru, kā arī jaunu 
mācību priekšmetu – teātra mākslu. 
Skolotāja ir darbīga, patīk lasīt grāma-
tas, īpaši par vēsturi, viņa labi pārzina 
augu valsti un labprāt ceļo, iepazīstot 
gan Latviju, gan arī ārzemes. Par sevi 
V. Jēkabsone stāsta: „Pēc izglītības 
esmu filoloģe, latviešu valodas un lite-
ratūras pasniedzēja, absolvēju Latvijas 
Universitāti. Pirmā darbavieta bija lat-
viešu valodas katedra Filoloģijas fa-
kultātē. Tur biju laborante, strādāju ar 
dokumentiem. Kā latviešu valodas un 
literatūras skolotāja sāku strādāt sava 
dzimtā pagasta Oškalna astoņgadīga-

jā skolā, kuru pati esmu arī beigusi. 
Mācību iestāde ir vairākkārt pārdēvē-
ta. Šajā skolā esmu mācījusi arī vācu 
valodu un sportu, vadījusi dramatisko 
pulciņu. Joprojām turpinu strādāt savā 
skolā.

Nāca laiks, kad vācu valoda vairs 
nebija aktuāla, skolā kā svešvalodu 
tās vietā sāka mācīt angļu. Radās ie-
spēja skolēnus izglītot augstskolā ap-
gūtajā specialitātē – latviešu valodā 
un literatūrā, bet kaimiņu skolās. Tā 
nonācu Madlienas vidusskolā. Pirmo 
reizi bija jāstrādā paralēlklasēs. 6.b 
klase bija korekcijas klase. 6.a klasē 
bija daudz skolēnu. Bija arī tādi, kuri 
dažādos veidos centās pārbaudīt gan 
manu pacietību, gan humora izjūtu. 
Par lielu pārsteigumu – Ziemassvētkos 
no skolas direktores Aldas Karasevas 
saņēmu apsveikumu kā 6.a klases vis-
augstāk novērtētā skolotāja, kura prot 
būt prasīga un stingra, labi izskaidro 
katru jautājumu un tiek galā ar discip-
līnu stundās. Protams, biju ļoti ganda-
rīta.

Nemelošu – mūsdienās strādāt par 
skolotāju nav viegli. Bet ir gandarījuma 
brīži, kas atsver visas grūtības. Mēs, 
skolotāji, redzam, kā veidojas personī-
ba, kā no maza cilvēciņa izaug zinošs, 
par sevi pārliecināts jaunietis. Man ļoti 
patīk vieta, kurā atrodas Madlienas vi-
dusskola. Ir prieks katru rītu kāpt kalnā 
un iziet caur diviem ozolu milžiem, kuri 
reizēm pasveicina ar priecīgu lapu ča-
boņu, bet reizēm, šķiet, iegrimuši tādā 
simtgadnieku snaudā. Mums visiem, 
gan skolotājiem, gan pārējiem iedzī-
votājiem, jācīnās par to, lai Madlienas 
vidusskola spētu pastāvēt arī šajos 
ne tik vieglajos laikos, jo kas tad būtu 
Madliena un visi apkārtējie pagasti bez 
savas gaismas pils?”

2012. gadā Madlienas vidusskolā 
sāka strādāt Maruta Viduce-Ševele kā 
tautisko deju skolotāja un sociālais 
pedagogs. Šobrīd viņa vairs nav deju 
kolektīvu vadītāja, bet jau piecus 
gadus organizē un vada skolas ārs-
pusstundu un audzināšanas darba 
dzīvi, kā arī joprojām veic sociālā pe-
dagoga pienākumus. M. Viduci-Ševeli 

raksturo cilvēcība, sapratne, iejūtība, 
atvērtība, kā arī Dieva mīlestība, no 
kuras smeļas spēku un ticību, ka viss 
notiek ar viņa ziņu un klātesamību. Par 
savu skolu M. Viduce-Ševele atminas 
to labāko: „Skaistākie un spilgtākie 
brīži vispirms ir saistīti kā Madlienas 
vidusskolas skolniecei, piemēram, 
mūsu klases Žetonu vakars kultūras 
namā, Pēdējais zvans skolas pagalmā, 
satraukuma pilnais eksāmenu laiks, 
ceriņu smarža, nemainīgi viena sola-
biedrene – 11 gadus kopā Madlienas 
vidusskolā. 1987. gadā to draudzīgi ab-
solvējām, un tad lielā dzīve. Veiksmīgi 
iestājos Latvijas Valsts konservatorijā, 
pēc augstskolas beigšanas atgriezos 
uz dzīvi Madlienā. Pēc studijām pavi-
sam nedaudz biju saistīta ar Madlie-
nas vidusskolu un Madlienas mūzikas 
skolu, strādājot par ritmikas skolotāju. 
2012. gadā, atsaucoties Elitas Atslē-
dziņas aicinājumam strādāt Madlienas 
vidusskolā par tautas deju skolotāju 
un sociālo pedagogu, piekritu darbam, 
kurš šobrīd rit jau desmito gadu. Tau-
tu deju mācīšanu jau kādu laiciņu gan 
esmu pārtraukusi, to nomainot uz citu 
pienākumu – vadīt ārpusklases un or-
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ganizēt audzināšanas darbu skolā, un 
droši varu teikt, ka katra darba diena 
ir spilgta – bagāta notikumiem, piepil-
dīta ar prieku, atziņām un mīlestību. 
Ar gandarījumu varu atskatīties uz pa-
vadīto darbu un laiku kopā ar saviem 
kolēģiem, ar ikkatru skolēnu un viņu 
vecākiem, priecē, ja esmu varējusi būt 
noderīga un vajadzīga. To paredz mani 
darba uzdevumi – palīdzēt ikvienam, 
kam tas nepieciešams, to liek arī mana 
sirds – ne padomu dot, bet, turot mie-
ru ar visiem, rādīt ceļu pie Lielā Padom-
devēja. Mans spēka avots ir Dievs, viņa 
vārds, viņa klātbūtne sajusta ik situāci-
jā, ik mirklī, tāpēc droši varu teikt, ka 
īpaša ir katra diena, bet  spilgtākās un 
piepildītākās manā darbā Madlienas 
vidusskolā noteikti ir tās, kurās esmu 
varējusi kādam savam līdzcilvēkam 
stāstīt par Dieva neizsakāmo mīlestību 
un vārdos neaprakstāmo majestātisko 
diženumu, par katra cilvēka vietu viņa 
varenajā plānā, par Dieva dēlu Jēzu 
Kristu, kas ir Kungs, bet tajā pašā laikā 
– vislabākais draugs, palīgs un patvē-
rums, ja vien mēs ticam un to atzīstam, 
patīkami ir runāt ar viņu, par viņu un 
viņa svēto garu mūsos un dāvāto žē-
lastību, jo mēs ikviens Dieva acīs esam 
ļoti mīlēti un dārgi.

Skolai 50 gadu jubilejā izmantošu 
daudziem zināmus vārdus no 1. vēstu-
les korintiešiem un  mūsu skolu vien-
līdzināšu ar mīlestību – pastāvīgu un 
neatlaidīgu: „Madlienas vidusskola 
ir lēnprātīga, Madlienas vidusskola ir 
laipna, tā neskauž, Madlienas vidus-

skola nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā ne-
izturas piedauzīgi, tā nemeklē savu 
labumu, tā neskaistas, tā nepiemin 
ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, 
bet priecājas par patiesību. Tā apklāj 
visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes 
visu.” Lai miers un Dieva apsardzība 
mums visiem!”

Marina Dišereite ir sākumskolas 
skolotāja, kura jau 8 gadus Madlienas 
vidusskolā strādā ar tā saucamajiem 
mazajiem, ir iemīlējusi šos zinātkāros, 
draiskos un aktīvos bērnus, priecājas 
par viņu izaugsmi un panākumiem: 
„Madlienas vidusskolā strādāju kopš 
2014. gada. Paralēli mācību darbam 

bērnus iesaistu dažāda līmeņa pro-
jektos, konkursos. Skolēnu panākumi 
dod prieku skolotājam. Jau vairākus 
gadus veiksmīgi darbojamies projek-
tos – „Mammadaba” un „Eno Weather 
week” (Laika  vērošanas nedēļa), kuros 
padziļināti apgūstam dabaszinības. 
Tāpat arī iesaistāmies Valodas aģentū-
ras konkursos,  paveiktie darbi tiek no-
vērtēti un publicēti grāmatās. Regulāri 
gatavojamies Ogres novada skatuves 
runas konkursam, ir saņemtas augstas 
pakāpes. Veicot pamatīgāka apjoma 
pētniecisko darbu, ir izcīnīta uzvara 
Ogres novada 2.–4. klašu projektu dar-
bu konkursā. Šogad kopā ar Madlie-
nas vidusskolas skolēniem piedalījos 
„Erasmus+” projekta aktivitātēs Somi-
jā. Ar patiesu prieku vēroju savu biju-
šo audzēkņu un pārējo mūsu skolas 
dalībnieku zināšanas, radošumu, sa-
darbību, draudzīgumu, veicot dažāda 
līmeņa uzdevumus. Prieks un lepnums 
bija būt viņu vidū! Ikdienā gandarī-
jumu dod bērnu prieks un mīlestība. 
Apbrīnas pilnas acis par jauno vielu, 
ko stāstu, par interesi darboties, vēlmi 
sasniegt rezultātus. Ja vēl izdodas celt 
bērna pašapziņu un spēju noticēt sev, 
tā ir brīnišķīga sajūta, ka spēj padarīt 
kāda dzīvi labāku. Paldies visiem ma-
niem mīļajiem audzēkņiem par kopīgi 
pavadītajiem gadiem, paldies vecā-
kiem par sniegto atbalstu un sapratni, 
jo, tikai strādājot kopā, varam sasniegt 
vislabākos rezultātus! Sirsnīgi sveicu 
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skolu jubilejā! Novēlu saglabāt visu to, 
kas ir bijis labs un izcils, kā arī  turpināt 
attīstīties atbilstoši mūsdienu prasī-
bām!” 

Skolotāja Dana Dātava ir Madlienas 
vidusskolas absolvente, kura mērķ-
tiecīgi izvēlējās nākamo profesiju un 
atgriezās skolā, lai pilna apņēmības 
mācītu sākumskolas bērnus un vadītu 
deju kolektīvus. Lai arī šobrīd D. Dāta-
va ir mazās meitiņas Laimas kopšanas 
atvaļinājumā, viņa labprāt viesojas 
skolā, gaida pie sevis ciemos un ar 
gaišām domām atceras Madlienas vi-
dusskolu: „Esmu Madlienas vidussko-
las absolvente un no 2014. gada strā-
dāju skolā par sākumskolas skolotāju. 
Savu profesiju biju jau izvēlējusies, vēl 
mācoties pamatskolā, savu mērķi arī 
piepildīju. Uzsākot mācības, strādāju 
Rīgas bērnudārzā par auklīti, vēlāk par 
audzinātāju, līdz beidzot laimīgi sakri-
ta, ka bija iespēja strādāt Madlienā. Ir 
izaudzinātas divas klases ar brīnišķī-
giem bērniem, kas prot ikdienu padarīt 
raibu, radošu un interesantu. Papildus 
ieguvu izglītību arī dejas pedagoģijā un 
vairākus gadus vadu gan pirmsskolas 
deju kolektīvu, gan skolas dejotājus. 
Viens no skaistākajiem brīžiem saistās 
ar dejošanu, kad uz Madlienas vidus-
skolas skatuves dejas izdejoja vairāki 
kolektīvi sadancī „Pa dejas ceļu laime 
iet”. Izveidojās jaunas draudzības un 
nostiprinājās esošās. Biju priecīga, ka 
skolas kolektīvs atbalstīja, palīdzēja 
un piedalījās pasākuma tapšanā. Tas 
bija viens varens un lustīgs koncerts. 
Kā klases audzinātāja cenšos bērnu 
ikdienu padarīt aizraujošu un radošu. 
Darboties tā, lai zināšanas iegūst prak-
tiski. Iestājoties pandēmijas laikam, 
visi kopīgie pasākumi skolā nedrīkstē-
ja notikt. Tomēr – kā gan Ziemassvētku 
laiks bez uzveduma! Tā nu mēs ar klasi 
iestudējām pasaku „Vecīša cimdiņš”. 
Bērni mācījās tekstu, gatavoja kopā 
ar vecākiem maskas un mēģināja kla-
sē vairākas dienas un vairākas reizes 
dienā. Tas bērnus saliedēja vēl vairāk. 
Madlienas vidusskolai, kolēģiem un 
skolēniem novēlu vienmēr domāt pozi-
tīvi, neapstāties pie sasniegtā, turpināt 
augt un attīstīties.” 

2014. gads Madlienas vidusskolā 
nāca ar pārmaiņām – direktore Alda 
Karaseva nolēma vairs neveikt atbildī-
go pienākumu – vadīt skolu. Iestājās 
zināms izmisums – kā būs, jo visi bija 

pieraduši pie A. Karasevas darba stila 
un prasībām. Zīmīgi, ka uz direktora 
vietu neviens tā īsti „nerāvās” un jau-
nais mācību gads, likās, sāksies bez 
direktora, taču nē – laimīgas sakritības 
dēļ izdevās pierunāt Edgaru Viņķi, kurš 
jau astoņus gadus vada Madlienas 
vidusskolu un ir piedzīvojis dažādas 
pārmaiņas, reformas un sarežģītāko 
procesu izglītībā – attālināto mācību 
darbu. Direktors atceras: „Madlienas 
vidusskolā savas darba gaitas uzsā-
ku 2014. gada augusta nogalē. Nekad 
nebiju iedomājies, ka varētu strādāt 
lauku vidusskolā. Iepriekšējā darba 
pieredze bija saistīta ar vēstures sko-
lotāja darbu dzimtajā Dobeles pilsē-
tā, tad skolas direktora darbs Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolā 15 gadu 
garumā – skaists, grūts un interesants 
izaicinājums ar pilnīgi atšķirīgas pie-
redzes gūšanu. Dzīvē sagadījies tā, ka 
ar laukiem saistība bijusi visai neliela 
– tik, cik skolas un augstskolas laikā  
rudens talkās cukurbietes, āboli vai 
aronijas novāktas. Divi gadi studentu 
– celtnieku vienībā Madlienā. Atceros 
– toreiz es uz Madlienas vidusskolu 
skatījos no attāluma kā uz lielu, iespai-
dīgu un greznu celtni, jo tā laika turīgie 
kolhozi un saimniecības prata atrast 
interesantus un unikālus ēku arhitek-
toniskus projektu risinājumus savu 
jauniešu izglītošanai.

Un tad negaidīts piedāvājums kļūt 
par Madlienas vidusskolas direktoru. 
Kad devos skolu apskatīt no iekšpuses 
un tikties ar toreizējiem darba devē-
jiem, vairāk uztvēru to kā pieklājīgas 
atbildes žestu uz uzaicinājumu strādāt 

par  Madlienas vidusskolas direktoru. 
Nezinu, kas tikšanās reizē mani vairāk 
uzrunāja – vai toreizējā pagasta pār-
valdes vadītāja Ojāra Atslēdziņa miers 
un nosvērtība, vai direktora pienāku-
mu izpildītājas Elitas Atslēdziņas ener-
ģijas, uzņēmības un mērķtiecības strā-
vojums, kas varētu nākotnē izpausties 
produktīvā komandas darbā. 

Izglītība pārmaiņas uzņem smag-
nēji. Arī Madlienas vidusskolā. „Mums 
taču ir tradīcijas, ir pasākumi, mēs ap-
meklējam kursus, seminārus, mēs zi-
nām, protam,” daudzkārt nācās dzirdēt 
no pedagogiem un sabiedrības. Tāpēc 
zinu, cik grūti bija pirmo reizi aicināt 
uz svinīgu pieņemšanu pie direktora 
Ziemassvētkos sekmēs veiksmīgāko 
skolēnu vecākus un skolēnus kopā ar 
viņu skolotājiem. Cik daudz vajadzēja 
runāt un pārliecināt par to, ka Lāčplē-
ša dienā visai skolai ar lāpām kopā ar 
jaunsargiem ir jādodas pieminēt Brīvī-
bas cīņās kritušie Madlienas kapsētā. 
Skolēniem ir jādod iespēja apmeklēt 
citas skolas, draudzēties un sadarbo-
ties ar citu mācību iestāžu skolēniem 
– tika izmantoti sadraudzības kontakti 
no „Ķeguma laikiem” un viesojāmies 
Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, V. Plūdoņa 
Kuldīgas vidusskolā, Aizputes vidus-
skolā un Saldus vidusskolā, rīkojām 
arī sadraudzības pasākumu Madlienā. 
Šobrīd manis atbalstīta un saprotama 
ir starptautisko sadraudzības projektu 
gatavošana un skolēnu un personāla 
iesaistīšanās to īstenošanā. Tas ir mil-
zīgs ieguvums skolai un katram perso-
nīgi.



9 2022. gada jūlijs

Man vienmēr ir bijusi svarīga vide, 
kurā dzīvojam, uzturamies, telpas, to 
aprīkojums, mācību līdzekļi. Tam jā-
spēj ieinteresēt un piesaistīt. Grūti, 
bet daudz arī paveikts – esam nodro-
šināti ar modernu datortehniku, katrā 
mācību telpā ir projektors, atsevišķos 
kabinetos interaktīvās tāfeles, regulāri 
veicam klašu kosmētiskos remontus, 
atjaunojam mēbeles, ieguldām līdzek-
ļus elektronikas un robotikas interešu 

izglītības programmu attīstībā. Orga-
nizējam vasaras nometnes Madlienas 
skolas un apkārtnes bērniem. Varbūt 
dzīvojam izšķērdīgi? Varbūt bez daudz 
kā var iztikt? Varbūt? Bet vai vajag? Jop-
rojām skumji, ka novadā esam vienīgā 
skola, kura nav nosiltināta, kurā nav 
veikti visu sanitāro mezglu remonti, 
kurā nav izveidota notekūdeņu novadī-
šanas sistēma. Plašā sporta komplek-
sa (sporta zāle, āra sporta laukumi, 

stadions) sabrukums vairs nav aiz kal-
niem. Neskatoties uz ikdienā risināma-
jām problēmām, Madlienas vidusskolu 
nākotnē redzu kā mūsdienīgu un mo-
dernu lauku vidusskolu, kurā ir ar pil-
sētvidi konkurētspējīga sporta bāze, 
mūsdienīgi mācību kabineti, jauni un 
profesionāli pedagogi, zinātkāri sko-
lēni un izglītības kvalitātē ieinteresēti 
vecāki.”

Materiālu apkopoja Zinta Saulīte

,,Neapstājies! Ej!
Tu vēl nezini, cik daudz ceļu ir pasaulei.” 

(I. Ziedonis)

18. jūnijā atvadas pamatskolai tei-
ca Madlienas vidusskolas 9. klase. 
Izlaiduma svinīgā daļa tika  aizvadīta 
gadalaiku tematikā, jo mēs visi esam 
dažādi, bet kopā bijām nedalāmi – glu-
ži kā gadalaiki.  Katrs skolēns jau ie-
priekš audzināšanas stundās bija sevi 
pielīdzinājis kādai dabas parādībai, 
pasākuma laikā skolēni tika sagrupēti 
gadalaikos un par katru tika nolasīts 
raksturojums. 

Izlaiduma dienā 29 absolventi ju-
tās svinīgi un bija gandarīti,  ka spēja 
tikt galā ar attālināto mācību sagādā-
tajām grūtībām un veiksmīgi nokārto-

ja eksāmenus. Šai klasei piemīt liels 
gribasspēks un mērķtiecība. Arī skolas 
direktors savā uzrunā atgādināja, ka 
jaunieši šobrīd ir lielas izvēles priekšā, 
jābūt atbildīgiem un pārliecinātiem par 
saviem lēmumiem. 

Līdztekus svinīgajiem sveicieniem 
liriskā atmiņu virpulī ar dziesmām mūs 
ievadīja Māra Kļaviņa-Balode. Ar savu 
klātbūtni un sveicieniem jauniešus ļoti 
iepriecināja viņu sākumskolas skolotā-
ja Vita Volkopa.

Šis izlaidums bija īpašs, jo pamat-
skolu beidza arī divi ukraiņu jaunieši. 
Pēc pasākuma viņi atzina, ka nebija 

gaidījuši to tik svinīgu, puišiem tas šķi-
ta ļoti interesanti, jo viņu iepriekšējās 
skolās (Ukrainā) izlaidums tiek svinēts 
citādāk. 

Domājot par turpmākajiem plā-
niem, liela daļa jauniešu turpinās mā-
cības Madlienas vidusskolā, un daudzi 
dosies iegūt profesiju uz citām skolām. 
Šis ir laiks, kad jaunieši stāv uz lielās 
dzīves sliekšņa kā pavasara ābeļziedu 
pumpuri – pilni cerību, sapņu un ener-
ģijas! Lai viņiem viss izdodas!

9. klases audzinātāja Justīne Linde
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Igauņu pedagogu vizīte Madlienas vidusskolā

16. jūnijā Madlienas vidusskolā vie-
sojās sadarbības partneri no Igaunijas 
Repinas ģimnāzijas, īstenojot projektu 
,,Nordplus Junior” – „Kopīgas vērtības 
mūsu kultūras mantojumā un dabas 
daudzveidībā”, projekta koordinatore 
– skolotāja Ligita Ridūze. Vizītes laikā 
igauņu pedagogi iepazinās ar Madlie-
nas vidusskolu, mācību kabinetiem, 
materiāli tehnisko nodrošinājumu, 
sporta bāzi, izglītības iestādes apkārt-
ni.

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot 
izglītības kvalitāti, attīstīt radošumu 
un veicināt novatorisku pieeju mācī-
šanai un mācībām skolā. Balstoties 
uz aktivitātēm, tiek apzinātas vērtības 
kultūrā un dabā vietējā un globālā lī-
menī, izpratne par Baltijas dabu, kultū-
ru un valodu, paplašinās zināšanas par 
vēsturi, dabas daudzvedību, nacionālo 
identitāti saistībā ar pārmaiņām glo-
bālajā pasaulē. Tiekotie ar kolēģiem 
Madlienas vidusskolā, tika pārrunāts 
kopīgais un atšķirīgais abu valstu iz-
glītības sistēmās, skolu tīkla sakārto-
šanā, pedagogu atalgojuma veidoša-
nā. Dalījāmies pieredzē par izglītības 

programmu piedāvājumu vidusskolā, 
aktualitātēm to nodrošināšanā, saim-
nieciskajiem jautājumiem, kā arī spe-
ciālo izglītību un skolēnu integrāciju. 
Igauņu kolēģus interesēja sadarbība 
ar ukraiņu skolēniem un viņu iekļauša-
nās Madlienas vidusskolā un latviskajā 
vidē.

Viesošanās Madlienā bija igauņu 

kolēģu atbildes vizīte. Turpmāko divu 
dienu laikā igauņu pedagogi turpināja 
iepazīties ar Latviju, viesojās dažādos 
kultūras un vēstures objektos. Vizīte 
iezīmēja Madlienas vidusskolas un Re-
pinas ģimnāzijas sadarbības iespējas 
nākotnē.

                       Madlienas vidusskolas 
direktors Edgars Viņķis

No 2022. gada 1. maija Ogres nova-
da pašvaldības policija Ogres novada 
lauku apvidos ir uzsākusi diennakts 
dežūras. Policijas iecirknis lauku ap-
vidu teritorijā ir izveidots Madlienas 
pagasta ēkā. Nepieciešamības gadīju-

mā Ogres novada pašvaldības policijas 
izveidotā dežūrdaļa visu diennakti pie-
ņem zvanus uz telefoniem 65047100 
vai 26538811. Tuvojoties saulgriežu 
svētkiem, pašvaldības policija lielāku 
vērību pievērsīs autovadītājiem, kas 

nereti pie automašīnas stūres sēžas 
apreibinošu vielu ietekmē, apdraudot 
gan savu dzīvību un veselību, kā arī 
citus ceļa satiksmes dalībniekus. Rū-
pēsimies par sevi, radiniekiem un ap-
kārtējiem līdzcilvēkiem!
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No 1. jūlija autobusu maršrutos pārvadājumus veic 
AS „Liepājas autobusu parks”

No šī gada 1. jūlija Ogres novada 
teritorijā esošajos autobusu maršrutos 
pasažieru pārvadājumus veic akciju 
sabiedrība „Liepājas autobusu parks”, 
kas ir uzvarējusi Autotransporta direk-
cijas rīkotajā iepirkumā.

Diemžēl pirmā diena jaunajam pa-
kalpojumu sniedzējam nesākās veik-
smīgi. Uzņēmuma vadība atvainojas 
un sola turpmāk nodrošināt visu reisu 
izpildi. Ogres novada pašvaldībā 1. 
jūlijā bija vērsušies daudzi iedzīvotā-
ji, informējot par to, ka Ogres pilsētas 
maršrutos vairākos autobusu kustības 
sarakstos norādītājos laikos autobusi 
nav kursējuši.

Sazinoties ar AS „Liepājas autobu-
su parks” vadību, tās valdes priekšsē-
dētājs Leonīds Kongorns apliecināja, 
ka 1. jūlijā uzņēmums diemžēl nespēj 
nodrošināt visu reisu izpildi (neizpilde 
aptuveni 11%), un atvainojas iedzīvo-
tājiem par radītajām neērtībām. Vien-
laikus valdes priekšsēdētājs apliecina, 

ka turpmākajās dienās, arī gaidāmajās 
brīvdienās, kursēs pēc pašreiz spē-
kā esošajiem kustību sarakstiem. Ar 
AS „Liepājas autobusu parks” dispe-
čeru Ogrē var sazināties, zvanot uz 
25680996.

Līdz šī gada 30. jūnijam Ogres nova-
da teritorijā esošajos autobusu marš-
rutos pasažieru pārvadājumus veica 
AS „CATA”, reisu izpildi nodrošinot 
saskaņā ar Autotranpsorta direkcijas 
apstiprinātajiem autobusu kustības 
sarakstiem. Mainoties pasažieru pār-
vadātājiem, autobusu kustības saraks-
ti nemainās. 

Pašvaldība jau ir informējusi, ka, 
mainoties pasažieru pārvadātājiem, 
saglabājas Ogres novada pašvaldības 
noteiktie braukšanas maksas atvieg-
lojumi pensionāriem, kuru dzīvesvieta 
deklarēta Ogres novada administratī-
vajā teritorijā.

Pašvaldība atgādina, ka braukša-
nas maksas atvieglojumus ir tiesīgi 

saņemt pensionāri braucieniem reģio-
nālajos vietējās nozīmes maršrutos 
Ogres pilsētas un Ogresgala pagastu 
teritorijā – pensionāriem līdz 75 gadu 
vecuma braukšanas maksas atlaide ir 
20 centi, savukārt pensionāriem pēc 
75 gadu vecuma sasniegšanas brauk-
šanas maksas atlaide ir 40 centi. Tā-
tad, ja maksa par vienu braucienu šo-
brīd ir 70 centi, seniori maksā mazāk 
– attiecīgi 50 vai 30 centus. 

Tā kā AS „Liepājas autobusu parks” 
autobusos nav uzstādīti elektroniskie 
datu nolasītāji, iegādājoties braukša-
nas biļeti, Ogres novada iedzīvotāja 
karte ir nevis jāautorizē pie elektronis-
kā datu nolasītāja, bet gan jāuzrāda 
šoferim. Lai nerastos lieki pārpratumi 
un domstarpības, kopā ar Ogres nova-
da iedzīvotāja karti jāuzrāda arī pen-
sionāra apliecība.

Avots: www.ogresnovads.lv

20. jūnija vakarā Madlienas pa-
gasta Plāteres pilskalnā ar dziesmām, 
dejām, darbnīcām un uguns rituālu svi-
nēta gada garākā diena un īsākā nakts. 

Plāteres pilskalns Ogres novada 
Madlienas pagastā jau vairākus gadus 
ir spēka vieta, kur pulcējamies vasaras 
saulgriežos, lai, sekojot latviešu tautas 
tradīcijai, pavadītu sauli, atbrīvotos 
no visa sliktā un aizdegtu ugunskuru. 
Saulgriežus ieskandināja danči ar mū-
zikas grupu „Trejdeviņi”, Ogres novada 
Kultūras centra vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Aija”, saulgriežu rituāls Lili-
jas un Edgara Liporu vadībā, ziedu vai 
zāļu vainagu darbnīcas un ugunsrata 
ceļojums. Neatņemama tradīcijas sa-
stāvdaļa ir Jāņuguns iedegšanas uguns 
rituāls, pūdeles pacelšana un ugunsra-
ta ceļojums. 

Visa vakara garumā darbojās pirts 
slotu un vainagu darbnīcas, uz uguns 
tika vārīta garda tēja un tapa Jāņu 
siers. Interesentus no Ogres uz Plāte-
ri un atpakaļ uz Ogri nogādāja novada 
pašvaldības sarūpētais bezmaksas au-
tobuss.

Avots: www.ogresnovads.lv
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Skaistākie vārdi Madlienas vidusskolai

Skolas ceļš

Tas zinību ceļš, kas smilšu 
putekļiem un oļiem klāts,
Kas lielo, mūžgudro koku ieskauts,  

      pasargāts,
Tas aizvijas kā dzīves skola,
Gan kalnā ved tas, gan sauli sola.

Bet zinu – to nevarēšu pieveikt es  
      viena,

Ar draugiem kopā jautrāk paiet 
diena.
Un grāmatas burvībā smeļos es  

      spēku,
Bieži iedomu pasaulē bēgu.

Tai ceļā koki veido saltajam vējam  
      žogu

Kā skolotāji, kas laipni padod 
stipro roku,
Lai, oļos ejot, ceļš vieglāks kļūtu,
Mācības apgūt un gudrāka būtu.

Augstajā kalnā kāpjot, mirdzošās  
      zvaigznes es skaitu,

Reizēm neaptverami grūti, tomēr  
      turpinu raitu gaitu.

Es tiešām zinu – reiz sasniegšu  
      mērķus cēlos,

Par paveikto milzīgs prieks acīs  
      man kvēlos.

Tas zinību ceļš vēl aizvizēs tālumā,
Bet stipro koku aizvējš paliks 

atmiņā
Kā skolotāju rūpju pilnais smaids,
Kā gudru padomu iedotais 
atspaids.

Terēza Elza Rone, 7.kl.

Mana skola gadalaikos

Katram cilvēkam ir kāda vieta, kuru 
apmeklē visos gadalaikos. Man tā ir 
Madlienas vidusskola, kurā mācos no 
piektās klases. Rudenī viss paliek ko-

šāks un aukstāks. Skola izskatās iz-
rotāta ar krāšņām, oranžām rotām un 
lapu kaudzēm. Skolā notiek rudens 
skrējiens, kurš ir jautrs un ļauj labāk 
iepazīt apkārtni un ieraudzīt, cik skais-
ta tā ir. Tad lēnām atnāk aukstā un bie-
dējošā ziema. Skolas logos parādās 
pārsliņas un eņģeļi. Apkārtne smaržo 
pēc tikko izceptām piparkūkām. Izejot 
ārā, dažreiz ir uzcelti mazi, mīlīgi snie-
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gavīri. Ceļi ir ledaini, un zeme ir balta. 
Kokos iekārtas mazas, spilgtas gaismi-
ņas. Lēnām atkūst sniegs, kas jau pār-
vērties ledū. Apkārt daudz ūdens, kas 
skaisti slīd lejā pa mūsu „Zinību kal-
nu”. Pavasarī skolai apkārt zied skais-
tas puķītes. Tās smaržo ļoti maigi un 
saldi. Apkārtne spīd no saules stariem, 
un taureņi lido, bitītes dūc un priecā-
jas par jauno, ražīgo gadu. Gaisā parā-
dās jau vasaras sajūta. Skola tomēr ir 
skaista un atmiņu pilna vieta. 

Lelde Damroze, 7.kl.

Mana skola ir Madlienas vidussko-
la. Tajā mācos jau septiņus gadus. Man 
patīk mācīties šajā skolā. Ziemā ēka ir 
ieskauta sniega segā. Tā ir kā izrotāta 
ar simtiem sniegpārsliņu. Ir bijušas 
ziemas, kad nav sniega. Tad visa sko-
las apkārtne šķiet drūma un pelēka. 
Pavasarī skola ir kā pavasara puķe, kas 
pirmā izspraukusies no sniega segas. 
Apkārt ir tik daudz zaļās krāsas. Vasa-
rā arī apkārt skolai mirdz daudz zaļās 
krāsas. Putniņi čivina, un viņu balsīs 
var saklausīt prieku par sauli. Rude-
nī koki nokrāso savas zaļās lapas uz 
spilgtākiem toņiem. Skola tiek ieskau-
ta sarkanā, oranžā un dzeltenā krāsā. 
Putni atvadās no siltās, mīļās vasaras 
un aizlido uz citām zemēm. Salīdzinot 
citas skolas ar Madlienas vidusskolu, 
secinu, ka šajā skolā ir visskaistākais 
skats pa logiem. Tas ir brīnišķīgs.

Ieva Kleinberga, 7.kl.

Madlienas vidusskolā mācos jau 5 
gadus. Skola sākas rudenī, kad viss ir 
klāts ar krāšņām koku lapām. Šajā ga-
dalaikā skolēni izbauda silto laiku un 
skaisto dabu. Viņi iet ārā pēc stundām 
un starpbrīžos. Aiz skolas ir bumbieru 
un ābolu koki. Audzēkņi mēdz paluti-
nāt sevi ar šiem augļiem. Rudenī nori-
sinās rudens skrējiens. Tad jau pienāk 
ziema, kad ir grūtāk tikt uz skolu, jo 
tā atrodas kalnā, un tas mēdz būt no-
klāts ar ledu. Decembrī daudzi skolēni 
jau domā par brīvlaiku un Ziemassvēt-
kiem. Pēc ziemas nāk pavasaris, kad 
ap skolu dzirdamas daudzas un da-
žādas putnu balsis. Saule biežāk spīd 
pa logiem. Es esmu priecīga, ka mācos 
lauku skolā un tieši Madlienas vidus-
skolā. Te var katru gadalaiku pamanīt 
un novērot. No rīta, nākot uz skolu un 
kāpjot kalnā, redzams brīnišķīgs skats.

Nellija Reveliņa, 7.kl.

Mana skola atrodas kalnā, kur ap-
kārt atrodas skaistas, augstas liepas, 
kuras pavasarī izplaukst  un krāšņo 
visu kalna galu. Lejas daļā atrodas 
upīte. To pārklāj skaists, krāšņs tiltiņš, 
kuru mēs šķērsojam, lai nonāktu skolā. 
Pie skolas atrodas glīta lapene ar taci-
ņām un atrakcijas, kuras mēs izmanto-
jam un jautri izklaidējamies ar smaidu 
uz sejas. Mūsu skola ir oranža, krāšņa 
kā rudens lapas, kas rudenī ir nobiru-
šas un pārklāj visus laukus, mežus ar 
savu skaistumu. Ziemā manu skolu 
sedz ļoti glītas un baltas sniegpārs-
las, kuras izrotā skolas apkārtni, un, 
sēžot trešajā stāvā, varu priecāties un 
aizdomāties, skatoties pa logu, jo tas 
liek atcerēties manu bērnību 1. klasē, 
kad gāju ārā priecāties. Jūnijs ir mūsu 
pēdējais skolas mēnesis, kurā mēs mā-
cāmies, un tas liek priecāties. Es esmu 
ļoti pateicīgs skolai, jo tā man sniedz 
atmiņas, māca daudz ko jaunu un luti-
na ar gadalaiku skaistumu.

Vairis Kārkliņš, 7.kl.

Manas mīļākās atmiņas par skolu

Man ir daudz un dažādu atmiņu par 
skolu, bet visspilgtākās ir saistītas ar 
sportu. Atceros, ka mēdzu skatīties, 
kā mana lielā māsa sporto, un viņa ir 

tas cilvēks, kas mani ļoti iedvesmoja. 
Kad pirmo reizi iegāju sporta zālē, es 
sapratu, ka sports ir tas, ko vēlos savā 
dzīvē īstenot. Gadu gaitā esmu apceļo-
jusi daudzas un dažādas Latvijas pilsē-
tas un varu pateikties tikai un vienīgi 
sportam un skolai. Pat tad, kad esmu 
izaugusi, saprotu, ka sports man ne-
kad nebūs garlaicīgs un tas man radīs 
daudzas un dažādas atmiņas.

Ir bijuši daudzi brīži, kad man kādu 
vajadzēja, un draugi man vienmēr bija 
blakus. Atceros pirmās nepatikšanas 
un mūsu pirmo klases vakaru 3. klasē. 
Draugi man vienmēr ir bijuši svarīgākie 
dzīvē, un neviens to neizmainīs. Vēl 
joprojām spilgti atceros, kā skrējām pa 
skolas zālāju un rotaļājāmies. Vienmēr 
mēģināju skolotājas pierunāt, lai izlaiž 
mūs ārā pēc stundām spēlēties.

Pēdējā skolas diena 4. klasē bija 
neaizmirstama. Tā bija pirmā reize 
un līdz šim vienīgā, kad mēs palikām 
skolā pa nakti. Atceros, ka nevarējām 
aizmigt līdz pat trijiem naktī un viens 
otram tumsā stāstījām spoku stāstus. 
Mēs skatījāmies filmas, spēlējām spē-
les un nekad nenogurām. Tas bija ļoti 
brīnišķīgs laiks manā dzīvē. Es esmu 
priecīga par to, ko esmu sasniegusi 
šajā skolā, un ar to lepojos.                                

Aiga Rudzgaile, 7.kl.
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Līgo svētki  Madlienā

Vasara lieliem soļiem dodas pretī 
savam pilnbriedam. Bet diemžēl laiks 
ir nepielūdzams, tas steidzas vēja 
spārniem. Pavisam drīz, 23. jūlijā, svi-
nēsim Madlienas pagasta svētkus, bet 
vēl nesen, 23. jūnijā, nosvinējām mūsu 
tautas lustīgākos svētkus – Līgo dienu, 
kad kultūras nama pagalmā svētku at-

mosfēru radīja tirgus dalībnieki un  pū-
tēju orķestris „Madliena”. Tirgotāji šo-
reiz tika iesaistīti anekdošu lasīšanā, 
visiem veicās ļoti labi. Milzīgs paldies 
pūtēju orķestra dalībniekiem, kuri no 
malu malām sabrauca, lai Līgo dienā 
mūs priecētu, radot svētku noskaņu. 
Vakarā visi līgotāji bija gaidīti brīvda-

bas estrādē, kur svētku balli baudījām 
kopā ar mūziķi Edgaru Lindi. Paldies 
gribu teikt arī pašvaldības policijas 
puišiem par klātbūtni, tas vienmēr rada 
drošības sajūtu. Ceru uz sadarbību arī 
nākamajās ballēs.

Madlienas kultūras nama vadītāja
Elīna Ratmeistere

Svētku programma

7.00–9.30   Ziedu rotas veidošana pie pagastmājas

 9.30   Svētku atklāšana kultūras nama 
                     svētku laukumā
                     Svētku ieskaņas koncertā uzstāsies:
         - Iesildošā grupa VPII „Taurenītis” 
              bērni un audzinātājas
            - Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Made”
            - Līnijdeju kolektīvs 
            - Pūtēju orķestris „Madliena” 

 10.30      Svētbrīdis Madlienas ev.lut. baznīcā 
     Muzicēs jauktais koris „Madliena” 

 11.00       Ikviens gleznot gribētājs tiek aicināts 
                          piedalīties Vilhelma Purvīša 
                          gleznošanas  meistardarbnīcā 
                         „Sajūti Purvīti”
                          Sīkāka informācija reklāmas afišā!

10.00–13.00 Aktivitātes maziem un lieliem  
                        kultūras nama svētku laukumā               
 (sportiskas aktivitātes, izglītojoša orientēšanās spēle   

        „Izzini Madlienu”, piepūšamā  atrakcija)

11.00   Pludmales volejbols (skolas sporta laukumos)
     MIX  2+1 (2 kungi+1 dāma)
             Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 25470044

12.00   Svētku pusdienas

13.00   Kultūras namā
     Suntažu teātris „Sauja”
             Izrāde „Silta vietiņa”
     Pēc N. Gogoļa lugas „Revidents” motīviem
                                                                 Ieeja - bez maksas

17.00   Madlienas brīvdabas estrādē
             Grupas „Inversija” koncerts

  Balss Uģis Roze, Ira Krauja
  Taustiņinstrumenti Raimonds Macats
  Sitamie instrumenti Tadeušs Surgofts
                 Bass Valdis Alviķis
               Ieeja – 5,00 EUR
   
22.00   Svētku balle 
     Muzicēs grupa „Pipari”
                Ieeja – bez maksas

       



152022. gada jūlijs

Ogrē norisināsies brīvdabas koncertcikls 
SKVĒRA KONCERTI

8. jūlijā pulksten 20.00 grupa Pro-
Vince Ogrē atklās brīvdabas koncert-
ciklu SKVĒRA KONCERTI, kas uz Ogres 
Pilsētas skvēra skatuves norisināsies 
7 piektdienu vakarus. 

Koncerti notiks brīvā dabā, ļaujot 
to apmeklētājiem bez maksas baudīt 
Latvijā zināmu mūziķu sniegumu pašā 
pilsētas sirdī. 

Koncertciklā uzstāsies grupas 
ProVince, My Radiant You, dziedātā-
ja KATO, grupa The Rolltones, mūziķi 
Gints Cālītis un Ronalds Briežkalns, 
dziedātājs Miks Dukurs un grupa Audi-
okvartāls.

Koncertcikla SKVĒRA KONCERTI 
programma:

8. jūlijs 20.00
Grupa ProVince 

15. jūlijs 20.00
Grupa My Radiant You

22. jūlijs 20.00
Dziedātāja KATO

29. jūlijs 20.00
Grupa The Rolltones

5. augusts 20.00
Muzikālā apvienība Gints Cālītis un  

      Ronalds Briežkalns

12. augusts 20.00
Mūziķis Miks Dukurs

22.00
Grupa Audiokvartāls

Koncerti norisināsies Ogrē, Pilsētas 
skvērā, kas atrodas Brīvības ielas un 
Bērzu alejas krustojumā.  Koncertu ap-
meklējums – bez maksas



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, maketētājs -Mareks Liepa.

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.

Izsakām dziĺu līdzjūtību Airas Lakševicas 
ģimenei,  viņas bērniem un mazbērniem māti, 
vecmāmiņu, vecvecmāmiņu 91 gadu vecumā 

mūžībā izvadot. 

Biedrība Otrās Mājas

Kapusvētki Madlienā  2022. gada 6. augustā
Piemiņas brīži 

10.00, 11.00, 12.00 un 13.00 Madlienas kapos
11.00 Vērenes kapos


