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 8. novembrī Madlienas vidusskolas 
zālē risinājās Kārļa Kažociņa Madlie-
nas mūzikas un mākslas skolas 25 
gadu jubilejas svinīgais pasākums un 
absolventu salidojums. Svētku dienas 
programmā bija audzēkņu, absolven-
tu un pedagogu koncerts, mākslas 
nodaļas audzēkņu darbu izstāde, 
skolas telpu apskate, tikšanās un sa-
runas omulīgi gardā gaisotnē, kā arī 
svētku balle.
 Jubilejas nedēļas gaitā izskanēja 
koncertu cikls “Mūzika cauri gadsim-
tiem”, kurā muzicēja pūšaminstru-
mentu klases, klavieru klases, akor-
deona un vijoles klases jaunie talanti. 

Mazliet no vēstures un ikdienas 
aktivitātēm

 Stāsta K. Kažociņa Madlienas mū-
zikas un mākslas skolas direktore Vita 
Ervalde: “Ogres mūzikas skolas Lēd-
manes filiāle tika izveidota 1982. ga-
dā; 1984. gadā – pārcelta uz Madlie-
nu. Par ieinteresētību un personisko 
ieguldījumu vislielākais paldies jāteic 
toreizējam Ogres mūzikas skolas 
direktoram Guntim Pļavniekam un 
padomju saimniecības “Madliena” di-
rektoram Jūlijam Beļavniekam. 
 Madlienas mūzikas skola kā patstā-
vīga mācību iestāde darbojas kopš 
1989. gada 1. septembra. No 1996. 
gada 1. septembra tai piešķirts no-
vadnieka, komponista Kārļa Kažociņa 
(1886 –1920) vārds. 1998. gadā skolā 
uzsāka darbu mākslas nodaļa un 
kopš 1998. gada 1. septembra mācī-
bu iestādes pilns nosaukums ir Kārļa 
Kažociņa Madlienas mūzikas un 
mākslas skola. 2012. gadā jauno mū-
ziķu un mākslinieku radošā kalve ak-
reditēta uz sešiem gadiem.
 25 gadu periodā skolu beiguši 179 
mūzikas nodaļas un 16 gadu pastāvē-
šanas laikā – 129 mākslas nodaļas 
audzēkņi. Kopā 308 absolventi. 
 Šajā mācību gadā skolā mācās 102 
audzēkņi no astoņiem apkārtējiem 
pagastiem – Madlienas, Lauberes, 
Lēdmanes, Krapes, Mazozoliem, 
Meņģeles, Ķeipenes un Taurupes. 
Mākslas nodaļā prasmes un iemaņas 
slīpē 39 audzēkņi, apgūstot profesio-
nālās ievirzes izglītības programmu 
“Vizuāli plastiskā māksla”, savukārt 
mūzikas nodaļā savu talantu izkopj 63 
audzēkņi, apgūstot profesionālās ie-
virzes izglītības programmas “Taus-
tiņinstrumentu spēle – Klavierspēle 
vai Akordeona spēle”, “Stīgu instru-

mentu spēle – Vijoļspēle”, “Pūšam-
instrumentu spēle – Flautas spēle vai 
Saksofona spēle”. Mācību iestādē 
strādā 16 pedagogi un trīs tehniskie 
darbinieki. Ilgākais darba stāžs ir 
skolotājiem Sarmītei Paeglei (25 
gadi), Andim Bičevskim (23), Vitai 
Ervaldei (22), Jutai Isatei (17), Intai 
Putniņai-Cīrulei, Vinetai Kazekai, 
Skaidrītei Krīgerei (pa 16), kā arī 
lietvedei Guntai Morozovai (23). 
   Skolā tiek īstenotas arī interešu un 
neformālās izglītības programmas 
“Vizuālā māksla – Mazā mākslas 
skoliņa”, “Mūzika – Mazā mūzikas 
skoliņa”, “Vizuālā māksla – Tekstil-
mākslas studija”, “Vizuālā māksla - 
Studija”. Ir piedāvāta, bet šobrīd vēl 
nedarbojas programma “Instrumen-
tālā mūzika”. Priecē, ka 25 audzēkņu 
vidū ir gan pirmsskolas vecuma bērni, 
gan pieaugušie. 
 Skola regulāri piedalās valsts un 
starptautiskajos konkursos, izstādēs, 
projektos, kopj tradīcijas, veido kultūr-
izglītības vidi Madlienā un Ogres no-
vadā. Ik pēc diviem gadiem rīko Latvi-
jas mūzikas skolu audzēkņu akordeo-
nistu ansambļu un kameransambļu 
konkursus Madlienā. Arī šogad 6. de-
cembrī tas notiks jau ceturto reizi.”

Mākslas nodaļas darbība un 
sasniegumi

 Par savu “rūpju bērnu” vairāk stāsta 
mākslas nodaļas vadītāja Inta Putni-
ņa-Cīrule: “Skola īsteno profesionālās 
ievirzes izglītības programmu “Vizuāli 
plastiskā māksla”. Programma nodro-
šina sistematizētu pamatzināšanu un 
prasmju apguvi mākslas mācību 
priekšmetos, radot audzēknim iespē-
ju turpināt izglītību izvēlētajā mākslas 
programmā. Mākslas nodaļas au-
dzēkņi apgūst zīmēšanu, gleznoša-
nu, kompozīciju, veidošanu, mākslas 
valodas pamatus un darbu materiālā, 
kas ietver keramiku, tekstilmozaīku, 
datorgrafiku, grafiku, eļļas glezniecī-
bu, ādas mākslu, koka mākslu un dar-
bu ar dažādiem materiāliem. Mācību 
darbu skates notiek divreiz gadā. Va-
saras praksē iepazīstam skaisto ap-
kārtni, izbraucam pie jūras un apmek-
lējam muzejus un izstādes.
 No 1998. gada mākslas nodaļā 
strādā profesionāli mākslas pedagogi 
– Skaidrīte Krīgere, Vineta Kazeka  
un Inta Putniņa-Cīrule, kuriem vēlāk 
pievienojās Edīte Lase un Raimonds 
Vērpējs (abu kontā 12 radoša darba 

gadi). Skolā strādājuši mākslas pe-
dagogi – Andris Džiguns, Mārīte 
Šteinberga, Inga Šrādere, Anita Jā-
kobsone un Andis Bičevskis.
 Godalgotas vietas, atzinības un pa-
teicības rakstus ir saņēmuši audzēkņi 
un pedagogi par veiksmīgu dalību 
valsts konkursos, starptautiska mēro-
ga izstādēs – konkursos Ķīnas repub-
likā Taivānā, Ēģiptē, Bangladešā, 
Francijā, Čehijā, Lietuvā un labda-
rības akcijās Latvijā. 2004. gadā Zane 
Liepiņa Pasaules bērnu zīmējumu 
konkursā Taivānā saņēma visaugs-
tāko novērtējumu – zelta medaļu.
 Beidzot skolu, audzēkņi izveido un 
aizstāv noslēguma darbu un saņem 
apliecību par profesionālās ievirzes 
izglītības programmas apguvi. Darbi 
izvietoti Ogres novadu skolu un ie-
stāžu telpu interjeros. Līdz 2014. ga-
dam mākslas nodaļu ir absolvējuši 
127 jaunie talanti. Daudzi turpina iz-
glītību Rīgā, Jaņa Rozentāla mākslas 
koledžā, Dizaina un mākslas vidus-
skolā, Amatniecības vidusskolā, Dau-
gavpilī, “Saules skolā”, Ogres tehni-
kumā u.c..”

Mūziķu un mākslinieku 
ārpusskolas sasniegumu izlase

 Konkursiem bagātākais un vis-
veiksmīgākais skolai bija 2010./2011. 
mācību gads. Akordeona klases au-
dzēknis Ernests Valts Circenis star-
tēja konkursā “Kaunas Sonorum”, ka-
meransamblis E. V. Circenis un Hen-
rijs Augšpuls un akordeonistu duets 
Laura Zelčāne un Ēriks Račiks ieguva 
2. vietas II Latvijas mūzikas skolu 
akordeonistu ansambļu un kamer-
ansambļu konkursā, kurš notika Mad-
lienā. 2. klavieru klases audzēknis 
Dagnis Krūmiņš ieguva diplomu par 4. 
vietu Jēkaba Graubiņa jauno pianistu 
konkursā Līvānos, lielākais panā-
kums ir akordeonu dueta (L. Zelčāne 
un Ē. Račiks) iegūtā 1. vieta Starptau-
tiskajā akordeonistu konkursā Limba-
žos. 2010. gadā akordeona klases 
audzēkņi piedalījās meistarklasēs 
Liepājā.

Panākumi izstādēs – konkursos
 2010. gadā konkurss – akcija “Tīras 
krāsas, tīra Latvija”; 2010. gadā – 10. 
starptautiskais vizuāli plastiskās 
mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jū-
ras” – atzinība; 2011. gadā 2. starp-
tautiskais mākslas konkurss “Dažādā 
pasaule” – pateicība; 2011. gadā 5. 
starptautiskais tēlotājmākslas un mū-
zikas jaunrades konkurss “Saules 
krasts – Atklājums” – 3. vieta un atzi-
nība; 2011. gadā 3. starptautiskā iz-
stāde – konkurss “Tekstilmozaīka”; 
2011. gadā 8. starptautiskā bērnu un 
jauniešu izstāde “Iekāp Rīgas māks-
lā!”. Vidzemes reģiona mūzikas skolu 
akordeonistu – solistu konkursā “Cē-
sis 2013” – 1. vieta; Rīgas starptau-
tiskais jauno pianistu konkurss – 1. 
vieta; starptautiskais bērnu radošās 
mākslas konkurss LIDICE 2012 “Fan-
tāziju rotaļlietas” (ādas māksla) – trīs 
atzinības. Madlienā rīkotajā Latvijas 
mūzikas skolu III akordeonistu ans-
ambļu un kameransambļu konkursā 
iegūta 2. vieta; 5. starptautiskajā akor-
deonistu – solistu konkursā Limbažos 
– 3. vieta; mākslas skolu audzēkņu 

K. Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolai – 
ceturtdaļgadsimts

Turpinājums 3. lpp.

 Novembris Latvijai ir ļoti zīmīgs mēnesis – Lāčplēša diena 11. novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas 

diena 18. novembrī. Abi datumi saistās ar latviešu tautas ceļu uz tautas brīvību, uz neatkarīgu valsti, un šis 

gājums laika līkločos ir bijis skarbs un sāpīgs. 

 Šogad svinēsim Latvijas 96. dzimšanas dienu. Katri svētki ir tas mirklis, kad cilvēks sev jautā, ko viņš ir devis 

savai valstij, kas viņam ir šī zeme. Sagaidot svētkus, es vēlu ikvienam rast atbildi uz pašam sev uzdoto 

jautājumu: “Kas man ir Latvija?” Šis jautājums izskan bieži, bet, izrādās, uzreiz tā nemaz nespējam atbildēt. 

Katram cilvēkam ir savs vērtību mērs, savs atbildes formulējums, taču mēs visi dzīvojam vienā valstī, Latvija – tie 

esam mēs paši, un ikvienam ir svarīgi apzināties, ka varētu savai valstij dot vairāk nekā līdz šim. Katram šai dzīvē 

ir sava misija, katram savs ieguldījums jādod – ar apziņu, ka savai tēvzemei nekad nebūs dots par daudz .  
 Ticību pašiem sev un savai valstij un svētku noskaņojumu vēlot,

Ogres novada domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis

 Pēdējo gadu laikā Ogres novadu 
vajā plūdi – vēl nav aizmirsti pa-
gājušā gada plūdi, kad šoruden tie 
atkal klāt. Rodas iepaids, ka tā ir sa-
va veida nolemtība, no kuras nevar 
tikt vaļā. 
 Nolemtība tā noteikti nav. Plūdi, kas 
lielā nokrišņu daudzuma dēļ šoruden 
radās daudzviet Latvijā, arī Ogres pil-
sētas un dažu mūsu novada pagastu 
teritorijā, atspoguļo faktisko situāciju 
valstī, un šo situāciju var raksturot īsi – 
nav meliorācijas sistēmas. Meliorāci-
jas jautājums jārisina valsts līmenī! 
Pašvaldība neizvairās no atbildības, 
ja krīzes situācija rodas tās nepadarī-
to darbu dēļ, un meklē risinājumus, lai 
šādu situāciju rašanos novērstu, 
diemžēl pašvaldībai nākas risināt val-
stī nesakārtotus jautājumus. 
 Taču plūdu reizes mums liek no-
pietni izvērtēt arī pašvaldības dienes-
tu darbu. Iedzīvotājiem ir vienalga, vai 
kāds dienests ir valsts vai pašvaldības 
pakļautībā, – viņi dzīvo šeit un maksā 
pašvaldībai nodokļus. Plūdu laikā 
operatīvie dienesti rīkojās prasmīgi, 
tomēr civilās aizsradzības (CA) jomā 
mums ir ļoti daudz darāmā, lai krīzes 
situācijās viss tiktu veiksmīgi koordi-
nēts. Jau esam ķērušies pie CA plāna 
uzlabošanas, precizējot, kas katram 
dienestam konkrētā situācijā jādara. 
Plāns nedrīkst būt formāls dokuments 
– tam jābūt reālam rīcības plānam, vi-
siem dienestiem un CA darbā iesaistī-
tajiem speciālistiem skaidri saprota-
mam un krīzes situācijā izmantoja-
mam. Iedzīvotājiem, paļaujoties uz 
savu pašvaldību un tās dienestiem, ir 
skaidri jāzina, pie kā vērsties, kam pie-
zvanīt krīzes situācijā. Nereti ir tā, ka 
organizētāji gan ir, bet pietrūkst darī-
tāju. Kā jau minēju, CA plāna uzlabo-
šana ir sākusies, un centīsimies mak-
simāli ātri to pabeigt un darīt zināmu 
novada iedzīvotājiem. Gribu atgādi-
nāt, ka civilā aizsardzība ir ļoti nopiet-
na joma, un tai jābūt sakārtotai augstā 
līmenī. Un plūdi jau nav vienīgie, kas 
var izraisīt draudus un krīzes situāciju.

 Novada pašvaldības administrā-
cijā notiek reorganizācija un darbi-
nieku novērtēšana. Medijos parā-
dās publikācijas par to, ka darbi-
nieki nav apmierināti ar novērtēša-
nas procesu, satraukti par neziņu 
saistībā ar reorganizāciju.  
 Informāciju par reorganizāciju paš-
valdības administrācijā un arī par dar-
binieku novērtēšanu pašvaldības va-
dība nav slēpusi. Lēmumu par pašval-
dības administrācijas un pašvaldības 
aģentūru “Mālkalne” un “Dziednīca” 
reorganizāciju dome pieņēma 28. au-
gustā, savukārt administrācijas  darbi-
nieku ikgadējā novērtēšana uzsākta 
saskaņā ar 16. oktobrī domes ārkār-
tas sēdē pieņemto lēmumu. Pamato-
joties uz šo lēmumu, 17. oktobrī izde-
vu rīkojumu par darbinieku darba izpil-
des ikgadējo novērtēšanu. Novērtē-
šanas komisijā darbojas visi trīs mani 
vietnieki – Ineta Tamane, Ilga Veczie-
diņa un Egils Helmanis, izpilddirektora 
vietnieks Pēteris Špakovskis, iepirku-
mu speciāliste Ieva Vilcāne, komunā-
lo jautājumu speciāliste Antra Pūga, 
projektu vadītāja Rita Grāvīte un neat-
karīga speciāliste juridiskajos jautā-
jumos Dana Bārbale. Visi darbinieki ir 
iepazīstināti ar novērtēšanas kārtību, 
kas ir ļoti detalizēti izstrādāts un do-
mes sēdē apstiprināts dokuments. 
Katram darbiniekam ar to rūpīgi jāie-
pazīstas! 
 Novērtēšana tiek veikta, lai novēr-
tētu darbinieka darba izpildi, darbinie-

ka kompetences, profesionālo kvali-
fikāciju, noteiktu darbinieka mācību 
un attīstības vajadzības, identificētu 
nepieciešamās izmaiņas amata ap-
rakstā, kā arī nodrošinātu darbinieka 
profesionālajai kvalifikācijai un darba 
rezultātiem atbilstošu atlīdzību. 
 Zinu, ka daudzi darbinieki ir satrauk-
ti par novērtēšanu, un saprotu viņus, 
jo tik nopietna novērtēšana līdz šim 
nekad netika veikta. Uzskatu, ka no-
vērtēšanai jānotiek katru gadu, kat-
ram darbiniekam ir jāprot novērtēt sa-
vu darbu, jāprot uzklausīt citu viedokli 
un vērtējumu, jāspēj aizstāvēt un 
pamatot savu viedokli. Un arī savas 
kļūdas un nepilnības jāprot atzīt. Teik-
šu tā – novērtēšanas process virzīts 
uz pašvaldības darba kvalitātes uzla-
bošanu, un pašvaldības kopīgo darbu 
veido katra darbinieka veikums. Ne-
kādas “raganu medības” pašvaldības 
administrācijā nenotiek, novērtēša-
nas mērķis nav no kāda darbinieka at-
brīvoties. 
 Darbinieku novērtēšanu plānots pa-
beigt līdz 30. novembrim. Decembrī 
domes sēdē plānots apstiprināt paš-
valdības administrācijas jauno struk-
tūru, tad būs skaidrs arī par darbinie-
kiem, kuri pēc reorgnizācijas turpinās 
strādāt administrācijas struktūrvie-
nībās, kādas būs vakances. Mūsu 
līdzšinējā darbība pierāda, ka uz va-
kantajām vietām konkursos piesakās 
augsti kvalificēti speciālisti. 
 Un kā rit pašvaldības aģentūru 
“Mālkalne” un “Dziednīca” reorga-
nizācija?
 Abu aģentūru vietā būs viena – paš-
valdības aģentūra “Ogres namsaim-
nieks”, kas jau ir reģistrēta Uzņēmu-
mu reģistrā. Ir sagatavots jaunās 
aģentūras nolikuma projekts, taut-
saimniecības komitejā tas ir izskatīts, 
šonedēļ domes sēdē plānots noliku-
mu apstiprināt. Būtībā “Ogres nam-
saimnieks” veiks pašreizējās aģen-
tūras “Mālkalne” funkcijas siltumap-
gādes, ūdensapgādes un kanalizāci-
jas nodrošināšanā, pašvaldības ne-
kustamā īpašuma pārvaldīšanā un 
apsaimniekošanā Ogres pilsētā un 
Ogresgala pagasta teritorijā, kā arī no 
PA “Dziednīca” pārņems peldbaseina 
un saunas pakalpojumu nodrošinā-
šanu Meža prospektā 9, Ogrē. Jā-
piebilst, ka tiks nodrošināta arī reģis-
tratūras darbība ārstu praksēm, kas 
darbojas Meža prospektā 9. PA “Og-
res namsaimnieks” vadītājs tiks izrau-
dzīts konkursa kārtībā. Jaunās aģen-
tūras struktūras izveide jāveic līdz 
2015. gada februāra beigām. Gribu 
uzsvērt, ka aģentūru reorganizācijas 
process nekādā ziņā netraucēs esošo 
pakalpojumu sniegšanu ne iedzīvo-
tājiem, ne iestādēm – visi pakalpojumi 
tiks nodrošināti nepārtraukti. 

Nikolajs Sapožņikovs

Domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis
par plūdiem, reorganizāciju un 

darbinieku novērtēšanu 

INFORMĀCIJA PAR 
DARBA DIENAS 
PĀRCELŠANU

 Ogres novada pašvaldība atkārtoti informē 
par to, ka Ogres novada pašvaldībā un Ogres 
novada pašvaldības iestādēs darba diena      
17. novembris (pirmdiena) pārcelta uz 22. novembri (sestdiena).
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 Apstiprināti Ogres novada domes sēdē 2014. gada 28. augustā (protokols Nr. 17; 4.§). 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un Publisko 
aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu.
 1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka pašvaldības aģentūras 
“Mālkalne” siltumenerģijas  cenrādi Ogres novada Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā 
2015./2016. gada apkures sezonā (no 01.05.2015. līdz 30.04.2016.).
 2. Siltumenerģijas ražošanas, pārvades un tirdzniecības cenrādis no pašvaldības 
aģentūras “Mālkalne” katlu mājām ir:
 2.1. pastāvīgā maksa pēc pieprasītās siltuma jaudas pašvaldības aģentūras “Mālkalne” 

2apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu mājās mēnesi par 1 m  visu gadu 0.10 euro 
(bez PVN), (pielikums Nr. 1, pielikums Nr. 2);
 2.2. pastāvīgā maksa pēc pieprasītās siltuma jaudas daudzdzīvokļu mājām, kuras 
neapsaimnieko pašvaldības aģentūra “Mālkalne”, saskaņā ar pielikumu Nr. 3, maksājot 
1/12 daļu katru mēnesi no gada summas (bez PVN), (pielikums Nr. 3);
 2.3. pastāvīgā maksa pēc pieprasītās siltuma jaudas privātmājām saskaņā ar pielikumu 
Nr. 4, maksājot 1/12 daļu katru mēnesi no gada summas (bez PVN), (pielikums Nr. 4);
 2.4. pastāvīgā maksa pēc pieprasītās siltuma jaudas juridiskām personām saskaņā ar 
pielikumu Nr. 5, maksājot 1/12 daļu katru mēnesi no gada summas (bez PVN), 
(pielikums Nr. 5);
 2.5. pastāvīgā maksa pēc pieprasītās siltuma jaudas pašvaldībās ēkām saskaņā ar 
pielikumu Nr. 6, maksājot 1/12 daļu katru mēnesi no gada summas (bez PVN), 
(pielikums Nr. 6);
 2.6. siltumenerģijas gala cenrāža siltumenerģijas komponente un kopējais cenrādis 
atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas 2015./2016. gada apkures sezonai (pēc 
siltumskaitītāja rādījumiem), (pielikums Nr. 7).
 Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ogres novada 
pašvaldības laikrakstā “Ogrēnietis”.

Domes priekšsēdētājs A. Mangulis

   Saistošie noteikumi Nr. 27/2014 Pašvaldības aģentūras 
“Mālkalne” siltumenerģijas cenrādis 2015./2016. gada 

apkures sezonai

Pieprasītās siltuma jaudas daudzdzīvokļu mājām

Pielikums Nr. 2
28.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2014 (protokols Nr.17; 4.§)

 Ogres bērnu klubam “KARATE SEN-E” 
šogad apaļa jubileja – 25 gadi.
 1989. gada septembrī tika nokomplek-
tēta pirmā Ogres audzēkņu karatē un tuv-
cīņas grupa. “SEN-E” stils – tā ir cīņas aiz-
sardzības sistēma, kurā iekļautas labākās 
japāņu, ķīniešu un korejiešu cīņas meto-
des (elementi): karatē sitienu sistēma; 
cīņas veida “DŽUDO” metienu elementi; 
cīņas veidu “SAMBO” un “DZIU-DZIT-
SU” kaujas paņēmieni.
 Tagad kluba pamatdarbība virzīta uz 
bērnu sporta karatē attīstību Ogres nova-
dā un Latvijā. Bērnu klubs “KARATE 
SEN-E” maina savu nosaukumu un turp-
māk visos pasākumos piedalīsies kā  
bernukarate.lv.
 Šobrīd klubu “KARATE SEN-E” vada 
Latvijas Karatē Federācijas treneris Jev-
genijs Ivanovs. Jāatzīmē, ka 2014. gadā 
Jevgenijs veiksmīgi nokārtojis starptau-
tisko (WKF – World Karate Federation) 
eksāmenu tiesāšanā un tagad ir viens no 
sešiem cilvēkiem Latvijā, kuram ir Starp-
tautiska kategorija tiesāšanā (REFEREE 
– NORDIC).
 Stāsta J. Ivanovs: “Bērni klubā trenējas 
uz mīksta paklāja “TATAMI”. Klubs iegā-
dājās šo paklāju treniņiem, lai samazinātu 
iespējamo risku gūt traumas treniņa laikā, 
veicot dažādus kritiena paņēmienus, cī-
ņas akrobātiku utt. Tas palīdz audzēkņiem 
attīstīt veiklību, kustību koordināciju. 
2014. gadā Ogres bērnu kluba “KARATE 
SEN-E” audzēkņi sasniedza ievērojamus 
rezultātus, izcīnot vairāk nekā 60 medaļu 
gan Latvijas, gan starptautiska mēroga 
sacensībās.”
 Pēc vasaras sporta nometnes jau  sep-
tembrī klubs “KARATE SEN-E” sāka ak-

tīvi gatavoties pirmajām se-
zonas sacensībām. Tradicio-
nāli Latvijas “karateki” (karatē 
sportisti) jauno sezonu sāk ar 
turnīru “Atklātās jauniešu kara-
tē sacensības 2014”. Šogad 
tās norisinājās 14. oktobrī. Tur-
nīru organizēja Rīgas karatē 
klubs un Salaspils karatē klubs 
sadarbībā ar Latvijas Karatē 
federāciju. Čempionāts notika 
Salaspilī, jaunajā Salaspils 
sporta namā. Sacensības pār-
stāvēja 23 treneri no 17 Latvi-
jas karatē klubiem ar 250 spor-
tistiem vecumā no 4 gadiem. 
Ogres bērnu kluba komanda 
12 sportistu sastāvā šajās sa-
censībās izcīnīja augstus re-

zultātus, iegūstot 10 medaļas (trīs 1. vietas, 
piecas 2. vietas un divas 3. vietas). Zelta 
medaļas izcīnīja Daniels Zaharjans (divas) 
un Arvis Dičs, sudraba medaļas ieguva 
Andrejs Morozovs, Verners Laizāns, Dani-
els Zaharjans, Ralfs Prancāns un Zaharijs 
Bēms, savukārt bronzas medaļas izcīnīja 
Roberts Arabels un Raitis Ozols.
 Kāds kluba “KARATE SEN-E” sportista 
tētis turnīru raksturo šādi: “Šajā sporta vei-
dā mūsu dēls trenējās jau vairākus gadus. 
Ar lielu pārliecību varu teikt, ka ģimenē 
esam ieguvēji visi, jo dēls ir kļuvis fiziski 
spēcīgāks, morāli un garīgi stiprāks, pārlie-
cināts par sevi. Viņš ir iemācījies pārvarēt 
dažādas grūtības. Katrs no bērniem trene-
rim ir svarīgs, un sacensībās viņš pārdzīvo 
tāpat kā mēs, vecāki, vēlas, lai katram no vi-
ņiem veiktos. Cenšamies dēlu vest uz vi-
sām sacensībām, jo tas ir ļoti svarīgi, lai 
bērns gūtu pieredzi. Arī šogad bijām aiz-
braukuši uz sacensībām Salaspilī. Turnīrā 
sportisti pielietoja visas treniņos apgūtās 
iemaņas. Gāja visādi – bija gan uzvaras, 
gan zaudējumi, gan asaras, gan prieki. Ir 
īpašs prieks par mūsu kluba mazajiem 
sportistiem, kuri mājās pārveda vairākas 
medaļas. Apsveicam!”
 “Karatē nodarbību būtība ir gara treniņš 
caur ķermeni. Karatē prakses mērķis ir no-
stiprināt prātu, norūdīt ķermeni, attīstīt gara 
enerģiju un modrību, kas tiek panākta ar 
disciplinētām un mērķtiecīgām nodarbī-
bām,” atzīst treneris J. Ivanovs. 
 Ar J. Ivanovu interesenti var sazināties pa 
tālruni 26408970 vai e-pastu 
ogres.karate@inbox.lv.

“KARATE SEN-E” darbojas jau 25 gadus 

Ogres pensionāru 
biedrības rokdarbu 
pulciņš “Kamolītis” 

rīko izstādi – pārdošanu Ogres 
kultūras centra Kamerzālē 

no 15. līdz 23. novembrim, 
no plkst.10.00 līdz 17.00.

Valde

OGRES INVALĪDU BIEDRĪBĀ
 Biedrības valde atgādina: rokdarbus no biedrības biedriem 3. de-
cembra izstādei – pārdošanai pieņemsim no 19. novembra līdz               
27. novembrim biedrības darba laikā: pirmdienās un ceturtdienās no 
plkst. 13 līdz 17, trešdienās no plkst. 10 līdz 14. Rokdarbu izstādes 
atklāšana 3. decembrī plkst. 10 Ogres kultūras centra Kamerzālē. 
Izstāde darbosies līdz 11. decembrim katru dienu no plkst.10 līdz 17. 
 Ziemassvētku sarīkojums Ogres kultūras centra deju zālē 27. de-
cembrī plkst.12. Rīkosim izstāde ar devīzi “Piparkūku pasaulē”. Pēc 
žūrijas vērtējuma pirmās 5 vietas saņems diplomus un suvenīrus. 

SIA “OGRES AUTOBUSS” INFORMĒ
 PAR AUTOBUSU KUSTĪBU SVĒTKOS

 Reģionālie vietējās nozīmes maršrutu autobusi kursēs: 17. novembrī  – pēc  sestdienas  
kustības  sarakstiem, IZŅEMOT:
• maršrutā Nr. 14 no Pārogres gatves plkst. 9.50 autobuss kursēs līdz Mālkalnes  
prospektam; 
 18. novembrī  –  pēc  svētdienas kustības sarakstiem, IZŅEMOT:
• maršrutā  Nr. 14 no Pārogres gatves plkst. 9.50 autobuss kursēs līdz Mālkalnes 
prospektam;                                      
• maršrutā  Nr. 5415 Pāvulēni – Madliena – Krape – Ogre  autobuss  kursēs  16. un 23. 
novembrī;                                                 
• maršrutā Nr. 6117 Ogre – Birzgale – stacija Lāčplēsis reisā plkst. 11.00  autobuss kursēs 
līdz Birzgalei.           
 22. novembrī autobusi kursēs pēc darba  dienas  kustības  sarakstiem.

Nikolajs 
Sapožņikovs

Turpinājums 3. lpp.
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Valsts konkursā – atzinība; starptau-
tiskajā jauno pianistu konkursā Parī-
zē, Francijā – 3. vieta; jaunrades 
dziesmu konkursā Alojā “Kas mēs bi-
jām, būsim, esam” – 2. vieta, starp-
tautiskajā konkursā “Kaunas Sono-
rum 2013” – diploms.
 2013./2014. mācību gadā. K. Kažo-
ciņa Madlienas mūzikas un mākslas 
skola rīkojusi, organizējusi un piedalī-
jusies 47 pasākumos.

Skolas tradīcijas
 Zinību diena – 1. septembris sākas 
ar mācību gada ieskaņas koncertu. 
Ziemassvētku laikā notiek koncerti 
Madlienas pansionātā, vidusskolā un 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
 Regulāri izskan koncerti, tiek veido-
tas audzēkņu darbu izstādes apkār-
tējo pagastu skolās un Madlienas PII 
“Taurenītis”, kā arī mākslas nodaļas 
audzēkņu darbu un absolventu no-
slēguma darbu izstādes Madlienas 
pagasta iestāžu telpās.
 Katru otro gadu skolā tiek rīkots 
Latvijas mūzikas skolu akordeonistu 
ansambļu konkurss.
 1. aprīlī – Joku dienā – mūzikas no-
daļas audzēkņi mainās vietām ar 
mākslas nodaļas kolēģiem. Improvi-
zētais koncerts un izstāde patiesi pār-
steidz ar savu kvalitāti. 
 Maijā skolā risinās Ģimeņu dienas 
pasākums ar koncertu un dažādām 
radošām aktivitātēm skolēniem un 
viņu vecākiem.
 Mācībās labākie audzēkņi katru 
rudeni dodas mācību ekskursijās, ap-
skatot Latvijas skaistākās vietas, pa-
pildinot savas zināšanas ne tikai mū-
zikas un mākslas priekšmetos, bet arī 
vēsturē, ģeogrāfijā, literatūrā.
 Pedagogi pieredzes apmaiņas un 
kultūrizglītojošos braucienos apmek-
lējuši mūzikas un mākslas skolas Lat-
vijā, Igaunijā, Lietuvā un Polijā.

Absolventu tālākizglītība 
 Viena no svarīgākajām mācību ie-
stādes prioritātēm ir mērķtiecīga ta-
lantīgāko audzēkņu virzīšana izglī-
tības turpināšanai mūzikas vai māks-
las vidusskolās. Pedagogi veikuši no-
zīmīgu darbu, lai motivētu jauniešus 
turpināt muzikālo izglītību, ieteikuši 
piemērotāko skolu, savlaicīgi snieguši 
visu nepieciešamo informāciju par 
konsultācijām, papildu nodarbībās 
palīdzējuši sagatavoties iestājeksā-
meniem. 2013. gada pavasarī skolā 
uzstājās absolventi, kuri turpina izglī-
tību Mūzikas akadēmijā, koncertus 
sniedza arī Cēsu mūzikas vidusskolas 
audzēkņi. Šobrīd Alfrēda Kalniņa 
Cēsu mūzikas vidusskolā mācības 
turpina Rihards Ozoliņš saksofona 
klasē, Alise Ketlere apgūst vokālo 
mākslu; Rīgas Doma kora skolā Arnis 
Cielava sevi pierāda džeza klasē; J. 
Vītola Mūzikas akadēmijā vokālās 
nodaļas maģistratūrā pašlaik studē 
Zane Jankuna, Eva Stirāne meista-
rību slīpē klavieru nodaļā, bet Ēriks 
Ekkerts turpina apgūt trombona spēli.
 Mākslas nodaļas absolventi izvēlas 
dažādas izglītības iestādes – Latvijas 
Mākslas akadēmiju, Rīgas Tehniskās 
universitātes Arhitektūras un pilsēt-
plānošanas fakultāti, Materiālzinātnes 
un lietišķas ķīmijas fakultāti, Latvijas 
Kultūras akadēmiju, J. Rozentāla 
mākslas vidusskolu, Rīgas amatnie-
cības vidusskolu, Rīgas Dizaina un 
mākslas vidusskolu, Kultūras koledžu 
u.c. 
 Prieks par skolas bijušajiem au-
dzēkņiem, kuri jau strādā mūziķu pro-
fesijā. Savā jomā panākumus gūst 
diriģentes Evita Taranda (Bindemane) 
un Elīna Karaseva, klaviespēles sko-
lotāja Aija Sala, ērģelniece, mūzikas 
terapeite Inese Paiča (Ozola-Ozoli-
ņa), vokālists Artūrs Mangulis u.c.

Sadarbība, dalība projektos
 Skolā īstenoti vairāki nozīmīgi sa-
darbības projekti. Ar Sigdāles komūnu 
(Norvēģija) rīkotas mūzikas un māks-
las nometnes gan Madlienā, gan Sig-
dālē. Madlienieši tikušies un nosūtī-
juši mākslas izstādi uz Somijas Ite-
markas skolu. Vairākkārt ir viesojušies 
un uzņēmuši ciemiņus no Kelmes 
mākslas skolas (Lietuva), rīkojot festi-
vālus, koncertus, konkursus un māks-
las izstādes. Kopā ar Itālijas un Spā-
nijas skolām īstenots ES izglītības  
apakšprogrammas “Grundtvig” pro-
jekts. Vairākkārt skola piedalījusies 
starptautiskās mākslas izstādēs da-
žādās valstīs. Rakstot projektus, pie-
saistīti līdzekļi mūzikas instrumentu 
iegādei, kā arī mākslas vai mūzikas 
aktivitātēm. 

Andris Grantiņš

Turpinājums no 1. lpp.Turpinājums no 2. lpp.

Turpinājums 4. lpp.
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Pielikums Nr. 7  28.08.2014. 
saistošajiem noteikumiem 

Nr. 27/2014  (protokols Nr.17; 4.§)

Siltumenerģijas gala 
cenrādis atkarībā no 

dabasgāzes 
tirdzniecības  cenas 

2015./2016. gada apkures 
sezonai 

I – dabasgāzes tirdzniecības cena 
līdz EUR/tūkst.nm3 pie faktiskās sil-
tumspējas

II – kopējā mainīgo izmaksu kompo-
nente (bez PVN), EUR/MWh

III – siltumenerģijas gala cena (bez 
PVN), EUR/MWh

 Turpinot pavasarī uzsākto projektu 
“LMT Latvijai”, “Latvijas Mobilais Te-
lefons” (LMT) sadarbībā ar Ogres 
novada pašvaldību arī šoruden izslu-
dināja pieteikšanos iedzīvotāju inicia-
tīvu projektu konkursam. Līdz 25. sep-
tembrim ikviens Ogres novada iedzī-
votājs, iedzīvotāju grupa, nevalstiska 
organizācija vai juridiska persona, 
kuru deklarētā vai juridiskā adrese ir 
Ogres novadā, pašvaldībā varēja ie-
sniegt projekta pieteikumu, lai preten-
dētu uz finansējumu nozīmīgu ieceru 
realizēšanai.
 Pirmajā konkursa kārtā projektus 
vērtēja LMT un pašvaldības žūrija, ot-
rajā kārtā uzvarētājus un finansējuma 
saņēmējus noteica paši iedzīvotāji, 
balsojot elektroniski portāla Delfi.lv 
speciāli izveidotajā sadaļā, aizpildot 
balsošanas anketas Ogres novada 
pašvaldībā, LMT klientiem bija ie-
spēja balsot arī portālā m.lmt.lv un ar 
īsziņas palīdzību. No saņemtajiem 19 
pieteikumiem iedzīvotāju balsojumam 
tika nodoti visi projekti. Apkopojot 
elektronisko un klātienes balsojumu, 
noteikti četri konkursa uzvarētāji, par 
kuriem kopumā nodotas vairāk nekā 
4000 balsu.
 30. oktobrī Ogres novada pašval-

Ar LMT atbalstu Ogres novadā realizēs piecus projektus
dībā ar projektu konkursa finālistiem  
tikās LMT prezidents Juris Binde, 
novada domes priekšsēdētājs Artūrs 
Mangulis un LMT klientu centra “Og-
re” vadītājs Raivo Zils.
 Pateicoties LMT piešķirtajam finan-
sējumam, Ogrē tiks izveidots fusbola 
korts (“Human foosball” jeb fusbols ir 
galda futbols, kas ir pārveidots tā, lai 
plastmasas figūriņu vietā varētu būt 
pats spēlētājs. Tā ir spēle, kuru var 
spēlēt jebkurš, nav nepieciešama īpa-
ša sportiskā sagatavotība, bet tajā pa-
šā laikā tā ir ļoti aizraujoša komandas 
spēle. Projekta iesniedzējs – Jānis 
Lēnais, SIA “JLK.S.S.”, piešķirtais 
finansējumu – EUR 2000).
 EUR 2000 piešķirti projekta “Mazo 
Sprīdīšu priekam” (projekta iesnie-
dzēja  Iveta Šteinberga) īstenošanai – 
bērnudārza “Sprīdītis” teritorijā tiks 
ierīkota slēgta tipa nojume, kur bēr-
niem būs iespēja turpināt izziņas 
procesu, rotaļas un aktīvi atpūsties arī 
nokrišņu laikā.
 Ogresgala pamatskola var lepoties 
ar to, ka Ekoskolas statusu šogad tā 
saņēmusi jau astoto reizi, taču, lai 
spētu nodrošināt augstas kvalitātes 
mācību stundas, ir nepieciešami arī 
specifiski mācību materiāli. Ogres-

gala pamatskolas ekoklases materiā-
lās bāzes papildināšanai (projekta 
iesniedzējs Jānis Iklāvs) piešķirtais 
finansējums ir EUR 1999.50. 
 Taurupes pamatskolas Mazozolu 
filiālē notiek ļoti daudz dažādu ārpus-
klases  nodarbību pasākumi, taču to 
organizēšanai nepietiek tikai ar sko-
lotāju radošo izdomu un skolēnu dalī-
bu – ir vajadzīga skaņas aparatūra 
(skaļruņi, skaņas pastiprinātājs, mik-
rofoni, sintezators). Pateicoties pie-
šķirtajam finansējumam EUR 1500 
apmērā, skola varēs iegādāties jaunu 
apskaņošanas tehniku. Projekta pie-
teikumu konkursam iesniedza Liene 
Millere.
 Ogres novada pašvaldība šajā pro-
jektu konkursā piešķīra specbalvu  – 
EUR 2000 projekta “Peldvietai “Lašu-
pēs” būt!” (projekta iesniedzēja Maija 
Kolberga) realizēšanai, lai labiekār-
totu peldvietu bijušās d/s “Lašupes I”  
apkārtnē. Plānots  uzbērt un noblietēt 
grants slāni, uzstādīt pārģērbšanās 
kabīni, iebetonēt soliņu, pāri novad-
grāvim izbūvēt koka tiltiņu, iztīrīt upes 
krastu un izbūvēt stabilas koka kāp-
nes.

Baiba Trumekalne

 Novērtējot pedagogu darba apstāk-
ļus Latvijas izglītības iestādēs, Lat-
vijas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrība (LIZDA) deviņām izglī-
tības iestādēm dažādos Latvijas no-
vados un pilsētās piešķīrusi statusu 
“Pedagogam draudzīgākā izglītības 
iestāde 2014”. Šo iestāžu vidū ir arī 
Ogres novada PII “Riekstiņš”.
 LIZDA konkursā piedalījās 26 izglī-
tības iestādes, kurās viesojās žūrija, 
lai novērtētu pedagogu sociālo drošī-
bu un darba koplīgumu, darba orga-
nizāciju, infrastruktūru, darba kvalitā-
tes veicināšanu un personīgās iz-
augsmes iespējas, darba drošību, 
aizsardzību, mikroklimatu un savstar-
pējās attiecības, reputāciju un atalgo-
jumu.
 LIZDA konkursa mērķis ir veidot 
darba devēju lielāku izpratni par cie-

PII “Riekstiņš” – pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde

nīgiem darba apstākļiem pedagogiem 
un veicināt darba vides pilnveidi, lai tā 
kvalitatīvi nodrošinātu pedagogu pro-
fesionālo darbību un apmierinātu sa-
biedrības vajadzības pēc kvalitatīvas 
izglītības.
 PII “Riekstiņš” vadītāja Vita Krava-
le: “Šī gada laikā mūsu bērnudārzā ir 
paviesojušies kolēģi no Iecavas no-
vada, Dobeles novada un Talsu no-
vada un visi vienbalsīgi apgalvojuši, 
ka tik skaistās telpās pedagogam 

strādāt ir liels prieks un gandarījums. 
Tas arī bija viens no pamudinājuma ie-
mesliem piedalīties konkursā. Iestā-
des pedagogi ar sajūsmu uzņēma zi-
ņu par piedalīšanos konkursā, iedro-
šinot mani aizpildīt pieteikuma anke-
tu.” 
 Konkursa žūrijai PII “Riekstiņš” ļoti 
patikušas plašās un krāsainās telpas, 
priecīgie pedagogi, informācijas sten-
di. Atzinīgi novērtēts Ogres novada 
pašvaldības atbalsts infrastruktūras, 

atalgojuma, darba kvalitā-
tes veicināšanā un peda-
gogu personīgās izaugs-
mes iespējās.
  “Par pedagogiem drau-
dzīgu var uzskatīt izglītī-
bas iestādi, kurā izveidota 
droša un sakārtota sociālā 
vide – savstarpējās at-
tiecības, saskarsme, at-
balsts, sadarbība, kontro-
le; fiziskā vide – lietas, tel-
pas, darbavieta, aprīko-
jums, drošība, funkciona-
litāte, ergonomika, atalgo-
jums, kā arī informatīvā 

vide – simboli, nozīmes, informācija, 
reputācija,” skaidro V. Kravale, pie-
bilstot, ka konkursā vērtēja tās izglītī-
bas iestādes, kurās vismaz 70% dar-
binieku ir arodbiedrības biedri.
 Šajā mācību gadā PII “Riekstiņš” 
apmeklē 145 bērni vecumā no 1,6 līdz 
7 gadiem. Par bērnu labsajūtu, dro-
šību un zināšanām rūpējas 18 peda-
goģiskie darbinieki, 7 skolotāju palīgi 
un 13 tehniskie darbinieki.

Baiba Trumekalne

 Projekts īstenots “PPP biedrība 
Zied zeme” attīstības stratēģijas 2009 
– 2013 un Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 
programmas pasākuma “Lauku eko-
nomikas dažādošana un dzīves kvali-
tātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
LEADER projektu konkursa ietvaros.
 Ogres novada Krapē, kur iespēju 
nodarboties ar alternatīvajiem sporta 
veidiem nebija daudz, Kaspars Piter-
nieks ar biedrību “Motoski” izveidoja 
motoskijoringa, motokrosa un nu arī 
peintbola komandu, kurā mērķtie-
cīgākajiem pat sniegta iespēja trenē-
ties bez maksas. No dažādiem avo-
tiem piesaistot finansējumu, panākts 
daudz, bet mērķis ir izveidot veselu 
alternatīvā sporta kompleksu. 
 Peintbola, sporta veida, kurā ar krā-
sas bumbiņām lādēta ieroča palīdzību 
cenšas “sašaut” pretiniekus, koman-
da izveidota 2012. gadā, kam biedrība 
“Motoski” pievērsusies ar mērķi vei-
cināt sportiskās aktivitātes reģionā. 

“Motoski” mērķtiecīgos trenē peintbolā bez maksas

Starta ekipējuma iegādei divi projekti 
pieteikti labiedarbi.lv. 2013. gadā sākti 
nopietnāki treniņi un, sezonu noslē-
dzot, kļuvis skaidrs, ka, pirmkārt, pašu 
komandu treniņi aizrauj un, otrkārt, 
jāmēģina peintbolu darīt pieejamāku 
vietējiem iedzīvotājiem.
 Lai attīstītu ideju par viegli pieejamu 
peintbolu, tika iesniegts projekts pub-
liskākās un privātās partnerības 
(PPP) biedrībā “Zied zeme”. Saņemot 
līdzekļus, biedrība “Motoski” iegādā-
jusies gan kompresoru, bumbiņas 
ātruma mērītāju, bumbu tvertnes un 
gaisa uzpildes staciju, gan arī aizsarg-
maskas, ceļu, elkoņu un krūšu sargus. 
 Šobrīd tiem, kuri nopietni spēlē re-
gulāri un nekavē treniņus, tie tiek pie-
dāvāti bez maksas. Arī novadā dzīvo-
jošajiem skolēniem, kas grib spēlēt 
peintbolu, apmēram reizi mēnesī tiek 
organizētas bezmaksas spēles. 
 Biedrības sastāvā ir junioru koman-
da (jaunieši sākot no 8.-9. klases), kā 
arī pirmās un otrās divīzijas koman-
das. Projekta vadītājs un komandas 

kapteinis K. Piternieks ar lepnumu 
stāsta: “Junioru komanda jau otro ga-
du ir Latvijas čempioni Skolēnu peint-
bola čempionātā, tāpat arī otrās divī-
zijas komanda. Pirmajā divīzijā startē-
jām tikai pirmo gadu un kopvērtējumā 
ieguvām ceturto vietu.”
 Nākotnē biedrība “Motoski” vēlas 
Krapē izveidot veselu alternatīvā 
sporta kompleksu. Tajā varētu nodar-
boties ar autokrosu, motokrosu, moto-
skijoringu un arī, protams, peintbolu. 
Turklāt āra peintbola laukumu plānots 
veidot tādu, lai tajā varētu organizēt 
Eiropas līmeņa sacensības.
 Šobrīd “Motoski” katru interesentu 
gaida uz bezmaksas pirmo treniņu. Ja 
peintbols iepatīkas un rodas vēlme 
trenēties regulāri, var stāties biedrībā. 
K. Piternieks stāsta: “Meklējam ne 
tikai spēlētājus, bet arī atbalstītājus, 
menedžerus. Komandai vajadzīgi cil-
vēki, kas varbūt nav lieli sportisti, bet 
spēj veiksmīgi sadarboties ar citiem. 
Šobrīd mēģinām izveidot lielu un 
spēcīgu komandu. Mērķis ir nonākt 
līdz pat Eiropas čempionātiem.” 

Sabīne Bērziņa,
PPP biedrība “Zied zeme”

PATEICĪBA
 Kaudzīšu ielas novadgrāvis un caurteka nav tīrīta sen, tāpēc arī mūs 
piemeklēja ūdens plūdi sētās un pagrabos. Paldies Ogres novada domes 
priekšsēdētāja vietniekam Egilam Helmanim – biju patīkami pārsteigta par 
operatīvi sniegto palīdzību.                                   Pensionāre Ludmila Ernsone    

Laikraksta nākamais numurs – novembra pēdējā nedēļā.
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