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Tik maigi smilga
Kokam pieglaudusies,
Lai vējš un sniegs
Pie zemes nepieliec.
Cik labi dzīvē,
Ja ir tādi stipri pleci,
Kur var piekļauties
Un esi atbalstīts
/B.Debeļska/

Apsveicam marta jubilārus
Baltie, trauslie ziediņi izlaužušies
caur biezo un stindzinošo sniega segu
nāk kā vēstneši, kas ziņo- drīzumā ir
gaidāmas pārmaiņas. Atkusnis.
Lai arī cik pārliecinoša izskatās biezā sniega un ledus kārta, tai cauri plūst
cerība un dzīvība. Cerība, kas dod spēku ticēt, ka viss būs labi. Cerība, kas
nepamet un neļauj nolaist rokas, kad
nāk virsū bēdas un nepatikšanas.
Un ja paskatās uz šiem baltajiem,
trauslajiem ziediņiem- tie izskatās pārliecinoši. Tik gaiši un tīri.
Skaistajiem vasaras ziediem ir nepieciešams siltums un īpašas rūpes.
Šiem tieši pretēji- šķiet sals un aukstums, nedabiskie laika apstākļi, lai
izdzīvotu padara viņus stiprus. Reti
zied puķes sniegā, varbūt tāpēc viņas
ir tik īpašas- spējot sasniegt to, ko citas nespēj.
Dzīvē jau līdzīgi. Grūti apstākļi var
padarīt cilvēku stirpāku. Var arī salauzt. Tā vien šķiet, ka problēmas, kas
seko viena otrai ir kā nolemtība. Atrisinot vienu problēmu desmit nāk vietā...
Problēmas, kā necaurredzamais, biezais sniegs liekas tik pārliecinošas, ne-

uzvaramas, kad tā vien gribās nespēkā
nolaist rokas...
Bet no otras puses- viss dzīvē mainās, nekas nestāv uz vietas. Nolaist
rokas varētu, ja nekas nemainītos un
būtu mūžīgi sastindzis. Tad gan, ja slikti, tad uz visiem laikiem. Bet viss mainās un ir nepastāvīgs.
Ziemu nomainīs pavasaris. To var
apgalvot pavisam noteikti, jo baltie
trauslie ziediņi ar savu parādīšanos
par to liecina. Drīz būs atkusnis. Drīz
aukstumu nomainīs siltums. Drīz nebūs jāģērbjās siltajās drēbēs.
Arī problēmas agri vai vēlu paies, jo
viss paiet, viss mainās, viss nāk un iet,
nāk un iet...
Un ja tā padomā- tas vieš cerību,
lai arī iesākumā trauslu kā baltie ziediņi, kas izlauzušies caur stindzinošo
sniega segu. Bet šī te cerība var augt
un zaļot. Augt un kļūt noturīga. Augt un
pāraugt visas likstas. No tām gan nekad neizvairīties, tāda ir dzīve. Varbūt
var paskatīties uz viņām savādāk.
Lai Tev nekad nezūd cerība!
Mareks Liepa
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Sirds. Mums katram viena, kartram
sava. Atdot savu sirdi un...mirt? Nē,
kālab! Dzīvot, elpot, just, dzirdēt, saklausīt, redzēt, priecāties , izteikt, spēlēt, skanēt, veidot, zīmēt, radīt, darīt...
ar vienu vārdu sakot- mīlēt ! Mīlēt sevi,
mīlēt dzīvi, mīlēt savu nodarbošanos!
14. februāris, sv.Valentīna diena,
tik ierasti liek pajautāt: ‘’ Ko es mīlu?
Kam pieder mana sirds?’’ un tikpat ierasti meklēt kādu sirdsāķīti, kam veltīt
skaistus vārdus, kam atzīties mīlestībā...Lai gan nemaz nemanām, ka tieši
ikdienā esam jau sen atzinušies tam,
ar ko tiecamies nodarboties brīvajā laikā, kur ieliekam savu sirds jušanu un
kur saņemam gandarījumu.
Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas
un mākslas skolas radošais kolektīvsgan audzēkņi, gan pedagogi, gan tehniskie darbinieki, tuvojoties Valentīna
dienai, uzdeva sev jautājumu: “Kāpēc
es mīlu mūziku (mākslu)- to, ko daru?”
Un ikviens centās uz šo jautājumu arī
ļoti godīgi atbildēt.
“Mūzika mani priecē, mierina un
dara laimīgu”, atzinies Dagnis Krūmiņš, viņa rakstīto varētu turpināt Selva Ervalde: “(..) tā mani uzmundrina,
iedvesmo un nomierina”. Jogita Lazdiņa par mākslu pateikusi to, ko līdzīgi
pauduši arī citi bērni: “Es mīlu mākslu, jo tā ir skaista un tā ir iemācījusi
daudz.”
Uz rozā papīra sirdīm tapa atbildes, pārsvarā rakstītas un dažkārt
pārsteidzoši vaļsirdīgās sentencēs iz-

teiktas, tomēr bija arī atzīšanās, kas ar
krāsainiem zīmuļiem un flomāsteriem
uzzīmētas neprasīja vārdiskus skaidrojumus.
Akordeona spēles skolotāja Marita Bērziņa pieminējusi gan sirdi, gan
dvēseli: “Akordeona skaņa vibrē tā
spēlētājam tieši cauri sirdi – tāpēc
akordeonistiem ir plaša sirds un gaiša
dvēsele. Tas ir iemesls, kādēļ vēlos šo
sajūtu nodot tālāk - mācot akordeona
spēli.” Un vai gan tās- plašā sirds un
gaišā dvēsele nav ikvienam, kas velta
garas stundas, lai izprastu mūzikas un
mākslas dabu? Jo, saprotot to, ko mīl
mūsu sirds, mēs saprotam labāk paši
sevi. Un cilvēks, kas sapratis sevi, noteikti ir gaismas un mīlestības nesējs.
Tik daudzi skolēni ir pieminējuši
savus lieliskos pedagogus, kā iemeslu tam, kālab viņiem šajā skolā patīk.
Māra Kļaviņa: “(..) visi skolotāji ir jautri
un atsaucīgi.’’ Elīza Rasma Bičevska:
“Skolotājas ir jaukas un uzdod daudz
interesantus darbus!’’ Ieva Rābe: “(..)
skolotājas ir mīļas.’’ Amanda Grandane: ‘’(..) skolotājas ir ļoti jaukas.’’ Jānis
Mežapuķe: ‘’(..) šeit var pavadīt labi
laiku ar interesantiem pedagogiem.
Man patīk, ka skolotāji ir laipni.” Kas
gan viņi ir, ja ne mīlestības nesēji? Pedagogi, kas mīl savu darbu un spēj šo
mīlestību nest pasaulē. “Patīk strādāt
ar bērniem, priecāties par viņu sasniegumiem. Jūtos gandarīta, ja spēju viņiem kaut ko iemācīt,” mākslas skolotāja Skaidrīte Krīgere apstiprina.
Pasaulē mēs katrs ierodamies caur
savu ģimeni. Un ģimene ir tā, kurā mēs
iemācāmies mīlēt paaudzēs- ne tikai
viens otru, bet arī hobijus, aizraušanos,
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sirds kaislību. Paula Stauža: “Akordeonu spēlēja arī mana mamma. Tas ir vēl
viens iemesls, kāpēc es mācījos šo instrumentu.” Sonora Sproģe: “Es iestājos mūzikas skolā, jo mana vecmamma
vēlējās, lai es iemācos ko jaunu. Mana
mamma spēlēja agrāk klavieres, tāpēc
mani pieteica šai specialitātei.’’ Silva
Kļaviņa: “Un es ar māsu varētu spēlēt
kopā- māsa vijoli un es flautu.’’ Dagnis
Krūmiņš: “Mūzikas skolā es mācos dēļ
sava un vecāku prieka.”
Pateikt, ka mīlu...reizēm tik grūti, bet var taču savas jūtas paust caur
mākslu, caur mūziku!
“Man patīk mūzika, jo, viņu spēlējot, var izpaust savas jūtas un emocijas. Kad es spēlēju klavieres, es katrā
skaņdarbā iztēlojos, kas tur var notikt.
Katru skaņdarbu spēlēju kā sev un
pārdomāju, ko tas komponists gribēja
pateikt”- skolnieka Ruvīma Kiseļova
domas sabalsojas ar pasniedzējas Vinetas Līces atziņu: “Brīnišķīgākais ir
tas, ka mūzikā var izteikt visdažādākās
izjūtas un emocijas, arī mīlestību! Novēlu visiem gūt prieku, iepazīstot skaņu mākslu visā tās daudzveidībā!’’
Tik daudz sirds-domu, sirds-atziņu,
sirds-sajūtu, ka mūzikas un mākslas
skolas foajē ir sakuplojis sirsnīgs koks!
Papīra sirdis sakārtas jau zaļot sākušajos ievu zaros, pierādot patiesību, ka
viss, kas mīlestībā radies, ir dzīvs! Tas
aug, zaļo, zied un rada prieku! Vairo
gaismu un nes pasaulē mīlestību!
Santa Siliņa,
Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas
un mākslas skolas kultūras metodiķe
		
2015. g. februāris
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Madlienas vidusskolēni piedalās Ēnu dienā Rīgā
Bieži vien izrādās, ka darbs ir daudzveidīgāks, nekā domājam. Par šī gada
Ēnu dienu mazliet informācijas ieguvu
skolā audzināšanas stundā, taču nebija īsti par to izpratnes, jo nekad vēl
nebiju piedalījusies. Sameklēju informāciju internetā.

Linda Elīza Lapsa un Armands Simsons

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama
un atzīta karjeras izglītības programma
1.–12. klašu audzēkņiem, kuras laikā
skolēni apmeklē kādu darba vietu un
4–6 stundu garumā vēro interesējošās
profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu
dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus
ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un sagatavoties darba
tirgum.
Šī ir programma, kas jau daudzus
gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas
laikā. Veidojot sadarbību starp skolu,
sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena
sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē. Šogad Ēnu
diena Latvijā notika 11. februārī. Tajā
piedalījās divas Madlienas vidusskolas audzēknes – Linda Elīza Lapsa (10.
kl.) un Aiga Pīķe (11.kl.). Abas meitenes
piedalījās nelielā intervijā.
Kas, jūsuprāt, ir Ēnu diena? Kur uzzinājāt informāciju par 2015. gada Ēnu
dienu?
Linda Elīza: Ēnu dienā ir iespēja
iepazīties ar kādu profesiju un tās pārstāvi, lai saprastu, vai šādu darbu vēlētos darīt vai nē. Es jau Ēnu dienā piedalījos arī 2014. gadā, kad ēnoju sporta
žurnālistu Armandu Puči, un visu šo
gadu ar nepacietību gaidīju dienu, kad
atkal varēšu kādu ēnot!
Aiga: Ēnu diena ir lieliska iespēja
iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvju darba ikdienu un pienākumiem.

Uz kurieni devāties Ēnu dienā? Kāpēc
bija šāda izvēle?
Linda Elīza: Es devos pie Armanda
Simsona, kā arī Aigara Kalvīša. Viens
no iemesliem bija tas, ka esmu „Dinamo”fane, un vēlējos uzzināt, kā strādā
tās vadība un menedžments.
Aiga: Ēnu dienā devos uz Latvijas
Nacionālo bibliotēku. Ēnoju uzziņu un
informācijas centra vadītāju Zani Zvaigzni. Aplūkojot pieejamās vakances,
pastāstīju mammai par to, kas mani ieinteresēja un, viņas mudināta, arī pieteicos, par ko liels paldies! Kādēļ tieši
saistībā ar bibliotēku? Mani vienmēr ir
saistījušas humanitārās zinātnes!
Ko jaunu uzzināji Ēnu dienā?
Linda Elīza: Es uzzināju par A. Simsona un A. Kalvīša darbu, par to, kā
tiek plānots viss saistībā ar AS „Dinamo Rīga”.
Aiga: Iepazinos ar vadītājas ikdienas darbu, uzzināju daudz ko jaunu
par pašu bibliotēku, tās darbību un
lasītavām. Ielūkojos arī periodikas krātuvē, jo uzziņu un informācijas centra
vadītājai ir jāpārzina visa bibliotēka,
lai spētu rast atbildi uz apmeklētāju
uzdotajiem jautājumiem. Tika izrādīta
arī digitālās kolekcijas „Zudusī Latvija”

veidošana. Taču, kā izrādās, šīs profesijas pārstāvju darbība neaprobežojas
ar to vien! Šajā dienā uzzināju daudz
ko jaunu un noderīgu!
Vai nākotnē vēlies savu profesiju saistīt ar apmeklēto iestādi vai tās darbības
jomu?
Linda Elīza: Savu profesiju noteikti
vēlētos saistīt ar sportu. AS „Dinamo
Rīga” valda lieliska darba atmosfēra,
un es vēlētos strādāt līdzīgu darbu, kā
to dara Armands Simsons.
Aiga: Pēc Ēnu dienas man ir radusies vēl lielāka interese tieši par bibliotekāra darbu, kas lielā mērā mani
saistīja arī iepriekš. Apsveru domu apgūt šo profesiju, jo stereotips, kas bija
pārņēmis arī mani, nu ir gāzts – bibliotekāra darbs mūsdienās ir ļoti daudzveidīgs!
Tavi ieteikumi mūsdienu jauniešiem
saistībā ar Ēnu dienām.
Linda Elīza: Es domāju, ka katram
jaunietim vajadzētu izmantot šo brīnišķīgo iespēju un piedalīties Ēnu dienā,
jo tas var palīdzēt izlemt par turpmāko
dzīvi un profesijas izvēli.
Aiga: Es ieteiktu skolēniem izmantot iespēju ēnot kādu profesiju pārstāvi, kurš ir ieinteresējis, jo tā ir lieliska
pieredze. „Ēna” var iepazīt profesionāļu darba ikdienu un veicamos uzdevumus. Var atklāt daudz ko tādu, par ko,
no malas noraugoties, pat nespējam
iedomāties.
Materiālu apkopoja
skolotāja Zinta Saulīte

Aiga Pīķe Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
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Patīkami jauks laiks mūs sagaidīja
3. februārī, kad pie VPII „Taurenītis”
notika radošā diena „Raibumi sniegā”.
Radošai iztēlei vajadzīgs kāds izejas punkts. Jaunas idejas nerodas no
nekā, tāpēc radās doma mazliet paeksperimentēt, lai bērnus atraisītu un
ļautu ar entuziasmu izmēģināt kaut ko
jaunu, nebijušu – šoreiz otiņu vietā izmantot krāsu pudeles, bet papīru aizstāt ar sniegu.
Uz pasākumu, kā labākie krāsu un
mākslas eksperti bija ieradušies viesi:
Māksliniece, Fotogrāfs, Burbuļmāte,
Sniegavīrs, Saulīte, Burve un Rūķis.
Katrs no viņiem padižojās ar savu prasmi kaut ko uzburt Mākslinieces iesāktajā gleznā, kurā stāvēja tikai vientuļš
sniegavīrs: kādam vislabāk padevās
uzzīmēt sauli ar stariņiem, citam konfektes, kas bērniem tik ļoti garšo, košas sniega pārsliņas, Burve sniegavīram uzbūra slotu, bet Burbuļmāte
visus pārsteidza ar ziepju burbuļiem.
Tā, pa visiem, uz lielas papīra lapas
bija tapusi īsta ziemas glezna. Bērni
un Fotogrāfs viesu veikumu novērtēja
atzinīgi – katram mākslas darbam savs
skaistums.
Bet nu bija pienācis laiks ķerties pa-

dabā

šiem pie lielā, nezināmā eksperimenta
– zīmēšanas sniegā. Katra grupiņa, viena eksperta pavadībā, devās uz savu
„mākslas studiju”. Tur tapa krāsaini
baloni, skaistas puķes, izteiksmīgas
sirdis un citi mākslas darbi. Bērni ar
sajūsmu radīja savus sapņu darbus un
ar prieku apbrīnoja arī citu veikumu.
Pēc labi padarīta darba Māksliniece
katrai grupiņai dāvināja Atzinības rakstu par radošu darbu, krāsas un papīru,
lai arī telpās varētu tapt tikpat burvīgi
darbi kā sniegā. Bet Burve uzbūra bērniem konfektes.
Pasauli uztveram, cauraužot to ar
emocijām, jūtām, pārdzīvojumiem un
daudzveidīgo pieredzi. Tas bija atkal
jauns un aizraujošs piedzīvojums krāsu pasaulē. Tas bija brīdis bērnu priekam un radošai pašizpausmei!
Lai arī turpmāk radošums iet roku
rokā ar drosmi kļūdīties, ar iedvesmu
un aizrautību īstenot savas idejas!
Es novēlu visiem iekrāsot savu
pasauli krāsaināku, kā to prot mazie
mākslinieki „Taurenītī”. Lai jums izdodas!
„Vizbulītes” grupas skolotāja
Iveta Sama

“Madarām”-10

Pirms 10 gadiem 2005. gada
saulainā 8. marta dienā toreizējā pagasta pārvaldes vadītāja Rita Grāvīte
aicināja vienkopus Madlienas seniorus. Un tā pēc garām diskusijām vienojāmies par nosaukumu “Madaras”.
Sākumā mums pulcēšanās vieta bija
pansionāts. Liels paldies par viesmīlību. Tad mūs uzaicināja kultūras nams
savās telpās. Un tā līdz šim brīdim
vienmēr tiekam sirsnīgi sagaidītas un
pavadītas. Tiekamies vienu reizi mēnesī.
Cenšamies gan pašas sevi izklaidēt, gan aicinājām dažādus ciemiņus.
Uzaicinājām frizieri, floristi, mediķi un
aktieri-dziedātāju Paulu Butkēviču.
Bieži ciemiņi bija Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi. Paldies arī bērnu
dārza audzēkņiem un pedagogiem.
Bija arī nelieli izbraukumi pa Madlienas skaistajām sētām. Interesanti bija Madlienas muzejā, Lēdmanes
baznīcā, Zaķu karalistē un Lielvārdē.
Redzējām, ko var panākt ar lielu darbu
un neatlaidību z/s “Steķi” un “Galiņi”.
Pie mums viesojās daudz viesi,
kas pastāstīja par saviem ceļojumiem:
Franciju, Malaiziju, Kanāriju salām un
Ēģipti. Paldies par izsmeļošiem stāstījumiem. Visu jau nevar uzskaitīt.
Lielu paldies sakām arī mūsu kundzītēm, kas palīdzēja rūpēties, lai visi
justos labi. No sākuma sastāva vēl joprojām ir Zinaīda Rulle, Daina Federe,
Lidija Reinsone, Tamāra Cimbala, Ilga
Bērziņa. Izturību, veselību, optimismu
un vēlmi satikties “Madariņām” arī
turpmāk.
“Es mācos nešaubīties par cilvēku
patiesu uzticību,
Īstu draudzību un labiem nodomiem,
Atmetot šaubas, es iemācos priecāties par dzīvi.
Es iemācos laimīga būt.”
“Madariņu” vārdā Ilga Bērziņa
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Kā skolā jūtas pirmklasnieki?

Mazie pirmklasnieki jau
100 dienas ir bijuši Madlienas vidusskolas skolēni.
Viņi ir iepazinuši skolas
prasības. Dažs pie tām ir
pieradis ātrāk, cits – lēnāk
un emocionālāk.
Bērni ir daudz iemācījušies un kļuvuši draudzīgāki.
Slodze ir bijusi liela, jo skolēni ir piedalījušies arī daudzos ārpusstundu pasākumos, kuri ne katram bija pa
spēkam
Jautājot bērniem, ko ir

ieguvuši un kas patīk skolā, pavadot jau 100 dienas,
atbildes bija dažādas un
interesantas. Kristianam no
1.c ļoti patīk dabas zinību
stundas, jo tajās tiek pētītas jaunas lietas, veikti eksperimenti un pildīti dažādi
uzdevumi, arī Emīls un Laura
priecājas par šīm stundām.
Roberts Baltacis 1.c klasē
ir labs sportists, apmeklē
ne tikai sporta stundas, bet
arī pulciņu. 1.c klasē bērni
ir aktīvi ne tikai stundu dar-

bā, bet arī čakli dejotāji un
dziedātāji, cītīgi gatavojas
skatei. Tas Evelīnai un Elīzai
ir svarīgs notikums, jo vēlas
parādīt, ka prot skaisti dejot.
Patriks no 1.a klases
stāsta, ka skolā viņam patīk
daudzie draugi, ko ir ieguvis.
Interesē mūzikas stundas,
apmeklē mūzikas skolu. Ieguvis jaukas emocijas, jo
uzstājies vairākos pasākumos ar dziedāšanu. Runājot
ar bērniem, ir skaidrs, ka
viņiem patīk mācīties, ir zi-

nātkāri un radoši. Paši spēj
organizēt darbus, reizēm
skolotājs var būt kā palīgs,
lai visu veiksmīgi paspētu
izdarīt. Bērni ļoti gaida, kad
varēs sākt risināt līdz 100,
jo grib parādīt savas zināšanas, ko apguvuši kopā ar
vecākiem, strādājot mājās.
Bērni, pavadot laiku pēc
stundām, izrāda lielu interesi, liekot puzles un lego, prot
radoši spēlēties. Paldies vecākiem par atbalstu un sadarbību bērnu skolas gaitu
sākuma posmā!
Februārī 4.a klases audzēkņi bija sagatavojuši
jautru erudīcijas pasākumu
pirmklasniekiem par godu
tam, ka viņi skolā jau pavadījuši 100 dienas. Tās bija gan
stafetes, gan rotaļas, gan
āķīgi jautājumi un mīklas.
Pirmklasniekiem sagatavotie erudīcijas uzdevumi bija
saistīti ar mācību priekšmetos apgūtajām zināšanām.
Par to paldies 4.a klasei,
kura bija čakli strādājusi. 1.
klases skolēni ar lielu prieku
iesaistījās visās piedāvātajās aktivitātēs.
1. klases audzinātājas
Marina Dišereite un
Dana Krēsliņa

Topošo pirmklasnieku vecākiem!
Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskolas administrācija informē, ka ar 2015.gada 1.februāri uzsāk skolēnu
reģistrāciju uzņemšanai 1.klasē 2015./2016. mācību gadā.
Uzņemšanas kārtība:
1. Piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē, vecāki (aizbildņi) uzrāda personu apliecinošus dokumentus un bērna
dzimšanas apliecības kopiju.
2.

Vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu. Iesniedzēja klātbūtnē iesniegums tiek reģistrēts.

3. Pēc izziņas par bērna reģistrāciju saņemšanas, vecāki līdz 2015.gada 12.jūnijam skolas lietvedībā iesniedz šādus
dokumentus:
•
Bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u) vai izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes
(veidlapa 027/u) par iepriekš veiktajām profilaktiskajām vakcinācijām;
•
Izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi un bērna sasniegumu aprakstu (ja tādi ir).
Vecāki vai personas, kas realizē aizgādību, piesaka bērnu mācībām 1.klasē tajā kalendārajā gadā,
kad bērnam aprit 7 gadi.
								
Tālrunis uzziņām: 65039106

2015. gada marts

Februāra krāsainie raibumi „Taurenītī”

Caur sniegiem, puteņiem un atkušņiem, mēs visi ejam
pretī pavasarim. Puteņu mēnesi februāri, mēs „Taurenītī”
sagaidījām ar Sveču stāstiem un Radošo dienu un 11.februārī mūsu iestādē skanēja jautri ritmi „Draugu diskotēkā”
Sirsniņdienas noskaņās. Bērnus sagaidīja draudzenes Pepijas (Sarmīte Ozoliņa un Vinita Mūrniece), lai kopā dejotu, priecātos un ielīksmotu katru sirsniņu. Diskotēkā bija
atsevišķa deja meitenēm, lai parādītu savu dejotprasmi un
skaistos tērpus, bet pēc tam sevi ar enerģiskiem deju ritmiem „pieteica” zēni. Starpbrīžos visiem bija jāveic pasākuma tēmai atbilstošas aktivitātes – jāizveido sirds forma no
kastaņiem, bumbiņām, krāsainiem korķīšiem. Pēc tam atkal
varēja ļauties dejošanas priekam. Paldies diskotēkas
dīdžejiem Agnim Lazdiņam un Dzintaram Iļjinam no Madlienas
vidusskolas par skanīgajām melodijām.

20.februārī „Taurenītī” mīļi
gaidījām vecmāmiņas,
vectētiņus, omītes un opīšus, jo
šī bija viņu īpašā diena ar pasākumu: „Vecmāmiņa, vectētiņš – tie padoma devējiņi.” Svētku dienu sākām ar apsveikuma koncertu „Saulespuķes” grupas sešgadīgo bērnu izpildījumā. Koncerta galvenā pamatdoma bija
saistīta ar saules ciklu, kurš līdzinās cilvēka dzīvei, jo saule
ir tā, kas mūs pavada visa gada garumā. Paldies par koncerta sagatavošanu skolotājai Rudītei Strukai un mūzikas
skolotājai Ilvai Kaulačai. Pasākuma turpinājumā visu grupu
bērni, skolotājas un vecvecāki devās uz grupu telpām, kur
notika radošās darbnīcas. Katra grupas skolotāja bija pārdomājusi, kā noritēs aktivitātes bērniem kopā ar omītēm
un opīšiem. „Vizbulītes” grupā skolotāja Iveta Sama iepazīstināja vecvecākus ar to, kā notiek sagatavošanās dienas
darbiem, kā bērni sasveicinās rīta aplī ar skaitāmpantiem
un pirkstiņrotaļām. Lai būtu interesantāk, šajā rīta aplī vajadzēja piedalīties arī vecvecākiem. Pēc tam omītes un opīši
piedalījās literatūras nodarbībā un spēlēja teātri: „Badīgie
lācēni”, kas izraisīja lielu interesi mazajiem skatītājiem, bet
aplicēšanas nodarbībā visi kopā aplicēja ābeles dažādos
gadalaikos. Bija arī rotaļas, svētku cienasts un atmiņai no šī

pasākuma katrs bērns omītei un opītim dāvināja lielu pašgatavotu puķi. „Pīpenītes” grupā ar skolotājām Vinitu Mūrnieci un Ingu Lazdiņu vecvecāki mācījās pirkstiņrotaļas, uzzināja par bērnu ikdienu un piedalījās kopīga darba izveidē
– gatavoja gleznu - pīpenes ziedu ar daudzām ziedlapiņām,
kuras rotāja ar burzītām salvešu bumbiņām, tās pielīmējot
pie ziedlapu pamatnes. Kā dāvanu omītēm un opīšiem bērni uzdāvināja apsveikuma sirsniņas. Arī „Pienenītes” grupā
skolotāja Sarmīte Ozoliņa parādīja ieskatu ikdienas rotaļnodarbībās – runas attīstīšanā, matemātikā un zīmēšanā visi
krāsoja un rotāja papīra zeķītes. Kā mīļuma apliecinājumu
arī šajā grupā bērni dāvināja pašgatavotas sirsniņas. „Zvaniņā” pie skolotājām Sigitas Viduces un Aelitas Lazdiņas vecvecāki varēja noskaidrot,
ko bērni dara pirmsskolā,
kas viņiem šeit patīk,
ko viņi mācās,
bet radošajā darbnīcā

tapa
neparasti ziedi
ar mazbērna
fotogrāfiju krāsainā zieda vidū. Vecvecākiem patika arī ekskursija uz
iestādes peldbaseinu un vingrošanas telpu, kur notiek koriģējošās vingrošanas nodarbības. „Saulespuķes” grupas skolotājas Rudīte Struka un Una Ločmele
pēc sniegtā apsveikuma koncerta aicināja bērnus kopā ar
vecvecākiem gatavot skaistas gleznas, izvēloties dažādus
šablonus – sirsniņas, taureņus, sniegavīrus, kurus rotāja ar
krāsainiem kreppapīra gabaliņiem. Liels paldies šajās aktivitātēs arī skolotāju palīgiem, kuras palīdz un līdzdarbojas
ikdienā. Kad pasākums bija beidzies, omītēm un opīšiem
vēl gribējās uzkavēties un būt kopā ar savu mazbērnu vai
mazbērniem, jo daudziem vecvecākiem ir atvasītes vairākās
grupās, bet pie visiem vienlaicīgi nevarēja nokļūt, tādēļ šajā
pasākumā aktīvi iesaistījās arī mammas. Paldies visām omītēm un opīšiem, kuri atnāca un atbrauca uz šo pasākumu,
bet tie, kuri nevarēja vai netika – nebēdājiet, jo mēs jutām,
ka esiet kopā ar mums savās domās. Paldies visiem vecvecākiem par jūsu sirdssiltumu, rūpēm un gādību, par to, ka
vienkārši esiet šajā pasaulē…
VPII “Taurenītis“ vadītājas vietniece
izglītības jomā Aija Simsone
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Pārpaaudžu tilts “Taurenītī“
Madliena. “Taurenītis”. Zāle. Vecmāmiņas, vectētiņi? Tās jaunās meitenes, kuras kādreiz strostēju par neatļautu zemeņošanu, vai tad jau...? Un
lūk kur jaunais asais puika- sprinteris
- ar mazliet “gaišākiem” matiem kā toreiz...
Uz skatuves lielākie no jaunjaunās*
paaudzes. Jauka atraisīta, gandrīz brīva improvizācija, kas silda un tuvina
vairāk kā dažkārt vērotais uzspiestais
striktais perfekcionisms. Mākslinieciskās vadītājas ļauj izpausties katra
īpašajām dotībām un priekšnesuma
skaistums ir jauno dejotāju, aktieru
plašajā savdabībā...
Un tad jau katrs no mums ir kopā
ar savu jaunjauno paaudzi. Pat pašam
nepamanot pildu bērna norādījumus
un aizrautīgi veidoju dažādkrāsu salvešu bumbiņas, kas tiek ielīmētas un veido bērna foto ieskaujošas ziedlapiņas.
Kas gan ir neieturētā krāsu harmonija
salīdzinājumā ar kopdarbošanās prieku, prieku ko rada mazdēla, meitas,
vecāsmātes, vectēva roku pieskārieni,
kopā darīšana un kopā būšana? Būšana mazbērna ikdienas darba un atpūtas pasaulē...
“Taurenītī” tā ir jauka. Garīgo un
fizisko gaisotni nodrošina audzinātāja
Sigita Viduce un sporta skolotāja Aelita Lazdiņa. Visur mācību, sporta tel-

pās, baseinā jūtama siltas rūpības un
pragmatiskas sakārtotības aura. Te pat
neko nav jāstāsta, šo cilvēku ikdienas
sirds siltumu pret bērniem izstaro pat
telpu sienas.
Mazdēls Ričards ieved mūs guļamtelpā- parāda savu guļvietu un arī
audzinātājas atrašanās vietu laikā, kad
viņa pirms atpūtas stāsta nomierinošus stāstus, pasakas vai padzied kādu
skumju dziesmiņu...
Ir tik saistoši un jauki, ka Vecmāmi-

Dziedātāju panākumi skatēs
Ir klāt februāris. Laiks, kad parasti Ogrē pulcējas dažādu skolu dziedātāji, lai pierādītu savu talantu. 10. februārī
dziesmotās sacensības aizsākās ar solistu un duetu konkursu, kurā piedalījās jaunieši no Taurupes, Lēdmanes, Ogresgala, Jaunogres un Madlienas skolas. Mūsu vidusskolu šogad pārstāvēja diezgan kupls dziedātāju pulciņš dažādās
vecuma grupās. Vismazākie dziedātāji – Nikola Markovska
(1.kl.) un Patriks Nikolajs Ozoliņš (1.kl.) – uzstājās kā duets.
Elvis Dišereits (2.kl.) izmēģināja spēkus solistu sacensībās.
Viņiem šoreiz ir III pakāpes diplomi, bet nav par ko skumt, jo
šiem jaunajiem dziedoņiem viss vēl priekšā. Balsis ir skaistas, un gan jau iemācīsies pārvarēt arī „lampu drudzi”. Vidējā grupā ar skanīgu dziedājumu iepriecināja Māra Kļaviņa
(8.kl.) un ieguva I pakāpes diplomu. Vecākajā grupā kā duets uzstājās Estere Ozoliņa (9.kl.) un Armands Valainis (12.
kl.). Arī viņu priekšnesums bija jauks, mīļš un skanīgs. Sev
un citiem par prieku – viņiem I pakāpes diploms.
24. februārī notika vokālo ansambļu skate, kurā no Madlienas vidusskolas piedalījās 2.–4. klašu dziedātāji, iegūstot II pakāpes diplomu. Lai arī turpmāk skolēniem ir vēlme
un drosme dziedāt!
Skolotāja Iveta Mežajeva

ņa nokavē darbu un saņem rājienu...
Bet tilts pāri paaudzei (bērniem)
kas vieno mazbērnus ar vecvecākiem
ir izdevies.
Sirsnīgs paldies visiem, kas “Taurenītī” māca taurenīšiem lidot un šai procesā ļāva ieskatīties un pat piedalīties
arī aizejošajai paaudzei.
Pateicībā un visu labu vēlot
Juris
*-bērni - jaunā paaudze; mazbērni jaunjaunā paaudze

Skolēnu sporta sasniegumi februāra mēnesī.
Skolas vieglatlēti sacentās vairākās sacensībās un sasniedza atzīstamus rezultātus republikā.
4. februārī Madonas sporta skolas sacensībās vieglatlētikā.
Kaspars Kurpnieks 1.vieta tāllēkšanā-6.20m, 2.vieta trīssoļlēkšanā – 12.04m, 3.vieta augstlēkšanā-1.65m. Labs rezultāts arī tāllēkšanā Valentīnam Jakušonokam- 5.78m
7.februārī LR čempionātās U-16 . Smilškalnam Emīlam
4.vieta 2000m-6.40.92 min.
11.februārī Sporta skolas Arkādija. D grupai spēka 3-cīņā
3. vieta Ilgonim Vēzim
24. februārī Sporta skolas Arkādija B grupas vieglatlētikā
Smilškalnam Emīlam 1.vieta 600m -1.39.22 min, Alisei Dātavai 2.vieta 60m/b-10.45s, Praličam Edvardam, Kriškānam
Raineram, Smilškalnam Emīlam 2.vieta 4x160m stafetē, Praličam Edvardam 4.vieta tāllēkšanā-5.31m
Skolas volejbolistiem labi sasniegumi novada sacensībās, 9-8.klašu meitenēm 2.vieta zēniem 3.vieta, 7-6. klašu
meitenēm 1.vieta, zēniem 2.vieta. Komandas volejbolā sacensībām sagatavoja Rita Pučekaita,Miervaldis Līcītis.
Skolotājs Jevgēņijs Liepa
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Madlienas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vakars
“Eiropa mūs nesapratīs”

Februāra vidus ir laiks, kad varam
svētkus svinēt saviem mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem. Un šogad 21. februārī tika aizvadīts vakars,
kuru katru gadu gaida visi Madlienas
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu
dalībnieki. Tā ir reize, kad mēs sanākam kopā, redzam un iepazīstam viens
otru, saprotam cik mūs ir daudz un,
protams, baudām svētkus, kas radīti
tieši mums.
Katru gadu šiem vakariem tiek piešķirta kāda īpaša tēma, kas tos atšķir
vienu no otra. Atskatoties uz aizvadīto
gadu, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vakara viesi tika ievesti GALMA
dzīvē, ar visiem galmam piederošajiem
tēliem un rekvizītiem. Ikgadēji šajos
vakaros tiek sveikti arī jubilāru kolektīvi, kuriem aprit apaļi gadu skaitļi.
Šis gads ir mazliet savādāks, jo apaļa jubileja tiek svinēta pašam namam
kurā mēs visi kopā dzīvojam. Tāpēc,
visi svētki šajā gadā, tiek veltīti Madlienas kultūras nama 50 gadu jubilejai
ar kulmināciju gada noslēgumā -lugas
uzvedumu „Madlienas baznīcas torņa
cēlājs”, Valsts svētku svinībās.
Bet šogad, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vakars, aizritēja kā
Eiropas valstu samits „Eiropa mūs nesapratīs”, kas veltīts Latvijai, kā prezidējošai valstij Eiropas savienībā. Viss
notika kā samitā pienākas, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi pārstāvēja dažādu Eiropas valstu delegācijas,
bija samita koordinatore, kas sagaidīja

visus delegācijas pārstāvjus un iepazīstināja ar vakara programmu un pēc
tam viesi tika aicināti uz „O divi” zāli,
kur LR Zemessardzes orķestris sniedza
apsveikuma koncertu viesiem. Tālāk
vakars turpinājās kultūras nama lielajā
zālē ar Eiropas valstu delegāciju iepazīšanos un delegāciju sveikšanu. Kā
jau noprotat, protams, tikšanās mērķis
bija tīri politisks kā integrācijas projekts, kurā apskatīja un pārrunāja Eiropas valstīs būtisko un paziņoja arī aktuālo informāciju, kas jāzina arī jums:
Igaunijā par tualetes apmeklējumu
tūristiem naudu neiekasē; itāļi vēlas
informēt visus tūristus, ka pa vecpilsētu pastaigāties peldkostīmā ir stingri
aizliegts; brīvie franči, savukārt, informē, ka skūpstīties ar franču skūpstiem

atļauts uz katra otrā stūra; Čehija vēlas paziņot, ka čehu slaveno alu kuram katram nepārdot; Grieķijas valsts
vēršas pie visiem, ar paziņojumu, ka
neskatoties uz Grieķijas bankrota stāvokli ir stingri aizliegts no antīkajām
skulptūrām skrubināt nost suvenīrus;
Rumānijas vēstnesis vēsta, ka čigānu
barons meklē savus tabora biedrus un
liek visiem klātesošajiem atgriezt zirgus to īpašniekiem un pašiem atgriezties taborā; un informācija no Latvijas
vēsta, ka alus dzeršanas čempionāts
uz Jāņiem tiek atcelts, vispārējās tautas atveseļošanās nolūkos… Ceram, ka
arī jums šī informācija noderēs…
Gatavojoties šim vakaram, katrs
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvs
izvilka savu Eiropas savienības valsti,
kuru pilntiesīgi pārstāvēs: pūtēju orķestris „Madliena”pārstāvēja Igaunijas
delegāciju, jauktais koris „Madliena”
Itālijas delegāciju, jauno iedvesmu guvušais vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Made” bija Grieķijas delegācija, cienījamie seniori - vokālais ansamblis
”Tik un tā”, veidoja, tik viņiem piestāvošo, Francijas delegāciju, jaunieši no
deju kolektīva „Daina” bija Rumānijas
delegācija, līnijdeju kolektīvs Čehijas
delegācija un teātra kolektīvs kopā ar
kultūras nama darbiniekiem pārstāvēja Latvijas delegāciju, kas uzņēma Eiropas savienības delegācijas un viesus.
Uz Eiropas samitu Madlienā, visiem
par pārsteigumu, ieradās arī viesi no
citiem kontinentiem, un tie bija
(Turpinājums 9. lapā)
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(Turpinājums no 8.lapas)
žurnālisti no Indijas, Pakistānas,
Āfrikas un Krievijas, kas ļoti interesējas
par Eiropas savienību un vēlētos tajā
iestāties. Šim nolūkam žurnālisti bija
ieradušies nointervēt Eiropas samita
„Eiropa mūs nesapratīs” valstu delegācijas, un mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvi, pārstāvot savu valsti, godam
tika galā. Vakara gaitā, katrs kolektīvs,
pārstāvot savu delegācijas valsti, bija
sagatavojis priekšnesumus, parādot
cik izdomas bagāti ir katrs savā valstī.
Vislielākās ovācijas guva Itālijas delegācija- Lučiāno Pavaroti ar saviem
pavadoņiem, ko pārstāvēja jauktais
koris „Madliena”. Jāpiebilst, ka šis
kolektīvs vienmēr izceļas ar izdomas
bagātību un vieglumu savā radošajā
darbā. Bet neatpaliek arī visi pārējie
kolektīvu sniegumi. Mūsu seniori, kas
pārstāvēja Francijas valsti, iejutās romantiskā Francijas kafejnīcas gaisotnē, kur bija aizceļojuši un satikušies,
ar vecajiem draugiem, pēc daudziem
gadiem pie vīna glāzes un dziesmām.
Grieķu delegācija - vidējās paaudzes
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deju korektīvs „Made”, zālē radīja
īstu grieķu harēma valstību, parādot,
ka grieķu dieviem un dievietēm dzīve
ir viena vienīga apreibinoša bauda, ik
palaikam uzdejojot sirtaki deju. Viens
no Čehijas nacionālajiem simboliem krietnais kareivis Šveiks, bija ieradies
uz samitu un ieveda kārtību sieviešu
pārstāvētajā līnijdeju kolektīvā. Jaunieši no deju korektīva „Daina”, kā
Rumānijas delegācijas pārstāvji, iejutās čigānu tabora dzīvē ar dziesmām
un dejām. Igaunijas delegācija, putēju
orķestris, visus sveica ar koncertu, savukārt Latvijas delegācija, Madlienas
amatierteātris, rūpējās par Eiropas valstu delegāciju izklaidi, iejūtoties aizrobežas žurnālistu lomā.
Tā, caur nopietnu tēmu jokojot, līdz
pat 6:00 rītā, tika aizvadīts šā gada
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vakars. Jau dzirdēju atsauksmes,
kas liek domāt, ka visi esam priecīgi
un apmierināti par kopā pavadīto laiku. Un īpašs šķiet Madlienas pagasta
pārvaldes vadītāja Ojāra Atslēdziņa
teiktais paldies par labi noorganizēto
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pasākumu. Savukārt, no Madlienas
kultūras nama kolektīva, mēs sirsnīgi
pasākāmies Madlienas pagasta pārvaldei par finansiālo nodrošinājumu
dāvanām visiem mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītājiem. Dāvana
ir, š.g. 26. martā visiem kopīgs kultūras izbrauciens uz Rīgas Krievu drāmas
teātra izrādi „Tango ar Stroku”, būs arī
ekskursija pa atjaunoto teātri. Katru
gadu,kultūras nama vadība, vēlas aizvest savus darbiniekus kādā kopīgā
braucienā, kas ir brīnišķīgs, vienojošs
un gaišām emocijas piepildīts mirklis,
lai mēs visi justos novērtēti par padarīto un vajadzīgi viens otram un arī
Madlienai. Un vēlos arī minēt un teikt
mīļus vārdus visiem mūsu pašdarbības
kolektīvu dalībniekiem, cilvēkiem ar
radošām dvēselēm! Ar jūsu palīdzību,kopā mēs veicam ļoti nozīmīgu darbu,
veidojam kultūras vidi Madlienā. Paldies jums, ka esat ar mums! Madlienas
kultūras nama kolektīvs.
Madlienas kultūras nama
pasākumu organizatore
Elīna Daugerte

Ikgadējais sadziedāšanās koncerts “Madlienas Balsis”

7. februārī Madlienas
kultūras namā izskanēja
koriem tik iemīļotais koncerts “Madlienas Balsis”.
Uz koncertu ikgadēji ierodas
kori no Rīgas, Rīgas rajona,
Ogres un tuvākajiem novadiem. Ikgadējs ciemiņš ir
jauktais koris “Aizkraukle”
kopā ar saulaino diriģenti
Ilzi Atardo. Šogad koncertu

papildināja trīs jauni kori:
jauktais koris no Mālpils
vadītāji Sanita un Juris Vītumi, a/s “Grindeks” jaukatis
koris ”Grindeks”, kuru piesakot, diriģents Rihards Rudzītis paziņoja, ka kora izejvielas ir skaidri saprotamas.
Un koris ar skanīgu vārdu
virknējumu - Jaunmārupes
jauktais jauniešu koris “Uni-

versum” diriģents Rihards
Rudzītis. Korus uzņēma un,
protams, sagaidīja, mājinieki, jaukatis koris “Madliena”
diriģente Ilze Sprance, kormeistare Liene Seržante.
Koncerts “Madlienas balsis” skan jau no 2003./2004
. gada sezonas. To aizsāka
diriģente Evita BindemaneTaranda un šodien šis kon-

certs ir kļuvis par tradīciju
vietējiem iedzīvotājiem un
pašiem kora dalībniekiem.
Skaistas tradīcijas vieno
cilvēkus un vairo arī draugu
pulku. Ikgadēji uz Madlienas
koru koncertu “Madlienas
balsis” par regulāriem un
mīļiem viesiem kļuvuši kori,
kuru diriģentu vārdi Madlienā ir ierakstīti ar lieliem burtiem: diriģents Jānis Baltiņš
ar Siguldas jauniešu kori;
diriģente Evita Bindemane
Taranda ar Rīgas Stradiņa
Universitātes jaukto kori
„Rīga”; diriģente Ilze Atardo
un jauktais koris „Aizkraukle” un vīru koris „Ķekava” ar
diriģentu Arvīdu Platperi.
Tiekamies
nākamjos
koru sadziedāšanos koncertos un citos kultūras pasākumos Madlienā, kur koru
balsis piepilda telpu un dvēseli…
Madlienas kultūras nama
pasākumu organizatore
Elīna Daugerte
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Žetonu vakars - atskaite par paveikto

Madlienas vidusskolas 12. klasē
mācās seši puiši un četras meitenes.
Skolēni ir dažādi un atšķirīgi, taču
katrs – īpaša personība. Klasē ir skolēni, kas kopā mācījušies jau vairāk
nekā 12 gadus, taču ir arī tādi, kas
kolektīvam pievienojušies 10. klasē.
Klasesbiedri cits pret citu ir izpalīdzīgi, draudzīgi un ļoti jautri. Protams, kā
jau katrā klasē, gadās gan bēdas, gan
prieki, taču kopīgiem spēkiem spējam
daudz ko sasniegt, varbūt dažreiz šo
cēlo mērķi nomāc slinkums.

Klasē ir skolēni, kuriem ir augsti
sasniegumi sportā gan vietējā, gan
republikas mērogā. Netrūkst arī muzikālu jauniešu. Ir labi rezultāti dažādās
olimpiādēs. Par to visu mums, divpadsmitajiem, jāpateicas skolai.
Neviens nespēs aizmirst tās sajūtas, kad mūs mazus un nobijušos ieveda Madlienas vidusskolas zālē. Kopš
tās dienas skola kļuva par otrajām mājām. Vienmēr blakus bija skolotāji – kā
palīgi, kā klases balsts. Sākumskolā
mūsu otrā mamma bija audzinātāja

Signe Kušnire, ar kuru arī līdz 12. klasei ir jaukas attiecības. 5. klasē stafeti
pārņēma skolotāja Inta Oša. Viņa ir ļoti
zinoša un izpalīdzīga, vienmēr aizstāv
savu klasi. Gan audzinātāja Inta Oša,
gan pārējie pedagogi nekad neatsaka
palīdzību, ir saprotoši, sniedz padomu
dažādās dzīves situācijās, prot saliedēt un mācīt respektēt citam citu.
Šī gada 27. februārī 12. klase saņēma skolas piederības zīmi – žetonu
gredzenu. Tas bija jauks pasākums,
kas ļāva gan vecākiem, gan pašiem
skolēniem kavēties atmiņās un uzburt
savu nākotni. Jau pavisam drīz divpadsmitie kārtos eksāmenus un citus pārbaudījumus, no kuriem būs atkarīga
viņu nākotne. 6. jūnijs būs pēdējā diena – izlaidums, kad 12. klase būs kopā
kā vienots kolektīvs. Tad katrs dosies
savu ceļu. Kāds sāks strādāt, cits turpinās studijas augstskolā. Jaunieši ir erudīti, un tajos ir daudz enerģijas, atliek
cerēt, ka šo lielisko kombināciju viņi
ieliks darbā un būs par neatņemamu
un lietderīgu sabiedrības daļu.
Sintija Šmate, 12. kl.

Mana mīļākā soma
Gandrīz gadu pa Eiropu ceļoja un
nu beidzot mājās Madlienā atgriezās
piecas somiņas. 2013. gadā Vācijas
pilsētā Einbekā EQA (Eiropas Kvilta
asociācija) izsludināja tekstilmozaīkas konkursu bērniem „Mana mīļākā
soma”. Latviju šajā konkursā pārstāvēja septiņi darbi, pieci no tiem tapa
Madlienā. Madlienas vidusskolā Linda
Smilškalne un Sanita Rešinska pie skolotājas Ilzes Smilškalnes, bet Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas
skolā Diāna Pimčonoka, Agnese Jēgere
un Laura Jēgere pie skolotājas Edītes
Lases radīja ļoti atšķirīgus un skaistus
darbus. Meitenes izmantoja sev tīkamus audumus, lentītes, atstarojošās
lentas, sutažu, pērlītes un ar skolotāju padomu un palīdzību nostiprināja
šūšanas iemaņas un apguva arī jaunus paņēmienus. 2014. gada martā
konkurss noslēdzās, un pēc tam bērnu somas ceļoja pa dažādām Eiropas
pilsētām. Tagad somas ir atgriezušās

mājās. Meitenes saņems ne tikai savas
somiņas, bet arī bagātīgas veltes no
konkursa organizētājiem. Liels paldies

čaklajām rokdarbniecēm par pacietību
radošās idejas realizācijā!
Edīte Lase
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Raimonda Mūrnieka karikatūra. Pavasaris tuvojās!

Līdzjūtības
Ne jau vienmēr
Spārnu vajag
Lai lidotu...
Domas augstāk
Par putniem
Debesīs trauc.
Ne jau vienmēr
Uguni vajag
Lai sildītu...
Lielāka laime,
Ja sirds siltumā
Sildīties ļauts
(Brigita Debeļska)

Sirsnīgi sveicam draudzīgo

pensionāru klubiņu “Madaras“

un viņu vadītāju Ilgu Bērziņu 10 gadu jubilejā.
Pensionāru biedrība “Sisegale“
Madlienas sociālais dienests
Izsaku visiem milzīgu pateicību, kas bija ar mani kopā
manu dēlu Kārli pēdējās gaitās izvadot.
Mamma.

Paziņojums.

Pensionāru biedrības “Sisegale“ gada pārskata
sapulce notiks 24. martā plkst. 13:00
kultūras namā.
Aicinu biedrus ņemt aktīvu dalību un, ja
kādam ir interese mums pievienoties, varat
ierasties uz šo pasākumu.

Biedrības “Sisegale“
valdes priekšsēdētāja Anita Markevica

Lai tēva mīlestība paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
				
/Z.Vijupe/
Izsakām līdzjūtību Aijai Brālei, tēvu mūžībā aizvadot.
			

Madlienas vidusskolas kolektīvs
Ja bērna dēļ mātei jācieš,
jo dziļāk tas ierokas viņas sirdī.
R.Kaudzīte
Izsakām dziļu līdzjūtību Spodrai,
dēlu mūžībā aizvadot.
Sarma, Zina, Maija
Nogrima saule, nodzisa zvaigznes,
Norima vēji un apklusa sirds.

Izsakām līdzjūtību Spodrai Pīpei dēlu mūžībā pavadot.
Pensionāru biedrība “Sisegale“
Kad vakaram Tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.
Izsakām līdzjūtību Ilonai Lapiņai un Pēterim
Lapiņam, no mātes un sievas atvadoties
Mājas “Gatves” iedzīvotāji

Pasākumi Madlienas vidusskolā un
Madlienas vidusskolas Krapes filiālē
03.03. Aspazijai veltīts pasākums
„Sēd uz sliekšņa pasaciņa”.
05.-11.03. Konkurss 5.- 9.klasēm
„Meitene-Zeltene”.
13.03. Papīra balle un mazā disenīte
Krapes filiālē.
23.-27.03. Konkursu sērija „Gudrinieks”
1.-4.klasēm.
13.03. Vecāku diena.
13.03. Sporta pasākums kopā ar
skolēnu vecākiem.
01.04. Sākumskolas talanti.
02.04. Lieldienu koncerts.
07.04. „Lieldienu grozs” Krapes filiālē.

Atkritumu šķirošanas laukumam
mainīts darba laiks
Atkritumu apsaimniekotājs Ogres SIA „Marss” informē, ka ar 2015.gadu ir mainīts Madlienā esošā šķiroto
atkritumu pieņemšanas laukuma darba laiks. Jaunais
darba laiks ir šāds:
MADLIENA, „Šķirotava”
Sv, Pr – brīvs
Ot, Tr – 10:00 līdz 14:00
Cet, Pk - 12:00 līdz 17:00
(vasarā 14:00 līdz 19:00)
Se - 10:00 līdz 16:00

Atgādinām, ka iedzīvotāji bez maksas šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā var nodot dažādus iepriekš
sašķirotus atkritumus. Piemēram, vieglo automašīnu riepas, nolietotu elektrotehniku, makulatūru, kartona un
papīra iepakojumu, logu un siltumnīcu stiklu un dažādu
krāsu pudeļu stiklu, kā arī PET pudeles, plastmasa kanniņas, minerālmēslu maisus, lopbarības ietinamo plēvi un
dārzniecībā izmantoto plēvi.

KULTŪRAS NOTIKUMI
MADLIENAS KULTŪRAS NAMĀ
Informācija: 65039166;
e:pasts: elina.daugerte@ogresnovads.lv

6. martā plkst. 19:00 Lielajā zālē
A. Brigadere “ ČAUKSTENES”

Spēlē Madlienas amatierteātris, rež. Didzis Cauka
Teātra pirmizrāde 1. cēlienā
Visas sievietes ielūdz režisors Didzis Cauka
un vēlas arī personīgi sveikt!
Ieeja: 0,50 €
Sievietēm un pensionāriem ieeja bez maksas.

7. martā plkst. 18:00
SIEVIEŠU DIENAI VELTĪTS
VAKARS PIE GALDIŅIEM

Kopā ar grupu “Agrais Rīts”
Vakaru ievadīs dziedātājs Andris Daņiļenko
PRGRAMMĀ:Dejas un karaoke;
Darbosies FOTO salons;
Būs patīkams pārsteigums visām dāmām!
IELŪGUMI:2 personām 12,- € Personai 7, - €
Ielūgumus var iegādāties Madlienas kultūras namā
Vairāk informācijas pa tel. nr. 26888669
vai 28367988 Līdzi jāņem groziņš!

21. martā plkst. 15:00 Kino zālē
Filma “MODRIS” (rež. J. Kursietis)
Ieeja: 2,- €

25.martā Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienas pasākumi

14:00 Kino zālē Filma “Kur palika Tēvi?”

(rež.Dz. Geka) Ieeja: 0,50 € Represētajiem cilvēkiem
un pensionāriem ieeja bez maksas
16:00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienai veltīts brauciens uz Ogri un svinīgs brīdis kopā ar
Ogres politiski represēto kluba biedriem.

No 2.marta līdz 1.aprīlim

Madlienas kultūras nama foajē
fotogrāfa Zigfrīda Zilbera
Foto personālizstāžu cikls “LAIKA PIETURAS“
1977.MADLIENA (piedāvā SLĪDE)

No 2. marta līdz 31. maijam

ODIVI foajē Foto izstāde “UPE” Ogres foto klubs
sadarbībā ar zviedru fotogrāfiem

Vairāk informācijas pa tālr. 65022645, 26140399.
Kopā mēs spēsim sakārtot pagastu, kurā dzīvojam!
Madlienas pagasta pārvaldes avīze. Tirāža 300 eks. Avīze iespiesta SIA “Tipogrāfija Ogrē”. Iznāk vienu reizi mēnesī.
Avīzes redaktors-Mareks Liepa
e-pasts: manamadliena@inbox.lv
Adrese: Madlienas pagasta pārvalde. Tālruņi: 65039085, 65039185.
Par publicētajiem faktiem un uzskatiem atbild raksta autors.
Redakcijas viedoklis ne vienmēr sakrīt ar raksta autora viedokli.

