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2015. gada Maijs
Pelēkai ikdienai
Pretī liec smaidu
Visam ļaunumam
Pretī dves gaismu.
Mierinot citus,
Sniedz savu sirdi
Ienaidu izdzēs
Ar mīlestību.
Pasaule ziedēs
Un pats uzziedēsi
/B.Debeļska/

Apsveicam marta jubilārus

Uzziedēt no iekšpuses. Laikam itin
visam šajā pasaulē ir sava ārpuse un
sava iekšpuse. Kad māte gaida bērnu, viņa uzzied no iekšpuses, jo tieši
tur dzimst jauna dzīvība. Tieši tur arī
dzimst rūpes, gādība, mīlestība- dota,
saņemta un atkal dota...saņemta...Šo
došanas un ņemšanas posmu nedrīkst
sabojāt, nedrīkst pārraut, nedrīkst pamest novārtā!
Prieks, laime, sajūsma arī rodas
iekšpusē. Pasaule uzplaukst mums par
prieku. Prieku sajust var nekur citur kā
iekšpusē. Ārpuse ir kā atspulgs iekšpusei. Līdzīgi kā skatoties spogulī var
redzēt savu atspulgu. Patīkams tas vai
nepatīkams-to jau katrs ar savām domām apzīmē. Ar domām, kas neredzamas, netaustāmas... arī no iekšpuses
nākdamas tās dzen asnus sajūtās, runā
un darbībā. Visa ārpuse ir pakārtota
iekšpusei.
Kad cilvēks dusmīgs, arī ārpuse
šķiet drūma, kaitinoša, biedējoša, ne-

droša. Kad priecīgs, tad jauka, daiļa,
krāsaina. Ja vien brīvi varētu izvēlēties,
tad nešaubīgi izvēlētos to labo, to ziedošo, nevis sakaltušo. Bet kāpēc bieži
vien tas sakaltušais ņem virsroku? Ja
reiz cilvēkam ir dota brīva izvēle, kāpēc
bieži vien ziedēšanu bez jebkādas izvēles nomaina novītušais?
Dažreiz viss šķiet tik pašsaprotams,
kad grūti pamanīt šo te ziedēšanu. Pavasaris atnes krāšņumu. Ja iekšēji viss ir
drūmās krāsās, tad neko krāsaiānu nav
iespējams saskatīt. Melnbalti toņi iekšpusē padara arī melnbaltu pasauli ārpusē: “Ai, nu nekā tur tāda nav. Puķe kā
puķe. Cilvēks kā cilvēks. Nekā īpaša.“
Bet katram jau ir kaut kas īpašs, katram
jau ir savs iekšējais ziedējums un kaut
niecīgs- viņš tomēr ir. Un to niecīgāko
arī ir visgrūtāk noturēt un saskatīt.
Uzziedēt no iekšpuses, lai ārpuse
ziedētu! Lai Tev jauks un priecīgs pavasaris!
Mareks Liepa

Tamāra Bulīte
Jūlijs Līdaks
Ilga Bērziņa
Ilze Jaunzeme
Vizma Rudzgaile
Andra Grope
Hugo Kaužens
Veneranda Rozenšteine
Uldis Brālis
Inga Dišereite
Druvis Liepiņš
Pjotrs Povhs
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Tu esi ļoti mīļa, māmiņ.
Es tevi mīlu no visas sirds.
Emīls Gustavs Gulbis
Es mīlu savu māmiņu kā
saulīti debesīs. Viņa tur spīd
katru dieniņu, bet naksniņā
aizmieg. Kristianna Vjatere

Es tevi mīlu kā nevienu,
jo tādu nekur nevar atrast.
Novēlu tev labu veselību un
daudz laimes! Silva Kļaviņa
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3.a klases labie vārdi
mammām
Lai tev, māmiņ, vienmēr
būtu labi un jauki! Es tev
vēlu mīlestību, laimi un prieku no visas sirds!
Ērika Jaunzare

Es mīlu savu mammu no
visas sirds. Reinis Sedojs
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Tu esi visskaistākā!
Tu esi brīnišķīga mamma!

Inārai,Santai,Svetlanai,
Ilzei,Laurai,Ļubovai,
Ingai,Ivetai,Oksanai,
Sanitai,Aelitai, Mudītei,
Inesei,Arnitai,Solvitai!
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mammām pretim! Izturību,
veiksmi un visu to labāko vēl
mazie pirmklasnieki.

Mīļo māmiņ, tevi mīlu kā
nevienu. Tu mani modini,
bet, kad aizguļos, tad aizved
mani uz skolu.
Marta Kaktiņa
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vienmēr ir sirsnīga. Letīcija
Elizabete Ekkerte
Māmiņ, es tevi ļoti mīlu,
tu esi jauka un sirsnīga. Tu
mums esi daudz palīdzējusi. Esi tikpat sirsnīga! Evelīna Tirzmaliete
Tu esi ļoti laba mamma,
es tevi mīlu. Vēlu tev būt
vienmēr jaukai un mīļai.
Kristians Andress Balodis
Lai tu katru dienu būtu
priecīga un smaidīga!
Alise Samanta Puriņa
Lai māmiņas ir saulainas,
sirsnīgas, mīļas un savu mīlestību sniedz visiem! Lai
katrs spētu sniegt mīlestību
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10. maijā, kad saulīte mīļāk pieglauž savu vaigu, kad
ābeles baltos ziedos, kad
dārzos smaržo tulpes un
narcises, atnāk Mātes diena. Katrs bērns savu māmiņu ļoti mīl un svētku dienā
vēlas iepriecināt ar jaukiem
vārdiem, paša darinātu apsveikumu vai kādu labu
darbiņu. Mīļo māmiņ, Madlienas 1.–4. klašu skolēni
sūta savus sveicienus Mātes
dienā, lai tie sasildītu sirdi,
iepriecinātu un dotu daudz
pozitīvu emociju.

Paldies, ka iemācīji ravēt dārzu!
Tu esi vislabākā!

1.c klases vēlējumi
māmiņām
Savai māmiņai novēlu
veiksmi visos darbos un izturību. Emīls Vanags
Lai tev laba veselība,
mammu, es tevi ļoti mīlu,
esi vienmēr tikpat sirsnīga!
Elīza Tirzmaliete
Tu esi mīļa un laba, tu esi
vislabākā mamma pasaulē.
Lai tu būtu laimīga un priecīga! Nikola Anna Jermacāne
Mammu, es tev vēlu labu
veselību. Lai tu vienmēr
smaidītu! Toms Jankavs
Savai māmiņai vēlu būt
tikpat mīļai un labai, lai viņa

Māmiņas svētkos sveic Haralds, Artūrs, Monika, Raivis, Tija, Linda, Agnese, Nikola, Patriks,
Dace, Kristīne,Sofija, Pēteris, Dārta, Marta

Novēlu mammai daudz
mīlestības, laimes un prieka! Sandis Anančonoks
Es tevi mīlu kā nevienu.
Un, lūdzu, neatmet man ar
roku, bet palīdzi vienmēr, jo
es tevi mīlu. Ieva Rābe
Es gribu, lai tu vienmēr
esi mīļa. Es negribētu, lai
tu no manis šķirtos. Man
vienmēr būsi mīļākā uz pasaules. Tu vienmēr par mani
rūpējies.
Linards Daniels Puriņš
4.a klases sveicieni
Mīļā māmiņa, mana mīļā
māmiņa!
Tu mani šūpo savā šūpulī.

2015. gada maijs
Tu mani māci, jo pati esi gudra.
Tu esi tik jauka kā eņģeļi debesīs!
Tu vienmēr paliksi manā sirdī,
Mana mīļā māmiņa!
Mīļi sveicieni visām māmiņām Māmiņdienā!
Elīza Liepiņa

Ogres novada jauno komponistu
panākumi Ādažos
2015.gada 26.martā Ādažu Mūzikas un mākslas skola
kopā ar Latvijas komponistu savienību rīkoja mūzikas jaunrades konkursu „Skaņuraksti Ādažos”. Konkursa 22 dalībnieku vidū bija arī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un
mākslas skolas skolotājas Vinetas Līces audzēkņi. Dalībniekiem konkursā bija jāiesniedz sava komponētā skaņdarba
nošu raksts datorsalikumā un pašiem jāatskaņo sava kompozīcija. Ernests Valts Circenis uz akordeona atskaņoja savu
skaņdarbu „Negaiss”, iegūstot konkursā 2.vietu, bet Henrijs Augšpuls uz saksofona atskaņoja skaņdarbu „Prieks”,
par ko saņemta atzinība. Konkursu vērtēja nopietna žūrijaSelga Mence, Ēriks Ešenvalds, Anitra Tumševica un Karolīna
Lāsa.

„Taurenīša” uzvara konkursā:
„Labie darbi”

Agnese Cinīte 4.a klase

Mūsu mīļās māmiņas!
Jūs esat tik jaukas pret mums. Mēs novēlam vienmēr labas, gaišas domas, veselību un skaistu mūžu! Mēs apsolām
kļūt paklausīgāki, izpalīdzīgāki. Novēlam, lai jūs vienmēr
ziedētu kā viskošākās puķes! Mēs jūs mīlam!
Materiālu apkopoja skolotāja Zinta Saulīte

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un
mākslas skola rīko audzēkņu uzņemšanu
Mākslas nodaļā. Iestājeksāmens no 25. -28.maijam no
pl.14.00-18.00 Līdzi jāpaņem 3 zīmējumi - mājas darbi.
Mūzikas nodaļā. Konsultācijas no 25.-26.maijam no pl.
14.00 - 17.00; Iestājeksāmens 28.maijā no pl. 16.00 -18.00
(jānodzied dziesmiņa).
Uz iestājeksāmenu bērniem jāierodas ar vecākiem vai
aizbildņiem, līdzi ņemot dzimšanas apliecību, vai pieaugušajiem - pasi. Iestājoties skolā, būs jānoslēdz Izglītošanas
līgums un jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa.
Informācija pa tālr. 65039075; 28323898.

Aprīlis ir laiks, kad mostas daba, sāk smaržot zeme,
atgriežas gājputni, briest pumpuri, bērzos un kļavās sāk
ritēt sulas un ar saules krāsu laukus iekrāso māllēpes,
bet mežmalas – zilās un baltās vizbulītes. Tas ir laiks, kad
pirmsskola „Taurenītis” svin savu dzimšanas dienu. Šogad
– 48.gadskārtu. Vēl šis mēnesis īpašs ar to, ka saņēmām
brīnišķīgu ziņu kā dāvanu jubilejā, ka esam portāla LabieDarbi.lv konkursa uzvarētāji, jo marta mēnesī piedalījāmies
projektu konkursā ar mērķi uzlabot bērnudārza vidi un iegūt
finansējumu peldbaseina inventāra un jaunu mēbeļu iegādei. Ar neatlaidību, apņēmību, ticību un lielu darbu, vācot
balsis un aicinot atbalstīt mūsu projektu arī līdzcilvēkus,
mēs savu sapni esam pārvērtuši realitātē. Tas ir prieks par
uzvaru, gandarījums par paveikto, par savāktajām 13934
balsīm un saņemto finansējumu 3997 EUR apmērā. No sirds
vislielākais paldies mūsu „Taurenīša” balsu vākšanas „komandai”, paldies visiem, visiem līdzcilvēkiem, kuri mūsu
projektu atbalstīja, balsoja un bija kopā ar mums, kuri juta
līdzi, uzmundrināja un ticēja labajam mērķim, ka mums izdosies to sasniegt. Šogad bērnudārzā tiks renovēts peldbaseins, tāpēc vēlamies pilnveidot baseina aprīkojumu, lai
spētu nodrošināt interesantākas un kvalitatīvākas bērnu nodarbības ūdenī, lai nodrošinātu iespēju mācīties peldēt un
veikt dažādas fiziskās aktivitātes peldbaseinā, nostiprinot
bērnu veselību. Ir paredzēts attīstīt koriģējošo vingrošanu,
kas ikvienam bērnudārza bērnam uzlabotu veselību. Mums
ir svarīgi, lai bērni augtu veseli un fiziski stipri, tāpēc vēlamies pilnveidot baseina un sporta inventāru, kā arī attīstīt
koriģējošo vingrošanu. Tāpat vēlamies, lai arī grupu telpas
kļūst mājīgas un labiekārtotas ar jaunām mēbelēm. Tagad
ar piešķirto finansējumu varēsim uzsākt projekta realizēšanu. Ir labi padarīta darba sajūta par paveikto, bet tālākais
vēl priekšā, tādēļ krāsim spēku, pacietību turpmākajam
darbam un domāsim labas, gaišas domas, lai realizētos vēl
viens brīnišķīgs un krāsains sapnis…
VPII „Taurenītis” vadītāja vietniece izglītības jomā
Aija Simsone
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Sagaidot „Taurenīša” jubileju

Tā kā aprīlis ir mūsu bērnudārza jubilejas mēnesis, tad „Taurenītis” savu
48.dzimšanas dienu sagaidīja ar izstādi „20.gadsimta rotaļlietas”, kuras varēja apskatīties no 20. – 24.aprīlim. Vecāki atnesa rotaļlietas, ar kurām paši
rotaļājās, kad bija mazi. Bērniem bija
interesanti paskatīties, kādas tad bija
rotaļlietas, kad vecāki bija tādi paši kā
viņu bērni tagad. Apskatāmās rotaļlietas bija gan no plastmasas, gan koka,
gumijas, metāliskās, mīkstās rotaļlietas, lelles un dažādas galda spēles. Par
godu mūsu dārziņa jubilejai, tālāk sekoja Nepieradinātās modes skate. Mēs
visi piedzīvojām emocionāli skaistu,
krāsainu un spilgtu pasākumu. Uz brīdi
mūsu iestādes zāle „pārtapa” modes

namā, kurā rosījās modes māksliniece,
dizainere – Elita Cepurniece /skolotāja
Elita Jēkabsone/, lai visiem parādītu
Nepieradinātās modes skati. Jaunajiem māksliniekiem vajadzēja parādīt
savu tērpu visā tā krāšņumā, elegancē
un prasmē staigāt, kustēties „pa mēli”,
kas ir grūts un atbildīgs uzdevums. Vecāku izdoma bija interesanta, jo tērpos
tika izmantoti visdažādākie materiāli
– kreppapīrs, polietilēna maisiņi, agroplēve, papīrs, iesaiņojuma materiāli, kartona kastes… Tērpi bija rotāti
gan ar lentītēm, gan dažāda materiāla
ziediem, vates plāksnītēm, krāsainām
pogām, baloniem. Māksliniece Elita
Cepurniece arī demonstrēja savu kleitu, kuru bija pati modelējusi un šuvusi.

„Madlienas vasara 2015”

Viņa pateicās jaunajiem modes māksliniekiem par skaisto modes tērpu demonstrējumiem. Paldies arī vecākiem
par lielo darbu, darinot tērpus, skicējot, zīmējot un šujot.. Rezultāts bija
vienreizējs. Modes skates noslēgumā
tērpu demonstrētāji saņēma pateicības balvas un balonus. Svētku izskaņā
zālē ienesa kliņģeri, kurš rotāts ar degošam svecēm, kuras mirdzēja kā īsts
salūts. Tad sekoja fotografēšanās un
kliņģera ēšana. Vēlreiz paldies vecākiem par atsaucību tērpu darināšanā,
paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā pasākumā. Uz tikšanos nākošreiz!
“Magonītes”grupas skolotāja
Elita Jēkabsone

Vasaras brīvlaikā no 10.08 līdz 14.08 Madlienas vidusskolā tiek organizēta sporta un atpūtas dienas nometne
„Madlienas vasara 2015”.
Nometnes mērķis:
1. Popularizēt sportiski aktīvu, veselīgu dzīvesveidu.
2. Veicināt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.
3. Atbalstīt ģimenes, radot iespēju bērnu un jauniešu nodarbībām vasaras brīvlaikā.
4. Veicināt individuālo sportisko izaugsmi, pilnveidot prasmes un iemaņas volejbolā un vieglatlētikā u.c. sporta spēlēs.
5. Iepazīstināt ar sporta tūrismu un orientēšanās sportu.
Mērķgrupa ir Madlienas vidusskolas sportiski aktīvi 11 līdz 18 gadus veci skolēni, dalībnieku skaits – 30.
Nometnes darbība pamatā orientēta uz diviem sporta veidiem – volejbolu un vieglatlētiku. Starp aktīvajiem treniņiem
plānotas radošas darbnīcas, būs iespēja iepazīties un apgūt sporta tūrismu un orientēšanās sporta pamatus.
Nometnes laikā dalībniekiem tiek nodrošinātas brokastis un pusdienas.
Dalības maksa 5.00 EUR dienā, kopējā summa 25.00 EUR.
Pieteikšanās pa tel.65039158 līdz 29.maijam,
sīkāka informācija sk. Rita tel.28678885.
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Atvērto durvju diena Madlienas vidusskolā

Lai iepazīstinātu ar mācību iespējām 10. klasē un
skolas telpām, 1. aprīlī viesoties Madlienas vidusskolā
tika aicināti un laipni gaidīti
visi potenciālie vidusskolēni. Tika sniegts priekšstats
par mācību procesu un vidi.
Bija ieradušies astoņi 9.
klases audzēkņi no Ķeipenes pamatskolas. 10. klases
skolniece Gerda Sedoja ciemiņiem prezentēja, kādas
izglītības iespējas ir Madlienas vidusskolā, un sniedza
nelielu ieskatu tās vēsturē.
Skolas direktora stāstījums
par veiksmīgas karjeras izvēli lika pārdomāt, ko katrs
vēlas sasniegt – kāds ir
savas dzīves mērķis un ai-

cinājums. Skolas sniegtā
iespēja apgūt programmu
„Uzņēmējdarbības pamati”,
piedaloties projektā „Esi līderis!”, var palīdzēt attīstīt
savu personību un profesionālās prasmes. No sporta
skolotāja Jevgēnija Liepas
stāstītā skolēni uzzināja,
kādas ir iespējas Madlienas vidusskolā nodarboties
ar fizkultūru atbilstoši tās
inventāram un piedalīties
sporta sacensībās.
Skolēni varēja ielūkoties
sporta stundā un mazliet
iepazīties ar tehnikām un
audzēkņu darbiem, kurus izstrādā vizuālajā mākslā, ko
skola ir izvēlējusies un piedāvā apgūt papildus kā vie-

nu no mācību priekšmetiem.
Pārtraukumā viesus skolas
ēdamzālē gaidīja neliels cienasts, kuru bija sarūpējušas
mūsu pašu pavārītes.
Vēlāk tika pieaicināti arī
Madlienas vidusskolas 9.
klases skolēni, un, sadaloties 5 komandās, bija jāveic
dažādi eksperimenti dabaszinātnēs, izmantojot skolas
mācību inventāru un jaunās
tehnoloģijas. Visvairāk esot
paticis anatomijas uzdevums, kurā cilvēka manekenam bija pareizi jāsaliek iekšējie orgāni.
Varam noprast, ka jauniešiem mūsu skolā bija
interesanti, jo aptaujājot
tika noskaidrots, ka skolē-

niem patika gan sarūpētās
aktivitātes un eksperimenti,
gan pozitīvie skolotāji, gan
skolas vide – plašā sporta
zāle un izremontētās telpas.
Viesi apgalvo, ka mūsu skolā mācās ļoti zinoši un aktīvi
skolēni, kuri kopā veido jauku klases kolektīvu.
Daži zina, kur mācīsies,
taču lielākā daļa vēl nav izlēmuši, kurā skolā turpinās
apgūt zinības. Lai Jums veicas skolas izvēlē! Pievienoties Madlienas vidusskolas
skolēnu pulkam ir laipni
aicināts ikviens mācīties
gribētājs, ir iespēja apgūt vidējo izglītību arī neklātienes
programmā.
Aiga Pīķe, 11. kl.

Madlienas vidusskola uzņem skolēnus
10. klasē
2015./2016. mācību gadam

Skola piedāvā apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu
Dokumentus pieņem skolas lietvedībā no š.g. 15. - 19. jūnijam.
Iestājoties nepieciešami sekojoši dokumenti:
* apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (oriģināls);
* skolēna vecāku direktoram adresēts iesniegums, norādot skolēna vārdu, uzvārdu, personas kodu,
pieraksta (deklarēto) dzīvesvietu mācību laikā;
* medicīniskā karte (026/u veidlapa)
Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte)
Tālrunis uzziņām 65039106, 65039158
Vidusskolā tiek uzņemti skolēni ar pietiekamiem vērtējumiem visos mācību priekšmetos uz pārrunu pamata!
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Gatavojoties Madlienas pagasta svētkiem!
CEĻĀ UZ PRIEKŠU UN ATTĪSTĪBU…!
Mīļie Madlienas iedzīvotāji un viesi, aiz loga jau spīd
saule un dzied putni, vēstot, ka tuvojas brīnišķīgā un visiem
tik gaidītā vasara. Daudziem vasara ir kā atskaites punkts,
kad darba sezona ir aizvadīta un priekšā gaida laiks, kad
vairāk var izbaudīt dzīves priekus. Arī šogad gads jau gandrīz ir apritējis un Madlienas pagasts kļūs par vienu gadu
vecāks. Kā katru vasaru Madlienā tiek svinēti pagasta svētki
- “Madlienas diena”. Šovasar Madlienas dzimšanas dienas
svinības noritēs divās piepildītās dienās 31.Jūlijā un 1. Augustā.
Šādam, varbūt negaidītam, pavērsienam ir savi iemesli,
kas lielāko tiesu saitīti ar cilvēku plūsmu. Vasaras karstākajā mēnesī jūlijā lielākajai daļai cilvēku ir atvaļinājumu laiks,
kuru vēlas pavadīt atpūšoties un arī izbraukt ārpus Madlienas. Tas samazina ne tikai klātesošo skatītāju skaitu, bet
arī svētku dalībnieku un brīvprātīgo darbinieku skaitu, kā
arī neieinteresē potenciālos viesus, jo ir citi plāni. Savukārt
kapusvētki, kā zināms ir vieni no lielākajiem latviešu svētkiem, kas visos mazajos pagastos pulcē neiedomājami lielu
apmeklētāju skaitu. Pie vecākiem un vecvecākiem sabrauc
bērnu ģimenes un citi radi un draugi, kurus mēs vēlamies
uzņemt, iepriecināt un pārsteigt ar Madlienas pagasta rosību. Tas šķiet arī piepildīs un bagātinās ģimenes kopā būšanas laiku. Tāpēc šogad Madlienas svētki notiks divas dienas
iekļaujot arī kapusvētkus. Vēlamies, visus mūsu Madlienas
mīļos cilvēkus, aicināt paskatīties uz šim pārmaiņām ar gaišu skatu un mieru sirdī. Kultūras nama kolektīvs un nu jau
citu institūciju darbinieku tic, ka svētki izdosies nemazāk interesanti un piepildīti, vēl vairāk, tas sniegs mums iespēju
jūs bagātīgāk pārsteigt un radīt jums krāšņus svētkus. Šāds
pavērsiens ļauj arī svētku koncepciju un programmu veidot
mazliet plašāku un inovatīvāku. Atcerēsimies dižo cilvēku
vārdus: “Pastāvēs, kas pārvērtīsies..” (Rainis), „Dzīvot nozīmē mainīties. Nemainīties nozīmē būt kūtram un vienaldzīgam!” (Dž.P.Vasvani).
Jau šodien ar prieku varam jūs iepazīstināt ar plānoto
Madlienas svētku programmu. Bet mēs visi zinām, ka sarūpēt svētkus nozīmē arī daudz darba un darbaspēka, tāpēc
jau savlaicīgi vēršamies arī pie jums ar aicinājumu piedalīties svētku veidošanā. Vēlamies uzrunāt cilvēkus pie ziedu

paklāja veidošanas, ziedu vākšanas, tiem kam dārzos aug
bagātīgi ziedi, lūdzam dalīties ziedu priekā un izveidot krāšņu ziedu paklāju, kā dāvanu Madlienai svētkos. Aicinām
piedalīties kopīgā izstādē „Es Madlienas dienā”, katrs atnesot savu mīļāko fotogrāfiju no Madlienas dienas un ieliekot
to kopējā foto kolāžā. Mums ir arī kāda netradicionāla iecere, kuru iespējams realizēt tikai ar jūsu palīdzību – zālājā
pie kultūras nama, kokos vēlamies iekārt šūpuļtīklus, kas
izrotās svētku laukumu un būs interesanta un ērta vieta, kur
svētku viesiem piesēst, jo īpaši nakts kino laikā. Lai tas varētu realizēties jālūdz un jāuzrunā tie Madlienas iedzīvotāji,
kuriem ir iespēja iedot šūpuļtīklus uz svētku laiku. Vēl dekorēšanas nolūkos ir nepieciešami lukturīši, kurus esam iecerējuši sakārt kokos pie Madlienas kultūras nama. Ja kādam
ir iedvesma, izveidot savu lukturīti no puslitra burciņas, kas
ir apgleznota un izrotāta, tad priecāsimies arī jūsu lukturīti
iekārt kokā un bagātināt dekorāciju klāstu. Dekorāciju nolūkos vēl būs nepieciešams siens, cilvēkus kam ir iespēja ar to
dalīties, lūdzam atsaukties.
Gatavojoties Madlienas svētkiem uzrunājam ikvienu,
kas vēlas piedalīties un kaut kā palīdzēt svētku tapšanā.
Lūdzam nebīties un vērsties pie mums jau laicīgi, lai varam
saplānot un savlaicīgi veikt darbus. Sīkāku informāciju saņemsiet Madlienas kultūras namā pie Elīnas Daugertes vai
pa telefonu 26888669. Sirsnīgi gaidīsim!
Pateicību jau tagad varam izteikt visām Madlienas iestādēm un to vadītājiem, ka arī dažiem madlieniešiem individuāli, kas jau ir piekrituši piedalīties svētku organizēšanā
un uzņēmušiem paveikt vairākus darbiņus.
Es ticu, ka katrs mēs, arī šajos Madlienas svētkos, spēsim atrast sev ko aizraujošu un tuvu, par ko priecāties, aizmirstot visu, kas traucē, tā kopīgi radot īpašu un tikai mums
nozīmīgu svētku gaisotni.
Dzīvojot dienu pa dienai, mēs ejam pa ceļu, kas ved tikai uz priekšu. Arī šī Madlienas diena tiek veltīta CEĻAM uz
priekšu un attīstību, kas gaisā jau ir stipri jūtama, pateicoties unikāliem un talantīgiem Madlienas cilvēkiem, kam šodien pievienojas arvien vairāk sekotāju.
Tiksimies svētkos!
Kultūras pasākumu organizatore
Elīna Daugerte

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
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Madlienas kultūras nama kolektīvu rezultāti Ogres apriņķa skatēs 2015
Senioru vokālais ansamblis “Tik un tā” (vadītāja Pārsla Jēkabsone, koncertmeistare Sarmīte Paegle) II pakāpe ( ansambļu skatē kopā
piedalījās 19 kolektīvi)
Jauniešu deju kolektīvs “Daina” ( vadītāji
Agrita un Ervīns Kauženi) I pakāpe Ogres apriņķa deju skatē (C grupā vērtēja 2 kolektīvu
starpā ) un I pakāpe skolu jauniešu dziesmu un
deju svētku skatē (6 kolektīvu konkurencē)
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Made” (
vadītāja Agnese Lepse) II pakāpe (startēja Aizkraukles novada skatē , kur piedalījās 15 kolektīvi)
Bērnu deju kolektīvs “Lienīte“

Bērnu deju kolektīvs “Lienīte” I pakāpe pirmskolas grupa ; I pakāpe - 3.-6. kl. grupa; I
pakāpe - 7.-9. kl. grupa ( kopā bērnu deju skatē
piedalījās 51 kolektīvs)
Jauktais koris “Madliena” (diriģente Ilze
Sprance, kormeistare Liene Seržante) II pakāpe
(koru skatē kopā piedalījās16 kolektīvi)

Jauktais koris “Madliena“

Visiem kolektīviem, to dalībniekiem un vadītājiem vēlams teikt lielu paldies par nenovērtējamo darbu, kas iegūldīts gatavojoties skatēm. Jūs mums esat visdārgākie un lepojamies
ar jums visiem!
Sirsnīgi sveicot,
Madlienas kultūras nama kolektīvs

Madlienas skolēnu sasniegumi sportā aprīļa un maija mēnesī.

LR čempionātā soļošanā 18.04.
Ogrē Lauris Streilis izcīnīja 2. vietu
10km distancē, Monta Antanoviča 4.
vietu 1km. 		
25.04.Lauris Streilis pārstāvēja LR
komandu staptautiskās soļošanas sa-

censībās Lietuvā.
28.04. Republikas skolēnu 68
spartakiādes sacensībās krosa stafetēs Rīgā, Emīls Smilškalns, Ivars
Dehtevičs, Dāvis Grecs izcīnīja 3.vietu
3x800m. skrējienā.

Ogres novada krosā 29.04. Emīlam
Smilškalnam 1. vieta 1000m, Montai
Antanovičai 1. vieta 1000m, Reinardam
Zariņam 1. vieta 1000m savās grupās.
Republikas sporta skolu sacensībās vieglatlētikā 2.05.Jēkabpilī Emīls
Smilškalns 2. vietā 1500m, Sandra Kārkliņa 3. vietā 3km soļošanā.
‘’Madlienas veselības’’ apļu skrējienā 1.-4.kl.grupā uzvarēja Santa
Streile 34 apļi, Iluta Rubene 25 apļi.
5.-9.kl.grupā Emīls Smilškalns 122,
Ivars Dehtevičs 96, Dāvis Grecs 83 apļi.
Meitenēm Monta Antanoviča 96, Krista
Streile 64, Diāna Pimčonoka 50 apļi.
10-12.kl.meitenes Airita Tirša, Agate
Kārkliņa 40, zēniem- Normunds Puriņš
24 apļi. Kopā piedalījās 41 skolēns.
Ar 5.maiju sākas pusstundas skrējiens visām vecuma grupām otrdienās
18 00 stadionā.
Sporta skolotājs Jevgēņijs Liepa
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Madlienas skolēni – čakli talkotāji

Ikviens cilvēks taču vēlas dzīvot tīrā valstī. Mums,
latviešiem, raksturīgi daudz
laika pavadīt pie dabas
krūts, tomēr ikdienā neaizdomājamies, kādu ļaunumu
nodarām dabai, to piesārņojot netīši vai pat apzināti.
Nevienam taču nepatiktu, ja
apkārtējā vidē valdītu netīrība, tādēļ rīkojam talkas.
Talkošana izvēršas par
brīvprātīgu dalību vides sakopšanā, tā rada saliedētību un vienotību talciniekos.
Pēc kopīgi paveiktā darba
pārņem gandarījuma sajūta,
redzot pūļu augļus – tīro un
skaisto apkārtni.
Tradīcija visai latviešu
tautai apvienoties kopīgos
spēkos jeb rīkot Lielo Talku aizsākās 2008. gada 13.
septembrī, kad iedzīvotāji
sakopa savu valsti par godu
Latvijas 90. dzimšanas dienai. Tagad tā norisinās katru
pavasari ar mērķi padarīt apkārtējo vidi tīrāku un skaistāku. Viens no vadmotīviem
ir līdz 2018. gadam (Latvijas
simtgadei) censties izveidot
mūsu valsti par sakoptāko
vietu pasaulē!
Ik gadu talkot un satīrīt
Madlienu un tās apkārtni

9.a klase

steidz arī Madlienas vidusskolas skolēni. Tas ir izvērties par labu paradumu,
kurš jauniešiem ieaudzina rūpes un mīlestību pret
dabu. Talkošana parasti saliedē klašu kolektīvus. Tas
ir labi pavadīts laiks, kopīgiem spēkiem strādājot, bet
tajā pašā laikā atpūšoties
no ikdienas steigas. 20.–24.
aprīlis Madlienas vidusskolā
izvērtās par talkas nedēļu.
Nekādi laikapstākļi neatturēja no vēlmes darboties. Tā
kā skola ir kļuvusi par otrajām mājām ikvienam skolēnam, tad parasti audzēkņi
izvēlas sakopt tās apkārtni,
lai paši būtu priecīgi par tīro
vidi.
Šogad pie estrādes tās
teritorijā rosījās vairākas
klases. Tika sakopta gan pati
estrāde, gan tās apkārtne.
Otrklasnieki bija ļoti čakli un
kārtīgi strādnieki. 6.a klases
audzinātāja Mārīte Karņicka
priecājas par jauki aizvadīto
laiku un padarīto: „Kopā paveiktais darbs, sakoptā estrāde un ugunskurā ceptās
desiņas mūs saliedēja un
stiprināja kā klases kolektīvu.” Arī 5.a klase palīdzēja

šeit sagrābt pērnās lapas, savākt zarus un salasīt
stiklus.
Lieli darbarūķi bija arī
1.c klases bērni, kuri ar
prieku sakopa rotaļu laukumu pie skolas. Visi bija
sarūpējuši darbarīkus un
atrada tieši sev piemērotu
darbiņu. „Kāds nesa lielos
zarus, dažs grāba lapas un
palīdzēja salikt maisos. Cits
citam palīdzēja, puiši nesa
smagos maisus. Bērni jutās
gandarīti par padarīto darbu. Bija gatavi vēl strādāt, jo
kopīgs darbs izvērtās jaukā
atpūtā!” stāsta 1.c klases
audzinātāja Dana Krēsliņa.
Arī 10. klase „uzposa” skolas teritoriju, grābjot lapas.
11. klase strādāja pie pludmales sakārtošanas. Tika
vākti un dedzināti vēja nolauztie koku zari, sagrābtas
lapas un satīrīta upes baseina piekraste.
1.a un 3.a klases bērni
apkopa daļu no baznīcas teritorijas – palīdzēja tai atbrīvoties no vēja salauztajiem
zariem, vecajām lapām un
apgrieza mazos krūmiņus.
Kopā ar skolotāju Rasmu
Vērpēju padarījuši labo darbu, skolēni devās apskatīt

milzīgo zvanu baznīcas tornī.
4.a klase jau trešo gadu
pēc kārtas uzkopa ceļa malas maršrutā skola – kultūras nams – lielais ceļš – skola. Klases audzinātāja Signe
Kuršnire atzīst: „Skumji, ka
vispiemēslotākais laukums
ir pie upītes, kur ikdienā iet
garām ļoti daudz cilvēku.”
Tomēr, neraugoties uz to,
visi ir priecīgi par paveikto.
Madlienas Brāļu kapus
šogad sakopa 8.a un 9.a
klase. Galvenokārt bija jāgrābj pērnās lapas. Vērenes
kapus sakopa 7.a klase. Par
ieguldīto darbu ļoti pateicīgi
visi vērenieši, bet visvairāk
skolotāja Ilze Smilškalne,
kura par „savējiem” stāsta:
„Darbu veica nopietni, un
tas prasīja arī tulznas rokās,
bet atpūta un ugunskurā
ceptas desiņas sāpes mazināja.”
Ļoti strādīgi un apzinīgi
bijuši divpadsmitie ar skolotāju Intu Ošu: „Vācām atkritumus gar skolai tuvāko upīti Sisi – no ceļa (uz Lauberi)
līdz ietekai Abzē. Pēc tam arī
Abzē gar skolu. Tas ir gandrīz no centra tilta līdz “zirgu
fermai”.” Kopīgiem spēkiem
savākuši 8 maisus ar atkritumiem. Taču bijuši arī tādi
atradumi kā traktora riepa
un dzeloņdrāšu ripuļi, kurus
nemaz nevar ielikt maisā.
Visi talkotāji ir apmierināti ar paveikto darbu un
priecājas, ka pēc padarītā
Madliena ir kļuvusi kaut nedaudz tīrāka.
Jo mazāk piesārņosim
dabu, jo pateicīgāka tā
mums būs. Lai sakārtotu apkārtējo vidi, ir jāsāk domāt
„zaļāk”. Sakopta Latvija sākas katra prātā, un, kā vēsta
šī gada Lielās Talkas vadmotīvs: „Pastāvēs, kas pārvētīsies!”
Aiga Pīķe, 11. kl.
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Pasākumi bibliotēkā aprīlī
Aprīļa mēnesis bibliotēkā ir bijis
pasākumiem bagāts. Mēneša sākumā
par Aspaziju stāstījām arī bērnudārza
“Saulespuķes” grupai un Madlienas
vidusskolas 1.a klases bērniem. Bērni pēc bibliotēkas apmeklējuma, bija
ilustrējuši Aspazijas dzejoli “ Raudoša
debess”, zīmējumus mēs izstādījām
bibliotēkas pasākumu zālē un tie bija
apskatāmi apmeklētājiem.
Šajā mēnesī pie mums ir viesojušās
arī citas radošas personības. 25. aprīlī
bibliotēkas pasākumu zālē tika atklāta
mākslinieces Anitas Karpenko gleznu
izstāde. Izstādes atklāšanā viesojās arī
pati māksliniece. Apmeklētājiem bija
iespēja parunāt ar mākslinieci un iepazīties ar viņas darbību tuvāk. Izstāde
bibliotēkas telpās būs apskatāma vēl
visu maija mēnesi.
Savukārt 29. aprīlī bibliotēkā notika
tikšanās ar dziesminieku Ēriku Loku.
Ēriks Loks savulaik kļuva populārs kā
radio raidījuma “Zvaigznīšu brīdis” dalībnieks, vēlāk strādāja “radio SWH”,
kopā ar Robertu Gobziņu dziedājis
projektā “Dzidriņas megasistēma”,
bet valsts mēroga slavu viņam atnesa
albums „ Jūnijs matos„ deviņdesmito
gadu vidū, kurā bija iekļautas Loka iedziedātās Raimonda Paula dziesmas.
Šis pasākums norisinājās jaukā,
nepiespiestā gaisotnē. Dziesminieks
iepazīstināja ar sevi, savu radošo darbību. Stāstīja par to kā nonācis pie
gitārspēles, tika izpildītas gan paša
komponētas un rakstītas dziesmas,
gan citu autoru dziesmas. Ēriks Loks ar
vieglu humora devu sniedza apmeklētājiem brīnišķīgu atpūtas vakaru.
Paldies visiem , kas atrada laiku , lai
apmeklētu šos pasākumus.
Anita Zaica

Māksliniece Anita Karpenko

Dziesminieks Ēriks Loks

Iespēja interesanti pavadīt vasaru

Madlienas vidusskolas skolēniem vecumā no 12 līdz 18 gadiem ir atkal iespēja 2015.gada vasarā doties uz starptautisko
jauniešu nometni Vācijā, tur pavadīt divas neaizmirstamas nedēļas un iepazīt Saksijas Šveices dabas ainavas un nometnes
organizētāju viesmīlību.
Šogad nometne notiks laikā no 26.jūlija līdz 8.augustam – pirmā nedēļa Sayda, bet otrā nedēļa – BadLausick.
Pārbraucienu nodrošinās organizatori.
Dalības maksa nometnei ir 160 EUR tajā iekļauta maksa par uzturēšanos nometnē, ēdināšanu, ekskursijām un citām
aktivitātēm, apdrošināšana. Par ceļa izdevumiemuz Vāciju ir jāmaksā pašiem grupas dalībniekiem. Pēc pašreizējās vienošanās tie varētu būt 200 EUR katram, tātad kopīgie izdevumi – aptuveni 360 EUR.
Lūgums vecākiem reģistrēt savus bērnus dalībai nometnē savlaicīgi un iemaksāt Madlienas vidusskolas sekretārei nepieciešamo summu pakāpeniski:līdz 8.maijam 100 EUR; līdz 29.maijam 100 EUR; līdz 12.jūnijam – atlikušo summu.
Detalizēta nometnes programma interesentiem pieejama pie skolas sekretāres Valentīnas Malnačas un vizuālās mākslas
skolotājas Intas Putniņas-Cīrules. Tālrunis informācijai 65039158.
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Lai tev tiek no tā,
kas pieder man
Zini, tā klusītiņām
pie sevis es klusi domās skaitu:
“Vēlos, lai arī tev
mazlietiņ tiek no tā,
kas pieder man.”
Parasti gan skaļi
savās domās skaitu:
“Vēlos, lai man
tiek tas, ko es gribu!
Man un tikai man!”
Bet šodien pavērās cita puse.
Jo es nekad nebiju
tā pa īstam paskatījies uz tevi.

Tev daudz kā pietrūkst.
Tev nav tik daudz ticis, cik man.
Tu biežāk biji izsalcis, tev pietrūka sirds siltuma.
Bet to nevarēja manīt...
Lai arī dažbrīd tu zobus sakodis turējies pretī
netaisnībām, grūtībām
Nekad nevarēja to pamanīt...
Nekad to negribējās pamanīt...

Tu biji stiprs...tu esi stiprs, lai arī tev tik daudz pietrūkst.
Zini, tā klusītiņām pie sevis es klusi domās skaitu:
“Vēlos, lai arī tev mazlietiņ tiek no tā, kas ir man”
Un kad es tā domāju, tad manas problēmas izgaist.
Tās paliek mazākas , niecīgākas, nenozīmīgākas.
Jo tavējās ir lielākas par manējām, bet tu smaidi!
Tu nepārtrauc smaidīt.

Ko tu redzi?
Vienā slimnīcas palātā gulēja divi bezcerīgi slimi cilvēki.
Viens gulēja gultā pie loga, otrs - pie durvīm.
— Kas tur - aiz loga redzams? — reiz jautāja tas, kurš gulēja gultā pie durvīm.
— О! — priecīgi iesaucās pirmais. — Es redzu debesis,
mākoņus, kas atgādina zvēriņus, ezeru un tālumā mežu.
Katru dienu pie loga gulošais stāstīja savam palātas
biedram par to, kas notiek aiz loga. Viņš redzēja laivu ezerā,
zvejniekus ar milzīgu lomu, bērnus, kas spēlējās ezera krastā, mīlniekus, kuri staigāja rokās sadevušies un nenolaida
viens no otra starojošo acu skatu.
Tajā laikā, kad viņš vēroja visus šos brīnišķos skatus un
stāstīja par to savam kaimiņam, to, savukārt, mocīja skaudība. «Tas ir tik netaisnīgi, — viņš domāja. — Par kādiem tādiem nopelniem viņu noguldīja gultā pie loga, bet mani pie
durvīm, kur varu blenzt tikai stenderē vai sienā ar nolupušu
krāsu. Bet viņš priecājas par skatu aiz loga? Tāda netaisnība! »
Reiz pie loga gulošais sāka klepot. Klepoja, klepoja,
sāka smakt, bet nevarēja aizniegties līdz pogai sienā, ar
kuras palīdzību izsaukt medmāsu. Kaimiņš vēroja notiekošo - viņam nebūtu grūti aizsniegties līdz pogai, taču viņš to
nedarīja. Pēc brītiņa pirmais savā gultā apklusa un pārstāja
klepot. Iestajās dīvains klusums.
Kad viņu aiznesa, kaimiņš palūdza medmāsai, lai tā viņu
pārceļ gultā pie loga. Medmāsa izpildīja viņa vēlmi - pārklāja gultu, palīdzēja tam pārcelties tuvāk logam un pārliecinājusies, ka pacientam viss kārtībā, devās uz durvīm. Te viņu
apstādināja slimā balss:
— Kā tad tā! No šī loga paveras skats uz pliku, pelēku sienu! Bet tas, kurš nomira, man stastīja, ka redz ezeru, mežu,
cilvēkus... Kā gan viņš to visu varēja redzēt no šī loga?
Medmāsa skumji pasmaidīja:
— Viņš vispār neko nevarēja redzēt: Jūsu nelaiķa kaimiņš
bija akls.

TRĪS DOMU GRAUDI

Kas tas ir par tādu spēku?

1.Ja tu pakriti, tas vēl nenozīmē, ka ej nepareizā virzienā.

Es nekad nebiju skatījis tevi no citas puses.

2.Drauga bez trūkumiem nav, ja meklēsi trūkumus,
paliksi bez drauga.

Es redzēju tikai to, ko gribēju redzēt...
Tev jau sen pietrūkts tā, kas pieder manLūdzu..... paņem...!

3. Cilvēks, kurš spēja izkustināt kalnu, sāka ar to, ka
pārnēsāja sīkus akmentiņus.
/Ķīniešu tautas gudrības/

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

Pasākumi Madlienas vidusskolā un
Madlienas vidusskolas Krapes filiālē
aprīļa,maija mēnesī
4.-8.05.
8.05.

Ģimenes portretu izstāde.
Mātes dienas koncerts.

12.05.
KINO BĒRNIEM
Viena no jaunākajām latviešu animācijas filmām

Pasākums par godu mācību priekšmetu
olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību godalgoto vietu laureātiem un to pedagogiem.

15.05.

Pēdējais zvans
Vides pasākums „Ejam dabā” Krapes filiālē.

Ieeja bez maksas

22.05.
23.05.

Interešu izglītības kolektīvu piedalīšanās starpnovadu skolēnu Dziesmu un deju svētkos Ogrē.

27.05.

Atvadas no sākumskolas (4.kl.skolēniem).

29.05.

Karoga svētki.

06.06.

plkst.17:00 izlaidums 12.klašu skolēniem.

13.06.

plkst. 17:00 izlaidums 9.klašu skolēniem.

4.maijā plkst. 15:00 Kino zālē
“ZELTA ZIRGS”

plkst. 17:00 mākslas filma “Kurpnieks“
Komēdija, drāma, fantastika. Ieeja: 3,- €

7.maijā plkst. 18:30 Lielajā zālē
teātra izrāde Pauls Putniņš
“Paši pūta, paši dega”

Tautas luga 6.ainās (90.min.)
Spēlē Lielvārdes pensionāru biedrības senioru teātra
trupa “Paši “
Ieeja: 2,- € Pensionāriem 1,- €

Latvijas skolu peintbola čempionāts 2015

9.maijā no plkst. 11:00-15:00 Lielajā zālē
Sporta deju konkurss “Madlienas Valsis”

Madlienas pagastā, Ogres novadā.
tel. 26596187 www.zskrasti.lv krasti@zskrasti.lv

Ieeja: 5,-€ Pensionāriem par brīvu

No 15.maijā līdz 15.jūnjam

Madlienas kultūras nama foajē
fotogrāfa Zigfrīda Zilbera
Foto personālizstāžu cikls “LAIKA PIETURAS“
1978.MADLIENA (piedāvā SLĪDE)

19.maijā Madlienas kultūras nama foajē
Pavasara ziedu izstāde
kopā ar Madlienas puķu mīļu biedrību
Visi tiek mīļi aicināti piedalīties izstādē
ar savām dārza puķēm !
Izstādi sāksim iekārtot no plkst. 8:00.

31.maijā plkst. 17:00

Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīta
MUZIKĀLĀ CIRKUS PROGRAMMA BĒRNIEM

FINĀLS

9.maijā Peintbola parkā “Krasti“

Skrējiens “Veselības apļi”
no 1.maija līdz 1.oktobrim
otrdienās plkst. 18:00

Madlienas vidusskolas stadionā.

14.maijā K.Kažociņa Madlienas mūzikas un
mākslas skolā svinēsim Ģimeņu dienu!

Pl. 16:00 Madlienas vidusskolas zālē Mūzikas nodaļas
audzēkņu koncerts.
Pl. 17:00 visi dosimies uz radošajām darbnīcām
Mākslas nodaļas pedagogu vadībā.
Ļoti mīļi gaidīti visi skolas audzēkņu vecāki!

„Ciemos pie burvju fejas”

(izpilda Rīgas muzikālais teātris)
Programmā: burvju triki, baloži, truši un citi dzīvnieki,
kā arī cirkus teātra galvenais aktieris- klauns!
Ieeja: biļetes iepriekšpārdošanā:
bērniem 3, - € pieaugušajiem 5,- €
ģimenes biļete 12, - € (2 pieaugušie + 2 bērni)

Līdzjūtības
Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
Dalām bēdu smagumu ar Irēnu, no Riharda
uz mūžu atvadoties.

Kaimiņi „Kalnājos”

Madlienas pagasta pārvaldes informatīvā lapa. Tirāža 300 eks. Iespiesta SIA “Tipogrāfija Ogrē”.
Iznāk katra mēneša pirmajā nedēļā. Materiāli nākamajam numuram iesniedzami līdz katra mēneša 27. datumam.
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.

