Nr. 273

2015. gada Jūnijs
Ne jau vienmēr
Spārnus vajag
Lai lidotu...
Domas augstāk
Par putniem
Debesīs trauc.
Ne jau vienmēr
Uguni vajag
Lai sildītu...
Lielāka laime,
Ja sirds siltumā
Sildīties ļauts.
/B.Debeļska/

Apsveicam jūnija jubilārus

Zini, mēs nekad vairs nebūsim tādi
kā iepriekš. Mēs augam katru brīdi,ar
katru elpas vilcienu. Mēs augam un
maināmies, lai arī domājam, ka esam
un paliekam tie paši vecie labie.
Tas bērzs, kas pirms daudziem gadiem iestādīts nu jau ir kļuvis liels un
varens. Viņa lapas sniedzas pretī debesīm. Pirms tam viņš bija pavisam maziņš un trausls. Tagad izaudzis un pilnībā izmainījies.
Tas mazais bērniņš, kas vēl nesen
tik ļoti turējās mammai pie rokas, jo neprata staigāt nu jau ir kļuvis liels un patsāvīgs. Viņš ir atbrīvojis mammas roku
un prot balstīties pats uz savām kājām.
Pa kuru laiku? Kāpēc tik ātri viss mainās? Tie notikumi, kas izdzīvoti nekad
vairs neatkārtosies. Skaisti iepakoti tie
paliks atmiņās. Un, kad tā atceras-tik
daudz ir noticis! Tik daudz! Liekas laiks
apēd to, ko gribētos paturēt un izdzīvot
vēl un vēl un vēl. Bet nekas nav paturams. Nekas nav apturams.

Upe tek uz priekšu un nepastājas. Tā
nevar tecēt atpakaļ. Koks izaug, cilvēks
izaug.
Tā skola, pēdējais zvans, izlaidums,
noslēgums. Virzība uz priekšu nevis
atpakaļ. Ikviens ir pakļauts laikam, kas
rauj uz priekšu bez iespējas nākt atpakaļ.
Tik daudzi no mums ir paspējuši sadraudzēties un sastrīdēties. Tik daudzi
paspējuši iegūt un zaudēt, satikties un
izšķirties, mīlēt un ienīst, darīt un izdarīt, meklēt un atrast, mācīties un iemācīties. Nemitīga kustība uz priekšu pat
tad, kad šķiet viss apstājies.
Tas bērzs, kas pirms gadiem iestādīts tagad ar savām kuplajām lapām
māj un atgādina-es izaugu, tu izaugsi,
mēs visi izaugsim. Nu jā, bet to nemaz
tik viegli nevar saskatīt. It kā liekas, nekas jau nemainās, bet izrādās pilnīgi
viss ir izmainījies.
Tikai pa kuru laiku?
Mareks Liepa
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Spāņu jaunietes Madlienas vidusskolā

Otrdien, 26. maijā, Madlienas vidusskolā viesojās
spāņu meitenes Rouza un
Marija, kuras kopš sep-

tembra un decembra dzīvo
Latvijā. No rīta ciemiņi tika
viesmīlīgi sagaidīti pie skolas ieejas, meitenēm izrādī-

ja skolas telpas, vēlāk
viņas pacienāja ar tēju
un aicināja iesaistīties
diskusijā ar Madlienas
vidusskolas direktoru
E. Vinķi. Pēc stundas
8., 10., un 11. klases
skolēniem bija iespēja
apmeklēt lekciju, kuru
vadīja šīs meitenes.
Jauniešiem bija brīnišķīga izdevība uzzināt
daudz ko jaunu par
brīvprātīgo darbu un
izprast to, cik daudz
iespēju un izaicinājumu tas
spēj sniegt. Rouza un Marija
klātesošos iepazīstināja ar
spāņu kultūru, festivāliem

un pat pacienāja ar spāņu
ēdieniem. Skolēniem bija
jādegustē trīs dažādi spāņu tradicionālie ēdieni un
dzēriens. Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki iepazīstināja meitenes ar Madlienas
vidusskolu un nodziedāja
spānietēm latviešu tautas
dziesmu, kā arī mācīja vienu no latviskākajiem rokdarbiem – aušanu. Jaunieši
kopīgi veidoja mazus lakatiņus, dzēra tēju un iepazina meitenes tuvāk. Skolēni
atzīst, ka šī diena ar spāņu
meitenēm bija vērtīga un interesanta.
Ketija Povha, 8.kl.

Atskats uz Mūzikas un mākslas skolas paveikto

Atzinības un pateicības rakstus saņēmušo Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas
un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu
kopbilde.
I rindā no kreisās stāv : kora diriģente
Iveta Mežajeva, 7.saksofona klases audzēknis Henrijs Augšpuls, 8.klavieru klases audzēkne Megija Augustāne, 3.flautas klases
audzēknes Ance Millere un Samanta Ozola,
2.flautas klases audzēknis Ilgonis Vēzis
II rindā no kreisās stāv: 7.akordeona klases audzēknis Ernests Valts Circenis, flautas spēles pedagogs Juris Gailītis, mūzikas
teorijas pedagoģe Vineta Līce, akordeona
spēles pedagoģe Marita Bērziņa, klavierspēles pedagoģe un koncertmeistare Valda
Garūta, kora koncertmeistare un skolas direktore Vita Ervalde, mākslas pedagoģe Inta
Cīrule-Putniņa, pūšaminstrumentu spēles
pedagogs Andis Bičevskis
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Pavasara ziedu izstāde
teikties visiem pavasara ziedu izstādes
dalībniekiem par dāvāto ziedu prieku
un ziediem, kas divu nedēļu garumā
rotāja kultūras nama telpas. Izstādes
ziedi pārsteidza netikai vietējos iedzīvotājus, bet arī Madlienas viesus.
Izstādē piedalījās: Maiga Zosēna,
Ruta Dišreite, Jozefine Žurēviča, Lidija
Reinsone, Maija Greca, Daiga Kļaviņa,
Māra Tauriņa, Anita Atslēdziņa, Dace
Iraids, Klaudija Buša, Ilga Šmate, Ināra
Jēkabsone, Valentīna Kurpniece, Rasma Možeiko, Anita Markevica, Benita
Jakušonoka, Maija Bindemane, Gunta
Brencēna, Ilga Bērziņa. Paldies Jums!

Maijā, pavasara pēdējā mēnesī, kokus jau rotā sulīgi zaļas lapas un pļavas
klātas ar dzeltenām pienenēm, veidojot burvīgu dabas ainavu, kas ar katru
dienu paliek vēl krāšņāka. Arī dārzos
no zemes spraucas ārā asni un pumpuri, kas veroties pretī saulei pārvēršas košās pavasara puķēs. Madlienā
pavasara krāšņās puķes no daudziem

Madlienas ziedu mīļotāju dārziem ir
sapūlcējušās kultūras namā, 19. maijā
izveidojot pavasara ziedu izstādi. Izstādē viskrāšņāk pārstāvētas bija tulpes, kas arvien pārsteidz ar savu krāsu
un formas daudzveidību, un dažas no
tām līdzinās pilnajam peonijas ziedam
un pat rozei.
Madlienas kultūras nams vēlas pa-

Elīna Daugerte
Madlienas kultūras nama pasākumu
organizatore

Par pārtikas pakām trūcīgajiem pagasta iedzīvotājiem

5.maijā visā valstī sāk darboties
vienots atbalsts trūcīgajiem, jeb projekts “Pārtikas un pamata materiālās
palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām
personām 2014-2020.gada plānoša-

nas periodā” ar Eiropas Savienības un
valsts finansējumu.
Arī mēs, Madlienā un Ķeipenē esam
iekārtojuši izdales punktus: Madlienā,
“Zālītēs” otrdienās un ceturtdienās no
plkst.9.00-14.00, bet Ķeipenē mēneša
pēdējā dienā “ Akācijās” no 9.00-14.00
Reklāma vajadzīga un par mūsu
biedrības Otrās Mājas iniciatīvu, aktivitātēm rakstām arī draugiem.lv
dienasgrāmatā.
Trūcīgo pārtikas paku saņēmēju
vajadzībām, motivēšanai esam paredzējuši arī virkni pasākumu par ko informēsim citreiz, bet šobrīd, tie, kas
regulāri lasa mūsu jaunumus var nodot

arī tālāk ziņu,ka biedrībā Otrās Mājas,”
Zālītēs”, Madlienas pagastā katru otrdienu un ceturtdienu var griezties ar
trūcīgo izziņām(oriģināliem), lai saņemtu pārtikas paku.
Neskaidrību gadījumā zvaniet26335364-Lilijai Paeglei
p.s. Par Ķeipenes pagastu. Ja kāds
nevar sagaidīt mēneša beigas un, ja iznāk būt Madlienā, tad tās pašas pārtikas pakas varēsiet saņemt arī šeit.
Tāpat šos cilvēkus informēju, ka
biedrībā vēl arvien pieejami bezmaksas dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumi.
Lilija Paegle
Biedrība “Otrās mājas“

Madlienas vidusskolas skolēnu nozīmīgākie sasniegumi maijā
19.maijā Višķu stadionā Latvijas
Republikas 68. spartakiādē vieglatlētikā jauniešiem 2.vieta komandcīņā
(Kaspars Kurpnieks,Dzintars Iļjins, Armands Valainis, Normunds Puriņš, Edgars Sprukts)
2. vieta arī jaunietēm (Agate Kārkli-

ņa,Gerda Sedoja, Dagnija Cinīte, Airita
Tirša,Sintija Piterniece)

Bogdanova, Ramona Smilškalne, Luīze
Dzene, Ance Škutāne).

22.maijā Koknesē Latvijas Republikas 68. spartakiādē 6-7.klasēm vieglatlētikas 4-cīņā 2. vieta meitenēm (Monta Antanoviča, Sandra Kārkliņa, Ērika

Individuāli zēniem kopvērtējumā
2.vieta Emīlam Smilškalnam vieglatlētikas 4-cīņā.
Sporta skolotājs Jevgēņijs Liepa
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Elmāra Mežapuķes veiksme radošajos konkursos
12. klases skolēns Elmārs Mežapuķe ir radošs jaunietis, kurš labprāt piedalās dažādos literāros konkursos. Viņam ir raksturīgs filozofisks, netradicionāls, reizēm skeptisks un skarbs reālās
pasaules skatījums. Puisis daudz lasa pasaules literatūru, un arī pats raksta. Par
to, ka Elmāram ir talanta dzirksts, liecina
veiksme konkursos. Rudenī biedrība
„Go Beyond” sadarbībā ar portāliem
„Delfi.lv” un „Calis. lv” organizēja
radošo darbu konkursu „Alkohols,
svētki, sabiedrība un es”, kurā E.
Mežapuķe vidusskolu grupā ieguva 3. vietu. Maija mēnesī noslēdzās Aizkraukles „Zvaigznes”
grāmatnīcas konkurss „Skaistus
dzejoļus es rakstu”, kurā piedalījās vairāk nekā 200 skolēnu. Vidusskolas laureātu vidū ir Elmāra
dzejolis „Kad pasaule griežas”.
Apsveicam talantīgo jaunieti ar
veiksmi un ceram reiz lasīt viņa
grāmatas! Ieskatam E. Mežapuķes
radošie darbi konkursam.
Skolotāja Zinta Saulīte

Mēness lagūna

„Mēness lagūna” ir bārs, kurā
esmu pavadījis trīspadsmit savas dzīves gadus, un arī vieta, kur es pametu
šo pasauli. Kad man bija četri gadi, māte
aizgāja bojā manas māsas dzemdību laikā,
viņa varbūt bija mirusi, bet atstāja piemiņu
par sevi mazā meitenītē. Ņemot vērā tēva darbu,
mēs abi praktiski augām bārā. Kad man bija pienācis laiks iet skolā, es jau pratu skaitīt, lasīt un rakstīt, un
mana māsa nebija ne par matu citādāka.
Citiem bērniem bija rotaļlietas, lelles vai mašīnas,
mums bija glāžu pilis un pudeļu slidināšana pa nopulētu
ozolkoka leti. Katru vakaru es varēju sēdēt uz augstā bāra
krēsla ar savu māsu klēpī un skatīties, kā pudeles lidoja pa
gaisu, kā tika jaukti kokteiļi un kā ar žongliera precizitāti
mans tēvs ar onkuli apmainījās ar dzērieniem. Man patika
skaņa, ko radīja glāzes, slīdot pa leti. Es mīlēju šo šovu,
un, kad man palika četrpadsmit, es jau tajā piedalījos pats.
Man patika smaids, kurš rotāja mana tēva un mazās māsas seju. Man nerūpēja tas, ka es dalu velna dziru pa labi
vai kreisi. Šīs bija manas mājas. Šī bija vieta, kurā mēs visi
bijām kopā un laimīgi. „Mēness lagūna”, kurā mēs pavadījām savas naktis, lejot rumu, viskiju vai vienkārši degvīnu
glāzēs, veidojām šovu ar lidojošām pudelēm un pavadījām
labi laiku līdz pulksten četriem, kad bāru slēdza, un mēs visi
nobeidzām maiņu ar dārgāko vakara pasūtīto dzērienu. Tā
bija tradīcija no manas desmitās dzimšanas dienas, ko mēs
nelauzām, un nu jau mana mazā māšele arī pievienojās. Nekas nebija smieklīgāks par to, kā viņa sašķieba savu grimasi, dzerot kādu no stiprajiem dzērieniem.

Mūsu bārs gadu laikā bija kļuvis diezgan ienesīgs, turklāt arī drošs, jo šeit bieži uzturējās
„žetoni” pēc savu maiņu beigšanas, kuriem pirmā degvīna glāze bija uz nama
rēķina. Šī bija drošības garanta politika, jo tēvam nebija labas attiecības
ar vietējo mafiju. Viņš savus bērnus nebija gatavs iesaistīt netīrā
biznesā.
Varbūt viņš bija muļķis, jo
tieši šī iemesla dēļ tēvs aizgāja bojā. Bija tumšs oktobra vakars, un mēs bijām gatavi slēgt bāru, kad ienāca
divi garos, tumšos mēteļos
tērpti vīri, pieprasot viskiju ar ledu. Kad mans tēvs
nelūgtos ciemiņus pasūtīja
un lika vākties no bāra, es
sapratu, ka viņš tos pazīst.
Tieši šajā brīdī es izdzirdēju
šāvienu, mans tēvs nokrita
ar saplīsušu viskija pudeli rokās. Tēvocis, to redzot,
paķēra māsu un izbēga pa
dienesta izeju. Es gan nebēgu. Šīs ir manas mājas. Paņēmis citronu nazi, es pieskrēju
pie vīra, kas čamdīja mana tēva
līķi. Caur pazodi ietriecu nazi viņa
galvā. Izrāvis asmeni no pirmā pazodes, cirtu to blakus esošajam krūškurvī.
Drīz sāku just karstumu savā vēdera
rajonā un asas sāpes mugurā. Pag, es pirms
brīža dzirdēju skaļu blīkšķi. Sapratu, ka uz mani
šāva. Pēkšņi kājās pazuda spēks, un es nogāzos uz grīdas. „Šīs ir manas mājas. Kāpēc visam bija jānotiek šādi?”
es domāju, skatoties uz absinta pudeli, kas bija šīs dienas
dārgākais dzēriens. „Pareizi, mums šodien tas būs jādzer.
Māšelei tas nepatiks, viņai tas negaršo.” Ar šādām domām
galvā viss satumsa, un es aizmigu. „Piedod, mās, viss ir tagad tavās rokās…”

Kad pasaule griežas

Vai dzirdi? Drīz ķiršu ziedi plauks.
Ar tiem pavasara dvesma aust,
Ar tiem jauna diena pasauli sveiks,
Ar tiem tava valstība aust.
Tu – mana māsa, mana labākā puse,
Gaismas un dienas princese,
Skaista un dāsna kā mātes smaids,
Visu mīlēta un visu glabāta.

Vai dzirdi? Asi vēji lapas rauš.
Ar tiem rudens savas labdienas teic,
Ar tiem zvaigžņota nakts visus sveic,
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Ar tiem mana valstība vārtus ver.
Es – tavs brālis, tava neglītā patiesība,
Neredzamais tumsas princis,
Bezsirdīgs un neglīts kā tumsa, kas mani skauj,
Visu nepieņemts un visu nīsts.
Tādēļ saki man, mās,
Kālab tavus saldos melus ļaudis kā bites vilina,
Bet turpretim manu skarbo patiesību viņi tik ļoti atraida?
Saki man, mās,
Kālab viņi tik dažādi mūs godina, ja mēs esam vienas
grāmatas divas puses?
Saki man, mās,
Kālab tevi svin un no manis vairās?
Saki man, mās,
Kālab tavu veikto visi mīl, bet manu darbu nicina un nepieņem?

Atkal mēs sēžam zem zvaigžņotā debess juma.
Viņa klusi pagriež man savu bālo seju un ar smaidu teic:
„Tas tāpēc un tikai tāpēc, ka es esmu to sākums un tu to
gals,
Tas tāpēc, ka esmu dzīvība, bet tu, manu mīļo brāli, tu
esi nāve.
Vai dzirdi, mās, kaut kur atkal ķiršu ziedi plaukst?
Vai dzirdi, brāl, kaut kur atkal asi vēji lapas rauš?
Bet varbūt šoreiz kopā dosimies?
Varbūt šoreiz lomām mainīsimies,
Jo esam taču viens veselums, viens nebeidzams cikls?
Vai jūs dzirdat ķiršu ziedus plaukstam?
Vai jūs dzirdat asus vējus lapas raujam?

Godinām mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību uzvarētājus

11. maijā Madlienas vidusskolas aktu zālē tika aicināti 2014./2015.m.g. mācību priekšmetu olimpiāžu,
konkursu un sporta sacensību godalgoto vietu ieguvēji,
skolotāji un skolēnu vecāki.
Skolas direktors Edgars Viņķis, uzrunājot klātesošos,
akcentēja izglītības lielo
nozīmi katra jaunieša dzīvē,
uzteica viņu papildus ieguldīto darbu un laiku, pārstāvot skolu un apliecinot
savas prasmes. Pateicības
vārdi tika veltīti arī skolēnu
vecākiem, kuri palīdzējuši,
atbalstījuši un iedrošinājuši
bērnus panākumu gūšanā.

Individuālie sasniegumi mācību priekšmetu
olimpiādēs un sporta sacensībās tika novērtēti ar īpašu
medaļu, kuru rotā skolas
attēls, un skolas pateicības
raksts katram laureātam. To
saņēma Jānis Jansons, Edgars Sprukts, Dainis Zaics,
Undīne Piterniece, Krista
Klesmane, Mārtiņš Strazdiņš, Krišjānis Kaktiņš, Beāte Ločmele, Ketija Povha,
Dārta Liepiņa, Egija Kaktiņa,
Māra Kļaviņa, Reiners Bērziņš, Edvīns Liepiņš, Kitija
Balode, Raimonds Batura,
Laura Krupskaja, Tince Mūrniece, Jogita Lazdiņa, Ērika

Bogdanova, Sandra Kārkliņa, Elīna Vosveniece, Emīls
Oto Birģelis, Reinis Jurka,
Elīza Rasma Bičevska, Patrīcija Laurinoviča, Kristīne
Jankava, Linda Smilškalne,
Ralfs Kriškāns, Justīne Kaktiņa, Edgars Mežajevs, Nauris
Nutovcevs, Indra Rudzīte,
Paula Kļaviņa, Lorita Rutka,
Ēriks Einārs Kameņkovs,
Gerda Sedoja, Emīls Smilškalns, Monta Antonoviča,
Elvis Veinbergs un Ričards
Šmits.
Katram skolotājam,
kura sagatavotie skolēni ir
guvuši panākumus mācību priekšmetu olimpiādēs,

konkursos un sporta sacensībās, skolas direktors pasniedza pateicības rakstu
par kvalitatīvu, radošu un
godprātīgu darbu. Tos saņēma skolotāji: Vanda Kalniņa,
Elita Atslēdziņa, Daiva Lūse,
Alda Karaseva, Silvija Tutāne, Andis Bičevskis, Mārīte
Karņicka, Anita Jākobsone,
Rasma Vērpēja, Inta Oša,
Maija Auziņa, Daiga Zamarina, Zinta Saulīte, Iveta Mežajeva, Jevgēnijs Liepa un
Rita Pučekaite.
Pasākuma
laikā
skanēja brīnišķīgi saksofonistu un ģitāristu muzikālie
priekšnesumi, veltīti saviem
skolas biedriem un viņu panākumiem.
12. maijā daudzi no
mūsu skolēniem tika aicināti piedalīties Ogres novada
pašvaldības
organizētajā
valsts olimpiāžu, konkursu
un sporta sacensību dalībnieku un viņu pedagogu godināšanas pasākumā. Ogres
novada pateicības saņēma
skolēni – Jānis Jansons,
Beāte Ločmele, Emīls Smilškalns, Alise Dātava, Māra
Kļaviņa, Edvīns Liepiņš, Eduards Praličs, Kaspars Kurpnieks, kā arī viņu skolotāji
– Vanda Kalniņa, Elita Atslēdziņa un Jevgēnijs Liepa.
Direktors Edgars Viņķis
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Ģ i m e n e s d i e n a s p a s ā k u m s “ Ta u r e n ī t ī ”

Pirmsskolas iestādē “Taurenītis”
bijām ieplānojuši maijā rīkot ģimenes
dienu “Ceļojums sajūtu pasaulē”, bet
maijs mūs nelutināja ar silto un saulaino laiku kā citus gadus. Vērojām laika
prognozes, spriedām, kad labāk rīkot
šo pasākumu. Saulainu laiku sinoptiķi
solīja tikai ar maija otro nedēļu. Tad
nu tika plānots 15. maija pēcpusdienā
– ģimenes dienā laukumā spēlēt dažādas vides spēles, bet daba lēma savu –
sākās lietus periods un palika auksts.
Saudzējot bērnus, pasākums tika atlikts uz nezināmu laiku. Katru dienu
cerējām, ka laiks labosies un iecerētais
izdosies. Un mēs tomēr sagaidījām!
22. maija rītā uzspīdēja sen gaidītā
saule, bet termometra stabiņš rādija
tikai 5 grādi un zālē vizuļoja rasas lāses. Tomēr saulīte smaidīja logos un
solīja labu laiku. Pusdienlaikā, kamēr
bērni saldi gulēja, skolotājas veica sagatavošanas darbus, uzstādīja sajūtu

stacijas. Katras grupas skolotāji bija
sagatavojuši savu sajūtu staciju :
“Magonītes” grupa – “Pirkstiņdancis” (sataustīt ar pirkstiem koka mizu,
tonēt to uz papīra ar krītiņiem)
“Zvaniņa” grupa – “Esi veikls” (pa
plēves taku ar galvu stumt dažādus
priekšmetus – ūdens pudeli, bumbu)
“Pīpenītes” grupa – “Baskāju taka”
(ar plikām pēdām izstaigāt dažādu materiālu takas – zari, čiekuri, kastaņi,
akmeņi, koka ripas, mulča, siens, zvēru ādas, aitas vilna)
“Vizbulītes” grupa – “Vērīgais pētnieks” (ar lupu pētīt dzīvo radību zālē,
pēdas nospiedumā (pēdas trafaretā))
“Pienenītes” grupa – “Ieklausies
klusumā” (guļot uz paklājiņa, skatoties debesīs, ieklausīties apkārtnes
skaņās)
“Saulespuķes” grupa – “Sasmaržo
dabu” (Pasmaržot dažādas tējas, ziedus, koku zarus...)

Bērnus laukumā sagaidīja strazdu
bērni (Elita Jēkabsone, Iveta Sama,
Sigita Viduce, Una Ločmele, Rudīte
Struka, Inga Lazdiņa), kas raksturoja
savas grupas izveidoto sajūtu staciju.
Strazdu bērni nevarēja izšķirties, kuras
sajūtas ir labākās un talkā nāca strazdu mamma (Vija Celma), kas ieteica
visiem strazdulēniem, kopā ar bērniem
un vecākiem izmēģināt katru staciju un
vērtējumu, sajūtas pierakstīt. Lai neizveidotos satrēgumi pie stacijām, stacijas tika mainītas pēc signāla.
Bija prieks vērot, bērnu starojošās
sejas, kad viņi ar rūpību pildīja katrā
stacījā uzdotos uzdevumus. Laiks patiešām mūs lutināja, “Baskāju takā”
vecāko grupu bērni pat varēja izbaudīt
ar plikām pēdām dažādos materiālus.
Bērni atzina, ka sajust var dažādi –
sataustīt ar pirkstu galiem un basām
pēdām, ar saskatīt ar acīm, sadzirdēt
ar ausīm un sasmaržot ar degunu.
Noslēgumā “Taurenīša” vadītāja Ingrīda Mārtiņa lūdza bērnus padomāt,
kāda sajūta netika izmantota šajā pasākumā. Lielākās grupas bērni uzreiz
atbildēja, ka tā ir garša. Lai izmantotu
arī garšu, bija sarūpēti rabarberi, dzērvenes, cepumi un tēja. Arī šīs sajūtas,
kā kas garšo, tika izrunātas ar bērniem.
Liels prieks bija par atnākušajiem
vecākiem. Bija patīkami vērot, ka arī
vecāki aktīvi piedalījās katrā stacijā
un darbojās kopa ar bērniem. Sakām
viņiem paldies par atbalstu, jo saprotam, ka grūti ir izrauties no darba.
VPII “Taurenītis” skolotāja
Inga Lazdiņa

Sākas UZŅEMŠANA VPII „Taurenītis” 2015./2016. mācību gadam.
Kopā ar Jūsu bērnu darbosies zinoši un augsti kvalificēti pedagogi.
Bērnam būs iespēja:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

apgūt pirmskolas programmu;
apgūt piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto pirmsskolas izglītības programmu;
apgūt speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem;
darboties kopā ar iestādes logopēdu;
mācīties peldēt no 4 gadu vecuma;
apmeklēt koriģējošo vingrošanu.

VPII „Taurenītis” valda radošs gars un pozitīva attieksme. Kopā mēs apgūstam daudz jauna un iepazīstam šo krāsaino pasauli bērna acīm. Bērnus uzņemam no 1,5 gadiem. Grupu komplektācija jaunajam mācību gadam turpināsies līdz 31. augustam.
Jaunu audzēkņu reģistrācija notiek darba dienās no 8.00 – 16.00 pirmsskolā „Taurenītis”, līdzi ņemot bērna dzimšanas
apliecību.

Konsultācijas var saņemt pa tālruni: 65039179
Nāc un pievienojies zinību pasaulei!
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Mēs lepojamies!
Mācību gads aiztraucies vēja spārniem, taču esam paspējuši daudz un radoši mācīties, sportot, dejot, dziedāt,
piedalīties interesantos pasākumos un gūt pieredzi turpmākajam izglītības ceļam. Lepojamies ar to, kas mums ir
izdevies, saprotam, ka neveiksme vai pieredzes trūkums
mūs nākotnē dara tikai stiprākus un pārliecinātākus par
savām spējām un prasmēm. Mācību gada noslēgumā cildinām tos jauniešus, kuri guva panākumus zinātņu jomās,
Iegūtā vieta
Atzinība

Klase
9.a

Skolēna vārds, uzvārds
Beāte Ločmele

līdzi jutām tiem, kuri skolu pārstāvēja sporta sacensībās
un spēlēs, paldies visiem tiem, kuru mākslas darbus un
mūzikas priekšnesumus baudījām skolas pasākumos.
Paldies, pedagogi, ka pratāt ieraudzīt, iedvesmot,
pārliecināt un virzīt uz panākumiem mūsu jauniešus tajās
jomās, ko paši mīlat un protat vislabāk!
Direktors Edgars Viņķis
Skolotājs
E. Atslēdziņa

Mācību priekšmets
Bioloģija

Skolēni – godalgoto vietu ieguvēji novada un starpnovadu
mācību priekšmetu olimpiādēs 2014./2015. m.g.

Iegūtā vieta
1. vieta
1. vieta
1. vieta
1. vieta
2. vieta
2. vieta
2. vieta
2. vieta

Klase
9.a
12.
8.a
8.a
11.
9.a
10.
5.a

3. vieta
3. vieta
3. vieta
3. vieta

9.a
8.a
8.a
7.a

3. vieta

5.–6. klašu
komanda

Atzinība
Atzinība
Atzinība
Atzinība
Atzinība

12.
10.
9.a
8.a
5.a

Skolēna vārds, uzvārds
Beāte Ločmele
Jānis Jansons
Raimonds Batura
Kitija Balode
Edgars Sprukts
Krišjānis Kaktiņš
Undīne Piterniece
Edgars Mežajevs

Skolotājs
E. Atslēdziņa
V. Kalniņa
M. Karņicka
I. Oša
V. Kalniņa
E. Atslēdziņa
V. Kalniņa
I. Oša

Mārtiņš Strazdiņš
Edvīns Liepiņš
Edvīns Liepiņš
Laura Krupskaja
Justīne Kaktiņa
Edgars Mežajevs
Ralfs Kriškāns
Linda Smilškalne
Jānis Jansons
Dainis Zaics
Krista Klesmane
Reiners Bērziņš
Justīne Kaktiņa

E. Atslēdziņa
A. Bičevskis
I. Oša
I. Oša

Mācību priekšmets
Bioloģijas olimpiāde
Bioloģijas olimpiāde
Krievu valodas olimpiāde
Mazā bioloģijas olimpiāde
Bioloģijas olimpiāde
Fizikas olimpiāde
Ķīmijas olimpiāde
Vides un ģeogrāfijas
olimpiāde
Fizikas olimpiāde
Mājturības olimpiāde
Mazā bioloģijas olimpiāde
Mazā bioloģijas olimpiāde

I. Oša

Vides un ģeogrāfijas
olimpiāde

A. Jākobsone
A. Karaseva
A. Karaseva
S. Tutāne
D. Lūse

Vēstures olimpiāde
Angļu valodas olimpiāde
Angļu valodas olimpiāde
Latviešu valodas olimpiāde
Matemātikas olimpiāde

Skolēni – godalgoto vietu ieguvēji novada un starpnovadu
mācību priekšmetu konkursos 2014./2015. m.g.

Iegūtā vieta
1. vieta
1. vieta
1. vieta

Klase
12.
6.a
12.

2. vieta

8.a klases
komanda

2. vieta
3. vieta
3. vieta
3. vieta

3.a
6.a
12.
9.a

3. vieta

6.a klases
komanda

3. vieta

6.a klases
komanda

3. vieta

7.b klases
komanda

Atzinība

12.

Atzinība

10. klases
komanda

Atzinība

7.a klases
komanda

Skolēna vārds, uzvārds
Jānis Jansons
Reinis Jurka
Elmārs Mežapuķe
Māra Kļaviņa
Ketija Povha
Kitija Balode
Dārta Liepiņa
Egija Kaktiņa
Nauris Nutovcevs
Emīls Oto Birģelis
Elmārs Mežapuķe
Beāte Ločmele
Linda Smilškalne
Kristīne Jankava
Patrīcija Laurinoviča
Elīza Rasma Bičevska
Elīna Vosveniece
Sandra Kārkliņa
Ērika Bogdanova
Jogita Lazdiņa
Tince Mūrniece
Indra Rudzīte
Paula Kļaviņa
Lorita Rutka
Alise Birkenfelde
Sintija Piterniece
Undīne Piterniece
Airita Tirša
Ērika Bogdanova
Ance Ikauniece
Tince Mūrniece

Skolotājs
V. Kalniņa
Z. Saulīte

Mācību priekšmets
Bioloģijas konkurss
Mācību priekšmetu integrētā stafete
Dzejoļu konkurss

D. Zamarina

Sociālo zinību konkurss

R.Vērpēja
Z. Saulīte
E. Atslēdziņa

Projektu darbs
Mācību priekšmetu integrētā stafete
Radošo darbu konkurss
Bioloģijas konkurss

D. Zamarina

Sociālo zinību konkurss

I. Mežajeva

Tautas dziesmu konkurss „Lakstīgala”

M. Auziņa

Vides izziņas spēļu konkurss

Z. Saulīte

R.Blaumaņa literārās prēmijas
konkurss

I. Oša

Vides izziņas spēļu konkurss

I. Oša

Vides izziņas spēļu konkurss
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Dziedot un dejojot, gaidam Dziesmu un deju svētkus Ogrē

23.maijā Ogrē notika svētki , sagaidot XI Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkus, kas norisināsies no 5.
līdz 12. jūlijam Rīgā. Svētki ar pasākumiem Ogres pilsētas centrā, gājienu
caur Ogrei un koncertu Ogres estrādē,
rīkoti par godu bērnu un jauniešu deju
un koru kolektīviem. Ogrē bija sabraukuši četri tuvākie Daugavas krastu novadu – Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles un
Ogres, bērnu un jauniešu kolektīvi. Arī

Madlienas pagasts tika bagātīgi pārstāvēts šajos svētkos. Mūsu brīnišķīgie jaunieši no deju kolektīva „Daina”
(vad. Agrita un Ervīns Kauženi), tik ļoti
mīlētie bērni no deju kolektīva „Lienīte” (vad. Vineta Tumane) un Madlienas
kultūras nama kaimiņu kolektīvi no
Madlienas vidusskolas un Mūzikas un
Mākslas skolas. Visi madlienieši apvienojās gājienā aiz Madlienas pagasta
karoga, veidojot garu un spēcīgu pos-

mu gājiena virtenē. Mūsu bērni skaisti
tērpti, priecīgi un lepni sauca Madlienas vārdu, ejot cauri Ogrei, un no skatītājiem pretī saņemot sveicienus un
aplausus. Visus gājiena dalībniekus
Ogres estrādē sagaidīja Madlienas
lepnums - pūtēju orķestris „Madliena”
(vad. Viesturs Lazdiņš). Neskatoties
uz izmirkušajām kājiņām,šajā lietainajā dienā, bērni un jaunieši estrādē
sniedza prieka pilnu koncertu. Svētku organizētāji svētkus veltīja visiem
deju un koru kolektīviem, arī tiem, kas
nepiedalīsies lielajos svētkos Rīgā –
Mežaparka lielajā estrādē un „Daugavas” stadionā. Mums – Madlienai,
vēl lielāks prieks ir par gaidāmajiem
XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem, jo bērnu deju kolektīvs „Lienīte”, pirmskolas un 7.9. klašu grupa,
un jauniešu deju kolektīvs„Daina” vasarā pārstāvēs Madlienas pagastu lielkoncertos Rīgā. Sakām paldies visiem
mūsu kolektīviempar Madlienas vārda
spodrināšanu un nešanu svētkos Ogrē
un vasarā Rīgā.
Elīna Daugerte
Madlienas kultūras nama pasākumu
organizatore

Ar Karoga svētkiem Madlienas vidusskolā noslēdzas mācību gads
Mācību gada pēdējā diena Madlienas vidusskolā sākās ar svinīgo pasākumu, kura laikā 12. klases skolēni
svinīgi nodeva skolas karogu 11. klases
skolēniem – nākamajiem divpadsmitajiem, kuri solīja rūpēties par izglītības
iestādes tradīciju saglabāšanu, skolas
un novada popularizēšanu un augsta
izglītības līmeņa nodrošināšanu.
Uzrunā skolēniem un pedagogiem skolas direktors Edgars Viņķis
akcentēja katra un visu kopīgo ieguldījumu mācību darbā, mākslinieciskajā
pašdarbībā, dalībā mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās.
Skolas Atzinības rakstu par
augstiem mācību sasniegumiem šogad saņēma J. Kaktiņa, R. Kriškāns
(5.kl.), E. Mežajevs, K. Streile, E. Veinbergs, M. Vītoliņa, E. R. Bičevska, R.
Jurka, L. Smilškalne, L. M. Dzene, L.
Krupskaja, K. Balode, M. Kļaviņa, R.
Kriškāns (8.kl.), S. Sproģe, I. Rudzīte,
K. Klesmane, E. Korovacka, B. Ločmele,
U. Piterniece, S. Rešinska, A. Tirša, E.

Sprukts, I. Streile, A. Pīķe un M. Praliča. Skolēniem bija tas gods fotografēties pie skolas karoga.
Šogad Karoga svētkos tika ieviesta jauna tradīcija – Skolas padomes balvas pasniegšana skolēniem ar
visaugstāko gada vidējo balli. Balvas
laureāta diplomu un naudas prēmiju
100 € apmērā 9. klases skolniecei Beātei Ločmelei (vidējā balle 9,13) pasniedza Skolas padomes priekšsēdētāja
Kristīne Kristjansone.
Skolēnu vecāki sadarbībā ar
Madlienas pagasta uzņēmējiem pasniedza Uzņēmēju balvu tiem skolēniem, kuri uzrādījuši visstraujāko
sekmju kāpinājumu, salīdzinot ar I semestri, nav neattaisnoti kavējuši mācību stundas un viņu zināšanu līmenis
nav bijis nepietiekams. Balvas saņēma
5. klases skolniece Diāna Pimčonoka
(100 €), 12. klases skolniece Alise Birkenfelde (80 €) un 5. klases skolnieks
Oskars Veļigurskis (70 €). Balvas pasniedza Madlienas pagasta uzņēmēju
pārstāve Edīte Strazdiņa. Skola patei-

cas Z/s „Krasti”, SIA „Tilbe”, SIA „Madliena-2”, Jurim Pozņakovam, Armandam Praličam, KS „Mūsmāju dārzeņi”,
Z/s „Ķeitēni” un Z/s „Kalna Ogriņi” par
sniegto atbalstu balvas nodrošināšanā, izglītības kvalitātes nozīmīguma
izpratnē un jauniešu motivācijas veidošanā gūt augstus panākumus.
Skolas direktors pateicās interešu izglītības kolektīviem – korim,
ansamblim, deju kolektīviem, kuri visa
mācību gada garumā aktīvi koncertējuši un piedalījušies virknē skolas pasākumu.
Paldies tika teikts katrai skolas sporta komandai, kura pārstāvējusi
Madlienas vidusskolu dažādu līmeņu
sporta sacensībās. Skolēniem tika dāvāti kliņģeri un konfektes.
Lai saulaina, radoša, droša un
darbīga vasara visiem jauniešiem un
skolas darbiniekiem!
Uz tikšanos septembrī!
Direktors Edgars Viņķis
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Mācāmies kopā ar kolēģiem
un saviem skolēniem
partneri bija Lielbritānijas pilsētas Sautendas (Southend)

Droši vien daudzi skolotāji ir piedzīvojuši situāciju, kad
pat visinteresantākajā mācību stundā, izdzirdot kaut ko neparastu ārā, skolēni tūlīt sāk lūkoties uz loga pusi un klasē notiekošajam seko vairs tikai retais. Šī cilvēka dabiskā
ziņkāre, pareizi un mērķtiecīgi virzīta, var būt labs palīgs
mācību procesā. Zināšanas, kā veiksmīgāk iekļaut pētnieciskās metodes dažādu mācību priekšmetu stundās, Madlienas vidusskolas pedagogi kopā ar kolēģiem 3 Ogres novada skolās (Suntažu un Jaunogres vidusskolās, Ogresgala
pamatskolā), sadarbojoties ar speciālistiem no Bērnu vides
skolas, apguva Comenius Regio projekta „Āra apmācība
visiem” (Outdoor Learning for All”) ietvaros divu gadu garumā. Tas ir starptautisks projekts, kurā mūsu sadarbības

pašvaldība, Sautendas izglītības fonds, Barona Korta skola,
Hinguar skola, Grīnvejas skola (Grīnvejas skolu federācija)
un Dabas pētījumu centra apvienība (Praktisko apmācību
padome).
Kopīgās aktivitātes nu ir noslēgušās, taču gūtā pieredze
būs labs pamats turpmākai radošai pedagogu un skolēnu
darbībai. To, ka āra apmācības metodes raisa interesi, bija
iespējams vērot projekta ietvaros organizētajā konferencē
šī gada 28. aprīlī, kurā piedalījās daudzi pedagogi no dažādu novadu skolām. Mūsu skolotāji šajā pasākumā vadīja
praktisko darbnīcu, kurā izmēģinājām dažādas komandas
saliedēšanas metodes.
Pati pēdējā projekta dalībnieku tikšanās diena noritēja
Madlienā. Tā bija lieliska iespēja parādīt savu pagastu un
iepazīstināt ar šeit notiekošo ne tikai ārzemju viesus, bet arī
mūsu pašu novada cilvēkus – daži no viņiem Madlienā bija
pirmo reizi. Trijām mūsu ciešākās sadarbības skolas – Darlinghurst School – skolotājām bija iespēja rīta cēlienā vērot
jauku sporta nodarbību pirmsskolas izglītības iestādē „Taurenītis” un divas āra nodarbības skolā. Pēcpusdienā pēc īsa
koncerta, par kuru angļu kolēģi bija lielā sajūsmā, kopā devāmies uz muzeju Plāterē, bet pasākuma noslēgums noritēja Madlienas kultūras un jaunrades centrā.
Paldies Madlienas iestāžu darbiniekiem, kuri ar savu atsaucību sniedza atbalstu skolai, lai viesiem Madlienā aizvadītais laiks būtu bagāts ar jaunu informāciju par šeit notiekošo un ikvienam projekta dalībniekam vēlreiz apliecinātu
– jā, jebkurā vietā, vērīgi palūkojoties apkārt, ir iespējams
kut ko izpētīt un iemācīties. Šī atziņa ir āra apmācības pamatā un droši vien noderēs mums arī turpmāk.
Skolotāja Alda Karaseva

Karikatūrists Gatis Šļūka viesojās mūzikas un mākslas skolā

Šļūka. Mākslas nodaļas audzēkņiem
G.Šļūka pasniedza
radošu nodarbību
par tēmu, kā uzzīmēt saržu vai karikatūru . Audzēkņi
bija sagatavojušies
strādāt kopā ar
mākslinieku un rūpīgi sekot viņa ieteikumiem. G.Šļūka zīmēja uz lielām
loksnēm auditorijas priekšā, jaunie
mākslinieki vēroja,
klausījās un zīmēja
līdzi savos piezīmju
Karikatūrists Gatis Šļūka un mākslas nodaļas audzēknis Ivo Bombāns pozē pie
mākslinieka radītā Ivo sarža. Foto : S.Siliņa
blokos vai uz sagataKārļa Kažociņa Madlie- nest mākslu ārpus skolas,votā papīra. G.Šļūka
nas mūzikas un mākslas taču šogad māksla nāca cie- aicināja nebaidīties mazliet
skolā aprīļa nogalē, Mākslas mos. Skolā viesojās karika- pārspīlēt, attēlojot otru cildienu ietvaros, tradīcija ir tūrists un mākslinieks Gatis vēku, galvenais atrast otrā

to, kas viņam raksturīgs,
īpašs, atšķirīgs. Darot savu
darbu, svarīgi saglabāt labvēlību un iespēju novērot
cilvēku no dažādiem rakursiem. Kariķēt var gan tā, ka
otrs apvainojas, gan tā, ka
neapvainojas, un te nu viss
atkarīgs no iesaistīto humora izjūtas. Audzēkņi izpētīja
arī G.Šļūkas līdzatvestās
karikatūru grāmatas un uzdeva sev interesējošus jautājumus, laiks paskrēja pat
pārāk ātri. Tomēr pēc nodarbības vēl ilgi gaisā virmoja
patiess prieks par tikšanos
un sprēgāja radošas enerģijas dzirkstelīte.
Santa Siliņa, Kārļa
Kažociņa Madlienas mūzikas
un mākslas skolas kultūras
metodiķe
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Par siltumenerģiju un apsaimniekošanu
Iesākusies ir vasara, tūlīt jau Līgo
svētki, un gads sāks griezties uz otru
pusi, ir laiks sākt domāt par ziemu.
Varbūt tas šobrīd nav patīkami, bet visiem zināms ir sakāmvārds par ratiem
un ragavām, tāpēc līdz nākamās apkures sezonas sākumam būtu ieteicams
veikt kādus energoefektivitātes darbus, kas ļautu samazināt siltumenerģijas patēriņu ēkās, kā piemēram:
sakārtot ēkas iekšējos siltumtīklus,
lai varētu vienmērīgi siltumenerģiju
sadalīt pa dzīvokļiem, rekonstruēt siltummezglus (kur tas ir nepieciešams),
nosiltināt ārsienu, nosiltināt jumta pārsegumu, nomainīt logus un durvis (kur
tas ir nepieciešams), u.c. Pie lieliem
rēķiniem ziemā, galvenokārt ir vainojams ēku tehniskais stāvoklis un nelietderīgs piegādātās siltumenerģijas
izlietojums.
Neapšaubāmi ir jāsaprot piederības robežas. Siltumenerģijas izmantošana ēkas nav regulējams siltumenerģijas apgādes pakalpojums, bet ēkas
pārvaldīšanas
(apsaimniekošanas)
darbība. Regulējams siltumenerģijas
apgādes pakalpojums tiek sniegts līdz
siltumapgādes sistēmas piederības robežai. Tā ir siltumtīklu un ēkas iekšējās
siltumapgādes sistēmas piederības un
atbildības dalījuma robeža starp siltumenerģijas piegādātāju un lietotāju.
Parasti piederības robeža ir siltumtrases ievads ēkā pirms siltumenerģijas
skaitītāja.
To vislabāk parāda Sabiedrisko pa-

kalpojumu regulēšanas komisijas piedāvātais attēls.

kopā kā vienota vienība.
Rūpēties par savu dzīvokļu īpašu-

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija sniedz arī iedzīvotājiem
informāciju interneta programmā You
Tube. Interneta pārlūkprogrammā ierakstot adresi:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t ch?v=LHHZA3Gz8mg&feature=plcp
vai programmas You Tube meklētājā ierakstot nosaukumu „Kā veidojas
maksa par siltumu un no kā sastāv siltuma tarifs?”, var noskatīties 8 minūšu
video par to, kā veidojas tarifs un maksa par siltumu, kā arī galvenās problēmas un risinājumi.
Daudzdzīvokļu ēkā siltumenerģijas
lietotājs ir visa dzīvokļu īpašnieku kopība, tātad visi ēkas dzīvokļu īpašnieki

mu daudzdzīvokļu mājā, galvenokārt
nosaka „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” un „Dzīvokļa īpašuma
likums”, kuros ir skaidri norādīts, ka
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas nodrošināšana ir
dzīvojamās mājas īpašnieku pienākums, un šeit nevar būt atrunas: es
tāpat dzīvokli pārdošu vai mūsu mājā
tāpat neko nevar sarunāt, un tamlīdzīgi. Visiem, kam ir dzīvoklis īpašumā,
īpašumā ir arī daļa no jumta , pagraba,
ārsienām, kāpņutelpām, komunikācijām, ieskatot siltummezglu, kā arī ēkai
piegulošās zemes, par ko ir jārūpējas.
„MS siltums”

Madlienas KPI „ABZA” informē

Kārtējā apkures sezona ir noslēgusies. Lai arī ziema bija salīdzinoši
silta, siltuma patēriņš ēkās bija tikai
nedaudz mazāks, kā iepriekšējās ziemās. Lielākie ieguvēji bija to māju iedzīvotāji, kuras ir nosiltinātas („Ābeles”) vai kurās kāds no iedzīvotājiem
ir uzņēmies veikt siltummezgla režīma
pastāvīgu uzraudzību un regulēšanu
(„Ķirši”, „Ābeles”, „Dimanti”).
Madlienas pagasta pārvalde izsaka
pateicību visiem tiem Madlienas iedzīvotājiem, kuri apzinīgi izpilda līgumsaistības ar Madlienas KPI „ABZA”, un
aicina ikvienu, kam ir radušās grūtības
ar Madlienas KPI „ABZA” rēķinu apmaksu, vai ir kādi citi neskaidri jautājumi, negaidīt, līdz problēma samilzt,

bet sazināties ar iestādes vadītāju, lai
kopīgi rastu risinājumu. Jāatzīmē, ka
daudzi dzīvokļu īpašnieki izmanto iespēju un labprātīgi slēdz vienošanos
par parādu samaksas termiņiem, kā
arī vairāki iedzīvotāji ir sākuši apmaksāt iekrājušos parādus par apkuri vai
jaupilnībā veikuši parādu apmaksu,
paldies.
Ņemot vērā, ka kopējais parāda
lielums par dažāda veida pašvaldības
sniegtajiem pakalpojumiem novada
pagastos pārsniedz 400 000 euro,
tai skaitā KPI „ABZA” iedzīvotāju un
juridisko personu parāds 2015.gada
29.maijā bijaEUR 73287,89, pašvaldības vadība ir uzdevusi pagastu pārvaldēm veikt visus normatīvajos aktos

paredzētos pasākumus cīņai ar parādu
piedziņu, tai skaitā uzsākt aprēķināt
līgumā noteiktos soda procentus par
maksājumu kavējumiem. KPI „ABZA”
līgumos noteiktā nokavējuma nauda ir
0,05% dienā no termiņā nesamaksātās
summas.
Svarīga informācija!
Madlienas KPI „ABZA” informē, ka
līgumā noteiktās soda naudas aprēķins tiks uzsākts no 2015.gada 1.oktobra, vienlaicīgi ar 2015./2016.apkures
sezonu, dodot iespēju iedzīvotājiem
vasaras periodā, kad rēķinu apmērs ir
mazāks, samaksāt iekrātos parādus.
Ar cieņu, Madlienas KPI “ABZA”
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8 Madlienas pagasta svētki un 577 Madlienas gadadiena
CEĻĀ UZ PRIEKŠU UN ATTĪSTĪBU!

Dzīvojot dienu pa dienai, mēs ejam pa ceļu, kas ved tikai
uz priekšu. Arī Madlienas pagasta svētki tiek veltīti CEĻAM
uz priekšu un attīstību, kas gaisā jau ir stipri jūtama, pateicoties unikāliem un talantīgiem Madlienas cilvēkiem, kam
šodien pievienojas arvien vairāk sekotāju.
Jau šodien ar prieku varam jūs iepazīstināt ar plānoto
Madlienas pagasta svētku programmu.
Madlienas pagasta svētki 31. 07. – 01.08. 2015.
SVĒTKU PROGRAMMA
31. 07. 2015.
plkst.18:00 Ceļš uz Madlienas baznīcu
SVĒTKU ATKLĀŠANA
plkst.18:30 Madlienas baznīcā
Latvijas valsts svētkos un arī dziesmu svētkos to ieskaņa
sākās baznīcā ar dievkalpojumu vai koncertu. Arī mēs mūsu
Madlienas pagasta svētkus vēlamies iesākt ar svētību šim
tik nozīmīgajam notikumam un visam nākamajam gadam.
Vēl jo vairāk , tāpēc ka mūsu baznīca ir ļoti nozīmīgs kultūrvēstures objekts Latvijā, par kuru pat diženā dzejniece
Aspazija ir uzrakstījusi lugu “Madlienas baznīcas torņa cēlājs”. Un tieši tagad , kad ir Aspazijas 150 gadi , mēs, Madlienas pagasta svētkos, šo izdevību nevaram laist garām.
Tādā veidā mēs pievienojamies visai Latvijai, kas šo gadu
atzīmē Aspazijas un Raiņa zīmē. Ikkatrā mazākajā Latvijas
nostūrītī tiek meklēta kaut mazākā saikne ar šiem diženajiem cilvēkiem. Mēs varam būt vairāk kā lepni, justies kā izredzētie, jo Aspazija ir uzrakstījusi vienīgo lugu par kādu no
pagastiem vai baznīcām un tā ir - Madlienas evaņģēliski luteriskā baznīca. Šogad šīs sakritības ir tik zīmīgas un mums
labvēlīgas, ka mēs darām neiespējamo, lai visa Latvija uzzinātu, ka Madlienā ir baznīca, kas uzrunājusi pat Aspaziju.
Un kāpēc, lai mēs, leģendām apvīto Madlienas baznīcu ,
neizceltu pagastam tik nozīmīgos svētkos? Tāpēc arī šogad,
kā katru gadu, svētku organizētāji vēlas dāvāt jums īpašu
svētku svētbrīdi, ar to atklājot 2015. gada Madlienas pagasta svētkus un saņemot svētību visiem darbiem. Tas mums
var izdoties tikai tad, ja visi kopā uz svētkiem nākam ar mīlestību sirdī un prieku kabatā. Liels guvums mums ir cilvēki,
kuru dzīves piepildījusi Dieva mīlestība un žēlsirdība, ko
dāvāt ikvienam. Un tieši tāpēc 31. jūlijā Madlienas baznīcā svētbrīdi noturēs tautā iemīļotais un it visur tik gaidītais
priesteris Andris Kravalis. Ne par velti pie viņa rindā stāv
jaunlaulājamie pāri, kas vēlas tikt iesvētīti tieši pie viņa.
SVĒTKU SVĒTBRĪDIS kopā ar priesteri Andri Kravali (Rīgs
Sv. Marijas Magdalēnas baznīca)
SVĒTKU ATKLĀŠANAS KONCERTS
plkst. 19:30 Zālājā pie pagastmājas ZIEDU PAKLĀJS

Madlienas vidusskola
aicina darbā ēdnīcas vadītāju.
Interesēties pie direktora vietn.saimn.darbā
V.Kušnira
tālr. 29174989 vai 65039158

plkst. 20:00 Laukumā pie kultūras nama
DEJU NAKTS MARATONS
Iejutīsimies kā īstā „performancē”, kad mūzika, deja un
teātris tiek izvests laukā no telpām.Šoreiz kultūras nama
laukums būs piepildīts ar līnijdejotājiem no daudzām Latvijas vietām, kas ar dejas mākslu izklaidēs, uzrunās un aicinās publiku.
plkst. 23:00
Laukumā pie kultūras nama NAKTS KINO
plkst. 24:00 Laukumā pie kultūras nama
IZGAISMOSIM DEBESIS VIRS MADLIENAS
01.08. 2015.
KAPUSVĒTKI
plkst.11:00 Vērenes kapsētā
plkst.13:00 Madlienas kapsētā
plkst. 15:00 Zālājā pie kultūras namā
PUSDIENAS PIE KOPĪGA PAVARDA MUZIKĀLĀ GAISOTNĒ
plkst.15:00 – 18:00 Zālājā un laukumā
pie kultūras namā, O divi
IZZIMĒ MADLIENU
KREĻLU DARINĀŠANA OZOLAM
PIEPŪŠAMĀS ATRAKSCIJAS BĒRNIEM
OGRES 54 ITBN ZEMESSARDZES PREZENTĀCIJA
IZSTĀDE „ES MADLIENAS DIENĀ” kultūras nama foajē
(Ikviens svētku apmeklētājs ir gaidīts nākt ar savu mīļāko fotogrāfiju no Madlienas dienas un kopīgi veidot foto
kolāžu).
Fotogrāfa Mārtiņa Oša FOTO IZSTĀDE kultūras nama foajē
SLĪDE – vieta kur satiekas mirkļi O divi kinozālē
FOTO IZSTĀDI Odivi foajē piedāvā SLĪDE
plkst.16:30
Laukumā pie kultūras nama
MADLIENAS MĀKSLINIECISKĀS PAŠDARBĪBAS
KOLEKTĪVU KONCERTS „BRĪVDIENAS”
plkst.17:30 Skolas stadionā SPORTA AKTIVITĀTES
plkst.20:00 Laukumā pie kultūras nama
ROMANTISKAIS CEĻOJUMS
plkst. 20:30 Madlienas ozolu birzī
Akcija „PALŪDZ OZOLAM”
plkst 21:00 SVĒTKU NOSLĒGUMS
INGUS PĒTERSONA KONCERTS
plkst 22:00 Madlienas estrādē SVĒTKU BALLE
no 31.07.- 02.08. OGRES FOTO KLUBA
PLENĒRS MADLIENĀ
Esiet mīļi gaidīti!
Elīna Daugerte
Madlienas kultūras nama pasākumu organizatore

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

Madlienas vidusskolas stadionā.

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

12.jūnijā plkst.22:00
MADLIENAS ESTRĀDES ATKLĀŠANA
DISKOBALLE Pasākumu piedāvā “S-Party“
Ieeja: 2,50€ Būs kafejnīca

14. jūnijā
KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU
PIEMIŅAS DIENA

plkst. 12:00 Madlienas kapu kalniņā
Piemiņas brīdis mūzikas pavadījumā
plkst. 12:30 Madlienas bibliotēkā
Kopā būšanas brīdis bibliotēkas pasākumu zālē
Par transportu interesēties 26389809 vai 26888669

No 16.jūnija - 20.jūlijam

Madlienas kultūras nama foajē
Ilzes Kloviņas Gleznu un rokdarbu izstāde

“VASARAS ZIEDI“

21.jūnijā plkst. 23:00

Laukumā pie Madlienas kultūras nama
ĀRA KINO Būs arī kafejnīca un ugunskurs
(ja līst lietus, kino nenotiek)

23.jūnijā LĪGO DIENA MADLIENĀ
no plkst.08:00-12:00
Laukumā pie Madlienas kultūras nama

ZĀĻU TIRGUS

plkst. 12:00 Madlienas estrādē
TEĀTRA IZRĀDE Rūdolfs Blaumanis

SKRODERDIENAS SILMAČOS

Spēlē Ogres Tautas teātris , režisors Jānis Kaijaks
Ieeja: 2,- € Būs kafejnīca.
plkst.21:30 ZĀĻU GĀJIENS
Visi līgotāji aicināti pulcēties pie Madlienas kultūras
nama un, dziedot ar Jāņu zālēm rokās, piedalīties zāļu
gājienā cauri Madlienai! Mūs pavadīs zirdziņš ar pajūgu.
plkst.22:00 Madlienas estrādē

LĪGO NAKTS ZAĻUMBALLE

Spēlē Skuju ģimene no Kokneses
Ieeja bez maksas. Būs kafejnīca.

Pasākumi Madlienas vidusskolā
06.06

plkst.17:00 izlaidums 12.klašu
skolēniem (skolas aktu zālē).

13.06

plkst. 15:00 izlaidums 9.klašu
skolēniem. (kultūras namā).

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!

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

Katoļu kapu svētku dievkalpojums ar Svēto Misi
Madlienas kapu kapličā 26.jūlijā plkst. 15:00

Līdzjūtības
Ievu ziedi nobirst klusi,
Māmulīte aizmigusi,Baltā smilšu palagā
Savu dzīvi satinusi.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Sarmim Petrovskim ar ģimeni,
mammu mūžībā izvadot.

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.

