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Paskaties, kā pļava zied! Ziedēšanas laiku ar savu klātbūtni var izjust,
neko vairāk. To nevar paņemt līdzi uz
mājām, to nevar iepakot, lai vajadzīgajā brīdī atpakotu un baudītu. Tikai ar
savu klātbūtni sajust notiekošo. Mirklis
uzplaiksnī, un viss...
Vēlāk jau būs citi mirkļi, cita ziedēšana, citas smaržas. Tās ir nesasniedzamas. Tāpat arī tie senākie ziedēšanas laiki ir izdzisuši. Tikai te un tagad.
Palikt ar visu savu būtību.
Pieskarties puķei, bet nenoplūkt!
Kāpēc bieži vien šis uzstājīgais „man
patīk, es ņemu”? Kāpēc neliekas mierā?
Mūžīgais piederēšanas jautājums, it kā
bez tā neko nevarētu.
Tik pieskarties, noglāstīt, un viss...
Vai tas nebūtu pilnvērtīgāks prieks,
nekā noplūkt, paņemt mājās, izraut no
dabiskās vides, ielikt vāzē un pēc laika
izmest ārā? Pasaule ir aplipusi ar „man
patīk, es ņemu”. Bet arī no tā ļoti cieš,
jo paņemšana vienmēr nozīmē piede-

rēšanu: „Tas ir mans!” Tikai nav tādas
mūžīgās piederēšanas. Agri vai vēlu
kaut kas pamainīsies, un jāatlaiž. Pļava
nezied visu laiku, kaut kad tā izzied un
sakalst. Tāpat arī dzīvē nekas nestāv uz
vietas.
Paskaties, kā pasaule katru mirkli
kļūst citāda! To var izdzīvot, neko vairāk. To nevar satvert un paturēt.
Var sēdēt zem ozola un sajust, kā
vējš šūpo tā zarus – uz priekšu un atpakaļ, it kā ieaijātu. Kā māte šūpo savu
bērnu, lai to nomierinātu – uz priekšu un atpakaļ. Mums nepieder nekas
daudz, tik tas, kas te.
Parādās un izgaist, te ir, te nav. Mūžīgā kustība – nemanāma, tik tikko sajūtama. Un pa vidu lielais noslēpums,
lielais jautājums – kā būs?
Paskaties, kā pļava zied! Savā vasaras krāšņumā tā dalās ar skaistumu, ko
nevar paņemt līdzi, tik ar savu klātbūtni
sajust. Tik vien, bet tik daudz...
Mareks Liepa
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Aprīlis pirmsskolai „Taurenītis” ir
īpašs un nozīmīgs mēnesis. Tas ir arī
laiks, kad mostas daba, smaržo zeme,
briest pumpuri, čalo strauti, vītero putni un visapkārt plaukst brīnumu pilna
pasaule – ar košām krāsām, skaņām,
smaržām… Tas ir laiks, kad pirmsskola
„Taurenītis” svin savu dzimšanas dienu. Šogad – 50 gadu jubileju! Pirmsskoliņā šai jubilejai par godu bija veltīta svētku nedēļa „Krāsainas dienas”
no 24. līdz 28. aprīlim.
Pirmdien, 24. aprīlī, agri no rīta
„Taurenītis” visus – gan bērnus, gan
vecākus, gan darbiniekus, gan vienkārši garāmgājējus – sagaidīja svētku rotā
ar mūzikas skaņām un pārsteigumu –
sešiem atraktīviem, nebēdnīgiem klauniem (Viju Celmu, Ingrīdu Mārtiņu, Aiju
Simsoni, Aelitu Lazdiņu, Lauru Kalneju
un Dailu Vītolu), kuri priecīgi demonstrēja dažādus trikus, pūta burbuļus un
novēlēja visiem veiksmīgu un jauku
dienu. Pēcpusdienā bērni, vecāki un
darbinieki svinēja ārā Dārza svētkus
„Burbuļi būs” – ar īstu, krāsainu burbuļu šovu, kuru demonstrēja Burbuļu
Feja (Jana Renāte Bubinska no Rīgas)
ar dažādām aktivitātēm, kurās bērni
paši pūta burbuļus un sacentās, kuram
burbulis iznāks vis-vis-lielākais. Kā jau
Dārza svētkos, bija arī gardi cienasti,
grilos ceptas, smaržīgas desiņas, priecīgs noskaņojums un patīkama atpūta.
25. aprīļa pēcpusdienā bērni, skolotājas, skolotāju palīgi, devās uz „Taurenīša” jubilejas ballīti – diskotēku,
kuru vadīja Brālītis (skolotāja Sarmīte
Ozoliņa) un Karlsons (skolotāja Velga
Mača), bet par muzikālo skanējumu
rūpējās mūsu pirmie dīdžeji – Sandris
Cilevičs un Mareks Liepa, kuri apmēram pirms gadiem divdesmit uzsāka
disenīšu vadīšanu pirmsskolas vecuma bērniem. Kad jautrās dejas bija izdejotas, pirkstiņspēles izspēlētas, kā
lielu jubilejas pārsteigumu Brālītis un
Karlsons zālē iestūma milzīgu torti (šī
dekora autori – Agris Ketlers, Vinita
Mūrniece un Sarmīte Ozoliņa), rotātu
ar īpašiem kēksiņiem un konfektēm
bērniem. Svētku prieks burtiski plūda
pāri malām!
26. aprīlī mūsu iestādes darbinie-
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kus iepriecināja un ielīksmoja dziedātājs Ainars Bumbieris ar svētku koncertu „Visskaistākie ziedi…”, kurus
„pasniedza” skanīgu dziesmu veidā
– „Sniegpulkstenītes”, „Krokusi”, „Tu
esi kā magoņzieds…”. Patīkami, ka
šajā laikā, kad visi bērni grupās gulēja pusdienlaiku, viņu mieru un saldos
sapņus sargāja dažas bērnu mammas
un Madlienas vidusskolas vecāko klašu meitenes, bet darbinieki varēja brīvi
ļauties un baudīt koncertu.
Svētku nedēļas izskaņā, 28. aprīlī, atzīmējām savas iestādes 50 gadu
jubileju – darbinieku salidojumu „Pa
varavīksnes tiltu”. Jubileja izskanēja
ar daudzveidīgiem priekšnesumiem
iestādes darbinieku, bērnu un Madlienas vidusskolas audzēkņu (bijušie
pirmsskolnieki) izpildījumā, kur izjustas dziesmas un ritmiskas dejas mācīja
mūzikas skolotāja Ilva Kaulača. Ieskatījāmies un pāršķirstījām arī iestādes
vēstures grāmatas lappuses, sākot
no 1967. gada 23. aprīļa, kad, pūtēju
taurēm skanot, „piedzima” Madlienas
bērnudārzs, kur pie „šūpuļa” stāvēja
padomju saimniecības „Madliena” direktors Jūlijs Beļavnieks un pirmā iestādes vadītāja Rota Lejasmeijere, līdz
pat šodienai, kad „Taurenītis” turpina
augt, nepārtraukti pilnveidojas tālākas izaugsmes ceļā kopā ar pirmsskolas audzēkņiem, darbinieku kolektīvu
un iestādes vadītāju Ingrīdu Mārtiņu.
Pēc svētku koncerta bija apsveikumi – dāvanas, ziedi, labi vēlējumi no
Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja
Ojāra Atslēdziņa, pagasta iestāžu vadītājiem, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa un
priekšsēdētāja vietnieka Egila Helmaņa, Ogres pašvaldības izpilddirektora
Pētera Dimanta, Ogres novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vecākās izglītības darba
speciālistes Evijas Slises, Ogres starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētājas Airisas Leperes un no bijušajiem
darbiniekiem, absolventiem, viesiem
un daudziem citiem sveicējiem.
Pēc svinīgās daļas bija iespēja
doties ekskursijā pa iestādi, aplūkot
foto izstādi, albumus. Saviesīgās daļas turpinājumā visus gaidīja svētku
cienasts, tikšanās prieks ar viesiem,
bijušajiem „Taurenīša” darbiniekiem,
nesteidzīgas sarunas, atmiņas, bet
jubilejas izskaņā – balle, kurā spēlēja

grupas „Rolise” mūziķi no Gulbenes
novada. Paldies visiem par ieguldīto
darbu svētku organizēšanā, par piedalīšanos, lai „Taurenīša” jubilejā mēs
visi kopā piedzīvotu brīnišķīgus mirkļus, stāvot uz krāsainā varavīksnes

tilta…
Lai skaists un dzīvespriecīgs turpmākais „Taurenīša” lidojums!
Madlienas VPII „Taurenītis”
vadītājas vietniece izglītības jomā
Aija Simsone
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Pamazām tuvojas Madlienas vidusskolas 45. dzimšanas diena.
Tas ir skaists vecums, un absolventu atmiņas to ievij īpašā burvībā un
krāšņumā. Jūnija mēnesī lasītājus priecēs divi stāsti, kuru autores ir Kristīne Kristjansone, 25. izlaidums (1999. gads), un Signe Volkopa, 39. izlaidums (2013. gads). Lai jauka lasīšana!

Esmu Kristīne Kristjansone, Madlienas vidusskolas 25. izlaiduma absolvente (1999. gads). Arī šobrīd esmu
saistīta ar Madlienas vidusskolu, jo
tajā mācās manas meitas – Justīne un
Tince Mūrnieces – un jau deviņus gadus esmu skolas padomē. Vidusskolas
gados biju skolēnu pārstāve skolas padomē.
Pateicoties meitām, skola atkal ir
mana. Ar viņām to izjūtu un arī saprotu
bērnus daudz labāk, jo dažādi ikdienas stāsti atsauc atmiņā manas skolas
gaitas. Tāpat ir skolotāji, kuri mācīja
mani un tagad manas meitas.
Atceros savu septīto dzimšanas
dienu, kad krustvecāki uzdāvināja sko-

las somu un uzkāra kaklā māla pūcītes
medaļu gudrībai, un es jutos tik gatava
skolai. Tad vēl prieks par zilo formas
tērpu ar balto apkaklīti un aprocēm,
svētku dienām baltais priekšauts un
lielās baltās bantes matos. Biju gatava
mācīties.
Manas īstās skolas gaitas Madlienas vidusskolā sākās 1988. gadā, kad
mācījos otrajā klasē. No tās dienas
man ir saglabājusies skaisti uzzīmēta
ozollapa ar jaunās skolotājas Daces
Priedoliņas sveicienu, mācības uzsākot. Tā kā dzīvoju pāris kilometru attālumā no skolas, bieži pēc stundām
gāju mājās kājām, pētīju dabu, sapņoju, cik labi iederētos šūpoles ceļmalā,
skatījos, cik augstu saule debesīs un
cik tālu līdz vakaram, kad tā rietēs, un
slēpos grāvī no garāmbraucošām mašīnām. Mamma nespēja vien saprast,
kāpēc mana zilā kleita tik bieži netīra.
Atceros pirmo septembri skolas
sporta zālē, kur mēs Dzidras Ozolas-Ozoliņas vadībā tikām uzņemti
skolas saimē, bet mācījāmies bērnudārza telpās. Pēc sagatavošanas
grupas bērnudārzā, kur bijām sadalīti
centra bērnos un naktsbērnos, skolas
otrajā klasē tikām grupēti citādi. Nezinu, pēc kāda principa, bet mūsu b
klasē bija apmēram 10 meitenes un 5
puiši, bet a klasē bija 5 meitenes un
10 puiši, savukārt a klasei tika stingrā
skolotāja Daina Līdaka.
Īpašas bija matemātikas stundas,
kad gājām uz skolotājas D. Līdakas
klasi, kurā bija televizors, un piedalījāmies matemātikas stundās, kuras tika
raidītas pa televizoru. Man parasti lielāko satraukumu radīja tas, kaut tik es
nebūtu starp tiem pāris bērniem, kurus
izsauca abu klašu priekšā, lai atrisinātu televīzijā uzdoto uzdevumu.

Kā savu dzīves joku atceros 2. klasē
krievu valodas stundu, kurā biju izdomājusi stratēģiju, ka skolotāja parasti
izsauc tos, kuri neceļ roku, un tad nu
nolēmu celt roku, kaut arī nezināju.
Diemžēl cerība nepiepildījās, un mani
izsauca atbildēt. Sanāca ļoti neērta situācija.
Jaunajai skolotājai Dacei Priedoliņai ar mums nebija viegli. Atceros reizi,
kad pēc kādas nepareizas rīcības vismaz daļa klasesbiedru gājām pie viņas
uz māju atvainoties par savu uzvedību.
Saistībā ar valodas izvēli interesants salīdzinājums ar manas meitas
klasi – kad vajadzēja izvēlēties starp
krievu un angļu valodas mācīšanos,
divi bērni gribēja krievu, bet pārējie –
angļu valodu. Mūsu klasē bija otrādāk
– es un Elīna Karaseva gribējām angļu
valodu kā pirmo svešvalodu macīties,
bet visa pārējā klase – krievu. Līdz ar
to mācījāmies krievu, un lielākā daļa
skolēnu, 9. klasi beidzot, eksāmenu
kārtoju krievu, pārējie – vācu valodā.
Pie angļu valodas mācīšanās tikām
10. klasē, bet arī trijos gados skolotāja Alda Karaseva mums deva ļoti labas
svešvalodas zināšanas.
Tāda interesanta sakritība, ka mazā
meita šobrīd mācās tajā pašā klasē,
kurā mēs bijām 3. klasē – jaunajās telpās skolas jaunajā korpusā, bet lielajai
meitai klases audzinātāja ir mājturības
skolotāja, un viņai ir tā pati klase, kurā
es sāku mācības Madlienas vidusskolas 2. klasē un kura man bija audzinātājas klase visu pamatskolas un vidusskolas laiku.
Mācoties skolā, nepatika sporta
stundas, kaut domāju, ka mums paveicās, jo tās vadīja skolotājs Jevgēnijs Liepa. No Andra Šrādera man bija
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ļoti lielas bailes. Sākumskolas klasēs
vēl bija peldēšanas nodarbības, neatceros, kā gan visu paspējām, lai tiktu
atpakaļ uz skolu. Atminos nodarbības
šautuvē, kad ārā nebija tik labi laika
apstākļi. Tur mums patika lasīt sviniņus, kas citiem palikuši pēc šaušanas.
Skolas laiks saistās ar interesantiem pasākumiem, patika gatavoties
klases vakariem, bet no mazām klasēm atceros sajūtu, ka īsti viegli nebija iemācīties sadzīvot, jo ik pa laikam
draugi mainījās, lija arī asaras... Mēs
pat 5. klasē taisījām leļļu skaistumkonkursu. Bija klases vakari, ko organizēja
vai nu puiši, vai meitenes, un tad tika
izvēlēti attiecīgi misters vai miss 7.b.
Atceros puišu izveidotos uzdevumus,
kad bija jāatpazīst kāds īpašs rīks, kas
bija domāts zābaka novilkšanai, kā arī
jāsaliek gaļas mašīna pēc iespējas īsākā laikā. Tā laikam bija pirmā reize dzīvē, kad mēģināju saprast, kā to vispār
izdarīt.
Visu mūžu atcerēšos klases vakaru, kurā ar Līgu Tutāni izdomājām, ka
mums vajag uzrāpties un noslēpties
uz malā nostumtajiem un citam uz cita
saliktajiem galdiem. Tur kāpjot pāri,
ar slaidu loku, kā kāju liku, tā izsitu
sekcijai stiklu. Tas, protams, pārtrauca
mūsu slēpšanos, un ar citiem kopā domājām, ko darīt. Izlēmām visu savākt
un neteikt skolotājai, laikam ar cerību, ka nepamanīs. Uzreiz neievēroja,
bet nākamajā skolas dienā ieraudzīja.
Kādu brīdi klase tēloja nezinīšus. Tad
skolotāja sāka iztaujāšanu pa vienam,
un kāds pateica, ka es biju pie vainas.
Notika saruna ar skolotāju, sapratu, ka
mājās vecāki tāpat uzzinās. Grūti bija
saņemties pateikt, ka esmu izsitusi
stiklu. Viss beidzās laimīgi, un tētis izpalīdzēja.
Reizēm rīkojām klases vakaru kopā
ar a klasi, kas, protams, bija vēl interesantāk, jo tad izlīdzinājās meiteņu un
puišu daudzuma proporcija. Viens bija
īpašs klases vakars, kad uzaicinājām
Meņģeles skolēnus, tas notika 9. klasē, un bija interesanta pieredze.
Kā jau visas klases, aktīvi iesaistījāmies skolas pasākumos, atceros
kādu popielu, pēc kuras jutāmies tik
nenovērtētas, tik niknas, jo saņēmām,
mūsuprāt, nepamatoti zemu vērtējumu. Bijām gatavas vairs nekad nekur
nepiedalīties.
Vidusskolas laika sākums bija in-

teresants ar to, ka izveidojāmies kā
jauna klase, kurai pievienojās daži a
klases skolēni un Ķeipenes jaunieši.
Īpaši atceros Madlienas puišu strīdus
– diskusijas ar Ķeipenes meitenēm Elīnu un Edīti par to, kura ir labāka vieta
–Madliena vai Ķeipene. Tad tika veikts
uzskaitījums, kurš beidzās apmēram
ar to – kaut arī Ķeipenei ir dzelzceļš (pa
kuru visdrīzāk tajā laikā vairs nenotika
satiksme), bet Madlienai ir baznīca un
kapi! Tas bija smieklīgi.
Pamatskolā matemātiku mācīja
stingrā un prasīgā skolotāja Brigita
Zukule, atceros agros rītus, kad katram tika iedalīts laiks un bija jāiet visas ģeometrijas teorēmas atbildēt – pa
vienam, mutiski, pie tāfeles zīmējot un
stāstot. Neviens neizspruka. Stundās
arī bijām izsēdināti pa vienam katrs
savā solā. Pamatskolā matemātikā
sekmes bija vidējas, līdz ar to izsaukšana pie tāfeles bija gana liels stress.
Kādā no tām reizēm pamanījos salauzt
skolotājas rādāmkoku. Prātā nāk skolotājas teiciens vienai meitenei, ka,
redz, smalkās bizītes vakarā bija laiks
sapīt, bet matemātiku iemācīties ne.
Patika tās retās reizes, kad izdevās
skolotāju „aizvirzīt” no mācību tēmas
uz sarunām par dzīvi, kā arī brīvās
stundas, kuras pavadīju pie skolotājas
B. Zukules kabinetā ar interesantām
sarunām.
Vidusskolā matemātiku mācīja skolotāja Aina Šrādere. Mums bija jāizvēlas tie mācību priekšmeti, kurus apgūt
profilkursā. Matemātikā biju pamatkursā, un kopš tiem laikiem mums daudziem atmiņā ir palikusi frāze: „Bagātais Jānis pie tāfeles!” Viņš bija pirmais
mūsu pamatkursā pēc saraksta…
Atmiņā palikuši skolotāji, pie kuriem nebija nevienas stundas, bet bija
no viņiem bailes. Tagad satiekoties,
mums ir, par ko parunāt, nevis tikai garāmejot sasveicināties.
Mūsu vidusskolas gados skola
iesaistījās veselību veicinošo skolu
programmā, notika dažādas aktivitātes, braucām uz semināru Rīgā, uz nometni Raganā. Izveidojās laba sadarbība ar skolotāju Daivu Lūsi. Iekārtojām
atpūtas telpu, kuras noformēšanā
katrai klasei bija uzdevums izgatavot
sēžamspilvenu, lai būtu mājīgāk un
nodarbības notiktu brīvākā atmosfērā.
Mūsu klase bija pirmā, kura Žetonu
vakaram izvēlējās visiem vienādus že-

tongredzenus, ar tiem jutāmies īpaši
vienoti.
No mājturības stundām pie klases
audzinātājas Valijas Poļakas atceros,
ka, apgūstot adīšanu, viņa uzsvēra, lai
mācāmies – noderēs zīdaiņu zābaciņu
adīšanai. Noderēja ar, kad vēlāk adīju
savām meitām, lai gan tad likās, kādi
bērni, kādi zābaciņi. Reiz ar Līgu bijām
dežurantes klasē, un bija sadalīts, kuru
dienu ir jāslauka un jāmazgā, tad nu
mēs veicām darbu maiņu – viņa manā
vietā mazgāja, bet es tikmēr audu viņas prievīti.
Vidusskolā ļoti labas attiecības bija
ar fizikas skolotāju Ritu Grāvīti. Mācījāmies gan fiziku, gan dzīvi. Un tādi mirkļi, stāsti jau visvairāk paliek atmiņā.
Krievu valodu pamatskolā mācīja
Klavdija Buša. Kā tādu īpašo iezīmi atminos – jo skaļāk mēs uzvedāmies, jo
klusāk viņa runāja.
Skolā bija īpaši aprīkota vācu valodas klase, kurā stundas vadīja skolotāja Vija Funknere. Vairāk gan notika
mācības parastajā klasē pie skolotājas
Jekaterinas Viļkevičas un vēlāk pie Ērikas Funkneres. Reizēm jau tikām modernajā klasē, kad mikrofonos un ar
uzliktām austiņām atstāstījām uzdoto
vielu.
5. klasē latviešu valodu un literatūru sāka mācīt jaunā skolotāja Daira
Bičevska. Literatūras stundās daudz
rakstījām – viņa diktēja, mēs tik rakstījām, nākamajā stundā bija rakstiska pārbaude. Jānis Tutāns vienmēr par
vienu rakstīšanas reizi iekavēja un laboja iepriekšējo, apcēlām, lai beidzot
saņemas un tiek pie kopējas rakstīšanas ar klasi. Un tad bija tāda reize, kad
mutiski centos pastāstīt par kādu grāmatu, kuru nebiju izlasījusi…
Kad skolotāja aizgāja dekrēta atvaļinājumā, mūs izglītoja Silvija Tutāne,
kas ir mamma klases dvīņiem Līgai un
Jānim. Nekādas atlaides un īpašāka
attieksme ne bērniem, ne klasei kopumā nebija, un tad nu nācās pierast
pie pilnīgi cita mācību stila. Beidzot
12. klasi, latviešu valodā kārtoju mutisko eksāmenu. Zināšanas visu mūžu
ir noderējušas, īpaši domājot par pareizrakstību.
Ķīmijas un veselības mācības stundas vadīja Elita Atslēdziņa, tās noritēja
draudzīgā un salīdzinoši brīvā atmosfērā. Ļoti patika bioloģijas stundas
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pie Vandas Kalniņas. Laikam 9. klasē
piedalījos olimpiādē, tas veicināja interesi un vēlmi vairāk apgūt šo mācību
priekšmetu. Vidusskolā izvēlējos profilkursu bioloģijā, pēc tam arī Latvijas
Universitātē studēju Bioloģijas fakultātē. Darba jomā gan dzīve ievirzījās
citā gultnē, un jau 15 gadus strādāju
AS „Sadales tīkls”, papildus apguvu
pirmā līmeņa augstāko profesionālo

izglītību elektrozinībās Rīgas Tehniskajā koledžā. Lai ar kaut ko sievišķīgu
kompensētu ikdienas tehnisko darbu,
mana aizraušanās ir dažādu konditorejas iztrādājumu gatavošana. Patīk strādāt dabā, Vecbebru tehnikumā apguvu
biškopja specialitāti, un šobrīd man ir
nedaudz vairāk par 30 bišu saimēm.
Novēlu Madlienas vidusskolai saviem skolēniem „ielikt” labus vidējās

izglītības pamatus, lai aizejot būtu
droši un pārliecināti par sevi un rastu
dzīvē gandarījumu un radošu piepildījumu. Lai Madlienas vidusskolas absolventi ar pamatīgām zināšanām un
plašu skatījumu ir brīvi savā izvēlē!
Kristīne Kristjansone

Izglītība – svarīga vērtība

Madlienas vidusskolu par savu varēju saukt divpadsmit gadus, esmu
2013. gada 39. izlaidums. Mana pirmā
skolas diena bija 2001. gada 1. septembrī, kad lielajā skolas kalnā kāpu
kopā ar tēti. Šo dienu īpaši neatceros,
bet, skatoties fotogrāfijās, secinu, ka
biju smaidīgs un mazliet apjucis 1. klases skolēns.
Izglītība man vienmēr ir bijusi svarīga vērtība, domāju, ka tas pamazām ir
ieaudzināts jau bērnībā. Tā kā mamma
Vita Volkopa bija skolotāja Madlienas
vidusskolā, šī vide man nebija sveša.
Te pavadīju daudz sava laika un varu
teikt, ka skola man bija „otrās mājas”.
Pēc mācību stundām aktīvi iesaistījos
ārpusklašu aktivitātēs – apmeklēju
kori, tautas deju pulciņu, mazpulkus,
teātra pulciņu, vizuālās mākslas un

sporta nodarbības, vidusskolas laikā
treniņus.
Man vienmēr ir paticis sevi izpaust
mākslā un radoši darboties, tādēļ ar
mammas iniciatīvu uzsāku mācības
Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un
mākslas skolas mākslas nodaļā. Mācoties pamatskolas 7. klasē, aizstāvēju
diplomdarbu un pabeidzu šo mācību
iestādi. Toreiz tas nelikās tik nozīmīgs
solis, bet, tagad atceroties, tas bija
svarīgs un neatkārtojams laiks manā
dzīvē.
Skolā nebija izteikts kāds viens
mīļākais mācību priekšmets, jo visas
stundas apmeklēju ar vienādām emocijām un izjūtām, taču patika ģeogrāfija, bioloģija, vēsture un kultūrvēsture.
Šobrīd varu apgalvot, ka interese vairāk veidojās ne jau mācību priekšme-

ta satura dēļ, bet no tā, kā konkrētais
skolotājs ar degsmi spēja pasniegt un
stāstīt mācāmās tēmas, lai skolēns ir
spējīgs koncentrēties un būt ieinteresēts notiekošajā.
Skolas laikā biju aktīva, ar savu viedokli, bet reizēm mēdzu arī būt mierīga un novērot visu no malas. Raksturs
man bija mainīgs – vienu brīdi mierīga
un klusa, bet nākamajā –strauja un impulsīva. Allaž apkārt bija nepieciešami
cilvēki. Biju neatkarīgi domājoša, jo
vienmēr bija savs viedoklis, bet tikai
reizēm dalījos ar to, jo patika dzirdēt,
ko saka apkārtējie.
Mūsu klase bija aktīva un radoša.
Tikai vidusskolas laikā izveidojāmies
par kolektīvu, kuru, no malas vērojot,
uzskatīja par spēcīgu un saliedētu.
12. klasē, darbojoties Žetonu vakara
un Ziemassvētku pasākuma izstrādē
un organizēšanā, kļuvām savstarpēji
draudzīgāki un izpalīdzīgāki.
Tā kā skolā visus mācību priekšmetus mācījos vienlīdz labi, domas
par nākotnes profesiju bija neskaidras
līdz pat vidusskolas beigšanai. Zināju tikai vienu, ka savu turpmāko dzīvi
nevēlos saistīt ar mācībām Rīgā, tādēļ
pēc vidusskolas pārcēlos uz Liepāju un
iestājos Liepājas Universitātē Pedagoģijas un sociālā darba fakultātē. Pilnīgi
svešā vidē sākums nebija viegls, jo viss
bija jāveido, tā teikt, no nulles. Radoša
vide, jauni draugi, pozitīvas emocijas
un mierīga gaisotne radīja pārliecinošu iespaidu, ka esmu izdarījusi pareizo
izvēli, un tagad Liepāju varu saukt par
savām mājām.
Novēlu, lai Madlienas vidusskolai
netrūkst radošu un mērķtiecīgu skolēnu, pozitīvi domājošu un saprotošu
skolotāju, kā arī entuziasma pilnas atmosfēras.
Signe Volkopa
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11. maijā Ogres novada Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes organizētajā pasākumā olimpiāžu un sporta
sacensību uzvarētājiem tika sveikti arī
valsts un reģionālo olimpiāžu dalībnieki no Madlienas vidusskolas: Undīne
Piterniece (12.kl.), Raimonds Batura
(10.kl.) un Reinis Jurka (8.kl.).
Ogres novada pašvaldības balvas
saņēma arī Latvijas Republikas 70.
skolēnu spartakiādes uzvarētāji – labākie vieglatlēti: Elvis Veinbergs (7.kl.),
Monta Antonoviča (8.kl.), Ramona
Smilškalne (8.kl.), Alta Siliņa (8.kl.),
Emīls Smilškalns (9.kl.), Sandra Kārkliņa (9.kl.), Luīze Madara Dzene (9.kl.),
Ērika Bogdanova (9.kl.), Māra Kļaviņa
(10.kl.), Rainers Kriškāns (10.kl.), Eduards Praličs (10.kl.) un skolas pagājušā
gada absolventi Ralfs Bite un Andris
Šteinbergs.
Pateicības raksti tika pasniegti skolēnu pedagogiem – Zintai Saulītei, Intai Ošai, Aldai Karasevai, Ritai
Pučekaitei un Jevgēnijam Liepam.
Madlienas vidusskolas direktors
Edgars Viņķis

Skolu sadraudzības salidojums Madlienas vidusskolā

13. maijā Madlienas vidusskola aicināja ciemos savus
draugus no Aizputes vidusskolas, V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas. Šogad skolu kolektīvi tikās jau 19. reizi. Tie bija 75 jaunieši un viņu pedagogi.
Viesus sagaidījām Ogrē, lai kopīgi ciemotos Ogres Vēstures
un mākslas muzejā, dotos pastaigā pa tikko atjaunotajām
Ogres upes vēsturiskajām laipām, šķērsotu upi pa Līko tiltu
un priecātos par jaunuzbūvēto promenādi. Viesiem rādījām

Ogres Valsts tehnikumu kā mūsdienīgu un modernu profesionālās izglītības iestādi, par kuras piedāvātajām iespējām
daudzi bija pozitīvi pārsteigti. Modernu ražošanu elektrotehnikas jomā vērojām uzņēmumā HansaMatrix, kur jaunieši varēja pārliecināties par eksakto zinātņu nozīmi nākotnē
un mūsu valsts iespēju radīt pievienoto vērtību. Pirms došanās uz Madlienu apskatījām padomju laika automobiļu,
mopēdu un motociklu privāto kolekciju, kur apbrīnas vērts ir
cilvēka azarts, entuziasms, spēja restaurēt seno un uzturēt
kārtībā. Madlienā vidusskolēni rādīja un stāstīja par luterāņu baznīcu, un kopīgi izstaigājām pagasta Ozolu birzi, par
kuras eksistenci daudzi nebija dzirdējuši.
Madlienas vidusskolā jaunieši prezentēja savas skolas,
uzstājās ar priekšnesumiem, piedalījās erudīcijas spēlē un
atpūtās mūzikas ritmos. Savukārt pedagogiem bija lieliska
iespēja atkalredzēties, pārrunāt dažādas darba un ikdienas
aktualitātes.
Paldies Madlienas vidusskolas skolotājiem un skolēniem par mūsu viesiem dāvāto prieku, enerģiju un iespēju
jauki un lietderīgi pavadīt laiku!
Uz tikšanos nākamgad Jūrmalas Valsts ģimnāzijā – 20.
sadraudzības skolu salidojumā!
Madlienas vidusskolas direktors
Edgars Viņķis
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18. maijā Madlienas vidusskolas
zālē uz īpašu pasākumu tika aicināti
2016./2017. m.g. mācību priekšmetu
olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību godalgoto vietu ieguvēji un viņu
skolotāji. Skolēnu augstie mācību
sasniegumi un veiksmīga piedalīšanās dažādās ārpusskolas aktivitātēs
ir viens no izglītības kvalitātes rādītājiem. Pagājušais mācību gads mācībās
talantīgākajiem skolēniem bijis īpaši
veiksmīgs, jo saņemtas 17 godalgotas
vietas un atzinības Ogres novada un
starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs un 33 uzvaras dažāda līmeņa
konkursos. Skolas direktors Edgars
Viņķis pateicās skolēniem par papildus
veikto darbu, gatavojoties konkursiem,
olimpiādēm un sporta sacensībām, un
gūtajiem panākumiem. Skolēni saņēma novada un skolas Atzinības rakstus
un suvenīrus ar skolas simboliku.
Visaugstākie sasniegumi šogad ir
10. klases skolniekam Raimondam Baturam un 12. klases skolniecei Undīnei
Piterniecei. Viņi pārstāvēja Ogres novadu valsts līmeņa ģeogrāfijas un lat-

viešu valodas olimpiādē, un 8.a klases
skolnieks Reinis Jurka sekmīgi startēja
reģionālajā angļu valodas olimpiādē.
Par izciliem panākumiem olimpiādēs
tika godināti arī Henrijs Augšpuls, Ērika Bogdanova, Laura Krupskaja, Linda
Smilškalne, Patrīcija Laurinoviča, Jogita Lazdiņa, Lorita Rutka, Rihards Zeimulis-Priževoits un viņu skolotāji Inta
Oša, Zinta Saulīte, Elita Atslēdziņa,
Mārīte Karņicka, Daiga Rosicka, Andis
Bičevskis, Inta Putniņa-Cīrule, Maija
Auziņa, Alda Karaseva un Vanda Kalniņa. Pateicības un piemiņas veltes saņēma arī daudzo individuālo un komandu
konkursu laureāti – Tince Mūrniece,
Rainers Kriškāns, Māra Kļaviņa, Evija
Korovacka, Estere Ozoliņa, Monta Meikališa, Undīne Dzene, Jānis Mežapuķe,
Evita Bresme, Agnese Balode, Terēza
Rone, Sanija Oleta Dombrovska, Paula
Kļaviņa, Lorita Rutka, Mārtiņš Kalniņš,
Sanda Krušlinska, Agate Kārkliņa, Sintija Piterniece, Airita Tirša, Reinis Kurtišs, Alise Trence, Toms Rainers Šmits
un viņu skolotājas Silvija Tutāne, Anita
Jākobsone, Signe Kušnire, Ilze Bonde-
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re. Vides izziņas jomā viszinošākie ir 5.
un 6. klases apvienotās komandas dalībnieki: Alise Pētersone, Alise Trence,
Nauris Nutovcevs un Ilgonis Vēzis, kuri
starpnovadu komandu konkurencē ieguva 2. vietu. Lepojamies arī ar sporta skolotāju Jevgēnija Liepas un Ritas
Pučekaites audzēkņu sasniegumiem.
Šajā reizē skolas Pateicības saņēma
Elvis Veinbergs, Emīls Smilškalns, Lauris Streilis, Sandra Kārkliņa un Ričards
Šmits.
11. maijā Valsts olimpiāžu dalībnieki un sporta sacensību laureāti un viņu
skolotāji tika aicināti piedalīties Ogres
novada pašvaldības organizētajā godināšanas pasākumā. Pateicības vārdi
talantīgāko skolēnu vecākiem un skolotājiem tika veltīti arī Madlienas pašvaldības rīkotajā pasākumā 23. maijā.
Kā stimulu turpmākajai aktīvai darbībai skolēni saņēma Atzinības rakstus
un atbilstoši saviem sasniegumiem
naudas balvas.
Direktora vietniece
Vanda Kalniņa

Madlienas vidusskola uzņem skolēnus 10. klasē 2017./2018. mācību gadam
Skola piedāvā apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu
Dokumentus pieņem skolas lietvedībā no š.g. 12.–16. jūnijam no plkst. 8.30 līdz 15.00
Iestājoties nepieciešami šādi dokumenti:
1. Apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (oriģināls);
2. Direktoram adresēts iesniegums (uz skolas veidlapas),
3. 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!

2017. gada jūnijs

Mana Madliena

9

Kārtējais projekts biedrībā „Otrās Mājas”,
kuru atklājam kopā ar draugiem no Aizkraukles

Kas jādara, ja biedrībā pilnvērtīgai
darbībai kaut kas nepieciešams? Šobrīd organizācijā aktīvi notiek radošās
darbnīcas, tiek izmantoti bezmaksas
dušas pakalpojumi, un pamanām, ka
vajadzētu uzlabot vidi un apstākļus,
lai varētu kvalitatīvāk darboties. Radošajās darbnīcās ērtāka būtu sava darba vieta ar apgaismojumu, galdiņi ar
atvilktni, soliņi ar paceļamu vāku, lai
noliktu somas, spoguļi, jo gatavojam
arī rotas lietas, kas jāpielaiko. Pasniedzēja varētu ērti pieiet katram dalībniekam klāt.
Savukārt dušas telpai vajadzētu
labiekārtojumu tiem, kuriem problēmas stāvēt kājās, ērtāk būtu, ja varētu
atsēsties un mazgāties, jo dušas telpu
apmeklē cilvēki ar dažādām problēmām. Vēlama būtu arī bidē.
Lai pilnveidotu biedrības darbību, uzzinājām, ka fonds „Ziedot.lv”
administrē A/S „Latvijas Valsts meži”

ziedojumu, kas paredzēts sociālā atbalsta projektiem un janvārī izsludina
konkursu biedrībām ar sabiedriskā
labuma statusu. Neslinkojām, uzrakstījām projektu un iesniedzām. Mums
ļoti laimējās. Starp vairākiem simtiem
projektu mēs tikām atbalstīto vidū un
aprīlī, maijā projektu arī īstenojām.
Beidzot esam ieguvuši to, ko vēlējāmies. Nolēmām rīkot projekta atklāšanu tad, kad pie mums pieredzes apmaiņas braucienā 10. maijā ciemojās
Aizkraukles pensionāru klubiņš „Pīlādzis” (organizatore Lība Zukule), jo viņi
vēlējās piedalīties ne vien Madlienas
pagasta iepazīšanā, bet arī radošajā
darbnīcā biedrībā „Otrās Mājas”. Kopā
ar viesiem arī atklājām mums tik vajadzīgo – radošo darbnīcu 10 jaunās darba vietas, veicot pirmo nodarbību tieši
viesiem. Dalījāmies pieredzē un ieguvām jaunus, dzīvespriecīgus draugus.
Mūsējie nolēma 8. jūnijā doties pret-

vizītē, lai labāk iepazītu dzīvespriecīgo kolektīvu un vidi, kurā viņi dzīvo un
darbojas. Projekta guvums bija ne vien
uzlabotas darba telpas, bet arī jauni
draugi.
Šobrīd katru otrdienu un ceturtdienu ir iespēja darboties jaunajās radošo
darbnīcu darba vietās. Varbūt vasaras
periodā būsim slinkāki, jo pērļošanu atliksim līdz rudenim, toties esam
gatavi citām radošām nodarbēm pie
jaunajiem darba galdiem, un to jau izmēģinājuši gan lieli, gan mazi. Tāpat ir
pieejams arī uzlabotais bezmaksas dušas variants un bidē.
Sakām lielu paldies fondam „Ziedot.lv” un A/S „Latvijas Valsts meži”
par to, ka ar viņu atbalstu pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, trūcīgajiem, maznodrošinātajām ģimenēm ir
iespēja izmantot gan bezmaksas labiekārtotu dušas telpu, kur ir arī bidē, gan
piedalīties radošo darbnīcu 10 ērtās
darba vietās, kur katram ir pieejama
vide, kā arī par projekta līdzekļiem iegādāto portatīvo datoru izmantot, lai
mērķa grupu dalībnieki saglabātu un
apkopotu informāciju par aktivitātēm,
iegūtajiem draugiem, lai dalītos pieredzē.
Sakām paldies SIA „Kokapstrādes
darbnīca” un SIA „Jumta dizains” direktoriem par pakalpojumu sniegšanu.
Un sirsnīgu paldies Lībai Zukulei, kas
satuvināja klubiņu „Pīlādzis” no Aizkraukles ar biedrību „Otrās Mājas” Madlienā.
Biedrības „Otrās Mājas” un arī
projekta vadītāja Lilija Paegle

Topošo pirmklasnieku vecākiem!
Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskolas administrācija informē, ka ar 2017. gada 1. februāri ir uzsākta
skolēnu reģistrācija uzņemšanai 1. klasē 2017./2018. mācību gadā.
Uzņemšanas kārtība:
Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki (aizbildņi) uzrāda personu apliecinošus dokumentus un bērna dzimšanas
apliecību.
Vecāki aizpilda skolas iesnieguma veidlapu. Iesniedzēja klātbūtnē iesniegums tiek reģistrēts.
Pēc iesnieguma iesniegšanas vecāki vienas nedēļas laikā skolas lietvedībā iesniedz šādus dokumentus:
1. Bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u) vai izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīnas kartes (veidlapa 027/u)
par iepriekš veiktajām profilaktiskajām vakcinācijām;
2. Izziņa par pirmsskolas izglītības programmas apguvi un bērna sasniegumu aprakstu (ja tādi ir).
Vecāki vai aizbildņi piesaka bērnu mācībām 1. klasē tajā kalendārajā gadā, kad viņam aprit 7 gadi.
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Ar Tevi kopā

Ar Tevi kopā saule aust,
Ar Tevi kopā smaidu es,
Ar Tevi kopā man nav bail,
Ar Tevi kopā esmu es.
Ievziedu laikā, 8. maijā, Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas
skola pulcēja savus radošākos, talantīgākos un skanīgākos audzēkņus, lai
kopā ar vecākiem, brāļiem un māsām
piedalītos muzicējošo ģimeņu koncertā „Ar Tevi kopā”.
Mūsu skolā tie ir vismīļākie un vissirsnīgākie svētki, godinot ģimenes un
aicinot visus aizdomāties par tās lielo

nozīmi katra cilvēka dzīvē. Mums nav
neviena tuvāka un dārgāka par vecākiem. Ciešu kontaktu starp ģimenes
locekļiem un laimes sajūtu nodrošina
kopīgu interešu rašana un spēcīgu ģimenes tradīciju izkopšana. Cik dažādas ir ģimenes, tik dažādas arī tradīcijas – vai tās būtu sportiskas, sirsnīgas,
nopietnas un jautras tradīcijas, tās ir
būtiskas gan pieaugušo, gan bērnu
labsajūtai ģimenē ikdienā un svētku
reizēs.
Ar krāšņiem un daudzveidīgiem
priekšnesumiem svētku koncertu piepildīja deviņas ģimenes – Tijas Kača-
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novas ģimene, Agneses Lazdiņas ģimene, brāļi Mārcis un Edgars Mežajevi,
Nikolas Markovskas ģimene, Selvas
Ervaldes ģimene, Daniela un Elizabetes Ločmeļu ģimene, māsas Keita
un Daniela Lambertes, brāļi Marks un
Ārons Kiseļovi, Aleksandras Lepses
ģimene. „Laime ir ligzdā” – tā par Latvijas ģimenēm rakstīja dzejnieks Kārlis
Skalbe, un šī doma caurvija visu ģimeņu priekšnesumus. Koncerta laikā mūs
priecēja 1.–3. klašu un 4.–8. klašu koru
skanīgās balsis skolotājas Ilzes Sprances vadībā. 7. klases audzēkne Arita
Semjonova parādīja savas prasmes
vijoles spēlē kopā ar 4.–8. klašu kori,
izpildot dziesmu „Laudate Dominum
omnes gentes”.
Skolas direktore Vita Ervalde apbalvoja ar atzinības rakstiem čaklākos
audzēkņus, kuri aktīvi bija iesaistījušies dažādos skolas un ārpusskolas
pasākumos, piedalījušies nozīmīgos
konkursos. Arī pedagogiem izteica paldies par ieguldīto darbu un audzēkņu
sagatavošanu konkursiem.
Sirsnīgs paldies visiem atbalstītājiem un dalībniekiem par ieguldīto darbu Ģimenes dienas koncerta tapšanā!
Kultūras metodiķe Ilva Kaulača

Sadancis „Krāsu virpulī ”

„Kas ir laime? Laime ir laiks, patiess
un skaists. Laime ir skaņām, krāsām
un smaržām piepildīta sajūta. Novēlu,
lai jūs šovakar, vērojot koncertu, justos
laimīgi, jo ikdienas steigā mēs bieži
vien piemirstam, ka cilvēkam dzīvē
galvenais ir justies laimīgam. Lai dejo-

tāju skaistie tērpi jūsu iztēlē rada krāsu virpuli, kurš jums liks aizdomāties
par vasaru, kura jau klauvē pie mūsu
durvīm. Maigie saules stari mūs ir atmodinājuši no ziemas miera, un ziedi
ar savām spilgtajām krāsām ierauj brīnišķīgā krāsu virpulī. Labvakar visiem

šeit, Madlienas kultūras namā! Visiem
dejotājiem novēlu smaidus spožākus
par saules stariem un galvenais – labu
omu kājiņās!” ar šādiem vārdiem koncertu iesāka Anna Stauža.
Krāsu deju virpuli uz Madlienas kultūras nama skatuves sāka iegriezt mājinieki – JDK „Daina” ar deju „Alsungas
polka”. Viņiem pievienojās JDK „Metieniņš” no Lēdurgas, JDK „Rietumvējš”
no Nīcas, JDK „Spāre” no Suntažiem,
JDK „Spiets” no Lauberes, JDK „Varavīksne” no Limbažiem un JDK „Zemgaļi” no Jelgavas. Koncerta noslēgumā
patiesi laimīgi jutās ne tikai skatītāji,
bet arī dejotāji, par ko liecināja viņu
emocijas, izpildot kopdziesmu „Tikai
tā”.
Paldies JDK „Daina” vadītājai Agritai Kauženai, viņas talantīgajiem dejotājiem un vieskolektīviem!
Guna Brīvule,
Madlienas kultūras nams
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Izlaidums mūzikas un mākslas skolā

27. maijā virs Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas mākoņi bija tik balti, zeltainās pienenes
tik smaidīgas un ābeļu ziedi tik gaisīgi,
jo atkal ir brīdis klāt – tāds citādāks,
kas pār dienām, pār gadiem nāk – skolas izlaidums. Tas ir veiksmes brīdis un
svētku mirklis ne tikai absolventiem,
bet arī pedagogiem, vecākiem un draugiem.
Mūzika ienes cilvēkā dvēseles
plašumu, garā spēku, sirdī maigumu
un siltumu, prātā gaismu un brīvību.
Tikpat spēcīgi, gaiši un brīvi ir mūsu
absolventi – mūzikas nodaļā: Selva
Ervalde, Reinis Jurka, Jānis Mežapuķe
un Marks Kiseļovs, mākslas nodaļā:
Mēs varavīksnes krāsas esam,
Mēs sauli sirdī nesam,
Mēs sniedzam viens otram roku,
Lai debesīs veidotu loku.
Tie ir mūsu „Saulespuķes” grupas bērni, un katrā no viņiem atmirdz
kāda varavīksnes krāsa. Mācīsimies no
mūsu bērniem priecāties par brīnumu
pilno pasauli! Skolotājas Rudīte Struka, Vija Celma, Aija Simsone un skolotāja palīgs Gunta Rozenšteina novēl
saviem bērniem veiksmi un labas sekmes skolā, bet vecākiem sakām sirsnīgu paldies par savstarpējo sapratni un
veiksmīgu sadarbību divu gadu garumā.
„Saulespuķes” grupas skolotāja
Rudīte Struka

Samuels Gintars Dzalbs, Patrīcija Laurinoviča, Nikola Siņavska, Linda Šķēla,
Zenta Vītola un Kristīne Vonoga. Skola
bija kā viens daudzbalsīgs bišu pūznis, kur vienīgais orientieris bija skolotāji, skolas darbinieki un direktore.
Nav svarīgi, cik gadu ir pavadīts šajā
skolā, galvenais, cik bagāti viņi iziet.
Ļoti ceru, ka mūsu bērni spēs novērtēt
to, ko ir ieguvuši, un nekad nezudīs
prieks par kopā pavadītajiem brīžiem,
bet gūtās zināšanas kalpos par lielisku
atspērienu, lai nokļūtu nākamajā pakāpienā.
Visstiprākais atbalsts dzīvē ir vecāki. Viņi bērnos redz savu spoguļattēlu,
savu sapņu piepildījumu. Vairākus ga-

dus bērni bija viņu saikne ar skolu, un
šis periods ir noslēdzies ar viņiem, tāpēc tika izteiktas pateicības vecākiem.
Absolventus sveica arī Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš. Pateicības vārdi skanēja gan no
absolventiem, gan no viņu vecākiem.
Ik pa brīdim bija kāds muzikāls priekšnesums, ko izpildīja mazākie mūzikas
nodaļas audzēkņi un absolventi.
Novēlu skolas beidzējiem nekad
nepazaudēt saikni ar mūziku un mākslu – atcerēties, lai kur arī aizvedīs dzīves ceļi, vienmēr skolotāji būs priecīgi
jūs satikt šeit, Madlienā, jūsu un mūsu
skolā!
Kultūras metodiķe Ilva Kaulača

KULTŪRAS NOTIKUMI
MADLIENAS KULTŪRAS NAMĀ
Informācija: 65039166; 22425553
e:pasts: elina.ratmeistere@ogresnovads.lv

10.06. plkst. 16.00 – Izlaidums 9. klases skolēniem
Madlienas kultūras namā
10.06. plkst. 13.00 – Izlaidums Krapes filiāles
9. klases skolēniem
Krapes pagasta tautas namā

10. jūnijā plkst. 22.00
Madlienas kultūras namā

Balle „Iegriežam vasaru” kopā ar grupu
„Deserts” no Jelgavas
Ieeja 3,00 EUR, pēc plkst. 23.00 4,00 EUR
Darbosies kafejnīca

Pērku nozīmītes par Ogres rajona tematiku – sovhozi,
kolhozi, mācību iestādes, sporta un kultūras iestādes, dažādi pasākumi. Īpaši interesē Suntažu vidusskolas žetoni.
Piedāvājumus sūtīt: einars40@gmail.com

14. jūnijā Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena

plkst. 13.00 – Madlienas kapu kalniņā
piemiņas brīdis

plkst. 13.30 – Madlienas bibliotēkas pasākuma zālē
kopā būšanas brīdis ar Ķeipenes tautas
nama sieviešu vokālo ansambli
„Sonore”, vadītāja Sanita Vītuma

23. jūnijā Līgo Madlienā
no plkst. 8.00 laukumā pie Madlienas
kultūras nama

- tirdziņš,
- svētku aktivitātes,
- veidosim kopīgu Līgo vainagu
(līdzi ņemsim ziedus vainagam)

plkst. 11.00 – Madlienas kultūras nama
		
pašdarbības kolektīvu koncerts
„Līgojat’i ciema ļaudis”
plkst. 12.00 – Madlienas pagasta
ozolu birzī
„Līgo riepa 2017”

Turpinot pagājušā gadā aizsākto tradīciju, arī šogad
mēģināsim noticēt seniem Līgo rakstiem.
Senie Līgo raksti vēsta: „Ja Līgo dienā, no kalna skrienot,
apdzīsi ripojošu automašīnas riepu, tad visu gadu nauda Tev
sekos! Ja nē- tad nē!” Nāc un apdzen!

plkst. 23.00 – Madlienas estrādē Līgo balle
Par labu mūziku parūpēsies

grupa „Brāļa dēli”
Ieeja bez maksas

Aicinājums

Atzīmējot 60 gadu dzimšanas dienu, pūtēju orķestris
„Madliena” aicina bijušos orķestra dalībniekus uz
jubilejas koncertu.

Tas notiks 22. jūlijā plkst. 19.00
Madlienas kultūras un jaunrades centrā
„O divi”.
Savu dalību lūdzu pieteikt līdz š.g. 12. jūlijam pa
telefonu 65039166,
rakstot uz e-pastu elina.ratmeistere@ogresnovads.lv
vai Madlienas kultūras namā.

Līdzjūtības
Laika pulkstenis nozvanīja.
Apstājās viss –
Klusumam blakus:
Mīlestība, darbs, tavs sacītais vārds.
Bet bezgala kluss –
Kā mūža nogurums.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem,
Rasmu Šmiti aizsaulē aizvadot.
„Atvases” mājas iedzīvotāji

Madlienas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums. Tirāža 300 eks. Iespiesta SIA “Tipogrāfija Ogrē”.
Iznāk katra mēneša pirmajā nedēļā. Materiāli nākamajam numuram iesniedzami līdz katra mēneša 27. datumam.
Atbildīgais par izdevumu-Mareks Liepa, tekstu korektore-Zinta Saulīte. e-pasts: manamadliena@inbox.lv
Informatīvais izdevums pieejams internetā: http://www.slide.lv/mana-madliena
Adrese: Madlienas pagasta pārvalde. Tālruņi: 65039085, 65039185.
Par publicētajiem faktiem un uzskatiem atbild raksta autors.

