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Iet tur, kur sirds sauc… Cik daudzi 
to gribētu! Jo piepildījuma sajūta ir 
daudz reižu svarīgāka par itin visu. Un 
nav nozīmes – tas ir darbs vai dzīves 
vieta, vai cilvēki, notikumi. Dzīvē bieži 
vien gadās izšķiroši brīži tad, kad vajag 
nolemt, kurp doties. Vai tur, kur ērtāk, 
vai tur, kur it kā droši, vai tur, kur var-
būt nav tik ērti un droši, toties ir sajūta 
– būsi īstajā vietā un laikā. Būsi iede-
rīgs un noderīgs. Nav jau laikam dzīvē 
nekā svarīgāka, kā būt noderīgam un 
vajadzīgam. Jo tad rodas dzīvesprieks, 
jēga itin visam. Tad arī pasaule kļūst 
krāsaināka.

Iet tur, kur sirds sauc… Uzdrošinā-
ties. Tieši uzdrošināšanās spert soli, 
pārvarēt bailes, nedrošību var novest 
pie kaut kā nozīmīga. Bailes vienmēr 
attur, neļauj izkustēties, it kā atgriež 
atpakaļ. Bet, nemēģinot neko jaunu, 
nevar arī uzzināt, noderīgs tas vai nē. 

Šad tad ieslēdzas tāds kā sevis sau-
dzēšanas mehānisms, it kā gribas soli 
spert uz priekšu, bet… labāk tomēr 
nē, jo nevar jau zināt… Tik ļoti svarīga 
ir paredzamība, jo tā drošāk. Nezinā-
mais itin nemaz nav drošs. Tāpēc bai-
les… Bailes no pārmaiņām, jo pārmai-
ņas vienmēr ir saistītas ar nezināmo. 
No vienas puses, nezināmais ir tik vi-
linošs, no otras – biedējošs, jo pazūd 
tā skaidrība, pazūd ierastais dzīves 
ritms, ir jāpārkārtojas.

Bet pārkārtošanās notiek ik mirkli, 
nekas jau nekad nav apstājies, viss tur-
pinās. Un dažreiz var likties, ka dzīvē 
nekas nenotiek, ir viens un tas pats, 
viens un tas pats – mūžīgā atkārtoša-
nās. Tāda kā iestrēgšana nekurienē. 
Bet nav, viss ir svaigs un pirmreizējs, 
nevis stāv uz vietas, bet virzās uz 
priekšu. Svarīgi, kā šis mirklis tiek aiz-
pildīts. Pārmaiņas notiek un nav apstā-

dināmas, nekas nepaliek, kā bijis. Un 
visas tās bailes, nepārliecinātības sa-
jūtas ir kā tādas vecas drēbes, kas ne-
laiž, kas notur. Uzdrošināšanās spert 
pirmo soli pretī nezināmajam vienmēr 
noved pie atklājumiem. Jā, var sanākt 
apdedzināties, bet tikpat labi var ne-
sanākt. Kas zina, kā var sanākt? Toties 
būs jaunatklājums, pieredze. Tāpēc 
arī sirds sauc… Un varbūt nevajag ap-
slāpēt sirdsbalsi? Jo tā tomēr sajūt, tā 
labāk zina… Vien apstāties un ieklausī-
ties, lai sajustu, kurp doties. Mēs esam 
ceļotāji, kas nekad vienā vietā ilgi ne-
uzkavējas. Viss notiek pa posmiem, 
nav viengabalainības. Un katrā posmā 
ir savas prioritātes. 

Iet tur, kur sirds sauc, nozīmē ierau-
dzīt savu vietu dzīvē, tā ir tā lielā sa-
tikšanās ar sevi. Varbūt vajag vienkārši 
ļauties?

Mareks Liepa

Ej satikt pavasari
Un ienirt pumpuru spēkā,
Atraisīt domas spirgtajam vējam
Un gājputnu ilgas
Caur savu dvēseli sēt.
Tu to vari.
Cīruļputenim pretī stāvēt,
Ar rudzu zelmeni reizē sazaļot
Un māllēpēm līdzi uzzietēt.
Tu to vari.
/Inta Balčūna/

Sirsnīgi sveicam 
marta jubilārus!
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Madlienā sakārto infrastruktūru, 
plašas tūrisma iespējas

Madlienas pagasta pārvaldes vadī-
tājs Ojārs Atslēdziņš informē par aktu-
alitātēm Madlienā.

 Pārbūvē estrādi un autoceļu
18. janvārī tika pieņemts Ogres no-

vada pašvaldības budžets. Tā ietva-
ros lielākie saimnieciskie darbi šogad 
Madlienā saistīti ar Madlienas estrā-
des „Ozolzīle” pārbūvi un ar remont-
darbiem Madlienas vidusskolas sporta 
zāles gaitenī un sanitārajās telpās. Šī 
gada budžetā estrādes pārbūves 2. 
kārtas darbiem paredzēti 19 131 eiro 
(bez PVN), savukārt skolas remont-
darbiem nepieciešami 50 000 eiro, no 
kuriem budžetā paredzēti 20 000 eiro. 
Kas saistās ar infrastruktūras uzlabo-
šanu, VAS „Latvijas Valsts ceļi” Madlie-
nas pagastā īsteno vērienīgu projektu 
– autoceļa Augšlīgatne–Skrīveri (P32) 
posma (47,20.–60,29. km) pārbūvi. 
Autoceļa pārbūves darbu ietvaros pa-
redzēta pilnīga autoceļa segas kons-
trukcijas pārbūve, arī tilta pār Lobes 
upi un tilta pār Ogres upi rekonstrukci-
ja (pārbūve). Pēc pašvaldības iniciatī-
vas šī projekta ietvaros satiksmes dro-
šība tiks uzlabota arī Madlienas centrā 
– pie autoostas tiks izbūvēts apļveida 
krustojums, pagasta teritorijā gar auto-
ceļa Augšlīgatne–Skrīveri kreiso malu 
(sākot no apļveida krustojuma līdz 
gandrīz Madlienas robežai Skrīveru 
virzienā) tiks izbūvēta gājēju ietve un 
ierīkots apgaismojums, kā arī pārbūvē-
ta Madlienas centrā esošā Abzas upes 
caurteka. Projekta ģenerāluzņēmējs ir 
AS „A.C.B.”, līgumcena ir 10 709 037,77 
eiro (ieskaitot PVN). 

 
Reorganizēs divas iestādes

Šajā gadā izmaiņas skars divas 
iestādes Madlienā – šī gada sākumā 
Ogres novada dome pieņēma lēmu-
mu likvidēt vispārējā tipa pansionātu 
„Madliena” kā iestādi, pārveidojot to 
par kapitālsabiedrību (sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību jeb SIA), savu-
kārt pagājušā gada 21. decembrī tika 
pieņemts lēmums par divu (Ogres un 
Ogres novada pagastu) bāriņtiesu reor-
ganizāciju, izveidojot jaunu pašvaldī-
bas iestādi – Ogres novada bāriņtiesu.

 

Jaunieši sniegs savu redzējumu par 
pagasta centra attīstību

O. Atslēdziņš piebilst, ka turpinās 
diskusijas par turpmāko pagastmājas 
likteni un pagasta centra attīstību. Šī 
jautājuma risināšanā pašvaldība ir 
noslēgusi līgumu ar Rīgas Tehnisko 
universitāti, tā ietvaros augstskolas 
studenti izstrādās savus priekšliku-
mus – gan par transporta infrastruk-
tūras funkcionālo sasaisti starp eso-
šajiem tūrisma apskates objektiem, 
pašvaldības iestādēm, dzīvojamajām 
mājām, gan par kultūras un izglītības 
iestāžu dzīves telpas attīstību, gan par 
ekonomiskās attīstības iespējām, gan 
tūrisma pakalpojuma virzieniem. Arī 
par Madlienas pagastmājas turpmāko 
izmantošanu un tās vietu Madlienas 
ciema telpiskajā vidē.

 
Augustā studentu plenērs

O. Atslēdziņš norāda, ka 16. martā 
Madlienā notiks pirmais pasākums – 
ģeniators. Studenti, strādājot darba 
grupās, izstrādās maketus par to, kā 
varētu izskatīties Madlienas centrs. 
Nākamais pasākums, studentu ple-
nērs, plānots no 20. līdz 25. augustam, 
kad studenti visu nedēļu dzīvos Mad-
lienā, aptaujās vietējos iedzīvotājus 
un viesus, mēģinot identificēt galve-
nās problēmas, un radīs idejas to no-
vēršanai. O. Atslēdziņš šādu studentu 
aktivitāti vērtē pozitīvi un piebilst, ka 
jauniešu skatījums ļaus paraudzīties it 
kā no malas un saskatīt priekšlikumus 
Madlienas centra telpiskajai attīstības 
plānošanai un iedzīvināšanai. Studen-
tu interese par Madlienas centra attīs-
tību bijusi arī iepriekš – nesen savus 
priekšlikumus izstrādājuši Latvijas 
Universitātes Ģeogrāfijas fakultātes 
studenti. Sniedzot situācijas analīzi 
kopumā, jaunieši cita starpā ieteiku-
ši padomāt par to, lai Madlienā būtu 
viesnīca un pagasta viesiem būtu ie-
spēja pārlaist nakti. Lai arī telpas cil-
vēku izmitināšanai Madlienas pagastā 
uzņēmēji piedāvā (piem., z/s “Krasti” 
ir viesu māja), viesnīcas pakalpojumi 
Madlienā nav pieejami. „Lai uzņēmēji 
šādu pakalpojumu varētu nodrošināt 
ikdienā, viņiem jābūt arī kādiem bla-
kus ienākumiem. Šobrīd Madlienā ir 

divas ēdināšanas iestādes – kafejnīca 
„Ķēķis” un „Bitīte”, bet ēdināšanas 
bizness laukos nav tik ienesīgs, lai va-
rētu paplašināties vai piedāvāt ko eks-
kluzīvu,” skaidro O. Atslēdziņš.

 
Turpinās diskusija par

 pagastmājas ēku
Runājot par Madlienas centra at-

tīstības vīziju, pēdējos gados būtisks 
jautājums bijis par to, kāds būs turp-
mākais pagastmājas ēkas liktenis. Jau 
informējām, ka pagājušā gada oktobrī 
Madlienā notika pašvaldības vadības 
tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem, lai 
pārrunātu šo jautājumu. O. Atslēdziņš 
uzskata, ka ēka būtu jāsaglabā, tā ir 
arhitektoniski nozīmīga, ko atzinuši 
speciālisti, tomēr tās sakārtošanai 
nepieciešami lieli ieguldījumi, tāpēc 
pašvaldībai būtu jāizšķiras, vai to pa-
turēt savā īpašumā vai nodot privātās 
rokās. „Esmu šo jautājumu pārrunā-
jis ar vietējiem uzņēmējiem, un viņi ir 
izrādījuši interesi, daži ēku saredz kā 
biroju ēku. Vairāki uzņēmēji jau šobrīd 
nomā telpas un plašos gaiteņus un 
telpas neuzskata kā mīnusu, bet gan 
kā ekskluzīvas un reprezentablas. Ņe-
mot vērā to, ka paredzētas izmaiņas 
bāriņtiesas darbā, ēkā samazināsies 
pašvaldības darbinieku skaits, tāpēc 
nākamais jautājums ir – vai mēs paš-
valdības darbiniekiem nepieciešamās 
telpas īrējam vai ceļam jaunu ēku,” 
situāciju analizē O. Atslēdziņš. Pa-
gasta pārvaldes vadītājs piebilst, ka 
bērnudārzā „Taurenītis” pieaug bērnu 
skaits. Bērnudārza paplašināšana ir 
iespējama, tam pielāgojot ēkā esošās 
bibliotēkas telpas, savukārt bibliotēku 
varētu pārvietot uz pagastmājas ēku. 
Madlienā trūkst arī telpas muzejam – ir 
plaša gleznotāja, vēsturiskā žanra aiz-
sācēja latviešu glezniecībā Kārļa Hūna 
darbu reprodukcijas kolekcija, kas at-
rodas kultūras centrā, bet nav izstādī-
ta. Muzeja vajadzībām varētu izmantot 
pagastmājas bijušo ceremoniju zāli.

 
Madlienā plašas tūrisma iespējas

Runājot par uzņēmējdarbības attīs-
tību Madlienā, O. Atslēdziņš saka: „Ir 
vairākas sfēras, kurās cilvēki sāk vai 
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turpina senču iesākto biznesu, pie-
mēram, lauksaimniecība, apkalpojošā 
sfēra. Ir aktīvi un spēcīgi jaunieši, kuri 
darbojas.” Madlienā ir plašas tūrisma 
iespējas. Pašā Madlienas centrā po-
pulārs apskates objekts un arī mācī-
bu ekskursiju galamērķis – Madlienas 
baznīcas komplekss un stāstījums par 
K. Hūnu – viņa gleznu reprodukciju ko-
lekcija, kapavietas apskate Madlienas 
kapsētā. Ievērības cienīgs un intere-
sants apskates objekts ir Latvijas pa-
gastu ozolu birzs, Plāteres pilskalns, 
Vērenes ugunsnovērošanas tornis, ku-
ram šobrīd notiek rekonstrukcija.

 
Pagasta pārvaldes vadītājs ar lep-

numu min atpūtas kompleksu „Kras-
ti”, kas turpina attīstīties un piedāvā 
plašus aktīvās atpūtas pakalpojumus 
– var nodarboties ar peintbolu, volej-
bolu, ir ierīkota pludmale, telšu vie-
tas, var nakšņot divvietīgās un četr-
vietīgās muciņās, var iznomāt laivas 
un doties braucienā pa Ogres upi, var 
iznomāt sporta inventāru, makšķerēt, 
ir pirts, atpūtas māja. Interesantas ie-
spējas Madlienā piedāvā arī atpūtas 
komplekss „Forsteri”, kur vasarā var 
atpūsties telšu vietās, nelielā pirtiņā, 
nakšņot indiāņu teltīs „Tipi”, iznomāt 
laivas braucienam pa Ogre upi, mak-
šķerēt Ogres upē vai dīķī, iznomāt ve-
losipēdus un doties velobraucienā, iz-

nomāt inventāru (teltis, guļammaisus, 
matračus, iesmus, grilu, basketbola, 
futbola, volejbola u.c. aktivitāšu in-
ventāru), ziemā var nodoties distanču 
slēpošanai, braukt suņu pajūgos, iz-
baudīt pirtiņu. 

 
Madlienas pagastā, bijušajā Plāte-

res sākumskolā, atrodas novadpētnie-
cības muzejs „Bet tā bija”, kurā tiek 
piedāvātas ekskursijas pa Madlienas 
ievērojamākajām vietām, ir peldēša-
nas iespējas, telšu vietas. Muzejā ap-
skatei izveidotas septiņas pastāvīgās 
ekspozīcijas.

Avots: www.ogresnovads.lv

Janvāris un februāris Madlienas bibliotēkā

Janvārī Madlienas bibliotēkā noslē-
dzās konkurss „Uzmini koku sugas”, 
kuru sagatavoja Dace Iraids, biedrības 
„Meža projekti” vadītāja. Visvairāk 
koku sugas atminēja Jānis Ozols-Ozo-
liņš, viņam palīdzēja arī dzīvesbiedre 
Dzidra. Paldies Dacītei par sagādāta-
jām balvām čaklākajiem minētājiem!

No 20. janvāra līdz 3. martam bib-
liotēkā bija apskatāma interaktīva iz-
stāde „Lielas zivis, mazas zivis”, kas 
veltīta daudzveidīgajai zivju pasaulei 
un ar izzinošu spēļu, uzskates materiā-
lu palīdzību atklāja zivju noslēpumus 

gan lieliem, gan maziem apmeklētā-
jiem. Šī izstāde jau 2014. gada beigās 
sāka garo ceļojumu pa Latviju. Izstādē 
varēja iepazīt Latvijas jūras piekrastē 
un saldūdeņos sastopamās zivis, uzzi-
nāt par šo zivju uzbūvi, ēdienkarti un 
dzīves vidi.

  Varēja ne vien skatīt zivju at-
tēlus un lasīt aprakstus, bet arī likt 
lietā atjautību, liekot kopā lauznīšus, 
nosakot zivju svaru, mikroskopā pētīt 
zivs zvīņas, izspēlēt dažādas spēles 
par zivīm un iesaistīties vēl citās no-
darbībās. Zivju ēdienu cienītāji mājup 

devās ar dažādām, iespējams, vēl ne-
izmēģinātām zivju ēdienu  receptēm. 
IT tehnoloģiju cienītāji pārbaudīja sa-
vas zināšanas par zivīm elektroniskajā 
vidē. Mazākajiem izstādes apmeklētā-
jiem patika spēles, kluču puzles, kā arī 
koka zivju figūras. Izstādi apmeklēja 
vairāk nekā 200 interesentu. Mums 
bija patīkami redzēt, kā bērni ar aizrau-
tību un interesi pēta zivis. 

Paldies par atsaucību bērnudārza 
„Taurenītis” un Madlienas vidusskolas 
skolotājām, kā arī Ķeipenes pamatsko-
las direktoram Mārim Siliņam. Paldies 
Gunai Brīvulei un Dacei Iraids par palī-
dzību izstādes organizēšanā.                                                           
             Daina un Agrita
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12. klases Žetonu vakars
9. februārī plkst. 17.00 Madlienas 

vidusskolas aktu zālē norisinājās 12. 
klases Žetonu vakars „Zvaigžņu stun-
da”. Šogad pavisam neierasti 12. klase 
pasākumu pavadīja kā Oskaru ceremo-
nijā, kur 12 cilvēkiem tika piešķirtas 
12 dažādas nominācijas, piemēram, 
sabiedrības dvēsele, skolas balss, 
mācību entuziasts u.c. Galvenā balva, 
protams, īpašais skolas žetons – gre-
dzens. Jaunieši atklāja arī savus talan-
tus, jo kopīgi izdejoja līnijdeju ritmus, 
Evija ar ģitāras spēli uzmundrināja ska-
tītājus, Estere visus pārsteidza ar dullu 
dziesmu par Dullo Dauku, taču Mārtiņš 
Strazdiņš pavisam noteikti lika visu 
sirdīm sisties straujāk, jo rādīja trikus 
ar savu labāko draugu BMX. Lai nomie-
rinātu visus, kuri vēlējās zināt, kāda 
tad 12. klase ir skolā, jaunieši bija sa-
rūpējuši video, kur bija parādīta ikdie-
na Madlienas skolā. Labus vārdus un 
vēlējumus gan jauniešiem, gan vecā-
kiem, gan skolotājiem teica direktors 
Edgars Viņķis un klases audzinātāja 
Rita Pučekaite. 

Evita Bresme,12. kl.

Janvāris un februāris ir spraigs sa-
censību laiks skolēnu sporta spēlēs 
volejbolā. Sacensības notiek visu ve-
cuma grupu (10.-12.kl., 8.-9.kl., 6.-7.
kl.) meitenēm un zēniem. Madlienas 
vidusskola piedalījās visās sešās gru-
pās un izcīnīja piecus kausus!

10.-12.kl. grupā 1. vieta meitenēm, 

komandā spēlēja Māra Kļaviņa, Ketija 
Povha, Ērika Bogdanova, Elīna Vosve-
niece, Luīze Madara Dzene, Monta An-
tonoviča (9.kl.), Ramona Smilškalne 
(9.kl.).

8.-9.kl. grupā 2. vieta zēniem, ko-
mandā spēlēja Krists Reinards Zariņš, 
Emīls Otto Birģelis, Alens Puriņš, Ralfs 

Žurēvics, Reinis Jurka, Kristers Kristjan-
sons, Ivo Baltacis.

8.-9.kl. grupā 1. vieta meitenēm, 
komandā spēlēja Monta Antonoviča, 
Ramona Smilškalne, Linda Šķēla, Kris-
ta Streile, Mariko Vītoliņa, Elīza Rasma 
Bičevska, Iluta Rubene (5.kl).

6.-7.kl. grupā 2. vieta zēniem, ko-
mandā spēlēja Emīls Ernests Zvirbu-
lis, Ilgonis Vēzis, Reinis Kurtišs, Rūdis 
Rudzgailis (5.kl.), Justs Liepiņš (5.kl.), 
Nauris Nutovcevs.

6.-7.kl. grupā 1. vieta meitenēm, ko-
mandā spēlēja Justīne Mūrniece (5.kl.), 
Iluta Rubene (5.kl.), Marta Ramona 
Graudiņa (5.kl.), Evelīna Liepiņa (5.kl.), 
Vineta Smilškalne (5.kl.), Alise Trence.

8.-9.kl. un 10.-12.kl. meitenes izcī-
nīja iespēju piedalīties Latvijas skolē-
nu finālsacensībās „Lāses kauss”, kas 
notiks 7. aprīlī Rīgā, Skonto hallē. Bet, 
tā kā Monta un Ramona spēlēja arī ve-
cākajā grupā, tad uz finālsacensībām 
dosies tikai vidusskolas komanda. Lai 
viņām veicas!                    

 Rita Pučekaite

Starpnovadu skolēnu sporta spēles volejbolā
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Uz lielu balli sanāca sveces…

 Sveču dienu, kuru svin 2. februārī, 
pirmsskolā „Taurenītis” sagaidījām ar 
daudzveidīgām aktivitātēm nedēļas 
garumā. No 29. janvāra līdz 2. febru-
ārim priecājāmies par skaisto un krā-
saino sveču izstādi „Uz lielu balli sa-
nāca sveces…”. Paldies vecākiem par 
atsaucību izstādes veidošanā! Rotaļ-
nodarbībās bērni kopā ar skolotājām 
pārrunāja, kas ir Sveču diena, kā agrāk 
svinēja šos svētkus, kā lēja sveces. 
Katram bija iespēja izpausties sveču 
zīmēšanā, veidošanā, aplicēšanā, bet 
5–6 gadīgo bērnu grupas izmēģināja 
spēkus sveču liešanas meistardarbnī-
cā, kuru vadīja meistare Vineta Grīn-
berga. Viņa iepazīstināja ar sojas vas-
ka sveču gatavošanu, sveču liešanas 
procesu, sveču veidiem, pastāstīja par 
nepieciešamajiem materiāliem, pārru-
nāja par drošības noteikumiem. Bēr-
ni izmēģināja sveču liešanu, sākot ar 
trauka sagatavošanu, dakts jeb deglī-
ša ievietošanu, nostiprināšanu un sve-
ces formas piepildīšanu ar sausajiem 
augiem. Pēc tam meistare trauciņos 
ielēja kausēta sojas vaska šķidrumu. 
Tas, ka vajadzīgs laiks, līdz šķidrums 
atdzisīs un sacietēs, pārbaudīja bērnu 
pacietību, jo rezultātu, kāda būs izlietā 
svece, bērni ieraudzīja tikai pēc noteik-
ta laika, kad to izņēma no formas. Tad 
gan bija prieks un pārsteigums! 

2. februārī devāmies uz Sveču bal-
li, lai kopā ar Rūķi Svečulējēju (Una 
Ločmele), Liesmiņu (Mārīte Dzalba) 
un Vēja māti (Zane Kalniņa) to jautri 

nosvinētu. Katra grupa bija sagatavo-
jusi dziesmas, dejas, rotaļas mūzikas 
skolotājas Ilvas Kaulačas vadībā. Mi-
nējām arī mīklas, skandējām tautas-

dziesmas un ticējumus. Piemēram, ja 
Sveču dienā pil no jumtiem un sniegs 
vismaz drusciņ kūst (kaut tik, cik gai-
lim nodzerties), tad varam gaidīt siltu 
vasaru. Vai arī, ja Sveču dienā vismaz 
uz mirkli manāms saules stars, tad var 
cerēt uz labu siena laiku un bagātīgu 
kāpostu ražu. Sveču dienā gan ūdens 
pilēja no jumtiem, gan saules stari sil-
dīja, kas nozīmē, ka šī būs silta vasara 
ar labu siena laiku un kāpostu ražu. 
Skatīsimies, kā ticējumi piepildīsies. 
Balles izskaņā bērni saņēma saldus 
cienastus, bet Liesmiņa uzdāvināja 
grupām dažādu krāsu sveces ar labiem 
vēlējumiem. 

Lai mums katram izdodas sajust 
sveces liesmiņas spēku, kurš sasilda, 
uzmundrina un iepriecina!

   Madlienas VPII „Taurenītis”
 vadītājas vietniece 

izglītības jomā Aija Simsone
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Valentīndienas noskaņās

Februāris noteikti aktualizē sirsniņ-
simboliku, sarkano krāsu, vārdu „mī-
lestība”. Vai mīlestība vienmēr nozīmē 
romantiku? Vai Valentīna dienu svin 
tikai meitenes? K. Kažociņa Madlienas 
Mūzikas un mākslas skolā šogad tika 
meklēta mīlestība pašam pret sevi. Ja 
nemīli sevi, kā tad lai mīl savu hobiju, 
savu talantu un savu darbu? Kā lai gūst 
panākumus, ja ienīsti savu otro skolu? 
Mīlestība ir prieks būt un prieks dzīvot. 
Arī savu neveiksmju akceptēšana ir 
mīlestība pašam pret sevi. Un prasme 
piecelties, ja esi kritis, un doties tālāk 
– arī mīlestība. Tālab divas nedēļas 
skolas gaiteņos tika izlīmēti plakāti ar 
slavenu un ne tik zināmu personību iz-
teikumiem par mīlestību. Citāti, kas ai-
cina domāt un saredzēt mīlestību sevī 
un pasaulē, diskutēt un oponēt. Vien-
aldzīgo nebija. Daudziem audzēkņiem 
likās apstrīdams leģendārā mūziķa 
Džona Lenona izteikums, ka „mīlestī-
ba un miers ir mūžīgi”, jo pasaulē taču 
joprojām karo. Uz pārdrošību izaicinā-
ja plakāts „Tu vari. Visu. Ja mīli. Sevi”. 
Savukārt kādam likās, ka rakstnieka A. 
Milna varoņu – Sivēna un Pūka saruna, 
kurā Sivēns jautā, kā pareizi raksta vār-
du „mīlestība”, un saņem atbildi, ka to 
neraksta, bet jūt, ir nesmieklīgs joks. 
Divdesmit dažādi plakāti, kas rosina 
just un meklēt. Atbildi sevī, pozitīvu 
apstiprinājumu vai kategorisku nolie-
gumu. Veidot sarunu pašam ar sevi. 
Par dzīvi, par mīlestību.

Plakātu ieskicēts, 22. februārī sko-
lā notika Sirsnīgais koncerts. Kordi-
riģente Iveta Mežajeva ar saviem au-

dzēkņiem bija sagatavojusi sirsnīgas 
dziesmas, ko uz klavierēm pavadīja 
koncertmeistare Valda Garūta. Sirsnī-
ba, ko mēs jūtam pret draugiem, izska-
nēja senā franču izcelsmes dziesmā 
„Lai dzīvo draugu pulks!” 4.–8. kla-
šu kora aizpildījumā un sirsnība pret 
savu mājdzīvnieku kaķi P. Brūvera un 
J. Lūsēna dziesmā „Kaķis, kuram vārdā 
Murka” 1.–3. klašu kora izpildījumā. 
Tomēr koncerta lielākā daļa dziesmu 
skāra puišu un meiteņu savstarpē-
jās attiecības – romantisku vizināša-
nos laivā (neapoliešu tautas dziesma 
„Santa Lucia”), līgaviņas nolūkošanu 
(latviešu tautas dziesma „Es uzkāpu 
kalniņā”), atzīšanos mīlestībā (M. Zā-
lītes un M. Brauna dziesma „Veltījums 
mīlestībai”). Koncerta pārsteigums 
– viesu meitenes no Madlienas vidus-
skolas, skolotājas Mežajevas audzēk-
nes. Pirmā uzstājās Evija Korovacka 
ar instrumentālu skaņdarbu ģitārai. 
Nākamajā priekšnesumā ģitāru trio – 
Evijai piepulcējās Māra Kļaviņa un Es-
tere Ozoliņa – un visas kopā nospēlēja 
un nodziedāja Raimonda Paula „Mīlas 
balādi”. Meitenes savulaik mācījušās 
mūzikas nodaļā vijoles spēli, acīmre-
dzot, kā izteicās I. Mežajeva, mīlestī-
ba pret stīgām esot bijusi tik liela, ka 
nācies meklēt instrumentu, kam stīgu 
vairāk nekā vijolei. Tomēr galvenais, 
kas viņas vieno, mīlestība pret mūziku, 
kas caurvij katru viņu uzstāšanos. Kon-
certu noslēdza 1.–3. klašu kora izpildī-
tais „Ronjas un Birka duets” (autori K. 
Vērdiņš un V. Pūce). Varētu tikai novē-
lēt, lai katrs mēs varētu sacīt Birka vār-

diem: „Ja no upes izlēktu sudraba zivs, 
prasītu, ko tu vēlies? Es vēlētos katru 
vakaru aizmigt tik laimīgs, kā šodien 
cēlies.” Lai katra diena būtu laimīga 
tālab vien, ka esam to nodzīvojuši ar 
prieku un mīlestību pret sevi un dzīvi!

Bet pēc koncerta sanākušie mūzi-
kas un mākslas nodaļu audzēkņi tika 
sadalīti 4 komandās, kas ar nolūku tika 
veidotas jauktas, lai beidzot satiktos 
abu nodaļu audzēkņi, mūziķi un māks-
linieki, lielie un mazie, tie, kas vietējie 
madlienieši, un tie, kas no citiem pa-
gastiem. Tika izvēlēti komandu kaptei-
ņi un izspēlēta jautra atbilžspēle par 
dažādām audzēkņiem mīļām lietām 
– mūziku, filmām, multfilmām, grāma-
tām utt. 25 jautājumi katrs ietvēra 3 at-
bilžu variantus, sagatavoti košā Power-
Point prezentācijā, lika atcerēties gan 
dziedātāja Dona populāro dziesmu 
vārdus, gan mēģināt saprast, kad tad 
tika parādīta pirmā „Simpsonu” sērija, 
izdomāt, vai Kazimira Maļeviča slave-
nās gleznas nosaukums gadījumā nav 
„Mīlestība ir mirusi” (bērni bija vīlu-
šies, kad izrādījās, ka pareizā atbilde 
ir „Melnais kvadrāts”), aktīvi disku-
tēt, kas kopīgs pianistam Vestardam 
Šimkum un basketbolistam Kristapam 
Porziņģim, prātot, kālab Margarita 
Stāraste, kuras zīmējumus atpazina 
teju ikviens, nav ilustrējusi nevienu 
no BIKI BUKS sērijas grāmatiņām utt. 
Kā jau sirsnīgai atbilžspēlei pieklājas, 
daudzos jautājumos tika skarta ro-
mantika un mīlestība, tomēr šis fakts 
netraucēja izspēlēt spēli ar aizrautību 
arī tiem, kam tas vecums, kad šī tēma 
ir jānoliedz. Komandas spēlēja ļoti 
līdzvērtīgi, uzvarētāji bija jānoskaidro 
papildjautājuma duelī. Kāds priecājās, 
ka sirsnīgā pēcpusdiena iekritusi mācī-
bu stundas laikā, tomēr lielākajai daļai 
bērnu gandarījumu sagādāja spēles 
prieks un azarts. 

Smaids sejā un konfekte rokā – 
kālab ne? Arī tā var atzīmēt Valentīna 
dienu. Ar divu nedēļu domāšanas ma-
ratonu, kas kulminē koncertā un spēlē. 
Rabindranats Tagore sacījis, ka „pa-
saule iemīlēja cilvēku, kad tas pasmai-
dīja”, tālab smaidīsim, mīlēsim sevi un 
mācīsim to saviem bērniem un audzēk-
ņiem! Paši ar savu piemēru!

Santa Siliņa, kultūras metodiķe
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Veiksme starpnovadu skatuves runas konkursā
Otrdien, 20. februārī, Ogres Kul-

tūras centra Mazajā zālē un Deju zālē 
norisinājās Ogres, Ķeguma un Lielvār-
des novadu skolēnu skatuves runas 
konkurss. No Madlienas vidusskolas 
konkursā piedalījās 4.a klases skol-
nieks Patriks Nikolajs Ozoliņš, iegūstot 
III pakāpes diplomu, 3.a klases skol-
niece Terēza Elza Rone, kura šāda mē-
roga konkursā piedalījās jau otro reizi 
un starp spēcīgiem konkurentiem arī 
šogad ieguva II pakāpes diplomu, bet 
godpilno I pakāpes diplomu un iespēju 
pārstāvēt Ogres novadu tālāk ieguva 1. 
klases skolniece Patrīcija Anna Rone. 
Sakām lielu paldies skolēniem, peda-
gogiem un skolēnu vecākiem par iegul-
dīto darbu, sagatavojot izteiksmīgus 
dzejas un interesantus prozas priekš-
nesumus! 

Direktora vietniece 
audzināšanas darbā

Maruta Viduce-Ševele 

3. martā Madlienas kausa izcīņā vo-
lejbolā sievietēm 2018 piedalījās 6 ko-
mandas – Ķegums/RVS, Rīgas Krasti, 
Ikšķile, Ropaži, ReActive (Rīga), Mad-
liena. Komandas tika sadalītas divās 
apakšgrupās, un grupu spēles notika 
līdz 15 punktiem divos setos. Pirmā 
vieta apakšgrupā kvalificējās pusfinā-
lam, otrā un trešā vieta izspēlēja krus-
tu ar otru grupu (zaudētāji izstājās). 
Fināli tika spēlēti līdz 15 punktiem – 
līdz divu setu uzvarai. Komandu spēki 
bija ļoti līdzīgi, un intriga saglabājās 

līdz pat spēļu pēdējam punktam. Trešo 
vietu līdzīgā, ļoti sīvā spēlē izcīnīja ko-
manda Ropaži, aiz sevis atstājot Rīgas 
Krastus. Finālā spēlēja ReActive (Rīga) 
un Ķegums/RVS, un kausu izcīnīja rī-
dzinieces.

1.v. ReActive, 2.v. Ķegums/RVS, 3.v. 
Ropaži, 4.v. Rīgas Krasti, 5.-6.v. dalīja 
Madliena un Ikšķile.

1.v. ReActive – Ilona Vabale, Karina 
Ivaņica, Jūlija Kurača, Dana Kozodoiko, 
Jana Mamedova, Ance Liniņa.

2.v. Ķegums/RVS – Dita Agriņa, 

Kristīne Kalniņa, Sofija Ignatjeva, 
Anastasija Deņisova, Katrīna Jeļecka, 
Ruslana Svečņikova, Anastasija Post-
nova.

3.v. Ropaži – Baiba Kučika, Evija Tu-
kiša, Ieva Lapiņa, Laura Lapiņa, Annija 
Dalbiņa, Baiba Bukeviča, Zanda Grun-
tmane.

Visas 1.-6.v. komandas saņēma or-
ganizētāju balvas – SIA „Rasas Madlie-
nā” cepto sāļo kliņģeri, un saistībā ar 
tuvojošos Starptautisko sieviešu dienu 
katra dalībniece saņēma tradicionālo 
ziedu – tulpi. 1.-3. vietas tika apbalvo-
tas ar diplomiem un medaļām, 1. vieta 
saņēma kausu. 

Pasākumu organizēja Rita Pučekai-
te un sacensību galvenais tiesnesis 
Miervaldis Līcītis. Paldies par atbalstu 
un līdzfinansējumu  Madlienas pagas-
ta pārvaldei,  Madlienas vidusskolai, 
veikalam „Ziedi un dāvanas”. Paldies 
tiesnešiem Kristeram Samam, sekreta-
riātam – Martai Ramonai Graudiņai un 
Ilutai Rubenei, apskaņotājam un mu-
zikālo paužu organizētājam Edgaram 
Mežajevam. Ipašs paldies par pasāku-
ma reklamēšanu un diplomu izgatavo-
šanu Gunai Brīvulei.

Rita Pučekaite

Madlienas kauss volejbolā sievietēm 2018
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Latvija – mana dzimtene

Latvija gatavojas savai simtgadei 
– skaistiem un krāšņiem svētkiem. 
Mēs ar tevi lepojamies, tēvzeme! Tavs 
varenums un cildenums, mīlestība un 
patriotisms atklājas skolēnu dzejoļos 
un mākslas darbos.

Skaista mūsu tēvu zeme,
Tajā jauki dzīvojam.
Ne solīša neiziešu
Prom no savas dzimtenes.

Dzimtenē ir jauki ļaudis,
Darīs, ko tik paprasīs.
Sieru, pienu, medutiņu
Katram viesim līdzi dos.

Dzimtenē ir jauki,
Dzimtenē ir jautri.
Dzimtenē visi laipni
Pieņems tevi, kāds tu esi.

Justīne Mūrniece, 5.a kl.

Mana mīļā Latvija,
Tu tik skaista esi.
Manā mazā sirsniņā
Siltumu tu nesi!

Balta, zaļa, dažreiz brūna,
Bet nekad neesi drūma.
Manā logā svece kvēl,
Mūžam neatkarību vēl!

Daniela Eniņa, 5.a kl.

Maza mana Latvija,
Skaista mana Latvija.
Tur saule aust un saule riet,
Un upju malās ziedi zied.

Tur meitas zied un dēli dzied,
Un koku zaros putni sēž.
Tu jauka, mana Latvija, 
Tev mūžam dzīvot, Latvija!

Marta Ramona Graudiņa, 5.a kl.

Latvija, Latvija,
Mana zeme Latvija!

Tās skaistās pļavas
Un tie meži, 
Dzidrie ezeri
Un jūras.

Skaistas puķes,
Stalti koki,
Skaistas meitas, 

Stalti dēli.

Laimīgi ir tie bērniņi, kas piedzima   
      Latvijā.

Te meitas bij’ kā liepiņas,
Dēli – stalti ozoli.

Paula Trence, 5.a kl.

Kad jūras krasti pret sauszemi sitas,
Mana sirds sitas, tava sirds sitas.

Kad Ventas upi ierauga Zenta,
Viņas sirds sitas, viņas sirds sitas.

Kad cīruļi dzied agri jo agri,
Mana sirds sitas, tava sirds sitas.

Kad Lāčplēsis cīņā gāja,
Latvijas sirds sitās bez mitas.

Amanda Grundane, 5.a kl.

Mana Latvija, tu esi tā,
Kuras dēļ ir lietas asinis.
Lai aizstāvētu tavu vārdu,
Tavas krāsas un tavu himnu.

Mana Latvija, tu esi tā vieta,
Kur dzimu, augu un dzīvoju.
Nekad es tevi neatstāšu vienu,
Lai ar ko man nāksies cīnīties.

Mana Latvija, paliec zaļa,
Un aizsargā sevi no ļaunā,
Kas centīsies tevi iegūt 
Un dzēst tavu vārdu.

Iluta Rubene, 5.a kl. 
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Māte stāsta meitai
Par savu bērnību,
Par savām mājām,
Par zaļiem mežiem
Un zilajiem ezeriem,
Par mūsu tautas likteni.
Par Latviju.

Es stāstu par Jāņu sieru,
Par Ziemassvētku piparkūkām,
Par dzimšanas dienas kliņģeri
Un latviešu skolu.
Tā ir daļa no manas bērnības.

Evelīna Irbīte, 5.a kl.

Mana Latvija
Kā vecāsmātes adītais dūrainis.
Tik silta, tik rakstaina, tik krāsaina.
Mana Latvija!

Rūdis Rudzgailis, 5.a kl.

Latvija bija pavisam maza,
Kad Baumaņu Kārlis
Dziesmu svētkiem dziesmu 
uzrakstīja,
Bet nu tā ir mūsu himna.

Mums ir karogs,
Uz kuru skatoties, lepnums un  

      prieks.
Par to ir hronika un stāsti,
Bet kā šis karogs radies, nezina 
neviens.
Šīs trīs svītras un divas krāsas –
Tas ir mūsu karogs.

Kad grifs un lauva satikās,
Saule lēca un ozolu zari paaugās.
Mildas trīs zvaigznes un karoga 
lente – 
Tapa Latvijas ģerbonis.

Elīza Evelīna Fišere, 6.a kl.

 
Latvijas mākslinieks krāsas 
nesaudzē.
Tas izdaiļo ar viskošākajām un 
skaistākajām krāsām.
Zilā – tā Baltijas jūra,
Laipna un draudzīga.
Dzeltenā, sarkanā – 
Tas ir saulriets.
Tāds saulriets ir tikai manā Latvijā.
Vienmēr tik skaista un apburoša
Kā jauna lēdija savā pirmajā ballē.
Nekur citur nevar justies tik tuvu  

      dabai
Kā manā Latvijā.

Nauris Nutovcevs, 6.a kl.

Latvija tik krāšņa,
Tādas nav nevienas citas.
Šeit koki kuplāki,
Šeit zāle zaļāka.

Latvija tik aktīva,
Mēs tādi vislabākie.
Šeit dziedāt māk,
Šeit dejot prot.

Latvija, mēs tādi labākie,
Skaistākie un gudrākie!
Latvija, mēs mīlam tevi!
Paliec tāda, kāda esi!

Ieva Rābe, 6.a kl. 

Es raugos tautas vēsturē un dzir-
du senču balsis. Es dodos tautā, kas 
mums brīvību nesa. Viņi nebaidījās 
krist par sarkanbaltsarkano. Es izjūtu 
sāpes, kad mūsu senči krīt. Vēl prie-

ku, lepnumu, kad šo tautu pasludināja 
par neatkarīgu. Tomēr ceļš uz brīvību 
nebija taisns. Dažreiz pat mūsu senči 
gāja dienas un naktis pa šo ceļu, nekas 
viņus neapturēja: ne līkumi, bedres un 
šķēršļi, ne bargs sals vai saules svel-
me. Viņi spēja izturēt bezmiegu, sāpes, 
veidojot barikādes un ar neziņu gaidot 
tankus. Un pēc ilgiem gadiem Sibīrijas 
barakās – viņi spēja atgriezties šajā 
mazajā daļiņā no Zemes, kuru mēs lep-
ni saucam par Latviju. Tā ir mūsu zeme, 
mūsu karogs un mūsu tauta. Latvija jā-
tur mūsu sirdīs un stāstos.

Undīne Dzene, 6.a kl.
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Ir ziemas vidus. Februāris ir tumšs 
un auksts mēnesis. Šajā laikā ikvienam 
pietrūkst saules enerģijas un siltums, 
tāpēc mēs, kultūras nama saime, 17. 
februārī ikgadējā un tradicionālajā kul-
tūras nama pasākumā „Pašdarbnieku 
vakars – Saldie 80-tie” visi kopā cits 
citam radījām siltu un saulainu sajūtu. 
Pozitīvā enerģija kūsāt kūsāja.

Cik labi, ka ir tāda Laika mašīna, 
kura ļāva mums vēlreiz izdzīvot un pie-
dzīvot ko mazliet piemirstu, bet sirdīs 
un atmiņās saglabātu. Daudziem mūs-
dienās astoņdesmitie šķiet jau gluži 
kā aizvēsture, bet nē! 80-tie bija „lai-
mīgās” padomju dzīves kulminācijas 
punkts. 80-tie katram nozīmē ko citu, 
vieniem tā bija jaunība, citiem brie-
duma un spēka gadi, vēl kāds nemaz 
nebija dzimis, un nav pat nojausmas, 
kāds bija šis laiks. 

Paldies visiem kultūras nama ko-
lektīvu vadītājiem un kolektīvu dalīb-
niekiem par ieguldīto darbu, atraktivi-
tāti un ļaušanos svinēt svētkus 80-to 
gadu stilā. Paldies radošajai komandai 
– Anitai Zaicai, Jānim Atslēdziņam, Ma-
rekam Liepam, šī pasākuma režisoram 
Gundaram Caukam un pasākuma mir-
kļu iemūžinātājiem – Gunai Brīvulei 
(foto) un Mikam Bičevskim (video).

Vakara lozungs:
„Kultūras nams mūžos lai dzīvo,
Spoži lai Madlienas vainagā tas 

mirdz!!!”
Madlienas kultūras nama vadītāja

 Elīna Ratmeistere

Lūk, arī amatierteātra dalībnieces, 
pašdarbnieces Jogitas Lazdiņas pārdo-
mas par pašdarbnieku vakaru! Jogita, 
mīļš paldies par tavu skatījumu, sajū-
tām un vērtējumu!

 
Kā jau katru gadu februārī, arī šo-

gad 17. februārī Madlienas kultūras 
namā norisinājās pašdarbnieku va-
kars, kurā piedalījās kultūras nama 
amatieru kolektīvi. Pasākums tika vei-
dots astoņdesmito gadu stilā, tāpēc arī 
nosaukums bija „Saldie 80-tie!”. Da-
lībnieki bija sarūpējuši priekšnesumus 
šo gadu stilā, kā arī pieskaņojuši savus 
vakara tērpus šim visnotaļ spilgtajam 
periodam. 

Kultūras nama vadība bija parū-
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pējusies, lai apmeklētāji sajustu as-
toņdesmito gadu klātbūtni, izrotājot 
zāli un priekštelpu attiecīgi šim laika 
periodam. Dekorācijas patiesi radīja 
iespaidu par tā laika klātbūtni! Pēc ap-
meklētāju emocijām varēja secināt, ka 
tās viņiem ļoti patika! Lai šo noskaņu 
pastiprinātu, starp priekšnesumiem 
tika rādīti dažādi fragmenti no astoņ-
desmito gadu dokumentālajām filmām 
– par to parūpējās režisors Gundars 
Cauka un skaņas un video speciālists 
Mareks Liepa. Pasākumu vadīja Mad-
lienas kultūras nama atraktīvā vadītāja 
Elīna Ratmeistere un radošā komanda 
– Anita Zaica un Jānis Atslēdziņš. 

Vakara gaitā tika iesvētīti un pie-
ņemti jaunie pašdarbnieki, kas iestā-

jušies kādā no kultūras nama kolektī-
viem. Katram tika dots pārbaudījums, 
kuru vajadzēja izpildīt, lai kļūtu par 
pilntiesīgu pašdarbnieku Madlienas 
kultūras namā. Iesvētības vadīja jau-
nietes no Madlienas amatierteātra 
kolektīva – Ance Ikauniece un Jogita 
Lazdiņa. 

Pēc izklaidējošiem priekšnesu-
miem un izglītojošiem video pasākuma 
dalībniekus un apmeklētājus priecēja 
dzīvā mūzika, ko izpildīja grupa „Roli-
se”.

 Šī gada pašdarbnieku vakars atklā-
ja, cik gan interesants bija astoņdesmi-
to gadu periods, kā arī to, cik atšķirīgs 
tas bija no mūsdienām. Vecāka un vi-
dēja gada gājuma cilvēki varēja iegrimt 

atmiņās, taču jauniešiem tā bija lielis-
ka iespēja ieskatīties tā laika notiku-
mos un modē. 

Lielu patiku izraisīja jaunieši no 
deju kolektīva „Daina”, kuri bija saga-
tavojuši deju priekšnesumu astoņdes-
mito gadu stilā. Tas acīmredzami ie-
kustināja pasākuma apmeklētājus un 
izpelnījās skaļas ovācijas, parādot, cik 
līdzīgi mūsdienu jaunieši ir tiem, kuri 
dzīvoja astoņdesmito gadu periodā – 
traki un aktīvi! Šī gada pašdarbnieku 
vakara pasākums apvienoja visas pa-
audzes kopā! Tas bija kaut kas jauns, 
tāpēc lielu paldies var teikt radošajai 
komandai, kas to vadīja! 

Pasākumā piedalījās un ar 
iespaidiem dalījās Jogita Lazdiņa

Ekskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku

Februāra sākumā K. Kažociņa Mad-
lienas Mūzikas un mākslas skolas 
mākslas nodaļas vecāko klašu audzēk-
ņi devās uz Rīgu, uz Latvijas Nacionā-
lo bibliotēku. Šogad valsts konkurss 

mākslā veltīts grāmatu ilustrācijai un 
teksta vizualizēšanai, tāpēc tika orga-
nizēta mācību ekskursija par grāmat-
niecības tēmu. Gaismas pilī līdz šim 
bija bijuši tikai daži audzēkņi, tālab 

iepazinām arhitekta Gunāra Birkerta 
projektēto ēku līdz pat tās korei. 7. stā-
va ātrijā izpētījām porcelāna, māla u.c. 
materiālu sīkplastikas figūriņu izstādi 
„Lasītājs”, kas veltīta grāmatu lasīša-
nai. Atvērām sevī visas maņas grāma-
tai izstādē „Grāmatniecība Latvijā”, 
varējām spēlēt Cenzūras spēli, ostīt un 
minēt, pēc kā smaržo grāmata, mēģi-
nāt lasīt Braila rakstā, klausīties rakstī-
to tekstu tā autora lasījumā un izbaudīt 
grāmatas animāciju. Animācija apaļajā 
projekcijas telpā, šķiet, neatstāja vien-
aldzīgu nevienu! Melnās mākslas darb-
nīcā katrs varēja sev pagatavot unikālu 
piemiņas kartiņu. Ekskursija, kas vel-
tīta grāmatai, noslēgusies, taču idejas 
pašiem radīt savu grāmatu noteikti ti-
kai dzimušas!

8.martā plkst 19.00 Madlienas kinoteātrī “ODIVI”
Bērnu un ģimenes piedzīvojumu filma PARADĪZE 89

Garums: 89 min. Ieejas biļete- 3,00 EUR

10.martā no plkst 22.00-3.00 Madlienas kultūras namā
“BALLĪTE TE” Mūzika visām paaudzēm!

Piedāvā Dj Žanis un Miks. Darbosies kafejnīca. 
Ieeja līdz 23.00 – 2,00 EUR,  pēc tam 3,00 EUR

22.martā plkst. 19.00 Madlienas kinoteātrī “ODIVI”
Kinofilma “Nameja gredzens”

Garums: 1h 50min. Ieejas biļete- 4,00 EUR
Līdz 12 gadu vecumam neiesakām.

17.martā plkst. 20.00 Madlienas kultūras namā
Atpūtas, dziesmu un joku vakars pie galdiņiem

kopā ar Brālēniem Jarāniem
Ballē muzicēs Edgars Linde

Ieeja: 7,00 EUR
(Lūgums pieteikt galdiņus līdz 12. martam kultūras namā 

vai pa tel. 65039166, 22425553 )

24.martā aicinām apmeklēt pasākumus 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņai:

plkst. 13.30 piemiņas brīdis kapu kalniņā pie pieminekļa
plkst. 14.00 represēto pagasta iedzīvotāju tikšanās brīdis        
     Madlienas bibliotēkā kopā ar mūziķi Jāni Žagariņu

Kultūras notikumi Madlienas kultūras namā marta mēnesī



Līdzjūtības

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd – tas paliek un mirdz.

Izsakām mūsu kolēģei Mudītei visdziļāko līdzjūtību, 
brāli aizsaulē aizvadot.

Pansionāta „Madliena” kolektīvs

No atmiņām paliek tik starojums maigs
Tā kā liedagā saulrieta pēdas.
Turp, kur Tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims rūpes, sāpes un bēdas.

Izsakām līdzjūtību Elitai Jaunzarei ar ģimeni, 
Rasmu Jaunzari kapu kalniņā pavadot.

                                  
Kolēģi SIA „Madliena 2” 

9. marts         Konkurss „Gudrinieks” 1.–4. klasei

9. marts     Popiela 5.–12. klasei. Diskotēka

26.– 29. marts  Izstāde, veltīta deportācijām 
                           (1. stāva foajē)

3. aprīlis           Lieldienu koncerts 
                         „Gaismas atgriešanās”

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. Tālrunis:  65039185 
Par publicētajiem faktiem un uzskatiem atbild raksta autors.

Paziņojums „Sisegales” biedriem

2018. gada 20. martā plkst. 11.00 Madlienas kultūras 
namā notiks gada pārskata sapulce. Aicinu piedalīties vi-
sus, kas ir biedrībā vai arī vēlas turpmāk to darīt. Pie kafi-
jas tases pārrunāsim pagājušā gada darbību, un gaidu arī 
daudz ierosinājumu. Noskatīsimies nedaudzus kadrus uz 
ekrāna.

Biedrības „Sisegale” valdes priekšsēdētāja 
Anita Markevica

Aktuālā informācija par Madlienas 
šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumu

Madlienas pilsētā esošajam šķiroto atkritumu pieņem-
šanas laukumam ar 2018. gada 1. martu tiek noteikts šāds 
darba laiks:

MADLIENA, „Šķirotava”
Sv, P – brīvs
O, T – 10:00 līdz 14:00
C – 14:00 līdz 19:00
Pk, Se – 10:00 līdz 15:00

Tāpat atkritumu apsaimniekotājs Ogres SIA „Marss” 
informē, ka iedzīvotāji bez maksas šķiroto atkritumu pie-
ņemšanas laukumā var nodot dažādus, iepriekš sašķi-
rotus atkritumus. Piemēram, nolietotu elektrotehniku, 
makulatūru, kartona un papīra iepakojumu, logu un sil-
tumnīcu stiklu un dažādu krāsu stikla pudeles, kā arī PET 
pudeles, plastmasas kanniņas, dienas gaismas lampas 
un baterijas. Sīkāk mūsu mājas lapā www.ogresmarss.lv 
sadaļā „Šķiroto atkritumu apsaimniekošana”. Ja radušās 
kādas neskaidrības, aicinām rakstīt uz

 e-pastu: ogres.sia.marss@gmail.com, 
zvanīt pa tālr. 65022645, 26140399

Klusiem soļiem vecmāmiņa
Mūžam durvis aizvērusi,

Ne vārdiņa nebildusi,
Skumjas sirdī atstājusi.

                        
Mūsu līdzjūtība Jurģim Jaunzaram, 

no vecmāmiņas atvadoties.
                                             

     SIA „Madliena 2” mehanizatori

Pār tavu darba mūžu vakars klājies,
Miers auklē rokas, darbā gurušās.
/P. Zirnītis/

Izsakām līdzjūtību Mudītei Balodei, 
brāli kapu kalniņā pavadot.

Kaimiņi „Ābelēs”

Dusi saldi, mīļo māmiņ,
Mūža miegs lai tev ir salds.

Auklē tevi rasas rīts,
Ziedi klās un sniedziņš balts.

Izsakām līdzjūtību Rasmas Jaunzares tuviniekiem.

Kaimiņi „Sprīdīšos”

Kur nu liksim siltos vārdus,
Ko tev teicām, māt,

Ja tu tagad klusi, klusi
Aizej projām – mūžībā?

/J. Kronenbergs/

Esam skumju brīdī kopā ar Sarmīti Mežapuķi, 
vīramāti pēdējā ceļā pavadot.

Madlienas amatierteātra kolektīvs


