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Mums sapņu ziedi plaukst un
pumpurojas,
silst sirdī cerība kā saulains prieks,
lai Tavās dienās
viņu smarža krājas
un katrai dienai saulains
ziediņš tiek!
/Sarma Upesleja/

Sirsnīgi sveicam
maija jubilārus!

Atvērties kā ziedam pavasarī, nojaucot visas barjeras un šķēršļus. Tas
uzplaukst apbrīnojami cēli, vienkārši
un nepiespiesti. Bez bailēm un šaubām
– kā būs? Varbūt salnas nosaldēs, vējš
aizpūtīs? Vai kāds nāks garām un noplūks... Nē – kā pavasaris klāt, tā viņš
zied visiem par prieku. Tik skaists un
apbrīnojams tad ir ziedēšanas laiks...
Zieds nedomā, ko citi par to teiks,
kā viņš izskatīsies, vai pietiekami labi
uzziedēs. Tas nesalīdzina nemitīgi
sevi ar citiem ziediem, neuztraucas,
ka kāds uzziedējis skaistāks. Jā, var
teikt – viņam vieglāka būšana, jo nav
prāta, nav jādomā, jācīnās, bet... tas
izgaismo arī kādu vienkāršu patiesību
– likties mierā un būt pilnīgā saskaņā
ar esošo. Kad laiks uzziedēt, tas zied,
kad laiks noziedēt, tas nozied... nekādas pretestības, ir atvērts itin visam.

Cilvēks gan nē. Vienmēr taču ir, ko zaudēt. Vai tā būtu manta, reputācija, dzīvība... Bailes būt...
Un tam līdzi nāk tik raksturīgā iezīme uztraukties, ko kāds padomās vai
varētu padomāt. Ka tik nenotiek kas
slikts? It kā no uztraukuma kaut kas
mainītos? Tieši pretēji, iedzen vēl lielākā mulsumā. Un tas viss arī uzliek barjeras un šķēršļus, līdz vispār pietrūkst
drosmes un vēlēšanās uzziedēt. „Ai,
ko tad es, pēc kā tas izskatīsies…?”
„Man nesanāks, es nevarēšu...” Un tad
parādās nedrošība, bailes no kritikas
un visādas citādas bailes. Plaukstošais
ziediņš it kā pats sevi sakaltē. Tā vietā
būtu varējis ziedēt...
Bieži vien rodas tik daudz bezjēdzīgu šaubu. Tad arī pamazām pazūd
ticība saviem spēkiem, un jābalstās uz
citu domām un viedokli. Kā sakaltušai

lapai vējā – nekādas brīvas iespējas,
vējš to nēsā, kur grib – no vienas vietas
uz citu. Pazaudēties ir vieglāk, nekā atrasties. No vienas puses, it kā viegli iet
tur, kur citi sauc, bet tad noiets būs citu
ceļš, ne savējais.
Atrast ceļu – savējo un īsto, tas
vienmēr prasa kaut kādu pārvarēšanu.
Grūtības un pretestība parādās tad,
kad ir tā lielā izšķiršanās – kurp iet un
kāpēc… Tad ar sevi jāpaliek kā ziedam
plaukšanas brīdī, tikai tas nešaubās,
bet instinktīvi zied, viņā ir tas lielais
pārliecinošais spēks – būt…
Uzdrīkstēšanās būt sev pašam. Nevis tam, ko citi sagaida, bet sev... Satikties ar sevi un uzplaukt kā ziedam
pavasarī, varbūt tāda ir dzīvošanas
jēga? Uzdrīkstēties būt sev pašam...
Mareks Liepa
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Lielā talka Madlienā
Biedrība „Saules Avots” talko
Labs darbs, kas padarīts! Šogad
kopā ar Ogres 54. bataljona zemessargiem sakopām Vilku karjeru. Dienas
otro daļu pavadījām Plāteres pilskalnā. Pateicoties Madlienas vidusskolas
mājturības skolotāja Anda Bičevska,
viņa skolēnu darbam un Valtera Liepiņa radošajām idejām, uzstādījām
jaunu norādi uz Plāteres pilskalnu. Paldies visiem, kas talkoja kopā ar mums!

Latvijas pagastu ozolu birzī
Šogad lielā talkošana Madlienā
notika arī Latvijas pagastu ozolu birzī.
Talkā piedalījās Madlienas pagasta iedzīvotāji un biedrība „Meža projekti”.
Talkas dalībnieki grāba lapas, piebēra
un izlīdzināja melnzemi pie takām, lasīja sakritušos zarus un atkritumus, kā
arī stādīja jaunus kokus. Ozolu birzs
nu ir kļuvusi kuplāka, kopumā ir iestādīti 30 jauni kociņi. Stādīja ne tikai
ozolus, bet arī kļavas un dižskabāržus.
Visu talkas laiku bija dabīga un brīva
atmosfēra, talcinieki atpūtas brīžos
varēja iedzet tēju un pēc talkas uzēst
garšīgu zupiņu. Lielās talkas noslēgumā bijušie skolas absolventi pie skolas
iestādīja Ziemassvētku eglīti. Tikai otra
egle, kas bija domāta bērnudārzam,
mīklainos apstākļos ir pazudusi. Tāpēc
lūgums tam, kas eglīti piesavinājies,
atdot to atpakaļ!
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Madlienas vidusskolas skolēni piedalās sakopšanas talkās
28. aprīlī notika Lielā talka, lai
mūsu Latvija kļūtu skaistāka, pievilcīgāka un tīrāka. Madlienas vidusskolas
skolēni talkoja 24., 25. un 26. aprīlī,
sakopjot gan skolas teritoriju, ceļmalas
un kultūrvēsturiskas vietas.
Sākumskolas skolēni čakli strādāja
tepat, skolas tuvumā. 1.a klase līdzināja kurmju rakumus, lasīja no zālītes akmeņus un savāca vēja sapūstos zarus.
Arī 3.a un 4.c klase rūpīgi darbojās pie
kurmju rakumu līdzināšanas. Dažkārt
tas izvērtās kā jautrs pasākums, jo bērni darbu veica ar prieku un azartu.
2.a un 4.a klases skolēni strādāja
pie baznīcas apkārtnes sakopšanas:
grāba pērnās lapas, salasīja zarus, darbu darīja godprātīgi un atbildīgi. Liels
prieks, ka kopā ar bērniem strādāja arī
Laurīša Boreiko mamma Evita Jermacāne. Pieaugušie taču ir vislabākais paraugs bērniem!
5.a klase sakopa teritoriju pie upītes gar taciņu uz baseinu. Darbi veicās
raiti, skolēni strādāja, cits citu nomainot, jo ne visi bija paņēmuši līdzi grābekļus. Pēc padarītā darba prieks, jo
daudzi taču vasarā dodas uz baseinu
peldēties. Patīkami, ja vieta ir sakopta.
6.a klase strādāja aiz upītes pie
skolas stadiona. Zēni grāba vecās lapas un zāli, lasīja lielākos zarus, līdzināja kurmju rakumus. Meitenes arī
grāba lapas, nesa un izbēra piekabē.
Kā jau talkā, darba laikā valdīja kopības sajūta un jautrība – čalas, smiekli,
skraidīšana. Protams, bija arī atpūtas
brīži. Skolēni strādāja čakli, īpaši zēni.
Kopumā – labi pastrādāts, ceļmala
sakopta, draudzīgi smaidi sejās, laba
ēstgriba, dažiem slapjas un dubļainas
kājas, viens salauzts grābeklis.
7.a klase strādāja Brāļu kapos. Bija
jāgrābj lapas un maisos jānes uz izgāztuvi. Laukums tiešām bija liels. Tā
kā daži skolēni bija sacensībās, nācās
kārtīgi nopūlēties. Bērni strādāja ļoti
čakli, bija draudzīgi, cits citam palīdzēja. Beigās slapjas muguras un jūtams
piekusums, taču arī liels prieks par paveikto.
Divas draudzīgas klases – 8.a un
9.a – talkas dienā devās uzkopt teritoriju pie jaunās estrādes, jo šogad taču
ir Madlienas svētki un jaunās estrādes
atklāšana, tāpēc skolēni strādāja īpaši
centīgi. Kopīgiem spēkiem savāca pēr-

nās lapas, nolūzušos zarus, izlīdzināja
nelīdzeno ceļu, un kāda vieta dzimtajā

novadā kļuva skaistāka un sakoptāka.
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10. klase jau ceturto gadu kopa kultūrvēsturisku vietu – Vērenes kapus.
Pēc labi padarīta darba prieks par paveikto un gandarījums, ka varēs priecāties arī tie cilvēki, kas atbrauks pie saviem nu jau aizgājušajiem tuviniekiem.
Tā ir sena latviešu tradīcija – rūpēties
par aizgājējiem, uzturēt kārtībā viņu atdusas vietu, un dažkārt kapi ir kļuvuši
kā savdabīgi parki.
11. un 12. klases skolēni sakārtoja
apkārtni ap baznīcu. Tika veikti dažādi
darbi – grābtas lapas, apgriezti krūmi, uzraktas dobes. Darbs veicās raiti,
jo talkotāju bija daudz. Pēc padarītā

darba bija iespēja aplūkot Madlienas
evaņģēliski luterisko baznīcu, kas ir
viena no vecākajām Latvijā, tā ir Madlienas iedzīvotāju gods un lepnums.
Paldies skolotājai un draudzes priekšniecei Rasmai Vērpējai par uzaicinājumu un cienastu.
Skolēnu pašpārvalde arī talkoja.
24. aprīļa rītā skolēni, apbruņojušies
ar darba cimdiem, maisiem un gribasspēku, devās satīrīt ceļmalas līdz Vecajai skolai. Ceļa posms nemaz nešķita
tik garš, jo to kopā pavadīja smejoties,
runājot par nākotnes plāniem. Ar atkritumiem tika pielasīti vairāki maisi.

Pēc padarītā darba visi kopīgi atpūtās
un cepa desas pie pašpārvaldes koordinatores Anitas Jākobsones „Vecbrūlenos”. Laikapstākļi lutināja – solītais
lietus parādījās tikai pēc darba padarīšanas un kopīgās atpūtas.
Paldies visiem par ieguldīto darbu,
lai mūsu Madliena būtu sakoptāka un
tīrāka. Paldies audzinātājiem par uzņēmību, labajiem vārdiem un darba
prieka radīšanu. Pat Rainis ir rakstījis:
„Ikvienam ir roka jāpieliek, lai lielais
darbs uz priekšu tiek.”
Materiālu apkopoja skolotāja
Zinta Saulīte

Mācību olimpiāžu uzvarētāji

Pavasaris ir laiks, kad vērtējam to
skolēnu un pedagogu darbu, kuri, neskaitot brīvās stundas, gatavojušies un
veiksmīgi pārstāvējuši skolu dažāda
līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēs
un konkursos. Piedalīšanās olimpiādēs ir uzņēmība mēroties spēkiem
ar apkārtējo novadu labākajiem, cītīgs
ikdienas darba rezultāts. Šajā mācību
gadā 28 Madlienas vidusskolas skolēni
ir piedalījušies mūsu novada vai Ogres,
Ķeguma un Lielvārdes starpnovadu 16
mācību priekšmetu olimpiādēs un 10
konkursos. Vienpadsmit skolēni no
tiem ir sasnieguši visaugstākos rezultātus. Īpaši lepojamies ar trīs skolēnu
sasniegumiem, kuri pārstāvēja skolu
valsts mēroga sacensībās: 11. klases
skolnieks Henrijs Augšpuls ir ieguvis
trīs 1. vietas starpnovadu fizikas, ķīmi-

jas un bioloģijas olimpiādēs un divas
2. vietas ekonomikas un ģeogrāfijas
olimpiādēs, divas godalgotas vietas
dabaszinātņu konkursos un pārstāvēja
novadu valsts ķīmijas olimpiādē. Raimonds Batura no 11. klases atkārtoti
arī šogad ir parādījis izcilas zināšanas
starpnovadu krievu valodas un ģeogrāfijas olimpiādēs, iegūstot attiecīgi 1. un
3. vietu, un pārstāvēja novadu valsts
krievu valodas olimpiādē. 9.a klases
skolnieces Lindas Smilškalnes neatlaidīgais ikdienas mācību darbs devis
pamatu 3. vietas iegūšanai starpnovadu bioloģijas olimpiādē un Atzinību
vēstures olimpiādē, 1. vietu fizioloģijas
konkursā un veiksmīgu dalību valsts līmeņa fizioloģijas konkursā.
Pirmās vietas novada olimpiādēs
vēl ir ieguvušas Paula Trence (5.a kl.)

matemātikā un Mariko Vītoliņa (8.a
kl.) krievu valodā. 12. klases skolniecei
Kristai Klesmanei ir 2. vieta vēstures un
3. vieta bioloģijas starpnovadu olimpiādēs. Labi veicies arī 2. vietas ieguvējiem Mārtiņam Strazdiņam (12.kl. fizikā), Diānai Pimčonokai (8.a kl.) krievu
valodā un Evelīnai Irbītei (5.a kl.) vizuālajā mākslā. Atzinīgi ar 3. vietu novērtēti Edgara Mežajeva (8.a kl.) panākumi
mājturības un tehnoloģiju starpnovadu
olimpiādē un Justīnes Mūrnieces (5.a
kl.) vizuālās mākslas prasmes.
Godalgotas vietas un atzinības dažāda līmeņa konkursos par savu radošumu, erudīciju un mērķtiecību ir
ieguvuši šādi skolēni: Tince Mūrniece,
Ērika Bogdanova, Undīne Dzene, Ieva
Kristīne Jēgere, Patrīcija Anna Rone,
Terēza Elza Rone, Patriks Nikolajs Ozoliņš, Nikola Markovska, Tija Kačanova,
Agnese Lazdiņa, Marta Gulbe, Didzis
Ostrovskis, Rūdis Rudzgailis. Paldies
skolotājiem, kuri ieguldījuši lielu darbu
un snieguši atbalstu saviem audzēkņiem ceļā uz panākumiem: Mārītei Karņickai, Intai Ošai, Anitai Jākobsonei,
Daivai Lūsei, Daigai Rosickai, Daigai
Zamarinai, Andim Bičevskim, Intai Putniņai-Cīrulei, Zintai Saulītei, Silvijai
Tutānei, Vitai Volkopai, Marinai Dišereitei, Signei Kušnirei, Ilzei Bonderei,
Ivetai Mežajevai. Pateicīgi esam arī
vecākiem, kuru ģimenēs aug talantīgi
bērni, neatlaidīgi savā ikdienas darbā un papildus pienākumu veikšanā.
Esiet vienmēr viņiem drošs atbalsts un
palīgs!
Vanda Kalniņa, direktora vietniece
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7. aprīlī Madlienas kultūras namā
notika Danas Krēsliņas diplomdarba
koncerts „Kas tur mežā brakšķināja?”.
Pasākumā piedalījās Madlienas kultūras nama pirmsskolas deju kolektīvs
„Lienīte” (vadītāja Dana Krēsliņa), 1.–
4. klašu deju kolektīvs „Lienīte” (vadītāja Vineta Tumane), draugi no Ikšķiles BDK „Spolītes” (vadītāja Gundega
Spūle) un Jēkabpils BDK „Pastalnieki”
(vadītāja Aija Rūliete).
Koncertu bija atbraukusi vērot arī
žūrija – Sandra Vītola, Guna Ezermale
un Gunta Bāliņa. Viņas bija priecīgas,
ka vienuviet pulcējas mazākie dejotāji
un izdejo skaistas latviešu horeogrāfu
tautas dejas. Koncertu vadīja Sarkangalvīte un Vilks, kas iepazīstināja Sarkangalvīti ar mežu un tā iemītniekiem,
lai viņai nav jābaidās caur mežu doties
pie vecmāmiņas.
Koncerts bija jauks un sirsnīgs, skatītāju pilnā zāle un skaļie aplausi pierādīja to, ka bērni ir brīnumi, kas rada
pasauli skaistāku. Paldies visiem par
atbalstu, lai šis koncerts notiktu!
Dana Krēsliņa

Rīgas reģionālā virsmežniecība informē, ka Valsts
meža dienests ar 2018. gada 27. aprīli nosaka meža ugunsnedrošā laika posma sākumu visā valsts teritorijā.
Saskaņā Latvijas Republikas Ministru kabineta
01.09.2016. noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”
423. punktu meža ugunsnedrošajā laika posmā aizliegts:
kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs
vietas;
atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;
veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības, izņemot atbilstoši ierīkotas vietas;
medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot
trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;
braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu
un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai;

ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem
transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecību
veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt
uguns novērošanas darba veicējus.
Meža ugunsnedrošajā laika posmā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju.
Papildus minētajam saskaņā ar Ugunsdrošības un
ugunsdzēsības likuma 10.1 pantu meža īpašniekam (valdītājam) ir pienākums nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā, kā arī pēc Valsts meža dienesta amatpersonu pieprasījuma veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību
pēc meža ugunsgrēka likvidācijas.
Meža degšanas gadījumā lūdzam zvanīt:
Rīgas reģionālā virsmežniecības operatīvajam dežurantam – 20290468
Meža uguns apsardzības inženierim – 29358889
VUGD – 112
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Madlienas vidusskolas skolēni piedalās
20. skolu sadraudzības pasākumā Jūrmalā

27. aprīlī Madlienas vidusskolas
skolēni kopā ar direktoru Edgaru Viņķi
un skolotāju Anitu Jākobsoni viesojās
Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, kurai šogad
bija tas gods un atbildība uzņemt draugus no Aizputes vidusskolas, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas un Madlienas
vidusskolas. Jau divdesmito gadu skolotāji un skolēni nav zaudējuši interesi
tikties ar saviem vienaudžiem no citām
izglītības iestādēm, piedalīties kopīgos izglītojošos un izklaides pasākumos.
Šogad jauniešiem bija vienreizēja
iespēja viesoties Dzintaru koncertzālē „no sētas puses”, apskatīt nesen

27. aprīlī Ogres Kultūras centrā notika skolēnu deju kolektīvu deju repertuāra apguves pārbaudes skate. Šogad
Madlienas vidusskolu pārstāvēja deju
kolektīva „Lienīte” trīs grupas: 1-2.,

renovēto ziemas koncertzāli, aplūkot,
kā vēsturiskās vērtības veiksmīgi tiek
apvienotas ar moderniem būvniecības
risinājumiem. Mūsdienīgais skatītāju
zāles risinājums un tās transformācijas iespējamība atbilstoši apmeklētāju
vajadzībām lieliski sasaucas ar izcilu
akustiku, par ko paši pārliecinājāmies,
uzdziedot dziesmu „Bēdu, manu lielu
bēdu”. Interesanti, protams, bija apskatīt mākslinieku ģērbtuves, kuras
izmanto pasaulslaveni mākslinieki,
koncertējot Dzintaros. Jaunieši no Jūrmalas Valsts ģimnāzijas izrādīja Jūrmalas Mākslas skolu, kura atrodas jaunās
un modernās telpās, un mācību pro-

3-4. un 5.-7. klašu grupas. Dejotāji cīnījās ne tikai par labu rezultātu skatē,
bet arī savstarpēji, savas skolas ietvaros. Jau otro gadu „Lienītes” dejotāji
sacenšas savā starpā, kurai grupai

cesā plaši tiek izmantotas modernās
tehnoloģijas. Patīkams liekas pilsētas
risinājums – vienā kompleksā apvienot mākslas, mūzikas skolas un pilsētas bērnu bibliotēku, tādēļ būvlaukuma noskaņas bija savijušās ar jauno
mākslinieku darbu instalācijām skolas
pagalmā.
Tā kā tūrisma sezona Jūrmalā vēl
nav sākusies, tas radīja neierastu mieru un klusumu pilsētas ielās un pludmalē, toties muzejs mūs sagaidīja ar
plašu kūrorta tematiku, kur jūras viļņu
šalkās varēja klausīties Raiņa dzejas
rindās. Pēc iepazīšanās ar pilsētu pasākuma atklāšanas vārdus teica Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktore Sandra
Rone, uzteicot visus par ilgo draudzības saišu uzturēšanu un sadraudzības
kopšanu. Pasākuma gaitā jaunieši rādīja vizītkartes, vēroja jūrmalnieku sagatavoto teātra izrādi, spēkus mēroja
Erudīcijas konkursā un uzdejoja diskotēkā. Gandarījums par to, ka šādās
tikšanās reizēs jauniešiem ir iespēja
apskatīt citas izglītības iestādes, gan
aprīkojumu, gan iekārtojumu, veidot
jaunus kontaktus ar saviem vienaudžiem un atpūsties atšķirīgā vidē. Nākamajā gadā tiksimies Aizputes vidusskolā.

augstāks punktu skaits, tai tiek saldējuma kaste. Šajā gadā divām grupām
bija vienāds punktu skaits, tāpēc dejotāji nopelnīja 2 kastes ar saldējumu.
Visi dejotāji saņēma I pakāpes diplomus: 1.-2. klašu (43 punkti), 3.-4. klašu
(43 punkti) un 5.-7. klašu (41 punkts)
grupa. Paldies dejotājiem par ieguldīto darbu, bet atceramies, ka ir vieta
izaugsmei. Paldies skolotājām Signei
Kušnirei, Danai Krēsliņai un Marutai
Viducei-Ševelei, kuras skates dienā
bija lieliski palīgi, kā arī neiztrūkstošai
mammu komandai, kuras palīdzēja sapost un paēdināt bērnus. Novēlot raitu dejas soli, gatavojoties festivālam
„Latvju bērni danci veda” un sezonas
noslēguma ekskursijai Daugavpilī 26.
un 27. maijā.
Deju skolotāja Vineta Tumane
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No 23. līdz 27. aprīlim mūsu pirmsskolā notika projektu nedēļa „Mēs –
Madlienai”, kas bija veltīta iestādes
51. dzimšanas dienai. Katrai dienai bija
savs raksturs, sava tēma un aktivitātes.
Pirmdiena – izzinošā diena „Madliena fotogrāfijās”. Bija ļoti interesanti redzēt bildēs, kā Madliena izskatās
dažādos gadalaikos un kā tā ir mainījusies gadu gaitā. Paldies vecākiem, kas
pāršķirstīja savus foto arhīvus un ļāva
mums ieskatīties viņu fotogrāfijās.
Īpaši gribam pateikties Gunai Brīvulei,
kuras uzņēmumus mēs izmantojām,
veidojot foto albumu, ko bērni varēja aplūkot uz lielā ekrāna. Šajā dienā
grupām bija uzdevums pastaigas laikā uzņemt savu Madlienas fotogrāfiju

un izveidot stāstu par to. „Pīpenītes”
grupa izvēlējās nofotografēt autobusu
pieturu, jo pavisam drīz šī vieta mainīsies. „Saulespuķes” grupa nofotografēja autodarbnīcu, jo šī vieta nebija
redzama prezentācijā.
Otrdiena – kulinārijas diena –
„Madlienas jaunie pavāri”. Visās grupiņās notika aktīva rosība – tika gatavotas kanapē maizītes, krabju salāti,
augļu salāti un cepumu kūkas. Ļoti garšīga diena!
Trešdiena – radošā diena – „Dāvana Madlienai”. Mēs savas iestādes
51. dzimšanas dienā gribējām sveikt
ikvienu madlienieti, tāpēc bērni darināja smaidošas saulītes, zvaigznītes
un taurenīšus, ko dāvināt ikvienam satiktajam iedzīvotājam Madlienā.

Šogad laika apstākļi nav labvēlīgi
vieglatlētikas treniņiem stadionā, tomēr skriet un mest rīkus var arī vēsā
laikā. Madlienas skolēni aprīļa mēnesī
divas reizes nedēļā piedalījās „Madlienas veselības” apļu pusstundas skrējienā.
Mazajā grupā meitenēm 1. vieta
Sandijai Liepai, 70 apļi, 2. vieta Heidijai Rimšai, 36 apļi, 3. vieta Aigai Rudzgailei, 34 apļi. Zēniem 1. vieta Aleksim
Krūmiņam, 73 apļi, 2. vieta Salvim
Rudzgailim, 37 apļi, 3. vieta Laurim Boreiko, 14 apļi.
Vidējā grupā meitenēm divas pirmās vietas – Iluta Rubenei un Martai
Graudiņai par noskrietajiem 85 apļiem.
3. vieta Monikai Dehtevičai, 80 apļi.
Zēnu grupā 1. vieta Tomam Eglājam,

98 apļi, 2. vieta Patrikam Ozoliņam,
57 apļi, 3. vieta Kalvim Veinbergam, 51
aplis.
Vecākajā grupā meitenēm 1. vieta
Annijai Kļavai, 25 apļi, zēniem 1. vieta
Emīlam Zvirbulim, 25 apļi.
Vidusskolas zēni – 1. vieta Emīlam
Smilškalnam, 106 apļi, 2. vieta Dāvim
Grecam, 65 apļi, 3. vieta Ivaram Dehtevičam, 32 apļi.
19. un 24. aprīlī skolēni piedalījās
Aizkraukles mešanas sacensībās un
izcīnīja godalgotas vietas. U12 grupā
meitenēm Sandija Liepa šķēpa mešanā (300 g) ar rezultātu 21.35 m izcīnīja
1. vietu. U18 grupā Luīze Madara Dzene
lodes gūšanā ar rezultātu 10.09 m 3.
vietā. Emīls Smilškalns trešais šķēpa
mešanā (700 g) ar rezultātu 43.34 m.

Ceturtdiena – muzikālā diena –
„Man dziesmiņu nepietrūka”. Ceturtdienas rītā zālē pulcējās ne tikai bērnudārza bērni, bet pie mums ciemojās arī
Madlienas vidusskolas 1. un 4. klases
skolēni. Paldies mūzikas skolotājām
Ilvai Kaulačai un Ivetai Mežajevai par
jaukajām un pozitīvajām emocijām,
kuras mums sniedza mazie vokālisti.
Valters nodziedāja solo dziesmu par
apelsīniem, dueti – Māra un Kārlis –
dziesmu par lielo zivi, Elizabete un
Marta par rozā bantēm, zēnu kvartets
– dziesmu par mafiju un ansambļi –
popgrupa „Zvaniņš” par to kā viņiem
patīk padziedāt, pirmklasnieki jautro
dziesmu par pūpēdi, ceturtie par gaisa
balonu un vēl citas skanīgas dziesmas.
Piektdiena – ekskursiju diena –
„Dāvā smaidu”. Visu sešu grupu bērni
devās nelielās ekskursijās pa Madlienu, lai dāvātu savus darinātos „smaidiņus”. Gāja uz bibliotēku, ģimenes ārstu praksi, pagastmāju, kultūras namu,
tirgus laukumu, skolu un veikaliem.
Paldies visiem, kuri ar prieku uzņēma
mazos ciemiņus! Ceru, ka arī jums šī
diena likās priecīgāka.
Projektu nedēļa nu ir aizvadīta, iegūtas pozitīvas emocijas, jaunas idejas radošajiem darbiem. Liels paldies
„Taurenīša” kolēģītēm par ieguldīto
dabu. Lai šī labi padarīta darba sajūta
jūs nepamet līdz mācību gada beigām!
VPII „Taurenītis” vadītāja
Ingrīda Mārtiņa

Labi sasniegumi Ogres novada krosa sacensībās Ilutai Rubenei – 1. vietā D grupas meitenēm. 1 vietā Emīls
Ernests Zvirbulis C grupas zēniem. 1.
vietā Krists Reinhards Zariņš C grupas
zēniem, 2. vietā Alta Siliņa B grupas
meitenēm un otrais Emīls Smilškalns A
grupas jauniešiem. Pirmajā sešiniekā
iekļuva arī Liene Šķēla, Marta Graudiņa, Santa Streile, Krista Streile. Paldies
skolēniem par labiem startiem. Sezona
vieglatlētikā tikai sākas. Lai veiksme
turpmākajos startos un treniņos stadionā!
Madlienas vidusskolas skolotājs un
Ogres sporta centra treneris
Jevgēnijs Liepa
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Pavasara koncerti

Pavasaris gaisā, pavasaris sirsniņās, gribas atraut logus vaļā, piedziedāt pilnu pagalmu, doties ārā, izlidot
pasaulē. Mūzikas nodaļas audzēkņi,
visu gadu neatlaidīgi jaunus skaņdarbus apguvuši, marta nogalē devās ārpus savas skolas sienām, devās sevi
parādīt, iemācīto atskaņot un instrumentus saulē žilbināt. Saule, no tuntuļošanās ziemas mākoņos pamodusies,
mūs sveicināja spoža un spilgta. Diena
kā radīta svētkiem. Tad lai top!
Sasēdāmies autobusā, devāmies
uz kaimiņpagastiem koncertēt. Vispirms piestājām Ķeipenē. Mūs sagaidīja priecīgs Ķeipenes pamatskolas
kolektīvs. 29. marts, zaļā ceturtdiena,
pēdējā mācību diena pirms Lieldienām, skolā gaisā virmoja pacilātība un
satraukums. Vecāko klašu puiši palīdzēja iekārtot zāli, tika sanesti krēsli.
Iekārtojāmies sporta zālē, uzskaņojāmies un aicinājām ķeipeniešus klausītāju rindās. Vēl nedaudz nobijušies
no lielās uzmanības, mulsām, atskaņojot iemācīto. Bet jaunieši tika galā ar
lampu drudzi, un atsaucīgie klausītāji
spēja kliedēt uztraukumu, mums tika
sacīti paldies vārdi un uzdāvināta liela
tūta konfekšu! Kopīgs foto, paldies Ivo
Bombānam, mūsu skoliņas Mākslas
nodaļas absolventam, par iejušanos
fotogrāfa lomā, paldies skolotājai Mairitai Upeniecei par viesmīlību!
Turpinājām ceļu jau atbrīvotākā
gaisotnē, čaukstot konfekšu papīriem,

pārrunājām uzstāšanos, audzēkņi apzinājās savas stiprās un vājās puses.
Nākamā pietura Taurupē. Mūs sagaidīja izpalīdzīgi jaunieši, meitenes pieklājīgi smaidīja un rādīja ceļu uz zāli,
lielie puiši palīdzēja sanest instrumentus. Skoliņa silta un omulīga. Zālē uz
skatuves saplaukuši pūpolzari, jutāmies kā pavasara vēstneši. Spēlējām
droši, otrais koncerts taču, bijām iesildījušies! Taurupieši mums paldies sacīja ne tikai uzdāvinot saldumu izlasi,
bet arī uzklājot gardu pusdienu galdu!
Tieši tas, kas vajadzīgs! Jutāmies ļoti
gaidīti, ēdiens garšīgs – kā mājās. Liels
paldies direktorei Lonijai Pušmucānei,
noteikti brauksim vēl!
Atvadījāmies, jaunieši pagalmā
mums novēlēja izdošanos un veiksmīgu ceļu, un devāmies uz Mazozoliem,
savu pēdējo tās dienas pieturu. Piebraucot pie skoliņas, daži audzēkņi,
pieraduši pie Madlienas skolas lielās
ēkas, šaubījās, vai maz īstā vieta, ēka
pārāk maza skolai, tā varot būt aptieka! Taču viss pareizi, tā tiešām mājīgā
un viesmīlīgā Mazozolu skoliņa. Tikām
uzņemti tāpat kā iepriekšējās skolās
– vecāko klašu audzēkņi palīdzēja ienest digitālās klavieres, skolas kolektīvs vēlīgi ierādīja klasi, kur iekārtoties
un uzskaņot instrumentus. Jaunieši,
šajā dienā atskaņojot iemācītos skaņdarbus jau trešo reizi, jutās brīvi un
nepiespiesti, bērnu izpildījums sniedza gandarījumu līdzi atbraukušajiem

pedagogiem – saksofona un klarnetes
spēles pedagogam Andim Bičevskim
un klavierspēles skolotājai un koncertmeistarei Valdai Garūtai. Katra
pedagoga sapnis – redzēt un dzirdēt
savus audzēkņus spēlējam ar prieku
un emocionālu atdevi. Tieši tik lieliski
bijām pavadījuši 29. marta pirmo dienas daļu, pārvarot savu satraukumu,
nedrošību un lampu drudzi, sasniedzot spēles prieku un skatuves azartu!
Paldies visiem audzēkņiem, kas šo
dienu padarīja īpašu ne tikai sev, bet
arī citiem – 1. vijoles klases audzēknei
Patrīcijai Annai Ronei, 1. flautas klases
audzēknei Esterei Keitai Līcītei, 1. sitaminstrumentu klases audzēknim Patrikam Nikolajam Ozoliņam, 1. saksofona klases audzēknei Kristiānai Līvai
Līcītei, 2. klavieru klases audzēknim
Reinim Jānim Zemītim, 3. saksofona
klases audzēknim Harijam Pluģim, 4.
klavieru klases audzēknei Aleksandrai Lepsei, 5. klavieru klases audzēknei Paulai Trencei, 5. klarnetes spēles
klases audzēknim Krišam Bičevskim,
6. klavierspēles klases audzēknei Ancei Augšpulei, 6. flautas spēles klases
audzēknēm Ancei Millerei un Samantai
Ozolai. Paldies pedagogiem, kas viņus
sagatavojuši – Ilvai Kaulačai un Sarmītei Paeglei (klavieres), Rūdolfam Bahmanim (vijole), Andim Bičevskim (klarnete, saksofons), Kristapam Karpam
(sitaminstrumenti) un Jurim Gailītim
(flauta). Paldies Krapes šoferim, kas
mūs izvizināja. Paldies Ķeipenes, Taurupes un Mazozolu skolu kolektīviem
par uzņemšanu! Paldies mums katram,
kas piedalījās, lai taptu šī diena! Lai
top jauni svētki!
Un jauni svētki tapa! 19. aprīlī pie
mums ieradās viesi no Alfrēda Kalniņa
Cēsu Mūzikas vidusskolas. Klavierspēles skolotāja Benita Zvīgule bija sagatavojusi koncertlekciju par austriešu
komponistu Franci Jozefu Haidnu.
Skolotāja Zvīgule aizrautīgi stāstīja interesantus, mazāk zināmus faktus par
komponistu, savukārt jaunie mūziķi
tos atbilstoši stāstījuma tēmai ilustrēja
ar Haidna sacerētajām kompozīcijām.
Audzēkņi arī saviem skatuves tēliem
bija piešķīruši „haidnisku” garu, tērpu
papildinot ar parūku. Koncerta pirmā
daļa bija veltīta Haidnam, tajā uzstājās
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jaunākie audzēkņi, otrajā daļā koncertēja vidusskolēni, izpildot dažādas,
arī mūsdienu autoru kompozīcijas.
Klātesošos aizrāva gan metāla pūšaminstrumentu kvartets, gan klavieru
trio. Jaunieši arī prezentēja savu skolu,
stāstīja par Cēsu Mūzikas skolas aktivitātēm un pašu izaugsmi, piedaloties
Erasmus un citās apmaiņas programmās, viņi atzina, ka skolas lielais pluss

Mana Madliena
ir ģimeniskums, kas tajā valda. To varēja just arī viesu savstarpējās attiecībās, lielākajiem gādājot un rūpējoties
par mazākajiem. Varētu tikai novēlēt,
lai arī mūsu audzēkņi „saslimst” ar
mūziku un gribētu tikpat entuziastiski
turpināt to apgūt! Paldies, Cēsis, Jūs
mums atvedāt svētkus!
Svētkus radām mēs paši! Jau 10.
maijā skolā svinēsim Ģimeņu dienu!
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Kopā sanāksim pl.17.00 uz Mūzikas
nodaļas audzēkņu koncertu un konkursu laureātu un dalībnieku sveikšanu, savukārt pl.18.00 aicinām visus
– gan mūzikas, gan mākslas nodaļas
audzēkņus – kopā ar saviem vecākiem, vecvecākiem, māsām un brāļiem
apmeklēt radošās darbnīcas Mākslas
nodaļā. Esiet visi laipni gaidīti, radīsim
kopā svētkus! Lai top!

K. Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņu sasniegumi aprīlī

Aprīlis nes ne tikai jokus un krāsainus lietus pilienus, bet arī prieku
un gandarījumu par mūsu audzēkņu
sasniegumiem dažādos konkursos.
Valsts konkursā Latvijas profesionālās
ievirzes mākslas un dizaina izglītības
programmu audzēkņiem šogad skolu
pārstāvēji 4 audzēknes – Liene Emīli-

ja Ozoliņa, Kristīne Povha (pedagoģe
Skaidrīte Krīgere), Evelīna Irbīte un Undīne Dzene (pedagoģe Inta Putniņa-Cīrule). Šī gada tēma bija grāmatu grafiskais dizains un ilustrācija. 5. klases
audzēkne Evelīna Irbīte saņēma Atzinību savā vecuma grupā, kas ir augsts
novērtējums, jo konkursā kopumā pie-

dalījās 564 dalībnieki, Evelīnas pārstāvētajā vidējā grupā – 198 dalībnieki.
Savukārt Mārupes Mūzikas un
mākslas skolas rīkotajā Latvijas
mākslas skolām veltītajā konkursā
„Skaņu palete” ar šī gada tēmu „Saknes” piedalījās Linda Juodžonite, Liene Emīlija Ozoliņa, Sandija Tobiase un
Jogita Lazdiņa skolotājas Edītes Lases
vadībā. Darbi tika izstrādāti tekstilmākslas tehnikā. Linda Juodžonite
saņēma skatītāju Atzinību, bet Jogita
Lazdiņa ieguva 2. vietu savā vecuma
grupā.
Mūzikas nodaļu tikko 25. aprīlī notikušajā Vidzemes reģiona Mūzikas un
mākslas skolu akordeonistu – solistu
konkursā „Cēsis – 2018” pārstāvēja
akordeona spēles skolotājas Samantas Čipinskas 1. klases audzēkne Endžija Andriksone, kas savā vecuma
grupā ieguva 2. vietu.
Esam lepni par saviem audzēkņiem
un pedagogiem!
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arī gribas jauniem līdzi lēkt un griezt
deju ar augsti paceltu galvu, lina blūzi, vilnas svārkiem un īstām pastalām.
Ak, šie mazie, sietie, ikdienišķie un reizēm aizmirstie sīkumi… Slēpjas tepat,
manā Latvijā!
Tince Mūrniece, 10. klase

Latvijā atnācis pavasara siltums,
saule un ziedu krāsas. Skan putnu
dziesmas, un čalo strautiņi. Tēvzeme
mostas un uzsmaida ziedonim. Krāšņa
ir mana dzimtene pavasarī un lepna
simtgades gaidās. Lai jaukie un patriotiskie 9.a un 10. klases skolēnu radošie
darbi un 8.a klases zīmējumi ir dāvana
skaistajā jubilejā!
Mana Latvija!
Dzimtene, kur piedzimu.
Vieta, kur dzīvo ģimene.
Dzimtene, kuru mīlu, cienu.
Vieta, kur dziesmas skan,
Bet deju izdejo.
Tēvzeme, kur četri gadalaiki
Nāk un aiziet.
Latvija – stipra valsts!
Cīnīsies un nepadosies
Par savu tautu, kuru mīl.
Mana Latvija!
Kristīne Jankava, 9.a klase
Mūsu Latvija ir brīnišķīga. Katrā tās
novadā un pagastā slēpjas kas skaists,
neredzēts un neiepazīts. Valsts austrumos mēs varam izjust zilo ezeru spēku un dzirdēt skanīgo latgaļu valodu.
Virzoties uz rietumiem, mums jākāpj
pāri Vidzemes augstienei. No Gaiziņa
rudenī varam lūkoties uz krāšņajām
koku lapām upju senlejās. Pa Daugavas līkumiem tā mūs uz galvaspilsētu
Rīgu aiznesīs. Tur varēsim izjust mazo,
bruģēto ielu šarmu un jūgendstila ele-

ganci. Zemgalē varam lepoties ar pilīm
un muižām, taču Latvijas rietumos,
Kurzemē, mēs izjutīsim vēja un jūras
glāstus. Tāda ir mana dzimtene. Tā ir
mana Latvija.
Linda Smilškalne, 9.a klase
Latvija ir mana dzimtene un mājas. Mēs varam lepoties, ka dzīvojam
brīvā valstī. Novembrī Latvijai ir divi
nozīmīgi datumi – 11. un 18. novembris. Šajā mēnesī ikviens latvietis rotā
savu apģērbu ar Latvijas karoga piespraudi. Lentīte ir atgādinājums par
1919. gada 11. novembra uzvaru pār
Bermonta karaspēku, kā arī 1918. gada
18. novembra Latvijas valsts brīvības
pasludināšanas dienu. Valsts simtgade ir vērienīgākais notikums mūsu
tēvzemei. Latvija ir dārgākā vieta tiem
cilvēkiem, kuri to patiešām uzskata par
savu dzimteni. Mēs varam būt pateicīgi mūsu brīvības cīnītājiem. Es esmu
pārliecināta, ka vēl ilgi varēsim saukt
Latviju par neatkarīgu valsti.
Elīza Rasma Bičevska, 9.a klase
Šalc rietumu vēji priežu silā, un
zum bites kaimiņa dravā. Kāda rūpīga
saimniece marinē pēdējos gurķus, ko
Ziemassvētku vakarā galdā celt. Neticēsiet, opis ada sarkanbaltus cimdus, un bērni gar jūru dzintarus lasa.
Ap ugunskuru satupējuši ļaudis, kā
no grāmatas raiti dzied par Laimu un
Māru, par darbiem un svētkiem. Blakus rībina koklētāji un stabulnieki
tādu jautru un skanīgu meldiņu. Man

Latvija – tā mana dzimtene. Vieta,
kurā es esmu dzimusi, un vieta, kurā
dzīvoju. Tā ir mana tēvzeme, mans
gods un lepnums. Latvija ir kas vairāk
par valsti ar skaistiem gadalaikiem un
lieliem mežiem. Tā ir vieta, kur es vienmēr varēšu atgriezties… atgriezties
savās mājās, siltumā un drošībā. Šī
valsts glabā atmiņas – gan labās, gan
sliktās. Katra vieta manī raisa apbrīnu
par to, cik Latvija var būt unikāla. Pavasarī tā kokiem uzvelk zaļu pumpuru
segu, vasarā ietērpjas zaļā lapu kleitā.
Rudenī ietinas lapu zeltā, bet ziemā
– baltās, brīnumu pilnās kupenās. Es
Latvijas vārdu izsaku ar pacilātību un
lepnumu, jo tāda šī valsts ir – skaista,
unikāla, neaizmirstama.
Ance Ikauniece, 10. klase
Latvija ir mana dzimtene, manas
mājas. Latviju veido tās daba. Tomēr
Latvija var lepoties ne tikai ar savu
ģeogrāfisko stāvokli, bet arī vēsturi.
Savas valsts neatkarību mēs nevaram
novērtēt par zemu. Tik daudz asaru ir
izliets, lai tikai mēs varētu dzīvot neatkarīgā valstī. Latvijas nākotne ir jaunieši, šobrīd mēs saprotam, cik dārga
ir mūsu valsts. Ejot pa ielu un redzot izkārtos karogus, saprotam, ka neesam
vienīgie patrioti šajā valstī. Ikreiz, kad
domājam, ka citviet ir labāk, atliek vien
palūkoties uz valsts simboliem, lai saprastu, ka labi ir tepat Latvijā. Te stiepjas mūsu radu saknes, esam šeit dzimuši un auguši. Tā ir brīnišķīga sajūta,
ka zini, ka ir vieta, kur varēsi atgriezties
un vienmēr būsi gaidīts.
Laura Krupskaja, 10. klase
Mana mazā, mīļā tēvu zeme
Ar baltām bērzu tāsīm māj.
No malu malām sanāk tauta
Ar skaļām balsīm tevi sveikt.
Lai vienmēr cēla tava stāja,
Ap tevi vienmēr draugu pulks!

2018. gada maijs
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Saulgriežu bungas rīb,
No dziesmām un dejām
Latvju kalni trīc.
Meitas un dēli,
Mātes un tēvi
Vienotā saskaņā
Trīs kopīgā garā.

Tev zelt un plaukt,
Vien nepazaudēt savu brīvi.

Vīlušies par viņu spējām.
Bet tie tik skrien uz dejām.

Ir jāpaliek man savā zemē,
Jo vecās vietas jāatklāj no jauna.
Ar to es lepojos
Patiesi un no visas sirds.
Paula Kļaviņa, 10. klase

Tautieši projām brauc,
Labāka dzīve tos sauc.
Īrija tiem otrās mājas,
Šķiet, labi tur klājas.

Kovārņi man ausīs brēc –
Kamēr vēl vari, bēdz!
Tie simts kungi
Uz pleciem Tev sēž
Un uz pusēm plēš.
Brīnumus tie sola,
Pēc tam acis tik bola.
Paliekam mēs garām sejām,

Bet viss nav tik slikti,
Lai arī daži ir pikti
Par kungu nepildītiem solījumiem
Un valdības slēptiem darījumiem.
Taču daba mums ir skaista,
Tūristus tā saista.
Gan hūtes, gan naģenes
Aicina viesus smērēt laķenes.

Mākslas nodaļā

Iestājpārbaudījumi jebkurā darba dienā no
21.–28.maijam no pl. 14.00–17.30.
Līdzi jāpaņem 3 zīmējumi – mājas darbi.
Profesionālās ievirzes izglītības programmā
„Vizuāli plastiskā māksla” mācību ilgums 6 gadi
(maksa 13.00 EUR mēnesī).
Interešu izglītības programmā „Mazā mākslas skoliņa”
uzņem bērnus līdz skolas vecumam vai
mazāko klašu skolēnus,
„Studija” un „Tekstlmākslas studija” uzņem pieaugušos
un vecāko klašu skolēnus. (maksa 9.00 EUR mēnesī)

Mūzikas nodaļā

Pieneņpūku pļavā
Vai kviešu druvā
Bišustropa sunošā skaņā
Pat visdziļākajā purvā –
Te ir maza zemīte mums –
latviešiem.

Konsultācijas 21. vai 22.maijā no pl. 14.00–17.00.
Iestājpārbaudījumi 24. maijā no pl. 14.00–18.00 vai
28. maijā no pl. 15.00–17.00.
(jānodzied dziesmiņa).

Revolūciju gaidot
Un cerīgi smaidot,
Es melnzemi aru
Un rudzu sēklas kaisu.
Caur gadsimtu smagajiem jūgiem
Ar gaišumu sirdī
Un spēcīgu roku,
Kas kvēlošu lāpu nes,
Lai redzētu to –
Sarkanbaltsarkano…
Annija Augšpule, 10. klase

Profesionālās ievirzes izglītības programmas:
Klavierspēle un vijoles spēle no 6 – 7 gadu vecuma.
Mācību ilgums 8 gadi.
Akordeona spēle, pūšaminstrumenti (flauta, klarnete,
saksofons) un sitaminstrumenti no 8 – 9 gadu vecuma.
Mācību ilgums 6 gadi. (maksa 13.00 EUR mēnesī)
Interešu izglītības programmā „Mazā mūzikas skoliņa” uz
grupas nodarbībām uzņem bērnus līdz skolas vecumam vai mazāko klašu skolēnus (maksa 7.00 EUR mēnesī).
Audzēkņi, kā arī pieaugušie var apgūt kāda instrumenta
spēli (klavierspēli, vijoles, akordeona, flautas, saksofona, klarnetes vai sitaminstrumentu spēli) individuālajās stundās (maksa
par stundu 5,86 vai 6,33 EUR).
Uz iestājpārbaudījumu bērniem jāierodas ar vecākiem
vai aizbildņiem, līdzi ņemot dzimšanas apliecību, vai pieaugušajiem – pasi. Iestājoties skolā, būs jānoslēdz Izglītošanas
līgums un jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa.
Informācija pa tālr.65039075; 28323898
Madlienas bibliotēka uzsāk pasākumu ciklu
KINO DIENAS

“No pagātnes līdz mūsdienām”

10.maijā pl. 10.00 kino diena bērniem
26.maijā pl. 12.00 kino diena pieaugušajiem

KULTŪRAS NOTIKUMI
MADLIENAS KULTŪRAS NAMĀ
10.maijā pl.19.00 Madlienas kultūras nama kinozālē

Dokumentālā spēlfilma „Mērijas ceļojums”
Ieeja: 2 EUR

12. maijā pl.18.00 Madlienas kultūras namā

DRAUDZĪBAS KONCERTS

Jauniešu deju kolektīvs „Daina” ar saviem draugiem
sveiks māmiņas. Ieeja: bez maksas
15. maijā pl.19.00Madlienas kultūras namā

Ģimenes dienai veltīts koncerts
“Mazo, skaisto mirkļu brīnumi!”

Koncertā piedalās:
Manguļu ģimene, Ogres sākumskolas mūsdienu deju
grupa „Karamelles” (vadītāja Linda Mangule), Nikola Markovska, Letīcija Ekkerte, Patriks Ozoliņš, Roberts Baltacis,
Māra Kļaviņa, Ilze Jankuna un Elīna Ratmeistere
Ieeja: bez maksas
24. maijā pl.19.00Madlienas kultūras nama kinozālē

Populārzinātniska dokumentāla filma
„Baltu ciltis” Ieeja: 2 EUR

Notikumi K. Kažociņa Madlienas Mūzikas
un mākslas skolā

10. maijā skolā ir Ģimeņu diena, pl.17.00 koncerts, 		
pl.18.00 radošās darbnīcas.
26. maijā pl.14.00 notiks izlaidums.
Madlienas pagasta iedzīvotājiem
Oveselības piedāvājums MAIJAM:

No 25. aprīļa līdz 19. septembrim katru trešdienu plkst.
19.00–20.00 pie Madlienas k/n – nūjošanas nodarbības.
Nūju skaits ierobežots. Zvanīt 29388012 Lindai
7. maijā plkst.14.30–16.30 Madlienas k/n – veselīgu un
ekonomisku maltīšu gatavošana
10. maijā plkst. 11.00–13.00 Madlienas pansionātā –
veselīgs asinsspiediens un fiziskās aktivitātes, vadīs
kardiologs
24. maijā plkst. 17.00–20.00 Madlienas pansionātā –
garīgās veselības profilakses seminārs „Demence”
Sadarbībā ar Ogres novada SC un
Madlienas pagasta pārvaldi
Ar maija mēnesi Madlienas stadionā
notiks pusstundas skrējiens

„Madlienas veselības apļi - 2018”

Skriet gribētāji tiek aicināti
no 3.maija līdz 27.septembrim
ceturtdienās plkst. 18.00
		
Sporta skolotājs - J.Liepa

10. maijs Mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu
13.00 uzvarētāju un sporta laureātu
apbalvošanas pasākums
11. maijs 13.00 Mātes dienas koncerts „Māte un Latvija”
18. maijs Pēdējais zvans 9. un 12. klašu skolēniem
26. maijs Skolēni piedalās tautas deju festivālā
„LBDV” Daugavpilī
29. maijs

Pasākums 4. klašu skolēniem 		
„Atvadas no sākumskolas”

31.maijs

Skolas Karoga svētki

Līdzjūtības
Kam, tētiņ, tālu gāji,
Kā saulīte norietēji?
Mums pietrūka mīļu vārdu,
Tava gudra padomiņa.
Izsakām līdzjūtību Vladimiram Deņisenko ar ģimeni,
tēvu mūžībā pavadot.
		
Kaimiņi „Atvasēs”
Ar ko izmērīt dzīvi?
Ar ko mūžu var mērīt?
– Ar septiņām pēdām. Es nezinu cita.
Ar to, kas paliek pēc nāves.
Ar cilvēcību.
(L. Brīdaka)
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem,
Mirdzu Maigu Zemīti mūžībā pavadot.
Kaimiņi „Madarās”
Atstājiet mani šai vietā,
Kur bērzi un vītoli plaukst,
Kur pļavas izsmaržo rietā,
Kur gājputni rudeņos sauks!
Atstājiet mani šai pusē,
Kur zvaigznes augustā krīt!
Kur iešalko vēji un klusē,
Kad mēness aiz mākoņiem slīd.
Skumju brīdī esam kopā ar Mudīti, brāli aizsaulē pavadot.
Kolēģi „Pagastmājā”
Es redzēju karstas vasaras
Un cīruļus pavasarī,
Man pietrūka spēka rudenim,
Es aizeju, mani mīļie,
Par mani neraudiet.
Cik nolikts – noiets.
Izsakām dziļu līdzjūtību Mudītei Bagajevai,
no brāļa atvadoties.
Kaimiņi „Ābelēs”

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.

