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Iepin vainagā dažādus ziedus,
Ieloki nakti un ieloki dienu.
Paņem pa staram no lēkta un rieta...
Tie mirkļus burvīgos vienos.
Ieklausies sienāžos, ieskani bitēs,
Dunduru dūkoņā-dziesma top tava.
Saule kā kamoliņš ritēja, ritēs...
Mosties ar sauli un riti tu arī.
/Aija Celma/

Sirsnīgi sveicam
jūnija jubilārus!

Nē, nav nekādu robežu, cilvēks
pats tās rada, lai pēc tam tiktu tām atkal pāri. Un tāpēc šķiet – dzīve kļuvusi
tik sarežģīta un grūta.
Cik bērns savā būtībā ir vienkāršs
un nesamākslots! Mēs visi reiz tādi
bijām – bez lieliem sarežģījumiem.
Pasaule tad likās kā jaunatklājums, tik
interesanta, plaukstoša. Un viegla...
Bet laika gaitā parādījās dažnedažādas koncepcijas – „ir tā” un „ir šitā”.
Pārliecības, aizspriedumi, daudzas un
dažādas liekas nastas. „Te ir manējie”,
un „te nav manējie”. Un tad viss tika
smalki sadalīts robežu robežās, un pasaule palika ļoti nopietna.
Paskaties, kā ugunskurā viss sadeg! Malka degot vairs nekad nepaliek
tā pati, kāda tā bija iepriekš. Uguns to
sadedzina un pārvērš par oglēm. Pasaule nekad nebūs tāda pati, kāda tā
bija iepriekš. Tā nekad arī neapstāsies.

Mainīgums rada kustību, un nav nekāda iemesla, lai tā apstātos. Robežas,
kas novilktas starp cilvēkiem, arī nav
mūžīgas, tās var sadedzināt, apjaušot,
cik patiesībā bijušas muļķīgas un bezjēdzīgas.
Kad tuvākie draugi sastrīdas, it kā
„uz mūžīgiem laikiem” novelk savā
starpā robežas. Lai arī sastingums,
naids, aizvainojums ir viņu starpā, tas
nenozīmē, ka mūžīgi mūžos. Ja paskatās plašāk, pasaulē vienmēr kaut kas
pamainās – draugi kļūst par ienaidniekiem, ienaidnieki – par draugiem, svešinieki kļūst par draugiem, svešinieki
kļūst par ienaidniekiem, nav nekādu
skaidru robežu. Kaut kas nedaudz pamainās, pēc tam vēl un vēl, un pēc
kāda brīža, šķiet, absolūti viss ir izmainījies.
Viss sadeg. Kā ugunskurā iemesta
malka. Un nevar teikt, ka par velti. Tā

degot siltumu dod. Nekas nekad nav
par velti.
Un tā, pamainot savu skatījumu,
laikam itin visas robežas var sadedzināt. Neturēt ļaunu prātu. Ja var sastrīdēties, var salabt, ja var aizvainot, var
atvainoties. Arī kļūdas var izlabot. Jo
nav taču nekā sastinguša, nav nekādu noteiktu robežu, viss ir plūstošs,
mainīgs, un nekad nekas neatkārtojas tieši tā, ka iepriekš. Arī, skatoties
uz savu tuvāko, var teikt – viņš jau nu
nekad nemainās un nemainīsies, bet...
ja vērīgāk ieskatās, viss viņā ir izmainījies, viņš nav iepriekšējais, bet gan
jaunais... Un, kad uz to kā jauno, nevis
iepriekšējo skatās, tad vairs nav tik apnicīgs un brīžiem kaitinošs...
Sadedzināt visas robežas, lai vieglums...
Mareks Liepa
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Par SIA „Madliena 2” lopkopības nozares nākotni

Saimniecības pamatnodarbošanās
ir piena lopkopība. Ganāmpulkā ir 350
slaucamās govis, kas izvietotas divās
fermās: „Suces” un „Zādzene”. Gadā
tiek izslauktas un nodotas pārstrādei
vairāk nekā 2200 tonnas piena. No
vienas govs gadā tiek izslaukti vidēji
7000 litri. Jāteic, ka valstī vidēji šis rādītājs ir krietni virs 8000 litriem gadā.
Esošās fermas ir celtas pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu sākumā un
šobrīd diezgan nolietojušās. Attālums
starp fermām ir 16 km, un gadā tie ir
lieli barības un darbinieku pārvadājumi. Jau tā smago lopkopēju darbu nav
iespējams vairāk mehanizēt: vārti par
šauriem, jumti par zemiem, lopbarības
šķūņi un kūtsmēslu krātuves par mazām. Lopi jākopj, jāpabaro un jāizslauc
katru dienu. Darbs sākas agri no rīta
un ir fiziski smags. Tas jāpaveic, vai līst
lietus vai cepina saule. Darbinieku, kas
to spēj izturēt, paliek arvien mazāk.
Par nozares tālāko darbību tiek do-

māts jau ilgus gadus. 2014. gadā tika
pieņemts lēmums par jaunas, modernas fermas būvniecību. Nodomus apturēja notikumi piena tirgū un zemās
piena iepirkuma cenas, kas samazinājās par 30 līdz 50 procentiem un tā divu
ar pusi gadu garumā. Nācās domāt par
izdzīvošanu, nevis attīstību. 2017. gadā
piena cena „atgriezās” tuvu pirms krīzes līmenim un varēja ņemt ārā no atvilktnēm dziļi paslēptos fermas būvniecības projektus. Visus šos gadus
esam mācījušies un smēlušies pieredzi
no labākajiem piemēriem mūsu valstī
un aiz tās robežām. Projekta izstrādei
veltīts vesels gads. Lai piepildītu mūsu
vajadzības un vēlmes, tapa projekts
320 slaucamo govju fermai. Projekta
kopējās izmaksas pārsniedz 2,6 milj.
eiro. Šādas izmaksas „pacelt” bez Eiropas Savienības un Latvijas valsts atbalsta nebūtu iespējams. Gada laikā
izstrādāts un iesniegts projekts Lauku
atbalsta dienestā, atrasta finanšu in-

2018. gadā K. Kažociņa Madlienas
Mūzikas un mākslas skolas Mākslas
nodaļai aprit 20 gadi. Skolu absolvējuši bērni no Madlienas, Ķeipenes, Taurupes, Mazozolu, Krapes, Meņģeles,
Lauberes, Lēdmanes pagastiem, jaunajos cilvēkos ir rosināts un attīstīts radošums. Izdomas bagāti ir arī audzēkņu vecāki, skolas darbinieki, pedagogi.
Cilvēki savam, reizumis tuvāko priekam rada brīnišķīgas lietas, mākslas
darbus, taču kautrējas tās rādīt un savus hobijus publiskot. Tālab vēlamies
sarīkot izstādi un parādīt, ka māksla
ir mūsu dzīves nepieciešamā komponente, kas bagātina gan tās radītājus,

gan vērotājus, aicina uz izaugsmi un
radošu attīstību. Atrašanās mākslas
vidē veicina darboties gribu un atbrīvo cilvēkā radītāju. Ar izstādi vēlamies
bagātināt savas skolas, Ogres novada
kultūras dzīvi, aicināt cilvēkus uz radošu pašizpausmi un jaunradi. Aicinām
skolas pedagogus, darbiniekus, absolventus un audzēkņu vecākus piedalīties izstādē!
Tēma brīvi interpretējama, darbi var
tikt izpildīti jebkurā tehnikā eksponēšanai plaknē vai telpiski. Tiek pieņemti oriģināldarbi skaitā līdz 3, darbiem
jābūt noformētiem izstādīšanai. Klāt
darbam jāpievieno darba pase, kurā

stitūcija, kas ir gatava finansēt projektu, ir noslēgti līgumi par fermas būvniecību un iekārtu piegādi.
Fermas būvniecībai tika izvēlēts
lauks, kas ir sabiedrības īpašumā netālu no esošās „Centra” jaunlopu fermas pie Grendeļu ceļa – meža ielokā
aiz mazdārziņiem. Projektējot fermu,
tika domāts par lopu labturību, par
ietekmi uz apkārtējo vidi, par roku
darbu samazināšanu. Ferma būs ar
četriem slaukšanas robotiem, arī barības padeve būs robotizēta. Kūtsmēslu
krātuve būs slēgta tipa novietota zem
fermas. Kūtsmēslu izvešana notiks ar
slēgtām cisternām. Fermas jumta kore
sliesies 10 metru augstumā ar regulējamu ventilācijas sistēmu.
Fermas būvniecībai atvēlēti 8 mēneši. Fermai nākamā gada sākumā jāsāk
darboties. Tik liela apjoma investīcijas
ražošanā saimniecība iegulda pirmo
reizi pastāvēšanas vēsturē. Arī saimniecības kolektīvam tas ir liels izaicinājums un uzdrīkstēšanās. Saprotams
arī ciemata iedzīvotāju satraukums
par būvniecības ieceri un procesu, par
pieaugošo transporta intensitāti, par
putekļu mākoņiem. Atvainojamies par
neērtībām, ko radīs būvniecības process. Bez veco ieradumu un stereotipu
laušanas nav iespējams progress.
SIA „Madliena 2”
valdes priekšsēdētājs
Vilnis Feodorovs

ir minēts autora vārds, uzvārds, darba
nosaukums, izpildījuma tehnika, materiāls. Dalībniekam darbi jāiesniedz
līdz 2018. gada 15. augustam, aizpildot
arī dalībnieka anketu (atrodas skolas
lietvedībā). Izstāde tiks atklāta skolas
pirmajā mācību dienā – 3. septembrī. Vēlāk izstādi paredzēts eksponēt
Ogres novada pagastu kultūras namos.
Skolā ir iespējams iepazīties ar izstādes nolikumu. Aicinām visus, kas saistīti ar K. Kažociņa Madlienas Mūzikas
un mākslas skolu, šo vasaru pavadīt radoši, neslēpt sveci zem pūra un piedalīties izstādē! Ar prieku radīsim prieku!
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Skolai saku paldies
būs grūti, jo te pavadīta lielākā daļa
manas bērnības.
Mārtiņš Strazdiņš, 12.kl.
Pavadītie 12 gadi Madlienas vidusskolā ir kļuvuši par daļu no manis. Tieši šis laiks veidoja mani kā personību,
palīdzēj aizprast dzīves motivāciju un
tās jēgu, kā arī šeit es ieguvu labākos
draugus. Madlienas vidusskola ir un
būs vieta, kur atgriezties.
Evija Korovacka, 12.kl.

Maijs izsmaržo ar ceriņiem un kreimenēm, ar kastaņu baltajām svecēm
un maijrozīšu smalkajiem ziediem.
Šai brīdī, kad daba krāšņā ziedonī un
skaistumā, Madlienas vidusskolas 9.
un 12. klases skolēni sava savai skolai
saka ardievas, aizvadot Pēdējā zvana
pasākumu, kārtojot valsts pārbaudes
darbus un sajūtot izlaiduma burvību.
Kādi bijuši skolas gadi? Kas paveikts
un sasniegts? Kam vislielākais paldies? Par to mūsu 9. un 12. klases absolventi.
Paldies ikvienam, ko satiku deviņu
gadu garajā ceļā. Katra diena nesa ko
jaunu un nepieredzētu. Pamatskolas
laiks bija piesātināts ar emocijām un
piedzīvojumiem.
Linda Smilškalne, 9.a kl.
Savai skolai novēlu daudz zinātkāru, atraktīvu, radošu un atsaucīgu skolēnu. Paldies skolotājiem par sapratni
un arī stingrību. Madlienas vidusskola
man vienmēr būs mīļa.
Kristīne Jankava, 9.a kl.
Skolas laiku atcerēšos kā labākos
gadus, jo tā ir daļa no manas sirds.
Skolai novēlu saules mūžu, lai ir daudz
skolēnu, kas tās vārdu „nes” pasaulē!
Alta Siliņa, 9.a kl.
Paldies skolotājiem par iemācīto.
Zinu, ka jūsu darbs nav viegls – nepaklausīgi skolēni, gari vakari, labojot
pārbaudes darbus, taču ir arī labi un
apzinīgi jaunieši. Madlienas vidusskolu vērtēju kā vienu no mājīgākajām, jo
vienmēr foajē ir svaigi ziedi vai rotājumi, klases – jaukos toņos, ik gadu no-

tiek remontdarbi, lai skola kļūtu skaistāka un modernāka.
Patrīcija Laurinoviča, 9.a kl.
Man kā sporta mīļotājai būtiski, ka
Madlienas vidusskolā liela nozīme tiek
pievērsta sportam, te ir labs sporta inventārs un jūtams gan skolas, gan pašvaldības atbalsts. Paldies skolotājam
J. Liepam, kurš ir prasīgs un dažreiz arī
uzstājīgs, taču vēlāk ir gandarījums par
paveikto un savām veiksmēm un uzvarām.
Ramona Smilškalne, 9.a kl.
Vislielākais paldies manam sporta skolotājam un trenerim Jevgēnijam
Liepam par to, ka mani iesaistīja sporta dzīvē, jo ar to vēlos saistīt savu nākotni. Tā ir daļa no manis. Madlienas
vidusskolā vienmēr esmu jutusies kā
mājās, jo te ir jauki un patīkami.
Monta Antonoviča, 9.a kl.
Paldies skolotājiem par dotajām
zināšanām, sapratni un iecietību. Pateicība skolas vadībai par mājīgajām
skolas telpām un ērtībām.
Ralfs Žurēvičs, 9.a kl.

Ir bijuši mirkļi, kad 12. klase ir šķitusi kā elle, bet labajos un skaistajos brīžos viss grūtais pazūd, kā nebijis. Madlienas vidusskolā aizvadītie 12 gadi ir
bijuši skaistākie manā mūžā. Zinu, ka
pēc vidusskolas beigšanas būšu lepna
par padarīto.
Anna Stauža, 12.kl.
Vidusskolas posms manā dzīvē ir
bijis svarīgs, jo iemācījos pastāvēt par
savu viedokli un neklausīties citos,
kļuvu pārliecinātāka par sevi, zināju,
ko vēlos sasniegt. Pēc vidusskolas absolvēšanas jūtos gatava turpmākajai
dzīvei.
Krista Klesmane, 12.kl.
Dzīve ir viena liela skola. 12. klases
absolvēšana ir tikai sākums mūsu lielajai patstāvīgajai dzīvei, ievads, kam
seko galvenās daļas mūsu izglītības izaugsmē, sasniedzot mērķus, lai spētu
uzkāpt pa stāvajām karjeras kāpnēm.
Estere Ozoliņa, 12.kl.
Lai ikviens no mums ir stiprs un nebaidās no izaicinājumiem dzīvē, jo grūti ceļi ved uz skaistiem galamērķiem!
Ieva Kristīne Jēgere, 12.kl.

Madlienas vidusskola ir manas otrās mājas. Man pat ir žēl, ka būs šī skola jāpamet un jādodas no tās projām.
Elmārs Ziemelis, 9.a kl.

Madlienas vidusskolas gaiteņi būs
„pilni” ar mūsu atmiņām. Esmu patiesi
laimīga un lepna, ka mācos šajā skolā.
Man ir tikuši paši labākie klasesbiedri
un zinošākie skolotāji. Ceru, ka pēc pāris gadiem ar lielu prieku varēšu ierasties skolas salidojumā un ar pozitīvām
emocijām visi atcerēsimies par skaisto
skolas laiku.
Evita Bresme, 12.kl.

Madlienas vidusskolā ir bijis daudz
skaistu un spilgtu mirkļu. Tos aizmirst

Materiālu apkopoja skolotāja
Zinta Saulīte

Es pateicos skolai, ka te var nākt un
mācīties un te ir stingri skolotāji, kas
neļauj nemācīties.
Raimonds Kaktiņš, 9.a kl.
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Karoga svētki Madlienas vidusskolā

31. maijs Madlienas vidusskolas
skolēniem, pedagogiem un skolēnu
vecākiem nav tikai mācību gada pēdējā skolas diena. Šajā dienā skolas
divpadsmito klašu skolēni tradicionāli nodod skolas karogu vienpadsmito
klašu skolēniem, simbolizējot pēctecību skolas tradīciju saglabāšanā, izkopšanā un jaunu veidošanā un apzinot
sevi, ka turpmāk būs zinošākie, pieredzējušākie un atbildīgākie, uz kuriem
varēs paļauties gan skolas biedri, gan
pedagogi.
Uzrunājot skolēnus un pedagogus,
skolas direktors Edgars Viņķis pateicās
ikvienam, kurš mācību gada laikā ir dejojis, dziedājis, spēlējis mūzikas instrumentus vai aktīvi sportojis. Pateicās
visiem, kura sniegums ir priecējis skolas pasākumos mācību gada garumā.
Pateicības vārdus un Atzinības
rakstus par godprātīgu un kvalitatīvu
mācību darbu saņēma:
12. klase – Evita Bresme, Krista
Klesmane, Evija Korovacka, Anna Stauža, Ieva Kristīne Jēgere;
11. klase – Henrijs Augšpuls, Raimonds Batura, Elvis Grāps, Māra Kļaviņa, Sonora Sproģe;
10. klase – Annija Augšpule, Ērika
Bogdanova, Laura Krupskaja;
9. klase – Elīza Rasma Bičevska,
Linda Smilškalne;
8. klase – Krista Streile, Mariko Vītoliņa;
7. klase – Dāvis Saimons Jākobsons, Alise Trence;

6. klase – Undīne Dzene, Daniela
Lamberte, Nauris Nutovcevs, Alise Pētersone, Ieva Rābe;
5. klase – Marta Ramona Graudiņa,
Evelīna Irbīte, Justīne Mūrniece, Evelīna Liepiņa, Iluta Rubene, Paula Trence
un Amanda Grundane.
Gandarījums, ka kopējas sadarbības rezultātā ar skolas padomi izdevās rast finansiālu atbalstu sekmēs
veiksmīgāko skolēnu stimulēšanai,
pasniedzot Zelta liecības un nelielas
naudas balvas 2.–5. klašu skolēniem.
Šoreiz veiksmīgākie – Denīze Nora
Dzene, Terēza Elza Rone, Haralds Veide, Elīza Tirzmaliete un Paula Trence.
Pasākumā atzinības un pateicības
vārdus un laba vēlējumus skolēniem
un vecākiem teica skolas padomes
priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone,
kura pasniedza skolēniem jau ceturto
gadu pēc kārtas skolas padomes balvu
par augstāko vidējo balli mācību gadā.
Šogad naudas balvu 100 EUR saņēma
9. klases skolniece Linda Smilškalne
ar vidējo balli 9.19, savukārt Madlienas uzņēmēju balva 100 EUR tika pasniegta skolēnam, kurš savus mācību
sasniegumus kāpinājis visstraujāk, šogad 12. klases skolniecei Annai Staužai
ar kāpinājumu 9,8%. Lepojamies ar šo
skolēnu godprātīgo un centīgo attieksmi pret mācību darbu.
Sadarbībā ar skolēnu pašpārvaldi
šajā mācību gadā teicām paldies skolēniem, skolas absolventiem, kuri ar
savu sabiedrisko darbību, atbalstu un

iniciatīvu ir sekmējuši skolas pasākumu veiksmīgu un kvalitatīvu norisi
– paldies Esterei Ozoliņai, Evijai Korovatskai, Annai Staužai un Mārtiņam
Strazdiņam.
Skolas direktors E. Viņķis īpaši uzteica ikvienu interešu izglītības pulciņa dalībnieku, kuriem tika pasniegtas
saldas balvas enerģijas atjaunošanai
un stiprināšanai. Atzinība un nelielas
pārsteiguma balvas interešu izglītības
pedagogiem – Ivetai Mežajevai, Vinetai Tumanei, Sarmītei Paeglei, Ilzei
Smilškalnei, Andim Bičevskim, Gunvaldim Kalvam, Ivetai Miķelsonei, Ritai
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Pučekaitei un Jevgēnijam Liepam.
Pasākuma laikā sporta skolotājs Jevgēnijs Liepa sveica skrējiena „Veselības apļi 2018” laureātus un Madlienas
vidusskolas vieglatlētikas četrcīņas sacensību uzvarētājus.
Šajā mācību gadā vidusskolas 10.
klasē mācījās skolniece no Taizemes.
Skolas direktors pasniedza pateicību
par uzņemību, neatlaidību un drosmi
veselu gadu dzīvot un mācīties valstī
ar pilnīgi atšķirīgu kultūru, tradīcijām
un valodu. Jauniešu aplausiem skanot,
tika pausts atbalsts un patiesas draudzības apliecinājums jaunajai skolas
un klases biedrenei, ar kuru nākotnē
kāds arī noteikti saglabās draudzīgus
kontaktus.
Skolas Karoga svētki noslēdzās ar
vidusskolas jauniešu vokāli instrumentālās grupas „Tikai runājiet” koncertu.
Skanīgi, eleganti, radoši, talantīgi un
sirsnīgi. Paldies pedagogiem Ivetai

Mežajevai, Viesturam Lazdiņam un
tehniskajam līderim Marekam Liepam.
Šobrīd daba ir pilnā plaukumā, saule staigā pa zemes virsu un aicina mūs
visus pie dabas un ūdeņiem. Smelsimies saules un zemes spēku un enerģiju, lai tās pietiek nākamajiem Lielajiem

darbiem!
Lai visiem jauka, piedzīvojumiem
un pozitīviem notikumiem bagāta vasara! Tiksimies atkal rudens pusē!
Madlienas vidusskolas direktors
Edgars Viņķis

Izlaidums K. Kažociņa Madlienas Mūzikas
un mākslas skolā
Daudz maijam asnu un ziedu,
Lai, bērns, Tev visi tie plaukst!
Kā zieds pats esi mums iedots,
Lai pasaulē nebūtu auksts.
(Kornēlija Apšukrūma)
Maijs K. Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā pagājis vienā
ziedēšanā, iestāšanās un pārcelšanas
eksāmeni vienā laikā ar pienenēm,
cerot uz labvēlīgu rezultātu, laimītes
meklētas ceriņos, audzēkņi kā ziedu
pļava, kas nebeidz pārsteigt un iepriecināt! Bet 26. maijā saplauka absolventu koks, 12 audzēkņi kā pumpuri
izsprāga pasaulē, lai nosvinētu savu
izlaidumu. Šogad skolu beidza 7 mūzikas nodaļas un 5 mākslas nodaļas
audzēkņi. Fantastiskiem vecākiem fantastiski bērni! Prieks par vecākiem, kas
atsaucīgi, radoši un izdomas bagāti, un
viņu bērniem, kas tikpat varoši, daroši
un atvērti idejām. Liels gandarījums
pedagogiem, kuru ieguldītā enerģija
tagad tiek nesta tālāk gan kā atmiņas
par skolas laiku, gan kā iedvesma turpināt apgūt mūziku un mākslu, gan kā
noteiktas prasmes, kuras kļuvušas par
katra absolventa personības iezīmi. Lai
pasaule turpina ziedēt un mēs tajā!
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Lepojamies ar sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos un
sporta sacensībās

Mācību gadam strauji tuvojoties
finiša taisnei, Madlienas vidusskola
10. maijā aicināja uz svinīgu pasākumu skolēnus, kuri guvuši godalgotus sasniegumus mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos un veiksmīgi
startējuši dažāda līmeņa sporta spēlēs
un sacensībās, kā arī skolēnu vecākus
un skolotājus. Svinīgajā pasākumā
skolas direktors Edgars Viņķis uzsvēra zināšanu nozīmi ikkatra personības
bagātināšanā un izaugsmē un pateicās ikvienam, kurš mācību gada laikā
ir ieguldījis papildus darbu un laiku,
piedaloties ārpusskolas aktivitātēs, un
popularizējis Madlienas vidusskolas
vārdu.
Šogad pasākumā piedalījās un apsveikuma un pateicības vārdus skolēniem, vecākiem un skolotājiem teica
Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs
Ojārs Atslēdziņš. Īpaši patīkami bija
tas, ka starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sporta
sacensību laureāti – Krista Klesmane,
Mārtiņš Strazdiņš, Henrijs Augšpuls,
Raimonds Batura, Linda Smilškalne,
Edgars Mežajevs, Iluta Rubene, Emīls
Ernests Zvirbulis, Krists Reinards Zariņš, Ramona Smilškalne un Emīls

Smilškalns – saņēma pagasta pārvaldes Pateicības rakstus un naudas balvas.
Pasākuma gaitā skolas direktors
pasniedza Pateicības rakstus par godprātīgu mācību darbu un panākumu
gūšanu, kā arī suvenīrus ar skolas
simboliku valsts, starpnovadu, novada
mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sporta spēļu un sacensību godalgoto vietu ieguvējiem – Mariko Vītoliņai, Diānai Pimčonokai, Paulai Trencei,
Evelīnai Irbītei, Justīnei Mūrniecei,
Tincei Mūrniecei, Ērikai Bogdanovai,
Undīnei Dzenei, Justam Liepiņam, Ievai Kristīnei Jēgerei, Rūdim Rudzgailim, Didzim Ostrovskim, Patrīcijai Annai Ronei, Terēzai Elzai Ronei, Nikolai
Markovskai, Tijai Kačanovai, Agnesei
Lazdiņai, Martai Gulbei, Patrikam Nikolajam Ozoliņam, Albertam Rutkam,
Agrim Armīnam Strelkovam un Jānim
Kalniņam.
Pateicības ziedi arī skolēnu vecākiem. Īpašu paldies skolas direktors
E. Viņķis teica skolotājiem, kuri īstajā
brīdī ir spējuši motivēt, pārliecināt un,
pats svarīgākais, sniegt tās zināšanas
un prasmes, lai mūsu bērni būtu līdzvērtīgi gudriem, talantīgiem jaunie-

šiem Ogres un apkārtējos novados. Ar
Pateicības rakstu un skolas suvenīru
tika sveikti skolotāji – Vanda Kalniņa,
Mārīte Karņicka, Inta Oša, Anita Jākobsone, Daiga Rosicka, Daiva Lūse,
Andis Bičevskis, Daiga Zamarina, Inta
Putniņa-Cīrule, Zinta Saulīte, Silvija
Tutāne, Ilze Bondere, Iveta Mežajeva,
Vita Volkopa, Signe Kušnire, Marina
Dišereite, Rita Pučekaite, Jevgēnijs
Liepa un Judīte Hmeļņicka. Pasākuma
noslēgumā skolas direktors pateicās
pagasta pārvaldes vadītājam Ojāram
Atslēdziņam, dāvinot rakstāmpiederumu komplektu ar skolas simboliku un
vēlot arī turpmāku atbalstu talantīgiem
jauniešiem. Paldies pasākuma muzikālo priekšnesumu atskaņotājiem un
viņu pedagogiem – Ivetai Mežajevai un
Andim Bičevskim.
17. maijā valsts mācību priekšmetu
olimpiāžu dalībnieki un sporta sacensību laureāti tika aicināti uz godināšanas pasākumu Ogres Kultūras centrā.
Pateicības rakstu par ieguldīto darbu
skolēnu izglītošanā saņēma skolotāji:
Vanda Kalniņa, Inta Oša, Mārīta Karņicka, Rita Pučekaite un Jevgēnijs Liepa.
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Fufa – meitene no Taizemes
Kad ieradies Latvijā? Kādi bija pirmie iespaidi?
Latvijā nokļuvu 2017. gada 25. augustā, bet viesģimenē –
27. augustā. Jau sākumā patika šīs valsts daba, skaistums.
Priecēja siltums un saule. Mani uzņēma Kļaviņu ģimene no
Krapes. Sākumā bija grūti ar komunikāciju, jo angļu valodu
labi pārzināja vienīgi Paula – mana vienaudze, bet viņas vecāki nerunā angliski.
Kas ir skaistākais, ko esi ieguvusi, dzīvojot Kļaviņu ģimenē?
Esam kopā daudz ceļojuši pa Latviju, iepazīstot Siguldu
gan rudenī, gan pavasarī, aplūkojot Cesvaines pili, Turaidu,
Rundāles pili, apskatot Aglonas baziliku un Kristus Karaļa
kalnu un, protams, arī Rīgu.

Kultūras apmaiņas programmas skolēniem ir populāras visā pasaulē, un katru gadu tajās piedalās tūkstošiem
jauniešu no dažādām pasaules valstīm. Tā ir lieliska iespēja jauniešiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem pavadīt veselu
gadu citā valstī, iepazīties ar tās kultūru un iegūt daudz jaunu draugu. Arī Madlienas vidusskolas 10. klasē vienu mācību gadu aizvadīja meitene no Taizemes – Chatthanavej
Pattharaporn jeb Fufa. Lai uzzinātu par iespaidiem Latvijā
un gūto pieredzi, aicināju viņu uz interviju.
Pastāsti par sevi!
Esmu 16 gadus veca jauniete. Nāku no četru bērnu ģimenes, man ir divas vecākas un viena jaunāka māsa. Mana
ģimene dzīvo Taizemes vidienē – Nonthaburi (netālu no
galvaspilsētas Bangkokas). Deviņus gadus esmu mācījusies Sarasas Witaed Bangbuathong skolā, no 7. klases – Satriwithaya skolā, kas ir meiteņu skola.
Kādas ir Taizemes skolas īpatnības?
Skolēni mācās piecas dienas nedēļā, ir skolas formas.
Mācību iestādēs ir stingra kārtība un prasības, tiek ievērota
disciplīna, skolēni daudz strādā patstāvīgi. Klasē parasti ir
ap 40 audzēkņu.
Raksturo Taizemes kultūras tradīcijas!
Taju kultūru ir ietekmējis budisms, ar to saistīti daudzi
svētki, piemēram, Songkran (laistīšanās) festivāls un Lay
Kratong. Literatūrā cieņā ir dzeja, populārākā ir klong, chan,
kap, karn un rai. Cilvēki Taizemē cits citam smaida, lai izrādītu laipnību, tāpēc šo valsti sauc arī par smaidu zemi.
Kāpēc izvēlējies mācīties Latvijā?
Es iepazinos ar sarakstu, uz kurām valstīm varu doties
mācīties. Izvēlējos trīs – Latviju, Beļģiju un Nīderlandi, tālāk
dators veica atlasi, un tā bija Latvija.

Kā atšķiras taju un latviešu ēdieni?
Taju galvenais ēdiens ir rīsi. Taizemē gatavo asus ēdienus un ēd ar dakšu un karoti. Nokļūstot Latvijā, secināju, ka
latvieši daudz ēd kartupeļus, man vislabāk patīk kartupeļu biezenis. Esmu iecienījusi skābus kāpostus – gan svaigi skābētus, gan sautētus. Garšo lasis. Dzeru stipru kakao,
maz lietoju sāli un cukuru.
Kāds ir galvenais ieguvums Madlienas vidusskolā?
Vispirms jau tā ir pieredze un jauni draugi. Salīdzinot
ar Taizemes skolu sistēmu, Latvijā ir lielāka demokrātija un
brīvība, manā valstī – stingra sistēma un prasības. Latvijā
māca ne tikai to, kas ir grāmatās, bet arī daudz ko papildus.
Man patika, ka skolā tika organizēti dažādi pasākumi, kuros
arī pati esmu piedalījusies.
Raksturo savus klasesbiedrus – 10. klases skolēnus!
Klasesbiedri ir aktīvi, draudzīgi, izpalīdzīgi, sportiski.
Daudz ko veic paši, piemēram, iesaistās dažādu pasākumu
organizēšanā.
Kāda paliks atmiņā Krape?
Klusa vieta ar skaistu dabu, parku, bagātu augu un dzīvnieku valsti.
Nosauc trīs lietas, kas, tavuprāt, raksturo Latviju!
Pirmkārt, tie ir kartupeļi. Tad – skaistais sarkanbaltsarkanais karogs un Baltijas jūra.
Vai tu ieteiktu arī citiem apciemot Latviju?
Vēlētos, lai uz Latviju brauc vairāk cilvēku un iepazīst šo
valsti, lai dodas ceļojumā, jo šeit ir skaista un krāšņa daba.
Vai gribētu vēl kādreiz atbraukt uz Latviju?
Jā, labprāt – kā ceļojumā.
Vai nenožēlo, ka gandrīz gadu nodzīvoji Latvijā?
Nē, man te patika. Bija interesanti iepazīt latviešu kultūru un secināt, ka ir daudz kas atšķirīgs, bet ar to jau katra
valsts ir interesanta.
Fufu uzklausīja skolotāja
Zinta Saulīte
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Deju kolektīvs „Lienīte” piedalās festivālā
„Latvju bērni danci veda” Daugavpilī

Siltā un saulainā 26. maija rītā BDK
„Lienīte” brauca uz Daugavpili, lai
piedalītos deju festivālā „Latvju bērni
danci veda”. Ceļš bija garš, taču bērni
ar satraukumu sirdī gaidīja, kā mūs uzņems. Šoreiz festivāls norisinājās Daugavpils ledus hallē, kas bija nedaudz
neierasti, jo parasti pasākums notiek
zem klajas debess, estrādē vai stadionā. Taču, neskatoties uz to, Ogres
novada deju programma tika rūpīgi sagatavota. Deju repertuāru mācījāmies
jau no janvāra. Aprīlī apgūto atrādījām
novada skatē. Maija beigās tikāmies
Ogrē, lai visi kolektīvi kopā saliktu
laukuma zīmējumus un 26. maijā Dau-

gavpilī varētu atrādīt savu labāko sniegumu. Deju autore ir horeogrāfe Iluta
Mistre, programmas virsvadītāja Marta
Dargiene. Sagatavošanās darbu varēja
pamanīt, jo Daugavpilī savam mēģinājumam atvēlēto laiku izmantojām ļoti
produktīvi. Tad ar skolotāju un mammu
palīdzību saposāmies gājienam.
Karstās saules apmīļoti un Daugavpils iedzīvotāju un ciemiņu uzmundrināti, devāmies ielās. Lai gan, gaidot
savu uznācienu, nācās nedaudz uzkavēties, mēs tomēr izturējām. Darbiņš
bija padarīts. Varējām gatavoties vakara izklaidei – svētku dalībnieku diskotēkai. Neskatoties uz to, ka nogurums

bija liels, mums priekša bija vēl divi
apskates objekti – Daugavpils centrālā
izgaismotā strūklaka un nakts ekskursija pie sikspārņiem Daugavpils cietoksnī. Garās dienas nogurdināti, nakts
vidū ieripojām Madlienā. Miegainus
un piekusušus bērnus vecāki aizveda
uz mājām, lai krātu spēkus jauniem
piedzīvojumiem. Paldies skolotājām
– Danai, Vitai un Signei, mammu komandai, šoferiem Valdim un Helmutam
un visiem bērniem par izturību! Jauku
visiem vasaru!
Vadītāja Vineta Tumane

Aicinājums piedalīties konkursā par
sakoptāko sētu un namīpašumu
Ogres novada pašvaldība katru gadu izsludina konkursus, lai noskaidrotu sakoptākos īpašumus novada teritorijāgan pilsētā, gan pagastos.
Konkursā „Ogres novada sakoptākā lauku sēta 2018”
aicināti piedalīties novada pagastu iedzīvotāji, kuri dzīvo
viensētās.

arī sava pagasta pārvaldē, kas pēc tam šos pieteikumus nodos Sabiedrisko attiecību nodaļai.

Pieteikt savus īpašumus konkursiem var līdz šī gada 29.
jūnijam, rakstveidā vai elektroniski iesniedzot pieteikumu
Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļā Brīvības ielā 33 (219., 220. kab.),
Ogrē, elektroniskā pasta adrese domeinfo@ogresnovads.lv.
Pagastu iedzīvotāji savas viensētas konkursam var pieteikt

Tālruņi informācijai: 65071164, 65071100; e-pasts domeinfo@ogresnovads.lv.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties interneta vietnē
www.ogresnovads.lv

Pieteikumā jānorāda īpašnieka (vai tiesiskā valdītāja)
vārds, uzvārds, īpašuma adrese, kontaktinformācija saziņai.

Avots: www.ogresnovads.lv
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Madlienas vidusskola aicina 2018./2019. mācību gadā
topošos pirmklasniekus mācībām 1. klasē.

Madlienas vidusskola uzņem skolēnus mācībām 10. klasē 2018./2019. māc.g. vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programmā.
Mēs piedāvājam:
Kvalitatīvu un konkurētspējīgu vispārējo vidējo
izglītību;
Draudzīgu, saprotošu un izpalīdzīgu skolēnu un
pedagogu kolektīvu;
Plašu un daudzveidīgu interešu izglītības
programmu piedāvājumu;
Uzņēmējdarbības programmas „Esi līderis” apguvi
par pašvaldības finansu līdzekļiem sadarbībā ar 		
Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta
akadēmiju (LUMA);
„B” kategorijas autovadītāja apliecības ieguvi par 		
pašvaldības finansu līdzekļiem;
Plašu skolēnu pozitīvo mācību sasniegumu
motivēšanas sistēmu;
Individuālās nodarbības zināšanu pilnveidošanai
un papildus apgūšanai;
Vienu papildus sporta stundu nedēļā;
Iespēju darboties skolēnu pašpārvaldē, attīstot
līderības un organizatoriskās prasmes;
Papildus mācīties K. Kažociņa Madlienas Mūzikas
un mākslas skolā un Ogres novada Sporta skolā
(Madlienā).
Dokumentus pieņem skolas lietvedībā no š.g.
18. līdz 22.jūnijam no plkst. 9.00 līdz 15.00.
Iestājoties nepieciešami šādi dokumenti:
apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts
(oriģināls);
skolēna vecāku direktoram adresēts iesniegums 		
(uz skolas veidlapas);
medicīniskā karte (026/u veidlapa).
Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
Vidusskolā tiek uzņemti skolēni ar pietiekamiem vērtējumiem
visos mācību priekšmetos.
Tālrunis uzziņām: 65039106, 65039158

Mēs piedāvājam:
Profesionālu, zinošu un pieredzējušu klases
audzinātāju;
Pagarinātās dienas grupas nodarbības līdz
plkst. 17.00;
Daudzpusīgas interešu izglītības pulciņu
nodarbības;
Skolas psihologa, logopēda un sociālā pedagoga 		
atbalstu skolēniem un vecākiem;
Vienu papildus sporta nodarbību nedēļā;
Datorikas un angļu valodas nodarbības;
Iespēju papildus mācīties K. Kažociņa Madlienas 		
Mūzikas un mākslas skolā un Ogres novada
Sporta skolā (Madlienā);
Individuālās nodarbības zināšanu papildināšanai
un papildus apguvei.

Madlienas vidusskolas Krapes filiāle aicina 2018./2019.
māc.g. skolēnus mācībām pirmsskolas izglītības
programmā (no 2 gadu vecuma) un sākumskolā
(1.– 4. klase).
Mēs piedāvājam:
Attīstošās nodarbības un profesionālus
pedagogus;
Mācību procesu sakārtotā, ekoloģiski tīrā vidē;
Daudzveidīgas mācību metodes, t.sk. brīvā dabā 		
skolas apkārtnē;
Pagarinātās dienas grupu līdz plkst. 16.00;
Interešu izglītības nodarbības;
Brīvpusdienas visiem skolēniem;
Bezmaksas skolēnu transporta pakalpojumus;
Piedalīšanos Madlienas vidusskolas rīkotajos
pasākumos.
Dokumentus pieņem Madlienas vidusskolas lietvedībā no
plkst. 9.00 līdz 15.00.
Tālrunis uzziņām: 65039106, 65039158
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Kā smilšu pilis jūras krastā...
Smilšu pilis jūras krastā – tā visa mūsu dzīve. Un nav zināms, kurā brīdī kāds vilnis tās noslaucīs. Nav zināms! Jūras
krastā tās celtas. Kamēr jūra mierīga, tikmēr tām ir iespēja
būt, bet ne uz visiem laikiem, jo jūra ir mainīga – vēja stiprums, kas iekustina ūdeni, te palielinās, te samazinās. Un
neviens nezina, kurā brīdī smilšu pilis jūras krastā atkal par
smiltīm pārvērtīsies. Tās jau nepazūd, vien par smiltīm pārvēršas. Un tad liekas, ka visi pūliņi ir bijuši veltīgi. Bet nav
jau veltīgi – kamēr tā pils jūras krastā stāv, tā iepriecina.
Nav laikam nekā jaukāka, kā darīt dzīvē to, kas iepriecina…
citus…!

Un visi mēs esam neaizsargāti, jo meklējam patvērumu
tur, kur tā nemaz īsti nav… Neaizsargāts jūtas tas, kas meklē
aizsardzību. Tāpēc arī meklē, jo neaizsargāts jūtas. Visneaizsargātākie ir tie, kas jūtas aizsargāti, jūras malā būvējot
smilšu pilis. Kas ar pilnu pārliecību tajās patvērušies… Tos
arī visvairāk jāžēlo, jo viņi nezina, kur atrodas. Viņi nevar
sagatavoties… Un tā ar visu dzīvē – nav precīzi zināms, tāpēc sāp, kas sabrūk, tāpēc ir bailes, jo tik daudz cerību ir
lolots, tik daudz gaidu. Bailes no pazušanas, no iziršanas,
bailes no beigām, bailes no tā, ka ierastais tiek aizskalots.
Tik tuvais…

Paplašinās redzes loks, ja pa īstam aptver, uz kādu mirkli tā te ir iespējama. Kāpēc teikt: „Tā ir mana! Te es esmu
saimnieks un īpašnieks!” Varbūt prātīgāk ir atvērt durvis
visiem, lai pēc iespējas vairāki to izbauda… un, kad jūras
viļņi to sabrucinās un pārvērtīs atpakaļ par smiltīm, nebūs
nekādas nožēlas. Radusies uz kādu mirkli un tikmēr daudzus iepriecinājusi. Kā gan tā var būt „mana” smilšu pils?
Veidota no smiltīm, par smiltīm pārvērtīsies. Nekas te nav
„mans”! Itin nekas.

Un te nu mūs visus vieno šis trauslais brīdis, mēs visi
esam kā smilšu piļu cēlāji jūras krastā un ticam, ceram, ka
celtā pils noturēsies pēc iespējas ilgāk, ja ne uz visiem laikiem. Ar savām cerībām mēs ticam. Un, kamēr laika apstākļi
mierīgi, tikmēr pilis ir iespējamas. Taču, kad tās tiek aizslaucītas… neviens nav vainīgs… Smiltis jau nepazūd! Tas
nozīmē – ir iespēja celt atkal jaunas un jaunas… Smiltis jau
nepazūd!

Sirdsdraugs
Zini, es tev novēlu LABU DRAUGU!
Daudz nemaz nevajag, ne jau daudzumā ir vērtība.
Cilvēki taču nāk un iet, nāk un iet – cits paliek nedaudz
ilgāk, cits ātrāk aiziet.
Bet tas LABAIS DRAUGS nekur neies.
Sirdsdraugs…

Parādīsies un neatstās…
Kad pasaule tev šķitīs drūma un nomākta,
Viņš mācīs saskatīt tās labās un skaistās puses,
Uzmundrinās, sapurinās, iedrošinās…
Un neko neprasīs pretī,
Negribēs sajusties svarīgs…

Kad kāds aizvainojis, viņš vienmēr sajutīs un atradīs
pareizos vārdus,
Viņš iestāsies par tevi pat tad, ja visa pasaule būs pret.
Viņš neies prom, ja redzēs, ka tev slikti, pat ja dzīsi – 		
neies…

Retums, liels retums ir LABS DRAUGS…
Ja tev ir – sargi to,
Ja nav – tad novēlu…

Es novēlu tev LABU DRAUGU,
No visas sirds novēlu.
Viņa seja varbūt būs parasta, viņa dzīve vienkārša,
Bet viņš tevi dzirdēs bez vārdiem.
Zini, kā tas ir – dzirdēt bez vārdiem?
Viņš parādīsies nevis tad, kad no tevis kaut kas
vajadzīgs,
Bet tad, kad tev būs vajadzība.
Viņš parādīsies pareizajos brīžos un ne vienmēr tajos 		
jautrākajos…

1.Tu esi tas, kā tu izturies pret cilvēku, no kura nevari gūt
nekādu labumu. /J. V. Gēte/
2.Viss ir pareizi – nauda cilvēkam ir vajadzīga tāpēc, lai nekad par to nedomātu. /Boriss un Arkādijs Strugackiji/
3.Ja es mīlu, es rūpējos, tātad es aktīvi piedalos otra cilvēka
attīstībā un laimē, es neesmu skatītājs. /Ē. Fromms/
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2018. gada jūnijs

20. jūnijā no plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centrs
(ONKC) aicina uz Saulgriežu pasākumu Plāteres pilskalnā,
Madlienas pagastā, kur kopā ar folkloras kopu „Grodi” Andra Kapusta vadībā un Inesi Krūmiņu veiksim uguns rituālu.
Naktī no 20. uz 21. jūniju notiek vasaras saulgriežu svinības – astronomiskās vasaras iestāšanās, laiks, kad ir visīsākā nakts. Pēc latviešu tradīcijām šajā dienā tiek veikti
vairāki rituāli, lai atbrīvotos no visa vecā un sliktā.
Pasākuma programmā – vainagu pīšana, siera vārīšana,
pirts slotu siešana un danči, kā arī uguns rituāls un ugunsrata laišana.
Plāteres pilskalns Ogres novada Madlienas pagastā
jau vairākus gadus ir spēka vieta, kur pulcējamies vasaras
saulgriežos. Savulaik tieši Plāterē uz apriņķa Dziesmu svētkiem pulcējušies kori. Pilskalns ieskauts simtgades ozolu
ainavā, un no kalna paveras plašs skats uz ainavisko Ogres
novadu.
Lai vasaras saulgrieži tiktu godam aizvadīti, līdzi jāņem
laba oma, gaišas domas un cienasts. Pasākuma organizatori parūpēsies par karstu tēju, sagatavotiem galdiem un
ugunskuriem. Un, protams, saulgrieži arī būtu īstā reize uzvilkt tautastērpus.
Ieeja – bez maksas.
Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots Ogres novada pašvaldības publicitātes vajadzībām.

Madlienas bibliotēkā
no 1. jūnija mākslas skolas izstāde
„Grāmatu ilustrācijas”
9. jūnijā plkst. 12.00 kino dienas bērniem
spēlfilma „Sprīdītis”
16. jūnijā plkst. 12.00 kino dienas pieaugušajiem

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

PASĀKUMA PROGRAMMA
20. JŪNIJS SAULGRIEŽI PLĀTERES PILSKALNĀ
Madlienas pagasts
Plkst. 19.00 PULCĒJAMIES, IEKĀRTOJAM SVĒTKU VIETU,
DZIEDAM, DANCOJAM KOPĀ AR MADLIENAS PAGASTA
KOLEKTĪVIEM
jauniešu deju kolektīvs DAINA, vadītāja Agrita Kaužena
vidējās paaudzes deju kolektīvs MADE,
vadītāja Vineta Tumane
jauktais koris MADLIENA, diriģente Liene Seržante,
kormeistare Baiba Rulle
pūtēju orķestris MADLIENA, diriģents Viesturs Lazdiņš,
koncertmeistars Andis Bičevskis
No plkst. 20.00
JĒKABA NĪMAŅA ETNOMŪZIKAS GRUPA
Vārām sieru, pinam vainagus un mācāmies siet pirts un
zāļu slotas, darinām zāļu paklājus.
Aicinām piedalīties lielās zāļu virtenes uguns rituālam
gatavošanā – ievij savu Jāņu zāli.
Plkst. 22.00
SAULES PAVADĪŠANA, UGUNS RITUĀLS KOPĀ AR
ANDRI KAPUSTU UN INESI KRŪMIŅU
DANČI AR GRUPU GRODI UN OGRES DANČU KLUBU
Plkst. 24.00 UGUNSRATS

9. jūnijā plkst.16.00 Izlaidums 12. klases
skolēniem (skolas aktu zālē)
16. jūnijā plkst.16.00 Izlaidums 9. klases
skolēniem (Madlienas KN)

24. jūnijā plkst. 23.00

Jāņu brīvdabas kino

uz Madlienas kultūras nama sienas
Sēdēšana zālītē vai automašīnā
Ieeja bez maksas
Sliktu laika apstākļu gadījumā kino nenotiek

21. jūlijā 14.00

uz satikšanos tiek aicināti

14. jūnijā

Plāteres, Zādzenes un Lielās muižas
skolotāji un absolventi.
Vieta un laiks – Madlienas estrāde, atklāšanas koncerts.
Tel. 29473415, Raimonds.

Pateicība

13.00

Aicinām jūs uz kopīgu piemiņas brīdi
Madlienas kapu kalniņā

13.30

Dosimies ekskursijā uz
Salaspils memoriālo ansambli un
Latvijas Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī
(Līdzi jāpaņem politiski represēto apliecība)

Sirsnīgs paldies Madlienas vidusskolas pedagogu
kolektīvam, vidusskolas 1977. gada 3. izlaiduma audzēkņiem, zemnieku saimniecības „Krasti” saimei un kafejnīcas „Bitīte” īpašniekiem par man veltīto uzmanību un
apsveikumiem 85 gadu jubilejā.
Ar cieņu, Andris Šrāders

Transportu lūdzam pieteikt līdz 11. jūnijam.
Kultūras nama tālrunis – 65039166
Elīna – 22425553

Līdzjūtības
Ņemot vērā Vispārējās datu aizsardzības regulas
skaidrojumus, lūdzam turpmāk, iesniedzot līdzjūtības
izdevumam “Mana Madliena”, nenorādīt mirušā tuvinieku
vārdus un uzvārdus. Paldies par sapratni!

Ai, māmulīt, kāpēc aizvēri acis
Un aizgāji tālumos?
Kas gudrus, mīļus vārdus nu sacīs
Un mājās gaišumu dos?
Izsakām līdzjūtību Elitai, Ingunai un Valērijam, no mātes un vecmāmiņas atvadoties.
				
Lopkopības speciālisti

Trīs saujas vasaras,
dzimtenes vasaras
Dodiet man līdzi,
kad šī saule riet.
Nevajag nopūtu,
nevajag asaru!
Klusu! Lai kamene ķimenēs dzied!
Skumju brīdī mūsu patiesa līdzjūtība kolēģītei Aijai Riduzei,
māmuļu kapu kalniņā pavadot.
Madlienas kultūras nama kolektīvs

Lēni, lēni, klusi, klusi
Šodien dusēt aizej, māt.
Rīta saule, silti vārdi
Nespēj Tevi modināt.
Izsakām līdzjūtību Lijas Liepiņas tuviniekiem.
					
SIA „Madliena 2”

Viss aizgājis – kas izdzīvots nu bij,
Nu dvēselīte debesīs sev jaunu ligzdu vij.
(J. Jaunsudrabiņš)
Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem,
Antonu Reinsonu kapu kalniņā pavadot.
„Viršu” mājas iedzīvotāji

Viss jāatstāj, kad atkal pavasaris:
Sien saule vaļā ziedu pumpurus,
Un zaļa zeme visā plaukumā,
Bet laiks ir cilvēku sev vedis līdz.
Izsakām līdzjūtību Lidijai Reinsonei un pārējiem ģimenes
locekļiem, vīru, tēvu un vectēvu Antonu
kapu kalniņā pavadot.
Pensionāru biedrība „Sisegale” un senioru kopa „Madariņas”

Vairs neko tev, māmulīt,
Dzīvē nevarēšu sniegt,
Tik pie baltas kapu kopas
Savu galvu zemu liekt.

Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī esam
kopā ar Marijas Zaķes tuviniekiem

.
„Kalēju” mājas iedzīvotāji

Tik tagad saprotu, tik tagad jūtu,
Ka Tevis man par visu vairāk trūkst.
(H. Gāliņš)
Sērojam kopā ar Zigrīdu Andriksoni,
no mātes uz mūžu šķiroties.
Madlienas vidusskolas kolektīvs

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 materiāliem atbild raksta autors.

