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2018. gada jūlijs
Mums lemts kā ābeleiSkaisti uzziedēt,
Ziedlapas kaisīt,
Augļu svaru nest
Un kailumu just.
Ja esi ziedonīAr smaržām reibini,
Ar krāsām žilbini.
Ikkatru dienu
Mīlestībā atveries,
Bez smaguma lidojot,
Par visu priecājies...
/Brigita Debeļska/

Sirsnīgi sveicam
jūlija jubilārus!
Tikai labvēlīgos apstākļos puķe
atveras. Ja zeme pārāk sausa, ja laiks
pārāk auksts – tā aiziet bojā. Ja par to
rūpējas, ja aplaista, izravē no nezālēm
– tā spēcīga un skaista uzzied. Zieds
izplaukst un zied savā krāšņumā. Un
varbūt tāpēc tas tik skaists, jo plaukums un ziedēšana ar piepūli nākusi.
Lai būtu labvēlīgi apstākļi, vienmēr ir
nepieciešama kaut kāda piepūle.
Lai aizietu bojā, taču nekāda īpašā
piepūle nav nepieciešama… Nekam...
Lai uzziedētu, tur gan!
Kāpēc ir tā, ka viss labais nāk ar piepūli, nevis pats no sevis? Kāpēc ķermenis ir jāmazgā, vēders jāpabaro, kāpēc
tas nevar būt tīrs un paēdis pats no
sevis? Kāpēc skaistums un svaigums
prasa tādu piepūli? Kāpēc viss labais
prasa piepūli, bet sliktais nē? Kāpēc
uzticību tik grūti iegūt un vienā mirklī
tik viegli pazaudēt? Kāpēc dusmas nāk

spontāni, un pacietība zūd ātri? Kāpēc
aizvainojums turas tik ilgi, bet piedošana nāk grūti? Kāpēc problēmas uzrodas tik viegli, bet risinājums brīžiem jāmeklē visu dzīvi? Kāpēc vispār jāmeklē
kaut kāds risinājums? Kāpēc tie labvēlīgie apstākļi tik reti trāpās, jo visi taču
vēlas vienu – būt laimīgi! Ja viss notiktu pats no sevis, bez iemesla, tad taču
tam būtu jānotiek tā, lai ir labi? Kāpēc
ir prieki un asaras? Vai tad nevar iztikt
bez asarām un priecāties visu laiku? Jo
vairāk prieka, jo labāk!
Tik savāda pasaule, no kā tas atkarīgs? Vienam iedalīts vairāk, citam mazāk… Kurš iedala un kāpēc ne visiem
vienādi? Kāpēc vieni slimo un citi nē?
Kāpēc šī dažādība? Kāpēc visi uzreiz
nepiedzimst laimīgi? Tik daudz kāpēc…
Kāpēc puķe nosalst, ja ir pārāk
auksts…? Viņa taču varētu izdzīvot! Tā
būtu pareizi, ja neatkarīgi no apstāk-

ļiem, tad vienmēr būtu laimīgas beigas. Bet ir arī tās nelaimīgās… Ir kaut
kādi apstākļi, kas to ir radījuši.
Tikai labvēlīgos apstākļos arī cilvēks atveras, kad tas jūtas cienīts,
mīlēts, vajadzīgs. Tad rodas dzīves
prieks. Un ne jau pāri darītājiem un
ļaunajiem kāds saka paldies. Nē tiem,
kas labi pret mums bijuši, tie, kas palīdzējuši, tie, kas atbalstījuši, tie, kas
likuši justies vajadzīgiem...
Vispār pasaulē nav nekā svarīgākā, kā būt vajadzīgam, un nav svarīgi,
vai tas ir cits cilvēks vai cilvēki, vai darot kaut ko. Tā sajūta – būt vajadzīgamir kā gaiss, kurš dzīvošanai nepieciešams.
Un būt viens otram, nevis katrs
sev-varbūt tie ir tie labvēlīgie apstākļi,
pēc kuriem visi tā ilgojas? Būt viens otram...
Mareks Liepa
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Visa laba Jāņu zāle

Jāņi ir latviešu gadskārtu svētki, ko
svin vasaras saulgriežos, dienā, kad ir
visīsākā nakts un visgarākā diena. Līgo
svētkos cilvēks saplūst ar dabu, tāpēc
pirmsskolā „Taurenītis” tos ieskandējām 22. jūnijā ar svētkiem „Visa laba
Jāņu zāle”. Šajā dienā visi – gan lieli,
gan mazi – kļuvām par Jāņu bērniem,
līgotājiem.
Jau no paša rīta līgotāji kopā ar
Ziedu māti (skolotāja Mārīte Dzalba)
devās uz pļavu pēc Jāņu zālēm. Ziedu
māte līgotājus iepazīstināja ar Jāņu
zālēm, kādi ziedi jānoplūc, neizraujot
tiem saknes, jo tad augs aiziet bojā un
citu gadu vairs neziedēs. Un kas tā par
pļavu bez Jāņu zālēm! Tai jābūt daudzveidīgai ar dažādiem augiem, ko ziemā
var izmantot kā tēju dažādu slimību
ārstēšanai, kuriem piemīt īpašs un
dziedinošs spēks – sarkanais āboliņš
un pelašķi ārstē klepu, baldriāna sakne nomierina un iemidzina, kumelītes
un raspodiņi ir pret saaukstēšanos, bet
madaras palīdz pret sāpēm un stiprina
nervus u.c.
Ar šīm Jāņu zālēm rotājušies, līgotāji devās uz bērnudārzu – Jāņu sētu,
dziedot līgo dziesmas:
Atcel vārtus, Jāņa māte,
Nu nes zāles Jāņa bērni,
Jāņa bērni piekusuši,
Jāņa zāles lasīdami.
Te līgotājus viesmīlīgi sagaidīja
saimnieks Jāņa tēvs (skolotāja Una Ločmele), saimniece Jāņa māte (skolotāja
Daiga Ozola) un saimes bērni. Sasveicinoties sētas saimnieki aicina līgotājus iziet caur goda vārtiem izpušķotā
pagalmā. Līgodami Jāņu bērni apdāvi-

nāja Jāņa tēvu un mazo „Magonītes”
grupas Jānīti ar ozollapu vainagiem
un saimnieci ar pļavā salasītajām Jāņu
zālēm. Aplīgots tika sētas visdižākais
koks – ozols ar dziesmām un rotaļām,
lai tas vēl daudzus gadus zeltu, plauktu un nestu sētai svētību un cilvēkiem
stiprumu.
Kopā ar sētas saimniekiem, Ziedu
māti un mūzikas skolotāju Ilvu Kaulaču līgotāji iepazina Līgo un Jāņu dienas
tradīcijas, ticējumus, rotaļas un to, kāpēc Jāņu naktī jādedz ugunis. Svētku
izskaņā pārsteigumu sagādāja Jāņa
tēvs ar Jāņa māti, kuri līgotājus pacienāja ar gardu kvasa dzērienu un sieru,

kura tapšanu bērni varēja vērot pavārītes Ingas Povhas vadībā, pašiem palīdzot to pagatavot.
Paldies mazā Jānīša vecākiem par
sarūpēto cienastu līgotājiem, bērnu vecākiem par skaistajiem vainagiem, ziedu pušķiem. Un, atvadoties no saimniekiem, līgotāji nodzied līgo dziesmu:
Jāņa diena sagaidīta,
Jāņa diena pavadīta;
Nāc atkal citu gadu,
Tevi skaisti saņemsim.
VPII „Taurenītis”
skolotājas U. Ločmele un M. Dzalba
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Juhū, vasara! Pēdējais mēnesis
mācību gadā tiek aizvadīts, ilgpilni
veroties saulainajos skolas logos un
cerot uz ātrāku brīvlaišanu. Skolotāji
uzdevuši vēl pēdējos pārbaudes darbus, steidzot izlikt atzīmes, arī viņi vēlas atpūsties! K. Kažociņa Madlienas
Mūzikas un mākslas skolā ir tradīcija
sekmēs labākos audzēkņus īpaši palutināt, vedot ekskursijā. Protams, ar
vecāku atbalstu, kas sedz daļu izdevumu.
Šogad devāmies uz dabas parku
„Tērvete” un izbraucām ar izklaides kuģīti „Mītava” pa Jelgavas upēm Driksu
un Lielupi. Agrs 6. jūnija rīts, iepriekšējā dienā plosījies stiprs vējš, lijis,
nez kāda būs mūsu diena? Taču saule, arī izlēmusi piedalīties ekskursijā,
pavadīja mūs – gan ložņājot pa mazo

rūķu ciematiņu un pilsētiņas Čiekures

ēkām, izejot atrakciju parka takas un
tikko uzcelto labirintu, gan pusdienojot Kroņaucē pie mājražotājas Andas
Mucinieces, kas cep pīrādziņus, picas
un plātsmaizes un vāra gardas zupas,
gan izbraucot ar kuģīti Jelgavā un izstaigājot Jelgavas gājēju tiltu. Tērvetes
dabas parkā nokļuvām pie raganiņas
Kikas, kas mūs pacienāja ar „īpašām”
konfektēm, lika visiem kopā pavingrot
un paskubināja „sliņķus” ar burvju žagariņu.
Izstaigājušies taku takas, pie šoferīša Pētera un autobusa nokļuvām, izbraucot ar autovilcieniņu. Bijām gana
izsalkuši un devāmies ēst pie laipnās
saimnieces Andas. Ātrākie ēdāji paguva gan pašūpoties, gan uzspēlēt futbolu. Pēc sātīgās zupas un smalkmaizīšu
baudīšanas devāmies mazā ekskursijā
pa ceptuvi. Un tad ceļš uz Jelgavu, lai,
agrā un spraigā rīta cēliena nogurdināti, izbrauktu ar kuģīti. Pakuģojām
garām smilšu skulptūrām, jo pēc dažām dienām tika atklāts Jelgavas smilšu skulptūru festivāls. Uzzinājām, ka
„tajā lielajā mājā”, kas reiz bija pils,
tagad atrodas Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Jaunieši ķēra upes
spirgto gaisu pie atvērtajiem logiem
un sveicināja pīles. Devāmies pastaigā
pa Mītavas gājēju tiltu, un daudzi nofotografējās pie skulptūras, kas veltīta
nabaga Jelgavas studentiem. Un tad
jau atpakaļceļš. Bērni atzina, ka diena
esot izdevusies un ekskursija esot patikusi. Tiksimies skolā septembrī! Lai
visiem radoša vasara!
Santa Siliņa, kultūras metodiķe
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Mēs dzīvojam 21. gadsimtā
Mēs dzīvojam 21. gadsimtā, laikmetā, kad apkārtējie procesi strauji
mainās – gan tehnoloģijas, gan apkārtējā vide, gan cilvēciskās attiecības
tajā. Mēs bieži sakām – šodien ir citas
prasības, šodien ir citādi jaunieši. Jā,
varbūt... Taču tas nenozīmē, ka negribam mācīties un dzīvot mūsdienīgā 21.
gadsimtam atbilstošā vidē. Kā izglītības iestādes vadītājs savu skolu redzu
renovētu, mūsdienīgi izremontētu, netekošiem jumtiem, aprīkotu ar jaunām
mēbelēm un mācību inventāru, labiekārtotiem un moderniem, laikmetam
atbilstošiem mākslas, mūzikas, mājturības un tehnoloģiju kabinetiem: kabinetiem, kur skolēni var iepazīties un
mācīties darboties ar lietām, kuras sen
pazīstam un lietojam ikdienas dzīvē.
Diemžēl reālā situācija ir tāda, ka skola ir tā vieta, kur daži bērni pirmo reizi
ierauga mūsdienīgu virtuvi, aprīkotu ar
keramiskām plīts virsmām, cepeškrāsnīm, trauku mazgājamajām mašīnām
utt. Mums jāmāca, jāieinteresē un jārāda virziens, uz ko tiekties nākotnē,
nodrošinot augstu kvalitāti ikdienas
mācību darbā. Protams, ikdienā šīs va-

jadzības ierobežota budžeta apstākļos
varam apmierināt lēnām un pakāpeniski.
Gandarījums par pēdējos gados
viektajiem darbiem – izremontētajiem
trešā un otrā stāva koridoriem, internāta sanitārajiem mezgliem, pārejas
siltināšanu, renovēto un labiekārtoto
psihologa kabinetu, telpas remontu
un labiekārtošanu bērniem ar īpašām
vajadzībām, logopēda darba vietas iekārtošanu, mēbeļu iegādi koplietošanas telpām skolēniem, darba apstākļu
uzlabošanu skolas ēdnīcas darbiniekiem, veicot sanitāro mezglu rekonstrukciju un ēdnīcas vadītājas darba
vietas iekārtošanu, kā arī rekonstruēto
un labiekārtoto telpu skolotāju istabai.
Liekas, ka paveikts daudz, taču darāmā vēl vairāk... Jādomā par mācību
līdzekļu papildināšanu ar tādiem, lai
skolēni vairāk varētu praktiski darboties – izzināt, pētīt, iegūt informāciju.
Skumji dažkārt dzirdēt par to, ka tas
nemaz nav vajadzīgs, var daudz lētāk
vai vispār nevajag. Jā, var bez piekārtajiem griestiem skolas telpās, var
nemainīt radiatorus, var nelīdzināt sie-

nas. Var daudz ko nedarīt.
Bet darīts tiks – tas nepieciešams
mūsu jauniešiem: jau šajā vasarā iesāksim darbus skolas sporta kompleksā: rekonstruēsim sanitāros mezglus
un skolēnu garderobes, pabeigsim remontu latviešu valodas un literatūras
kabinetā un aprīkosim kabinetu ar jaunām mēbelēm. Radīsim iespējas skolēniem piedāvāt jaunu interešu izglītības
programmu – elektronikas pulciņu. Nākotnē konkurēt būs ļoti grūti – arvien
krasāk iezīmējas atšķirības starp pilsētu un laukiem: pilsētā lielais skolēnu
skaits nodrošina daudz lielāku finansu
plūsmu, lielākas iespējas skolēniem,
lielāku attalgojumu skolotājiem. Tādēļ
skola ir jāveido konkurētspējīga ne tikai ar savu iekšējo kvalitāti, bet arī ar
ārējo un visiem redzamo veidolu – videi ir jābūt tīkamai un jauniešiem saprotamai. Veidosim 21. gadsimta skolu
savās idejās, prātos un realitātē! Lai visai skolas saimei laba un darbīga atpūta! Uzņemsim saules spēku un enerģiju
turpmākajam darba cēlienam!
Madlienas vidusskolas direktors
Edgars Viņķis

Madlienā viesosies improvizācijas teātris
„Tea Tree” ar meistarklasi un izrādi

Š.g. 29. jūlijā Madlienā viesosies
improvizācijas teātris „Tea Tree”, priecējot ar improvizācijas meistarklasi un
izrādi, kas aktuāla gan pieaugušajiem,
gan jauniešiem.
Improvizācijas teātris „TeaTree” dibināts 2013. gadā un vairākus gadus
aktīvi apmāca jaunus improvizatorus,

vada meistarklases un spēlē izrādes
gan Rīgā, gan ārpus tās. Iesaistoties
„TeaTree”, ir iespēja apgūt improvizācijas mākslu gan cilvēkiem, kas vēlas
kāpt uz skatuves, gan tiem, kas vēlas
sevi pilnveidot. Teātra galvenā vērtība
ir skatītāji, dodot tiem neaizmirstamus
stāstus, nevis jokus, kurus pēc minū-

tes aizmirst. Izrādēs aktieri rada improvizētus stāstus, lai ne tikai pasmietos
par ikdienu, bet arī palīdzētu to izprast.
Improvizācijas meistarklase norisināsies 29. jūlijā plkst. 12.00 Madlienas kultūras namā. Tajā būs iespēja ar
vingrinājumu palīdzību apgūt dažādus
improvizācijas pamatprincipus, kas
noderēs jebkurā profesijā, projektā vai
situācijā. Meistarklasi vadīs „Tea Tree”
vadītāja un dibinātāja Mairita.
Savukārt improvizētā izrāde notiks
15.00 Pagastmājas apaļajā zālē. Tajā
būs iespēja redzēt, kā „Tea Tree” improvizatori veido stāstus, izmantojot
improvizācijas principus un skatītāju
ieteikumus.
Abus pasākumus aicināts apmeklēt
ikviens interesents. Ieeja abos pasākumos bez maksas.
Papildu informācija, rakstot uz
e-pastu: maruta@teatree.lv.
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Visticamāk, ka katrs Latvijas iedzīvotājs ir dzirdējis par Zemessardzi, bet
ir jāsaka, ka nebūt ne katrs zina, kādas tad īsti ir Zemessardzes funkcijas
un kādi ir paši zemessargi. Ir dzirdēti
dažādi pieņēmumi un stereotipi, bet
bieži vien tie mēdz būt ne visai patiesi. Piemēram, dzirdam to, ka ikvienam
zemessargam ir jābūt izcilā fiziskajā
formā un mācībās ar kurkstošu vēderu
cauri lietum un sniegam ir jādodas nebeidzami garos pārgājienos.
Lai šos un citus stereotipus lauztu,
Ogres 54. bataljona zemessargi aicināja visus interesentus pievienoties piedzīvojumiem un uzdevumiem bagātā
pārgājienā kopā ar pašiem zemessargiem, lai vienas diennakts laikā varētu
iepazīt to īsteno ikdienu. Interesenti
uzzināja ne vien to, kādas sabiedrībai
nozīmīgas funkcijas Zemessardze veic,
ber arī to, cik dažādi ir paši zemessargi, ar ko katrs nodarbojas ikdienas
gaitās un cik dažādas lomas katrs no
viņiem Zemessardzē pilda. Lai arī netrūkst tādu, kas pilnā ekipējumā var
100 km nosoļot rekordlaikā, pretī ir
citi, kas spēj savus uzdevumus izpildīt,
pat gandrīz neizkustoties no vietas. No
rūdītiem izlūkiem līdz tehniski nepārspējamiem sakaru operatoriem, no izveicīgiem šoferiem līdz vislabākajiem
pavāriem – Zemessardzē savu vietu var
atrast jebkurš.
Pārgājienā varbūt neizdevās apgāzt
pieņēmumu par garajiem gabaliem,
kas jāmēro (sākotnēji plānoto vien 10
km vietā kopā tika veikts divreiz garāks ceļš), taču bija liels prieks, ka visi
dalībnieki parādīja sevi no labākās
puses. Pārgājiena laikā notika arī dažādas aktivitātes, kā, piemēram, upes
šķērsošana, rīcības trenēšana, sastopot pretinieku, naktsmītnes izveidošana un vēl vairāki uzdevumi, no kuriem
varēja mācīties daudz ko jaunu. Pēc saņemtajām atsauksmēm ir skaidrs, ka
arī turpmāk ir vērts rīkot šādus pārgājienus, tāpēc nākamais tiek plānots jau
14. jūlijā! Protams, katrs pārgājiens būs
citāds, tāpēc ikvienam interesentam,
kurš vienu vai vairākus pasākumus jau
piedzīvojis, nebūtu divreiz jādomā, vai
vērts pieteikties arī uz nākamo.
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Anna Stauža saņem simtgades stipendiju

Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, Finanšu ministrija sadarbībā
ar Izglītības un zinātnes ministriju un
VAS „Latvijas Loto” ir radusi iespēju atbalstīt un motivēt izcilas personības Latvijas jauniešu vidū. Katrai
Latvijas vispārējās vidējās izglītības
un profesionālās vidējās izglītības
iestādei tika dota iespēja izvirzīt vienu pretendentu Izcilnieka stipendijai.
Stipendiju piešķir par augstiem mācī-

bu sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko
darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā
pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā
arī par ieguldījumu izglītības iestādes
attīstībā. Madlienas vidusskolas Latvijas simtgades stipendijas pretendente
un laureāte – 2017./2018. mācību gada
12. klases absolvente Anna Stauža.
Stipendijas pieteikumā teikts:
„Darboties pašpārvaldē – tā ir iespēja
piedalīties, būt klāt un mainīt skolas

dzīvi, īstenot savas idejas un palīdzēt
to veikt citiem, iegūt jaunus draugus
un krietni paplašināt paziņu loku skolā. Anna divus gadus 2015./2016.m.g.
un 2016./2017.m.g. ir tikusi ievēlēta
par skolēnu pašpārvaldes prezidenti,
kuras pienākums bija saliedēt parlamenta komandu un motivēt skolēnus
šim brīvprātīgajam ārpusstundu darbam. Ar lielu entuziazmu Anna kopā
ar komandu organizēja dažādus pasākumus skolēniem, aktīvi līdzdarbojās
skolas dzīves veidošanā un motivēja
līdzdarboties pagasta un novada sabiedriskajā dzīvē. Anna ir bijusi daudzu
skolas svētku un pasākumu vadītāja,
labi pārzina angļu valodu, ir bijusi tulce, komunicējot ar skolas ārzemju viesiem. Jauniete ir Latvijas, sava pagasta
un skolas patriote. Anna ir „aizrāvusies” ar pagasta vēstures izzināšanu,
rakstot zinātniski pētniecisko darbu
„Madlienas pagasta kultūrvēsturiskais
mantojums”, to aizstāvējusi Ogres
novadā. Jauniete nepārtraukti izvirza
jaunus mērķus un izaicinājumus sevis
pilnveidošanai un sabiedrības labklājības attīstīšanai.”
Mēs lepojamies ar Latvijas simtgades stipendiāti – Madlienas vidusskolas 12. klases absolventi Annu Staužu!
Madlienas vidusskolas direktors
Edgars Viņķis

Kā rīkoties, ja sausuma dēļ cietušas
kultūraugu platības

Pēc dabas katastrofas izsludināšanas lauksaimniecībā
Lauku atbalsta dienests ir papildinājis informāciju, kā lauksaimniekam jārīkojas, lai saglabātu ES un valsts atbalstu
par sausuma dēļ cietušajām kultūraugu platībām.
Ja lauksaimnieks izar iepriekš iesēto kultūraugu un iesēj
citu, tad, lai saņemtu specifiskos maksājumus (brīvprātīgo
saistīto atbalstu, maksājumu par vidi saudzējošām dārzko-

pības metodēm vai bioloģisko lauksaimniecību), ir jāraksta
iesniegums Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā ar skaidrojumu par kultūraugu nomaiņu. LAD lūdz lauksaimniekus
veikt foto fiksāciju ar 2-3 fotogrāfijām no dažādām lauka
vietām (ar koordinātām vai identificējamiem objektiem - kokiem, stabiem, ēkām). Kultūras kodu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā nevajag mainīt. Iesniegums lūdzam iesniegt
sadaļā “Pievienot dokumentus”.
Ja lauksaimnieks atstāj sākotnēji iesēto kultūraugu, tad
par deklarētājiem iesētajiem un šobrīd slikti izaugušajiem
kultūraugiem kods sistēmā nav jāmaina. Šādā gadījumā tiks
saglabāts arī specifiskais ar konkrēto kultūraugu saistītais
maksājums.
Informāciju sagatavoja Kristīne Ilgaža, Lauku atbalsta
dienesta Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
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2018. gada pavasarī ar prieku saņēmām ziņu, ka Valsts kultūrkapitāla
fonds atbalstījis divus Kārļa Kažociņa
Madlienas Mūzikas un mākslas skolas
uzrakstītos projektus: „Baritona saksofona iegāde Kārļa Kažociņa Madlienas
Mūzikas un mākslas skolā” un „Datorprogrammu iegāde mācību priekšmeta
„Datorgrafika” īstenošanā”.
Skolai jau bija iegādāti soprāna,
alta un tenora saksofoni, taču pilnvērtīgam kvarteta skanējumam iztrūka
baritona saksofons. Pateicoties VKKF
piešķirtajiem 2000 EUR, ir iegādāts
jauns baritona saksofons MTP B220.
Skolā kolektīvās muzicēšanas mācību
priekšmetos tiek komplektēti dažādi
mūzikas instrumentu sastāvi, un baritona saksofons sniegs iespēju muzicēt
saksofonistu kvartetam, kā arī veikt
basa funkcijas un variēt citu instrumentu kameransambļu sastāvus, radot
jaunas iespējas kolektīvajā muzicēša-

nā, nodrošinot kvalitatīvāku mācību
procesu skolā un iegūstot audzēkņiem
pieredzi, piedaloties koncertos, konkursos un festivālos.
Līdz šim mācību priekšmetā „Datorgrafika” skolēni savas pirmās zināšanas datorgrafikas pamatos apguva
bezmaksas programmās Microsoft
Molberts, GIMP2 un Inkscape. Datorgrafikā izšķir divus datorgrafikas pamatveidus: rastragrafiku un vektorgrafiku. Tās paredzētas noteiktu attēlu
apstrādes funkciju veikšanai. Rastrgrafika ir piemērota tādu darbu veikšanai
kā izsmalcinātu jeb „māksliniecisku”
attēlu veidošanai, fotogrāfiju apstrādei, attēlu sagatavošanai ievietošanai
tīmekļa lappusēs. Vektorgrafika ir pielāgota zīmēšanai, piemēram, logotipu
un dažādu shēmu veidošanai, taču to
nevar lietot attēlu apstrādei. Profesionālā darbā parasti lieto datorgrafikas
programmas: rastragrafikā Adobe Pho-

toShop, vektorgrafikā Adobe Illustrator. Ar 1. septembri mākslas nodaļā
mācību priekšmetā „Datorgrafika” seši
datori tiks aprīkoti ar jaunām licencētām programmām – trīs ar datorprogrammu Adobe PhotoShop un trīs ar
datorprogrammu Adobe Illustrator par
kopējo summu 930 EUR, kas mākslas
nodaļas
audzēkņiem
nodrošinās
kvalitatīvu mācību procesu mācību
priekšmetā „Datorgrafika”, sekmējot
audzēkņu datorgrafikas pamatu praktisku apguvi, iepazīstot datorgrafikas
pielietojamības daudzveidību un tās
aktualitāti mūsdienās, attīstot spējas orientēties dažādos datorgrafikas
dizaina stilos un paņēmienos, nodrošinot iespēju sekmīgai audzēkņu
sagatavošanai un dalībai konkursos
Latvijā un ārzemēs, veicinot audzēkņu
konkurētspēju, turpinot tālākizglītību
profesionālajās mākslas programmās
vidējās izglītības iestādēs.

Madlienas skolēnu sasniegumi dažāda mēroga
vieglatlētikas sacensībās maija un jūnija mēnesī

Sacensības, kurās skolēni piedalījās maijā, galvenokārt bija, lai gatavotos lielākiem republikas mēroga pasākumiem. 13. maijā LR zonas 4-cīņas
sacensībās Ogrē Smilškalns Emīls U18
grupā 1. vietā – 1965 punkti, Sams Kristers 2. vietā –1735 punkti, Smilškalne
Ramona meiteņu grupā U18 3. vietā
–1709 punkti.
14. maijā U10 un U12 Ogres SC sa-

censībās Liepai Sandijai 1. vieta šķēpa
mešanā (300 g) 22.16 m, Andriksons
Raivis 2. vietā 60 metru skrējienā –
9.06s.
21. maijā Ogres SC U14 Smilškalnei
Vinetai lodes grūšanā (2 kg) – 9.65m
2. vieta, Rubenei Ilutai 3. vieta šķēpa
mešanā (400 g) – 26.13 m, Streilei Santai 3. vieta 80 metru skrējienā – 11.37
s. Pēc šo sacensību rezultātiem četri

Madlienas skolēni izpildīja normatīvus, lai varētu piedalīties LR U14 čempionātā Ogrē.
27. maijā Koknesē LR skolēnu 71.
spartakiādē Smilškalne Ramona izcīnīja 1. vietu šķēpa mešanā – 35.48 m
(400g), Emīls Zvirbulis 2. vietu 1500
metru skrējienā – 4.52.7 min, Emīls
Birģelis 3. vietu 100 metru skrējienā –
12.0 s.
11. un 12. jūnijā Jelgavā notika atlases sacensības bērniem, lai startētu
Polijā. Šeit tikai pirmās vietas ieguvējs
varēja pārstāvēt Latvijas komandu. No
Madlienas sporta skolas grupas šīs
tiesības izcīnīja divi skolēni – Raivis
Andriksons 60 metru skrējienā – 8.64
s un Ričards Šmits 60 metru skrējienā
– 7.84 s. Nedaudz nepaveicās, un 4.
vieta Ilutai Rubenei 2006. gadā dzim.
meiteņu grupā bumbiņas mešanā
40.89 m un Sandijai Liepai bumbiņas
mešanā – 37.94 m 2007. gadā dzim.
meiteņu grupā. Nākamās sacensības
olimpiskā čempiona Jāņa Lūša kauss
šķēpa mešanā 17. jūnijā arī Jelgavā,
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kur starp 2007. gada meitenēm Sandija
Liepa izcīnīja 2.vietu ar rezultātu (400
g) šķēps – 21.79 m.
19. jūnijā skolotājas Ritas Pučekaites pavadībā abi zēni Raivis un Ričards
devās uz Poliju, kur startēja Latvijas izlases sastāvā. Ričards Šmits savā grupā izcīnīja 3. vietu 60 m – 7.57 s, Raivis
Andriksons šoreiz 4.vietā 60 m – 8.85
s. Paldies skolotājai Ritai Pučekaitei,
kas rūpējās par zēniem.
Sekmīgi turpinās pusstundas skrējiena sacensības ceturtdienās plkst.
18.00 stadionā. Aicināti dalībnieki, jo
skrējiens beigsies oktobrī.
Madlienas sporta skolotājs un
Ogres SC vieglatlētikas treneris
J.Liepa

Kad mācību gads noslēdzies un
skolēni saņēmuši liecības ar mācību
gada rezultātiem, sekmēs veiksmīgākie skolēni Eiropas Savienības projekta „Karjeras atbalsts izglītojamajiem
vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” (NR.8.3.5.0/16/I/001)
ietvaros un, projekta finansiāli atbalstīti, 6. jūnijā devās apskatīt vienu no
mūsdienīgākajām un inovatīvākajām
zemnieku saimniecībām Jelgavas novada Vilces pagastā „Terēni”. Mājas
pagalmā skolēnus laipni sagaidīja
saimniece Lolita Duge, kura jauniešiem bija sagatavojusi interesantu
apskates programmu ar iesaistīšanos
radošajās darbnīcās. Līdzās tradicionālajai graudkopībai kā saimniecības
pamatnozarei saimniecei ir iespēja

nodarboties ar piparmētru audzēšanu
un pārstrādi tējā, konditorijas izstrādājumos, sīrupā un vēl citos produktos.
Izrādot „Piparmētru namiņu”, saimniece dalījās pieredzē ar jauniešiem par
biznesa idejām, par drosmi iesaistīties
projektu gatavošanas un to realizācijas
darbā, veiksmēm un prieku par paveikto. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar
daudzām piparmētru šķirnēm, apskatīties, kā tās aug un izskatās dabā, un
ciemošanās noslēgumā baudīt gardo
piparmētru tēju.
Dienas otrajā pusē skolēni devās
uz Jelgavu, kur apmeklēja uzņēmumu
„Karameļu darbnīca”. Radošs un aizraujošs biznesa projekts lieliem un
maziem – karameļu gatavošana, interesantas idejas gatavā produkta pa-

sniegšanai, iespēja pašiem izgatavot
savu karameli un baudīt tās dažādos
veidus, arī ar ķiploku garšu.
Iespējams, ka šajā iespaidiem bagātajā dienā jauniešiem dzima doma
par to, ka arī viņi nākotnē var radīt ko
jaunu un inovatīvu, kas kļūs par Latvijas atpazīstamības zīmolu. Paldies
skolas karjeras projekta koordinatorei
skolotājai Ilzei Smilškalnei par veiksmīgu ekskursijas organizāciju!
Madlienas vidusskolas direktors
Edgars Viņķis
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Latvija – mana dzimtene
ekonomiskais stāvoklis! Daudz laimes
dzimšanas dienā!
Evija Korovacka, 12.kl.

Mana Latvija šobrīd izskan Dziesmu un deju svētku rotā, kad dimd visa
Rīga. Mana Latvija ir skaista pašā vasaras viducī – saules apmirdzēta un
lietus ieaijāta. Mana Latvija priecājas
par čaklajiem ļaudīm un viņu paveiktajiem darbiem. Manu Latviju daudzina
Madlienas vidusskolas skolēni – 11. un
12. klases audzēkņi, kuri daudzi jau ir
absolventi.
Latvija – citām tautām nezināma,
Dažām kaut kas mazs,
Bet mums – liela un stipra
Kā ozolu birzs.
Ar bagātu valodu, ar skanīgām
dziesmām,
Ar spēcīgām latvju zīmēm,
Kas mūs sargā,
Ko vecmāmiņa cimdos ieraksta.
Liela ar plašajām pļavām,
Kur skaisti ziedi zied,
Kur gotiņas, aitiņas un kazas ganās.
Liela ar daudzajiem mežiem,
Kur stalti koki aug,
Kur meža zvēri un putni mīt.
Liela ar ezeriem un upēm,
Kur daudzās zivtiņas,
Kur jaukie ūdens putni mīt.
Stipra ar saviem simboliem,
Sarkanbalto karogu, ģerboni
Un lūgšanu pilno himnu.
Stipra ar latvju gribu,
Ar garīgo spēku, ar kultūru.
Elvis Grāps, 11.kl.

Mana Latvija, kāda tā ir? Reizēm tik
skaista, bet reizēm tik pelēka un drūma. Tomēr manā sirdī tai vienmēr būs
īpaša vieta. Citi uzskata, ka kļūst par
latviešiem, noliekot svecīti 11. novembrī vai dzerot alu un ēdot sieru Līgo
vakarā. Mana Latvija ir tautu meitas ar
ziedu vainagiem un tautu dēli ar staltiem augumiem, kurus vieno kopīgs
deju solis vai nošu rinda. Mana Latvija
ir košajās kļavu lapās septembra beigās un sniegu kupenās janvāra sākumā. Mana Latvija – tā nav tikai mana,
tā ir mūsu Latvija, par kuru rūpējamies
ik dienu.
Māra Kļaviņa, 11.kl.
Tēvzemei novēlu nekad nezaudēt
savu vērtību. Ceru, ka ikviens latvietis vienmēr būs gatavs aizstāvēt savu
zemi, neskatoties uz grūtībām, kuras
varētu būt nākotnē. Es esmu gandarīta,
ka dzīvoju brīvā Latvijā ar savu valsts
valodu, karogu un himnu. Lai vienmēr
būtu lepnums sirdī par savu nacionalitāti, un lai Latvijas vārds tiktu pieminēts visapkārt pasaulē! Ļoti svarīgi ir
censties saglabāt mūsu tautas kultūru
un to bagātināt. Jauki apzināties, ka
Latvijā ir cilvēki, kuri krīt un ceļas par
tevi, Latvija. Prieks, ka 18. Novembris
tiek atzīmēts visur valstī, arī Madlienā, kur tiek rīkoti dažādi pasākumi un
koncerti. Lepnums ir piedalīties pašai
un līdzās pārējiem klasesbiedriem
priecāties par svētkiem. Novēlu, lai
latvieši mazāk dotos ārpus robežām
un spētu justies drošībā šeit. Latvijai ir
nākotne, un es ceru, ka tās mūžs būs
ilgs un laimīgs. Lai aug un attīstās ne
tikai valsts vērtības, bet arī uzlabojas

Mūsu valstij tuvojas svētki, liela un
nozīmīga dzimšanas diena. Esmu ļoti
lepna par to, ka varu būt kopā ar savu
ģimeni, tautu un valsti tik ļoti svarīgajā, sūri un drūmi izcīnītajā neatkarības
simtgadē. Domāju, ka Latvija, tieši tāpat kā Rīga, nekad nebūs gatava, jo valstij ir vēl daudz, kur augt un mainīties.
Lai gan bieži nopelta ir mūsu politika,
kritiski novērtēta izglītības sistēma
vai veselības aprūpe, Latvija ir manas
mājas, manas labākās un mīļākās. Novēlu valstij augt un attīstīties, sagaidīt
savus tautiešus atpakaļ no ārzemēm,
mūžam saglabāt zaļo dabu, krāšņās
tradīcijas un neatkarību.
Anna Stauža, 12.kl.
Mūsu valstij tuvojas 100 gadu jubileja, tas nav liels skaitlis, taču mēs ar to
lepojamies no visas sirds, jo mūsu senči karoja un zaudēja dzīvību, lai varētu dzīvot brīvā un neatkarīgā valstī. Es
Latvijai novēlu vēl desmitiem reižu svinēt apaļas jubilejas, jo šī zeme, mana
dzimtene, ir ļoti skaista un bagāta. Lai
arī kur pasaulē es atradīšos, vienmēr
atcerēšos par savām mājām, plašajiem
laukiem un zaļajiem mežiem. Es novēlu Latvijai atgūt ekonomisko stabilitāti, lai atgriežas prom aizbraukušie
iedzīvotāji! Es vēlos, lai mana zeme
uzplaukst no jauna, lai cilvēki būtu laimīgi un pārtikuši. Savai valstij novēlu
tikai to labāko, lai dzīve iet uz augšu un
mēs paliekam tikpat stipri, cik esam.
Krista Klesmane, 12.kl.
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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 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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MADLIENAS PAGASTA SVETKI
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2018. gada 21. julijs

6.00 – 10.00 ZIEDU INSTALĀCIJAS
10.00 SVĒTKU ATKLĀŠANA

pie kultūras nama (aicinām ikvienu dalīties ar ziediem,
krāšņumaugiem, zaļumiem utt. kopīgas ziedu instalācijas veidošanā).

pie kultūras nama. Svētku ieskaņas koncertā muzicēs
pūtēju orķestris „Madliena”, diriģents Viesturs Lazdiņš.

11.00 SVĒTBRĪDIS Madlienas evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Svētbrīdi vadīs Rīgas Lutera draudzes mācītājs Indulis Paičs.

11.30

Pēc svētbrīža ev.lut. baznīcā koncerts – „NO DEBESĪM”.

Ilzes Sprances (ērģeles) un Raimonda Meldera (vijole) izpildījumā.

12.00 EDĪTES LASES TĒRPU MODES DEFILĒ (pie kultūras nama)
12.15 Mazo foršuļu un viņu pavadoņu GĀJIENS „RIPO JAUNĀKĀ PAAUDZE”.

Gājiena maršruts: Bērnudārzs – kultūras nams. Gājienu organizē biedrība „Meža projekti”, Dace Iraids.

12.30 KOPĪGAS SVĒTKU PUSDIENAS
13.30 BRĪVDABAS ESTRĀDES ATKLĀŠANA,
Mūzikls „OZOLZĪLES STĀSTS” (autors Artūrs Mangulis)
16.00 RADOŠO DARBNĪCU PĒCPUSDIENA pie Madlienas vidusskolas.
Svētku izklaides:

* „Zelmas maiznīcas” radošās darbnīcas
* Sejiņu apgleznošana (pussejas apgleznošana – 1,00 EUR, visas sejas apgleznošana – 2,00 EUR)

* Vizināšanās ponicikliem (10 min) 2,00 EUR – 2-5gadi, 3 EUR – 4-8gadi, 4 EUR- 9 gadi-…
* Mucu vilcieniņš (2 h bez maksas). Piepūšamās atrakcijas. Laivošana baseinā (atbalsta z/s „Krasti”)

22.00 UGUNS ŠOVS. SVĒTKU BALLE. Muzicēs grupa „Ilūzija”. Ieeja bez maksas
Visas dienas garumā kultūras namā būs apskatāma Madlienas Mūzikas un mākslas skolas gleznošanas studijas
„Iedvesma” (skolotāja Skaidrīte Krīgere) un tekstilmākslas studijas „Stiķis” (skolotāja Edīte Lase) izstāde.
Pasākuma laikā filmēs un fotografēs. Iegūtais materiāls tiks izmantots Ogres novada pašvaldības publicitātes vajadzībām.

21. jūlijā 14.00

Sadarbībā ar Ogres novada SC un
Madlienas pagasta pārvaldi
Ar maija mēnesi Madlienas stadionā
notiks pusstundas skrējiens

uz satikšanos tiek aicināti

Plāteres, Zādzenes un Lielās muižas
skolotāji un absolventi.

„Madlienas veselības apļi - 2018”

Vieta un laiks – Madlienas estrāde, atklāšanas koncerts.
Tel. 29473415, Raimonds.

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

15. jūlijā plkst 15.00

4. augustā

Madlienas kapsētā katoļticīgo kapusvētki,

Kapu svētki Madlienā

lūdzoties par VISIEM mirušajiem.

11:00 Vērenes kapos
13.00 Madlienas kapos
Kapusvētkus vadīs J.Reihlers

Svētā Mise kapličā. Svētku procesija kapos.
Dievkalpojumu vada priesteris Andris Solins.

Līdzjūtības
Ņemot vērā Vispārējās datu aizsardzības regulas
skaidrojumus, lūdzam turpmāk, iesniedzot līdzjūtības
izdevumam “Mana Madliena”, nenorādīt mirušā tuvinieku
vārdus un uzvārdus. Paldies par sapratni!
Laiks apstājas ar skarbu piesitienu,
Nav rītdienas, ir tikai vēja balss.
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals
.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Irēnai Liepiņai,
māsiņu mūžībā pavadot.

Pensionāru biedrība „Sisegale”
Mums pietrūkst vienas dzērves kāsī,
Kam gaiša mīla krūtīs rūgst.
To tikai pašas dzīves jūt –
Vēl vienai vajag kāsī būt.
No sejas vējš dzen rūgtu lāsi, –
Mums pietrūkst vienas dzērves kāsī…

Dziļi skumstam par Aleksandra Kristovska aiziešanu
mūžībā un esam pateicīgi ar atbalstu visos biedrības pasākumos. Izsakām līdzjūtību piederīgajiem.
Pensionāru biedrība „Sisegale”
Paliks dzīvības vidū tavs darbīgais gājums,
Jo tik auglīgu mūžu jau neizdzēš riets.
Un caur kokiem un bērniem būs turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.

Noliecam galvas Mariannas Čakšas garā mūža priekšā
un izsakām līdzjūtību piederīgajiem,
viņu smiltainē pavadot.
Pensionāru biedrība „Sisegale”

Tālu gāju grūtu mūžu,
Daudz darbiņu padarīju,
Nu apsīka mani soļi
Baltā smilšu kalniņā.

Izsakām līdzjūtību Mariannas Čakšas piederīgajiem.
		

Kaimiņi „Ābelēs”

To melno sāpi svešam neizstāstīt,
To bēdu nepacelt, kas sirdi spiež.
(J. Plotnieks)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Irēnai,
no dvīņumāsas atvadoties.
Kaimiņi
Viena mūža ir par maz –
Visu sasniegt, veidot, post.
Šajā dzīvē sirdij manai
Desmit mūžu gribētos.( A. Krūklis)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem,
Aleksandru Kristovski kapu kalniņā pavadot.
Madlienas kultūras nama kolektīvs
Es šogad redzēju cīruļus pavasarī un vēl vasaru,
Man pietrūka spēka rudenim.
Un ziedi rudenī – bez manis šogad kvēlos...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Aleksandra Kristovska
tuviniekiem, viņu aizsaulē pavadot.

				
Madlienas bibliotēkas 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.

