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Ir jauki pamosties
Ar gaišu smaidu
Un bezbēdīgi jautri`
Jauku dienu sveikt.
Ar mīlestību sirdī
Visiem labrīt teikt!
Un nezīlēt,ko
Diena līdzi nesīsVai daudz tā dos
Vai druskas pametīs...
Man tas nav svarīgiEs sveicu dienu šo
Kā vienu vienīgo,
Kā pašu skaistāko!
/Brigita Debeļska/

Sirsnīgi sveicam
augusta jubilārus!
Viss nobriest. Pasaule nu ir pilnbriedā. Pavasarī iestādītais, pēc tam
sūri un grūti aprūpētais nes savus
augļus. Tie, kas neiestāda, tiem nekas
netiek. Tā dabā iekārtots – lai kaut ko
saņemtu, ir jāpieliek pūles. Itin viss
labais nāk ar pūlēm. Pie labām attiecībām ir jāpiestrādā, sabojāt tās var
vienā mirklī. Lai dārzs neaizaugtu ar
nezālēm, tas ir jāravē, lai dzīvē kaut ko
sasniegtu, ir jāmācās, lai būtu labi, ir
jāpiepūlas. Pasaulē itin viss nobriest
pūļu rezultātā. Kad rūpējas par otru,
kad pārvar savu neiecietību, egoismu
– arī tās ir pūles.
Ja gribas redzēt labāku un laimīgāku pasauli, arī tas nenotiek un nenotiks pats no sevis. Nekas taču nenotiek
pats no sevis, pat lietus un vējš, un
karstums rodas kaut kādu apstākļu ietekmē. Tātad itin visam ir iemesls, pat
tad, ja īsti nezinām, kāds – iemesls ir

vienmēr.
Darīšana, lai būtu labi, ir atslēgas
vārds. Darīšanas pretstats ir bezdarbība vai slinkums. Un slinkums jau parasti rodas tad, ja īsti neredz darīšanai
jēgu. „Ai, kamdēļ? Nu nevajag, labāk
pasēdēsim, atpūtīsimies...” Entuziasms zūd, ja zūd mērķis, tā tiekšanās
sajūta uz kaut ko. Ir arī, kas palīdz to
apslāpēt. Un tad nāk vilšanās, un, kad
tā nāk, tad bieži vien tiek pavilkta strīpa visam labajam, kas iecerēts. Un
vairs nekas nenobriest – kas neiestāda, tam nekas netiek! Grūtāk vienmēr
ir piecelties nekā nokrist. Pat tam vajadzīga piepūle. Lai nokristu – vai tad tā
vajadzīga? Nē taču!
Lielais mērķis ir tiekšanās pēc labākas dzīves. Tā dēļ visas pūles, jo pasaulē tā iekārtots – nekas neparādās
un nenotiek vien tāpēc, ka rodas tāda
vēlme. Ja mūsu visas vēlēšanās pie-

pildītos acumirklī, tiklīdz iedomātas,
nekāda piepūle nebūtu vajadzīga. Tad
viss notiktu tā, kā vajag, tad nebūtu
nekādu problēmu, nekādu šķēršļu, kas
jāpārkāpj, nekādu ierobežojumu, pāri
darījumu. Un tie šķēršļi jau biežāk tiek
uztverti kā kaut kas nevēlams. Vai tad ir
kāds, kas teiks – es esmu pelnījis grūtības, problēmas, slikto? Neviens. Arī
tas pierāda, ka visi to labo vien alkst,
to labo vien vēlas, bet dažādu iemeslu
dēļ tas nenotiek. Vai precīzāk – ja visi
perfekti zinātu, kā izdarīt pareizi, tad
taču neviens nekļūdītos. Un tieši neziņa, kā pareizi izdarīt, tad arī noved pie
kļūdām. Saka jau, ka pēc savas dabas
cilvēks ir labs, tikai pats to nezina, tāpēc kļūdās...
Ar grūtībām un problēmām cilvēks
nobriest. Laikam tie šķēršļi ir vajadzīgi,
jo citādi nenotiek virzība uz priekšu.
Mareks Liepa
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Īpašs piederības sajūtu laiks

Latvijas valsts simtgades zīmē notiekošie XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki norisinājās Rīgā
no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam.
Svētku nedēļā Rīgā bija ieradušies 43
000 dalībnieku no 118 Latvijas pašvaldībām, kā arī citām pasaules valstīm,
kur latvieši uztur un attīsta Dziesmu un
deju svētku tradīciju. Gaidītākie pasākumi bija gājiens, deju lieluzvedums

„Māras zeme” un noslēguma koncerts
„Zvaigžņu ceļā”.
Daugavas stadionā ap 18 000 dejotāju caur kustību un tautas dejas soli,
caur laukumā izveidoto ornamentu,
mūziku, enerģiju, ritmu un krāsu izstāstīja Latvijas bagāto vēsturi. Svētku
nedēļas kulminācija bija noslēguma
koncerts „Zvaigžņu ceļā”, kurā 16 500
balsīgs dziedātāju kopkoris Mežapar-

ka Lielajā estrādē sniedza četru stundu garu koncertu, kurā skanēja latviešu profesionālās kormūzikas spilgtākie
darbi.
Gribu teikt vislielāko paldies mūsu
kultūras nama kolektīviem un to vadītājiem par ieguldīto darbu un dalību
šajos svētkos.
Paldies JDK „Daina” un vadītājai Agritai Kauženai, VPDK „Made” un vadītājai Vinetai Tumanei, jauktajam korim
„Madliena”, diriģentei Lienei Seržantei
un kormeistarei Baibai Rullei, pūtēju orķestrim „Madliena”, diriģentam
Viesturam Lazdiņam un koncertmeistaram Andim Bičevskim. Kā arī mūsu
šoferīšiem – Helmutam Brencēnam,
Mārtiņam Mežajevam, Jurim Savickim
un Gunāram Dzenim.
Šī Dziesmu svētku nedēļa bija īpašs
sajūtu laiks, kas ļāva piedzīvot sen neizjustas emocijas – vienotību, laipnību
un tautas kopības spēku. Ikviens iesaistītais turpina tradīciju, radot un darot Dziesmu un deju svētkus, reizē arī
savu pagastu un valsti – Latviju.
Madlienas kultūras nama vadītāja
Elīna Ratmeistere

Jauniešu deju kolektīva “Daina” piedzīvotais
Mūsu stāsts sākās rītā, kad devāmies uz Dziesmu un deju svētku gājienu un iekarot Rīgu, lai tur mitinātos
visu svētku nedēļu. Kad bijām savākuši
visu, kas nepieciešams dzīvei Rīgā nedēļas garumā, un, protams, kur tad bez
piepūšamajiem matračiem un pārīti
Dormeo (jo gan jau kādu mirklīti izdosies atpūtināt kājas), tad sākām domāt, kā to visu ietilpināt mūsu busiņā.
Ticiet vai nē, bet mēs to paveicām – visas mantas, starp tām arī kaut kur mēs
bijām ietilpuši un varējām sākt ceļu uz
nedēļas piedzīvojumu.
Kad bijām ieradušies savās jaunajās mājās, tad saņēmām atslēgu uz
mūsu apartamentiem. Tā bija klase ar
mazu palīgtelpu, kura uzreiz ieguva nosaukumu „Mīlnieku istaba” (cik daudz
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tā tika izmantota, to zina tikai viņa).
Bijām iekārtojušies, un katrs atradis
savu stūrīti. Jāpiemin, ka sadalījums
bija līdzsvarā, jo gar vienu klases sienu bija izkārojušies zēni, un rindu noslēdza Māra, bet gar otru – meitenes,
un viņu rindas galā Emīls. Lai viss būtu
līdzsvarā, tad Ralfiņš sargāja tāfeli un
uzraudzīja tās saturu.
Laiks ritēja, un bija jāsāk gatavoties gājienam, tad nu meitenes pirmoreiz posās savos jaunajos brunčos un
galvās lika pašdarinātos vainadziņus,
puišiem gan šoreiz lienētas vestes.
Glīti saposušies, ņemot līdzi Latvijas
un sava kolektīva karogu, devāmies
uz Vecrīgu, lai atrastu vietu, no kuras
nozīmēts mūsu gājiena sākums. Kā
jau ierasts, laiciņš jāpagaida. Šķiet,
šī bija aukstākā vasaras diena, jo vējš
tā vien meklēja kādu brunci, kurā iepūst, un vainadziņu, kuru nopūst no
galvas. Nu arī mēs devāmies gājienā,
ik pa brītiņam piestājot un gaidot, kad
atkal varēs turpināt virzīties vai vajadzēs atkal pielikt soli, gandrīz skrienot
garām burvīgajiem skatītājiem, kas ik
pa brīdim uzsauc sveicienu „Dainai”
un mūsos atmodina sajūsmas saucienu. Mājot ar karodziņiem „Ogrei 90”,
ejam garām Brīvības piemineklim, tad
virzāmies tālāk gar galveno tribīni, kur
sēž visi Dziesmu un deju svētku viedie
vīri, sievas un, protams, prezidents ar
savu kundzi. Pamājam un dodamies
tālāk. Interesants piedzīvojums bija fotografēšanās vārtos, tuvojoties Skonto
stadionam. Īpaša – svētku maltīte, bet
vēlā vakarā – atklāšanas ballīte, kurā
virmoja pozitīvas emocijas, esot daļiņai no lielā saliedētā svētku dalībnieku pulka.
Kad atgriezāmies no burvīgā at-

klāšanas pasākuma, bijām tik pozitīvi
uzlādēti, ka mūsu ballīte turpinājās
līdz…, jo pirmdiena bija brīvdiena.
Otrdiena bija pirmā mēģinājumu diena – devāmies uz stadionu, kur kopā
ar citiem atrādījām mājās paveikto un
saplūdām vienā kopīgā latvju rakstā.
Uzticēto uzdevumu paveicām ātrāk,
par to prieks. Paspējām izbaudīt arī to,
kas notika Rīgā – svētku noskaņās. Arī
trešdien mēģinājums, kurā labi pastrādājām, ceturtdienā tika viss likts kopā,
lai „Māras zemi” sajustu vienā veselumā. Tad nu gandrīz visu dienu pavadījām stadionā. Nosvinējām arī Ramonas
16. dzimšanas dienu, nobaudot gardo
kūku. Vakarā – ģenerālmēģinājums, un
uz laukuma bijām 18 100 dejotāju. Tas
ļāva apzināties, ka mēs, latvieši, esam
spēcīga tauta un mūsu mīlestība uz
deju ir vārdiem neaprakstāms lielums.
Piektdiena bija brīva līdz vakara
koncertam, un mēs devāmies aplūkot
Rīgas Zooloģisko dārzu, lai uzzinātu,
kā tur dzīvnieciņiem kājas. Pēc brīnišķīgi pavadītas dienas bijām gatavi
vakara koncertam, lai atkal priecētu
skatītājus ar uzvedumu „Māras zeme”.

Koncerts noritēja kā mirklis. Ar emocijām bagāti pārradāmies savā mītnē.
Pie miera devāmies krietni pret rītu,
kad bijām izdziedājušies karaoke un
miegs mūs bija pievarējis.
Sestdien izbaudījām jūru, smēlāmies enerģiju un atgriežoties saposāmies, lai izdejotu noslēdzošo deju
svētku koncertu. Bijām pārliecināti un
droši, jo zinājām, kur jāstāv, kas būs
blakus, bijām kļuvuši cits citam par
savējiem. Mūsu pirmā deja, kā ierasts,
bija „Vanags un irbe rotājas”, kur mēs
saplūdām kopā vienā lielā zīmējumā.
Pēc tam steidzāmies pārģērbties, lai
izdejotu savas nākamas divas dejas.
Otrā deja bija īpaši spēcīga – „Saimes
galds”, tās laikā visā laukumā starp
mums bija Latvijas karogi. Nākamā
deja – „Visi ciema suņi rēja”, kur mēs
atkal iezīmējām jaunu rakstu un ļāvāmies plūdumam. Mēs saplūdām ar pārējiem, lai Latvijas simtgadei veltītajos
Deju svētkos izdejotu noslēdzošā koncerta finālu, kas veido stāstu – puiši
apar zemi sēšanai, meitas kā skudriņas apsēj šos laukus, un tad kopā aiz
mums uzaug spēcīgs labības lauks.
Mūsos ir spēks, un tas neatstāj vienaldzīgu nevienu, jo mūsu meiteņu acis
rotājas ar asaru pērlēm, zēni ir domīgi
un gandarīti par paveikto, un mēs visi
esam iemācījušies paļauties un uzticēties cits citam kā nekad agrāk. Lai kāda
personība katrā mitinātos, mūs visus
vieno mīlestības uz deju.
Pēc koncerta ļāvāmies jautrībai
„Labvēlīgā tipa” pavadībā. Izturīgākie
ballētāji sagaidīja pirmo rīta transportu, kurā burtiski viņus iesūca, braucēji
vienojās dziesmā, un kāds arī uzdancoja. Labs noslēgums burvīgiem svētkiem. Atlicis tikai pēdējais rīts, kad
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visa Rīgas iedzīve jādabū atpakaļ uz
mājām. Pirms došanās ceļā bija sagatavots pārsteigums vadītājai – viņa tika
pie burvīga krekliņa ar mūsu visu svētku laikā iegūtajām iesaukām. Vadītāju
bijām nosaukuši par trenerīti (mīļi),
un komplektā bija ziedi, apskāviens
no katra un mūsu burvīgais kopējais
apskāviens. Paldies mūsu mīļajam šoferītim Mārtiņam! Daļa dejotāju devās
mājās, bet daži izbaudīja noslēguma
koncertu Mežaparka estrādē. Skaisti, emocijām bagāti un latviski svētki.
Lai visiem jauka vasara, un tiekamies
mūsu 70. dzimšanas dienas sezonā!
Jūsu JDK Daina

Ir 1. jūlijs, un koristi, skaisti saposušies tautu tērpos, dodas uz Rīgu, lai cēli
noietu gājienu pa Brīvības ielu. Varbūt
sanāca nedaudz cēli, jo ārā pūta milzīgs vējš un galvenais uzdevums bija
nepazaudēt savu vainadziņu. Kopīgi
nosvinējām Dziesmu svētku atklāšanu
Skonto stadionā, kur dziedāt dziesmas
netraucēja pat lietus un aukstums.

Nākamā diena, kad atkal visi devāmies uz Rīgu, bija 4. jūlija agrs rīts.
Saņēmām savas jaunās grāmatiņas, un
kopmēģinājums varēja sākties. Saulīte
mūs īpaši sildīja un cepināja jaunajā
Dziesmu svētku estrādē.
Tik ilgs gatavošanās process, bet
tik ātri pienāca simtgades Dziesmu
svētku ģenerālmēģinājums un noslē-

guma koncerts „Māras zeme”. Katram
dziedātājam pārskrēja kāda tirpiņa vai
nobira pat asara pie kādas dziesmas,
jo viss bija ļoti emocionāli. Virsdiriģenti mēģinājuma laikos izstāstīja savu
dziesmas skatījumu. Tas lika vēl vairāk
aizdomāties par dziesmas būtību un
jēgu.
No dziedātāju puses koncerts bija
baudījums, jo tik augstvērtīgi sagatavotu kopkori pirmo reizi nācās dzirdēt!
Arī kopmēģinājumos viss raiti ritēja uz
priekšu, jo kori bija kārtīgi iemācījušies dziesmas un lielākā daļa dziedātāju tās dziedāja no galvas. Tas noteikti
deva savu emocionalitāti.
Paldies jauktā kora „Madliena”
dziedātājiem par nesavtīgu darbu arī
vasaras mēnešos, lai apgūtu repertuāru. Paldies visiem mūsu „līdzjutējiem”
un mājās palicējiem, kas atbalstīja
mūs. Lai jauks atlikušais simtgades
gads, un uz tikšanos jaunajā kora sezonā, kas atsāksies 5. septembrī!

VPDK „Made” sajūtas svētkos
Latvijas simtgades Dziesmu un deju
svētki. Skaists, emocijām bagāts piedzīvojums, ko kopā izbaudīja vidējās
paaudzes kolektīvs „Made”. Garas un
atbildīgas mēģinājumu stundas Daugavas stadionā deva milzīgu laimes sajūtu, kad kopā ar tūkstošiem dejotāju
radījām kaut ko tik neatkārtojamu un
elpu aizraujošu. Ir patīkami apzināties,
ka katrs no mums bija daļa no tā visa
lielā un skaistā.
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Jūlija pirmajā pusē Madlienas pagastā siltā, taču lietainā nedēļas nogalē notika divu dienu garas 54. inženiertehniskā bataljona zemessargu
mācības, kurās bija iespēja iesaistīties
interesentiem, kas vēlas kļūt vai arī
vienkārši vēlējās uzzināt, kā mācībās
laiku pavada zemessargi. Mācībās
– atšķirībā no pirmā „Viena diena zemessarga pēdās” – šoreiz pārgājiens
bija īss, ar dažādiem uzdevumiem.
Tad nu plecu pie pleca ar jau esošajiem zemessargiem sestdienas rītā
viss sākās ar nelielu pārgājienu no
Madlienas kultūras nama. Jau pirmajā
kilometrā bija sagaidāmas aktivitātes
no nosacīta pretinieka. Cilvēki, kuri
nav mācīti, kā rīkoties šādās situācijās,
nezinās, kā reaģēt. Tas arī bija novērojams no interesentiem, kas bija ieradušies šoreiz. Kas notiek? Kā rīkoties? Šie
un, pieļaujams, vēl citi jautājumi bija
galvās cilvēkiem. Kamēr nemilitāram
cilvēkam nav saprotams, kas jādara,
zemessargi jau reaģē uz pēkšņo uzbrukumu un veic pretdarbības. Vēlāk
sekoja paskaidrojums, kas, ko, kā un
kāpēc tika darīts.
Sākotnēji civilajiem un arī zemessargiem pašiem varēja likties, ka
uzdevumi, kuri jāpilda, nav īsti militāri, tomēr vingrinājumiem bija dziļāka
nozīme, nekā sākotnēji varētu šķist.
Galvenais mērķis bija parādīt, ka ar
vienkāršiem uzdevumiem ir iespējams
noskaidrot, kā komanda spēj strādāt
pie zemiem stresa apstākļiem, kā arī
saliedēties savā starpā un uzticēties.
Vienai no komandām veicās lieliski, jo
jau sākotnēji visi spēja pakļauties disciplīnai un komandiera pavēlēm. Tas ir
ļoti fundamentāls princips militārajā
vidē.
Kopumā divu dienu laikā tika
veikts neliels pārgājiens, dažādi, prātu
asinoši uzdevumi, naktī sekoja noteikta rutīna un reakcija uz pretinieka provokācijām.
Pēc šīm un iepriekšējām militārajām mācībām no interesentiem,
kas apmeklēja mācības, izvēli par
iestāšanos Zemessardzē ir izdarījusi
jau vismaz puse. Ja arī Tev ir interese
un nepieciešams ieskats, motivācija,
atbildes uz jautājumiem, seko mums
FB un uzzini, kad būs nākamā iespēja
pievienoties mācībās ar jau esošiem
zemessargiem.
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2018. gada 15. septembrī
Madlienas evaņģēliski luteriskajai baznīcai –
580

Apdzīvota vieta „Madliena” (vācu: Sissegal) sākusi vei- luteriskā baznīca jau minēta kā mūra baznīca bez sakristedoties jau 13. gadsimtā Livonijas krusta karu laikā pakļauta- jas. Ziemeļu kara laikā (1713. gadā) baznīca bija uz sabrukjā Daugavas līvu zemē, kad tika uzcelta viena no pirmajām šanas robežas, tādēļ pēc kara beigām (1731. gadā) tika sākts
baznīcām Latvijā. 13.–16. gadsimtā tā bija Rīgas arhibīska- baznīcas remonts un sakristejas būvēšana.
pijas Letu gala draudzes novada centrs, vēlāk Pārdaugavas
1783. gadā tika pārbūvēts tornis, taču tas sabruka tajā
hercogistes, Zviedru Vidzemes un Vidzemes guberņas sa- pašā gadā. Nākamo torni baznīcai uzcēla 1789. gadā. No
stāvā. Tagadējā Madlienas pagasta teorija nonāca Rīgas ar- 1892. līdz 1893. gadam tika paplašināts baznīcas ģērbkamhibīskapijas pakļautībā.			
baris (sakristeja) ziemeļu pusē.
Rīgas arhibīskapiem (sākumā bīskapiem) nebija pastāGadu gaitā baznīca daudz cietusi, bet, pateicoties Dievīga, regulāra karaspēka, tāpēc tika izveidots vasaļu kara- va žēlastībai, mums ir šī kultūrvēsturiskā ēka, vieta, kur uzspēks. Kas tad bija vasalis? Tā bija persona, kas par militā- ņemam Dieva Vārdu. Draudze pateicas Dievam par to, kas
ru dienestu no lielākā feodāļa – zemes kunga jeb senjora jau ir paveikts. Ēka tiek pamazām remontēta, pateicoties
– saņēma valdījumā zemi vai citu materiālu labumu. Vasalis ziedotāju atbalstam. Vislielākā pateicība šiem dāsnajiem
savam senjoram deva uzticības zvērestu, vasaļa tiesības cilvēkiem.
tika apstiprinātas lēņa grāmatā. Vasaļa pienākumos parasti
Ja Tas Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar
ietilpa karadienests, dažādi naudas maksājumi, kā arī pie- to strādā.
nākums izpirkt senjoru no gūsta gadījumā, ja tas tika sagūsJa Tas Kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā.
tīts. Savukārt senjora pienākumos ietilpa aizstāvēt vasali, Ps. 127:2
viņa mantu un īpašumus. Senākās ziņas par vasaļiem LivoBaznīcā notiek kristības, iesvētības un laulības, koncernijā ir no 1201. gada. Kā atalgojumu par dienestu bīskapi un ti, darbojas svētdienas skola, katru svētdienu notiek dievarhibīskapi piešķīra lēni. Radās lēņu novadi, kuros saimnie- kalpojumi. Visi mīļi aicināti piedalīties Madlienas baznīcas
koja vasaļi, bieži vien nerēķinoties ar zemes kungu intere- 580 gadu jubilejas svinēšanā. Svētku dievkalpojumu vadīs
sēm.								
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis
Tā 1226. gadā bīskaps Alberts izlēņoja Sises upes augšgala Vanags.
novadu vasalim Ungernam Šternbergam (Ungerni – ŠternDraudzes pr. – Rasma Vērpēja
bergi ir sena vācbaltiešu dzimta, kas Livonijā zināma kopš
13. gadsimta sākuma). Viņš bija 1217. gadā precējies ar Kaupo otro meitu Hedvigu. Ap 1250. gadu arhibīskaps atļāva Sises krastā celt baznīcu, kura tika nosaukta par Magdalēnas
baznīcu, jo to uzcēla uz vasaļa mirušās sievasmāsas Kaupo
meitas Magdalēnas kapa, kura kalpojusi Rīgā par klostera priekšnieci. Iespējams, ka Magdalēnas vārdā nosauktā
baznīca deva arī latvisko nosaukumu ciemam Madliena.
Jau zviedru laikos Zviedrijas ķēniņš Kārlis XI devis pārskatu, kurā norādīts Vidzemes teritorijas iedalījums zviedru laikos. Dokumentā ar virsrakstu „Cathalogus aller zu hisigem
Kohenchusenschen Distrikte sortierenden Pastorate” 355.
lpp. uzrakstītas visas 20 Kokneses iecirkņa draudžu mācītāju muižas ar viņu toreizējām filiālēm. Madlienas baznīca
minēta kā Sisegales vai Magdalēnas baznīca („Sisegall oder
Magdalenenkirche”).
1438. gadā revīzijas dokumentos Madlienas evaņģēliski
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Madlienas pludmales volejbola nakts 2018

Jūlija pēdējās nedēļas nogalē
Madlienas vidusskolas pludmales volejbola laukumos norisinājās turnīrs
„Madlienas pludmales volejbola nakts
2018”. Sacensībās piedalījās 15 komandas. Turnīrs sākās pulksten 20.00,

bet noslēdzās 5.00. To rīkoja sabiedriskā labuma statusa biedrība „Saules
Avots”. Turnīrs tika organizēts Ogres
novada pašvaldības projektu konkursu
„Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši–
Ogres novadam” ietvaros.

Komandas tika sadalītas divās
apakšgrupās, un no katras grupas ceturtdaļfinālā iekļuva četras spēcīgākās. Kopā tika aizvadītas 57 spēles.
Pusfinālā iekļuva „Ķegums”, „Zirguss”,
„Siltais vilinājums” un „Lauris – Jānis”.
Abu pusfināla spēļu zaudētāji tikās
savā starpā, cīnoties par 3. vietu, savukārt uzvarētāju komandas vēlāk noskaidroja Kausa un 2. vietas ieguvējus.
1. vieta – „Ķegums” – Jurģis Birznieks un Deivids Strazdiņš.
2. vieta – „Zirguss” – Eduards Viļums un Jānis Strazdiņš.
3. vieta – „Siltais vilinājums” – Jānis Alde un Stīvens Lisovs.
4. vieta – „Lauris – Jānis” – Lauris
Ikaunieks un Jānis Aperjots.
No startējušo komandu pārstāvjiem
un spēlētājiem dzirdētas ļoti pozitīvas
atsauksmes. Paldies visiem, kas palīdzēja organizēt turnīru, un uz tikšanos
nākamreiz!

Izziņas brauciens – iepazīstot zālāju
apsaimniekošanu Madlienas apkārtnē

Turpinot iepazīt zālāju daudzveidību, to sniegtos labumus un nepieciešamos pasākumus zālāju veiksmīgai
apsaimniekošanai, LIFE Viva Grass
projektā iesaistītā interesentu grupa 7.
jūlijā devās izziņas braucienā pa Madlienas apkārtni.
Dienas iesākumā devāmies uz Vēreni Madlienas pagastā, kur saimniece
Māra Ostrovska iepazīstināja ar savas

saimniecības darbību – vispirms izvadājot un izrādot kazu aploku, pēc
tam – daudzos trušus būrus vaislas
trušu saimniecībā. Māras saimniecībā
redzējām, kā šīs vasaras laika apstākļi
ietekmē dabiskās ganības uz sausām
smilts augsnēm.
Pēc tam devāmies uz saimniecību
„Zvaigžņu Aitas” (pazīstamas arī kā
Suntažu observatorija), kur saimniece

Anna mums pastāstīja par saimniecības mērķi – izkopt un piedāvāt pārdošanā kvalitatīvu vaislas materiālu,
vienlaicīgi atjaunojot un saudzējot
dabas resursus un vairojot pļavu bioloģisko daudzveidību. Izgājām pārgājienā pa dabiskajām pļavām un iepazinām saimniecības kultūrvēsturisko
mantojumu.
Noslēgumā devāmies uz Šūpoļu
parku Ķeipenē, kur izzinājām šūpoļu
maģiskumu un to, kā pļavas augus izmantot pirts rituālos. Runājām arī par
mazo saimniecību aktuālajiem jautājumiem dabisko zālāju apsaimniekošanā. Ieskicējām nākamā semināra,
kurš notiks rudenī, apskatāmos jautājumus.
Tādējādi, apmeklējot trīs dažādas
saimniecības Madlienas apkārtnē,
ieguvām plašu priekšstatu par pļavu
apsaimniekošanu, izmantošanas intensitāti, cilvēku uzņēmību un vēlmi
saimniekot laukos.
Plašāka informācija par projektu
www.vivagrass.eu/lv
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Katrs satikšanās, iepazīšanās un
kopā būšanas stāsts ir īpašs. Nav
mazu vai lielu stāstu. Ir jūsējais, ir mūsējais, katram savs. Tieši tas ir īpašs,
neatkārtojams un skaists. Pateicoties
skatieniem, sajūtām, mirkļiem, ko
piedzīvojuši, mēs esam šeit un tagad.
Kopā. Priecīgi un pacilāti. Gadu gaitā
skaisto, nozīmīgo mirkļu krāsas mēdz
izbalēt, nokrāsas piemirstas, tādēļ ir
vērts emocijas notvert un apstādināt.
Mēs esam tie, kas palīdz šīs krāsas atsvaidzināt un noturēt.
21. jūlijs šogad mūs atkal pulcēja
kopā pagasta svētkos. Rītu, kā ierasts,
sākām ar ziedu instalācijas veidošanu.
Šoreiz tā bija ziedu arka. Ceļu uz estrādi rotāja Ingrīdas Sūnas darinātais
Madlienas dienas uzraksts. Svētku
atklāšanā uzrunu teica pagasta pārvaldes priekšsēdētājs Ojārs Atslēdziņš,
un svētkus ieskandināja pūtēju orķestris „Madliena” diriģenta Viestura Lazdiņa vadībā.
Turpinājumā sekoja svētbrīdis
Madlienas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. To vadīja Rīgas Lutera draudzes
mācītājs Indulis Paičs. Pēc svētbrīža
apmeklētājiem bija iespēja baudīt garīgās mūzikas koncertu Ilzes Sprances
un Raimonda Meldera izpildījumā.
Kultūras nama zaļajā zonā tika demonstrēta Edītes Lases tērpu kolekcija. Dace Iraids bija noorganizējusi
brīnišķīgu braucienu pagasta mazākajiem iedzīvotājiem „Ripo jaunākā
paaudze”. Mazie foršuļi ar dažādiem

2018. gada augusts

transporta līdzekļiem devās gājienā,
kas sākās no bērnudārza un beidzās
pie kultūras nama. Gājiens bija krāšņs,
un mazuļi un viņu pavadoņi gājiena
nobeigumā tika uzmundrināti un cie-

nāti ar Daigas Kļaviņas ceptu brīnumgardu torti. Arī svētku pusdienas neizpalika, skolas virtuves meitenes bija
sarūpējušas zupu, un Daces Vītoliņas
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ceptās pankūkas bija lielisks papildinājums tai.
Šis gads ir īpašs ar to, ka Madlienas pagastā tapusi ilgi gaidītā jaunā
estrāde „Ozolzīle”. Šim notikumam
par godu tika iestudēts Artūra Manguļa
mūzikls „Ozolzīles stāsts” (Artūra Manguļa librets un mūzika). Lai taptu šis
mūzikls, tika ieguldīts liels darbs. Tas
bija īpašs un radošs laiks mums visiem
kopā. Viegli nebija, bet, pateicoties
Lindai un Artūram Manguļiem, kā arī radošajai komandai (Nikolai Markovskai,
Letīcijai Elizabetei Ekkertei, Patrikam
Ozoliņam, Robertam Baltacim, Ilzei
Jankunai, Ainaram Bumbierim, Emīlam
Mangulim, Laimai Mangulei, Mārai Kļaviņai, jauniešu deju kolektīvam „Daina”, vadītājai Agritai Kauženai, pūtēju
orķestrim „Madliena”, vadītājam Viesturam Lazdiņam, koncertmeistaram
Andim Bičevskim) mēs to paveicām.
Svētkus kuplināja „Zelmas maiznīca” ar radošajām darbnīcām, Alise
Daugaviete ar sejiņu apgleznošanu,
Sanda Rācene ar hennas zīmējumiem,
bija iespēja vizināties ar ponicikliem
un mucu vilcieniņu. Mazuļi izlēkājās
piepūšamajā atrakcijā, savukārt lielākie svētku apmeklētāji varēja skolas
baseinā izlaist kādu līkumu laivā, par
ko gādāja z/s „Krasti”. Pie kultūras
nama darbojās arī bufete ar dažādiem
gardumiem, un Skrīveru saldējums veldzēja karstumā.
Visas dienas garumā kultūras namā
bija apskatāma (joprojām ir apskatāma) Madlienas Mūzikas un mākslas
skolas gleznošanas studijas „Iedvesma” (skolotāja Skaidrīte Krīgere) un
tekstilmākslas studijas „Stiķis” (skolotāja Edīte Lase) darbu izstāde.
Vakara noslēgumā estrādē „Ozolzīle” bija skatāms Uguns šovs un kājas
varēja izlocīt ballē, kurā muzicēja grupa „Ilūzija”.
Vēlamies pateikt milzīgu paldies
katram, kas pielika roku mūsu kopīgo
svētku tapšanā, tas bija liels darbs, un,
pateicoties katra ieguldījumam, svētki
varēji notikt!
Īpašs paldies Elitai Kauženai un
Agritai Kauženai ar komandu, kas rūpējās par ziedu instalāciju, Inesei Markovskai, Mārai Tauriņai un visiem, kas
gādāja ziedus, Mārtiņam Mežajevam
par siena ballīšu sagādāšanu, Dacei
Vītoliņai par garšīgajām pankūkām,
Daigai Kļaviņai par sarūpētajiem fo-

tostūrīšiem un kūku, Dacei Iraids par
mazuļu gājiena organizēšanu, Ingrīdai
Sūnai par Madlienas dienas uzrakstu,
Edītei Lasei un Skaidrītei Krīgerei par
izstādi kultūras namā, skolas virtuves
meitenēm par zupu, pagasta pārvaldei
par atbalstu un pagasta strādniekiem
– Helmutam Brencēnam, Edmundam
Mārtiņam, Raimondam Mārtiņam, Mārtiņam Mežajevam, Andrim Laumanim

– par meiju un ozolu zaru sagādāšanu,
kā arī palīdzību citu darbu veikšanā un
šoferim Jurim Savickim.
Mīļš paldies arī mūsu kolēģiem
Aijai Riduzei, Sarmītei Āboliņai, Marekam Liepam, kā arī Edgaram Mežajevam, kurš bija liels palīgs mūzikla apskaņošanā.
					
Cieņā un pateicībā – Anita un Elīna
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Ripo Madlienas jaunākā paaudze
Madlienas dienas ietvaros 21. jūlijā
pirmo reizi norisinājās mazo foršuļu un
viņu pavadoņu gājiens „Ripo jaunākā
paaudze”. Gājienam pieteicās 27 bērni
vecumā līdz 7 gadiem un 34 pavadoņi.
Gājiens sākās plkst. 12.15 pie bērnudārza. Skanot jautrai mūzikai un
sekojot Madlienas karogam, gājiens
virzījās uz kultūras namu. Karstā saule ietekmēja vienīgi gājiena vadītājus
un līdzjutējus, tie, apmulsuši no lielā
dalībnieku skaita, lielā cieņā pavadīja skaisto gājienu. Foršuļu pavadoņi
radīja svētku noskaņu, ar īpašiem dekoriem, baloniem, ziediem izpušķojot
mazuļu braucamos. Paši pavadoņi,
saposušies svētkiem, ļoti organizēti
un draudzīgi palīdzēja vadīt braucamrīkus.
Braucamrīki bija visdažādākie – ratiņi, skrejriteņi, velosipēdi, elektriskie
automobiļi. Gājiens noslēdzās, dalībniekiem izejot cauri puķu arkai, kuru
veidoja Madlienas ziedu audzētāji.
Pēc gājiena visus dalībniekus gaidīja salds pārsteigums no sponsoriem:
uzņēmumiem „Skrīveru saldumi” un
„Forsteri Juniors”. Īpašā dāvana visiem
dalībniekiem bija Daigas Kļaviņas ceptā torte. Gājienu atbalstīja arī pāris
sponsoru, kuri vēlējās palikt anonīmi.
Gribu visiem dalībniekiem pateikt
lielu paldies par atsaucību, Madarai
par nosaukuma ideju, onkulim Aigaram par runāšanu, bērnudārzam „Taurenītis” un Aelitai par palīdzību.
Tas ir jauki, ka vienai spontānai idejai ir tik daudz sekotāju un atbalstītāju!
Dace Iraids

Sāks pieņemt iesniegumus pabalstam
mācību līdzekļu iegādei
„Ogres novada Sociālais dienests
atgādina, ka no 1. augusta līdz 31. oktobrim notiks iesniegumu pieņemšana
pabalstam individuālo mācību līdzekļu
un piederumu iegādei ģimenēm, kurās
ir bērni, kas apmeklē vispārizglītojošās
un vidējās profesionālās izglītības ies-

tādes, un kurām ir piešķirts trūcīgas/
maznodrošinātas ģimenes statuss.
Detalizēta informācija par pabalsta
apmēru, piešķiršanas kritērijiem, pieprasīšanas kārtību un iesniedzamajiem dokumentiem – Ogres novada
saistošajos noteikumos Nr.26/2017

„Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā” vai vēršoties
Ogres, Madlienas, Suntažu un Taurupes sociālajos centros atbilstoši savai
deklarētajai dzīvesvietai.
Informāciju sagatavoja
Ogres novada Sociālais dienests
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Tālrunis uzziņām: 65039106, 65039158
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.

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
Madlienas kultūras namā
31.08.2018. plkst. 20.00 gaidām uz tikšanos
bijušos un jaunos dejotājus.
Ļaujiet sirdij pukstēt straujāk un atnāciet, lai varam
uzsākt kopīgu ceļu uz 70 gadu jubilejas koncertu.
JDK Daina

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 dārzkopības metodēm vai bioloģisko lauk-

saimniecību), 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

2018. gada 18. augustā norisināsies
Madlienas sporta svētki
Sporta svētku programma:

10.00

No plkst.
Vieglatlētika (sadalīts pa vecuma grupām)
Mazo sporta diena
(pirmsskolas vecuma bērni un pirmklasnieki ar vecākiem)
Netradicionālie sporta veidi

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

3. septembris – ZINĪBU DIENA
Madlienas vidusskolā
Skolēnu pulcēšanās klasēs no plkst. 8.00
9.00 Mācību gada svinīgs ieskaņas pasākums
10.00 Informatīvā sanāksme skolēnu vecākiem
(skolas aktu zālē)
10.00 Klases stunda skolēniem
Mācību grāmatas skolas bibliotēkā var saņemt
no 27. augusta

No apmēram plkst. 13.00 (pēc vieglatlētikas sacensībām)
Pludmales volejbols vīriešiem
(3 x 3; komandā var pieteikt 4 dalībniekus)
Pludmales volejbols sievietēm (2 x 2)
Strītbols vīriešiem (3 x 3; komandā var pieteikt 4 dalībniekus)
Spēka vīru pastaiga
Virves vilkšana

Reģistrācija

Vieglatlētikai un netradicionālajiem sporta veidiem
no plkst. 9.30–9.45
Pludmales volejbols, strītbols, spēka vīru pastaiga un
virves vilkšana no plkst. 12.30

Madlienas kinoteātrī “ODIVI”
13.septembrī plkst. 19.00 Ieejas biļete- 3,00 eur

Dalības maksa:
Līdz 7 gadiem – bezmaksas
No 8 līdz 15 gadiem – 1,00 EUR
No 16 un vecākiem – 2,00 EUR
Būs mūzika un bufete
Plkst. 21.00 Disco-Balle, muzicē DJ apvienība „S-Party”
Ieejas maksa 2,00 EUR (ar dalībnieku aprocēm bezmaksas)
Pasākumu organizē biedrība “Saules avots”

Madlienas kinoteātrī “ODIVI”
27.septembrī plkst. 19.00 Ieejas biļete- 4,00 eur

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.

