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2018. gada septembris
Vēl jau kādu laiku
Puķes ziedus vērs,
Vēl jau koku lapas
Krāsās uzziedēs...
Tikai arvien biežāk
Lietus ciemos nāks,
Rudens vēsām rokām
Tevi apskaut sāks...
Bet, kas saulei rada,
Laimē dzīvot spēs,
Jo pat tumšos brīžosGaismu sameklēs.
/Brigita Debeļska/

Sirsnīgi sveicam
septembra jubilārus!
Uzticēties nezināmajam... Grūti,
pat neiespējami, jo nezināmais vienmēr saistīts ar nedrošību, bailēm. Kā
vispār iespējams uzticēties tam, kas
nepazīstams, nezināms?
Vējš norāva rudens lapu, tā atdalījās no koka un krita. Viņai nebija cita
ceļa, kā piedzīvot krāšņo lidojumu un
atrauties. Kad apstākļi nobriest, tad
notiek tā lielā atraušanās, tas lielais,
nezināmais ceļojums. Ar itin visu dzīvē. Pārmaiņas... neziņas plīvurā tītas.
Taču tās notiek ik mirkli. Ejot pa ceļu,
kustība notiek uz priekšu, nevis atpakaļ, solis, spertais uz priekšu, nekad
nebūs iepriekšējais. Ik mirkli notiek
pārmaiņas, pāreja uz kaut ko citu. To
grūti ikdienā pamanīt. Lai arī dzīvojam
mainīgajā un neprognozējamajā pasaulē, ir kaut kādas alkas pēc stabilitātes, drošuma, pēc patvēruma.
Vieglāk tiem, kas nezināmo gaida

kā piedzīvojumu. „Kas tālāk? Kas tālāk?” viņi ar interesi jautā un domā. No
malas šķiet – kā neprātīgi, kas metas
dzīves ritumā iekšā bez bremzēm, ar
aizrautību, bez piesardzības, bez ilgām pārdomām. Droši vien prātīgāk
ir pastāvēt malā, bet, no otras puses,
ja patiešām ir tā sajūta – nav, ko zaudēt! Zaudējuma apjauta vienmēr uzliek
tādas kā iekšējās bremzes. Vienmēr
pa vidu notiek izvērtēšana – kādi būs
ieguvumi un kādi zaudējumi, un tikai
tad sperts solis pretī nezināmajam, tā
šķiet gudra pieeja. Un arī tiem ir taisnība. Bet ir, kas metas kā neprātīgie,
kuriem nekad nav, ko zaudēt... Bieži
vien apskausti, jo ir nemitīgā kustībā,
nemitīgos meklējumos, nenoenkurojušies, mūžīgi izslāpuši pēc jaunā. Un
patiešām, ja nav, ko zaudēt...?
Palikt vai doties tālāk – mūžīgi sarežģītais jautājums. Un, cik cilvēku,

tik variantu, tik situāciju, tik apstākļu.
Priekšā kaut kas ir un ne līdz galam zināms: ceļš, notikumi, sajūtas, ieguvumi, zaudējumi. Nekas nekad nav līdz
galam skaidrs, vienmēr var kaut kas izmainīties. Arī plānojot un prognozējot
vienmēr kaut kas var atgadīties pilnīgi
nejauši. Un vai ir liela jēga par to satraukties?
Vējš norāva rudens lapu, un, lai kā
gribēdama, tā netiks atpakaļ... Nav atpakaļceļa turpat, kur bijusi. Un, kamēr
notiek lidojums, var to tvert ar bailēm,
neuzticību, pārdzīvojumu vai vieglumu, piedzīvojumu, brīnumu... Arī mēs
netiksim atpakaļ, viss, kur tiekam, ir
uz priekšu... pretī nezināmajam... Un,
ja reiz tā, tad varbūt tvert šo lidojumu
brīvi, ar vieglumu? Ja reiz nav atpakaļceļa...
Lai Tev krāšņs rudens, ar vieglumu...
Mareks Liepa
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Šogad 2018./2019. mācību gads
Madlienas vidusskolā tika svinīgi ieskandināts 3. septembrī jaunatklātajā
Madlienas brīvdabas estrādē„Ozolzīle”. Saulainajā un skaistajā svētku
rītā pasākuma ieskaņā skolotāja Zinta
Saulīte uzrunāja skolēnus, viņu vecākus, skolas darbiniekus: „Vēja spārniem aizsteigusies vasara – tik saulaina, karsta un mīļa. Ar Dziesmu svētku
skaņām Mežaparka estrādē, ar tik daudziem pasākumiem, kas veltīti mūsu
valsts simtgadei, ar lieliem un maziem
darbiem, ar atpūtu un sevis palutināšanu. Taču, kad tuvojas septembris,
atkal gaida skola, kurā virmo satikšanās prieks – ar klasesbiedriem, skolotājiem un draugiem.”
Sirsnīgi uzgavilējot, estrādē tika sagaidīti pirmklasnieki un divpadsmitie.
Kā allaž Madlienas vidusskolā svinīgos pasākumos, arī šoreiz vienojāmies
kopīgā Latvijas valsts himnas „Dievs,
svētī Latviju!” dziedājumā. Spēka vārdus skolēniem, pedagogiem un vecākiem veltīja Madlienas vidusskolas
direktors Edgars Viņķis. Godinājām
jaunos pedagogus – matemātikas skolotāju Ligitu Ridūzi, vizuālās mākslas
skolotāju Andri Džigunu, logopēdi Viju
Celmu, radioelektronikas pulciņa va-

dītāju Andri Miķelsonu un tautu deju
skolotāju Danu Balodi.
Gandarīts par skolēnu individuālajiem sasniegumiem, direktors iepazīstināja ar valsts mēroga stipendiātu–
12. klases skolēnu Henriju Augšpulu.
Akcentējot faktu, ka izglītība ar veiksmi iet roku rokā, Madlienas vidusskolas saimi uzrunāja Madlienas pagasta
pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš un
skolas padomes pārstāvis Armands
Praličs.
Šogad Madlienas vidusskolā mācības uzsāka 15 pirmklasnieki – Bērziņš
Jānis Jēkabs, Birkenfelde Anete, Blumberga Līvija Estere, Deņisenko Eduards
Marks, Dombrovska Evelīna Nika, Irbīte Līga, Jaunozoliņa Līva, Jaunozoliņš
Otto, Kļaviņa Marta, Mača Elizabete,
Pometeļina Arīna, Runcis Donats, Torbejeva Sanija, Trainis Kristers Aleksis,
Treiģis Tomass. Audzinātāja ir Marina
Dišereite. Katrs 1. klases skolēns saņēma dāvanu – „Sprīdīša ābeci”, skaistus balonus no 12. klases un ziedus no
skolasbiedriem.
Madlienas vidusskola priecājas par
katru skolēnu, kas ar čalām pieskandina gaiteņus un klases, jo ļoti ceram, ka
visi uz skolu nākuši ar apņēmību cītīgi
mācīties un uzzināt ko jaunu. Nepara-

stāks skolas sākums šajā dienā bija
mūsu 12. klasei, jo nākamais gads –
ardievu laiks Madlienas vidusskolai,
lai dotos tālāk un kāptu nebeidzamajā
zinību kalnā. Svinīgajā pasākumā tika
aktualizēta dzimtenes mīlestības, akcentējot, ka tēvzeme sākas ar ģimenes
godāšanu, senču piemiņu, savu māju
apziņu un latvisko tradīciju kopšanu.
Šo mācību gadu veltīsim savai ģimenei, tās spēkam un stiprumam, un tā
būs skaistākā dāvana mūsu Latvijas
100. dzimšanas dienā.
Zinību dienas svinīgo pasākumu
noslēdza muzikāls sveiciens – dziesma „Vasara nebeigsies nekad”, to
izpildīja 11. klases skolēni Ance Ikauniece un Emīls Smilškalns skolotājas
Ivetas Mežajevas vadībā.
Jaunā mācību gada sākums ir brīnišķīgs atskaites punkts, lai uzsāktu
ko jaunu, lai mainītu ieradumus, lai
izvirzītu augstākus mērķus. Negaidiet
ne mirkli, neatlieciet uz rītdienu, bet
dariet jau šodien! Esiet aktīvi un atraktīvi, esiet radoši un varoši, esiet darbīgi un atbildīgi! Atcerieties, ka dzīve
ir tieši tik interesanta, cik paši mēs to
veidojam! Skola – tās ir zvana skaņas,
jautri smiekli un čalas, vēlme gudrības
gūt un noderīgam savai Latvijai būt!
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Gatavi nopietnam darbam un
jauniem izaicinājumiem

Karstajos vasaras saules staros
nemanāmi un ātri ir „izkusis” skolēnu
vasaras brīvlaiks un skolas darbinieku
atvaļinājumu laiks. Ir uzņemta saules enerģija un gaismas spēks turpmākajam darba cēlienam, kas būs tik
ļoti nepieciešams visa mācību gada
garumā skolēniem, apgūstot jaunās
zināšanas, pilnveidojot prasmes un
sadarbības iemaņas. Lai gan jaunā,
kompetencēs balstītā mācību satura
izstrādāšana un ieviešana ir apturēta
uz gadu, skolas pedagogi strādā pie
darba metožu dažādošanas, skolēnu
patstāvīgā darba prasmju attīstīšanas un atbildības par saviem mācību
sasniegumiem veidošanas. Gandarījums, ka audzēkņu skaits Madlienas

vidusskolā ir stabils. Tas liecina par
kvalitatīvu mācību darbu, plašu interešu izglītības programmu piedāvājumu, stabilu un augšupejošu zināšanu
dinamiku pamatpriekšmetos (angļu
val., latviešu val., krievu val., literatūrā, bioloģijā, ģeogrāfijā, fizikā, vēsturē
u.c.) vairāku mācību gadu redzējumā.
Skola pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem lauku skolu kategorijā vairāku simtu skolu konkurencē ieņem 30
pozīciju, kas ir labs un konkurētspējīgs
rādītājs. Mums ir jānodrošina radoša,
tehnoloģijās balstīta mācību vide, kas
turpmākajos gados veidos skolas prioritāšu sarakstu.
Šajā vasarā ļoti ierobežotu resursu
apstākļos ar Ogres novada pašvaldības atbalstu esam uzsākuši remontu
skolas sporta kompleksā, sakārtojot
sanitāros mezglus un sporta garderobes. Joprojām paliek aktuāls jautājums
par sporta kompleksa remontu kopumā, jo tas rada nedrošas situācijas,
veicot sportiskās aktivitātes. Esam izremontējuši un aprīkojuši ar jaunām
mēbelēm un nepieciešamajiem materiāltehniskajiem resursiem latviešu
valodas kabinetu, tādējādi uzlabojot
pedagogu un skolēnu darba vidi, kā arī
papildinājuši mācību līdzekļu un grāmatu klāstu.
Īpašs jaunais mācību gads būs

mūsu 15 pirmklasniekiem. Viņu dzīvē
skolā viss notiks pirmo reizi – iejušanās lielajā kolektīvā, pirmā klases
audzinātāja (skolotāja Marina Dišereite), pirmās mācību stundas. Lai bērni
nezaudē prieku radoši un ar interesi
darboties turpmāko gadu laikā! Ar pavisam citu dzīves pozīciju vidusskolā
ienāk 10 desmitie. Viņi jau zina, ka
izglītība – tā ir vērtība, kura nākotnē
būs tik nepieciešama un papildināma
visas dzīves garumā. Kopā ar klases
audzinātāju Mārīti Karņicku svarīgi būs
apjaust tās jomas, kuras interesē un
veicas vislabāk, kā arī jaunības maksimālismu līdzsvarot ar dzīves realitāti.
Ceram, ka interesi raisīs jaunais elektronikas pulciņš, kas dos iespēju jaunāko klašu skolēniem aktīvi un radoši
darboties, teorijā gūtās zināšanas pārvēršot praktiskos projektos.
Lai jaunajā mācību gadā izdodas
viss iecerētais! Lai jaunieši nesagādā
rūpes saviem vecākiem, lai vecāki ir
saprotoši, atvērti un ieinteresēti! Lai
pedagogi spēj aizdegt intereses dzirksteli jauniešu acīs un sirdīs! Jaunieši,
skolas laiks ir visjaukākais jūsu dzīvē.
Izmantojiet to lietderīgi un jēgpilni!
Madlienas vidusskolas
direktors Edgars Viņķis

Kino dienas „No pagātnes līdz mūsdienām”
Madlienas bibliotēka pieteicās finanšu līdzekļu piešķiršanai papildus
aktivitāšu veikšanai Ogres novada
pašvaldības iestādēm. Ilgi lolotā ideja
par kino dienām piepildījās.
Kino dienu mērķis – sagaidot Latvijas Republikas 100. dzimšanas dienu, dot iespēju visiem interesentiem
bez maksas iepazīties ar bibliotēkā
pieejamo Latvijas filmu izlasi, kurā ir
dokumentālo, animācijas un spēlfilmu
klasika.
Filmas būs skatāmas no Latvijas
filmu izlases un portāla www.filmas.lv
(217 filmas, kuras skatāmas tikai bibliotēkās). Būs iespēja iepazīt Latvijas

filmu izlasi un varbūt pat atklāt sev līdz
šim nezināmo un grūti pieejamo Latvijas kino. Kino dienas bibliotēkā sākās
maijā un turpināsies līdz gada beigām.
Kino dienu organizēšanai bibliotēka ir saņēmusi Ogres novada pašvaldības finansējumu 936,00 EUR. Ir
iegādāts videoprojektors, lai filmas varētu demonstrēt bibliotēkā, kino dienu
apmeklētājiem būs iespēja tikties arī
ar kino aktieriem. Aicinām sekot reklāmai.
Sestdien, 8. septembrī, plkst. 12.00
gaidīsim bērnus uz animācijas filmu
„Zelta zirgs”.

2018. gada septembris

Es gribu bibliotēkā arī spēlēties

Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums
Ogres novadā” piedalījās iedzīvotāju
grupa „Radošie vecāki” un īstenoja
projektu „Es gribu bibliotēkā arī spēlēties”. „Radošie vecāki” ir Madlienas
un citu pagastu bērnu vecāki, kuru bēr-

ni mācās Madlienas vidusskolā un apmeklē Madlienas bērnudārzu, kuriem
ir svarīgi, lai pagastā būtu iespējas
bērniem lietderīgi izmantot brīvo laiku.
Vecāki apmeklē bibliotēku un saredz
perspektīvu, kā arī projekta ilgtspēju,
tieši bibliotēkā pilnveidojot bērnu at-

pūtas stūrīti.
Projekta ietvaros telpā tika pārkrāsotas sienas, izveidots mājīgs bērnu
stūrītis, tajā ieklāts paklājs, uz kura
bērni var sēdēt un ērti darboties, kā arī
iegādātas mēbeles, rotaļlietas pašiem
mazākajiem un galda spēles lielākiem
bērniem. Rotaļlietas ir attīstošas, un
spēles – izklaidējošas un izzinošas
(piem., par Latviju). Projekts sniedz
iespēju bērniem attīstīties, jo spēles
veicina psihisko funkciju attīstību (atmiņa, uzmanība, runa, tēlainā un loģiskā domāšana). Bērnam spēle ir gan
mācības un darbs, gan arī interesants
vaļasprieks, tas aizrauj un palīdz attīstīties. Spēlējot galda spēles, bērni var
daudz iemācīties un atklāt sevī jaunas
spējas, tās izglīto un ieinteresē apkārt
notiekošajā.
Bērnu stūrīša izmantošana sniedz
iespēju mazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem saturīgi un pilnvērtīgi
pavadīt laiku, kamēr viņu vecāki un
vecvecāki izmanto bibliotēkas pakalpojumus. Tā kā bibliotēka strādā
ārpus darba laika un sestdienās, tas
dod iespēju izmantot spēļu stūrīti arī
ģimenēm, jo ne katrs var atļauties iegādāties dažādas spēles un rotaļlietas. Spēlējot spēles kopā ar vecākiem,
bērns mācās komandas darbu, jūt viņu
atbalstu, un kopā pavadītais laiks ir neaizmirstams. Projekts veicinās ģimeņu
un draugu kopā būšanas prieku, cels
mūsu bērnu erudīcijas līmeni un paplašinās mazo bibliotēkas lietotāju redzesloku. Mēs vēlamies, lai bērni ilgāk
uzturētos garīgi piesātinātā vidē, nevis
klīstu pa ielām vai sēdētu pie datora.
Paldies Ogres novada pašvaldībai
par finansiālo atbalstu un iedzīvotāju
grupai „Radošie vecāki” par iespēju
bibliotēkai pilnveidoties.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu un jauniešu žūrija” turpina aktīvu
darbību un aicina iesaistīties jaunas
bibliotēkas un skolas jaunāko grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. Kolekcija,
ko izraudzījusi profesionāla žūrija, ir
interesanta un sola lasītājiem daudz
pārsteigumu, izziņas prieku un emo-

cionālu mirkļu.
Aicinām iesaistīties aizraujošā lasīšanas piedzīvojumā!
Ko darīt?
1.Dodies uz bibliotēku!
2.Vaicā bibliotekāram par bērnu
žūriju!
4.Izvēlies grāmatu, kas Tev patīk
vislabāk!

5.Izlasi to! Pieraksti, kas Tev patika!
6.Izlasi sava vecuma grupas
grāmatas!
7.Aizpildi anketu, ko datorā Tev
atvērs bibliotekārs!
8.Lasīšanas maratonam
noslēdzoties, sanāksim kopā
Bērnu žūrijas svētkos Madlienas
bibliotēkā.
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Latvijas peintbola komandai „Bad Company”
1. vieta čempionu līgas Polijas posmā
25. augustā Polijas galvaspilsētā
Varšavā notika Eiropas čempionāts
peintbolā. Kopā piedalījās 12 komandas no Polijas, Čehijas, Igaunijas, Krievijas, Vācijas, Baltkrievijas, Latvijas un
citām valstīm, kā arī spēlētāji no ASV.
Mūsu komanda no Latvijas „Bad
Company” čempionātu iesāka ļoti labi.
No četrām grupas spēlēm tika uzvarēti
visi pretinieki, un kopā no 18 punktiem
tika zaudēts tikai 1 punkts, un iegūtas 4
uzvaras. Ļoti labs rezultāts, un pusfinālā spēkojāmies ar 2. spēcīgāko klubu
Eiropā „ML Kings Prague” no Čehijas.
Spraigā spēlē tika izcīnīta pārliecinoša
uzvara ar rezultātu 3:0, mūsējie uzvarēja un pieteica sevi finālam kā favorīti.
Fināla cīņā spēkojāmies pret vienu
no vadošajiem klubiem Polijā „Virst
Factory Team”. Fināla cienīgā spēlē ar
nervus kutinošu pirmo spēli mūsējie
nonāca iedzinējos, bet ātri atspēlējās
un tika par punktu priekšā ar rezultātu
3:2. Līdz spēles beigām palika 40 sekundes, un latvieši savu bāzi nosargāja līdz pēdējai sekundei un nedeva ne-

kādu iespēju poļu komandai izlīdzināt
rezultātu.
Kopumā latviešu komanda izcīnīja
pirmo vietu un kāpa uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena. Komandā
spēlēja Antons Tsarkovs, Elvis Vingris,
Kaspars Piternieks, Toms Piternieks,

Maksims Koncevojs, Aleksandrs Moisevs un Vsevolod Gladki. Vērts pieminēt, ka turnīra labākā spēlētāja titulu
ieguva Kaspars Piternieks. Vēlamies
teikt paldies atbalstītājiem: „PB Telpa”
un Liepājas peintbola biedrībai.
Toms Piternieks

Pludmales volejbola nakts turnīrs

Augusta nogalē pie Madlienas vidusskolas norisinājās pludmales volejbola nakts turnīrs MIX komandām.
Sacensībās piedalījās 15 pāri. Turnīrs
sākās plkst. 20.00, bet noslēdzās

02.00 no rīta. Turnīru rīkoja sabiedriskā labuma statusa biedrība „Saules
Avots”.
Komandas tika sadalītas 3 apakšgrupās, no kurām 8 spēcīgākās tikās

ceturtdaļfinālā. Tālāko izspēles sistēmu veidoja katras komandas uzvarēto un zaudēto punktu attiecība. No 8
komandām labākās izspēlēja pusfinālu, kur spraigās cīņās tika noskaidroti
pāri, kas cīnīsies par 3. vietu un čempionu/vicečempionu titulu.
Spēlē par 3. vietu tikās komandas –
„Bubulis” un „Zirguss++” (16:21), par
1. vietu – komandas „Varoņi” un „Arta/
Nils” (18:21).
15 komandu konkurencē:
1. vieta – „ARTA/NILS” (Arta Pļaviņa,
Nils Piebalgs)
2. vieta – „VAROŅI” (Gerda Sedoja, Jurģis Birznieks)
3. vieta – „ZIRGUSS++” (Aiva Balcere,
Eduards Viļums)
4. vieta – „BUBULIS” (Zane Šauva, Jānis Grīnbergs)
Fotogrāfijas no pasākuma meklējamas
šeit – https://failiem.lv/u/dn3v5kzd#/
Paldies atbalstītājiem! Uz tikšanos
Madlienā nākamreiz!
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SIA „ Rigvir” stipendiju konkurss
Jau trešo gadu Rigvir grupa sadarbībā ar Vītolu fondu līdz 2018. gada
15. jūnijam izsludināja stipendiju konkursu topošajiem 12. klašu skolēniem
ar mērķi sniegt pēdējā mācību gadā
atbalstu centīgiem vidusskolēniem,
kuri savu nākotni saista ar eksaktajām
zinātnēm – medicīnu, farmāciju, ķīmiju
vai bioloģiju, tādējādi palīdzot sagatavoties studiju gaitām.
Madlienas vidusskola konkursam
izvirzīja 11. klases skolnieku Henriju
Augšpulu, kas 10. un 11. klasē ir sasniedzis augstus mācību sasniegumus
ķīmijas un bioloģijas stundās ikdienas
darbā. Gada vērtējumi bioloģijā 10.kl.
un 11.kl. – 9 un 10 balles, ķīmijā – 10
balles. Henrijs daudz interesējas un
papildus lasa populārzinātnisko literatūru par jaunākajiem zinātniskajiem

atklājumiem un sasniegumiem dabaszinātnēs, prot analizēt bioloģijas un
ķīmijas sasniegumus sabiedrības attīstībā. Labprāt savu brīvo laiku velta,
lai sagatavotos dažāda līmeņa mācību
priekšmetu olimpiādēm un konkursiem. Ar labiem rezultātiem ir piedalījies starpnovadu bioloģijas un ķīmijas
olimpiādēs, fizioloģijas konkursā, RSU
rīkotajā konkursā „Hominus”, 2018.
gadā pārstāvēja Ogres novadu valsts
ķīmijas olimpiādē.
Fonda mērķis ir mācību gada garumā stipendiju veidā – 75 eiro apjomā
– palīdzēt centīgiem un talantīgiem
Latvijas reģionu 14 skolēniem un veicināt jauniešu interesi padziļināti apgūt
ķīmijas un bioloģijas mācību priekšmetus.

Uzspridzināt prieku jau pirmajā skolas dienā
Ejam uz skolu? Pēc tik saulainas vasaras… Bet, ja pirmā skolas diena būtu
arī kādas košas izstādes atklāšana un
dzīvespriecīgs koncerts, kurā dziedāt
līdzi? Tieši tāda bija Kārļa Kažociņa
Madlienas Mūzikas un mākslas skolas
pirmā skolas diena – svinīgs jaunā mācību gada sākums, izstādes „Radīšanas prieks” atklāšana un dziedātājas
Rūtas Dūdumas koncerts.
Skolas mākslas nodaļai 2018. gadā
aprit 20 gadi. Lai nosvinētu šo jubileju, tika rakstīts projekts, kuru Ogres
novada pašvaldība apstiprināja. Tā
ietvaros tika piešķirti līdzekļi izstādes
„Radīšanas prieks” veidošanai. Izstādes nolikums tika izsludināts maijā, un
ar skolu saistītie cilvēki – absolventi,
audzēkņu vecāki, skolas pedagogi un
darbinieki – tika aicināti līdz augusta
vidum iesniegt savus darbiņus. Izstādi
veido daudz un dažādās tehnikās tapuši darbi – eļļas, akrila, guaša gleznas
un glezniņas, grafikas, oforti, zīmuļa zīmējumi, grāmatu iesējumi ādā, fotogrāfijas, pērļotas, filcētas un pat adītas
rotaslietas, koka un filca rotaļlietas,
apgleznoti lakati un citās tehnikās tapuši apģērbi, dekupēti un vēl dažādās
citās tehnikās izstrādāti dekoratīvās un
lietišķās mākslas priekšmeti.

2018. gada septembris
Svinīgs satraukums. Himna. Tiek
sveikti mazie mūzikas un mākslas
nodaļu pirmās klases audzēkņi, kopskaitā 28 bērni. Direktore Vita Ervalde
iepazīstina ar jaunajiem pedagogiem –
flautas spēles skolotāju Ievu Lejnieci,
mākslas skolotāju Inetu Frēlihu, ģitārspēles skolotāju Valēriju Percevu. Pastāsta par vasarā paveikto – mākslas
nodaļas skolotāju vadītajām radošajām darbnīcām Madlienas un Taurupes pagastu svētkos, Ogres pilsētas
svētkos „Ogre elpo”, rūpīgi izremontētajām telpām (kamerzāle un gaitenis
uz mākslas nodaļu), kuras sakārtojis
skolas pedagogs un saimnieks Andis
Bičevskis. Īss atskats mākslas nodaļas
dibināšanas vēsturē, kad pirmajā tās
gadā tika uzņemti 60 audzēkņi! Kopš
nodaļas dibināšanas to vada atraktīvā
pedagoģe Inta Putniņa-Cīrule, visus 20
gadus tai uzticīgas ir skolotājas Vineta
Kazeka un Skaidrīte Krīgere. Skolotāja Edīte Lase nodaļā nostrādājusi 18
gadus. Vita Ervalde un Madlienas pagasta priekšsēdētājs Ojārs Atslēdziņš
sveic mākslas nodaļas pedagoģes. Acīs
skolotājām mirdz gandarījums un liels
prieks. Skolotāja Inta Putniņa-Cīrule
stāsta par saviem pārdzīvojumiem,
atminas nodaļas dibināšanas laiku,
kad informācija tika rakstīta disketēs,
un secina, ka, lai arī mūsdienās bērni
pazīst pavisam citus „gadžetus un spinerus”, nekas nespēj pārspēt „parastā
zīmuļa vienkāršos vizuālos stāstus”.
Skaistas rozes un liels paldies visiem 25 izstādes darbu autoriem:

Robertai Atrastei, Annijai Augšpulai,
Gaidai Bērziņai, Elitai Bičevskai, Samuelam Gintaram Dzalbam, Selvai
Ervaldei, Inetai Frēlihai, Dacei Iraids,
Lindai Iraids, Mārim Iraids, Lindai Irbītei, Agritai Kalniņai, Vinetai Kazekai,
Skaidrītei Krīgerei, Edītei Lasei, Santai
Laurinovičai, Antai Lazdiņai, Jogitai
Lazdiņai, Armandam Lazdiņam, Tincei
Mūrniecei, Intai Putniņai-Cīrulei, Sanitai Rešinskai, Pēterim Salam, Santai

Vispārējā tipa pansionāts „Madliena” aicina darbā
sociālo darbinieku uz noteiktu laiku, galveno medicīnas
māsu, kā arī fizioterapeitu, masieri.
1. Sociālais darbinieks uz noteiktu laiku
Galvenie amata pienākumi:
• klienta sociālo problēmu identificēšana un atbalsts to
risināšanā;
• plānot un pilnveidot klientam sniedzamos sociālās
aprūpes pakalpojumus;
• nodrošināt klienta interešu pārstāvniecību valsts un
pašvaldību institūcijās;
• novērtēt klientu apmierinātību ar sociālās aprūpes
pakalpojumiem.
Izglītība: otrā līmeņa profesionālā augstākā vai
akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā
sociālajā darbā.
Pieteikšanās līdz 2018. gada 10. septembrim.
Tālrunis informācijai 28618078.

Siliņai, Signei Volkopai. Kā brīnišķīga
dāvana visiem sanākušajiem ir dziedātājas Rūtas Dūdumas aizrautīgā un
dzīvespriecīgā uzstāšanās! Tiek skaļi
dziedāts līdzi, aplaudēts un plaukšķināts, pēc koncerta smaidīgi ir gan
bērni, kas vēlas nofotografēties kopā
ar mākslinieci, gan paldies saka vecāki, kam dziedātājas priekšnesums ļoti
paticis.
Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas
un mākslas skolu šogad apmeklēs 92
audzēkņi profesionālās ievirzes izglītības programmās un 48 bērni un pieaugušie interešu izglītības programmās.
Brīnišķīgi sāktas skolas gaitas, uzspridzināts prieks, katra sejā smaids,
skan smiekli un saviļņojuma čuksti,
tiek aplūkota izstāde, pirmklasnieciņi
steidz iepazīties ar saviem pedagogiem, skolas vecākie audzēkņi apsveicinās ar vasaru nesatiktiem biedriem.
Emocijas, kas jānotur, ikdienas gaitām
sākoties, emocijas, kas jāieņurka penālī, lai katru dienu atgādina, ka skola
ir arī prieks.
Santa Siliņa, kultūras metodiķe

2. Galvenā medicīnas māsa
Galvenie amata pienākumi:
• nodrošināt kvalitatīvu medicīnas pakalpojumu
sniegšanu;
•nodrošināt iestādes atbilstību sanitāri higiēniskām 		
prasībām un nodrošināt klientiem sabalansēta
uztura lietošanu.
Izglītība: 2. līmeņa augstākā, medicīniskā.
3. Fizioterapeits, masiere
Galvenie amata pienākumi:
• nodrošināt iestādes klientus ar masiera
pakalpojumiem;
• veikt fizikālās terapijas procedūras.
Izglītība: augstākā profesionālā, sertificēts darbinieks.
Pieteikšanās līdz 2018. gada 1. oktobrim.
Tālrunis informācijai 28618078.
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Madlienā aizvadīti 66. sporta svētki
Aizvadīti gadskārtējie Madlienas sporta svētki, pulcējot
dažādu paaudžu sportot gribētājus no pašmāju un kaimiņu pagastiem. Šie bija jau 66. sporta svētki mūsu pagastā. Biedrības „Saules avots” organizētais pasākums šogad
notika vairākos objektos – plaša vieglatlētikas programma
skolotāja un trenera Jevgēnija Liepas uzraudzībā norisinājās vieglatlētikas stadionā, kur savus „pirmos soļus” lielajā
sportā varēja izmēģināt arī bērnudārza vecuma bērni. Bet
komandu sporta spēlēs notika skolas pludmales volejbola
un basketbola lakumos.
„Šogad tika noorganizēta ļoti plaša sacensību programma, kuru veidoja tradicionālās vieglatlētikas disciplīnas,
pludmales volejbols, strītbols, netradicionālie sporta veidi,
kā arī sadarbībā ar Ogres 54. bataljona zemessargiem šogad tika organizēta militārā stafete,” svētku norisi raksturo
„Saules avots” pārstāvis un sacensību tiesnesis Jānis Valners.
Viņš rezumē: „Prieks, ka Madlienas sporta svētki ir
kļuvuši par gadskārtēju tradīciju daudziem pagasta iedzīvotājiem, kā arī sportisko aktivitāšu kalendārā iekļaujamu notikumu Ogres novada sportistiem. Paldies arī mūsu
atbalstītājiem – Madlienas pagasta pārvaldei, veikalam
„Ziedi un dāvanas”, veikalam „Kvants”, autoservisam „EM
Rebild”, veikalam „Preces lauksaimniekiem”, veikalam
„Husqvarna” Madlienā. Bez viņu palīdzības svētku norisi
organizēt nebūtu bijis iespējams.”

Vīrieši:
1. vieta – Lauris Enkuzens ar rezultātu 33 pk.
2. vieta – Guntis Lazdiņš ar rezultātu 32 pk.
3. vieta – Mairis Dzenis ar rezultātu 30 pk.
Pludmales volejbols pulcēja vienpadsmit vīriešu un trīs sieviešu komandas.
Komandu vietu sadalījums:
Sievietes:
1. vieta – „Džuses” (Ramona Smilškalne, Monta Antonoviča)
2. vieta – „ČēPē” (Alise Līna Daugaviete, Elīna Jēkabsone)
3. vieta – „Gerda/Laura” (Gerda Sedoja, Laura Skovronska)
Vīrieši:
1. vieta – „Mazā seksīgā Blondīne” (Mārtiņš Strauss, Raivis
Šaraks, Mairis Grants un Sindija Kļaviņa)
2. vieta – „De Grill” (Renāts Cīrulis, Raivis Pālēns un Nauris
Fridrihsons)
3. vieta – „Kaimiņi” (Gerda Sedoja, Lauris Enkuzens, Rolands Kļaviņš un Jurģis Birznieks)
4. vieta – „DePoha” (Viesturs Mozga, Erlends Liepiņš un
Krišs Krišjānis Vīksne)
Strītbols
1. vieta – „Tavs Sencis” (Agnis Lazdiņš, Miks Bičevskis,
Gusts Juris Pozņakovs un Eduards Praličs)
2. vieta – „Mangaļi” (Mairis Dzenis, Jānis Bagātais, Guntis
Lazdiņš un Rolands Kļaviņš)
3. vieta – „Vilki” (Dzimtas komanda – Maigurs Streilis, Jānis
Streilis, Lauris Streilis un Haralds Liepiņš)
Virves vilkšana
1. vieta – „Mangaļi” (Jānis Bagātais, Jānis Mačs, Guntis Lazdiņš un Oļa Smilškalne)
2. vieta – „Mazā seksīgā Blondīne” (Raivis Apsītis, Mārtiņš
Strauss, Sindija Kļaviņa un Raivis Šaraks)
3. vieta – „Reizē” (Rihards Vītoliņš, Edgars Linde, Vadims
Gurinovičs un Ramona Smilškalne)

„Madlienas sporta svētki 2018”
statistika
Šautriņas
Jaunietes:
1. vieta - Ance Škutāne ar rezultātu 21 pk.
2. vieta – Agnese Lazdiņa ar rezultātu 13 pk.
3. vieta – Ramona Smilškalne ar rezultātu 8 pk.
Jaunieši:
1. vieta – Jēkabs Bagātais ar rezultātu 11 pk.
2. vieta – Markus Masiulis ar rezultātu 6 pk.
3. vieta – Justs Liepiņš ar rezultātu 3 pk.
Sievietes:
1. vieta – Aelita Lazdiņa ar rezultātu 21 pk.
2. vieta – Oļa Smilškalne ar rezultātu 12 pk.
3. vieta – Gerda Sedoja ar rezultātu 11 pk.

Militārā stafete
1. vieta – Vadims Gurinovičs, Edgars Inde un Krišs Kalniņš
2. vieta – Monta Antonoviča, Ramona Smilškalne un Mārtiņš
Ādamsons
Dārzbols
1. vieta – Dzintars Iļjins ar rezultātu 19,28 sek.
2. vieta – Edvīns Plečs ar rezultātu 23,89 sek.
3. vieta – Vadims Gurinovičs ar rezultātu 24,68 sek.
Ceļš uz bagātībām
1. vieta – Evelīna Liepiņa ar rezultātu 25,45 sek.
2. vieta – Guna Brīvule ar rezultātu 28,30 sek.
3. vieta – Jānis Kivkucāns ar rezultātu 31,08 sek.
Vieglatlētika
1.–4.klase
60 metru distancē:
Meitenes:
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3. vieta – Markus Masiulis ar rezultātu 3,58 sek.
5.– 8.klase
100 metru distancē:
Meitenes:
1. vieta – Elīza Lemberga ar rezultātu 13,92 sek.
2. vieta – Veronika Jakušonoka ar rezultātu 14,50 sek.
3. vieta – nav
Zēni:
1. vieta – Elvis Veinbergs ar rezultātu 12,10 sek.
2. vieta – Emīls Zvirbulis ar rezultātu 12,61 sek.
3. vieta – Aigars Cvetkovs ar rezultātu 16,18 sek.
1. vieta – Monika Dehteviča ar rezultātu 10,76 sek.
2. vieta – Agnese Lazdiņa ar rezultātu 10,95 sek.
3. vieta – Simona Zacmane ar rezultātu 11,60 sek.
Zēni:
1. vieta – Marks Zacmanis ar rezultātu 9,26 sek.
2. vieta – Oskars Kaķītis ar rezultātu 9,60 sek.
3. vieta – Jānis Kivkucāns ar rezultātu 10,32 sek.
Bumbiņas mešana
Meitenes:
1. vieta – Sandija Liepa ar rezultātu 41,61 m
2. vieta – Alise Žurēviča ar rezultātu 29,41 m
3. vieta – Monika Dehteviča ar rezultātu 21,46 m
Zēni:
1. vieta – Oskars Kaķītis ar rezultātu 39,15 m
2. vieta – Marks Zacmanis ar rezultātu 33,00 m
3. vieta – Jānis Kivkucāns ar rezultātu 29,82 m
Tāllēkšana
Meitenes:
1. vieta – Alise Žurēviča ar rezultātu 3,40 m
2. vieta – Monika Dehteviča ar rezultātu 3,00 m
3. vieta – Agnese Lazdiņa ar rezultātu 2,88 m
Zēni:
1. vieta – Marks Zacmanis ar rezultātu 3,77 m
2. vieta – Oskars Kaķītis ar rezultātu 3,45 m
3. vieta – Jānis Kivkucāns ar rezultātu 3,08 m
Lode
Meitenes:
1. vieta – Sandija Liepa ar rezultātu 6,70 m
2vieta – Alise Žurēviča ar rezultātu 5,46 m
3. vieta – Agnese Lazdiņa bez rezultāta
Zēni:
1. vieta – Marks Zacmanis ar rezultātu 7,20 m
2. vieta – Jānis Kivkucāns ar rezultātu 5,50 m
3. vieta – Jēkabs Bagātais ar rezultātu 4,45 m
800 metru skrējiens
Meitenes:
1. vieta – Monika Dehteviča ar rezultātu 3,13 sek.
2. vieta – Līva Jaunozoliņa ar rezultātu 4,10 sek.
3. vieta – Simona Zacmane bez rezultāta
Zēni:
1. vieta – Jānis Kivkucāns ar rezultātu 3,14 sek.
2. vieta – Oskars Kaķītis ar rezultātu 3,28 sek.

Šķēpa mešana
Meitenes:
1. vieta – Elīza Lemberga ar rezultātu 30,14 m
2. vieta – Veronika Jakušonoka ar rezultātu 24,40 m
3. vieta – Marta Graudiņa ar rezultātu 23,77 m
Zēni:
1. vieta – Elvis Veinbergs ar rezultātu 43,45 m
2. vieta – Emīls Ernests ar rezultātu 23,46 m
3. vieta – Emīls Zvirbulis bez rezultāta
Tāllēkšana
Meitenes:
1. vieta – Veronika Jakušonoka ar rezultātu 4,39 m
2. vieta – Elīza Lemberga ar rezultātu 4,31 m
3. vieta – Vineta Smilškalne ar rezultātu 3,07 m
Zēni:
1. vieta – Elvis Veinbergs ar rezultātu 5,75 m
2. vieta – Emīls Zvirbulis ar rezultātu 4,87 m
3. vieta – Aigars Cvetkovs ar rezultātu 3,37 m
Lode
Meitenes:
1. vieta – Veronika Jakušonoka ar rezultātu 9,71 m
2. vieta – Marta Graudiņa ar rezultātu 9,08 m
3. vieta – Elīza Lemberga ar rezultātu 8,00 m
Zēni:
1. vieta – Elvis Veinbergs ar rezultātu 13,06 m
2. vieta – Emīls Zvirbulis ar rezultātu 12,30 m
3. vieta – Kristers Kristjansons ar rezultātu 11,06 m
Izturības skrējiens
Meitenes:
1. vieta – Elīza Lemberga ar rezultātu 3 min 36,80 sek.
2. vieta – Marta Graudiņa ar rezultātu 4 min 5 sek.
3. vieta – Brīva
Zēni:
1. vieta – Aigars Cvetkovs ar rezultātu 3 min 54,10 sek.
2. vieta – Pēteris Kivkucāns ar rezultātu 4 min 27,40 sek.
3. vieta – Brīva
9.-12.klase
100 metru distancē:
Jaunieši:
1. vieta – Emīls Smilškalns ar rezultātu 12,45 sek.
2. vieta – Lauris Streilis ar rezultātu 13,00 sek.
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3. vieta – Ivars Dehtevičs ar rezultātu 13,20 sek.
Šķēpa mešana
Jaunieši:
1. vieta – Emīls Smilškalns ar rezultātu 38,80 m
2. vieta – Lauris Streilis ar rezultātu 31,26 m

Tāllēkšana
Jaunietes:
1. vieta – Ramona Smilškalne ar rezultātu 3,86 m
2. vieta – Monta Antonoviča ar rezultātu 3,65 m
Jaunieši:
1. vieta – Viesturs Mozga ar rezultātu 5,37 m
2. vieta – Renāts Cīrulis ar rezultātu 5,00 m
3. vieta – Emīls Smilškalns ar rezultātu 4,76 m
Lode
Jaunietes:
1. vieta – Ramona Smilškalne ar rezultātu 10,25 m
2. vieta – Monta Antonoviča ar rezultātu 8,53 m
Jaunieši:
1.vieta – Emīls Smilškalns ar rezultātu 11,05 m
Izturības skrējiens
Jaunieši:
1. vieta – Emīls Smilškalns ar rezultātu 6 min 56,00 sek.
2. vieta – Ivars Dehtevičs ar rezultātu 6 min 57,50 sek.
3. vieta – Emīls Zvirbulis ar rezultātu 7 min 10,00 sek.
Līdz 25 gadiem
100 metru distancē:
Sievietes:
1. vieta – Laine Ščerbinska ar rezultātu 15,02 sek.
2. vieta – Kitija Ščerbinska ar rezultātu 16,59 sek.
Vīrieši:
1. vieta – Jānis Streilis ar rezultātu 12,13 sek.
2. vieta – Rihards Vītoliņš ar rezultātu 12,25 sek.
3. vieta – Vadims Gurinovičs ar rezultātu 13,00 sek.
Tāllēkšana
Sievietes:
1. vieta – Laine Ščerbinska ar rezultātu 4,02 m

2018. gada septembris
2. vieta – Kitija Ščerbinska ar rezultātu 3,36 m
Vīrieši:
1. vieta – Rihards Vītoliņš ar rezultātu 5,50 m
2. vieta – Jānis Streilis ar rezultātu 5,10 m
3. vieta – Vadims Gurinovičs ar rezultātu 4,45 m
Lode
Jaunietes:
1. vieta – Laine Ščerbinska ar rezultātu 9,65 m
2. vieta – Gerda Sedoja ar rezultātu 8,80 m
3. vieta – Kitija Ščerbinska ar rezultātu 7,16 m
Jaunieši:
1. vieta – Vadims Gurinovičs ar rezultātu 11,22 m
2. vieta – Dzintars Iļjins ar rezultātu 11,09 m
3. vieta – Rihards Vītoliņš ar rezultātu 10,17 m
26 gadi un vairāk
100 metru distancē:
Sievietes:
1.vieta – Elīna Atmata ar rezultātu 16,60 sek.
Vīrieši:
1. vieta – Jānis Atslēdziņš ar rezultātu 12,86 sek.
2. vieta – Mairis Dzenis ar rezultātu 12,87 sek.
3. vieta – Artūrs Mālnieks ar rezultātu 13,16 sek.
Šķēpa mešana
Sievietes:
1. vieta – Inga Zacmane ar rezultātu 18,85 m
2. vieta – Elīna Atmata ar rezultātu 14,94 m
3. vieta – Guna Brīvule ar rezultātu 9,90 m
Vīrieši:
1. vieta – Raivis Apsītis ar rezultātu 43,69 m
2. vieta – Maigurs Streilis ar rezultātu 43,17 m
3. vieta – Indulis Švāģers ar rezultātu 38,42 m
Tāllēkšana
Sievietes:
1.vieta – Elīna Atmata ar rezultātu 3,58 m
Vīrieši:
1. vieta – Jānis Atslēdziņš ar rezultātu 5,22 m
2. vieta – Indulis Švāģers ar rezultātu 5,11 m
3. vieta – Mairis Dzenis ar rezultātu 4,81 m
Lode
Sievietes:
1. vieta – Elīna Atmata ar rezultātu 8,36 m
2. vieta – Oļa Smilškalne ar rezultātu 7,29 m
Vīrieši:
1. vieta – Indulis Švāģers ar rezultātu 12,10 m
2. vieta – Raivis Apsītis ar rezultātu 11,12 m
3. vieta – Edgars Inde ar rezultātu 10,53 m
Izturības skrējiens
Sievietes (1 km):
1.vieta – Elīna Atmata ar rezultātu 4 min 30 sek.
Vīrieši (3 km):
1. vieta – Mairis Dzenis ar rezultātu 7 min 22 sek.
2. vieta – Jānis Atslēdziņš ar rezultātu 8 min un 19 sek.
3. vieta – Gatis Atmats ar rezultātu 10 min 40 sek.
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2018. gada septembris

Šogad Ogres pilsētas svētkos „Ogre
elpo” Madlienas pagastu pārstāvējām
kuplā skaitā. Ogres novada Kultūras
centra laukumā katrs pagasta pārstāvis
stāstīja savai vietai raksturīgo stāstu.
Mūsu pagastu svētkos pārstāvēja
Madlienas Mūzikas un mākslas skola
ar Edītes Lases tekstilmākslas darbiem, kā arī mākslas skolas pasniedzējas Skaidrītes Krīgeres vadībā tika
izstādītas mūsu vietējo mākslinieku
gleznas. Apskatāmas bija arī Unas Ločmeles un Santas Lavrinovičas pērlīšu
rotas. Savukārt rokdarbniece Ieva Liene Kaupiža apmeklētājiem demonstrēja pašas tamborētos plecu lakatus.
Arī vietējie uzņēmēji piedāvāja savus ražojumus. Ļoti interesanta bija
medus un vaska sveču izgatavošanas

radošā darbnīca, kurā svētku dalībnieki tika iesaistīti sveču izgatavošanā.
Tur paldies jāsaka Kristīnei Kristjansonei ar palīgiem.
Ļoti liels prieks bija pašiem mazākajiem, jo Māra un Einārs Ostrovski,
kas nodarbojas ar truškopību, bija atveduši līdzi trušus, kurus ikviens varēja paglaudīt un apmīļot.
Madlienas pagastu pārstāvēja Latvijā populāri uzņēmēji SIA „AMBERLAT”, kas nodarbojas ar laivu, karogu
mastu izgatavošanu un tirdzniecību.
Pie viņiem ir izgatavots arī Latvijas karoga masts, kuru šogad Latvijas ekspedīcija centās uznest Eiropas augstākajā virsotnē – Moblānā.
Turpat Kultūras centra laukumā bija
arī skatuve, uz tās visas dienas garumā

uzstājās novada amatieru kolektīvi un
skatuves mākslinieki. Kā pirmie skatītājus priecēja Madlienas vidusskolas
un jaunrades centra „Odivi” jauniešu
vokāli instrumentālā grupa „Tikai runājiet” (vadītāja Iveta Mežajeva) ar jauku
un iedvesmojošu koncertu. Arī Madlienas kultūras nama līnijdeju kolektīvi,
kuru vadītāja ir Elita Kaužena, spēja
aizraut skatītājus ar savu ritmisko un
raito deju soli. Kā pēdējie uz skatuves
kāpa pūtēju orķestris „Madliena” ar diriģentu Viesturu Lazdiņu priekšgalā un
spēlēja dažādus skaņdarbus.
Madlienas pagasta pārvalde saka
lielu paldies visiem, kas piedalījās
mūsu pagasta stāsta veidošanā.
Pasākuma video var redzēt šeit:
h t t p : / / w w w. s l i d e . l v / v i d e o / m a d l i e na-ogre-elpo/

RTU Arhitektūras fakultātes studentu plenērs
No 20. līdz 25. augustam Madlienā
norisinājās Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes studentu
plenērs, kuru organizēja RTU Arhitektūras fakultātes studentu padome un
Madlienas pagasta pārvalde. Plenērā
piedalījās 12 Arhitektūras fakultātes
studenti, kuri visu nedēļu dzīvoja Madlienā, tikās ar vietējiem iedzīvotājiem
un amatpersonām, mēģinot identificēt
galvenās problēmas un radot priekšlikumus Madlienas centra telpiskās attīstības plānošanai un iedzīvināšanai.
Plenēra dalībniekiem bija jāsadalās darba grupās, un katrai grupai bija
jāstrādā pie noteiktas tēmas vai teritorijas attīstības priekšlikumu izstrādes,
bet ievērojot vienotu, darba grupu sav-

starpēji saskaņotu Madlienas centra
attīstības koncepciju. Izvirzītie uzdevumi bija saistīti gan ar teritorijas kopējo
attīstību, gan konkrētu ēku un teritoriju
attīstības priekšlikumu izstrādi.
Madlienas iedzīvotāju idejas Madlienas attīstībai apkopoja un plenēra
dalībniekiem stāstīja biedrības „Saules avots” pārstāvji. Konsultācijas
profesionālos arhitektūras jautājumos
studentiem sniedza Madlienas „Pagastmājas” arhitekta Zigurda Lazdiņa
dēls, arhitekts Ingurds Lazdiņš.
Lai arī darba gaitā studenti izvirzīja dažas ekstrēmas idejas Madlienas
telpiskajai attīstībai, ideju realizācijas
ekonomisko apsvērumu un profesionāļu sniegto konsultāciju rezultātā topo-

šo arhitektu redzējums par Madlienas
attīstību nākotnē izveidojās gana piezemēts un nākotnē realizējams.
Savu veikumu Madlienas plenēra
dalībnieki prezentēja „Pagastmājas”
apaļajā zālē. Prezentācija bija oriģināla, nedaudz ieskicējot vienu no savām
idejām „Pagastmājas” apaļās zāles
pielietojumam – 360 grādu kino zāles
izveidošanu. Studenti savu darbu attēlus proicēja uz zāles cilindrisko sienu virsmas, vienlaicīgi izmantojot trīs
projektorus, attēliem aizņemot veselu
ceturtdaļu no zāles perimetra.
Studentu idejas un priekšlikumi
tika izdrukāti arī uz planšetēm, kuras
tiks izvietotas apskatei „Pagastmājas”
2. stāva vestibilā.

Madlienas kultūras namā darbu atsāk
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi
14. septembris – JDK „Daina” (mēģinājumi piektdienās plkst. 20.00, svētdienās plkst.10.00). Vadītāja
Agrita Kaužena – tālr. nr. 26406053.

K.Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skola
aicina aplūkot par godu
Mākslas nodaļas 20 gadu jubilejai
absolventu, skolas darbinieku un pedagogu,
audzēkņu vecāku darbu izstādi
„RADĪŠANAS PRIEKS”

18. septembris – VPDK „Made” (mēģinājumi
plkst. 20.00 otrdienās un ceturtdienās). Vadītāja Vineta Tumane – tālr. nr. 29113885.
12. septembris – jauktais koris „Madliena” (mēģinājumi plkst. 19.00 trešdienās). Diriģente Liene Seržante – tālr. nr. 26452076, kormeistare Baiba Rulle.
7. septembris – pūtēju orķestris „Madliena” (mēģinājumi plkst. 19.00 pirmdienās un piektdienās).
Diriģents Viesturs Lazdiņš, koncertmeistars Andis Bičevskis.
20. septembris – pirmsskolas bērnu deju kolektīvs „Lienīte” (mēģinājumi plkst. 16.00 ceturtdienās).
Vadītāja Dana Krēsliņa – tālr. nr. 22028418.
5. septembris – senioru jauktais vokālais ansamblis „Tik un tā” (mēģinājumi plkst. 14.30 ceturtdienās).
Vadītāja Pārsla Jēkabsone – tālr. nr. 26666534.
Līnijdeju kolektīvs – darbību jau atsācis (mēģinājumi plkst. 18.00 otrdienās „Kaprīze” (neierobežota
vecuma līnijdeju grupa) un ceturtdienās „Dejo Visi”
(senioru grupa)). Vadītāja Elita Kaužena – tālr. nr.
26318823.
Amatierteātris – darbību jau atsācis (mēģinājumi
plkst. 19.00 trešdienās). Režisors Gundars Cauka.

SIA „Senlejas”, reģ.Nr.LV47404000066, aicina darbā
autovadītāju lopu vešanai, automehāniķi, fermas strādnieku,
lopu kāvēju. Ja nepieciešams, nodrošinām ar dzīvesvietu.
Telefons: 29485131. E-pasts: info@senlejas.lv
SIA „Senlejas”
iepirkumu speciāliste
Laura Puķīte

Madlienas kultūras namā
26. oktobrī plkst. 21.00

Atpūtas vakars pie galdiņiem
kopā ar grupu „LAUKU MUZIKANTI”
Biļetes cena: Iepriekšpārdošanā Madlienas KN
(vai pa tālruni – 65039166,
22425553, 20373211) – 8,00 EUR
Balles dienā – 10,00 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.

