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Lāsīti rīta rasas,
Dzidrā avota lāsīti,
Lāsīti bērzu sulas
Ielej sev saulstaru kausā,
Iedzer no tā kādu malku,
Lai dod tas dzīvības spēku,
Spēku, ko dalīt ar citiem,
Citiem, kam spēka pietrūkst.
/Aija Celma/

Sirsnīgi sveicam
aprīļa jubilārus!
Tās visas ir vienas vienīgas satikšanās un šķiršanās, kas notiek. Satikšanās un šķiršanās... Dievišķīgi skaistas
un ellīgi sāpīgas. Neviens nav nācis
palikt, visi kā ceļotāji, kas nekad nestāv uz vietas – kā rasas pilieni rītausmā, tik uz mirkli, un viss. Kā čalojoša
upe, kā vējš, iešūpojot koku zarus. Kā
plaukstošs zieds. Te ir, te nav...
Viss sākas un beidzas, parādās un
pazūd, satiekas un šķiras, savienojas
un atvienojas. It kā jau saprotam, bet
vienalga paliekam pie sava, pie tā, lai
nemainās, lai ir tā paredzamība, lai ir
tā stabilitāte, lai vienmēr kaut kas piederētu. Un vai nav tā, ka pietrūkums rodas tieši tad, kad kaut ko grib sagaidīt?
Cik bieži ir tie piepildījuma brīži, salīdzinot ar pietrūkuma? Varbūt vairāk ir
mūžīgo gaidu, kuras tāpat visas nekad
netiks piepildītas?
Kāds puisītis mēģināja noķert va-

ravīksni. Viņš skrēja tai pretī ar milzīgu pārliecību, ka tūlīt, tūlīt to satvers.
No malas skatoties, zinātājam likās
smieklīgi – varavīksne ir vien ilūzija,
nekas vairāk. Bet viņam varavīksne šķita īsta, pat tik īsta, ka bija iedomājies
pa to pastaigāties, satvert savās rokās
kā lielu brīnumu. Iedomājās – tā var
viņam piederēt uz visiem laikiem. Taču
vienmēr palika ar tukšām rokām.
Nevar noķert varavīksni, tas nav
iespējams. Un savas nezināšanas dēļ
varbūt visu dzīvi skrēja, skrēja, skrēja... bet vienalga neko tā arī nenoķēra.
Jo viņas patiesā daba ir vien kā ilūzija,
kā acu apmāns. Lietus un saule to tik
reālu ir padarījusi uz brīdi. Un viss...
Tūlīt tā izgaisīs turpat, kur radusies,
un pazudīs tukšumā. Cik daudz ilūziju
dzīves laikā ir mēģināts noķert, padarīt
par reālām?
Vai nav tā, ka gribas paturēt tieši

to, kas vienmēr izslīd no rokām? Tieši
to, kas ļoti grūti iegūstams. Tieši to,
kas liekas nesasniedzams. Un cik gan
daudz dzīves laikā patrāpās tās krāšņās varavīksnes? Ik uz soļa, jo gribēšana ir atkarīga no pietrūkuma. Ja nav
pietrūkuma, tad ir apmierinājuma sajūta. Neapmierinājums iespējams tikai
tad, kad kaut kā pietrūkst.
Satikšanās un šķiršanās – kā pulksteņa tikšķis, kā ieelpa un izelpa, kā
sirds puksti, kā troksnis un klusums,
kā diena un nakts. Viens nevar bez
otra... Un, ja tā vērīgi paskatās, tad var
ieraudzīt, kā pasaule elpo, savienota
ar redzamiem un neredzamiem elementiem. Kaut kas vienmēr pamainās.
Kā nebeidzamas satikšanās un šķiršanās. Viens nevar bez otra. Un tā visu
laiku, bez apstājas...
Mareks Liepa
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Aktīvi darbojoties Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas (EPVS) programmā, arī sešiem Madlienas vidusskolas skolēniem tika dota iespēja
doties apmaksātā braucienā uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā (Francijā),
lai piedalītos EUROSCOLA dienā un
stiprinātu jauniešu interesi un izpratni
par ES procesiem, lēmumu pieņemšanu un to nozīmi katra cilvēka dzīvē. Vienlaikus tā bija lieliska iespēja
uzzināt vairāk par EP uzbūvi, klātienē
redzēt un izprast parlamentāro darbu,
iepazīt jauniešus no citām ES dalībvalstīm, kā arī parādīt plašākai auditorijai
savu radošumu un stratēģisko domāšanu.
EUROSCOLA diskusijas Strasbūrā
notika nelielās starptautiskās grupās,
tādējādi ļaujot skolēniem saprast, ka
svešvaloda nav šķērslis veiksmīgai komunikācijai, bet gan veids, kā vairāk
uzzināt par citiem un izprast viņu problēmas.
Dalībnieki varēja uzdot savus jautājumus tieši Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietniekam Raineram Vīlandam (Rainer Wieland). Bija iespēja
piedalīties „Eurogame” spēlē, veidojot
komandas no četriem dalībniekiem.
Pēcpusdienā jaunieši komisiju sēžu
telpās grupās diskutēja par sešiem
galvenajiem ES jautājumiem: jauniešu
nodarbinātību, migrāciju un integrāci-

ju, drošību un cilvēktiesībām, vidi un
atjaunojamiem energoresursiem, kā
arī par Eiropas nākotni un EP vēlēšanām 2019. gadā. Par dalību EUROSCOLA pasākumā visi dalībnieki saņēma
sertifikātu.
Ko par šo braucienu domā paši
dalībnieki? Par iespaidiem raksta 11.
klases skolnieces Ance Ikauniece un
Tince Mūrniece: „12. marta naktī mēs,
seši Eiropas Parlamenta vēstnieki no
Madlienas vidusskolas, devāmies ceļā
uz Eiropas Parlamenta „Louise Weiss”
ēku Strasbūrā. Braucām ar autobusu,
lai pa ceļam apskatītu interesantas
vietas. Mērojām vairāk nekā 20 stundas garu ceļu līdz Brno pilsētai Čehijā. Netālu no tās devāmies apskatīt
Punkvas alas un Macohas aizu, kur bija
arī iespēja izbraukt ar laivu un apskatīt
dažnedažādos stalaktītus un stalagmītus jeb lāstekām līdzīgos kaļķakmens
veidojumus. Mums visvairāk patika
brauciens ar laiviņām cauri šaurajām
alu ejām. Elpu aizraujošs skats pavērās, nokļūstot pie Macohas aizas, kur
uzkavējāmies salīdzinoši ilgāk, lai apskatītu aizu no augšas līdz lejai. Pēc
tam devāmies ceļā uz apburoši skaisto
Čehijas galvaspilsētu Prāgu. Apskatījām Prāgas Kremli, gotisko Svētā Vita
katedrāli, Kārļa tiltu un pasaulslaveno
astronomisko pulksteni. Uz Kārļa tilta
katrs no mums atstāja kādu sev tuvu

vēlēšanos, to ievēloties pie speciāla
altāra ar 5 zvaigznēm. Vakarpusē bija
brīvais laiks, kurā varējām vairāk apskatīt Prāgas ieliņas, nu jau tumsā, kad
sadegtas visas lampas un visur redzamas dažādas gaismas. Pilsētā valdošā
atmosfēra vēl tagad palikusi sajūtu atmiņā – visapkārt greznas ēkas, daudz
ļaužu, kuri steigā rada nelielu drūzmu,
ielas ietērptas vafeļu un karstvīna aromātā, un, protams, tās grezno brangi
suvenīru, dārglietu veikali, atvērta tipa
kafejnīcas, restorāni un saloni. Vakarā devāmies uz Pilzeni, kur bija mūsu
naktsmītne.
Trešā brauciena diena pārsvarā
tika pavadīta ceļā. Bija jāmēro vairāk
nekā 500 km, lai nokļūtu galamērķī
– Strasbūrā. Tomēr arī šī diena kļuva
neaizmirstama, jo apskatījām pasakaino pilsētiņu Rotenburgu pie Tauberas
upes, pa kuru staigājot bija sajūta kā
citā gadsimtā. Pilsētu ietērpj vecs mūris, kuram ķieģeļi vesti pat no Japānas.
Ejot tam pāri, iespējams apstaigāt apkārt visai pilsētai, to vērojot no augšas.
Vakarā ieradāmies Francijā, Strasbūrā. Lai gan bija paredzēta vakara pastaiga pa pilsētu, tomēr laika apstākļi
nebija mums labvēlīgi, tāpēc izlēmām
uzreiz iekārtoties viesnīcā, lai mierīgi
pavadītu vakaru pirms brauciena galvenās, svarīgākās dienas un sakrātu
mazliet spēka.
Visbeidzot bija pienākusi brauciena nozīmīgākā diena, kuru pavadījām
Eiropas Parlamentā. Lai gan bija liels
satraukums par to, kas un kā būs, tomēr diena pagāja ātrāk un veiksmīgāk,
nekā bija domāts. Ierodoties vispirms
tikām sadalīti pa grupām, kurās vēlāk
arī vajadzēja darboties. Ļoti interesantas sajūtas bija, sēžot galvenajā Eiropas Parlamenta plenārsēžu zāle, kura
līdz šim bija redzēta tikai televīzijas
ekrānos, un balsojot „par” vai „pret”
uz uzdotajiem jautājumiem. Negaidīts pārsteigums bija paziņojums, ka
ir jāsadalās grupās pa četri, lai varētu
piedalīties nelielā konkursā „Eurogame” spēlē. Jāsadalās tā, lai četrotnē
katrs būtu no citas valsts. Šis bija sava
veida izaicinājums, jo bija jāatrod trīs
jaunieši no citām valstīm, ar kuriem varētu kopā darboties. Tā bija lieliska iespēja komunicēt ar svešiem cilvēkiem,
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kuri runā katrs savā valodā. Mums bija
dots uzdevums – atbildēt uz vairākiem
jautājumiem katrā no ES valsts valodām. Pēc šīs aktivitātes mēs tikām
sadalīti darba grupās un devāmies uz
sēžu zālēm, kurās sīkāk diskutējām
un plānojām risinājumus par tēmām,
kurām gatavojāmies jau mājās. Starp
tām bija tādas kā Eiropas nākotne,
jauniešu bezdarbs, vides problēmas,
migrācijas problēmas u.c. Dienas noslēgumā atgriezāmies plenārsēžu zālē,
lai prezentētu savas tēmas izdomātos

risinājumus un skaidrotu pamatotus
ieteikumus. Finālā – apbalvošana un
Eiropas Savienības himna, kuras laikā
katrs valsts pārstāvis nesa savu karogu. Diena bija pieredzes bagāta, pilna
uztraukumu un negaidītu pavērsienu.
Šī bija ļoti nozīmīga pieredze, jo tā
lika izkāpt no komforta zonas un jebkādiem ideju rāmjiem, redzēt un būt
starp ļoti atšķirīgiem, tomēr idejās un
mērķos vienotiem cilvēkiem, pārbaudīt
savas valodu prasmes un komunikācijas spējas.

Vakarā ap 19.00 sēdāmies autobusā un uzsākām mājupceļu caur Vāciju.
Netālu no Nirnbergas atradās mūsu
viesnīciņa. Ceļojuma piekto dienu pavadījām Drēzdenē. Apskatījām Rezidences pili, Galma baznīcu, Zvingeru,
Zempera operu un Brīla terasi Drēzdenes vecpilsētā, kā arī apmeklējām dārgumu krātuvi „Jaunās Zaļās velves” Rezidences pilī. Vecpilsētas šarms, lielās
un greznās baznīcas, iespaidīgie muzeja objekti tika iemūžināti daudzās
fotogrāfijās, kuras nākotnē ļaus labāk
atcerēties redzēto. Drēzdenes tuvumā
bija arī iespēja apmeklēt vienu no lielajiem tirdzniecības centriem.
Tad jau arvien tuvāk mājām – Lodza
Polijā, kur pavadījām pēdējo brauciena nakti. Nākamajā rītā cēlāmies agri,
lai pirms brokastīm varētu pastaigāties
un nedaudz apskatīt skaisto Lodzu un
tās galvenās ielas. Lai gan laiks bija
ierobežots un redzējām tikai nelielu
daļu no pilsētas, tomēr agrais rīts bija
tā vērts. Tiesa gan, ne visiem pietika
spēka no rīta saņemties un doties lūkot, kā mostas pilsēta. Tad garais pārbrauciens cauri Polijai un Lietuvai, lai
18. marta rītā atgrieztos mājās.
Kopā brauciena laikā mērojām 4215
km garu ceļu un redzējām daudz fantastisku vietu. Ieguvām jaunus draugus un emocijas, kuras nekad neaizmirsīsim. Pieredze sekos līdz ar mums
un palīdzēs dzīvē kāpt pa karjeras kāpnēm tikai uz augšu.
Gribam teikt lielu paldies mūsu EP
Vēstnieku skolas vadītājai un grupas
organizatorei, skolotājai Ligitai Ridūzei, kura mūs iedrošināja, ieinteresēja
un palīdzēja visa mācību gada garumā
darboties Vēstnieku skolas programmas ietvaros, kā arī pavadīja šajā brīnišķīgajā braucienā. Paldies arī sirsnīgajai gidei Annai, kura spēja ne tikai
izglītot par vietām, ko redzējām brauciena laikā, bet arī ieinteresēja uzzināt
un pētīt vairāk. Šis noteikti bija viens
no neaizmirstamākajiem ceļojumiem
un labāk pavadītajiem skolēnu brīvlaikiem!
Kopā ar mums uz Strasbūru devās
arī Liepājas 7. vidusskolas, Līvānu vidusskolas un Rīgas 49. vidusskolas
jaunieši, kuri bija atvērti, draudzīgi,
jautri un interesanti un padarīja braucienu vēl emocijām bagātāku un krāšņāku.”
Materiālu apkopoja Ligita Ridūze
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Mēs tikāmies martā, kad pasaule
vēl tapšanā. Slieksnis, kas vieno un
šķir. Ziemu no pavasara, pavasari no
ziemas. Dienas vēl ietinušās ziemas
apvalkātajos, pelēkajos sniega svārkos, un tad pēkšņi tu pacel acis un
pamani – viss mainās, uzzib tīrs sudrabs! Pūpoli, pūpoliņi. Apaļie, mīļie,
sudrabainie. Tie izplata svētku nojautu. Pūpolkoka šmaugos galotņu zarus
sašūpo vējš, un tie zvidzina priecīgus,
gaišus mirkļus. Ir sākusies dabas un
cilvēku augšāmcelšanās atmoda.
Plaukstošā daba un pavasara smarža
– iedvesmo!
9. marts
9. martā kultūras namā jau 18. reizi
norisinājās tradicionālais koru sadziedāšanās koncerts „Madlienas balsis”.
Dziesmai bija liela diena! Visos laikos
dziesma ir skanējusi, skan un skanēs.
Tā ir mūsu senču mantojums – kopjams un sargājams. Prieks par to, ka
sarežģītajos vēstures līkločos dziesma,
deja un mūzika ir bijušas tās, kas tautu
vienojušas un saliedējušas.
Šajā vakarā Madlienas jauktais koris „Madliena” izdzīvoja kopīgus dziesmotus mirkļus kopā ar
Aizkraukles pilsētas kultūras nama
jaukto kori „Aizkraukle” (diriģenti – Eduards Grāvītis, Lelde Kamzole-Gagaine, koncertmeistare Aija Ziņģīte),
Olaines kultūras centra jaukto kori
„Dziesma” (diriģente Ilze Bērziņa, kormeistars Alvins Ruža, koncertmeistare

Līga Paegle),
Tumes jaukto kori (diriģents Rūdolfs Bacāns, vokālais pedagogs Ritma
Zāģere, koncertmeistare Sanita Apine),
Ogres novada kultūras centra sieviešu kori „Rasa” (diriģente Aira Birziņa),
Rīgas Ekonomikas augstskolas
jaukto kori (diriģenti – Lauris Goss,
Lāsma Gorska, koncertmeistare Līga
Paegle).
Koncertā varēja dzirdēt katra kolektīva individuāli izvēlēto repertuāru.
Tā kā Dziesmu svētki ir izskanējuši,
tad beidzot kolektīviem bija tā iespēja
dziedāt tādas dziesmas, kādas sirds
kāro. Koncerta noslēgumā visi kori vienojās kopīgā dziesmā „Sanāciet, sa-

dziediet”.
Vakara otrajā daļā katrs kolektīvs
izpaudās radoši, visi bija sagatavojuši
priekšnesumus par tēmu „Pilnmēness
naktī”.
Īpašs un sirsnīgs paldies visiem
jauktā kora „Madliena” dalībniekiem,
diriģentei Lienei Seržantei, kormeistarei Baibai Rullei, koncertmeistaram
Kristapam Kiršteinam par ieguldījumu
šī koncerta tapšanā. Paldies dziesmu
draugiem, kuri atnāca un bija kopā ar
mums šajā dziesmotajā vakarā.
23. marts
23. marta vakarā mēs ļāvāmies iedvesmai, smeļot spēku un enerģiju
krāšņos deju rakstos, meitu un puišu
smaidos. Šis vakars piederēja dejotājiem, vadītājiem un dejas mīļotājiem.
Pagājušā sezona visiem deju kolektīviem ir bijusi diezgan noslogota, jo
viens no skaistākajiem un lielākajiem
Latvijas valsts simtgades notikumiem
bija XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu
un XVI Deju svētki.
Latvijas unikālais stāsts un liktenis
ir katrs cilvēks – dziedātājs un dancotājs. Jā, Dziesmu un deju svētki ir nozīmīgi, bet tie top ar milzīgu katra šī
cilvēka atdevi, darbu un attieksmi. Ikviena pašvaldība, dejotājs, dziedātājs,
kolektīvu vadītāji, atbalsta personāls
ir pelnījis sadzirdēt lielu paldies par
ieguldīto darbu, jo tikai mēs kopā spējam radīt šos unikālos svētkus.
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Pēc svētkiem ir iestājies zināms atslābums un kolektīvu dalībniekiem ir
nepieciešams jauns spars, mērķis un
degsme nepamest iesākto. Tāpēc mēs
tikāmies martā, lai cits citu uzmundrinātu un pavasarīgās sajūtās krātu spēku turpmākajiem koncertiem.
No sirds sakām lielu paldies visiem
kolektīviem, kuri atsaucās un ieradās
uz mūsu svētkiem. Paldies VPDK „Atvars” (Jaunjelgava), VPDK „Degsme”
(Taurupe), JDK „Pīlādzītis” (Ogre),
VPDK „Lustīgais” (Laubere), VPDK
„Dandzis” (Ķeipene), VPDK „Rats”
(Koknese), VPDK „Saule” (Rīga), SDK
„Veldze” (Ķeipene).
Īpašs un sirsnīgs paldies kultūras
nama vidējās paaudzes deju kolektīvam „Made”, vadītājai Vinetai Tumanei
un koncertmeistarei Inārai Strelkovai
par ikdienā ieguldīto darbu kolektīva
izaugsmē, kā arī paldies kolektīva dalībniekiem par darbu šī koncerta organizēšanā.
Lai visiem izturība mīlēt citam citu
un priecāties par tām sajūtām, ko
sniedz darbošanās deju kolektīvā!
Vēlu kolektīvu dalībniekiem turpināt
dejot ar prieku un iedvesmu, lai katri
mazie svētki un nākamie deju svētki
pārspētu iepriekšējos.
Cieņā,
Madlienas kultūras nama vadītāja
Elīna Ratmeistere

15. un 16. martā Madlienas vidusskolas jauktā komanda piedalījās volejbola sacensībās Igaunijas pilsētā
Viljandē. Šo iespēju mēs ieguvām,
uzvarot Latvijas Republikas skolēnu
sporta spēļu vidusskolas kausā. Komanda startēja neprofesionāļu līgā,
un sacensību formāts bija 3 zēni un 3
meitenes. Šajā grupā sacensībās piedalījās 13 komandas, kuras tika sadalītas 4 grupās. Spēles norisinājās līdz 2
setu uzvarai līdz 21 punktam ar vismaz
2 punktu pārsvaru.
Pirmajā dienā norisinājās 3 spēles,
kuras visas tika uzvarētas. Pēc pirmās
dienas komanda bija četriniekā. Otrajā dienā norisinājās galvenās spēles.
Pusfināls tika uzvarēts, bet cīņā par
zeltu mazliet pietrūka cīņas spara un
veiksmes, rezultātā izcīnīta 2. vieta.
Komandā spēlēja Māra Kļaviņa, Ramo-

2019. gada aprīlis
na Smilškalne, Luīze Madara Dzene,
Elīna Vosveniece, Emīls Smilškalns,
Kristers Sams, Eduards Praličs, Emīls
Oto Birģelis. Par komandas pārsteigumu tika atzīts Eduards Praličs, bet kā
labākais spēlētājs – Māra Kļaviņa.
Paldies treneriem – Miervaldim Līcītim un Ritai Pučekaitei – par uzmundrinošiem vārdiem un nezūdošo ticību
jauniešiem, kā arī Madlienas vidusskolai un Madlienas pagasta pārvaldei par
finansiālu atbalstu. Divas dienas kopā
ar mums pavadīja, uzmundrināja un izvadāja šoferītis Valdis Kušnirs. Paldies
arī viņam.
Māra Kļaviņa

Atceroties skaudros notikumus
pirms 70 gadiem, kad savu zemi mīlošajiem Latvijas iedzīvotājiem sākās
sāpju un ciešanu ceļš uz Sibīriju, arī
Madlienā notika piemiņas dienas pasākumi. Vispirms visi tika aicināti kapu
kalniņā pie pieminekļa atcerēties tos,
kuriem nebija lemts atgriezties un kuri
palika Sibīrijas sniegos uz mūžu. Pie
pieminekļa iedegās svecīšu liesmiņas,
sasildīja pasākuma dalībnieku atnestie ziedi, skanēja dzejas rindas.
Bibliotēkas pasākuma zālē muzicēja Juris Pavlovs no Džūkstes, vīrišķīgi
samtainās balss īpašnieks, kura izpildītās dziesmas nevienu neatstāja vienaldzīgu. Juris pēc izglītības ir ģeogrāfs,
pēc sirds aicinājuma – muzikants. Viņa
izpildījumā vienkāršās un sirsnīgās
melodijas visus aizkustināja. Īpaši saviļņojošs brīdis bija kopīgi dziedātā
latviešu tautas spēka dziesma „Pie
dieviņa gari galdi”.
Madlienas pagasta represijās cietušajiem iedzīvotājiem pie kafijas tases
raisījās sarunas par Sibīrijā pavadīto
laiku. Izdzīvojušie un atgriezušies šos
notikumus atceras ar dalītām jūtām.
Vieni spēj par to runāt pierimušu sāpju
mierā, bet citiem aizvien grūti slāpēt
emocijas. Var tikai apbrīnot šo cilvēku
spēku un izturību.
Izmaiņas bibliotēkas darba laikā!
Tā kā no 23. līdz 27. aprīlim notiks
krājuma inventarizācija, bibliotēka būs
slēgta. Atvainojamies par sagādātajām
neērtībām!
Daina Liepa
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Valodu nedēļas pasākums

Valodu nedēļas pasākumā „Animācijas tēlu pasaulē”, kura moto bija
„Ģimene – visstiprākais balsts”, piedalījās skolēni no 1.–12. klasei. Pasākums notika 7. martā. Skolēni iepazina animācijas filmu interpretācijas
latviešu, krievu un angļu valodā. Katra
paaudze ir izaugusi ar sava laika animācijas filmām, kādreiz tās sauca par
multfilmām.
Arī tiem, kuri vairs nav skolēnu vecumā, bija savas iemīļotas multenītes, ko viņi skatījās. „Zaķīšu pirtiņa”,
„Mākonītis un mākonīte”, „Laimes
lācis”, „SiSiDra”, „Ņu pagaidi tikai”,
„1000 sveicienu”, „Stremjanka un
Makarons” un daudzas citas iedvesmojošas, mīļas, dziesmotas filmiņas.
Šodienas skolēniem tās piemirstas,
varbūt nemaz nav redzētas, jo jaunais
gadsimts piedāvā citu animācijas filmu
interpretāciju – no zīmējuma līdz jauno
tehnoloģiju piesaistei. „Troļļi”, „Madagaskara”, „Šreks”, „Lupatiņi”, „Ledus laikmets”, „Cūciņa Pepa”, „Sūklis
Bobs”, „Lote” – filmas, kuras jaunākā
paaudze pazīst un ir iemīlējusi. Pasākuma gaitā skatītājus 4. klases skolēni
uzrunāja ar dziesmu „Alfabēts”, Laimes lācis pamācīja, ka laime meklējama tepat – mājās.
Spilgtu piesitienu deva 6. klases
meitenes, atveidojot 4 pļāpīgās sūnciemietes; tās pašas klases skolēni
ar „tvaikonīti” nokļuva Čunga-čanga
zemē, bet 5. klases meitenes pārsteidza ar deju no „Zaķīšu pirtiņas”.
Krievu valodas pulciņa biedri ir paši
mazākie, bet viņi dziedāja un teātri

spēlēja šajā valodā, it kā šo mācību
priekšmetu būtu apguvuši vairākus gadus.
7. klases „trollīši”, skanot dziesmai
no animācijas filmas angļu valodā, ielocīja kājas dejas solī, bet 8. klases 3
dejotāju pāri atgādināja par animācijas
filmu „Mākonītis un Mākonīte”. Skaisti
tērpi, vingri dejotāju augumi – latvisks
priekšnesums. Skatītāju ovācijas izpelnījās 11. klases „zvēriņi” no filmas
„Madagaskara”. Skanot dziesmai no
animācijas filmas, skatītājus pārsteidza akrobātikas vingrojumi un skolēnu
lokāmība raitajā dejas solī.
10. klases skolēni bija labi apguvuši pieklājīgas uzvedības ābeci, kopā ar

filmas „SiSiDra” varoņiem arī klātesošos mudināja kļūt tādiem.
9. klases dziedātāji nākotnē radīšot
multfilmu par „Kaukāza gūstekni”, šoreiz dziesma krievu valodā.
12. klases kolektīvs nobeigumā aicināja smaidīt un vienmēr priecāties
par dzīvi, izpildot dziesmu krievu valodā no filmas „No prieka viss kļūst
skaists”. Pēc pasākuma visiem bija iespēja noskatīties animācijas filmas dažādās valodās. Domāju, ka solis pretī
pavasara brīvdienām izdevās. Paldies
valodu skolotājām par darbu, paldies
visiem, kas gatavoja priekšnesumus.
Silvija Tutāne
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Vingrošanas svētki „Zemūdens valstības
noslēpumi” pirmsskolā „Taurenītis”
lotāju Unu Ločmeli parādīja, cik ātri
māk peldēt pingvīni un kuri bija izbiedējuši arī visas zivis. Jūras ūdeņos
dzīvo ne tikai lielās medūzas, bet arī
mazās medūzas – „Vizbulītes” grupas
skolotāja Iveta Sama kopā ar bērniem
parādīja, cik skaisti māk peldēt arī mazās medūzas. Zvejnieks bija pārsteigts,
ka jūrā dzīvo daudz dažādu radību. Bet
kur tās zivis ir palikušas? Zelta zivtiņa
veda viņu tālāk, lai atrastu tās, jo zivtiņas bija noslēpušās no pingvīniem.
„Zvaniņa” grupas bērni kopā ar skolotāju Vinitu Mūrnieci parādīja, cik
ātri un izmanīgi māk peldēt zivtiņas.
Zvejnieks gribēja redzēt arī lielās zivis,
kuras dzīvo jūrā. Lielo zivju priekšnesumu parādīja „Taurenīša” darbinieki.
Zvejnieks bija priecīgs, ka Zelta zivtiņa
piepildīja viņa vislielāko vēlēšanos –
apskatīt zemūdens valstību. Par aktīvo gatavošanos svētkiem visas grupas
saņēma pārsteiguma balvas un pateicības.
Pasākumā varējām izvingroties, vērot interesantus priekšnesumus, bet
pats galvenais – būt ar visiem kopā un
baudīt patiesu prieku, un gūt pozitīvas
emocijas. Paldies vecākiem par atsaucību un atbalstu tērpu veidošanā.
VPII „Taurenītis” sporta
skolotāja Aelita Lazdiņa
Pavasaris nāk katru gadu citāds.
Mēs nekļūdīgi pēc smaržām, skaņām
un pavasara radītajiem brīnumiem varam pateikt – tā ir atmoda gan visai
dzīvajai radībai, gan pašai Zemes mātei.
Pirmsskolā „Taurenītis” pavasaris
sākās ar skanīgu, muzikāli dejisku un
sportisku pasākumu. 29. martā organizējām vingrošanas svētkus „Zemūdens
valstības noslēpumi”. Šoreiz uz pasākumu mūs aicināja Zelta zivtiņa. Katras
grupas bērni iejutās ūdens valstības
tēlos: zivtiņās, ūdens zvaigznēs, medūzās, vardēs un pat pingvīnos!
Mums visiem par prieku šajos
svētkos ciemos bija ieradies Zvejnieks
(skolotāja Vinita Mūrniece), kurš gribēja dīķī nozvejot zivis, bet viņam neveicās, jo tur dzīvoja tikai vardes. „Magonītes” grupas bērni ar skolotāju Elitu

Jēkabsoni un skolotājas palīgu Ingunu
Ozerinsku iejutās vardīšu lomā un parādīja, cik jauki tām ir dzīvot ūdenī. Tad
Zvejnieks devās uz jūru. Tur viņš nozvejoja Zelta zivtiņu (sporta skolotāja Aelita Lazdiņa), kura lūdzās, lai viņu palaiž
vaļā un ka izpildīs trīs vēlēšanās. Zvejnieks vēlējās tikai vienu – apskatīties
zemūdens valstību. Un tā abi devās
aplūkot zemūdens valstību.
Ūdenī lēni peldēja lielās medūzas –
„Saulespuķes” grupas bērni ar skolotāju Ingu Lazdiņu lēnos mūzikas ritmos
demonstrēja, kā medūzas peld jūrā.
Tikpat skaisti un lēni jūras ūdeņos peldēja arī jūras zvaigznes – „Pienenītes”
grupas bērni kopā ar skolotāju Sanitu
Markovsku parādīja, kā tās peld. Dodoties tālāk jūrā, ceļā gadījās pingvīni,
kuriem patīk jūras ūdeņos ķert zivis.
„Pīpenītes” grupas bērni kopā ar sko-
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Rakstu šo vēstulīti jums, madlienieši, mūsu biedrības „Otrās mājas”
vārdā. Tuvojas maija mēnesis, un tajā
pirms 15 gadiem mēs, biedrība, piedzimām – 2004. gada 12. maijā. Dažādos
laika posmos esam bijuši vairāk vai
mazāk aktīvi. Ir, kas par mums dzirdējuši, ir arī tādi, kas neko par tādu biedrību „Otrās mājas” nezina, bet ir arī
tādi, kas mūs pazīst tālu aiz pagasta
robežām .
Arī paši esam secinājuši, ka mēs
daudz ko par savējiem, tas ir, citām
vietējām organizācijām un privātpersonām, kas brīvprātīgi kaut ko dara sabiedrības labā, neko nezinām. Radās
ideja, doma, ka šo biedrības jubilejas
pasākumu vajag padarīt ne vien par
biedrības 15 gadu jubileju biedrības
biedriem, bet par iepazīšanās pasākumu visiem Madlienas iedzīvotājiem,

lai iepazītos ne vien ar biedrību „Otrās
mājas”, bet arī ar Madlienas aktīvajiem
cilvēkiem, kas kaut ko dara brīvprātīgi
sabiedrības labā.
Pasākumu 31. maijā plkst. 14.00
esam domājuši visiem Madlienas iedzīvotājiem, kuriem būs iespēja redzēt, tikties ar mūsu aktīvajiem cilvēkiem, noklausīties vai noskatīties īsu
viņu pieredzes prezentāciju, uzzināt
par iespējām, lai veicinātu sabiedrības
aktivitāti, iniciatīvu labu darbu veikšanā. Pavadīsim kopā dažas stundas
skatoties, klausoties, uzzinot citu pieredzi, arī uzcienājoties.
Pašreiz mēs biedrībā apkopojam
datus, bet ne visu zinām, tādēļ arī aicinām pieteikties tos, kam ir, ko teikt,
kam ir kādi padarīti darbiņi sabiedrības labā. Aicināsim gan organizācijas,
gan privātpersonas, lai ar īsu stāstīju-

mu vai prezentācijas materiālu pastāstītu par labajiem darbiem.
Lūgums jums visiem – mēs baidāmies kādu aizmirst, tādēļ, lūdzu, zvaniet, informējiet mani, kurus varētu uzaicināt, par kuriem varētu pastāstīt, ja
pats vai pati netiek.
Ir jau arī kautrīgie, sak, es izdaru
sabiedrības labā, bet vai citiem tas jāzina? Tad nu, lūdzu, piesakiet arī viņus,
ja tādus pazīstat. Mums savi varoņi jāzina. Viņu paraugs iedvesmo arī citus.
Gaidīsim jūsu informāciju, arī paši
sazināsimies ar tiem, kas nonāks mūsu
redzes laukā, bet bez jūsu, madlieniešu, atbalsta neiztikt.
Jūsu biedrības „Otrās mājas”
vadītāja Lilija Paegle
un mans telefons +371 26335364

Par Lielo Talku Madlienas pagastā

Ir pienācis pavasaris, nokusis
sniegs, skatam paveras vēl pelēkie lauki un kailie koki. Bet tajos jau manāmi
piebriedušie pumpuri, kas pie pirmajiem siltākajiem saules stariem gatavi
uzplaukt un zaļot.
Šis ir laiks, kad viena sabiedrības
daļa mūsu Zemei tuvākās zvaigznes
silto staru iedrošināta var atkal doties
„pie dabas krūts”, kur iztukšotie līdzpaņemto skārdeņu un pudeļu krājumi
tiek pamesti „atpūtas vietā”. Protams,
lielākā apkārtnes piesārņotāju daļa
to dara neatkarīgi no sezonas un visneiedomājamākajos veidos, sākot ar
vienkārša izsmēķa nomešanu zemē
un iztukšotas čipsu pakas palaišanu
pa vējam, beidzot ar rūpīgi sapakotu
atkritumu maisu izmešanu pa automašīnas durvīm ceļmalas grāvī.
Bet par laimi, šis ir arī laiks, kad
lielākā sabiedrības daļa steidz uzpost
savas sētas un to apkārtni, kamēr nav

sākušies lauku darbi, un kad daudzi
atsaucas Lielās Talkas organizatoru
aicinājumam piedalīties kādas sabiedriskas vai koplietošanas teritorijas sakopšanas talkā.
Lielās Talkas dienā 2019.gada
27.aprīlī Madlienas pagasta pārvalde
aicina iedzīvotājus piedalīties Latvijas pagastu ozolu birzs labiekārtošanas darbos. Katrs talcinieks varēs atrast savām spējām atbilstošu darbu,
jo kopīgiem spēkiem parka teritorijā
plānots grābt lapas, zāģēt un savākt
nokaltušos zarus. Talciniekiem tiks nodrošināti maisi atkritumiem un lapām,
bet grābšanas, zāģēšanas un pārvietošanas aprīkojums jāņem līdzi pašiem.
Ja būs atbilstoši klimatiskie apstākļi,
kursim ugunskuru.
Nu jau tradicionāli Vilku karjera
peldvietā darbosies zemessargi, Plāteres pilskalnā darbus organizēs biedrība „Saules avots”.
Šogad, atsaucoties Latvijas pašvaldību savienības aicinājumam, Ogres
novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu Ogres novadā organizēt izglītojoša
rakstura pasākumus dabā, mācot par
dabas vērtībām, tās izmantošanas iespējām, sportiskām un veselību veici-

nošām aktivitātēm dabā, izzinošiem
un jaunatklāšanas procesiem, kā arī
par atstāto atkritumu kaitīgo ietekmi
uz dabu. Par šo aktivitāšu norises vietu
un laiku Madlienas pagastā informēsim turpmāk.
Iedzīvotājiem, kuri vēlas sakopt
kādu citu vietu, un ir nepieciešami atkritumu maisi un transports to aizvešanai, lūdzu iepriekš pieteikt talkošanas
vietu Madlienas pagasta pārvaldes vadītājam O.Atslēdziņam, t.65039185 vai
29204753, norādot atbildīgo organizatoru un viņa kontakttālruni.
Informējam, ka lielgabarīta atkritumu konteineri Lielās Talkas dienā tiks
izvietoti Madlienā, Zādzenē, Plāterē
un Vērenē. Ja paredzams, ka būs liels
savākto atkritumu daudzums vēl kādā
citā vietā, lūdzu savlaicīgi pieteikt konteineru Madlienas KPI „ABZA”.
Aicinu visus pagasta iedzīvotājus
piedalīties mūsu organizētajās talkās
vai katram sava īpašuma teritorijas sakopšanā!
Kontaktpersona informācijai par
Lielo Talku Madlienas pagastā - Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs
Atslēdziņš, tālr. 65039185 vai mob.tālr.
29204753.

10

2019. gada aprīlis

Bērnība
Cik labi bija mani bērnības laiki,
Mani mīļie skolas laiki,
Mani bezrūpības laiki,
Mani grūtību laiki!
Bērnības laiki –
Tos aizmirst nevar neviens!
Andris Grāps, 6.a kl.

Tā bērnības saliņa
Ar siltajām atmiņām.
Tās mīļās atmiņas
Ar bērnības saliņu.
Tā saliņa gaida,
Tā saliņa silda.
Tur saule spīd visspožāk,
Tur puķes zied viskrāšņāk.
Ak, bērnības saliņa,
Lūdzu, neaizej!
Paliec ar mani!
Paliec ar mani!
Amanda Grundane, 6.a kl.
Snauž lejā dzidrais dīķis,
Peldēt dodos tūlīt.
Māmiņa mani pieskata
Kā zirnīti azotē.
Kā pīlīte es peldējos
Savos bērnības gados.
Tēvs manī raudzījās
Kā mazā, skaistā liepiņā.
Evelīna Liepiņa, 6.a kl.

Mani mīļie draugi
Kā mani mazie trauki.
Trauki man tik trausli,
Bet ar draugiem man ir jautri.
Mana mīļā māmuliņa
Tālu mani strādāt dzina.
Man patika strādāt daudz,
Un nebija pat kauns.
Justīne Mūrniece, 6.a kl.
Šūpulī guļu
Un domāju es:
„Māmiņ, mīļo māmiņ,
Atnāc un mani samīļo!
Lūdzu, paņem mani rokās
Un glāsti vien liegi,
Lai es tavās rokās
Augu tik viegli!”
Paula Trence, 6.a kl.
Atceros es savu lāci,
Tas bija mīļš un laipns,
Es labprāt viņu zīmēju –
Ar pūkainu, mīkstu kažociņu.
Atminos, kā pa lietu skrēju,
Tagad jau pati naudu krāju,
Lai var nopirkt jaunu lietu
Un skriet pa pļavu ar prieku.
Signe Liepa, 6.a kl.

Bērnība ir laimīgā zeme,
Kur saulīte sirsniņu silda,
Kur pirmais vējiņš uzpūš,
Kur pirmais sniegs uzsnieg.
Kur pirmos soļus sper,
Kur pirmie glāsti,
Kur pirmais lietus uzlīst,
Kad pirmo vārdu pasaka.
Mārcis Mežajevs, 6.a kl.

Rozes ir skaistas,
Zāle ir zaļa,
Varavīksne ir krāsaina,
Un ūdens ir zils.
Kad atveru acis,
Redzu krāsainu vasaru.
Mareks Laizāns, 6.a kl.
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Lēnām ir atnācis pavasaris, tas ir
aktīvs vides sakopšanas laiks, kad ar
pirmajiem saules stariem cilvēki steidz
uzkopt un kārtot piemājas teritoriju. Tāpēc atkritumu apsaimniekotājs
„Ķilupe” piedāvā iedzīvotājiem, uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm ērti

un bez maksas atbrīvoties no nolietotas elektrotehnikas un šķirotiem atkritumiem.
Nolietota sadzīves elektrotehnika ir
videi kaitīgie atkritumi, un šos priekšmetus nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteineros. Minētās iekārtas satur sastāvdaļas, kas, nonākot vidē vai
saskarē ar cilvēku, var būt ļoti kaitīgas.
2019. gada 15. un 16. maijā no
Madlienas pagasta iedzīvotājiem bez
maksas tiks pieņemta visdažādākā
nolietotā sadzīves elektrotehnika –
televizori, ledusskapji, veļasmašīnas,
trauku mazgājamās mašīnas, datori un
monitori, radioaparāti, mūzikas centri,
magnetolas, telefoni, putekļusūcēji,
gludekļi, fēni, tējkannas, blenderi un
cita mazā virtuves sadzīves tehnika,
mobilie telefoni un to lādētāji utt. Atgādinām, ka nolietotās elektropreces
nedrīkst būs izjauktas, t.i., piemēram,
ledusskapim jābūt ar kompresoru, televizoram ar kineskopu, attiecīgi dato-

ram ar mātes plati utt.
Tāpat SIA „Ķilupe” bez maksas piedāvā no iedzīvotājiem savākt šādus
jau iepriekš sašķirotus un iepakotus
atkritumus:
makulatūru (grāmatas, avīzes, žurnāli);
PET pudeles;
dienasgaismas spuldzes;
baterijas;
stikla pudeles un burkas.
Nolietotās elektrotehnikas un šķiroto atkritumu izvešana Madlienā tiks
nodrošināta 2019. gada 15. un 16. maijā ar „Ķilupe” transportu un darbaspēku, piebraucot pie katra klienta individuāli.
Pakalpojums iepriekš jāpiesaka SIA
„Ķilupe” pa tālr. 65071222, 29104053
vai sūtot e-pastu ar pieteikumu „EKO
Diena” uz kilupe@gmail.com
Ar cieņu,
SIA „Ķilupe”

4. aprīlī pl. 13.00
Madlienas kinoteātrī
dokumentālā filma jauniešiem

„No ghetto uz olimpiādi”
Ieeja – bezmaksas

11. aprīlī pl. 19.00
Madlienas kinoteātrī

krimināldrāma „1906”
Ieeja – 3,00 EUR

13. aprīlī pl. 15.00

Madlienas vidusskolas pasākumi
8.–12. aprīlis – Tematiskā nedēļa 5.–12. klašu skolēniem
15.–18. aprīlis – Lieldienas gaidot, izstāde
1.–9. klašu skolēniem
18. aprīlis – Sekmēs veiksmīgāko skolēnu un viņu vecāku
pieņemšana pie skolas direktora
(plkst. 13.00 skolas aktu zālē)
23.–26. aprīlis – Skolēni piedalās Lielajā talkā
(no plkst. 13.00)
25. aprīlis – Parlamenta talka
3. maijs – Baltā galdauta svētki

Pirmsskolas bērnu deju kolektīvu SADANCIS
„Pretī pavasarim!”
Ieeja – bezmaksas

18. aprīlī pl. 19.00
Madlienas kinoteātrī

vēsturiska drāma „Pelni sniegā”
Ieeja – 3,00 EUR

22. aprīlī pl. 12.00
laukumā pie Madlienas kultūras nama

Lieldienu pasākums ģimenēm

He, hei! Zaķis Bannijs ar draugiem dosies neaizmirstamā krāsu piedzīvojumā – dziesmas, dejas, jautras rotaļas
un, pats galvenais, krāsainākās olas meklēšana. Nāc, pievienojies un palīdzi Zaķim atrast īpašo Lieldienu olu!
Olu ripināšanai neaizmirsti paņemt
līdzi savu skaisto svētku oliņu!
Papildus: sejiņu apzīmēšana 1,50–2,00 EUR, gardā
cukurvate 1,50 EUR un glitter tattoo – 2,50 EUR

Klusums,
Tevis vairs nav,
tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti-skan.
Izsakām dziļu līdzjūtību Skaidrītes Šmites piederīgajiem.
Kaimiņi “Ābelēs”

Madlienas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums. Tirāža 300 eks. Iespiesta SIA “Dobums”.
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.

