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Katram savs
Laimes mirklis,
Katram savs
Lepunums un gods,
Katram savs prieks
Un dzīves gājums,
Tiek piedzimstot
Līdzi dots
/Brigita Debeļska/

Apsveicam septembra jubilārus

Ābeles nu ir pārvērtušas savus pavasara ziedus. Tik skaisti ziedēja, nu dāvā
augļus. Cilvēks arī zied un nozied un
kaut ko atstāj. Krāj un atstāj.
Viss nobriest. Rudens nāk kā lielais
kopsavilkums, kā krāšņo lapu salūts
pirms sastinguma.
Zaļo dzīvīgumu nomaina dzeltenīgais briedums. Siltais bezbēdīgums,
kas bija raksturīgs vasarai, pamazām izgaist. Un tā negribas to laist vaļā, gribas
mūžīgo zaļumu, mūžīgo siltumu. Bet, ja
nekad nebūtu nobeiguma, tad ātri viss
apniktu. Vienveidība ir apnicīga. Rudens piepalīdz vasarai būt tik gaidītai
un mīlētai.
Iestādītās sēklas pavasarī nes augļus rudenī. Tā dabā iekārtots. Tāpat kā
kaut ko izdarot rezultāts būs vienmēr.
Ja izdara labu, rezultāts būs labs,
vienalga, kaut to uzreiz nevar pamanīt.
Ja izdara sliktu, rezultāts būs slikts, pat
tad, ja aizslēpjās aiz smaidīgas un labsirdīgas sejas. Rezultātu nevar apmānīt-

tas ir tāds, kādu to veido. Visgrūtākais
laikam ir atšķirt- kas labs, kas slikts. Jo,
ja būtu viegli atšķirt, tad arī būtu maz
kļūdu, maz vilšanās, maz nepatīkamu
pārsteigumu.
Cilvēka darbības nes augļus. Un virza to labs vai slikts nolūks. Nolūks ir tā
neredzamā sēkla, kas virza. Ja iestāda
zemē nezāli, bet domā, cer un ir pārliecināts, ka izaugs ābele- vienalga izaugs
nezāle, jo tāda sēkla iestādīta. Un, kas
iestādīts, to nevar nomainīt.
Rudens atnes rezultātu. Vai bagātīga
ir raža, vai niecīga, atkarīgs no pūlēm,
kas pieliktas.
Nekas nekad nerodas pats no sevis.
Var gaidīt, cerēt, ticēt, bet bez darbības
nekas nenotiks. Tieši darbība virza uz
priekšu.
Ābeles ir pārvērtušas savus ziedus
par āboliem. Rudens ir kā kopsavilkums, kā lielais treknais punkts tam,
kas iepriekš iestādīts. Lai laba raža!
Mareks Liepa

Alīda Treimane
Bruno Lucs
Paulis Jēkabsons
Visvaldis Krastiņš
Rūta Ignatjeva
Voldemārs Lamberts
Juris Ostrovskis
Alberts Kalniņš
Sarmīte Mežaka
Elita Smirnova
Inga Lukaševica

96
80
75
75
70
65
65
60
55
55
50

2015. gada septembris

Jaunais mācību gads ir sācies!
Dienas gaišās stundas aizvien sarūk, siltos
vasaras vakarus pamazām nomaina dzestrs
drēgnums, dārzos uzzied greznās gladiolas
un košās asteres… un
viss kopā liecina, ka jaunais mācību gads vairs
nav aiz kalniem.
Arī šogad, kā katru
gadu, saviem skolēniem,
skolotājiem, skolas darbiniekiem un skolēnu
vecākiem durvis vērs un
aicinās uz tikšanos mūsu Madlienas vidusskola.
Skola, kādus Tu vēlies sastapt savus nākamos skolēnus
– pirmklasniekus? Biklus, nobijušos, bet varbūt ar vēlmi apgūt zināšanas un jaunas gudrības?
Kādus Tu gribētu redzēt tos skolēnus, kuriem liekas, ka
viņi jau visu zina un vienmēr to ir zinājuši? Atpūtušos, karstajos vasaras saules staros enerģiju uzņēmušus un ar vēlmi
darboties?
Kādi Tev liekas absolventi? Pārliecināti par sevi? Vai viņi
zina, ko dzīvē grib sasniegt, kad atstās Tavus trokšņainos
gaiteņus? Bet nebēdā, skola, Tev būs iespēja jaunajā mācību gadā palīdzēt rast atbildes uz šiem dzīvē tik ļoti svarīgajiem jautājumiem.
Par skolas metodiskā darba prioritāti šogad esam izvirzījuši izglītības kvalitātes paaugstināšanu vispārējās vidējās izglītības programmās. Gandarī tas, ka mūsu kopēji
veidotā skolēnu mācību sasniegumu novērtēšanas sistēma
ir devusi pirmos rezultātus – skolu reitingā darbā ar talantīgiem skolēniem esam iekļuvuši pirmajā simtniekā valstī.
Ir prieks, bet ir iespējas augt un pilnveidoties. Skolēnu patriotiskā audzināšana un pilsoniskās atbildības stiprināšana
būs tās vērtības, ko akcentēsim skolas pasākumos, uzsākot
gatavošanos Latvijas simtgadei.
Īpašs kolektīva sveiciens skolotājai Daivai Lūsei,
kura mācību gada ieskaņas
pasākumā saņēma
Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu
par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā.
Mēs lepojamies!
Skolotāji, lai jums neizsīkstoša enerģijas plūsma! Vecāki, esiet vienmēr blakus saviem
bērniem ar padomu, ar paraugu, ar palīdzību!
Uz sadarbību jaunajā mācību gadā!
Madlienas vidusskolas direktors
Edgars Viņķis

No 7. septembra Madlienas kultūras nama kolektīvi uzsāk savu darbu un aicina pieteikties jaunus dalībniekus uz
vairākiem mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem :
Jauktais koris “Madliena” (diriģente I.Sprance, kormeistare L.Seržante). Īpaši aicināti vīru balss pārstāvji !
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Made” (vadītāja A.
Lepse, koncertmeistare I. Strelkova).
Kolektīvs ļoti gaida dejot gribošus vīriešus un pārus !
Jauniešu deju kolektīvs “Daina” (vadītāji A. un E. Kauženi,koncertmeistare I. Strelkova).
Bērnu deju kolektīvs “Lienīte” (pirmskolas vecuma grupas vadītāja D. Krēsliņa, 1.-2.kl., 3.- 4.kl., 5.-6.kl., 7.-9.kl.
grupu vadītāja V. Tumane)
Līnijdeju kolektīvs (vadītāja E. Kaužena)
Pūtēju orķestris “Madliena” (diriģents V.Lazdiņš, koncertmeistars A.Šteinbergs)
Madlienas amatierteātris (režisors D.Cauka)
Sīkākai informācijai par kolektīvu nodarbībām un norises laiku zvaniet uz Madlienas kultūras namu pa tel.
nr. 65039166 vai kultūras pasākumu organizatorei Elīnai
Daugertei pa mob.tel.26888669, kā arī varat sazināties ar
kolektīva vadītāju.
2015. gads Madlienā iezīmējas ar daudziem skaistiem
kultūras notikumiem, kas daļa vēl priekšā - atzīmējot Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubileju, teātra izrāde “Madlienas
baznīcas torņa cēlājs” (rež.D.Cauka) un Madlienas kultūras
namam nozīmīgā 50 gadu jubileja. Visa jubilejas gada garumā, daudzi pasākumi tika veltīti šim notikumam, bet š.g. 5.
decembrī notiks Madlienas kultūras nama 50 gadu jubilejas
koncerts “Spēlēju, dancoju visu savu mūžu...”. Gatavojoties
koncertam aicinām atsaukties visus iepriekšējos un arī jaunos kolektīvu dalībniekus un IESAISTĪTIES KOPĪGĀ APSVEIKUMU PRIEKŠESUMU IZVEIDĒ.
( sīkākai informācijai griezties pie kolektīvu vadītājiem).
Vēl viens paziņojums jauniešu deju kolektīvam “Daina”
un vidējās paaudzes deju kolektīvam “Made”! 2016. gada
pavasarī Madlienas pūtēju orķestris aicina tautas deju kolektīvus pievienoties braucienam un piedalīties festivālā
Ungārijā! (sīkāku informāciju iegūsiet Madlienas kultūras
namā vai pie kolektīvu vadītājiem).
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Foresta kauss 2015
Emīls Smilškalns, Ingus Liepiņš un
Kristaps Gaidulis, bet meitenēm – Alise Dātava, Māra Kļaviņa un Gerda Sedoja.
Pēc apbalvošanas un lielā kliņģera
ēšanas, sekoja godam nopelnītā zaļumballe līdz rīta gaismai.
Liels paldies jāsaka Madlienas pagasta padomei par atbalstu, Daigai
par garšīgo zupu, Anitai un Rasmai par
sekretāru pienākumu pildīšanu, Ritai
par punktu skaitīšanu, Lindai un Jānim
par sacensību trašu un stafetes sagatavošanu, Marekam, Jānim, Inetai par
filmu un bildēm, Mikam un Agnim par
mūziku.
Prieks par jauko, saulaino dienu un
smaidīgajiem, humora pilnajiem un
pozitīvi noskaņotajiem pasākuma dalībniekiem. Paldies visiem!
Dace Iraids

Šīs vasaras daudzos pasākumus
Madlienā papildināja, nu jau par tradīciju kļuvušais, sportiski jautrais
„Foresta kauss”. Pašvaldību projektu
konkursā „R.A.D.I.- Ogres novadam”
saņēmām finansiālu atbalstu un ķērāmies pie darba, lai varētu iepriecināt
pasākuma piekritējus.
Jāpastāsta, ka Forests ir pats galvenais un pirmais kamanu suns, ar kuru
iesākās kamanu suņu izbraucieni un
sports kempingā „Forsteri”- visnotaļ
amizants un cienījams, lai nestu pasākuma nosaukumu un piešķirtu uzvarētājam kausu.
Pasākuma galvenais mērķis ir veicināt netradicionālas sporta aktivitātes,
vairot pozitīvas emocijas un saliedēt
Madlienas pagasta iedzīvotājus.
Šogad pieteicās 11 komandas ar 60
dalībniekiem. Izmēģināt spēkus gribēja arī kaimiņi no Lielvārdes, Gaiziņkalna, Suntažiem un Mazozoliem.
Pirmais uzdevums un pasākuma atklāšana notika Latvijas Valsts meži ie-

rīkotajā atpūtas vietā „Stāvais krasts”.
Komandas pierakstījušās, saņēmušas
instrukciju devās laivu braucienā ar
uzdevumiem. Līdzjutēji braucējus sagaidīja pie Vērenes tilta un Forsteros ar
siltu zupu. Tad komandas rādīja savu
sagatavoto priekšnesumu un demonstrēja tērpus. Visvairāk punktus ieguva
komanda „Zenta Rožmeistare atkal
piestāj” un „Skolnieciņi”. Mūzikas
un pasākuma vadītāju uzmundrināti,
dalībnieki veica stafetes uzdevumusalpīnismu līdzenā vietā, kauliņu spļaušanu uz attālumu, pajūga ratu vilkšanu
un vēl daudzus citus sarežģītus uzdevumus. Tiesnešiem saskaitot rezultātus pirmā vieta komandai „Vērene,
laižam”, otrā vieta viesiem no Gaiziņkalna komandai „Kčing”, bet trešā vieta komandai „Komanda”.
Kā pēdējais norisinājās ekstrēmais
posms. Šajā disciplīnā dalībnieki startēja individuāli un vērtēti tika atsevišķi
sieviešu un vīriešu konkurencē. Vīriešiem ātrākie un stiprākie izrādījās
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Skaistā vasara starptautiskajā jauniešu nometnē Vācijā

Nometnes dalībnieki pie Cvingera Drēzdenē.

Divpadsmit jauniešiem no 12 līdz 18
gadu vecumam – T. Mūrniecei, A. Ikauniecei, M. Augustānei, L. Saulītei, S. Ervaldei, S. Piterniecei, E. Mežajevam, K.
Zariņam, R. Kriškānam, I. Bombānam,
M. Bičevskim, A. Lazdiņam – atkal bija
iespēja vasarā pavadīt divas skaistas
nedēļas gleznainajā Saksijas apkaimē.
Skolēnus pieskatīja, uzmundrināja un
bija mammu vietā divas Madlienas vidusskolas skolotājas – Inta Putniņa-Cīrule un Vita Volkopa.
Apzinīgie ceļotāji 25. jūlijā devās
ceļā uz Vāciju, lai piedalītos starptautiskajā jauniešu nometnē Vācijā:
26.07.– 02.08. Sayda un 02.08.–
08.08. Bad Lausick. Pieci no nometnes dalībniekiem brauca atkārtoti, bet
izskanēja doma, ka brauksim atkal...
Kas tad piesaista? Uz jautājumu, kāpēc
uz nometni brauktu vēlreiz, bija šādas
atbildes: ir interesanti pavadīt laiku
kopā ar citiem; ļoti laba ēdināšana; var
izpriecāties; foršas izklaides; ieguvu
jaunu pieredzi,varēja atpūsties no ikdienas dzīves; iepazinu jaunus draugus un mazliet izzināju vācu kultūru
un valodu; nometnē guvu patīkamas
emocijas; bija forša kompānija un interesantas nodarbes katru dienu; tas ir
jauki, ka nesēdi visu dienu pie datora
un neko nedari; patika iepazīt jaunas
vietas, jaunus cilvēkus un darīt ko jaunu; bija laba kompānija un kopumā lieliski pavadīts laiks.
26. jūlijā ieradāmies Saidā, lai uzsāktu ceļojumu un piedzīvojumiem

piesātināto laiku Vācijā. Pirmajā dienā iepazināmies ar nometni, noteikumiem un iespējām. Nākamajā dienā
pabijām Saidā, apskatījām to, ceļu
veicām kājām, lai iepazītu sakoptos
mežus un tuvāko apkārtni. Otrā dienā
no rīta lija, tādēļ nācās mācīties vācu
valodu, kā arī piedalīties ķegļu un galda tenisa turnīrā ar vācu bērniem. Pēcpusdienu pavadījām mežā, kur noritēja orientēšanās ar uzdevumiem. Diena
beidzās ar diskotēku, kur rādījām savu
dejotprasmi. 29. jūlijā kopā ar japāņu
grupas bērniem devāmies uz Drēzdeni,
lai apskatītu pilsētu, Medicīnas higiēnas muzeju, Svētās Dievmātes katedrāli. 30. jūliju pavadījām Zeifenē, lai
aplūkotu pilsētu, rotaļlietu ražotni, kā

arī Brīvdabas muzeju (bija jāpilda uzdevumi muzeja apskates laikā). Varam
palielīties – mūsu meiteņu komanda
pārspēja pat vācu bērnus un ieguva
pirmo vietu! Šajā dienā bija arī izklaides – rodeļu trase. Vakarā radošajās
darbnīcās apgleznojām akmeņus. Paralēli tam visam gatavojāmies noslēguma pasākumam – priekšnesumam,
lai parādītu dziedātprasmi. Nākamajā
dienā devāmies uz Freibergu, lai aplūkotu ļoti interesantu izstādi – Terra
mineralia muzejā. Minerāli, krāsas,
daba, gaisma – tas viss kopā veidoja
ļoti efektīvu iespaidu par šo pasauli.
Pēcpusdienā varēja izvēlēties baseina apmeklējumu vai pilsētas apskati.
Vakarā sēdējām pie nometnes ugunskura un cepām vāciešiem raksturīgās
pankūkas uz koka iesmiem. 1. augustā
rīta cēlienu pavadījām, veicot jautrās
sporta akrivitātes jauktajās komandās
ar vācu bērniem – zābaka mešana tālumā, zirņu spļaušana, bundžu mešana, zābaka makšķerēšana, olu nešana,
bumbiņas un bumbas mešana, sērkociņu mešana tālumā. Pēcpusdienā
gatavojāmies noslēguma pasākumam
un kārtojām somas. Katru rītu japāņu
skolotāja vadīja TAI ČĪ nodarbības, tika
gatavoti japāņu ēdieni. Vakaros bērni
apgalvoja, ka diena ir bijusi jautra un
piedzīvojumiem pilna. Vakarā notika
kafijas un kūku baudīšanas pasākums,
kurā traucēja lapsenes. Pirmās nedēļas
noslēguma pasākums bija brīnišķīgs –
vērojām japāņu bērnu priekšnesumus,
sniedzām savējo,
Turpinājums 5. lappusē

Latviešu un vācu jauniešu nometnes dalībnieki Zeifenē.
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apmainījāmies ar suvenīriem, dejojām un izbaudījām prieku par labi pavadīto laiku.
2. augustā turpinājām savus piedzīvojumus un pārdzīvojumus Bad Lausick. Sākām ar vācu nacionālo ēdienu
– knēdeļiem. Iekārtojāmies istabiņās
un vakarā spēlējām dažādas iepazīšanās spēles. Nākamajā dienā devāmies
pārgājienā uz mežu, kur mūs iepazīstināja ar raksturīgāko tās apkaimes faunu un floru. Ļoti traucēja karstais laiks.
Noslēgumā pikniks, kas nedaudz uzmundrināja. Kad atpūtāmies, piedāvājums – Akvaparks un Termālie baseini,
tur devāmies ar kājām, ja reiz staigājam, tad staigājam (karstums, nogurdinoši). Kad nonācām galā, sapratām, ka
bija to vērts, priecājāmies 4 stundas.
Vakarā kopīgajā sapulcē uzklausījām
laika plānojumu, tikām sadalīti trīs
komandās. Radošajās darbnīcās izdomājām komandu logo. Vakarā nometnes ugunskurs ar pankūku cepšanu. 4.
augustā apmeklējām Leipcigu. Lidostā

bija neliela ekskursija ar visu kontroli,
lidmašīnu un apkalpes tehnikas apskate. Pēcpusdienu pavadījām milzīgajā
Leipcigas zoodārzā, kur varējām izvēlēties apskates objektus, izbaudījām
arī lielo karstumu, dažbrīd jau šķita, ka
ap 40 grādiem. Bet, kā bērni apgalvoja – ar labu kompāniju dienu izbaudīt
netraucē nekas. Pēc tam vecpilsētas
apskate un brīvais laiks (pavadīts pēc
katra ieskatiem). 5. augustā atpūtušies
un moži komandu darbā piedalījāmies
Bad Lausick spēlēs. Tās vadīja jaunieši – futbolu, hip-hop dejas, parkūru.
Trenējāmies, mācījāmies un spēlējām. Vakarā diskotēka, saņēmām arī
diplomus. Nākamajā dienā apmeklējām Geithainu. Apskatījām pilsētu un
pagrabus zem baznīcas. Piedalījāmies
viduslaiku spēlēs un šāvām ar arbaletiem. 7. augustā rīta cēlienā strādājām
komandās un veidojām kolāžas par pavadīto laiku, kopīgi priecājāmies, smējāmies un mācījāmies valodas – latviešu un vācu. Pēcpusdienā devāmies

uz jau zināmo Akvaparku. Šajā nedēļā
bija īpaši domāts par ēdināšanu, jo
katru vakaru mums bija iespēja baudīt
kādas tautas nacionālo virtuvi (saistībā ar aktivitātēm dienā), arī viduslaiku
ēdienus. Nometnes pēdējā dienā bija
īpaši padomāts par latviešu virtuvi –
tā mielojāmies ar mīļiem un garšīgiem
ēdieniem. Slavēja arī vācieši. Noslēgumā diskotēka ar pasūtītām dziesmām,
dāvaniņu un suvenīru apmaiņu. Kārtojām somas un koferus, lai dotos mājās.
Reizēm skumjas un prieks, ka atkal
mājās, bet laba pieredze un skaistas
atmiņas par kopā pavadītu laiku vēl
ilgi sildīs...
Paldies visiem, kuri palīdzēja, – vecākiem, skolas vadībai un Madlienas
pagasta pārvaldei! Mīļie vecāki, jums ir
brīnišķīgi bērni! Mēs parādījām, ka varam būt radoši, draudzīgi, atraktīvi un
spējam pārstāvēt latviešus arī tik tālu
no mājām.
Skolotāja Vita Volkopa

Peintbola komanda “Moto-Ski’’ turpina dominēt Baltijā!

Jau iepriekš rakstījām par sekmīgajiem rezultātiem Lietuvas peintbola
līgā, kur 1. Posmā Moto-Ski peintbola
komanda izcīnīja 1. vietu, pieveicot
spēcīgākās Lietuvas un Latvijas peintbola komandas, kā arī sekmīgo startu
vienā no 2 spēcīgākajām līgām pasau-

lē MillenniumPaintballSeries izcīnīto
2. Vietu OD3.
23. augustā norisinājās peintbola
sacensības RigaOpen 2015, kas bija arī
Latvijas sporta peintbola čempionāts.
Šoreiz uz sacensībām bez Latvijas komandām bija ieradusies arī Igaunijas

spēcīgākā komanda “Ronyx”, kura
veiksmīgi startē Krievijas peintbola
līgā. Kā jau noprotams, dalību sacensībās ņēma arī peintbola komanda
“Moto-Ski”. Lai gan mūsējie šajā turnīrā iespēlēja jaunu sastāvu un vienā
no atlases spēlēm negaidīti sanāca
piekāpties, kas arī bija vienīgais zaudējums turnīrā, kopvērtējumā turnīrā
tika izcīnīta 1. vieta, aiz sevis 2. vietā atstājot Latvijas Veterānu izlasi un
3.vietā komanduMadHamsters(LAT).
Tā kā šogad ir spēlēts gan ar spēcīgākajām Lietuvas, Latvijas un Igaunijas
komandām un abos turnīros izcīnītas 1. vietas, varam secināt, ka šogad
Moto-Ski peintbola komanda Baltijā ir
spēcīgākā, bet mēs uz vietas nesēžam
un jau sākam gatavoties nākamajai sezonai, kurā plānojam startēt TheMillenniumSeries peintbola turnīrā OD1 divīzijā.! Lai šo mērķi sasniegtu priekšā vēl
smags darbs treniņu zālē, kā arī ārpus
tās, meklējot finansiālos atbalstītājus
nākamajai sezonai!
Paldies atbalstītājiem: PB Telpa,
Ogres novads, Labiedarbi.lv, SIA Ūdens
Risinājumi un arī visiem, kasjuta līdzi!
Informāciju sagatavoja:
Kaspars Piternieks.

2015. gada septembris
2017. gada 1. septembrī Madlienas vidusskola svinēs savu 45. dzimšanas dienu. Mācību iestādi ir absolvējuši daudzi talantīgi jaunieši,
kuri mērķtiecīgi ir veidojuši savu karjeru. Augusta mēnesī tika publicēti
pirmie divi atmiņu stāsti par Jāni Pētersonu un Inesi Rūtiņu (Rubeni).
Septembra numurā turpinām iepazīstināt ar absolventiem – Danuti Kindzuli (Dišereiti) un Normundu Pužuli. Viņus iztaujājusi un atmiņas uzklausījusi skolotāja Zinta Saulīte. Čaklākie stāstus uzraksta paši.

Skolas gadi Madlienas vidusskolā – mans laiks ar
bērnības garšu un visu pasauli pie kājām

Madliena ir mana dzimtā vieta, kur
esmu spērusi pirmos dzīves soļus,
gājusi bērnudārzā un mācījusies no
1.–11. klasei Madlienas vidusskolā, ko
absolvēju 1989. gadā (15. izlaidums).
Skolas gaitas uzsāku 1978./79.
mācību gadā, un tajā gadā bija divas
pirmās klases. Vienā bija skolēni no
bērnudārza (sk. Elga Ozoliņa) un otrā
– mājas bērni (sk. Leonora Atslēdziņa).

Jau 2. klasē bijām visi apvienoti vienā
lielā klasē ar audzinātāju L. Atslēdziņu.
Protams, ka vairāk atmiņu par skolu ir
saistītas ar notikumiem vecākajās klasēs, kad ir lielāka varēšana, patstāvība, interešu grupas, bariņi, simpātijas,
sirds āķīši, sporta pulciņi un ārpusskolas nodarbības. Šodienas acīm raugoties, biju aktīva, centīga un apzinīga
skolniece, kā arī vecākā māsa Rudītei
un Antai Dišereitēm.

Mana klases audzinātāja no 4. līdz
11. klasei bija matemātikas skolotāja
Ilze Rengarte. Prasīga, spilgta personība un ļoti jauka. Skolotāja tiešām bija
īpaša, kas mācēja atrast pieeju katram
ar pareiziem vārdiem, un sulīgie izteicieni, kas mijās ar dažādiem salīdzinājumiem, ir skolotājas īpaša raksturiezīme. Atrast attiecīgajai dzīves situācijai
salīdzinājumus vai aforismus pat ar atskaņām – tas ir jāprot! Tos dzirdot, ikvienam nācās apdomāt par savu rīcību.
Citiem pietika ar vienu reizi, daži tā arī
nesaprata teiciena būtību. Piemēram,
skolēns, kas bija uzgūlies uz galda,
tika nosaukts par ķīseli, un, dzirdot šo
vārdu savā virzienā, viņš centās sasparoties, vismaz sabužināties un apsēsties skolas solā, kā pienākas.
Man pašai patika matemātika
(algebra un ģeometrija). Tas noteikti ir, pateicoties skolotājai. Cipariņi,
cipariņu mazie pipariņi! Bez tiem jau
nekur. Matemātiskās darbības varu pat
salīdzināt ar daudzveidīgu attīstību un
pielietojamību arī ikdienā. Dažādās aprēķinu iespējas un pareizā gala rezultāta ieguve attīsta loģisko un analītisko
domāšanu. Dzīvē, meklējot jaunas
iespējas, tiek apdomāti un ieti dažādi
ceļi, lai sasniegtu vēlamo rezultātu,
kas sniedz gandarījumu par veikumu.
Audzinātāja mūsu klasei noorganizēja
jauku braucienu uz Ļeņingradu (tagad
Sanktpēterburga) un Maskavu.
Ceļojums, nakšņošana vilcienā,
Turpinājums 7.lappusē
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skaista pilsēta, klasesbiedri – mm,
burvīgi!
Vēlos pieminēt arī krievu valodas
un literatūras skolotāju Klavdiju Bušu,
kura pavēra apvārsni uz bagāto krievu
literatūru un gribot negribot iemācīja
mīlēt A. Puškinu. Viņa dzejas rindas tik
spilgti ir „iesēdušās” atmiņā, ka vēl šodien varu kādu noskaitīt.
Interesants ar dažādām aktivitātēm
un pulciņiem bija „Ļeņina mazbērnu”
laiks Brigitas Zukules pārraudzībā.
Sporta stundas un ārpusstundu nodarbības nostiprināja izturību un cīņas
sparu, jo skolotājs Jevgēnijs Liepa mācēja motivēt. Madlienas vidusskolas
laiks, protams, nav iedomājams bez
direktora Broņislava Zukuļa. Cieņa, liela cieņa pret direktoru bija jūtama gan
starpbrīžos, gan mācību stundās, gan
arī ārpus skolas.
Skaists un iespaidīgs bija tautu
draudzības festivāls, kurā piedalījās
skolēnu delegācijas no visām 15 bijušajām Padomju Republikām. Pasākums
bija ļoti emocionāls, jo prieki mijās ar
asarām. Starprepubliku sadraudzību
pārraudzīja skolotāja Antonija Mikšta,
un manas rakstītās vēstules tika sūtītas uz Azerbaidžānas Republiku. Tā

bija arī iespēja paciemoties pie draugiem Gruzijā un iepazīt dienvidnieku
viesmīlību.
Sengrieķu filozofs Aristotelis teicis:
„Visvairāk cildināmi ir tie, kas bērniem
sniedz izglītību un iemāca, kā dzīvot
labāk.” Paldies skolotājiem!
Visā skolas laikā ir iegūts spēcīgs
zināšanu pamats tālākam atspērienam
dzīvē. Šodien manas dzīves gaitas sagādā gandarījumu, lepnumu par paveikto un piespēlē jaunus izaicinājumus, lai baudītu skaistu, laimīgu dzīvi.
Vislielākā, dārgākā vērtība un atbalsts
ir ģimene, mans prieks un acuraugs ir
mazdēliņš Kārlis.
Šobrīd esmu AS „Latvenergo”
Starptautisko attiecību un zīmolvadības projektu vadītāja. Manā pārziņā
ir dažādi un daudzveidīgi darbi/ projekti, un to daru ar prieku. Organizēju
Latvenergo koncerna publiskos pasākumus (ražošanas objektu atklāšana,
Klientu dienas, Muzeju nakts, Zinātnieku nakts u.c.), sākot ar scenāriju
(literārais un tehniskais) gatavošanu,
ievērojot protokolu, ja pasākuma laikā
piedalās augstas amatpersonas, pasākuma norises laika plāna izstrādāšana
pa minūtēm, darbs ar iesaistītajām

pusēm. Vienmēr jauki satikties ar madlieniešiem Muzeju nakts pasākumos
Ķegumā Enerģētikas muzejā. Manā
pārziņā ir korporatīvās sociālās atbildības atsevišķi pamatvirzieni (bērnu
elektrodrošība un kultūra). Piemēram,
Latvenergo koncerna erudīcijas konkurss 8. un 9. klašu skolēniem „eXperiments”, kurā patīkami redzēt arī
Madlienas vidusskolas komandu jau
vairākus gadus. Paldies skolotājai Elitai Atslēdziņai par entuziasmu, aizrautību un nerimstošu enerģiju, rūpējoties
par konkursa dalībnieku motivēšanu,
saliedēšanu un zināšanu veicināšanu
par fiziku. Atbildu arī par Latvenergo
koncerna zīmolu lietošanu publiskā
vidē, vides reklāmām un korporatīvajiem izdevumiem – apsveikumiem, kalendāriem.
Madlienas vidusskolai novēlu daudzus gadu desmitus sagaidīt savās klasēs un gaiteņos priecīgas bērnu čalas,
bet skolēniem un skolotājiem – būt
laimīgiem par to, ka esam tieši šeit un
tagad, ka nekur citur pasaulē nav un
nevar būt labāk kā mājās, savā skolā,
savā Madlienā!
Danute Kindzule (Dišereite)

Dzīves pamatvērtības – zināšanas,
stipra veselība un ass prāts
Normunds Pužulis ir Madlienas vidusskolas 1987. gada absolvents (13.
izlaidums). Aktīvs un sabiedrisks puisis jau skolas laikā. Savu dzīvi ir saistījis ar pārtikas tehnologa profesiju.
Normunds ir krietns darba darītājs,
kura galvenā vērtība ir ģimene un tās
labklājība.
Normunds Pužulis (1969) pasaulē
nāca Limbažos, ģimene ilgu laiku dzīvoja Lēdurgā, 1977. gadā pārcēlās uz
Madlienu. Normunds mācības turpināja Madlienas vidusskolas 2. klasē.
Mamma Anastasija Pužule bija 1.–3.
klašu skolotāja, tēvs Jāzeps Pužulis –
brigadieris p/s „Madliena”.
Skolas dzīve visvairāk saistās ar
mācību darbu un dažādām ārpusklases nodarbībām. Pamatskolas klases
audzinātāja bija Daina Līdaka – stingra
un neatlaidīga. Viņa skolēniem ielika
labus pamatus
Turpinājums 8.lappusē
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Dzīves pamatvērtības – zināšanas, stipra veselība un ass prāts
gan turpmākajam mācību darbam,
gan tautas deju mīlestībai. Skolēni
piedalījās arī Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos.
No pamatskolas laikiem Normunds
atminas darbošanos foto pulciņā, kuru
vadīja Zigfrīds Zilbers – īsts sava aroda
meistars. Pateicoties skolotājam, Normunds tika līdz Latvijas jauno fotogrāfu sacensībām, kas notika Valkā.
Vidusskolas posms – tā jau bija
jauniešu dzīve un aktivitātes, ko Normunds atminas gan ar mācīšanos,
gan nemācīšanos. Viņš bija rosīgs un
sabiedrisks puisis, patika visur piedalīties un darboties. Iestājās komjaunatnē, bija organizācijas sekretārs. Ar
Andi Bičevski no Aivara Līdaka pārņēma skolas radiomezgla vadību. Kopā
ar klasesbiedriem veidoja radio avīzes,
organizēja diskotēkas. Daudz palīdzēja Aivars Jansons. Skolas radiomezgls
bija vieta, kurā puiši mēdza arī šad tad
uzpīpēt. Skolas direktors Broņislavs
Zukulis jauniešus mēģināja pieķert,
bet viņi vienmēr ko lodēja vai ar dažādiem reaģentiem no ķīmijas klases
radīja tādus aromātus, ka cigarešu dūmus nevarēja sajust. Tā puiši ar savu
gudrību un apķērību tika „sveikā cauri”.
Normunds atminas klases organizētu Madlienas baznīcas sakopšanas talku – tam laikam pietiekami drosmīgu
pasākumu. Jānis Vilnītis palīdzēja sagādāt dažādus materiālus un tehniku.
Vidusskolas klasē bija 16 skolēni,
audzinātāja – Vija Funknere, laba un
saprotoša. Atmiņā palikusi latviešu
valodas skolotāja Dzidra Megi, stingra,
prasīga un dziļi inteliģenta, kas mīlēja savu darbu un spēja skolēniem ļoti
daudz dot nākamajai dzīvei.
Skola veicināja dažādu sportisku

aktivitāšu norisi – peldēšanu visu gadu
slēgtā peldbaseinā, kas lielā apkārtnē
tajā laikā bija vienīgais, svaru cilāšanu, basketbola un volejbola spēli,
skriešanu, ziemas slēpošanu, hokeja
spēlēšanu. Tika organizētas dažādas
sacensības.
1987. gadā Normunds absolvēja
Madlienas vidusskolu. Tā kā jaunietim patika sabiedriskā darbība, vienu
gadu viņš nostrādāja p/s „Madliena”
par komjaunatnes sekretāru. Tas bija
rosīgs un ražīgs darbs. Viņš organizēja
interesantus un saistošus atpūtas vakarus. Tajos bez dejošanas notika arī
izzinošas lekcijas, filmu skatīšanās,
dažādu spēļu spēlēšana. Katrs sev
varēja atrast ko interesantu. Protams,
līdzās radošajām aktivitātēm bija arī
obligātie pasākumi.
1988. gadā Normundu iesauca Padomju Armijā. Nebija jau izvēles, ja neietu dienēt, tad draudēja cietumsods.
Pēc diviem armijā pavadītiem gadiem
Normunds iestājās Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas Pārtikas tehnoloģijas fakultātē, ko absolvējot ieguva
pārtikas produktu un dzērienu ražošanas tehnoloģijas inženiera specialitāti.
Sākās nopietnās darba gaitas, sešus
gadus Normunds nostrādāja garšvielu
pārdošanas firmā, kas pārdeva Vācijā
gatavotas garšvielas gaļas produktu
ražošanai. 2001. gadā Normundu uzaicināja strādāt Valmieras gaļas kombinātā SIA „Triāls” par galveno tehnologu, vēlāk viņš kļuva par valdes locekli,
tad ražošanas direktoru. Uzņēmumu
skāra lielas pārmaiņas, mainījās vadība. Normunds kādu laiku strādāja par
ražošanas vadītāju gan SIA „Tukuma
gaļas kombināts LAT”, gan Liepājā SIA
„Kurzemes gaļsaimnieks”.
Ģimene dzīvoja Rīgā, auga bērni,
bet pats Tukumā, tad Liepājā. Tik ļoti

gribējās pie savējiem, pie meitas un
dēliem. Viņš nolēma meklēt darbu tuvāk dzīvesvietai. Šobrīd Normunds ir
gaļas pārstrādes uzņēmumu konsultants. Birojs ir Rīgā, bet darba gaitas
aizved pa visu Latviju.
Normunda galvenā vērtība ir ģimene. Prieks par meitu Adeli, kura mācības uzsāks 9. klasē. Dēls Edvards
septembrī jau būs 2. klases skolnieks,
bet mazajam Gustavam pēdējais gads
bērnudārzā. Sieva Daina Kājiņa ir Rīgas
divu privāto pirmskolas izglītības iestāžu vadītāja un Latvijas privāto pirmskolu biedrības vadītāja.
Ģimene ir Normunda tuvākie cilvēki, kuriem nodot zināšanas, dzīvesziņu. Ir liela vēlme palīdzēt saviem bērniem augt, veidoties un attīstīties, būt
viņu tuvumā, kad tas ir nepieciešams
un vajadzīgs. Visvairāk ģimeni satuvina ceļojumi, tāpēc katru gadu Normunds ar savējiem ceļo. 2015. gada vasarā
devās uz Vāciju, iepazīstot Legoland
atrakciju parku, apmeklējot muzejus
un skaistas tūrisma vietas. Galvenais,
lai ģimene ir kopā, nav svarīgi, vai ceļojot pa Latviju vai ārzemēm.
Savai Madlienas vidusskolai Normunds novēl izturību un radošumu.
Dot jaunajai paaudzei zināšanas un
prasmi tās īstenot dzīvē. Ielikt labus
pamatus izglītībā, jo jaunais cilvēks,
kurš vēl ir sava ceļa sākumā, dažkārt
vēl nezina vai neapjauš, kas viņš būs,
kāda profesija būs viņa dzīvei saistoša.
Būtiskas skolā ir ārpusstundu nodarbības un aktivitātes, kas skolēnos atraisa radošumu. Tā ir iespēja sevi izzināt,
iedrošināt un vispusīgi attīstīt. Galvenais dzīvē ir zināšanas, stipra veselība
un ass prāts.
Materiālu apkopoja skolotāja
Zinta Saulītete

Nanofestivāls jauniešiem „Mazas, bet svarīgas detaļas”
2015. gada jūnijā Rīgā norisinājās
starptautiska zinātniska konference
„EuroNanoForum 2015”, kas veltīta nanotehnoloģiju un materiālu jomai. Šīs
konferences ietvaros tika organizēts
eseju konkurss vidusskolu jauniešiem
„Kā nano izmainīs mūsu dzīvi?” Izvērtējot neklātienes kārtas rezultātus,
sešu labāko darbu autori 12. jūnijā

tika uzaicināti klātienē prezentēt savus darbus īpaši jauniešiem veidotā
nanofestivālā „Mazas, bet svarīgas
detaļas” Rīgā „Radisson Blu Hotel Latvija” zālē, kur tos vērtēja starptautiska
žūrija. Starp uzaicinātajiem autoriem
bija arī Madlienas vidusskolas 12. klases absolvents Elmārs Mežapuķe, kurš
ļoti pārliecinoši angļu valodā gan aizstāvēja savu viedokli, gan atbildēja uz

jautājumiem, saņemot starptautiskā
konkursa sertifikātu un 3. pakāpes diplomu.
Paldies Elmāram par drosmi, uzņēmību un patstāvību, piedaloties konkursā, un Elmāra ģimenei, kas atbalstīja viņu šīs starptautiskās konferences
laikā!
Skolotāja Daiga Rosicka
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Sporta un atpūtas nometne „Madlienas vasara - 2015”
2015. gada februārī Ogres novada pašvaldība organizēja
projektu konkursu „Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši –
Ogres novadam!” (saīsinātais nosaukums “R.A.D.I. - Ogres
novadam!”) Konkursa mērķis bija veicināt organizāciju iniciatīvas kultūras, izglītības un sporta pasākumu un skolēnu
nometņu organizēšanā Ogres novada teritorijā.
Šajā projektu konkursā Madlienas vidusskola guva atbalstu sporta un atpūtas dienas nometnes organizēšanai
Madlienā. Mērķa sasniegšanai Ogres novada pašvaldība
piešķīra finansējumu 1896.00 EUR apmērā, kas tika izlietots inventāra iegādei, dažadiem materiāliem nodarbībām,
pedagogu atalgojumam. Vecāku līdzfinansējums nometnei
25.00 EUR dalībnieku ēdināšanai(brokastis, pusdienas).
No 10.08 -14.08 nometni apmeklēja 30 Madlienas vidusskolas skolēni, kuri bija sadalīti divās vecuma grupās. Nometnes darbs bija vērsts pamatā uz diviem sporta veidiem
– volejbolu un vieglatlētiku. Nometnes laikā bija iespēja
apgūt arī sporta tūrismu un orentēšanos, piedalīties radošajās darbnīcās un sacensībās. Plānotais darbs bija vērsts
uz individuālo prasmju un rezultātu uzlabošanu, kā arī sadarbību komandā. Visas nedēļas garumā dalībnieki gatavojās sacensībām, kas tika plānotas nometnes noslēgumā.
Nometnes pirmajā dienā dalībnieki veidoja piemiņas medaļas no māla, kuras saņēma nometnes noslēgumā. Katru
dienu abām vecuma grupām notika treniņš vieglatlētikā un
volejbolā, bet starp šīm nodarbībām varēja apgūt tūrisma
iemaņas.
Nometnes pēdējā dienā tika organizētas sacensības
vieglatlētikas daudzcīņā (t/l, sprints, bumbiņas mešana),
pludmales volejbolā un jaunākajai grupai stafetes un pionierbols. Sacensību uzvarētāji individuālajās disciplīnās
saņēma medaļas un komandu vērtējumā medaļas un kausu
„Madlienas vasara - 2015”
Vieglatlētikas daudzcīņā vecākajā gr. 1.v. Eduardam Praličam, 2.v.Emīlam Smilškalnam, 3.v. Ralfam Bitem; jaunākajā gr. 1.v. Ričardam Šmitam (Krape), 2.v. Ilgonim Vēzim,
3.v. Emīlam Zvirbulim. Meiteņu konkurencē vecākajā gr. 1.v.
Alisei Dātavai, 2.v Ramonai Smilškalnei, 3.v. Ancei Škutānei; jaunākajā gr. 1.v Kristai Streilei, 2.v Alisei Trencei, 3.v
Justīnei Kaktiņai.
Pludmales volejbolā zelta medaļas un kauss Emīlam Smilškalnam, Ralfam Bitem, Eduardam Praličam. Sud-

rabs Mārai Kļaviņai, Montai Antonovičai, Alisei Dātavai, Ketijai Povhai. Bronzas medaļas Ramonai Smilškalnei, Reinim
Jurkam, Ralfam Žurēvicam, Alenam Puriņam, Ancei Škutānei.
Jaunākajā grupā kausu un medaļas stafešu un pionierbola kopvērtējumā ieguva Kalvis Streilis, Alise Trence, Emīls
Zvirbulis, Matīss Rozenšteins.
Nometnes noslēgumā skolas direktors Edgars Vīņķis katram dalībniekam izteica pateicību par aktīvu dalību nometnē un noslēgumā visi kopīgi cienājāmies ar veikala „Rasas”
dāvāto kliņģeri.
Paldies par atbalsu un sadarbību gribu teikt Intai Gudakovskai, Teiksmai Gailītei, Madlienas pagasta pārvaldei,

Madlienas sociālajam dienestam, Madlienas vidusskolai.
Kā arī nometnes pedagogiem par atsaucību un radošu darbu nometnes īstenošanā – Jevgēnijam Liepam, Gunvaldim
Kalvem, Skaidrītei Krīgerei, Vinetai Kazekai, Danai Balodei,
Lindai Iraids, Vitai Volkopai.
Īpašs paldies Ogres novada pašvaldībai par iespēju piedalīties projektu konkursā “R.A.D.I. - Ogres novadam!” un
atbalstu tā īstenošanā. Mēs ļoti ceram, ka šāds projekts būs
arī nākamajā gadā.
Projekta „Sporta un atpūtas nometnes
„Madlienas vasara - 2015””autore un koordinatore
Rita Pučekaite

10

Mana Madliena

15.augustā Madlienas vidusskolas
teritorijā norisinājās sporta svētki. Uz
tiem tika aicināti dažāda vecuma sportot gribētāji gan no Madlienas, gan arī
citiem pagastiem un pilsētām.

Sporta svētku aktivitātes sākās jau
no paša rīta ar svētku atklāšanu, kurā
veiksmīgi piedalījās ielu vingrotāji
“Street Worriors” no Ogres, turpinājumā ar tautas skrējienu un komandu
sporta spēlēm (pludmales volejbols,
strītbols, florbols). Vēlāk ikviens savus spēkus varēja izmēģināt kādā no
netradicionāliem vai izklaides sporta
veidiem – šautriņu mešanā, zābaka
mešanā, virves vilkšanā un citās aktivitātēs. Visas dienas garumā mūs priecēja “Slackline” vingrotāji ar saviem
paraugdemonstrējumiem un konkursiņu, adrenalīnam asinīs lika sarosīties
“CrazyCarts” komanda ar auto trasi un
reāli braucamām mini automašīnītēm.
Esmu pateicīga visiem, kuri kaut
nedaudz iesaistījās sporta svētku tapšanā un piedalījās tajos. Sporta svētku atbalstītājiem: “Aldaris”, “Fazer”,
“Elvi” Madlienā, z/s “Galiņi”, kā arī
Ķeipenes piparkūku ceptuvei par sagādāto balvu fondu. Milzīgu paldies gribu
pateikt saviem vecākiem Gintai Dišereitei un Ģirtam Sedojam par neizmērojamo atbalstu gan organizēšanā, gan
arī svētku dienā; Sacensību tiesnešiem

2015. gada septembris

un medmāsiņai Dacei Cinītei par visnotaļ atbildīgo darba pienākumu veikšanu; Esmu pateicīga arī saviem palīgiem
– Daigai un Mārai Kļaviņām un Tomam
Balodim, kā arī Ivetai Rutkovskai ar

kuru kopā šajā dienā jau otro gadu
pēc kārtas palikām nepārspētas KNAČ
pludmales volejbolā sieviešu konkurencē; Sekrateriāta meitenēm – Daigai
Kļaviņai, Alisei Viducei un Ivetai Samai
par protokolēšanu, diplomu rakstīšanu
un apzinīgu darba pienākumu veikšanu. Paldies arī tehniskajiem palīgiem
– Aldim Dišereitam un Jānim Mačam;
Ritai Pučekaitei par palīdzīgu roku un
gudru padomu.
Daļa no sporta svētku aktivitātēm - “Street Worriors”, “Slackline”,
“CrazyCarts” un līdzsvara dēlis, tika
atbalstītas projekta “Līdzdalība un aktīvs jaunietis Ogres novadā” ietvaros.
Projekts tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2015.gadam valsts
budžeta finansējuma ietvaros.
Tomēr vislielāko pateicību esat pelnījuši jūs, madlienieši! Prieks par pilnīgi katru, kurš nepalika mājās, nāca,
piedalījās un priecājās kopā ar pārējiem. Tieši apmeklētāju skaits man
lika saprast, ka svētki ir izdevušies.
Vārdos nav aprakstāma tā sajūta, kas
manī ir šobrīd. To nav iespējams iz-

skaidrot, tikai varu teikt, ka tas ir kas
līdzīgs milzīgam gandarījumam reizē
ar labi padarīta darba sajūtu. Esmu ļoti
priecīga par paveikto. Pats jaukākais
no visa bija tie komentāri sociālajos
tīklos pēc pasākuma, tas iedeva papildus motivāciju darboties un strādāt arī
turpmāk. Visas atsauksmes glabāšu
pie sevis nākamajam gadam, lai arī nākamgad varam uzrīkot svētkus sev, jo
kurš tad cits mūsu vietā to darīs? Milzīgs paldies visiem, visiem, visiem un
uz tikšanos Madlienas sporta svētkos
2016.gadā.
Ar laba vēlējumiem pasākuma organizatore
Gerda Sedoja

2015. gada septembris
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Viņa dzīvo citu dēļ. Upurē
Kad esi tur, kur tu esi,
sevi, savu dzīvi, savu laiku-citad liekas, ka citur ir labāk.
tiem. LAI TIE CITI DOMĀTU, KA
Kad nonāc citur, kādu brīdi
VIŅA IR LABA. Ka viņa ir kaut kā
ir labi. Bet, rodas sajūta,
vērta, viņa ir nozīmīga. Viņa dzīka tomēr tur nav tik labi,
vo, lai citi domātu. Viņa nedzīvo,
kaut kur citur ir labāk…
lai tāda būtu pati no sevis, jo viKad nonāc tur, kur likās,
ņai liekas, ka ir tā, ko citi saka
ka ir it kā labāk- kādu brīdi
un domā par viņu. Visas cerības ir
patiešām ir labi- bet, tad
liktas uz citu domām. Līdzīgi kā
atkal sāk likties, ka tomēr
celefāna maisiņam vējā- tam nav nekādas brīvas izvēles licitur ir vēl labāk……. Un
dot tur, kur tas vēlās…Vējš viņu dzenā šurpu turpu.
tad nonāc tur, kur likās, ka
Viņa cenšās piekļauties, pakļauties, pielīdzināties un
ir vēl labāk, bet izrādās, ka
piebiedroties. Kad blakus nav neviena viņa jūtās ārkārtītur ir tik slikti, ka gribās atgi bezpalīdzīga. Bezpalīdzīga, jo stipra ir tikai esot starp
pakaļ tur, kur likās, ka bija
citiem (tiem ,kas viņu atbalsta)…kad paliek viena ar sevi,
labi. Kad nonāc atpakaļ,
kļūst vāja, kļūst tāda ne savā ādā… Kad kāds apšauba viņas
kādu brīdi patiešām šķiet,
nozīmīgumu, viņa dusmojās, ne ārēji, bet uz sevi dusmojās
ka ir labi, bet….varbūt topar to, kāpēc nav labāka, kāpēc nav jaukāka, kāpēc nevarē- mēr tur tajā citā vietā ir labāk… un…
ja izdarīt labāk (it kā dusmas kaut ko mainītu). Viņa moka
sevi ikreiz, kad kāds kaut ko pārmet-pamatoti, nepamatot.
Kāpēc nekad nav līdz galam labi? Kāpēc?
Kad kāds apšauba viņas spējas, kāds kritizē, kāds noniecina. Viņa saraujās un pieplok. Varbūt tāpēc, ka nemaz nepaLabi ir tur, kur tu esi. Nav labākas vai sliktākas vietas. Ir
zīst sevi? Nav meklējusi sevi un pazaudējusies starp dau- tikai vietas apzīmējums ar ievirzi- tur labāk nekā šite. Ja viedziem jo daudziem citiem… Pazaudējusi sevi citu viedokļos ta būtu slikta, tad pilnīgi visiem šīs planētas iemītniekiem tā
un domās. Citu ieteikumos un aizrādījumos…
vieta būtu jāredz kā slikta. Bet kādam šī vieta šķiet skaista,
Acis klāj asaras…it kā gribot atbrīvoties no smaguma. citam garlaicīga, citam iedvesmojoša…. Tas nozīmē, ka vieta
Bet smagums atgriežas ikreiz, kad kāds kritizē. Tad sevis nav vainīga. Vietas apzīmējums gan…A tos mēs nekad neapžēlošana pāriet dusmās pret sevi… Viņa bieži sevi spīdzina, šaubam-savus apzīmējumus!
jo nešķiet pietiekoši laba citiem… Viņai ir cēls mērķis- BŪT
LABĀKAI… Tikai tas piedzīvo neveiksmi ikreiz, kad citi tā neIr tāda zeme, kas nosaukta par Latviju. Katrs mēs šo zemi
domā.. Viņas cēlais mērķis nepārtraukti ir pakļauts neveiks- jūtam savādāk, redzam savādāk. Interesanti zināt, kāpēc
mei, jo vienmēr atradīsies kāds, kam viņa nešķitīs pietiekoši mūsu skatījumi atšķirās? Bet Latvijai ar to nav nekāda sakalaba…Vienmēr… Jo viņa vēlās būta laba, LAI CITI TĀ DOMĀ- ra. Kā mēs jūtamies savā zemē ir atkarīgs nevis no Latvijas…
TU…Nevis, lai viņa patiešām tāda būtu…tāda pati no sevis… bet gan no mūsu pašu redzējuma. Taču liekas, ka tāda zeme
Un viņas laime vienmēr būs atkarīga no citiem, nevis viņas ir pati par sevi eksistējoša- slikta, nekam nederīga…. Nekas
pašas… Kādēļ gan dzīvot dzīvi, kuru patiesībā nodzīvo kāds neeksistē pats par sevi. Jo kamēr es apzīmēju, tikmēr tā ir
viena vienīga mana interpretācija, nekas vairāk.
cits?!
Viņa dzīvo citu dēļ, lai saņemtu apstiprinājumu. Ja viņas
nolūks būtu tīrs un vērsts pret citiem patiesi, tam apstiprinājums nebūtu vajadzīgs. Viņa darītu un negaidītu pretī, jo
gaidot rodās cerības saņemt. Un tieši šīs te cerības ļoti ātri
nomiksē vilšanās, kad nesaņem… Cerības saņemt atzinīgus
vārdus, pateicību…. Tik daudz cerību…tik daudz pūļu….Lai
1.Cilvēki! Runājiet viens ar otru, nevis viens par otru!
citi domātu…
Ja nav cerību, tad saņemtie atzinīgie vārdi un pateicības
2.Mīlestība nav nekāda tirgus prece, no kuras jādabū ienāk kā negaidīts pārsteigums! Kuram tad nepatīk pārsteigumi? Bet cerības saņemt šo te pārsteigumu noindē, jo cerības guldītais atpakaļ. /Remarks/
saņemt saka:”Man pienākas!”
3.Bet bagāts ir nevis tas, kam daudz pieder, bet tas, kam
Viņa domā, ka dzīvo citu dēļ, bet patiesībā sevi upurē…
Jau tik daudz ir citu dēļ izdarījusi ar nolūku, lai tie novērtē- nekā nevajag. /Zenta Mauriņa/
tu… Tik daudz… Kāpēc sirds dziļumos viņa ir tik nelaimīga?

TRĪS DOMU GRAUDI

KULTŪRAS NOTIKUMI
MADLIENAS KULTŪRAS NAMĀ
Informācija: 65039166;
e:pasts: elina.daugerte@ogresnovads.lv

8.septembrī

Madlienas kultūras nama foajē

SEPTEMBRA ZIEDU IZSTĀDE

Sadarbībā ar Madlienas “Puķu mīļu” biedrību
Izstādes dalībnieki ar ziediem un citiem krāšņumaugiem mīļi gaidīti Madlienas kultūras namā 8. septembrī
jau no plkst. 8:00

12.septembrī plkst. 22:00
Madlienas kultūras namā

BALLĪTE TE
Mūzika visām paaudzēm

Piedāvā- Miks, Dj Žanis, Dj Agnis Lazdiņš
Ieeja līdz 23:00- Ieeja- 2,-€
Pēc tam- 3,-€

No 18.septembra līdz 6.novembrim
Daces un Lindas Iraids

FOTOIZSTĀDE

No 21.jūlija līdz 21.septembrim
Madlienas kultūras nama foajē
fotogrāfa Mārtiņa Oša
Fotoizstāde “MADLIENAS DIENAS“

No 1.augusta līdz 1.oktobrim

ODIVI foajē
Fotoizstāde “MADLIENA TAD UN TAGAD“
Piedāvā SLĪDE (www.slide.lv)
No 7. septembra Madlienas kultūras namā jaunās
sezonas darbu uzsāk mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvi. Kolektīviem vēlam izdošanos visās iecerēs
un laipni aicinām jaunus dalībniekus iesaistīties
pašdarbības kolektīvos!

Sporta dejas Madlienā
Visiem, kuri vēlas izbaudīt
dejas pasauli un
iemācīties dejot!
Mīļie madlienieši un visi interesenti, Madlienas kultūras namā jums tiek
piedāvātas sporta deju nodarbības
pie augstākās klases
sporta deju pasniedzēja un
tiesneša Andra Miķelsona.
Nodarbību maksa: bērniem, skolniekiem un
pieaugušajiem mēneša maksa 25,- eiro
(mēnesī 8 nodarbības)
Nākot pārī, nodarbību cena var mainīties.
Lūdzam interesentus pieteikties
līdz š.g. septembra beigām
Madlienas kultūras namā pie kultūras
pasākumu organizatores Elīnas Daugertes
vai zvanot pa mob.t. 26888669.
Šobrīd notiek potenciālo interesentu apzināšana un
sīkāku informāciju paziņosim vēlāk!
Tas putnēns, kas vēl manā plaukstā.
...Varbūt tam sapnis šodien
par īstenību kļūs,
Varbūt tam šurpu dodoties,
dzīve sapnis būs...
(D.Avotiņa)
Sveicam visus mazos putnēnus, kam šis gads ir pirmais
skolas gads un visiem skolniekiem un skolotājiem vēlam
draudzīgu un radošu mācību gadu!
Madlienas kultūras nama kolektīvs

Skrējiens “Veselības apļi”
no 1.maija līdz 1.oktobrim
otrdienās plkst. 18:00

Madlienas vidusskolas stadionā.

Līdzjūtības
Klusa paliek dzimtā sēta
Klusa paliek istabiņa
Apklusuši mātes soļi
Nav vairs mātes padomiņa.
Skumstam par Nellijas Pjatuņinas aiziešanu mūžībā un
izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
mājas “Atpūtas’’ iedzīvotāji.

Madlienas pagasta pārvaldes informatīvā lapa. Tirāža 300 eks. Iespiesta SIA “Tipogrāfija Ogrē”.
Iznāk katra mēneša pirmajā nedēļā. Materiāli nākamajam numuram iesniedzami līdz katra mēneša 27. datumam.
Redaktors-Mareks Liepa; e-pasts: manamadliena@inbox.lv
Informatīvā lapa pieejama internetā: http://www.slide.lv/mana-madliena
Adrese: Madlienas pagasta pārvalde. Tālruņi: 65039085, 65039185.
Par publicētajiem faktiem un uzskatiem atbild raksta autors.
Redakcijas viedoklis ne vienmēr sakrīt ar raksta autora viedokli.

