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Lai tavas dienas
Nesāktos ar smeldzi...

Lai spētu tu-
Kā vālodze dzert
Rīta rasas veldzi,

Kā lakstīgala
 Baltā ievu krūmā

Mīlestību izdziedāt,
Kā zeme pelēkā

Tik skaistiem ziediem
Uzziedēt.

      / B.Debeļska/

Es tev novēlu mieru! Cilvēki bieži 
vien vēl viens otram labu veselību,-
daudz naudas, bet nekad nenovēl mie-
ru. Dīvaini, bet tur, kur mierīgi, tur ir arī 
mājīgi, ērti, patīkami. Ja mierīgs prāts, 
tad dzimst gaišas domas, ja nemierīgs, 
tad drūmas.  Līdzīgi kā tur, kur klusums, 
tur miers, kur troksnis, tur nemiers. 
Troksnis bieži vien nogurdina, miers at-
pūtina. Un tā vien šķiet, ka labas atpū-
tas pietrūkst ikvienam. 

Bet miers ir netverams. Ja tā pavēro, 
tad bieži vien nolikts malā, aizskalots 
ar nemiera, stresa šļakatām. Bet ir arī 
tādi brīži, kas aizrauj-skaists saulriets, 
jūras šalkoņa, krītošs baltais sniegs, 
agrā rīta rasa. Ir tā, ka aizraujas elpa, 
un  vārdos nevar aprakstīt cik patiesi! 
Tie visi skaistie brīži nav saskatāmi, ja 
nemierīgs prāts. Acis tad šaudās šurpu 
turpu un viss paskrien garām. Jo vai-
rāk šaudās, jo vairāk paskrien garām. 
Un varbūt var visu dzīvi nodzīvot tā arī 
neko neredzot. Miers ļauj skaidri rezēt 

un saskatīt itin visu. Šķiet nekas netiek 
palaists garām, it kā pazūdi, saplūsti 
ar to, kas priekšā.  Mierīgā prātā plūst 
mierīgas domas, tāpat kā mierīgā upē 
plūst mierīgs ūdens.

Un lielais miers pasaulē! Kā visi pēc 
tā alkst. Lai nebūtu karu, ir vajadzīgs 
miers. Un atrast to nevar nekur ārpus 
sevis. Tas nekur nemētājās, to nekur 
nevar nopirkt, tam nav nekādas uzlī-
mes vai etiķetes. Tā iesākums ir katrā 
cilvēkā. Tas ir netverams, neredzams, 
bet sajūtams. Un, ja ikviens sevī atrastu 
pa kripatiņai miera, tad arī tas pasaules 
miers paliktu lielāks. Viss jau ir savstar-
pēji saistīts. Savstarpēji atkarīgs, nevis 
neatkarīgs.

Es tev novēlu noturīgu mieru. Lai 
tad, kad  uzbrūk nemiers, būtu kur pa-
tverties. Un tas jau nu uzbrūk bieži. 

Priecīgus un mierīgus Lavijas neat-
karības svētkus, klusu Lāčplēša dienu!

 Mareks Liepa
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13.oktobris pirmsskolā „Taurenītis” 
bija īpaši krāsaina diena, kad iestādes 
zāle pārvērtās neparastā pilī, kurā iera-
dās četri gadalaiki – Ziema, Pavasaris, 
Vasara un Rudens, lai vēstītu par sa-
viem paveiktajiem darbiem viņa augs-
tībai Ķēniņam Gadam (skolotāja Lilija 
Mūrniece). Kad atskanēja pils Saucēja 
taures skaņas, pirmā pie Ķēniņa devās 
princese Ziema (skolotāja Vinita Mūr-
niece) kopā ar Salu (skolotāja palīgu 
Ingu Dišereiti) un „ziemas bērniem” 
no „Pīpenītes” grupas. Ziemadižojās 
ar savu skaistumu, sniega baltumu, ar 
sasalušo ledu un aukstajiem vējiem, 
mērojās spēkiem, kurš stiprāks – sau-
le, sals vai vējš, un kopā ar grupas bēr-
niem parādīja, kādu prieku sagādā zie-
ma, kad var velt sniegavīrus, pikoties, 
braukt ar ragaviņām, slidot un slēpot. 
Kad Ziema pēc labi padarītiem darbiem 
devās prom, gadalaiku virpulī pie Ķēni-
ņa ieradās princis Pavasaris (skolotāja 
Vija Celma) ar „Zvaniņa” grupas „pa-
vasara bērniem.” Princis pastāstīja, 
kā viņš pavasarī atmodina dabu no 
ziemas miega, atbrīvo upes un ezerus 
no ledus, iepriecina pumpurus, puķes, 
putnus un kokus. „Pavasara bērni” 
skandēja tautasdziesmas, dziedāja 
priecīgas putnu dziesmas un priecājās 
par pavasara atnākšanu gan rotaļās, 
gan dejās. Pēc lielajiem dabas mo-
dināšanas darbiem, Pavasaris varēja 
atpūsties, bet pils Saucējs pie Ķēniņa  
aicināja nākošo gadalaiku – princesi 

Vasaru (skolotāja Inga Lazdiņa) ar „Vi-
zbulītes” grupas „vasaras bērniem.” 
Jā, arī Vasara bija daudz paveikusi – 
radījusi prieku un līksmi pār kalniem, 
lejām un ziedošām pļavām, kad var 
skraidīt basām kājām, plūkt puķes, 
vīt vainagus, peldēties un ēst pirmās 
garšīgās zemenes. Kad „vasaras bēr-
ni” bija salasījuši meža ogas, sēnes un 
dārzā izaudzējuši pirmo ražu, Vasara 
no visiem atvadījās, lai dotu vietu vis-

bagātākajam gadalaikam – Rudenim. 
Princis Rudens (skolotāja Rudīte Stru-
ka)  ieradās pilī, stāstīdams, cik lielu 
darbu ir paveicis, lai izaudzētu ražu 
gan sakņu, gan augļu dārzā un piepil-
dītu apcirkņus, pagrabus ar rudens vel-
tēm. To, cik daudz jāstrādā, kā jānovāc 
raža, kā jākrāso rudens lapas, parādīja 
„rudens bērni” no „Saulespuķes” un 
„Pienenītes” grupām. Ķēniņš Gads par 
gadalaiku paveiktajiem darbiem bija 
gandarīts, tāpēc visiem dāvāja veselī-
gus rudens ābolus un aicināja uz ko-
pīgu deju pils zālē, lai ļautos mūzikas 
ritmiem, par kuru skanīgumu gādāja 
mūzikas skolotāja Ilva Kaulača.

Mūsu iestādē no 12. – 16.oktobrim 
bija skatāma izstāde: „Rudens lapu 
krāsainās pārvērtības.” Paldies visiem 
vecākiem, kuri iesaistījās kopā ar bēr-
niem, gatavojot dažādas koku lapu 
kompozīcijas, lapu virtenes, lapu „zie-
dus”, aplicējumus un lapu gleznas. 
Mums visiem bija iespēja nokļūt brīnu-
mainā pasaulē, lai vērotu daudzveidī-
gās pārvērtības un ieraudzītu, cik šīs 
lapas ir skaistas, krāsainas un smaržo 
pēc aizejošā rudens…

 VPII „Taurenītis”  vadītāja vietniece 
              izglītības jomā Aija Simsone

„Taurenīša” gadalaiku virpulis karaļpilī
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Tad, kad pienāk Oktobris
Skolotāju diena klāt!
Kokus krāso ruden(i)s,
Vēji pūš un lapas čaukst!

Būt par skolotāju ir kas īpašs un 
mazliet neparasts, un man šķiet, ka 
skolotāju profesija nav gan darbs, bet 
gan dzīvesveids! Lai skolotājs būtu 
vienmēr zinošs, ne tikai par to, ko tam 
mācīja studiju laikā, ir nepieciešams 
arī apmeklēt dažādus kursus. Tāpat arī 
skolēniem vienmēr patīk iet uz stundu, 
kurās skolotājs var dot ko vajadzīgu un 
noderīgu.

„Nākamiem pedagogiem jācenšas 
būt pirmā kārtā patiesi izglītotiem cil-
vēkiem, izglītību saprotot vistīrākās, īs-
tākās cilvēcības nozīmē un garā.”(Alek-
sandrs Dauge) Manuprāt-labs skolotājs 
var būt arī neizglītots, bet ja viņš spēs 
kādu aizraut, iedvesmot un rosināt uz 
pašizglītību un mācīšanos, izzināšanu, 
tad viņš savu darbu būs paveicis. Jo 
skolotājs var būt ne tikai formālā, bet 
arī garīgā ziņā bagāts. Skolotāji ir  pel-
nījuši, lai viņiem būtu pašiem sava die-
na, kad viņi var justies novērtēti, vaja-
dzīgi un svarīgi, sagatavojot skolēnus 
visai turpmākajai dzīvei.

Un tā arī mūsu Kārļa Kažociņa Mad-
lienas mūzikas un mākslas skolā notika 
Skolotāju dienas pasākums. Skolotāji 
varēja doties uz radošo darbnīcu, kur 
no kļavu lapām katrs darināja sev gal-
vas rotu. No sākuma darbs likās grūts 
un piņķerīgs, bet jau vēlāk varējām 
demonstrēt savas prasmes. Kolektīva 
nostiprināšanai un savstarpējo attiecī-
bu attīstīšanai piedalījāmies dažādās 

aktivitātēs. Veidojām katrs savu „pār-
domu logu”, zīmējām redzes gleznu, 
kas tika saistīta ar Ulda Stabulnieka 
dziesmu „Tik un tā.”Pie tējas tases un 
kūkas-katrs skolotājs atcerējās un dalī-
jās savos stāstos par saviem pirmajiem 
skolotājiem, jo tie paliek vienmēr atmi-
ņā. Varējām dzirdēt arī katra skolotāja 
patieso un interesanto ceļu līdz savai 
profesijai.

14.oktobrī devāmies pieredzes ap-
maiņas un kultūrizglītojošā braucie-
nā uz Rēzekni. Pa ceļam apstājāmies 
Teiču dabas rezervātā pie atklātā 27 
metrus augstā Kristakrūga skatu tor-
ņa. Drosmīgākie tika līdz augšai un 
baudīja iespaidīgo ainavas krāšņumu. 
Skaisti! Drīz, pavisam nemanot, mūs 
sagaidīja Rēzeknes pilsdrupas. Labi 
nocietinātajā ,ap 15 m augstajā Rēzek-
nes pilskalnā jau 9.-12.gs.atradās seno 
latgaļu pils. Uzkāpjot tajā, varējām ap-
lūkot skaistāko skatu uz pilsētas cen-
tru un veco pilsētas tirdzniecības daļu.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Austrumlat-
vijas radošo pakalpojumu centru „Zei-
muļs”,kurš apmeklētājiem vēra vaļā 
savas durvis 2012.gada 1.septembrī.
Centrā strādā jaunatnes lietu nodaļa 
un interešu izglītības nodaļa, tūrisma 
attīstības centrs, Latgales amatnieku 
veikals-salons un darba prasmju izstā-
žu zāle. „Zeimuļa” aktivitātes ir pare-
dzētas bērniem un jauniešiem līdz 25 
gadu vecumam, bet ir nodarbības, ku-
rās piedalās bērni un viņu vecāki. Ap-
meklētāji var piedalīties dziedāšanas, 
dejošanas, instrumentu spēles, kera-
mikas, zīmēšanas, šūšanas, dambre-
tes, šaha un citos pulciņos. Rēzeknes 

bērniem un jauniešiem ir kur pavadīt 
brīvo laiku un attīstīt savas dotības.

Esot Rēzeknē jāpaskatās, kā tad 
kolēģi dzīvo un strādā, tāpēc devāmies 
uz Jāņa Ivanova mūzikas vidusskolu. 
Izglītības iestāde dibināta 1932.gada 
8.oktobrī kā Rēzeknes Tautas konser-
vatorija. 1944.gadā tiek pārdēvēta par 
Rēzeknes mūzikas vidusskolu un par 
tās struktūrvienību kļūst bērnu mūzi-
kas skola. 1984. gadā mūzikas vidus-
skolai piešķīra komponista Jāņa Ivano-
va vārdu. Bijām ļoti pateicīgi kolēģiem 
par sirsnīgo uzņemšanu un skolas izrā-
dīšanu.

Varena un iespaidīga ir Rēzeknes 
Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu 
katedrāle. Mums  ļoti  palaimējās ,ka tā 
tieši tobrīd bija atvērta un varējām bau-
dīt tās varenību arī no iekšpuses. Ēkas 
fasādes daļa veidota pseidoroman-
tikas stilā. Apmeklējot katedrāli, bija 
vērts pievērst uzmanību grieztajiem 
koka altāriem, kas rotāti ar Jēzus Kris-
tus, Jaunavas Marijas, Svētās Terēzes 
un citām skulptūrām. Katedrāle ir sla-
vena ar pirmo Livonijas bīskapu-Svētā 
Meinarda un Svētā Alberta, attēloju-
miem tās vitrāžās. Kopš 1995.gada te 
ir Rēzeknes-Aglonas diacēzes centrs ar 
bīskapa sēdekli.

Apbrīnas vērta un pārsteigumiem 
pilna ir Rēzeknes katoļu vidusskola, 
kura nodibināta 2002.gadā.Skola sek-
mē garīgi bagātas, inteliģentas un har-
moniski attīstītas personības veidoša-
nos, kuras pasaules uzskats balstīts 
uz kristīgām vērtībām. Akcentē dzīve-
sprasmju veidošanu audzēkņiem. Sko-
lā aktīvi darbojas skolēnu pašpārval-
de. Tiek realizētas interešu izglītības 
programmas: pūtēju orķestris, tautu 
deju pulciņi, teātra, sporta pulciņi, an-
samblis, koris.

Ekskursijas izskaņā kā „saldais 
ēdiens” visiem-Latgales vēstniecības 
„GORS”  apmeklējums! Ekskluzīva ie-
spēja bija redzēt un dzirdēt Evas Bin-
deres, Kristīnes Blaumanes un Reiņa 
Zariņa-trio -„Rudens kamerkoncerts”. 
Pēc tam mūzikas piepildīti un pacilāti 
devāmies atpakaļ uz mājām.

Kultūras metodiķe -Ilva Kaulača.

Nāk rudens apgleznot Latviju...



2015. gada novembris

Turpinām publicēt Madlienas vidusskolas absolventu atmiņu stās-
tus, kurus aizsākām augusta mēnesī. Pie lasītājiem jau aizceļojuši seši 
stāsti. Novembra mēnesī aicinām iepazīties ar Dainas Lindes (Indes) un 
Aigara Vilnīša atmiņām.

Skolas gadi – skaisti un neaizmirstami

Esmu Madlienas vidusskolas 1977. 
gada (3. izlaidums) absolvente, toreiz 
biju Daina Inde, šobrīd Linde. Pasau-
lē nācu un bērnību pavadīju Madlie-
nā ļoti jaukā ģimenē. Kā jau visiem 
apkārtējiem bērniem, kad sasniegts 
skolas vecums, bija jāmēro ceļš uz 
Madlienas, tobrīd astoņgadīgo skolu, 
kas atradās Lielās muižas ēkā. Atmi-
ņā palikusi ēkas sava veida noslēpu-
mainība, cietokšņa cienīgās, aptuveni 
metru biezās sienas, ēdnīca un ģērbtu-
ves telpas tumšajā pagraba stāvā, kā 
arī apkārtējais parks ar interesantiem, 
senlaicīgiem kokiem. Pirmajās skolas 
gaitās mūs ievadīja un ar jaunās dzīves 
noteikumiem iepazīstināja skolotāja 
Ruta Jēkabsone.

Viena no mīļākajām mācību stun-
dām bija matemātika, un mana pirmā 
matemātikas skolotāja bija Ilze Ren-
garte, kas palikusi prātā ne tikai ar 
pamatīgu un saprotamu jaunās mā-
cību vielas izskaidrošanu, bet arī ar 
prasīgumu. Leģendārs bija skolotājas 
teiciens tiem, kas kaut ko bija aizmir-
suši mājās: „Mājās tev muiža var būt!” 
Nevienam jau negribējās iekļūt tāda 
veida muižnieka kārtā.

Ar lielu aizrautību un degsmi pa-
sākumus mums, tā laika pionieriem, 
organizēja skolotāja Valentīna Caune. 
Neaizmirstamas ir viņas vadībā rīko-
tās pionieru nometnes telšu pilsēti-
ņā Ogres upes krastā ar četru stundu 
darbu, kaplējot bietes, bet pārējā lai-

kā notika interesantas nodarbības un 
spēles. Nometnē piedalījās arī bērni 
no Igaunijas, un vēl līdz šim ir paliku-
ši prātā vārdi kādai dziesmiņai igau-
ņu valodā, ko dziedājām vakaros pie 
ugunskura.

Dižas pārmaiņas mūs sagaidīja 
1972. gadā, kad 1. septembrī, uzsākot 
mācības septītajā klasē, ar asteru pu-
šķiem rokās devāmies uz jaunuzcelto 
„gaismas pili” – Madlienas vidusskolu 
– gaišu, plašu, modernu, iespējams, 
tajā laikā pašu modernāko. Par to mil-
zīgs paldies Jūlija Beļavnieka kungam, 
kaut gan toreiz kā bērni mēs, protams, 
neapzinājāmies, cik liels ir viņa no-
pelns šādas skolas tapšanā – ar kat-
ram mācību priekšmetam paredzētu 
kabinetu, sporta zāli ar tribīnēm utt.

Protams, ne tikai telpas vien vei-
doja skolas labo slavu. Kā lieli darba 
entuziasti jāpiemin visi Madlienas vi-
dusskolas skolotāji. Piemēram, fizikas 
kabinetā „saimniekoja”, sarežģītos 
likumus skaidroja un ar uzskatāmiem 
piemēriem demonstrēja skolotājs 
Oskars Cināts, dažādu augu kolekcija 
bija aplūkojama bioloģijas kabinetā 
pie skolotājas Tālijas Jirgenas, unikā-
lajā lingafonijas kabinetā bija iespēja 
mācīties (un iemācīties) vācu valodu 
pie skolotāja Fridriha Funknera, kuram 
tā bija dzimtā valoda.

Vidusskolā mūsu klases audzinā-
tājs bija fizkultūras skolotājs Andris 
Šrāders, kurš iemācīja būt patstāvī-
giem un pašiem pieņemt lēmumus. 
Līdz pat šim laikam mūsu klasei ir 
saglabājušās ļoti jaukas un sirsnīgas 
attiecības gan starp bijušajiem klases-
biedriem,      (turpinājums 5.lappusē)
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gan ar audzinātāju. Ne velti mūsu orga-
nizētajos salidojumos parasti piedalās 
vismaz 90% no visiem tā laika klases 
audzēkņiem. 

Īpaši lielu paldies vēlos pateikt sa-
vai matemātikas skolotājai vidusskolā 
– Ainai Šrāderei. Viņa prata ne tikai 
iemācīt, kā šķetināt pašus sarežģītā-
kos matemātikas uzdevumus, bet arī 
mums, vidusskolniecēm, bija kā ele-
gances paraugs. 

Pēc vidusskolas beigšanas, savā 
ziņā turpinot ģimenes sakarnieku „di-
nastiju”, 1977. gadā iestājos Rīgas Po-
litehniskajā institūtā (tagadējā Rīgas 
Tehniskā universitāte), kuru beidzot 

ieguvu automātisko elektrosakaru in-
ženieres diplomu.

Kopš augstskolas beigšanas 1982. 
gadā dzīvoju Rīgā un visu šo laiku dar-
bojos elektronisko sakaru jomā – sā-
kumā strādāju Rīgas pilsētas telefonu 
tīklā, tad „Lattelecom”, bet nu jau ce-
turto gadu – Satiksmes ministrijā un 
piedalos elektronisko sakaru nozares 
politikas veidošanā un tās īstenoša-
nas pārraudzībā. Nevaru nepiebilst, ka 
valstiski nozīmīgo dokumentu izstrādē 
man jo īpaši noder skolotājas Dzidras 
Megi stundās apgūtās prasmes lat-
viešu valodas gramatikā un literatūrā, 
par ko viņai liels paldies. Neraugoties 

uz to, ka skolas laiks jau sen ir aiz 
muguras, visu mūžu turpinu mācīties, 
apmeklējot dažādus kursus, lai paaug-
stinātu savu profesionālo kvalifikāciju.

 Ģimenē ir izaudzināta meita Sand-
ra, kura savukārt ir dāvājusi divus 
jaukus mazbērnus – dvīņus Žaneti un 
Adrianu, kuriem tūlīt būs seši gadi un 
pamazām tuvojas laiks, kad jāpošas uz 
skolu. 

Savai skolai vēlos pateikt paldies 
un novēlu saglabāt tās labo vārdu un 
turpināt sniegt konkurētspējīgu izglītī-
bu saviem audzēkņiem! 

Daina Linde (Inde)

Mans skolas laiks ar šīs dienas acīm

Nepretendējot uz absolūtu objek-
tivitāti, es, Aigars Vilnītis (1985. gada 
11. izlaidums), mēģināšu atklāt dažas 
skolas dzīves ainiņas, kuras atceros 
spilgtāk un kā tās redzu šodien jau ar 
zināmu laika filtru.

Esmu dzimis Jūrmalā. Kad man bija 
divi gadi, vecāki kā jaunie būvniecības 
speciālisti ieguva darbu un dzīvokli 
Madlienā. Tā nu likumsakarīgi arī es 
nokļuvu tur. Viens no mana tēva pir-
majiem darbiem bija vadīt jaunās Mad-
lienas vidusskolas celtniecību. Tad 

nu pēc pieciem gadiem, pavadītiem 
vietējā dārziņā, lepni paceltu galvu, 
saģērbts tā laika obligātajā skolēna 
formā – tumši zilā uzvalciņā, baltā 
kreklā ar tievām melnām līnijām, bereti 
galvā – un asteru pušķi rokā iesoļoju 
vēl arvien pavisam jaunajā skolas ēkā. 
Jā, maza atkāpe, šis aksesuārs berete 
padomju laika skolā man vēl šodien 
nav īsti saprotams, bet mamma bija 
tādu iegādājusies kā obligātās formas 
sastāvdaļu un pastāvēja uz savu, ka 
tā ir jāliek galvā. Vēlāk gan risinājums 

tika rasts – pastkastīte kāpņu telpā, 
kurā šī cepure ideāli ietilpa.

 Tā nu sākās manas skolas gaitas. 
Nevarētu teikt, ka daudz kas ir palicis 
atmiņā no pirmajām trim klasēm. Au-
dzinātāja Monika Ostrovska dzīvoja 
tieši kaimiņos, pat tajā pašā kāpņu tel-
pā, kur es, bet atceros vien to, ka viņa 
bija stingra, apzinīga un visu izpildīja 
laikā. Mācījos diezgan labi, un vienī-
gās piezīmes bija par manu matu garu-
mu (lai arī uzreiz nākamajā dienā pēc 
friziera) un kādu skolas sola mistiski 
pazudušu skrūvi, kurai netīšām biju at-
radies vistuvāk no klases.

Nākamos gadus atceros jau spilg-
tāk, jo bijām nonākuši pie audzinā-
tājas Tālijas Jirgenas. Par mūsu klasi 
kļuva dabas mācību kabinets, kurš bija 
pilns ar istabas augiem un kura nolik-
tavā bija visvisādi brīnumi, sākot ar 
parafīna bumbieriem un beidzot ar em-
brijiem un lenteņiem spirtā. Pamazām 
arī parādījās dažādi jauni priekšme-
ti. Fotogrāfijas, kurās lūkojos, atsauc 
atmiņā skolotājus un viņu sniegtās 
dzīves gudrības. Tā nu koka ēveli vēl 
šodien nespēju nolikt ar zobu uz leju, 
pateicoties darbmācības skolotājam 
Oskaram Siliņam senioram. Par junioru 
Māri Siliņu atceros, kā kāds mans ne-
gantāks klasesbiedrs neatlaidīgi gribē-
ja, lai skolotājs ķīmijas stundās labāk 
lasa savus dzejoļus, ar kuru rakstīšanu 
viņš tiešām laikam arī aizrāvās. Pie 
skolotāja Fridriha Funknera, kas mācī-
ja krievu valodu, dziedājām dziesmiņu 
par sunīti. Nevarēju nodziedāt, bet at-
ceros mulsi         (turpinājums 6.lappusē)  
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sirsnīgo atmosfēru – hm... jādzied taču 
skaļi balsī… un vēl krieviski. Matemāti-
ka ir pilnīgi nopietns stāsts, jo to mūsu 
klase mācījās papildus un padziļināti. 
Paldies skolotājai Ainai Šrāderei, jo šis 
priekšmets skolas  laikā tika apgūts 
vispamatīgāk. Paralēli tam pionieru 
laiks, kas, pateicoties Brigitai Zukulei, 
likās pavisam gaišs un priecīgs. Biju 
arī pionieru vienības padomes priekš-
sēdētājs, un, tā kā vizuāli atbildu īsta-
jam pioniera tēlam – gaišiem matiem, 
zilām acīm –, tad kādā no Latvijas tā 
laika pionieru kongresiem tiku iesēdi-
nāts prezidijā. Nekas jau gan tur nebija 
jādara, tikai jāsēž un jāizskatās laimī-
gam. 

Jocīgs stāsts ir arī par iešanu uz sko-
lu. Tā kā dzīvoju vistuvāk skolai, tad no 
mājas izgāju vienmēr pēdējā brīdī. Tajā 
laikā jau pulksteņa, nerunājot par mo-
bilo tālruni, nebija, tāpēc vienīgā precī-
zā laika norāde bija... skolotāja Regīna 
Gaiķena, kura katru dienu nemainīgi 
cienīgi skolas durvju līniju šķērsoja tie-
ši 9.00. Tā nu ik rīta uzdevums bija, tie-
kot baznīcas kalnā, novērtēt skolotājas 
atrašanās vietu, lai durvju līniju varētu 
šķērsot vismaz dažas sekundes ātrāk.

Atsevišķa tēma ir sports. Sākums 
tam noteikti bija skolotājs Andris Šrā-
ders, pirmo triju klašu sporta (toreiz 
fizkultūras) stundu iesildīšanās laikā 
spēlējot uz pianīna „Rīga” sporta zāles 
tribīnē mazliet džeziskus maršus un 
arī ātrākus gabalus. Nezinu, vai kādā 
Latvijas skolā sporta stundās šobrīd ir 
pieejama šāda ekstra. Vēlāk, kad mā-
cījos piektajā klasē, Madlienā ieradās 
jauns sporta skolotājs Jevgēnijs Liepa, 
kurš bija tikko no augstskolas, enerģi-

jas pilns un kura vadītie treniņi likās 
pilnīgi citādi nekā sporta stundas – 
cauri spīdēja zināms profesionālisms 
un termini – iesildīšanās, stiepšanās, 
sprinta vingrinājumi. Toties no sporta 
stundām pie Andra Šrādera bija tāds 
pamatīgums – klasiskas lietas, kas ne-
zaudē vērtību. Pateicoties viņam, tiku 
pie patstāvības treniņu procesā vidus-
skolas laikā – skolotājs man bija iede-
vis grāmatu par slavenā čehu skrējēja 
Emīla Zatopeka treniņu metodēm. Tā 
nu lasīju un mēģināju atkārtot uz skrej-
ceļa. Par gargabalnieku gan nekļuvu, 
bet skolu ļoti veiksmīgi pārstāvēju 
gan skrienot, gan slēpojot, un skolas 
rekords tāllēkšanā vēl pavisam nesen 
bija manējais salekts pirms trīsdesmit 
gadiem.

 Skolā piedalījos visās iespējamās 
ārpusskolas aktivitātēs. Pie Madlienas 
mēroga gan ir grūti atdalīt skolu no 
pašvaldības un kultūras nama, bet tajā 
laikā pulciņos izmēģināju gan klavie-
res spēlēt, gan sveces liet un groziņus 
pīt vai vēlāk arī dejot tautas dejas un 
spēlēt estrādes ansamblī.

 Tā pagāja arī vidusskola, kur jau 
klases audzinātāja bija Antonija Mikš-
ta, līdz ar to istabas augu klasi nomai-
nīja ļoti kolorīta telpa – internacionālā 
klase, kurā bija soli no kādas brālīgas 
republikas sadraudzības skolas, bet 
sienas rotāja dažādas tā laika plašās 
dzimtenes draugu dāvanas. Interesan-
ti, vai no tā kas ir palicis. 

 Vienpadsmitās klases vidū pēkšņi 
sapratu, ka mana sapņu profesija mež-
sargs tomēr nav tas, ko vēlos, tāpēc 
metos aizejošā vilcienā gan tiešā, gan 
pārnestā nozīmē, katru nedēļu braucot 

uz sagatavošanas kursiem Rīgas Po-
litehniskajā institūtā, lai līdz vasarai 
iemācītos zīmēt. Šis likās interesants 
laiks, jo Madliena pēkšņi izrādījās 
diezgan tuvu Rīgai – vajadzēja tikai 
aiziet līdz Ķeipenei, divas ar pusi stun-
das vilcienā, divas stundas kursi Rīgā 
un ar vakara vilcienu tas pats atpakaļ.

Iemācījos mazliet zīmēt, liela nozī-
me bija skolā apgūtajām fizikas zinā-
šanām (paldies Andrim Karasevam), 
matemātikas pamatiem, un rudenī 
jau biju students RPI arhitektūras spe-
cialitātē. Tad divi gadi armijā, pieci 
augstskolā un mazliet pāri divdesmit, 
strādājot par arhitektu, projektējot da-
žādus objektus gan Jūrmalā, gan Rīgā, 
gan arī Madlienā. Šobrīd ir savs projek-
tēšanas birojs. 

Kopā ar sievu Lieni un trīs bērniem 
– Līvu, kura jau beigusi augstskolu Tal-
linā, Aleksi, kurš šobrīd septītajā kla-
sē, un Elzu, kura vēl dārziņā, – Madlie-
nā esam diezgan bieži, jo Ogres upes 
krastā esam uzbūvējuši nelielu brīv-
dienu māju.

Brīvajā laikā pēc lielāka pārtrauku-
ma nu jau septiņus gadus nodarbojos 
ar vieglatlētiku –tāpat kā skolā atkal 
lecu tālumā, izrādās, skolā liktie pa-
mati vēl galīgi nav zuduši. Vienīgi tie, 
ar kuriem sacenšos, arī beiguši skolu 
pirms 30 gadiem.

Šā brīža Latvijas skolu kontekstā 
vispirms gribas novēlēt, lai Madlienā 
un apkārtnē ar katru nākamo paaudzi 
bērnu skaits tikai palielinātos, bet sko-
lai novēlu radošus skolotājus un dar-
boties gribošus un kustīgus skolēnus.

Aigars Vilnītis

Madlienas skolēni republikas sacensībās rudenī
Jaunajā mācību gadā skolēni star-

tēja vairākās sacensībās gan novada,-
gan republikas mērogā.Jau tradicionāli  
jaunieši pārstāv Ogres novadu republi-
kas mēroga sacensībās soļošanā.

J.Daliņa soļošanas sacensībās Ogrē 
26.09., Monta Antanoviča bija otrā 
1km-5.23.3min, Lauris Streilis otrais 
3km- 16.32.7min. Ļoti labi sacensībās 
startēja Sandra Kārkliņa, Jogita Lazdi-
ņa abas izsoļoja 3km ātrāk par 20mim, 
1 km veiksmīgi veica Justīne Kaktiņa.

R.Miškina soļošanas sacensībās 

Zilupē 10.10., Sandra Kārkliņa pirmā 
vieta 3km-19.01min, otrā Jogita Lazdi-
ņa 3km-19.59.5min, Monta Antanoviča 
trešā 1km-5.35.3min. Ļoti labi startēja 
viena no mazākām dalībniecēm Justī-
ne Mūrniece nosoļojot 1km-7.25.7min 
un  izcīnot sesto vietu.

Vēl bija vairākas sacensības nova-
dā, kur starti bija veiksmīgi stafetēs 
Olimpiskajā dienā, zēni Eduards Prali-
čs, Rainers Kriškāna, Emīls Smilškalns, 
Dinārs Kārkliņš pirmā vieta 4x100m un 
zviedru stafetē. Meitenes Alise Dātava, 

Luīze Dzene, Ērika Bogdānova, Sandra 
Kārkliņa pirmā vieta zviedru stafetē un 
otrā 4x100m.

Jaunākās meitenes: Monta Antano-
viča, Ramona Smilškalne, Krista Strei-
le, Alta Siliņa otrajā vietā 4x100m un 
trešās zviedru stafetē.

Šī gada izskaņā skolēni vēl piedalī-
sies vairākās republikas nozīmes viegl-
atlētikas sacensībās, tā būs treniņos 
gūto iemaņu pārbaude.

Sporta skolotājs Jevgēņijs Liepa
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Rudens pasākumi  bibliotēkā

Skaistajā un saulainajā 3.oktobra 
pēcpusdienā bibliotēkā notika kār-
tējais dzejas dienu pasākums, sir-
snības un mīlestības caurstrāvots, jo 
pie mums viesojās dzejniece Rasma 
Urtāne . Ikdienā viņa ir lektore Lat-
vijas Lauksaimniecības universitātē 
pasniedz lietvedību un vadzinības .                                                                                                                                            
Bet savu dvēseli- mīlestību, prie-
ku, skumjas un asaras ieliek dze-
jas rindās un prozā. Ir vairāku dze-
jas grāmatu autore:  “Kā smaržo 
zeme” (1998), “Pērkones ziedā” 
(2006)  “Kastaņu sniegs” ( 2011.)                                                                                                    
Pamēģinājusi sevi izteikt arī pro-
zā,  grāmatā par V.E. Bīskapa  Antona 
Justa dzīvesgājumu “Ceturtā zvaig-
zne” un „Taurupes skolas valsis”                                    
Rasma Urtāne vada dzejnieku klubu 
Jelgavā “Pieskāriens” un ir dzejnie-
ku kopkrājuma “Zemgales vācelīte” 
iniciatore un ikgadēja sagatavotāja .                          
„Rakstu, lai lasītājs izprot manu dzīvi 
un atrod pats sevi, lai izjūt un izdzīvo 
mirkļus, kas paslīdējuši garām”( R. 
Urtāne) Tapis arī pirmais dzejoļu krā-
jums mazajiem lasītājiem „Bērnības 
smarža”(2015.), kuram Madlienā bija 
atvēršanas svētki, jo pirmie 6 eksem-
plāri, tieši no izdevniecības, tika mūsu 
apmeklētājiem. Šajā krājumiņā dzej-
niece atspoguļo dabas dāvātos motī-

vus, bērnībā izjustos ziemas priekus, 
vasaras krāšņumu, rudens dāsnumu, 
pavasara jaukumu, kā arī apraksta tos 
dzīvniekus, kas ir bērnības neatņema-
ma sastāvdaļa.

Viņas dzeja ir mīlestības pilna, 
dvēseliska, liekas, ka visa viņas dzīve 
ir ielikta dzejas rindās un dzejas izpil-
dījums bija vienkārši fantastisks: bez 
neviena papīra priekšā, visas dzejas 
rindas  no galvas un jāsaka, ka Rasma 
ir arī ļoti laba aktrise un dziedātāja, 
daudzi dzejoļi tapuši par dziesmām, 
tāpēc arī viņai  līdzi vienmēr ir akor-
dions. Patika Rasmas dzirkstošais 
dzīvesprieks, kas uzmundrināja ikvie-
nu , viņa ar ironisku smaidu un vieg-
lu humoru prata izvilināt klātesošo 
smaidus un skaļus aplausus. Divas 
stundas paskrēja nemanot un pasāku-
ma noslēgumā dzejniece dalīja savus 
autogrāfus un ikviens devās mājās ar 

viņas dzejas krājumiem, lai ikdienā 
paņemtu līdzi dzejnieces darbos ie-
likto dzīvesprieku, mīlestību un atzi-
ņas.                                                                                                                                                                     

1.oktobrī pie mums bibliotēkā 
viesojās 4.klase ar savu audzinātāju 
Rasmu Vērpēju. Tā bija interaktīva li-
teratūras stunda, kurā mēs vairāk stā-
stījām par Raiņa bērnu dienām un viņa 
devumu bērnu literatūrā. Tas viss bija 
atspoguļots gan fotogrāfijās, gan mul-
tiplikācijas filmās, gan dziesmās, ko 
varējām parādīt uz ekrāna. Atbildot uz 
dažādiem jautājumiem, bērni izcēlās 
arī ar savām zināšanām, drosmīgākie 
runāja Raiņa dzeju un dziedāja dzies-
mas ar viņa dzejas vārdiem.

Septembra beigās šādu  pasākumu 
apmeklēja arī bērnudārza sagatavoša-
nas grupiņa ar savu audzinātāju Liliju 
Mūrnieci.

Bibliotēkas vadītāja Daina Liepa
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Madlienas vidusskola jau otro rei-
zi iesaistās Valsts izglītības attīstības 
aģentūras organizētajā Karjeras nedē-
ļā, kuras vadmotīvs ir „Atver profesijas 
durvis!”. Šogad projektu atbalstīja jau 
divdesmit Latvijas pilsētas un novadi. 
No 12. līdz 16. oktobrim skolā tika orga-
nizēti visdažādākie pasākumi, mudi-
not skolēnus apzināties, cik nozīmīgi ir 
plānot savu nākotni jau skolas laikā, jo 
tas dod stabilitāti turpmākajai dzīvei. 
Pieņemot lēmumu, kuru profesiju izvē-
lēties no daudzajām šķietami aizraujo-
šajām, ir svarīgi savlaicīgi apzināties 
savas intereses un spējas, situāciju 
darba tirgū un vēl virkni nozīmīgu as-
pektu. „Kas ir veiksmes noslēpums?”, 
„Kā izvēlēties tālākizglītības un kar-
jeras virzienu?” un vēl citiem jautāju-
miem tikšanās reizēs atbildes centās 
sniegt dažādu profesiju pārstāvji. 

8. un 9. klases skolēnus uz sarunu 
aicināja Ogres novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis, ar 
10. klases skolēniem uz tikšanos bija 
ieradies LUMA projekta „Esi līderis!” 
vadītājs Jānis Stabiņš, 10.–12. klašu 
skolēniem nodarbību vadīja Ikšķiles 
novada jaunatnes lietu speciāliste 
Agnese Jankuna, vidusskolnieces uz-
klausīja ģimenes ārstes Gaidas Bērzi-
ņas vērtīgos padomus. Lai iepazītos ar 
gida darbu, 2.a un 2.c klases skolēni 
devās uz R. Blaumaņa memoriālo mu-
zeju „Braki” un tikās ar vadītāju Zintu 

Saulīti. Ar savu profesiju jaunāko klašu 
skolēnus iepazīstināja arhitekte Liena 
Rone, sociālais darbinieks Ramona Ļe-
ščišina, ugunsdzēsējs Lauris Trencis, 
medmāsa Mirdza Ozola, zemessargs 
Gunvaldis Kalva, truškope Māra Os-
trovska, farmaceite Inese Kačanova, 
floriste Liene Tērauda. 8.–12.klašu 
skolēni labprāt kļuva par „ēnām” da-
žādu profesiju pārstāvjiem, un par šo 

iespēju jāpateicas Madlienas pagasta 
iestādēm un uzņēmumiem – vispārējā 
tipa pansionātam „Madliena”, pirms-
skolas izglītības iestādei „Taurenītis”, 
Madlienas kultūras namam, Latvijas 
pasta Madlienas nodaļai, AS „Sadales 
tīkli” Ogres nodaļai. Izstādē „Latvijas 
profesiju TOP 13” katra klase populari-
zēja un aicināja apgūt vienu no Latvijā 
pieprasītākajām profesijām. Karjeras 
nedēļa noslēdzās ar izklaides pasā-
kumu 5.–12.klašu skolēniem, uz kuru 
bērni un jaunieši ieradās dažādu pro-
fesiju tērpos.

Karjeras nedēļas aktivitātes katram 
aicināja padomāt par savu nākotnes 
profesiju un to, kā savu dzīvi veidot 
mērķtiecīgu un pilnvērtīgu. Lai iesākto 
turpinātu, skolēniem kopā ar vecākiem 
ir iespēja izmantot skolas mājas lapā 
ievietoto informāciju par karjeru – kā 
plānot karjeru, kā iepazīt profesijas, kā 
izvēlēties piemērotāko izglītības iestā-
di? Iespējams, ka, apmeklējot interne-
ta portālu „Profesiju pasaule” www.
profesijupasaule.lv un Nacionālās iz-
glītības iespēju datubāzi www.niid.lv, 
katrs spēs vieglāk pieņemt lēmumu par 
piemērotāko profesiju nākotnē.

Direktora vietniece audzināšanas 
darbā  Elita Atslēdziņa

Karjeras nedēļa Madlienas vidusskolā
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No 2015. gada novembra iedzīvotājiem portālā “Latvija.
lv” būs iespēja izmantot jaunu Valsts sociālās apdrošināša-
nas aģentūras (VSAA) e-pakalpojumu, kas ne vien ļaus pie-
prasīt pakalpojumus, klātienē neapmeklējot VSAA nodaļu, 
bet arī elektroniski saņemt informāciju par pieņemto lēmu-
mu.

 Jauno e-pakalpojumu izstrādājusi Labklājības ministri-
ja sadarbībā ar VSAA, Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ie-
tvaros īstenojot labklājības nozares informācijas sistēmu 
un elektronisko pakalpojumu attīstības projektu „Vienotās 
Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centrali-
zēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infra-
struktūras attīstība”.

 Projekta ietvaros ir radīts elektroniskais pakalpojums 
„E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”, ar kuru portālā „Lat-
vija.lv”, veicot noteikto pakalpojuma pieprasītāja autorizā-
ciju, varēs pieprasīt 21 no 60 VSAA sniegtajiem publiskajiem 
pakalpojumiem elektroniski.

 Kā pirmie iedzīvotājiem būs pieejami e-iesniegumi bēr-
na piedzimšanas pabalsta, vecāku pabalsta un bērna kop-

šanas pabalsta un ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai.
 E-iesniegumus VSAA piedāvā izmantot  ērtākai  pakal-

pojumu saņemšanai gadījumos, kad tiesību noteikšanai 
nepieciešamā informācija jau ir VSAA rīcībā un pakalpo-
jumu pieprasītājam nav jāiesniedz papildu dokumenti. Ie-
sniegumi slimības pabalsta pieprasīšanai un maternitātes 
pabalsta pieprasīšanai pagaidām nebūs pieejami. Plānots, 
ka e-iesniegumus slimības pabalsta pieprasīšanai un ma-
ternitātes pabalsta pieprasīšanai varēs izmantot vienlaikus 
ar e-veselības projekta ietvaros izstrādāto iespēju elektro-
niski reģistrēt darbnespējas lapas.

 Lai sekotu līdzi sava iesnieguma apstrādes gaitai, ir ra-
dīta iespēja saņemt no VSAA informāciju īsziņas veidā uz 
pakalpojuma pieprasītāja mobilo tālruni vai e-pastā. Tādē-
jādi pakalpojuma pieprasītājs varēs sekot līdzi, ka portālā 
“Latvija.lv” aizpildītais iesniegums ir pieņemts, kā arī par 
to, ka VSAA lēmums par pakalpojumu ir pieņemts.

 Ar jaunā e-pakalpojuma aprakstu ikviens interesents var 
iepazīties VSAA tīmekļa vietnē www.vsaa.lv, sadaļā „e-pa-
kalpojumi” vai portālā “Latvija.lv”.

Avots: www.ogresnovads.lv

Iedzīvotājiem būs pieejams jauns VSAA e-pakalpojums

Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem
 No šā gada 23.oktobra Lauku atbalsta dienests ir uzsācis 

Vienotā platību maksājuma avansa izmaksu 70% apmērā.
 Šobrīd pakāpeniski VPM avansa maksājumus saņems 

visi tie lauksaimnieki, kuru iesniegumos nav konstatētas 
problēmas. Lauku atbalsta dienests atgādina, ka avansa 
maksājumus nevarēs piešķirt gadījumos, ja nebūs saņem-
tas atbildes uz LAD vēstulēm un nebūs atrisinātas problē-
mas, piemēram, kad vairāki lauksaimnieki atbalsta saņem-

šanai ir pieteikuši vienu platību u.tml. Par avansa aprēķinu 
un apmēriem informāciju var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē 
„Atbalsta likmes”.

 Saņemot avansa maksājumu lauksaimniekam ir iespē-
ja uzlabot savu finansiālo situāciju un veikt ieguldījumus 
saimniecības turpmākā attīstībā.

Avots: www.ogresnovads.lv

Oktobra mēnesī ar pēdējās kārtas sacensībām un uz-
varētāju apbalvošanu noslēdzās pirmais skrējienu seriāls 
“Madlienas Veselības apļi”.

Sezonas laikā uz starta līnijas, lai piedalītos pusstundu 
ilgā veselības skrējienā, pavisam bija stājušies 56 dalīb-
nieki, lielākoties Madlienas bērni un jaunieši. Pateicības 

rakstus saņēma visi skrējēji, diplomus – otro un trešo vietu 
ieguvēji, bet kausus – tie, kuri savās vecuma grupās bija sa-
krājuši visvairāk noskrieto apļu.

 2005.g. dzim. un jaun. meitenes: 1.Sandija Liepa (87 
apļi), 2.Monika Dehteviča (29), 3.Laira Leitāne (28).

2005.g. dzim. un jaun. zēni: 1.Justs Liepiņš (156), 2.Mār-
cis Mežajevs (147), 3.Elvis Dišereits (141).

2000.-2004..g. dzim. jaunietes: 1.Monta Antonoviča 
(40), 2.Tince Mūrniece (29), 3.Laura Leitāne (28).

2000.-2004..g. dzim. jaunieši: 1.Ivars Dehtevičs (183), 
2.Edgars Mežajevs (78), 3.Dāvis Jākobsons (26).

Sievietes: 1.Valentīna Malnača (223), 2.Guna Brīvule 
(83), 3.Kristīne Kristjansone (50).

Vīrieši: 1.Jānis Bieziņš (50).
Liels paldies Ogres novada sporta centram, kas palīdzēja 

ar balvām, tostarp no sporta preču firmas Asics nodrošinā-
ja nelielas balviņas izlozei starp katra mēneša aktīvākajiem 
skrējējiem. Madlienas skrējēji uz tādu pašu sadarbību cer 
arī nākamgad.

Jevgeņijs Liepa, sacensību galvenais tiesnesis

Apbalvoti “Madlienas Veselības apļu” uzvarētāji
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Es novēlu tev piecelties un iet tālāk. Negriez galvu at-
pakaļ, nevajag. Priekšā ir miljoniem, mijardiem neatvērtu 
durvju. Miljoniem miljardiem iespēju. Ja vienas durvis aiz-
vērušās, tas nenozīmē ka pārējās ir ciet. Nekas nav ciet- viss 
ir vaļā! Un arī tu nenoslēdzies, mans draugs. Neieciklējies 
uz vienu neveiksmi un nevispārini, ka esi neveiksminieks. 
Tu neesi! Neieciklējies uz vienu apvainojumu, uz vienu pāri 
darījumu…un kaut tev simtiem darījuši pāri, vienalga- ir mil-
joniem, miljardiem, kas tev palīdzjuši, tevi uzklausījuši, sa-
pratuši. Domā par viņiem tajā brīdī, kad tevi apvaino. Domā 
par tiem, kas labu darījuši-viņos ir spēks! Apvainojums nav 
tā vērts, lai par viņu atcerētos un domātu vēl un vēl un vēl! 
Vairāk jau sāp tad, ja par to nemitīgi domā savā prātā-“Kā 
viņš tā varējā? Kāpēc viņš mani tā nosauca?” Kāds skaid-
rā dzidrā ūdenī iemet kaut kādu netīrumu, uzreiz šķiet, ka 
viss ūdens kļūst netīrs. Bet ūdenim jau nav nekāda sakara 
ar šo te netīrumu-ūdens ir tīrs pēc savas dabas. Arī apvaino-
jumam nav nekāda sakara ar tevi. Tikai liekās, ka šie aizvai-
nojošie vārdi padara tevi par tādu, kādu tevi nosauc. Bet tie 
ir tikai vārdi, ja nepiešķir tiem nozīmi savā prātā, tie pazūd 
līdz ko izskanējuši.

Es novēlu tev piecelties un iet tālāk. Ja esi pagrūsts, iz-
smiets, noniecināts. Vājie grūstās, jo viņiem nav miera , viņi 
neprot būt mierīgi, tāpēc grūstās. Viņi ir izsalkuši pēc uz-
manības, tāpēc grūstās, izslāpuši pēc atzinības, tāpēc grūs-
tās…viņiem pietrūkst. Viņi izsmej un noniecina, jo neredz 
dzīvē nekā gaiša. Viņi tavus labos nodomus, darbus grib pa-
darīt par nenozīmīgiem, jo paši neprot tā, kā proti tu.  Bet, 
ja tava pārliecība nav atkarīga no tā, ko citi saka un domā..
tu viņu arī nezaudēsi. Ja tava pārliecība ir augstāka par citu 
spriedumiem, tu turpināsi, nevis atmetīsi ar roku.

Šī pārliecība- tas, kas es esmu-tas ir svarīgi, tas, ko citi 
saka un domā par mani-tas nav svarīgi…

Un ja tu esi nomests zemē, pilnībā sagrauts, nenozīmē, 
ka tur lejā paliksi mūžīgi! Tu vari, protams, tur sēdēt kādu 
laiku izmisumā un bezspēcībā, bet pienāks laiks, kad tu 
piecelsies un iesi tālāk! Lai pieceltos ir vajadzīgs spēks. Šis 
spēks ir tajā, ka viss mainās. Ja tu spratīsi, ka viss ir mai-
nīgs un nepastāvīgs, tu ilgi zemē nesēdēsi. Ja viss ir mainīgs 
un nepastāvīgs, tad ir miljardiem iespēju. Ja ir miljardiem 
iespēju, kāpēc tās neizmantot? Un kad tu tās ieraudzīsi un 
sajutīsi, tu nezaudēsi pārliecību par saviem spēkiem. Tu 
nezaudēsi un būsi brīvs savā izvēlē! Neviens nespēs tevi 
kontrolēt, regulēt, ietekmēt! Neviens nespēs tevi atturēt, lai 
pieceltos un ietu tālāk!

Mēs vienmēr pieceļamies un ejam tālāk. Mēs esam kā 
ceļotāji, kas ilgi vienā vietā neuzkavējas. Ilgi neuzkavēja-
mies, jo viss mainās, viss nāk un paiet. Ja vasarā var staigāt 
šortos, tad ziemā ir jāvelk jaka, jo laika apstākļi mainās. Ja 
kāds iepriecina, tu rādi priecīgu seju, kad apbēdina-bēdī-
gu, jo sajūtas mainās. Viss mainās! Lai tas tev dod spēku 
piecelties!

Un kur pašlaik tu esi, mans draugs- augšā vai lejā? Ja 
apakšā, tad zini-pēc krituma seko kāpums. Ja augšā- pēc 
kāpuma seko kritums. Nekas nav mūžīgi augšā vai lejā. Iz-
maiņas, lai arī niecīgas notiek vienmēr. Mēs neesam iesal-
dēti laikā un apstākļos. Mēs nepaliksim mūžīgi tajā situāci-
jā, kādā esam. Agri vai vēlu tā pamainīsies, jo tāds ir dabas 
likums tāpat kā gravitācija.

Varianti ir vienmēr! Arī iespējas ir vienmēr! Un ja reiz ir 
varianti, tātad ir cerība!

Tā viļņošanās nekad nebeigsies. Bet, kad tu ieraugi savu 
dāvāto prieku cita cilvēka acīs, tad it kā saules stars noglās-
tītu viļnojošos jūru un jūra šo te saules stara atspulgu atsta-
rotu atpakaļ.

Un kad tu ieraugi atdotā augļus, nav svarīgi vai tā ir uz-
dāvinātā manta, vai smaids vai labs vārds…kad tu sajūti otra 
labsajūtu, tad arī ir tas aizkustinošais brīdis-saules stars at-
starojās atpakaļ un šķiet-viss mirdz, viss ir piepildīts.

Novēlot daļu no sevis kādam par labu, piepildot kāda 
sapni, iedodot nepieciešamo, uzmundrinot, apķerot…tas ir 
tas maģiskais saules stars, tā gaisma, kas trāpa viļņainajā 
un nemierīgajā jūrā. Un tā skatoties no malas šķiet, ka jūra 
zaigo mirdzumā. Un tad, kad viņa tā mirdz- elpa aizraujās…. 
tik skaisti, tik patiesi….

Tā viļlņošanās jau nekad nebeigsies. Kaut nekad neap-
trūktos saules staru…

1.Patiesi piedot nozīmē – pieņemt otru tādu, kāds viņš ir, 
nevis prasīt grēku nožēlošanu, kalpošanu un pakļaušanos. 
/Remarks/

2.Kam nav spēka degt un gaismu izstarot, tas lai vismaz 
nestāv citiem gaismai priekšā. /Ļevs Tolstojs/

3.Bet mazais vārdiņš “daudz” ir nemierīgs un bīstams 
– kam ir daudz, tas grib vēl vairāk, tam nekad nav gana. /
Zenta Mauriņa/

Kaut nekad nepietrūktu saules staru

Es novēlu tev piecelties un iet tālāk
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Gaidāmo Madlienas kultūras notikumu izklāsts
11. novembris  GAISMAS SKRĒJIENS  MADLIENĀ  
caur Latvijas pagastu ozolu birzi

Atzīmējot Lāčplēša dienu, pieminot Latvijas brīvības cī-
ņās kritušos varoņus, izjutīsim latviešu tautas vienotības 
spēku.

Aicinām pievienoties svētku dienas programmai, līdzi 
ņemot svecīti (vēlams stikla trauciņā ar vāciņu) un kopīgi 
izveidot lielu spēka zīmi  Latvijas pagastu ozolu birzī.

GĀJIENS no Madlienas vidusskolas uz Brīvības cīņās kri-
tušo varoņu pieminekli Madlienas kapu kalniņā

plkst. 14:30  pulcēšanās gājienam pie Madlienas vidus-
skolas

plkst. 15:00  Svinīgs brīdis Madlienas kapu kalniņā kopā 
ar Madlienas vidusskolas audzēkņiem

Aicinām pievienoties ikvienu iedzīvotāju!

GAISMAS SKRĒJIENS no Madlienas kultūras nama caur 
Latvijas pagastu ozolu birzi

plkst. 17:00  sākas reģistrēšanās skrējienam pie Madlie-
nas kultūras nama

plkst. 17:30  Starts un iesildīšanās deja kopā ar Līnijdeju 
kolektīvu

Skrējiena dalībnieki rokās var turēt lāpas vai sevi izrotāt 
ar gaismas ķermeņiem, kā arī līdzi ņemt svecīti, kuru skrē-
jiena laikā atstāt ozolu birzī spēka zīmē!

FINIŠĀ  apbalvošana, karsta tēja un grauzdiņi, kā arī foto 
un video prezentācija no gaismas skrējiena Madlienā kultū-
ras un jaunrades centrā „O divi”.

14. novembris VALSTS SVĒTKI MADLIENĀ   
plkst. 18:00
Kultūras un jaunrades centra „O divi” zālē 
Valsts svētku svinīgā daļa – Madlienas pagasta ilggadē-

jo darbinieku godināšana

2015. gada sveicamie Madlienas ilggadējie darbinieki un 
konkursa „Sakoptākā sēta” laureāti:

 
plkst. 19:30 
Madlienas kultūras nama Lielajā zālē
Teātra izrāde „Madlienas baznīcas torņa cēlējs” 
(režisors Didzis Cauka)
Ieeja ar bezmaksas ieejas kartēm. Ieejas kartes var iz-

ņemt Madlienas kultūras namā.

plkst. 23:00 
Madlienas kultūras nama Lielajā zālē
Valsts svētku balle
Spēlē grupa „Leiveri” (Madona)
Ieeja: bez maksas

Visi mīļi gaidīti!

29. novembris plkst. 16:00
PIRMĀ ADVENTE ROZES EGLES IEDEGŠANA 
ASPAZIJAI 
Pie Pagastmājas
2015. gada Madlienas egles iedegšanas pasākums vel-

tīts  Raiņa un Aspazijas 150. gadiem ar koncertu latviešu 
tautas dižgaru zīmē. 

Madlienai jo īpaši tuva ir dzejniece Aspazija, kura par 
Madlienas baznīcu ir uzrakstījusi lugu – „Madlienas baznī-
cas torņa cēlējs”. Un šajos Ziemassvētkos arī mēs, dzejnie-
cei, vēlamies ko veltīt un tā būs Rozes egle Aspazijai. Dzej-
nieces darbos spilgti iezīmējās mīlestība uz ziediem un jo 
īpašu vietu ieņem rozes zieds. Rožu krūmi un dobes rotāja 
un vēl aizvien rotā Aspazija Jūrmalas vasarnīcas dārzu. 

Uz pasākumu īpaši aicinām bērnus un ģimenes, kā arī 
visus iedzīvotājus piedalīties skaistajā iecerē par Rozes egli 
Aspazijai, kas Ziemassvētku laikā rotās Madlienu un vēstīs 
par Aspaziju!

Svētku viesi uz pasākumu aicināti ierasties ar kādu rozes 
formas dekoru sarkanā krāsā, ko iekārt mūsu kopīgā eglē.

Sagaidot šī gada Ziemassvētkus, lai top brīnumskaists 
mirklis!

Madlienas vidusskolas pasākumi 
novembra mēnesī

11.11. Piemiņas pasākums visiem skolas skolēniem 
pie Brīvības cīņās kritušo brāļu draudžu locekļu piemi-

ņas vietas. 
Spēka diena un Gaismas skrējiens.

17.11.  Viktorīnas sākumskolas skolēniem „Latvija 
mana”. 

Plkst.13:00  Valsts svētku pasākums skolas aktu zālē.

03.12.  Skatuves runas konkurss 1.-12.kl. skolēniem.

20 gadi
Santa Veide
Elita Petrovska
Aleftina Krasnova
Maiga Zosena
Inga Vēze
Mārīte Šteinberga
Gaida Bērziņa
Juris Ostrovskis
Aelita Niedrīte
Aelita Lazdiņa
Zigfrīds Zilbers

30 gadi
Inta Oša
Vinita Mūrniece
Ingrīda Mārtiņa

Sarmīte Lapsa

40 gadi
Andris Brauers
Valērijs Pjatuņins
Inese Saulīte
Andris Tauriņš

Sakoptākās sētas
„Aptieka”
„Rasas Madlienā”
„Ķeiteni”
„Krasti”
„Jautriņas”
„Steķi”



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.

Līdzjūtības
Paliks tavs darbīgais gājums – 

Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets.
Caur kokiem un bērniem būs turpinājums

Tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.
(M. Bendrupe)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jura Tauriņa tuviniekiem,
no viņa uz mūžu atvadoties.

kaimiņi “Kalnājos”

                              KULTŪRAS NOTIKUMI 
                MADLIENAS KULTŪRAS NAMĀ

Informācija: 65039166; 
e:pasts: elina.daugerte@ogresnovads.lv

No 9. novembra  -  29. novembrim  
„O divi” foajē

 „Zied zeme” iedvesmas stāstu autoru 
portretu izstāde

11.novembrī no plkst.14:30 – 19:00
GAISMAS SKRĒJIENS MADLIENĀ

caur Latvijas pagastu ozolu birzi 

13.novembrī
Madlienas kultūras namā 

 Ogres foto kluba
FOTO IZSTĀDE MADLIENA

plkst 19:30 atklāšana kopā ar Ogres foto 
kluba fotogrāfiem

plkst 20:00 Teātra izrāde 
„MADLIENAS BAZNĪCAS TORŅA CĒLĒJS” 

(rež. D.Cauka) 
ĢENERĀLMĒĢINĀJUMS ar skatītājiem 

Ieeja ar bezmaksas ieejas kartēm. Ieejas kartes var 
izņemt Madlienas kultūras namā.

14.novembrī
VALSTS SVĒTKI MADLIENĀ

 plkst.18:00  
Madlienas kultūras un jaunrades centrā „O divi” 

Madlienas ilggadējo darbinieku godināšana

plkst. 19:30  
 Madlienas kultūras nama lielajā zālē

PIRMIZRĀDE
 „Madlienas baznīcas torņa cēlējs” 

(rež. D.Cauka) 
Ieeja ar bezmaksas ieejas kartēm. Ieejas kartes var 

izņemt Madlienas kultūras namā.

plkst. 23:00  
VALSTS SVĒTKU BALLE

spēlē grupa „Leiveri” (Madona)
Ieeja bez maksas

29. novembrī plkst. 16:00
Pie Madlienas pagasta pārvaldes 

1.advente ROZES EGLES IEDEGŠANA
 ASPAZIJAI 

Pirmsskola „Taurenītis” lūdz 
atbalstu Maxima programmā 

„Savai skolai”
No 2015.gada 2. novembra līdz 2016.gada7. februārim 

Maxima izsludina izglītības atbalsta programmu „Savai 
skolai”.  Šī programma sniedz iespēju Latvijas skolām 
un pirmsskolas izglītības iestādēm bez maksas uzlabot 
tehnisko un mācību materiālu nodrošinājumu, iesaistot 
sabiedrību uzlīmju krāšanas akcijā. Apvienota lojalitātes 
akcija ar sabiedriska labuma projektu. Mēs aicinām jūs 
nodot šīs uzlīmes mūsu pirmsskolai „Taurenītis”, jo no 
sakrāto uzlīmju skaita būs atkarīgs kādu preci mēs varē-
sim saņemt bez atlīdzības. Tās ir gan kancelejas preces, 
gan sporta preces un attīstošās spēles, kā arī  tehnika – 
printeri, mūzikas centri, portatīvie datori un pat interaktī-
vā tāfele.  Preces saņems ikviens – viss atkarīgs tikai no 
uzlīmju daudzuma. Programmas noteikumi:

1. Par katriem iztērētajiem 7 eiro Maxima veikalos 
pircēji saņem vienu uzlīmi, kuras ielīmē krājkartītē.

2. Līdz 14.02.2016. ikviens nodod sakrātās uzlīmes 
izglītības iestādei.

3. Ikviens pircējs var krāt neierobežotu uzlīmju 
skaitu

4. No 06.03.2016. līdz 13.03.2016. izglītības iestā-
de iesniedz sakrātās uzlīmes un norāda preci, kuru vēlas 
saņemt bez atlīdzības.

5. Līdz 29.05.Maxima piegādā preci izglītības iestā-
dei

Šajā akcijā svarīga ir apvienošanās un sadarbība, jo 
lielus darbus var paveikt tikai kopīgiem spēkiem!

Cerot uz jūsu atsaucību,
 VPII „Taurenītis” vadītāja Ingrīda Mārtiņa


