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Lai netrūkst mīlestības,
kad pūš auksti vēji
Un sniega pārslas
Svētku danci dej.

Pie mirkļiem atgriezies,
Kad ābeļziedi plauka,

Lai uzzied pavasaris
Tavā dvēselē !
/B.Žukovska /

Apsveicam februāra jubilārus

Paņem plaukstās sniegu. Pēc brīža 
tas būs pazudis. Ar plaukstu siltumu 
baltais, aukstais, tik ļoti pārliecinošais 
sniegs būs pārvērties par mitru, caur-
spīdīgu šķidrumu. Vēl pēc brīža tas iz-
gaisīs tavās rokās. It kā nekā jauna, bet, 
ja vērīgi ieskatās- kā brīnums.

Ūdens maina savus stāvokļus no 
cieta, auksta, nepieejama līdz šķidram, 
plūstošam un visbeidzot iztvaiko, iz-
gaist un pazūd, it kā nekad nebūtu bijis. 

Arī dabā parādoties siltumam ledus 
kūst, tas atsedz upes, ezerus, atsedz 
plūstošo un nerimstošo kustīgo ūdeni. 
Nav mūžīgā sastinguma, nav nekā, kas 
paliktu tāds pats, kāds bijis iepriekš. 

Ir tik ļoti pierasts ticēt vienveidībai, 
kad grūti, pat neiespējami noticēt da-
žādībai. Tad liekas- nekā jauna nav- tas 
ir tas pats cilvēks, ar tādu pašu rakstu-
ru- viņš jau nekad nemainīsies. Paliks 
kā tāds mūžīgais ledus sasalumā. Bet, 
ja izmainās, taisni neticami, varbūt pat 
šokējoši. Lai gan nekā šokējoša. Vien-

kārši pierasts ticēt kaut kam nofiksē-
tam. Tā ir tā pati māja, tas pats draugs 
un ienaidnieks. Tas pats ceļš, tā pati 
vecā, labā, sen zināmā... Viss bijušais 
un sastingušais. 

Varbūt, kad garlaicīgi un neintere-
santi, paņem plaukstās sniegu. Un, 
atmetot iepriekš zināmos stāstus, vien-
kārši pavēro, kā tas mainās un izzūd. 
Skaties uz to, kā nekad neredzētu un 
nezināmu brīnumu. 

Tāpat kā aukstais sniegs, izkusīs 
arī pasaule, izmainīsies un kļūs cita. Ik 
brīdi tā it kā sasalst, atkūst un izgaist. 
Nevar atgriezties un dabūt iepriekš iz-
dzīvoto, var tikai atcerēties. Nevar ap-
stādināt laiku. Zeme griežas, nāk diena, 
kuru nomaina nakts, viss kaut kur paiet- 
sasalst un iztvaiko. Kas tas ir par spēku, 
kas nekad neļauj noturēt un paturēt? 
Varbūt nemaz nav nekā tāda, kas ir tas 
pats, kas bijis iepriekš? Varbūt tā tikai 
izskatās? Varbūt viss ir kaut kas jauns?

Mareks Liepa
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Pasaules Sniega diena ir Starptau-
tiskās Slēpošanas federācijas ikga-
dējs sniega festivāls bērniem un viņu 
ģimenēm, kas vienlaicīgi notiek dažā-
dās vietās visā pasaulē. Tā ir daļa no 
programmas „Vediet bērnus uz snie-
ga”, kuras mērķis ir dot bērniem un 
viņu vecākiem iespēju iepazīt un arī 
izmēģināt visdažādākās aktivitātes 
uz sniega. Iespēju izbaudīt prieku un 
radīt patīkamas atmiņas, kā arī radīt 
iedvesmu turpināt nodarboties ar zie-
mas aktivitātēm arī nākotnē. Sniega 
dienas mērķis nav noskaidrot vai at-
lasīt nākamos čempionus, bet gan dot 
iespēju bērniem un arī viņu vecākiem 
pārliecināties, ka aktivitātes uz sniega 
var kļūt par viņu ikdienu, kas sniedz 
pozitīvas emocijas un nodrošina vese-
līgu dzīvesveidu.

„Pirmais sniegs, pirmais sniegs
Bērniem lielu lielais prieks!
Sniega pikas lielas veļas,
Sniega vīrs uz kalna ceļas!”
Šogad pirmais sniegs, šķiet, atnā-

cis uz ilgāku palikšanu. Mums  pieau-
gušajiem un bērniem par to ir liela sa-
jūsma, ka varam aktīvi baudīt ziemas 
priekus. 18. janvārī mūsu izglītības 
iestādes bērni un pedagogi arī atzīmē-
ja Pasaules Sniega dienu, kuru orga-
nizējām bērnudārza sporta laukumiņu 
teritorijā, kur visi pulcējās uz svētku 
atklāšanu. Sporta laukumiņā bērnus 
gaidīja pārsteigums – sportiskais Vilks 

(Andris Balodis) un Zaķis (sporta sko-
lotāja Aelita Lazdiņa), kuri draiskojās 
pa sniegu. Lai sāktu sportot, Zaķis vi-
sus uzaicināja iesildīt kājas un rokas, 
vingrojot pie mūzikas „Sniega pika”. 
Pēc kārtīgas iesildīšanās katra gru-
pa devās veikt sportiskās aktivitātes 
sniegā. Tās pavisam bija sešas. Bērni 
piedalījās nobraucienā no kalniņa ar 
ragavām, izmēģināja sniega maisiņu 
mešanu mērķī. Lai uzburtu „Burvju 
sniedziņu”, bērniem un Vilkam vaja-

dzēja  rāpot caur šķēršļiem pa sniegu, 
kas radīja lielu jautrību. Bērniem bija 
iespēja slēpot ar īstām slēpēm lau-
kumā izveidotā slēpošanas trasē. Ho-
keja laukumā bērni azartiski spēlēja 
hokeju un centās iesist ripu vārtos, it 
īpaši tad, kad vārtus sargāja Zaķis vai 
Vilks. Pasaules Sniega dienas sporta 
spēļu noslēgumā katra grupa veidoja 
savu „Sniega piramīdu”, nesot snie-
gu ar  spaiņiem, bļodām un lāpstām, 
cenšoties izveidot pēc iespējas lielāku 
sniega celtni, kuru pēc tam  skolotājas 
kopā ar bērniem apkrāsoja izmantojot 
plastmasas pudeles un guašu krāsas.

 Pasākuma noslēgumā visus 
dalībniekus gaidīja karsta  zāļu tēja 
un smaržīgi maizes grauzdiņi. Zaķis 
grupām pasniedza apliecinājumus par 
piedalīšanos Pasaules Sniega dienas 
pasākumā. Sagatavošanas un vecākās 
grupas bērni kā arī sportiskais Vilks 
un atraktīvais Zaķis saņēma nozīmītes 
ar Pasaules Sniega dienas simboliku. 
Pārsteigumu sagādāja Vilks, katrai 
grupai dāvinot veselīgos, vitamīniem 
bagātos burkānus, kurus sarūpēja z/s 
„Galiņi”. Par to sakām lielu paldies Ed-
ītei un Jurim Strazdiņiem.

       Ziema turpinās, sniega ir daudz, 
tādēļ aicinu izbaudīt ziemas sniega 
priekus ar  sportiskajām aktivitātēm arī 
ikdienas dzīvē.

VPII „Taurenītis” sporta skolotāja 
Aelita Lazdiņa
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Būt kopā! Vecvecāku diena Madlienas vidusskolā

Kopā pavadītais laiks ir neatņe-
mams ieguvums jebkurās attiecībās, 
bet jo īpaši neatsverams ir vecvecāku 
ieguldījums bērna personības veido-
šanā.

Iepriekšējais Vecvecāku dienas pa-
sākums deva ieskatu bērnu talantos, 
tāpēc šoreiz vēlējāmies redzēt savas 
omītes un opīšus radoši darbojoties ar 
bērniem.

Mēs visi bijām ļoti iepriecināti, ka 
aktīvi vadīt radošās darbnīcas piekrita 
7 vecvecāki. Milzīgs paldies viņiem par 
to!
28.janvāra pēcpusdiena izdevās tie-
šām lieliska. Bērni ieguva gan pras-
mes, gan zināšanas dažādās dzīves 
jomās. Andra Grāpa vecmāmiņa Aus-
ma Ūbelīte un Martas Graudiņas omīte 
Sarmīte Kļemenko meitenes ievadīja 
sarežģītajā adīšanas un tamborēšanas 
pasaulē. Īstus brīnumus piedzīvojām 
Lindas Kalniņas omītes Vandas Kalni-

ņas ķīmijas valstībā. Bērni varēja vērot 
„vulkānu” un „ziloņa zobupastu” , kā 
arī veica eksperimentus paši. Par jaut-
rām rotaļām bija parūpējusies Renāra 

Volkoviča omīte Lolita Kivleniece. Aiz-
raujoši stāsti, fotogrāfijas, diskusijas 
par meža dzīvi un medībām – to visu 
nodrošināja Undīnes Dzenes, Evelīnas 
un Justa Liepiņu vectēvs Edvīns Dzenis. 
Ar neizsīkstošu pacietību un vēlmi pa-
līdzēt katram bērnam darbojās Ievas 
Rābes omīte Rita Rābe, kuras vadībā 
bērni pagatavoja dažādas lietiņas no 
papīra. Ar lielu prieku visi devās uz 
sporta zāli pie Sandijas Liepas opja 
Jevgēnija Liepas, kur varēja pilnveido-
ties florbola iemaņu apgūšanā.

Pēc pasākuma bērni dalījās savos 
iespaidos. 1.klases skolēniem īpašu 
sajūsmu sagādāja ķīmija. Mazliet bijis 
arī bail, jo neko tādu viņi vēl nebija re-
dzējuši. 2.a klases bērnus pārsteidza 
stāstījums par vilkiem un kastīšu locī-
šana. 2.c klases puišus ļoti iepriecinā-
ja rotaļas un sports, jo varēja darboties 
pa visu lielo zāli. 3.klases meitenēm 
paliks atmiņā adīšana, jo vecmāmi-
ņas esot bijušas jautras, atraktīvas un 
mīļas. 4.klases skolēni atzīst, ka iegu-
vuši jaunas zināšanas gan ķīmijā, gan 
medību jomā, ļoti paticis tas, ka visur 
bijis interesanti un ne mirkli nav bijis 
garlaicīgi.

Mēs esam neizsakāmi pateicīgi par 
mirkļiem, ko dāvājāt saviem mazbēr-
niem un visiem sākumskolas bērniem! 
Lai jūsu sirdsgudrība, dzīves pieredze 
un mīlestība pavada jūsu mazbērnus 
arī turpmāk!

Sākumskolas skolotājas 
Signe Kušnire, Vita Volkopa,

 Rasma Vērpēja, Dana Krēsliņa, 
Marina Dišereite
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Ziema klāt – bērniem prieks

Janvāra mēnesis atnāca ar salu un 
baltu, pūkainu sniedziņu. Nu tik varēja 
baudīt ziemas priekus – braukt ar raga-
viņām, slēpot un vienkārši būt ārā. Šis 
ir aukstākais gadalaiks, taču daba ir 
burvīga un pasakaina ar baltajām snie-
ga kupenām un sarmā vizošajiem ko-
kiem. 2.a un 2.c klases skolēni savas 
izjūtas atklāja dzejas rindās. Viņiem 
palīdzēja audzinātājas – Marina Diše-
reite un Dana Krēsliņa. Ielūkosimies 
skolēnu dzejoļos par ziemu!

Ziema

Baltā ziema, skaistā ziema,
Ārā eju es.
Tur jau puikas slidinās,
Sniedziņš lēni lidinās.

Monika Dehteviča, 2.a kl.

Ziema

Ziemā sniegi putina,
Stirnām pēdas kutina.
Lācis ziemā aizmidzis,
Saldus sapņus redzējis.

Marta Gulbe, 2.a kl.

Kaķa ziemas prieks

Snieg un snieg.
Lielas pārslas, mazas pārslas
Kaķim krīt uz degungala.
Kaķis ūsas norausta,
Asti paceļ gaisā.
Es no sniega nebaidos,
Pikojos un spēlējos.

Sev un tev par prieku
Sniegavīru uzceļu.

Haralds Veide, 2.a kl.

Baltā ziemā

Baltā ziema atnākusi,
Bērniem prieku atnesusi.
Nu var ragaviņās sēsties
Un no kalna lejā doties.

Dace Pimčonoka, 2.a kl.

Ziema klāt

Sniedziņš snieg, sniedziņš snieg,
Ārā auksti vēji pūš.
Iesim, bērni, pikoties,
Lai var kopā priecāties!

Nikola Markovska, 2.a kl.

Ziema nāk

Bērniem prieks, jo ziema nāk,
Sāk jau ārā putināt.
Ziema tikai jautri smej,
Sniegu dāvā apkārtnei.

Kristīne Povha, 2.a kl.

Ziemas prieks

Lēni sniegi snieg.
Tā kā balti putni
Pārslas ber no spārniem,
Pārklāj mūsu zemi.
Un no debesīm pie mums nolaižas 

ziemas prieks.
Linda Kalniņa, 2.a kl.

Ziemas prieki

Kad laukā sasnieg balti sniegi,
Tad bērniem sākas ziemas prieki.
Lai tik snieg un puteņo,
Mums patīk skriet un kūleņot!
Suņuks Duksis jautri rej,
Runcis Renārs priekā skrej.

Artūrs Trūba, 2.a kl.

Sniegi sniga, putināja,
Ragaviņas lutināja,
Ātrums, līkums, baigais driftiņš,
Šis ir tikai ziemas sākums!

Harijs Jānis Pluģis, 2.c kl.

Ziemas prieki

Ārā sniegpārslas krīt,
Nu jau baltā ziema klāt.
„Sāksies lielie ziemas prieki!”
Visi bērni sauc.
  Roberts Boreiko, 2.c kl.

Ziemas prieki

Kad saule spīd ārā
Un lēni krīt sniegs,
Mēs priecīgi esam
Un līksmi pukst sirds.
Ņem ragavas un slēpes
Un dodies uz kalnu,
Lai vējš un pārslas
Glāsta tev vaigus!

Letīcija Elizabete Ekkerte, 2.c kl.

Bērnu prieki

Bērni ārā spēlējas,
Met ar sniegu un pikojas.
Iešu ārā spēlēties
Un ar sniegu mētāties.
Ragavas uz priekšu brauc,
Ziemas prieki mani sauc.

Evelīna Tirzmaliete, 2.c kl.

Ziemā

Ārā ziemas prieki klāt,
Un var pikas ripināt.
Sniedziņš lēni spīd un krīt,
Kupenas mums visiem tīk.
Slidkalniņu uzcēlām
Un sārtus vaigus dabūjām!

Elīza Tirzmaliete, 2.c kl.
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Atzinība R. Mūka jaunrades darbu konkursā
Janvāris ir trimdas dzej-

nieka, reliģiju pētnieka un 
filozofa Roberta Mūka 
mēnesis. Jau 10. reizi 
R. Mūka muzejs un 
Galēnu pamatsko-
la rīko Vislatvijas 
jaunrades darbu 
konkursu. Šogad 
tēma „Ko es darī-
tu, uzjājis stikla 
kalnā?”. Konkursā 
piedalījās vairāk 
nekā 400 skolēnu 
no visas Latvijas 
četru klašu gru-
pās. Mūsu skolas 
8. klases skolniece 
Tince Mūrniece arī 
nosūtīja savu rado-
šo darbu žūrijai 8.–9. 
klašu grupā. 15. janvā-
rī Galēnu pamatskolā 
tika pasniegtas balvas 
konkursantiem. Tince sa-
ņēma Atzinību. Konkursam 
Tincei palīdzēja sagatavoties sko-
lotāja Silvija Tutāne. 

Sapnis Stikla kalnā

 Nu tā diena bija klāt! Diena, kurā 
man viss bija apnicis. Manas problē-
mas bija lielākas par mani pašu. Es 
vairs nezināju, kur bēgt, ko darīt. Man 
bija apnicis stāstīt, kas man kaiš un 
kas man rūp, līdz es aizmigu... un tad 
tas notika.

Es ieraudzīju viņu. Stikla kalnu. Tas 
staroja saullēkta oranžajā saulē. Kalns 
bija dzidri tīrs, it kā mitrs, apaudzis ar 
rasas pilieniņiem. Kalna galu nevarēja 
saskatīt. Tas bija ieslīdzis mākoņu se-
gās. To ieraugot, man palika viegli... it 
kā ļaunums izgaisa, un mana sirds aiz 
prieka dejoja. Es piegāju tam klāt. Un 
katrā solī, ko liku, mana sirds atmaiga 
un rūpes izgaisa. Kalnā kāpjot, es vairs 
neatcerējos iepriekšējos notikumus. 
Mani vilināja kalna spožums un dzid-
rums, kalna dzidrais gaiss un tīrība, 
kas to ar abām rokām bija ieskāvusi. 
Mani soļi bija viegli, un dažbrīd šķita, 
ka lidoju pa gaisu. Mani samīļoja mā-
koņi, slāpes remdēja lietus, un saule 

mani sildīja. Es tuvojos nezinā-
majam – kalna virsotnei...

Mani soļi kļuva vāji, 
man palika auksti, sirds 

sažņaudzās. Pār manu 
galvu vērās plašs de-
besu jums. Zemes 
vietā bija mākoņu 
jūra, kurai nebija 
ne gala, ne malas, 
ne sākuma, ne arī 
beigu. Te pēkšņi 
pār mani pārslīdē-
ja ziemeļblāzma. 
Tā no zaļas strauji 
tapa sarkana. Tajā 
peldēja vīzijas... 
man sala. Es jutos 
tik slikti kā sāku-
mā. Atcerējos visu 

negatīvo. Mani iek-
šēji lauza... tomēr es 

ievilku elpu un palū-
kojos augšup, it kā zie-

meļblāzma man kaut ko 
vēlētos parādīt. Tad pēkšņi 

tajā es saskatīju cilvēkus. Tie 
gulēja uz zemes noklātām drā-

nām, kailām kājām – starp peļķēm. 
Bērni izmisumā rāva aiz mammas svār-
kiem, lūgdami ēst. Cilvēki, izmisuma 
pilni, rāpās cits pāri citam, klupdami, 
krizdami skrēja pēc ēdiena. Bērnu 
asaras krita kā zvaigznes no de-
besīm man virsū... man tās dū-
rās ādā, sāpīgi dzeļot. Ausīs 
skanēja bērnu raudas un 
vaimanas. Viņu vienīgais 
glābiņš varēja būt Dievs, 
kurš tiem palīdzētu tikt 
pie ēdiena, pajumtes 
un siltuma. Mana bēr-
na sirds raudāja visiem 
līdzi. Es sevi nespēju 
iedomāties viņu vietā... 
Man palika vēl grūtāk. 
Mani nobiedēja lādiņu 
sprādzieni un šāviņu 
trokšņi. Ziemeļblāzmā 
atspīdēja Eifeļa tornis. 
Tas it kā sabruka man pie 
kājām, kā sabruka mirušo 
dzīves. Manī iekšā viss trīcē-
ja... mani kāds centās salauzt.

Pret kalna izcilni man paslīdē-
ja kāja. Es kritu. Izgaisa ziemeļblāz-
ma, pazuda mākoņi. Es atkal jutos tik 

viegli kā sākumā, kad kāpu kalnā. Es 
kritu cauri miglai, mākoņiem un lie-
tiem. Es vienkārši lidoju nepareizā vir-
zienā. Es satrūkos… atvēru acis, un vis-
apkārt man bija tumsa. Es biju mājās! 
Tas bija tikai sapnis. Sapnis kā fabula 
ar līdzšinējās dzīves skatījumu un vēs-
tījumu. Es atcerējos visu, kas notika 
sapnī... Sev apkārt es sajutu siltumu, 
bet sirds mana sala. Es zinu, kādēļ 
man sala. Bija žēl sevis, citu, pasaules.

Es jutos nomākta, līdz stikla kalns 
man parādīja, kā ir justies slikti, kā 
ir, kad sāp, kad salst. Pirms padoties 
likteņa izspēlētajiem jokiem, jāatceras 
par citu sāpēm un ciešanām. Vai mūsu 
problēmas vispār var saukt par prob-
lēmām? Uz mums nešauj, mūsu ģime-
nes netiek ar varu šķirtas, mūs nevajā, 
nedraud un nenogalina. Jāpadomā, cik 
mums ir iemeslu būt laimīgiem. Latvijā 
dzird salūta blīkšķus, ne bumbu sprā-
dzienus. Mūs nenosoda ticības dēļ 
vai nevajā bagātību dēļ. Stikla kalns 
vienmēr parādīs un palīdzēs, kad būšu 
apmaldījusies sevī. Kalns palīdzēs sa-
prast, ka manu problēmu ir tik daudz 
kā zvaigzņu visumā, bet tās ir tik ma-
zas, ka mēnesi pāraugt nespēs. 
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Februārī turpinām publicēt Madlienas vidusskolas absolventu at-
miņu stāstus – sirsnīgus pateicības vārdus par skolu un skolotājiem, 
par iespēju augt un veidoties, par interesanto ārpusstundu dzīvi un arī 
palaidnībām un piedzīvojumiem. Pie lasītājiem jau aizceļojuši divpad-
smit stāsti. Februāra mēnesī varēs iepazīties ar Rudītes Vinceles (Diše-
reites) un Mārītes Šteinbergas (Rudzgailes) atmiņām par Madlienas 
vidusskolu.

Madlienas vidusskola – mana pirmā lielā dzīves mācība,    
pirmais pakāpiens uz patstāvību un sasniegumiem

 Es, Mārīte Šteinberga (Rudzgaile), 
esmu dzimusi un uzaugusi Madlienā, 
te absolvēju vidusskolu 1988. gadā 
(14. izlaidums). Bērnība aizritēja, dzī-
vojot lauku mājā Vecķeipenē – 3 km no 
centra. Māte strādāja padomju saim-
niecības „Madliena” govju fermā par 
slaucēju, tēvs bija darbnīcu pārzinis. Ir 
vecākas māsas – Ilze un Rudīte.

Skolas gaitas sāku un savus klases-
biedrus satiku 1977. gada 1. septembrī, 
jo bērnudārzu neapmeklēju. Mūs, 29 
pirmklasniekus, skolā sagaidīja pirmā 
audzinātāja Monika Ostrovska – mīļa, 
saprotoša skolotāja. Laikam bijām no 
tām retajām klasēm, kurām vairāki 
audzinātāji. 2. klasē mūs audzināja 
skolotāja Sarmīte Paegle, 3. un 4. kla-
sē – Anastasija Pužule, un no 5. klases 
bijām fizkultūras skolotāja Jevgēnija 

Liepas audzēkņi. Skolā ieradāmies 
formās – meitenēm sarafāni, zēniem 
uzvalki. Vecākajās klasēs atkal citas 
formas, bet nedrīkstēja nevilkt, dažreiz 
pamanījāmies kaut ko pāršūt vai uzlikt 
skaistāku apkaklīti. Uz skolu braucām 
ar autobusu, mājās bieži nācām kā-
jām. Atceros, ka mūs veda arī ar strād-
nieku mašīnu – kravas auto ar vaļēju 
būdu, kurā grūti bija iekāpt un ziemā 
līdz mājām bijām nosaluši. Skolā ne 
tikai mācījāmies, bet arī strādājām. 
Bija dežūras klasē un virtuvē. Neaiz-
mirstamas atmiņā palikušas rudens 
kartupeļu talkas, kad labprātāk gājām 
pirmajā maiņā, nevis otrajā pēc ce-
turtās stundas. Zēni parasti mēģināja 
pārspraust kartupeļu lasīšanas gaba-
la kociņus, ierakt vagā kādu akmeni... 
Aprīlī notika Ļeņina dzimšanas dienai 

veltītās komunistiskās sestdienas tal-
kas, kad sakopām skolas apkārtni. Va-
sarā dažas dienas strādājām mācību 
lauciņā pie skolas – parasti kaplējām 
celiņus. Saimniecībā ravējām apnicīgi 
garās biešu vagas, kuras bija sadalītas 
normās. Par to mums maksāja naudu, 
un bija brīvpusdienas skolā. Mācoties 
vecākajās klasēs, vasarā piepelnījos, 
slaucot fermā govis.

 Mācībās man veicās labi, izņemot 
krievu valodu, bet paldies skolotājām 
Leonorai Atslēdziņai, Antonijai Mikštai 
un Klavdijai Bušai, ar kuru palīdzību 
iemācījos arī to. Nepatika ziemā peldē-
šana, kad stundas laikā bija jāpaspēj 
aiziet līdz baseinam, peldēt un atgriez-
ties atpakaļ uz nākamo stundu. Slap-
jās bizes pa ceļam uz skolu sasala, un 
stundā no tām tecēja ūdens. Ar bailēm 
gāju uz auto mācības eksāmenu... nu 
nevarēju iemācīties GAZ 53 uzbūvi no 
galvas! Bet viss beidzās labi, jo pasnie-
dzējs Elmārs Valdmanis bija ļoti sapro-
tošs, paldies viņam! Skolotāj Māri Si-
liņ, vai atceries, kā mani gandrīz katru 
stundu ķīmijā sauci pie tāfeles, kā no 
laboratorijas skatījies, vai nešpikojam 
kontroldarbā? Paldies par sniegtajām 
zināšanām! Patika un labi veicās mate-
mātikā, pateicoties skolotājām Brigitai 
Zukulei un Ainai Šrāderei. Un nu varu 
atklāt, ka 8. klases matemātikas eksā-
menā izrēķināju abus variantus, jo bija 
jāizpalīdz klasesbiedriem. Piedodiet! 
Liels paldies skolotājai Silvijai Tutānei 
par talantu mācīt un iemācīt latviešu 
valodu vislabākajā līmenī. Skolas laikā 
piedalījos dažādu priekšmetu olimpi-
ādēs.                  (turpinājums 7.lappusē) 
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Ar labiem panākumiem skolu pārstā-
vēju Ogres rajona vācu valodas olimpi-
ādēs. Paldies skolotājai Vijai Funkne-
rei! Nevaru nepieminēt Rutu Jēkabsoni, 
manu darbmācības skolotāju, kura ie-
mācīja mīlēt rokdarbus, vienmēr izda-
rīt iesākto darbu līdz galam. Lielākais 
mans apbalvojums skolas laikā bija 
Latvijas PSR Izglītības Ministrijas Uz-
slavas Raksts par teicamām sekmēm 
un priekšzīmīgu uzvedību, beidzot 
8. klasi. Audzinātāj Jevgēnij Liepa, 
ar Jums bijām kopā septiņus gadus! 
Paldies, ka izturējāt, jo bijām diezgan 
delverīgi un patstāvīgi! Vidusskolas 
klasēs dažas reizes kopā ar citiem aiz-
gāju no stundas, jo gribējās izmēģināt, 
kā tas ir... Tad nu es saņēmu visvairāk 
pārmetumu – kā, un Mārīte arī aizgāja?

Skolas dvēsele ir jauki skolotāji, 
personības. Viens skarbāks vai nepie-
ejamāks, cits draudzīgāks vai sirsnī-
gāks, viens nopietns, cits runātīgs un 
humora pilns. Paldies maniem skolo-
tājiem, kuru enerģija un darba spars 
iedvesmoja arī mani kļūt par skolotāju!

Atmiņā ir ļoti daudz dažādu skolas 
pasākumu. Oktobrēnu laikā – Zvaigznī-
šu svētki, kad biju pioniere – ierindas 
skates. Konkurss „Saturieties, meite-

nes!”, pavasara kross „Apkārt Plāte-
res pilskalnam”, vingrošanas dienas, 
Jaungada karnevāli, dažādas viktorī-
nas, sacensības, makulatūras vākša-
na. Neaizmirstami Tautu draudzības 
festivāli mūsu skolā, kā arī ciemošanās 
pie draugiem Gruzijā, kur pirmo rei-
zi redzējām vīnogu plantācijas. No 8. 
klases sāku dejot Madlienas jauniešu 
deju kolektīvā. Kopā ar citiem pašdarb-
niekiem pabiju Armēnijā un Tadžikistā-
nā. Labākajiem mācībās bija iespēja 
atpūsties Ukrainā pie Azovas jūras. Tas 
bija ļoti jauks un neaizmirstams ceļo-
jums.

1987. gada vasarā mēnesi strādā-
ju skolēnu vasaras darba un atpūtas 
nometnē Ogresgalā. Tur mēs – Ogres 
rajona skolu komjaunatnes pirmor-
ganizāciju sekretāri – sacentāmies 
sociālistiskajā sacensībā, guvām pie-
redzi un zināšanas tālākam darbam, 
rīkojām dažādus pasākumus. Šajā no-
metnē man tika uzticēti arī komisāra 
pienākumi. 

Pēc vidusskolas beigšanas vie-
nu gadu biju padomju saimniecības 
„Madliena” komjaunatnes sekretāre, 
kultūras namā organizēju dažādus at-
pūtas un tematiskos vakarus jaunie-

šiem.
1990. gadā beidzu LPSR vecāko 

pionieru vadītāju skolu un sāku strā-
dāt Ķeipenes deviņgadīgajā skolā par 
ārpusklases darba organizatori. 1993. 
gadā absolvēju Latvijas Kultūras skolu 
kā svētku režisore. 1997. gadā pabei-
dzu LU Pedagoģijas fakultāti, ieguvu 
mājturības un kultūras vēstures skolo-
tājas kvalifikāciju un pedagoģijas ba-
kalaura grādu. Jau 25 gadus strādāju 
Ķeipenes pamatskolā, pašlaik par mā-
jturības skolotāju, un 20 gadus pan-
sionātā „Madliena” par kultūras darba 
organizatori.

Lepojos ar diviem brašiem dēliem 
– Andri un Mārtiņu. Andris mācās Mad-
lienas vidusskolas 9. klasē. Mārtiņš ir 
Rīgas Domes Informācijas tehnoloģiju 
centra tehniskās pārvaldes datortīklu 
administrators un mācās LU Ekonomi-
kas un vadības fakultātes vadības zinī-
bās.

Nekas jau daudz nav mainījies, sko-
la stāv kalnā tikpat stalta, tikai kļuvusi 
lielāka... Lai netrūkst paklausīgu sko-
lēnu un zinošu pedagogu! Lai nemai-
nās tradīcijas un saglabājas vērtības!

Mārīte Šteinberga (Rudzgaile)

Skola kalnā

Mans, Rudītes Vinceles (dzim. 
Dišereite), laiks Madlienas vidusskolā 
sākās 1981. gada 1. septembrī. Maz-
liet uztraukusies, ar lielām, baltām 
matu lentēm matos gāju kalnā – pre-

tim baltajai skolai, kuru turpmākos 
vienpadsmit gadus saucu par Savējo 
– Madlienas vidusskolu, ko absolvēju 
1992. gadā (18. izlaidums).

Mana pirmā audzinātāja bija Eleo-

nora Atslēdziņa, stingra un prasīga, 
bet jauka un gandrīz kā otra mamma. 
Skola ar saviem apmēriem man likās 
noslēpumaina un milzīgi liela. Starp-
brīžos skriešana, rotaļāšanās un arī 
palaidnības bija tik aizraujošas. Spilgti 
atmiņā saglabājušies vasaras brīvlaiki, 
kuru laikā vajadzēja četras dienas strā-
dāt skolā, veicot dažādus darbiņus; 
obligāta bija biešu vagu ravēšana pa-
domju saimniecības „Madliena” lau-
kos. Skolas laikā izveidojās jauka tra-
dīcija, ka dziedot braucām līdz laukam, 
kur ravējām bietes, kā arī uz tīrumiem, 
kur lasījām kartupeļus vai akmeņus. 
Pat tagad atceros šo iedziedāšanās 
sākumu, norādot, kuram no autobusā 
sēdošam ir jāsāk dziesma. Pēc nostrā-
dātajām stundām kā balva bija basei-
na apmeklējums. Tas bija fantastiski! 
Viena no ekstrām, ko mēs, bērni, varē-
jām baudīt, dzīvojot Madlienā. Tā vien 
šķiet, ka strādāt esmu iemācījusies 
skolā paralēli ģeometrijas formulām, 
ķīmijai un A. Puškina dzejoļiem. 

                    (turpinājums 8.lappusē)
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Uzreiz atmiņā ataust krievu valodas 
skolotāja Antonija Mikšta un viņas ka-
binets,                  kas bija pilns ar dāva-
nām no tā laika draudzības skolām visā 
Padomju Savienībā. Klases telpa manī 
rosināja ceļotāja fantāziju, mēģināju 
iztēloties, kādi cilvēki dzīvo Armēnijā 
vai Turkmēnijā... Bet Klavdija Buša, arī 
krievu valodas skolotāja, bija tā, kura 
skolēnus iepazīstināja ar Aleksandru 
Puškinu, Mihailu Ļermontovu. Tās bija 
fascinējoši aizraujošas stundas!

Skolas laikā biju aktīva, un tā vien 
šķiet, ka nevaru nošķirt mācību darbu 
no pēcstundu aktivitātēm. Darbojos 
dažādos pulciņos, biju gan pioniere, 
gan komjauniete. Kā bērns neiedziļinā-
jos ideoloģijā, taču pasākumi bija inte-
resanti un vērtīgi. Toreizējās komjau-
niešu sapulces es varētu salīdzināt ar 
tagadējo skolas padomes darbošanos. 

Skolas laikā bija iespēja nokļūt Po-
lijā, tas bija mans pirmais ceļojums ār-
pus Baltijas robežām. Spilgts notikums 
bija pasākums „Mis vidusskolniece”, 
kurā piedalījos ar draudzeni un klases-
biedreni Ditu Jēkabsoni. Konkursā va-
jadzēja sevi prezentēt kādā priekšne-
sumā, rādīt iemaņas mājsaimniecībā, 
dejot valsi. Apkopojot rezultātus, biju 
kļuvusi par konkursa uzvarētāju. Tas 
bija neviltots prieks! 

Sports, sports, sports un, protams, 
Andris Šrāders – spēcīgs, harizmātisks 
skolotājs, man ļoti īpašs cilvēks. Spor-
ta stundas bija vienas no manām mīļā-
kajām. Izmantojot Latvijas gadalaikus, 
bijām aktīvi visu gadu – gan skrējām 
krosu, apguvām slēpošanas tehniku, 
darbojāmies šautuvē. Īpaši man patika 
peldēšana. Man pieder arī skolas re-
kords peldēšanā, šo nodarbi piekopju 
regulāri reizi nedēļā līdz pat šodienai. 
Atceros kādu notikumu – bija skolas 
sacensības slēpošanā, bet kādus 700 
metrus līdz finišam slēpju zābaks no-
lūza tieši stiprinājuma vietā pie lama-
tiņas. Pāris sekundes manī pavīdēja 
doma izstāties. Padoties? Nu, nē! Tā ar 
vienu šļūcošu slēpi tiku līdz finišam, 
cik atceros, ar diezgan labu rezultātu. 
Bet tobrīd uzvara pašai pār sevi bija tas 
lielākais gandarījums. Darīt, darīt un 
nepadoties, darīt un neapstāties pus-
ceļā – tas kļuvis arī kā mans vadmotīvs 
dzīvē.

Sākoties 4. klasei, par mūsu kla-
ses audzinātāju kļuva Silvija Tutāne. 
Šim posmam raksturīgs labs klases 
kolektīvs un saliedēti draugi, trakulīgi 
pusaudžu izgājieni, interesanti klases 
vakari. Tas laiks, kad audzinātāju aiz-
stāja Brigita Zukule, arī bija jauks, bet 
mēs ļoti gaidījām savu skolotāju, kuru 

bijām iemīļojuši. Bija neviltots prieks, 
kad viņa bija kopā ar mums, veidoja un 
virzīja mūs līdz pat izlaiduma dienai.

Sirsnīga pateicība visiem skolotā-
jiem, kuri ir manā sirdī,– Ainai Šrāde-
rei, Broņislavam Zukulim, Mārtiņam 
Ošam, Vijai Funknerei. 

Šobrīd man ir divi burvīgi bērni – 
15 un 18 gadus veci. Pateicoties manis 
vadītajai vecāku padomei, mums ir 
izdevies ieviest Ogresgala pamatsko-
lā skolas formas. Esam pirmie, kas 
to ir izdarījuši Ogres novadā. Mums, 
divām aktīvām sievietēm, izveidojot 
nevalstisku organizāciju, startējot da-
žādos Eiropas Savienības projektos, 
ir izdevies piesaistīt pašvaldības ie-
dzīvotāju vajadzībām gandrīz 40 000 
EUR līdzekļu, lai iegādātos skolai tau-
tastērpus, sporta inventāru, aparatūru, 
veiktu remontdarbus un apkārtējās 
vides uzlabojumus. Šī ir brīvprātīga 
aktivitāte, kura sniedz gandarījumu. 
Labs rezultāts – tā ir vislabākā balva 
un samaksa. Šobrīd strādāju kā friziere 
gan Latvijā, gan Norvēģijā. Labi pārzi-
nu norvēģu un zviedru valodu. Esmu 
laimīgs cilvēks ar savām domām un 
mērķiem un speru ik dienu soļus pa 
ceļu, kas tikai man ejams. Esiet laimīgi 
arī jūs!

Rudīte Vincele (Dišereite)

9.janvārī Madlienas kultūras namā 
tika svinēta ikgadējā Lienītes dejotāju 
un vecāku ziemas balle.

Vakars sākās ar bērnu un vecāku 
kopēju polonēzi un turpinājās ar da-
žādām atrakcijām un dejām, ko nodro-

šināja mūziķis Edgars Linde. Vakara 
gaitā ieradās viesi no tālākas zemes, 
Ziemassvētku vecītis ar Elfiņiem un 
Rūķiem, kuri arī bija parūpējušies par 
dažādām aktivitātēm. Un nevienam 
nenojaušot viņi līdzi sev bija atveduši 
bērnu mīluli, multfilmas “Ledus sirds” 
varoni Olafu, kurš nu noteikti par uz-
manību nevarēja sūdzēties. Protams, 
arī par  dāvaniņām  pašiem mazāka-
jiem un Lienītes dejotājiem vecītis ne-
bija aizmirsis.Visas balles laikā valdīja 
draudzīga, jautra un brīnišķīga atmos-
fēra.

Paldies jāsaka atbalstītājiem: Tu-
maņu ģimenei, Rābju ģimenei,  Kurti-
šu ģimenei, Līcīšu ģimenei,  Kristīnei 
Kristjansonei, Gunai Brīvulei un Laurim 
Liepam, Evijai Korovackai par mirkļu 
iemūžināšanu balles laikā un protams 
vecākiem kuri atrada iespēju ierasties 
uz balli kopā ar bērniem.

Vairāk foto no pasākuma-
 www.slide.lv
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MFD Veselības grupa aicina veikt medicīniskus izmeklējumus 
             Madlienā, pie pašvaldības ēkas

2016.gada 12.februārī plkst. 10:00-17:00

TĀLRUNIS PIERAKSTAM: 25431313

-MAMOGRĀFIJA
 *ar Nacionālā veselības dienesta vēstuli bez mak-

sas, ar ģimenes ārsta vai ginekologa nosūtījumu – 
2,85 EUR,

 maksas – 20,00 EUR;

-VISA VEIDA RENTGENA IZMEKLĒJUMI
*viena projekcija – 6,50 EUR (ģimenes ārsta nosū-

tījums nav nepieciešams);

-D VITAMĪNA NOTEIKŠANA – 4,50 EUR.

MEDICĪNAS IESTĀDES KODS 0100-64111

MAĢISKĀS SKAŅAS ĒTERISKAJĀS OKTĀVĀS 

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas 
un mākslas skolā 25. janvārī notika 
jauks ērģeļu atklāšanas pasākums,  
kas ļāva mums kaut uz mirkli pacelties 
līdz augstākajām ēteriskajām oktāvām 
ar J.S.Baha „Kapričo” skanējumu - 
komponistes Vinetas Līces izpildījumā.

Ziemassvētku gaidīšanas laikā 
mūsu skola saņēma brīnišķīgu dāvinā-
jumu-elektriskās ērģeles. Instrumentu 
mums dāvināja draugi no Somijas Viva-
na un Harijs Norbarti. Vairāku gadu ga-
rumā viņi no visas sirds izpilda misiju, 
dāvinot savā zemē sarūpētās pārstei-
guma dāvanas. Esam ārkārtīgi priecīgi, 
ka tagad mūsu audzēkņiem būs iespē-
ja pašiem saprast, ko nozīmē spēlēt 
ērģeles, kā atšķiras to skanējums un 
spēles principi no klavierēm. Valda 

uzskats- ja proti spēlēt klavieres ,tad 
jau, protams, vari spēlēt arī ērģeles. 
Tas nebūt tā nav. Un par to mums pār-
liecināja profesionāla ērģelniece , lek-
tore Lutera Akadēmijā, Latvijas Evaņ-
ģēliski Luteriskās baznīcas mūzikas 
un liturģiskās nodaļas vadītāja, kā arī 
jauktā kora „Madliena” diriģente- Ilze 
Sprance. Ar lielu interesi un aizrautību 
klausījāmies viņas stāstījumā un  de-
monstrēšanā par ērģeļu spēles māks-
lu, ka tā ir ārkārtīgi sarežģīta, ne velti 
vispirms jāapgūst klavierspēle zināmā 
līmenī un tikai tad drīkst mācīties ēr-
ģeļu spēli. Pie tam, ērģelēm mēdz būt 
viens vai vairāki manuāļi (klaviatūras) 
taustiņi, kurus spēlē ar kājām, dažādi 
reģistri, kurus pārslēdzot , instruments 
iegūst citu skanējumu. Tas viss kopā ir 

komplicēts process, kuru profesionāli 
jāapgūst daudzu gadu garumā.

Ērģeļu atklāšanas koncertā varē-
jām baudīt arī mūsu skolas pedagogu 
un audzēkņu muzikālos sveicienus. Ar 
lielu aizrautību laikmetīgās mūzikas 
komponiste un teorijas nodaļas vadī-
tāja, kā arī kompozīcijas klases skolo-
tāja Vineta Līce joprojām rada aizvien 
jaunas kompozīcijas. Dzirdējām pašas 
autores izpildījumā - Prelūdiju ērģelēm 
par korāļa „ Jau spoži atmirdz Ausek-
lis” tēmu. Tāpat 5. klases audzēkņu 
ansamblis Vinetas Līces pavadījumā 
dziedāja  komponista J.S.Baha dzies-
mu „Pirms šķiramies’’, kas ļāva mums 
sajust viņa ģenialitāti – ar visu sirdi, 
dvēseli un prātu.

Skolotāja Eva Stirāne iedvesmoja ar 
aizraujošu un profesionālu ērģeļu spē-
les sniegumu , atskaņojot skaņdarbus 
gan no baroka perioda, gan no laikme-
tīgās liturģiskās mūzikas darbiem.

Arī vijoles nodaļas audzēknes Keita 
Lamberte un Arita Semjonova atskaņo-
ja l.t.dz V.Salaka apdarē „Ozolīti ,zem-
zarīti” –ped. R. Bahmanis.

Pasākuma izskaņā   mūzikas noda-
ļas pedagogu ansamblis sveica mūsu  
Maestro Raimondu Paulu jubilejā ar 
bezgala lirisko un iedvesmojošo dzies-
mu „Aicinājums’’ ar Aspazijas dzeju.

Kultūras metodiķe Ilva Kaulača.



10 Mana Madliena 2016. gada februāris

Pasaku pasaulē 
Projektu nedēļas ietvaros 19. jan-

vārī pagasta bibliotēku apciemoja 1. 
klases skolēni ar savu skolotāju Signi 
Kušniri. Bērnus sagaidīja pasaku tēli 
Lapsa ( Anita) un Vilcene ( Daina) .Tā kā  
projekta tēma bija  “Pasakas”, tad bi-
jām sagatavojušas  nelielu stāstījumu 
par to, kas ir “pasaka”, kā arī izlikām 
izstādi ar skaistākajām pasaku grāma-
tām. Bērni bija ļoti atsaucīgi un labprāt 
iesaistījās sarunās, parādot arī savas 
zināšanas, tika  pārlapotas arī skaistās 
pasaku grāmatas. Pasākuma gaitā lasī-
jām pasaku par  viltīgo lapsu, kas ir ļoti 
daudzu pasaku galvenais personāžs. 

Iesaistot 1.klases meitenes Terēzu 
un Sandiju un Sandijas mammu Gunu, 
parādījām arī iestudēto pasaku  “Zaķī-
ša mājiņa”. Bērniem bija patiess prieks 
gan piedalīties, gan skatīties jautro lu-
dziņu. Turpinājumā tika rādīta multipli-
kācijas filma „Brīnumputns” pēc latvie-
šu tautas pasakas motīviem un pasaka 
„Zvēri un abru taisītājs”, arī tas viņiem 
likās interesanti un saistoši.

Tā kā bērni bija mērojuši ceļu uz 
bibliotēku aukstā laikā, cienājām vi-
ņus ar siltu tēju un cepumiem, tad nu 
pie siltas tējas krūzes raisījās sarunas 
par un ap pasakām.

Anita Zaica
Madlienas bibliotēkas bibliotekāre

27.februārī 

plkst. 14.00 bibliotēkas pasākumu zālē 
tikšanās ar psihoterapeiti 

Elīnu Zelčāni. 
Elīna ir arī grāmatas “No perfekcionisma 

uz mīlestību” autore. Šajā grāmatā  viņa dalās 
savā pieredzē par to, kā iegūt vieglumu attiecī-
bās ar mīļoto, bērniem un līdzcilvēkiem. 

Tikšanās laikā runāsim par to, kā veidot 
līdzsvarotas attiecības ar apkārtējo pasauli un, 
kas traucē cilvēkam veidot pilnvērtīgu kontak-
tu, liekot  bieži atkārtot slimīgus, neirotiskus 
uzvedības scenārijus.

Elīna saka, ka:  
 „viens no labākajiem darbiem, ko va-

ram paveikt, ir vairot gaismu pašiem savās 
sirdīs, jo tikai tad mēs spēsim ieraudzīt gais-
mu citos. Un, kad izcelsim labo apkārtējos, 
iedrošināsim viņus nodot šo gaismas lukturi 
tālāk. Mēs nekad neizravēsim visas nezāles 
un neizgaismosim katru tumšo nostūri. Taču 
mums vienmēr ir izvēle, ko izcelt – tumsu 
vai gaismu.”

( E. Zelčāne)

Informāciju par Elīnu Zelčāni var lasīt 
internetā: 

www.izzinisevi.lv

31.janvārī Latvijas čempionātā soļošanā 2. vietu 2km 
distanē ar rezultātu 12.36.53 min  izcīnīja Sandra Kārkliņa.

2. vietu 5km distancē ar rezultātu 29.42.58min Lauris 
Streilis,

3. vietu 1km distancēar rezultātu 6.10.46min Justīne Kak-
tiņa. Labs rezultāts un 4. vieta 2km distancē 13.09.60min 
Ancei Škutānei.

Sporta skolotājs un treneris Jevgēnijs Liepa

Madlienas skolēni veiksmīgi startē LR čempionātā soļošanā
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Janvāris šogad iepriecināja ar bagā-
tu sniega daudzumu, pārbaudīja mūsu 
izturību ar salu, puteni, brāzmainiem 
vējiem un aukstumu, lai mēs iemācītos 
gan priecāties par ziemas balto skais-
tumu, gan ar atbildību izturētos un rū-
pētos par savu veselību. 

Kā katru gadu janvāra pēdējā nedē-
ļā mūsu pirmsskolā „Taurenītis” nori-
sinājās Veselības nedēļa: „Esi vesels. 
Esi drošs.” Šogad Veselības nedēļas 
tēma sakrita ar gada tēmu par bērnu 
drošību. 25.janvārī dienas tēma bija 
ziemas apģērbs, jo dodoties ārā slē-
pot, celt sniegavīrus, braukt ar ragavi-
ņām, apģērbam ir liela nozīme, lai  tas 
būtu silts, lai tajā varētu brīvi kustēties 
un, lai tas sargātu no aukstuma un 
mitruma. Tāpat jābūt siltiem cimdiem, 
cepurēm un ziemas laikam atbilsto-
šiem apaviem, lai nesaaukstētos un 
nesaslimtu. Saistībā ar šo tēmu, bērni 
kā dāvanu saņēma siltas vilnas zeķes, 
kuras adījušas mīļas vecmāmiņas, un 
tās kā dāvanu mums atveda  Harijs 
Norbarts no Somijas. Otrdien  bērni ie-
pazinās ar dažādām dabas parādībām 
ziemā, pārrunājot, kā justies drošam 
un veselam, jo sniegs, lāstekas, ledus 
ir tās lietas, no kurām jāuzmanās zie-
mas laikā. Grupās bērni ar skolotājām 
veica eksperimentus ar sniegu, vēroja 
kā tas siltumā izkūst, bet „Zvaniņa” 
grupas bērni izdarīja secinājumus, ka  
sniegs sastāv 90 – 95% no gaisa un 
tikai 10% no ūdens. Tāpat izkusušajā 
sniega ūdenī labi varēja redzēt sakrā-
jušos netīrumus, kas apstiprināja, ka 
sniegs nav tīrs un to nevajag ēst… Treš-
diena bija veltīta tēmai par Latvijas da-

bas veltēm ziemā, kuras mums palīdz 
stiprināt veselību. Grupās bērni degus-
tēja dažādus dārzeņus – (burkānus, 
kāļus, kāpostus…), augļus – (ābolus, 
apelsīnus, citronus…), ogas – dzērve-
nes, upenes, zemenes, avenes… gan 
svaigā veidā, gan saldētas. Īpaša vērī-
ba tika veltīta Veselības karalim – ķip-
lokam, kurš tiek galā ar visiem ziemas 
vīrusiem un baktērijām. Grupās bērni 
gatavoja ķiploku krelles, kuras nēsāja 
ikdienā, lai stiprinātu savu veselību un 
aizbaidītu visus baciļus. Tāpat grupās 
notika dažādu tēju degustēšana, no-
skaidrojot, kāpēc zāļu tējas ir tik vese-
līgas, ko tās sniedz organismam. Kopā 
ar zāļu tējām bērni nogaršoja arī medu. 
Ceturtdien bijām ieplānojuši sportis-
kās aktivitātes ārā, bet ziema ar mums 
izspēlēja joku, jo nedēļas izskaņā 
strauji mainījās laika apstākļi, lija lie-

tus, kurš strauji izkausēja sniegu un ar 
fiziskajām aktivitātēm nodarbojāmies 
sporta zālē. Piektdien – 29.janvārī 
Veselības nedēļas noslēgumā, pirms-
skolas zālē 5-6 gadīgo bērnu  grupām 
– „Saulespuķei” un „Zvaniņam” orga-
nizējām viktorīnu: „Esi gudrs – būsi ve-
sels”, apkopojot visas nedēļas tēmas. 
Ciemos pie bērniem ieradās veselīgais 
Burkāns (metodiķe Aija Simsone), lai 
pārbaudītu, ko bērni šajā nedēļā uz-
zinājuši, izpētījuši, secinājuši, degus-
tējuši, kādas lietas veikuši, lai būtu 
veseli un justos droši. Tie bija dažādi 
jautājumi uz kuriem vajadzēja parei-
zi atbildēt, lai saņemtu īpašu žetonu 
– smaidiņu, tāpat grupām vajadzēja 
pareizi izvēlēties ziemas apģērbu, pa-
zīt ziemas dabas parādības un nesa-
jaukt ar tām parādībām, kuras ziemai 
nav raksturīgas (varavīksne, pērkona 
negaiss un zibens), sašķirot dārzeņus 
un ogas, starp kurām iemaldījušās arī 
sēnes…., kā arī pazīt daudzveidīgās 
un veselīgās zāļu tējas. Starp nopiet-
najiem uzdevumiem mūs pārsteidza 
Sniegpārsliņa (mūzikas skolotāja Ilva 
Kaulača), lai visi kopā izkustētos „snie-
ga un sala ritmos”, dziedātu dziesmas 
un spēlētu jautras rotaļas. Pasākums 
tiešām bija izdevies, sniedza daudz 
lielisku emociju, nostiprināja zināša-
nas un deva pieredzi kā darboties ko-
mandā. Viktorīnas noslēgumā veselī-
gais Burkāns dāvināja grupām īpašas 
medaļas un gardu cienastu.

  VPII „Taurenītis” vadītāja vietniece 
   izglītības jomā Aija Simsone

Veselības nedēļa: „Esi vesels. Esi drošs.” 



                              KULTŪRAS NOTIKUMI 
                MADLIENAS KULTŪRAS NAMĀ

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

6. februārī plkst. 13:00 kultūras nama foajē
K. Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas
tekstilstudijas  „Stiķis” (vadītāja Edīte Lase) un 

vizuālās mākslas studija „Iedvesma” 
(pedagogs Skaidrīte Krīgere)

   JAUNO DARBU IZSTĀDES ATKLĀŠANA  
un RADOŠĀS DARBNĪCAS:

Personīgā raksta veidošana; Raksti pinumu tehnikā.
Piedāvā Edīte Lase kopā ar tekstilstudijas 
„Stiķis” dalībniecēm. Visi mīļi gaidīti!

Izstāde Madlienas kultūras nama foajē no 
03.02. – 07.03. 2016

6. februārī plkst. 16:00 Lielajā zālē
Koru sadziedāšanās koncerts 

„Madlienas balsis”
 Piedalās jauktie kori no Straupes, Aizkraukles, Sun-

tažiem un Madlienas
Ieeja bez maksas

 

13. februārī plkst. 10:00  
Ogres kultūras centra lielajā zālē 

Reģionālā amatierteātru fināla skate
teātra izrāde 

„Madlienas baznīcas torņa cēlējs”
 (režisors D.Cauka) 
Ieeja bez maksas

14. februārī plkst. 15:00  
Kultūras un Jaunrades centrā “O divi” 

kinofilma
„Es mīlu jūsu meitu”

 (rež. Viesturs Dūle, Edmunds Jansons) 
Ieeja: 1,- €

Būs popkorns!

19. februārī plkst. 13:15
Kultūras un Jaunrades centrā “O divi” 

lekcija
„Madlienas vēstures nezināmās lappuses”
Piedāvā žurnāliste un publiciste, vairāku Ogres nova-

da pētniecisku grāmatu autore Natālija Ketnere
Ieeja bez maksas

Līdzjūtības

Tava mīļa māmulīte
Mūža miegu aizmigusi,

Apklusuši silti vārdi,
Neteiks labu padomiņu.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Laura Trenča ģimenei
 mammu kapu kalniņā pavadot.

Draugi 

Lūgsim Tavai dvēselītei
debesceļā mieru gūt,
Lai ar Tevi zvaigznes starā
varam domās kopā būt.
/V. Kokle-Līviņa/

Ar dziļām skumjām izsakām līdzjūtību piederīgajiem un 
tuviniekiem, atvadoties no Madlienas vidusskolas Krapes filiāles 

skolnieka Andreja Cabuļeva 

Madlienas vidusskolas kolektīvs un Skolas padome

05.02.   Žetonu vakars 12.klasei.

12.02.            Valentīndienas pasākums 
                        2.-12.klašu skolēniem.

25.02.   Vecāku diena.

05.03.   Valodu diena 5.-12.klašu skolēniem.

07.-11.03. Konkursu sērija „Gudrinieks” 
                             1.-4. klašu skolēniem.

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.

Madlienas kultūras nams informē!
2016. gada 5. martā plkst.19:00  Sieviešu dienai veltīts 
vakars „Visskaistākai...” Madlienas kultūras namā.

Vakara programmā:
dejas kopā ar grupu „Tekila”;
saviesīgas atrakcijas vakara vadītāja vadībā;
 loterija;
 laimīgie pāri;
sveiciens mīļajām dāmām.
Visi mīļi aicināti !
Ieejas maksa : 7,- € (personai)
12,- € ( 2 personām)
Galdiņu rezervācija un biļešu iepriekšpār-

došana 
Madlienas kultūras namā sākot no 
2016. gada  20. janvāra 
Tālrunis informācijai 26888669

Ai, māmulīt, kāpēc aizvēri acis
Un aizgāji tālumos?
Kas gudrus, mīļus vārdus nu sacīs
Un mājai gaišumu dos?
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Laurim Trencim ar 

ģimeni viņu lielajās bēdās – māmiņu aizvadot smiltājā.
„Teiku” mājas kaimiņi


