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Lai pietiek spēka ik rītu no jauna
Smaidu kā magones ziedu atvērt.
Lai pietiek siltuma vakara miglā rēnā,
Kad saules atblāzma pamalē rimst.
Lai pietiek mīļuma pusnakts stundā,
Kad pilnmēness logā sidraba starus
iemet.
Un nepietrūkst ilgu, ko piepildīt
Dzīves raibajā līkloču rakstā,
Kas katram šai saulē
Likteņa grāmatā mīt.
/ Inta Balčūna/

Ja vien precīzi zināt, kad laiks ir
piecelties un doties prom un kad pienākt tuvāk. Bieži vien izšķirošos dzīves
posmos iestājas mulsums- ko darīt, kā
darīt, varbūt tieši pretēji- ko nedarīt.
Tik daudz neskaidrību, kas rada nedrošību un satraukumu, bailes un neziņu
kā būs, kur būs. Un tādos brīžos ir labi,
ja kāds var pateikt, atbalstīt, norādīt.
Bieži vien jau nav neviena. Tā jau saka:
“Katrs pats savas laimes kalējs.” Vai
arī: “Ko sēsi, to pļausi!“
Apmulst var šajā krāsainajā pasaulē,
kurā ir tik daudz vilinājumu, tik daudz
iespēju. Un tik pat daudz ir arī vēlmju
un vajadzību, nepiepildītu sapņu.
Bet koks aug ar saknēm dziļi zemē
un stiepjas uz augšu. Nekad tas neaug
no augšas uz apakšu. Tas vienmēr nāk
no tumšās zemes.
Viss nāk no pamatiem, no stabila
fundamenta un tad, ja atbilstoši apstākļi, stiepjas uz augšu pretī debesīm,
pretī saulei.

Un laikam visgrūtāk dzīvē ir uzbūvēt
stabilu fundamentu, tādu, kas viegli nesabrūk. Tādu, kas izturēs visas dzīves
vētras, nelaimes, postus.
Bet tik ļoti gribas to vieglāko ceļu.
Gribas tās debesis uzreiz, to sauli uzreiz. Gribas izaugt uzreiz, lidot, pacelties bez piepūles.
Nav iespējams. Viss notiek pēc kārtas, visam ir sava secība, sava noteikta kārtība. Kā mājai, papriekšu stabili
pamati jāizbūvē, kā cilvēkam, kam papriekšu staigāt jāiemācās.
Un kad koks ir izaudzis, stāv savā
pārliecinošajā diženumā, tad tieši tāpēc tas ir dižs un negāžas, jo tam ir spēcīgas saknes. Spēcīgs iesākums.
Un iesākums ir ģimenē, skolā, labos
draugos...Iesākums ir tur, kur atbalsts,
mīlestība, iejūtība. Tur, kur rūpes, tur
laba augsne, lai izaugtu.
Priecīgus Līgo svētkus un jauku Tev
vasaru!
Mareks Liepa
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Komponista Kārļa Kažociņa
130.jubilejas pasākums Madlienā

14.maĳā Madlienā notika pasākums, kas veltīts novadnieka- komponista, diriģenta, pedagoga un mūzikas
kritiķa Kārļa Kažociņa 130.jubilejai.
Pasākumu atbalstīja Ogres novada
pašvaldība projektu konkursa „Radoši-Aktīvi-Darbīgi-Izglītojoši-Ogres novadam!” ietvaros. Projekta pasākumu
organizēja Kārļa Kažociņa Madlienas
mūzikas un mākslas skola.
Diena tika organizēta tā, lai vairāk
iepazītu K.Kažociņa dzīves gājumu,
radošo devumu un viņa dzimto pusi.
Pasākums iesākās ar piemiņas brīdi
K.Kažociņa dzimtas kapos Plāteres
pusē. Armanda Praliča vadībā iepazinām K.Kažociņa pirmo skolu, kurā viņš
vēlāk arī pats strādājis kā skolotājs,
bet šobrīd - muzeju „Bet tā bĳa!”. Kārļa
Kažociņa vadīto koru uzstāšanās koncertos un piedalīšanās zaļumballēs
bieži notika Plāteres pilskalnā. Pasākuma dalībniekiem bĳa iespēja izjust
šo brīnišķīgo, sakopto kultūrvēsturisko
vietu un saviesīgo gaisotni tajā. Taču
lielākais akcents tika likts uz koncertu, kurā piedalījās Lielvārdes kultūras nama jauktais koris „Lāčplēsis”,
Krimuldas tautas nama vīru koris „Vecie draugi”, Madlienas kultūras nama
jauktais koris „Madliena” un senioru
vokālais ansamblis „Tik un tā”, Lēdmanes tautas nama sieviešu vokālais
ansamblis „Stari”, solisti Inese Nereta
un Artūrs Mangulis, kā arī K.Kažociņa

Madlienas mūzikas un mākslas skolas koris „Zīle”, audzēkņi un pedagogi. Šis koncerts bĳa unikāls tādēļ, ka
daudzas no dziesmām mūsdienās tika
atskaņotas pirmoreiz, jo tikai pagājušā
gada rudenī, pateicoties Ogres novada
pašvaldības rīkotajam projektu konkursam, mūsu skolai izdevās digitalizēt K.Kažociņa nošu materiālu un izdot
grāmatā to mantojumu, ko mums nodeva viņa dēls Indulis Kažociņš 1996.
gadā. Nošu materiālu izmantojām gatavojoties 130. jubilejas koncertam,
kurā dažas kora dziesmas izskanēja
arī kā instrumentāli skaņdarbi vai solo
dziesmas. Koncerta noslēgumā kopkora izpildījumā izskanēja K.Kažociņa

viena no pazīstamākajām dziesmām,
kas vairākkārt izskanējusi Vispārējos
latviešu Dziesmusvētkos - „Kā gulbji…”
ar E.Veidenbauma tekstu.
Visas dienas garumā pasākumos piedalījās Kārļa Kažociņa mazdēls
Jānis Kažociņš ar sievu Līvĳu un mazmazbērni Kārlis un Liene ar dzīvesbiedru no Londonas. Jānis Kažociņš dalījās
atmiņu stāstos par savu vectēvu un bĳa
ļoti pateicīgs par tik saturīgi, izzinoši
un emocionāli bagātu dienu Madlienā. Kā pateicību K.Kažociņa Madlienas
mūzikas un mākslas skolai viņš dāvāja
mākslinieka Arnolda Mazīša gleznoto
K.Kažociņa portretu.
Gribu pateikties visiem, kas
iesaistījās projektā „Komponista Kārļa Kažociņa 130. jubilejas pasākums”.
Īpašs paldies Vinetai Tumanei, Ivetai
Staužai un Vĳai Tumanei, Armandam
Praličam, Agnim Lazdiņam, visiem
K.Kažociņa Madlienas mūzikas un
mākslas skolas audzēkņiem, darbiniekiem, pedagogiem, visiem koncerta dalībniekiem, Taurupes pagasta
pārvaldes vadītājam Jānim Stafeckim,
Madlienas pagasta pārvaldes vadītājam Ojāram Atslēdziņam, visiem taurupiešiem un madlieniešiem, kas ieguldot savu darbu šo dienu padarīja tik
bagātu un neaizmirstamu.
Kārļa Kažociņa
Madlienas mūzikas un mākslas skolas
direktore Vita Ervalde.
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Vandas Karpenko izšūto gleznu izstāde bibliotekā

30.aprīlī bibliotēkas pasākumu zālē
tika atklāta Daugavpils novada Līksnas
pagastā dzīvojošās Vandas Karpenko
izšūto gleznu izstāde.
Rokdarbniece Vanda Karpenko ar šūšanu aizraujas kopš skolas
gadiem, kad bieži izšuva sedziņas un
aizrāvās ar “rišeljē” tehniku. 17 gadu
vecumā rokdarbniece jau devās uz balli pašas šūtā kleitā, kas rotāta ar pērlītēm.
Apjomīgākais rokdarbnieces
veidotais darbs ir 2 x 1,5 m lielais grīdas paklājs, darbs, kurš prasīja veselu
pusgadu.

Pašlaik Karpenko kundze aizraujas ar izšūšanu. Sākumā autore

iedvesmojās no avīzēs un žurnālos redzamajiem darbiem un izšuva neliela
formāta darbus, taču pašlaik iemīļojusi
dabas skatu tēmu, jo sevi uzskata par
lielu dabas mīlētāju un vērotāju.
Izstādes atklāšanas dienā apmeklētāji tika iesaistīti arī radošajās
darbnīcās, kurās katrs varēja iemēģināt roku krustdūriena izšūšanā uz netradicionāla pamata, uz māla plāksnītēm. Pēc tam pie kaﬁjas tases raisījās
interesantas sarunas .
Iztāde Madlienas bibliotēkā būs apskatāma līdz 3. jūnĳam.
Anita Zaica,
Madlienas bibliotēkas bibliotekāre

Pie draugiem V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā

Jebkuras izglītības iestādes veiksmīga attīstība ir atkarīga no prasmes
sadarboties, gūtās pieredzes savstarpējās aktivitātēs un radošas vēlmes
jaunā meklējumos.
6. maĳā jau astoņpadsmito gadu

šoreiz Kuldīgas ģimnāzĳā tikās seni sadarbības partneri un draugi – skolēni
un pedagogi no Jūrmalas Valsts ģimnāzĳas, Aizputes vidusskolas, Saldus 2.
vidusskolas un jau otro gadu arī Madlienas vidusskolas. Tikšanās reizē sko-

lēniem bĳa iespēja iepazīties ar pilsētu
kultūrvēsturisko vidi – tikko restaurēto
Kuldīgas Rātsnamu, kura telpās strādā
novada pašvaldība, sasveicināties ar
Ēvaldu Valteru, kura skulptūra lieliski iekļaujas pilsētvidē, priecāties par
senatnīgo vecpilsētu, Ventas rumbu
un Vēstures muzeju. Gandarījums par
Kuldīgas ģimnāzĳas skolēniem, kuri
ar lielu interesi un patriotismu stāstīja
par savu pilsētu.
Vakara gaitā jaunieši iesaistījās
erudīcĳas spēlēs, vēroja mājinieku
iestudētu izrādi, apskatīja skolu un
izklaidējās disko mūzikas ritmos. Savukārt pedagogiem bĳa iespēja dalīties pieredzē un iespaidos par mācību
gadā aktuālo izglītībā un sabiedrībā
kopumā. Nākamā tikšanās 2017. gada
pavasarī Madlienā.
Madlienas vidusskolas
direktors Edgars Viņķis
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Madlienas vidusskolā sveic mācību priekšmetu olimpiāžu,
konkursu un sporta sacensību uzvarētājus

Mācību gads ir tuvu noslēgumam.
Daudzi skolēni kopā ar saviem pedagogiem un vecākiem var būt gandarīti
par iegūtās izglītības kvalitāti, veiksmīgiem jauniešu startiem sporta spēlēs
un sacensībās, radošajām spējām un
teicamajām zināšanām mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.
Skolas pateicības rakstus par kvalitatīvu mācību darbu, radošumu un
iniciatīvu, gūstot augstus panākumus
mācību priekšmetu olimpiādēs un
konkursos, saņēma Madlienas vidusskolas skolēni: 2.a kl. – Haralds Veide;
4.a kl. – Nauris Nutovcevs; 5.a kl. – Alise Trence, Ilgonis Vēzis; 6.a kl. – Linda
Šķēla, Edgars Mežajevs; 7.a kl. – Linda
Smilškalne,
Patrīcĳa Laurinoviča,

Elīza Rasma Bičevska;8.a kl. – Ērika
Bogdanova, Elīna Vosveniece, Jogita
Lazdiņa, Tince Mūrniece, Laura Krupskaja, Linda Streile; 9.a kl. – Raimonds
Batura, Liene Krūmiņa, Sonora Sproģe,
Dārta Liepiņa; 10.kl. – Krista Klesmane, Anna Stauža, Estere Ozoliņa;11.kl.
– Undīne Piterniece, Elīza Linda Lapsa, Monta Meikališa; 12.kl. – Edgars
Sprukts, Aiga Pīķe, Iveta Streile. Krapes
ﬁliāles skolēni: 9.b kl. – Indra Rudzīte;
8.b kl. – Paula Kļaviņa, Lorita Rutka;
7.b kl. – Aleksandrs Balzeris; 6.b kl. –
Liene Skrupska, Ralfs Āboliņš, Rolands
Gasparsons, Mārtiņš Kalniņš. Savukārt
pateicību par augstiem sasniegumiem
dažāda līmeņa sporta spēlēs un sacensībās saņēma: 6.a kl.
– Elvis Vein-

Skolas Karoga svētkos 12. klašu skolēni tradicionāli nodeva skolas karogu 11. klašu skolēniem – turpmākajiem

bergs; 7.a kl. – Monta Antonoviča; 8.a
kl. – Emīls Smilškalns, Luīze Madara
Dzene, Sandra Kārkliņa, 9.a kl. – Alise
Dātava, Rainers Kriškāns, Eduards Praličs, 10.kl.– Lauris Streilis un Krapes
ﬁliāles 4.b kl. skolēns Ričards Šmits.
Novērtējot skolēnu mācību un
sporta sasniegumus, skolas direktors
E.Viņķis uzsvēra skolas pedagogu,
skolēnu un vecāku kopējo sadarbību
un tās nozīmīgumu ceļā uz noteiktu
mērķi – ceļš uz gudrību ir ceļš uz mūsu
panākumiem.
Vairākiem skolēniem, kopā ar pateicības rakstu tika pasniegtas medaļas ar skolas simboliku.
Šajā mācību gadā tika nodibināta
balva pedagogam – porcelāna izstrādājums ar skolas simboliku kā pateicība par ieguldīto darbu, sagatavojot
skolēnus mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem un sporta sacensībām, kuru skolēni guva godalgotas vietas (1.–3.vieta). Šogad balvu saņēma:
Vanda Kalniņa, Elita Atslēdziņa, Silvĳa
Tutāne, Zinta Saulīte, Andis Bičevskis,
Anita Jākobsone, Rasma Vērpēja, Inta
Oša, Maĳa Auziņa, Daiga Zamarina,
Ilze Smilškalne, Marina Dišereite, Jevgēnĳs Liepa un Rita Pučekaite.
Prieks un lepnums par visiem, kuriem zināšanas ir vērtība! Lai saulaina
un silta vasara dod enerģĳu un spēku
turpmākajiem sasniegumiem!
Madlienas vidusskolas
direktors Edgars Viņķis

tradīcĳu glabātājiem un mācību darba turpinātājiem. Skolas direktors pasniedza pateicības tiem skolēniem, kuru
mācību sasniegumi vērtēti no 7 līdz 10 ballēm. 4. klasē pateicības saņēma Daniela Lamberte, Nauris Nutovcevs, Ieva
Rābe, Alise Pētersone, Sanĳa Oleta Dombrovska, Undīne
Dzene, Kristianna Vjatere; 5. klasē – Alise Trence, Ilgonis
Vēzis, Dāvis Saimons Jākobsons, Elīza Liepiņa, Agĳa Masiule, Keita Lamberte, Emīls Ernests Zvirbulis; 6. klasē –
Justīne Kaktiņa, Edgars Mežajevs, Krista Streile, Elvis Veinbergs, Linda Šķēla, Mariko Vītoliņa; 7. klasē – Elīza Rasma
Bičevska, Reinis Jurka, Linda Smilškalne; 8. klasē – Ērika
Bogdanova, Laura Krupskaja; 9. klasē – Māra Kļaviņa, Kitĳa
Balode, Rainers Kriškāns; 10. klasē – Krista Klesmane, Evija Korovacka; 11. klasē – Undīne Piterniece, Airita Tirša; 12.
klasē – Aiga Pīķe, Edgars Sprukts, Iveta Streile un Krapes
ﬁliāles 4. klases skolēni
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Mērika KeitaSprukte, Ričards Šmits.
Šogad pirmo reizi Zelta liecību un naudas balvu 10 EUR
apmērā saņēma arī seši sākumskolas skolēni: Haralds Veide, Harĳs Jānis Pluģis, Paula Trence, Nauris Nutovcevs(Madlienas vidusskola) un Mērĳa Keita Sprukte, Natālĳa Cabuļeva(Krapes ﬁliāle),kuru sekmes, uzcītība, dalība interešu
izglītības programmās, skolas pasākumos tika atzīta kā
mērķtiecīga un godprātīga.
Pedagogi un skolas administrācĳa teica paldies visiem
tiem interešu izglītības kolektīviem, kuri visu mācību gadu
bĳa aktīvi darbojušies un skolu pārstāvējuši skatēs, konkursos un skolas pasākumos: 2.–4.klašu korim; 1.–2.klašu,
3.–4.klašu, 5.–6.klašu un 7.–9.klašu deju kolektīviem; skolas teātra pulciņam un volejbola komandām. Skolas sniegtajām balvām pievienojām ziedojumu no biedrības „Otrās

4.maĳā Madlienas kultūras namā
notika „Baltā galdauta svētki”, kuri
pulcēja vairāk nekā 40 vietējos iedzīvotājus.
1990.gada 4. maĳs mums deva otru
elpu. Atvēra ne tikai robežas, bet arī
acis, sirdis un prātus. Tā bĳa un ir mūsu
brīvība. Tā ir brīvība, kuru ir jāsvin.
Baltais galdauts bĳa simbols kopīga galda klāšanai un svinēšanai. Šos
svētkus radījām, lai būtu kopā, lai pieminētu labo, lai godātu Latvĳu simtgadē.
Aicinājām uzklāt kopīgu galdu, dalīties ar stāstiem un idejām, aicinājām
būt kopā – dziedāt, un atjaunot piederību savai ģimenei, savam ciematam,
savai tautai.
„Man ļoti patika sirsnīgā, vienkāršā atmosfēra un iespēja satikties ar citiem madlieniešiem. Patika izveidotais
video un spēle par Latvĳu”
Dace Iraids
„Kaut kas jauns, nebĳis, bet ļoti
jauks un sirsnīgs pasākums, kas kopā
pulcēja vairāk nekā 40 cilvēku. Siltā
uzņemšana ar tēju, mājās ceptu maizīti
un medu, sajūta, ka tiešām tevi gaida.
Skaisti klātais svētku galds, līdzi nestie cienasti un gardā skābeņu zupa,
vienoja visus pie galda ar sarunām un
patriotiskām dziesmām, ko dziedāja
Māra Kļaviņa un, protams visi kopā.
O. Atslēdziņa svētku uzruna, kopīgās
aktivitātes, dziedāšana, kopā būšana,
sarunas, viss bĳa pārdomāts un izdevies. Mīļš paldies kultūras nama darbiniekiem, par ieguldīto laiku, izdomu un
uzņemšanu. Paldies visiem, kas piedalījās šī pasākuma tapšanā.”
Dana Krēsliņa

mājas”. Tas bĳa patīkams un gards pārsteigums.
Karoga svētkos jau otro gadu Skolas padomes balvu 100
EUR apmērā pasniedza Skolas padomes priekšsēdētāja
Kristīne Kristjansone. Balvas laureāte 12. klases skolniece
Aiga Pīķe. Viņas vidējais vērtējums 9,25 balles. Uzņēmēju
balvu – 100 EUR vērtībā šogad saņēma 5. klases skolēni
Agĳa Masiule un Dāvis Saimons Jākobsons par visaugstāko
sekmju kāpinājumu. Balvām pievienots īpašs sertiﬁkāts,
kurš tiks izvietots skolas telpās.
Paldies šī gada balvu sponsoriem: SIA „Madliena 2”, IK
„LIEPA WEB SOLUTIONS”, Z/s „Kreimenes”, SIA „AGI M” (kafejnīca „Bitīte”) un Skolas padomes pārstāvjiem.
Lai visiem jauka atpūta vasaras brīvdienās!
Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

„Kopīgi svētki vieno. Kopīgās dziesmas vienoja dažādas paaudzes. Paldies Mārai par muzikālo pavadījumu.
Cilvēku atsaucība bĳa liela un tas ļauj
domāt, ka jaunā tradīcĳa Latvĳas Neatkarības dienas svinēšanai ir nepieciešama un Baltā galdauta svētki tiks

atzīmēti arī turpmāk. Lai šie svētki mūs
visus vieno ne tikai ģimenēs, ne tikai
pagastā, bet visā Latvĳā!”
Rasma Vērpēja
Materiālu sagatavoja Linda Iraids
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Turpinām iepazīstināt ar Madlienas vidusskolas absolventu atmiņu
stāstiem, kas ir aizsākušies jau 2015. gada augustā. Šajā avīzes numurā
piedāvājam 19. un 20. stāstu, to autori – Laima Kukule (Strade), 3. izlaidums (1977. gads) un Edīte Millere (Balode), 5. izlaidums, 1979. gads.
Lai jauka un patīkama lasīšana!

Pastaiga atmiņu pļavās

Manas bērnības dienu zeme ir Zādzene, kas atmiņā palikusi ar dīķi centrā, skaisto ozolu rindu, Cierkalniņu un
ābeļdārzu kalnā. Dzīvoju akmens mūra
mājā, kur vienā pusē bĳa dzīvojamās
telpas mūsu ģimenei, otrā – pasta nodaļa un komutators, ar kura palīdzību
nosūtīja telegrammas, tika veikta telefona sarunu savienošana. Tā bĳa interesanta aparatūra, ko mūsdienās varbūt var redzēt kādā muzejā. Šo tehniku
apguvu arī es – gan labiem darbiem,
gan varēja arī pablēņoties, kādam
piezvanīt un izjokot. Protams, ja mamma uzzināja – brāziens ne pa jokam.
Pirmos četrus gadus mācījos Zādzenes pamatskolā. Vienā telpā notika
mācības divām klasēm (1. un 3. klasei;
2. un 4. klasei). Interesi mācīties un labus „pamatus” ielika brīnišķīgi skolotāji – Guna Cināte, Līga Zvirgzdiņa un

Jānis Rinkuss. Skola – tā bĳa vieta, kur
ne tikai smēlos zināšanas, te dzīvoju
arī līdz vēlam vakaram, taču vajadzēja
vispirms izpildīt uzdotos mājas darbus un tikai tad varēja skatīties televizoru. Man tas bĳa svarīgi, un atmiņā
vēl šodien palicis, kā gribējās redzēt
daiļslidošanu. Atceroties Zādzenes pamatskolā rīkotos pasākumus, it īpaši
Jaungada karnevālus, beidzot esmu
sapratusi, kāpēc man patīk organizēt,
piedalīties, vadīt, būt kustībā.
Madlienas skolu sāku saukt par
savu 1970. gadā. Līdz ar to izmainījās
dienas gaitas – ja uz Zādzenes skolu
„čāpoju” kājām un izbaudīju gadalaiku
piedāvātās iespējas, piemēram, ziemā
visos grāvjos izmērīju kupenu dziļumu, tad uz Madlienas skolu braucu ar
padomju saimniecības autobusu... un
kavēties nedrīkstēja.

Pirmās sajūtas, ieraugot šo skolu,
bĳa nedrošība, satraukums, neziņa, kā
būs. Mūs, Zādzenes skolas absolventus, visus nesalika vienā klasē, izšķīra.
Šeit es satiku stingro, prasīgo, mīļo, ar
vieglu humora izjūtu apveltīto audzinātāju Andri Šrāderu. Visu cieņu viņam.
Audzinātājs no pirmās dienas mums
mācīja būt patstāvīgiem, saprast, kas
ir labs darbiņš un kas slikts.
Un te nu man gribas iebrist atmiņu pļavās... Kartupeļu talkas padomju
saimniecības „Madliena” laukos rudenī, kā zēni mētājās ar kartupeļiem
un baidīja meitenes ar pelēm. Klases
vakari, kuriem galvenokārt gatavojās
meitenes, zēni bĳa kautrīgi, ķiķinājās,
skraidīja iekšā un ārā, bet meitenēm
gribējās arī dejot. Patīkamas atmiņas
ir par Tautu draudzības festivāliem –
iepazīšanās, priekšnesumi, rotaļas,
ekskursĳas, dāvaniņas... Festivālu organizēšanā daudz laika, izdomas un
enerģĳas ieguldīja skolotājas Antonija Mikšta, Valentīna Caune – paldies
viņām. Pēc vidusskolas beigšanas vēl
ilgi sarakstījos ar meiteni un zēnu no
Uzbekĳas.
Par lielu piedzīvojumu izvērtās
brauciens uz Uļjanovsku ciemos pie
pulciņa varoņa Mihaila Zubkova mātes.
Pirmoreiz tik tālu – vispirms neaizsniedzamā Maskava, tad vēl kādas 12 stundas ceļā līdz Uļjanovskai. Lai nokļūtu
galamērķī, mūs sasēdināja automašīnās „Volga”, devāmies ceļā, apkārt
tumsa, braucam, un tad divas mašīnas
nogriežas pa kreisi, viena pa citu ceļu
– dubļi, bedres. Kāpēc nebraucam, kur
citi?
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Satraukums ne pa jokam – kas būs?
Viss beidzās labi, it kā īsāko ceļu braucām. Nākamajā dienā devāmies ciemos pie varoņa mātes – augstās gultas,
lielie spilvenu kalni... cienasts – pīrāgi,
pildīti ar olu, kāpostiem, sīpoliem. Viss
pasniegts ar mīļumu. Nokožu un valstu
pa muti, negaršo... paskatos apkārt,
neviens neredz, un pīrāgu pametu zem
gultas. Māmuļa, redzot, ka pīrāga rokās nav, ar mīļumu un glāstiem dod
nākamo... arī tas nonāk turpat, kur iepriekšējais. Tikai pēc gadiem sapratu
izdarīto, un par to – liels kauns.
Tā kā mūsu mīļais audzinātājs bĳa
sporta skolotājs, tad piedalījāmies visādās aktivitātēs. Pavasarī devāmies
laivu braucienā pa Ogres upi. Zēni neiztika bez replikām – Andris un Ivars
tik nosaka, ko nu tās meitenes, nemāk
pat lāga airēt utt. Un ticiet vai neticiet,
pēc kādām 20 min es un Daina aiz
smiekliem gandrīz „nomirām”, skatāmies – brašuļi ir apgāzušies, ķepurojas, un blakus viņiem peld atvērta lielā,
biezā latviešu valodas grāmata (vairs
nevarējām paairēt un uzsēdāmies uz
sēkļa).
Skolas gados radās daudz un dažādu ideju. Diezgan būtiskas bĳa atmiņu
klades. Ieraksti bĳa daudzveidīgi gan

saturiski, gan pēc noformējuma, un tas
prasīja gan laiku, gan izdomu. Manā
atmiņu kladē ir ieraksti, beidzot 8. klasi un arī absolvējot vidusskolu. Šo kladi esmu ņēmusi līdzi uz salidojumu, lai
kopīgi palasītu un pasmaidītu.
1977. gadā pabeidzu Madlienas vidusskolu, atceros svinīgumu, baltas
kleitas, skaistas runas, vēlējumus, apliecinājumu par sasniegto, ziedus... Atmiņā spilgti palicis audzinātāja rokas
spiediens un vārdi: „Novēlu tev tādu

riktīgu puišu klasi audzināšanā.” Tas
arī piepildījās.
Savu nākamo profesĳu redzēju tikai
ar skaitļiem. Nolēmu studēt Liepājas
Pedagoģiskajā institūtā par matemātikas skolotāju. Vislielākais paldies
skolotājām Ilzei Rengartei un Ainai
Šrāderei par prasmi iemācīt sarežģītos
priekšmetus.
Bet dzīve ieviesa savas korekcĳas.
Skrundas 42. PTS (Profesionāli tehniskā skola) vajadzēja matemātikas skolotāju, un mācību iestādes direktors
teica – kas ir teorĳa bez prakses... Sāku
strādāt savā pirmajā un vienīgajā darba vietā Skrundas profesionālajā skolā (nosaukumi vairākkārt mainījušies)
par skolotāju, mācīju matemātiku, tas
bĳa īss brīdis. Strādāju par kopmītņu
audzinātāju, kopš 1982. gada mācīju
profesionālos priekšmetus ēdināšanas
servisa specialitātes audzēkņiem un
bĳu audzinātāja. Pēdējos septiņus gadus skolā strādāju vēl papildu darbu,
veicu ārpusstundu darba organizatores pienākumus.
Paralēli darbam studēju LLU, iegūstot bakalaura grādu inženierzinātnēs.
Pedagoģisko izglītību ieguvu LLU Humanitārā institūta programmā DELATE.

– saules gaismas apmirdzētais saprašanās ceļš, un jāmeklē iespēju ceļš uz
virsotnēm.”
Ģimene ir mana bagātība. Man ir
mīlošs vīrs, dēls, divas meitas, divas
mazmeitiņas un mazdēliņš. Dzīvoju
skaistā vietā Ventas krastā. Esmu aktīvās atpūtas cienītāja. Dejoju tautas
deju kolektīvā „Virši” un jau 15 gadus
apmeklēju līnĳdeju klubu „Jautrie zābaciņi”.
Ļoti, ļoti patīk ceļot. Interesanti ir
vairāku dienu izbraucieni pa Latvĳu
kopā ar ģimeni. Pamatā ceļoju pa Eiropu, pēdējais bĳa uz Sicīlĳu, saviļņojoši bĳa skatīties uz Etnu, kā tā „pīpē”,
staigāt gar krāteru malām... Esmu iepazinusi Vidusāzĳu, pabĳusi pie Baikāla
un citur.
Mana mīļā Madliena, es dzīvoju
Kurzemē, bet mana sirds, domas, labie
vārdi pieder Tev! Mīļie, cienījamie Madlienas vidusskolas skolotāji, patiess
paldies jums visiem, visiem, kuri sniedzāt zināšanas un dalījāties ar savu
sirdsgudrību! Skolotājiem novēlu, lai
nepietrūkst spēka, pacietības, lai spējat gūt gandarījumu par labi padarītu
darbu. Skolai novēlu pastāvēt ilgus
gadus, saglabāt labo slavu, būt orien-

Skolā nostrādāju 37 gadus, 2015. gada
31. augustā iestādi likvidēja.
Audzēkņiem daudzreiz bĳu teikusi:
„Izvēlies ceļu, kuru iet! Neļaujies viegli
ejamam ceļam, jo tas var būt maldīgs!
Katram ir jāizvēlas savs, pats labākais

tētai uz sasniegumiem un rast jaunas
izaugsmes iespējas, draudzīgu un darbīgu pedagogu kolektīvu, talantīgus
skolēnus.
Laima Kukule (Strade)
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Atmiņas, kas paliek sirdī

Mana dzimtā puse ir Vērene, Madlienas pagasta tālākais nostūris. Esmu
5. izlaiduma absolvente 1979. gadā.
Manas skolas gaitas aizsākās 1968.
gadā Madlienas astoņgadīgajā skolā,
kura atradās muižā. Mēs bĳām divas
pirmās klases – vienā mācījās bērni
no bērnudārza, bet mūsu klasē visi tie,
kuri zināšanas bĳa apguvuši pašmācībā. Pirmā skolas diena izvērtās par lieliem svētkiem. Astotās klases audzēkņi mūs, mazos ķiparus, veda pie rokas
uz klasēm. Audzinātāja līdz trešajai
klasei bĳa Marta Lejniece, ļoti mīļa un
jauka.
Tā kā līdz skolai bĳa 12 kilometri un tos izbraukāt katru dienu nebĳa
iespējams, dzīvojām skolas internātā.
Tajā laikā ziemas bĳa tādas, ka sniegs
nenokusa līdz aprīlim, un tāpēc bĳa
reizes, kad uz skolu mūs veda tētis ar
zirdziņu. Sals tāds, ka acis no pieres
„sprāgst ārā”, bet kas tā bĳa par romantiku! Meži piesniguši, sarma vizuļo
visos zāles stiebros un koku zaros, un
kupenas tādas, ka zirgam līdz vēderam. Internātā dzīvot bĳa ļoti interesanti, it īpaši, esot bērnam.
Lai īsinātu laiku, vakaros spēlējām
paslēpes skolas koridoros un pagrabos. Jāatzīst, ka tas bĳa diezgan baisi, jo koridori un pagrabi bĳa tumši
un mistisku ēnu pilni. Un, ņemot vērā
bērnu attīstīto fantāzĳu, tur bĳa pilns
ar briesmoņiem, kas to vien gaidīja, lai
saķertu kādu. Bet tas padarīja spēles
vēl aizraujošākas. Pēc mācību stundām vakaros skolotāja Dzidra Megi

vadīja dramatisko pulciņu. Mums,
mazajiem, ļāva skatīties, kā „lielie”
gatavojas izrādēm. Protams, neiztika
arī bez palaidnībām. Pie skolas bĳa
ābeļdārzs, un tad vakaros devāmies
„misĳā” – nočiept kādus ābolīšus un
bumbierīšus.
No ceturtās klases mūsu audzinātāja bĳa Antonĳa Mikšta, kura ar lielu
entuziasmu mācīja krievu valodu un
organizēja skolas sadraudzības festivālus, kuros piedalījās audzēkņi no
visām padomju republikām.
Kad pārcēlāmies uz jauno skolu
Madlienas centrā, likās, ka esam nokļuvuši citā pasaulē – plaši gaiteņi,
katram mācību priekšmetam atbilstoši
iekārtots kabinets, liela sporta zāle un
mājīga ēdnīca. Skolā ne tikai mācījāmies, bet arī strādājām. Bĳa dežūras
klasē un virtuvē. Atmiņā palikušas
pirmdienu rītu līnĳas ar dežūrējošās
klases ziņojumiem par pārkāpumiem
un labajiem darbiem.
Nezinu kāpēc, bet mūsu klasei
ik pēc dažiem gadiem mainījās klases audzinātāji. Sestajā klasē mūsu
audzinātājs bĳa Māris Siliņš – jauns,
enerģisks, tikko atgriezies no dienesta armĳā. Kopā ar viņu pēc stundām
aiz estrādes spēlējām dažādas spēles,
bet ķīmĳas stundās taisījām dažādus
eksperimentus, kas ļāva mums justies
kā īstiem zinātniekiem. 7. un 8. klasē
mūsu audzināšanu pārņēma bioloģijas skolotāja Tālĳa Jirgena. Viņa bĳa
pilnībā pārņemta ar dabas zinībām.
Viss kabinets bĳa pilns ar dažādiem

eksponātiem un uzskates materiāliem,
un skapī varēja sasveicināties ar īstu
skeletu.
Protams, par visiem skolotājiem var
uzrakstīt daudz jauku vārdu, lai gan
skolas laikā tā nelikās. Mani mīļākie
skolotāji bĳa latviešu valodas skolotāja Dzidra Megi, sporta skolotājs Andris
Šrāders un mūsu vidusskolas audzinātāja Ilze Rengarte. Skolotāja Dz. Megi
bĳa stingra un prasīga, jo gramatikas
likumi bĳa jāiemācās kā grāmatā. Kopā
ar viņu piedalījāmies daiļlasīšanas
konkursos un gatavojām priekšnesumus Jaungada eglītēm.
Ar sporta skolotāju man bĳa īpašas attiecības, viņš mani vienmēr mīļi
sauca par Dūduliņu, laikam tāpēc, ka
mans uzvārds bĳa Balode. Par lielu
prieku sporta stundās viņš pats spēlēja klavieres, un mēs aktīvi kustējāmies,
soļojām un skrējām mūzikas ritmā.
Basketbols, volejbols un badmintons
bĳa mani mīļākie sporta veidi. Pēc
stundām vienmēr gājām uz papildu
nodarbībām. Kāds mums bĳa patiess
prieks, ka mēs, astotās klases skolnieces, uzvarējām vienpadsmitās klases
meitenes! Rudeņos un pavasaros notika krosa skrējieni skolas estrādē, ziemā – slēpošanas sacensības Plāteres
pilskalnā. Finišs vienmēr bĳa pret kalnu, kad nespēkā kritu gar zemi un kāds
jau elpoja pakausī. Aizrāvāmies arī ar
ekstrēmu sajūtu tveršanu sporta stundās – peldēšanu baseinā, izkarsēšanos pirtī un vārtīšanos baltajā sniegā.
Skolotāja Ilze Rengarte palikusi
prātā ar pamatīgu un saprotamu jaunās vielas izskaidrošanu. Man liekas,
ka mēs bĳām viņas mīļākie audzēkņi.
Skolotājs Fridrihs Funkners mācīja ne
tikai vācu valodu, bet arī militārās apmācības. Tās bĳa šausmas, jo stundā
noteiktā laikā bĳa jāizjauc Kalašņikova
automāts. Rokas trīcēja, spēka nebĳa
– visi pilnīgā panikā. Un vēl tā „trakā”
šaušana, kad visas lodes pēc „piena”.
Lai nokārtotu ieskaiti, mēģināju skolotāju apmānīt, nemanīti ļaujot savā vietā izšaut kādam no klases puikām.
Kad absolvēju vidusskolu, vajadzēja domāt par turpmāko. Visu laiku
plānoju doties mācīties uz Fizkultūras
institūtu, lai kādreiz, iespējams, at-
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grieztos strādāt Madlienas skolā, bet
liktenim bĳa savi plāni.
Tā pēc vidusskolas beigšanas iestājos Ogres tirdzniecības skolā, ieguvu
pārdevējas specialitāti un pirmos gadus strādāju Madlienas tirdzniecības
centrā. Pēc tam atkal jauns pagrieziens
dzīvē – aizbraucu dzīvot uz Rīgu. Desmit gadus strādāju Rīgas 12. arodvidusskolā kopā ar māsu Vilmu, kura bĳa
direktore. Tad mūsu skola tika reorga-

Mana Madliena
nizēta un atgriezos darbā tirdzniecībā.
Nu jau 15 gadus strādāju uzņēmumā
„Jānis Roze”.
Pateicoties skolotājam Andrim Šrāderam, joprojām aktīvi nodarbojos ar
sportu – apmeklēju ūdens aerobiku un
ziemā slēpoju.
Spēku jaunai darba nedēļai rodu
savās lauku mājās Vērenē, kur kopā ar
ģimeni esam iekārtojuši ļoti lielu puķu
dārzu, kas priecē gan acis, gan sirdi.
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Tur arī notiek uzmundrinoši iknedēļas
pirts rituāli, kā arī tā ir vieta, kur vienmēr satiekas visa ģimene: meita Ieva,
dēls Lauris, kā arī divi mazbērni – Kate
un Gustavs, un neiztikt bez māsām –
Intas un Vilmas.
Savai skolai novēlu saglabāt tās
labo vārdu un slavu, skolotājiem – izturību, gudrus, mācīties gribošus un
spējīgus audzēkņus.
Edīte Millere (Balode)

Skaistais izlaiduma laiks…

Kad ceriņi zied un taureņi lido – ir
klāt jaukais izlaiduma laiks! Viens no
skaistākajiem notikumiem jaunu cilvēku dzīvē. Šie svētki ir kā pietura , kurā
apstājies absolvents padomā par to ,
cik garš ceļa posms jau veikts un par
to, cik daudz iespēju vēl ir priekšā.
Saules apmīļotā 21. maĳa sestdienā
savas jaunības durvis plaši vēra vaļā
Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un

mākslas skolas absolventi.
Ar prieka asarām acīs un skumjām
par šķiršanos, ar gandarījuma sajūtu
par paveikto, pedagogi pēdējo reizi tikās ar saviem audzēkņiem, kas tagad
jau stāv uz savas dzīves jaunā posma
sliekšņa.
“ Ej, nešaubies, ceļš labi sācies,
No Tevis dzīve prasīs daudz.
Ej, mūžu dzīvo , mūžu mācies,

Un visu mūžu audz.’’
Ar prieku vēlos pavēstīt, ka šogad
mūzikas un mākslas skolu absolvēja
12 audzēkņi: mūzikas nodaļā - “Taustiņinstrumentspēlē- klavierspēle ”– Jogita Baltmane, Beāte Blauberga, Ance
Ikauniece, Ruvīms Kiseļovs, Sonora
Sproģe ; akordeona spēlē – Paula Stauža ; “Pūšaminstrumenspēlē – ﬂautas
spēle ” –Ance Škutāne un saksofona
spēlē – Kristers Sams. Mākslas nodaļā
: Monta Antonoviča, Elīza Rasma Bičevska, Kristers Kristjansons un Monta
Meikališa.
Mūzikas un mākslas skola ar Pateicības rakstiem apsveica absolventu
vecākus – par gādību un rūpēm , ko
devāt saviem bērniem skolas gaitās,
par labām un teicamām sekmēm un
par aktīvu dalību skolas un ārpusskolas pasākumos : Beātes Blaubergas vecākiem, Jogitas Baltmanes vecākiem
, Ances Ikaunieces vecākiem, Montas
Meikališas vecākiem , Montas Antonovičas vecākiem un Elīzas Rasmas Bičevskas vecākiem.
Novēlējums absolventiem- Nekad
nepalikt pieticības malā, vienmēr censties izvirzīt aizvien jaunus mērķus un
tos arī sasniegt!
Kultūras metodiķe Ilva Kaulača.

Pēdējās skolas dienas saldākas dara „Otro Māju” dāvinājums
Skolas administrācĳa saka lielu paldies biedrībai „Otrās mājas”, kura rada iespēju ziedot saldumus, bakalejas
izstrādājumus, sulas un ābolus Madlienas vidusskolas skolēniem. Darām zināmu, ka dāvinājums izlietots:
23.maĳā skolēni, kuri ēda pusdienas saņēma piedevu pie skolas pusdienām – ābolu un sulas paciņu;
28.maĳā minerālūdens tika izsniegts skolēniem –
tautas deju kolektīvu dalībniekiem, kuri piedalījās tautas
deju kolektīvu festivālā „Latvju bērni danci veda” Ludzā;

30.maĳā minerālūdens un bakalejas izstrādājumi
tika pasniegti skolēniem – interešu izglītības programmu
dalībniekiem skolas mācību gada noslēguma pasākumā –
Karoga svētkos;
Iepakojuma maisiņi tiks izmantoti skolēnu maiņas
apavu glabāšanai skolas garderobē.
Lai saulainā un siltā vasara mums sniedz enerģĳu turpmākajam darba cēlienam!
Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis
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Atskaties, pirms ej tālāk uz Latvijas simtgadi!

Mūsu biedrība Otrās Mājas piedalījās Ogres novada pašvaldības
izsludinātajā
projektu
konkursā
“R.A.D.I.- Ogres novadam” ar projektu
“Atskaties, pirms ej tālāk uz Latvĳassimtgadi!”
Šajā projektā uz biedrības Otrās
Mājas 12 gadu jubilejas fona, tika uzsākta jauna , inovatīva ideja intereses
radīšanai par gobelēna tehniku. Kopdarbs, ko vēlāk dāvinās Madlienas
pagasta pārvaldei, tekstīlmākslinieces Edītes Lases vadībā, tika uzsākts
28.maĳā-jubilejas svinībās, Madlienas
kultūras namā, ar ļoti interesantu stāstījumu par gobelēna rašanās tehniku. Klātesošie pirms un pēc jubilejas
pasākuma izmēģināja roku veiklību
strēmelīšu ievilkšanā, bet galvenais,
deva kopīgu ieguldījumu kopīga darba
veidošanā, ar apziņu, ka tā būs dāvana
savam pagastam.
Kopā ar biedriem, draugiem, lūgtajiem ciemiņiem atskatījāmies uz 12
gadu darbību, kas bĳa parādīti prezentācĳas materiālā un papildināti ar

Lilĳas Paegles stāstījumu uz ekrāna,
suminājām atbalstītājus un darbīgākos biedrus. Iepazināmies ar radošo
darbnīcu rezultātiem-izstādi, kur redzējām Ainas Šeturiņas bagātīgo un
skaisto adījumu un tamborējumu klāstu un Māras Igaunes, Airas Treiģes un
Svetlanas Prūses pērļošanas darbu
izstādi, kā arī varēja iepazīties ar foto
materiāliem par dažādām aktivitātēm
biedrībā.
Pateicoties pašvaldības projekta
līdzﬁnansējumam, viesi un biedri sēdēja pie skaisti klātiem galdiem, vērojot prezentācĳas materiālu, saņēma
dāvaniņas, ziedus, pateicības rakstus,
baudīja skaistus priekšnesumus un jutās gandarīti par savu un atbalstītāju
darbību biedrības un sabiedrības labā.
Atskatījās uz padarīto, lai ietu tālāk uz
Latvĳas simtgadi.
Priekšnesumus, kas līdz asarām
aizkustināja daudzus klātesošos, sniedza Stepiņu ģimenes aizbildniecībā
esošie bērni. Dejotāju pārī puisis no
Stepiņu ģimenes- Kristaps Strazdiņš

(piedalījies arī starptautiskos konkursos un meitene no Milleru ģimenesAnce Millere, pārējie Stepiņu ģimenes
bērni, kas uzstājās bĳa Soﬁja Ivanova,
Kristīne Strazdiņa, Mirdza Strelkova,
Andris Jakovļevs, uzstājās arī rīdzinieki, tēvs un meita Normunds un Kristiāna Bērziņi. Saviļņojoši bĳa klausīties
tik emocionālus izpildījumus atskaņojumus, dziesmas, dejas. Paldies viņiem. Pasākumu pārdomāti vadīja Inga
un Jogita Lazdiņas.
Šajā projektā liels paldies jāsaka
aktīvajai projekta atbalstītāju komandai Edītei Lasei, Veltai Zilbereizenai,
Mārītei Pētersonei, Airai Treiģei, Rinetai Dombrovskai, Jolantai Vjaterei, Līgai Kalniņai, Svetlanai Prūsei, Liesmai
Lazdiņai, Annai Jermacānei, Rasmai
Možeiko, Tatjanai Adĳānei, Dacei Rozenbergai, Ludim Lazdiņam un Madlienas kultūras nama direktoram Viesturam Lazdiņam kā arī tehniskajam
darbiniekam Marekam Liepam.
Par projekta līdzekļiem iegādājām
līdzekļus gobelēna veidošanas apmācībai un paša gobelēna veidošanai.
Projekta rezultāts- gobelēns ar Madlienas simboliku tiks pasniegts “Madlienas dienas” svinībās, bet līdz gatavā
darba tapšanai ik viens interesents reizi nedēļā varēs iegriezties Madlienas
kultūras namā, kur reizi nedēļā varēs
pielikt savas rokas, kopīga darba veikšanā. (sekojiet reklāmai par konkrētiem datumiem).
Atskaties, pirms ej tālāk uz Latvĳas
simtgadi!
Biedrības Otrās Mājas vadītāja
Lilija Paegle

Madlienas skolēnu sporta sasniegumi maija mēnesī
Latvĳas skolēnu 69 spartakiādes
‘’Jauno vieglatlētu kausa’’ sacensībās
16.maĳā Koknesē Madlienas skolēni
izcīna pirmo un trešo vietu kopvērtējumā.
Madlienas v-skolas zēnu komanda(Praličs Eduards, Smilškalns Emīls,
Kriškāns Rainers, Šteinbergs Andris,Bite Ralfs,Dehtevičs Ivars) kopvērtējumā
izcīnīja 1.vietu, meitenes (Antanoviča
Monta, Smilškalne Ramona, Dzene
Luīze, Kļaviņa Māra, Kārkliņa Sandra,-

Bogdānova Ērika) 3 vietā.
Labākie rezultāti Madlienas v-sk.zēniem, 400m pirmajā vietā ar rezultātu
55.50s Kriškāns Rainers , Praličs Eduards pirmajā vietā 100m ar rezultātu
11.72s un arī pirmais tāllēkšanā 5.75m,
Smilškalns Emīls pirmais 1500m ar rezultātu 4.45.10min otrais šķēpa mešanā 39.75m.
4x100m stafetē (Kriškāns Rainers,
Smilškalns Emīls, Šteinbergs Andris,
Praličs Eduards) pirmajā vietā 48.53s.

Bite Ralfs pirmā vietā augstlēkšanā ar
rezultātu 1.45m.
Meitenēm Monta Antanoviča pirmā 1500m ar rezultātu 5.45.30min,
otrajā vietā Siliņa Alta 5.58.80min.
Kļaviņa Māra otrā vietā lodes grūšanā
8,69m.Dzene Luīze trešā vieta tāllēkšanā 4.24m. Šķēpa mešanā Smilškalne Ramona otrā vietā 34,64m. Kārkliņa
Sandra otrā vietā 400m ar rezultātu
1.10.4min.
Sporta skolotājs Jevgēnijs Liepa

2016. gada jūnijs

Mana Madliena

Laiks
Ziedonim
3. maĳā, dzejnieka Imanta Ziedoņa
dzimšanas dienā, Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē notika I.Ziedoņa fonda
„Viegli”rīkotā apbalvojuma „Laiks Ziedonim” laureātu godināšanas ceremonĳa. Jau trešo gadu apbalvojums tika
pasniegts 5 nominācĳās – zinātnes
nominācĳā „Tauriņu uzbrukums”, apbalvojums novadpētniecībā „Kedas”,
nominācĳā „Zemi es mācos”, nominācĳā bērni un jaunieši „Rabarbers” un
nominācĳā par dzīvi literatūrā „Bize”.
Šogad laureātu pretendentu vidū
tika izvirzīta arī Madlienas vidusskolas
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latviešu valodas un literatūras skolotāja Zinta Saulīte nominācĳā par dzīvi
literatūrā „Bize”. Ar iegūto laureāta
diplomu klātienē Dzintaru koncertzālē
skolotāju sveica skolas direktors Edgars Viņķis un direktora vietniece Elita
Atslēdziņa.
Lepojamies, ka mums ir iespēja
strādāt kopā ar radošu, inovatīvu, savu
darbības jomu mīlošu kolēģi, kura
māca mīlēt dzīvi un literatūru arī saviem skolēniem.
Madlienas vidusskolas
direktors Edgars Viņķis

Topošo pirmklasnieku vecākiem!
Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskolas administrācĳa informē, ka ar 2016.gada 1.februāri ir uzsākta
skolēnu reģistrācĳu uzņemšanai 1.klasē 2016./2017.mācību gadā.
Uzņemšanas kārtība:
1. Piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē, vecāki (aizbildņi) uzrāda personu apliecinošus dokumentus un bērna
dzimšanas apliecību.
2. Vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu. Iesniedzēja klātbūtnē iesniegums tiek reģistrēts.
3. Pēc iesnieguma iesniegšanas vecāki vienas nedēļas laikā skolas lietvedībā iesniedz šādus dokumentus:
- Bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u) vai izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīnas kartes
(veidlapa 027/u) par iepriekš veiktajām proﬁlaktiskajām vakcinācĳām;
- Izziņa par pirmsskolas izglītības programmas apguvi un bērna sasniegumu aprakstu (ja tādi ir).
Vecāki vai personas, kas realizē aizgādību, piesaka bērnu mācībām 1.klasē tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit 7 gadi.

Aicinām pieteikties vasaras sporta un atpūtas nometnēs!
Ar Ogres novada pašvaldību projekta konkursa „Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!”
līdzﬁnansējumu Madlienas vidusskolā tiks organizētas divas nometnes Madlienas vidusskolas un
Krapes ﬁliāles skolēniem.
Sporta un atpūtas nometne “Madlienas vasara 2016” 5.-9.klašu skolēniem.
Dienas nometne notiks no 04.07.2016 līdz 08.07.2016. Dalības maksa 17.25 Eur (ēdināšanas izdevumi)
Izglītojoša, sporta un atpūtas nometne “Krapes ņiprie 2016”
Diennakts nometne 1.-4.klašu skolēniem notiks no 01.08.2016 līdz 05.08.2016 Krapes ﬁliālē.
Dalības maksa 23.25 Eur. (ēdināšanas izdevumi)
Ar nometņu programmu var iepazīties skolas mājas lapā madlienasvidusskola.lv
Sīkāka informācĳa pa t. 28678885 skolotāja Rita
Pieteikšanās pat.65039106

Madlienas vidusskola uzņem skolēnus 10. klasē 2016./2017. mācību gadam
Skola piedāvā apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu
Dokumentus pieņem skolas lietvedībā no š.g. 13. - 17. jūnĳam.
Iestājoties nepieciešami sekojoši dokumenti:
apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (oriģināls);
skolēna vecāku direktoram adresēts iesniegums, norādot skolēna vārdu, uzvārdu, personas kodu,
pieraksta (deklarēto) dzīvesvietu mācību laikā;
medicīniskā karte (026/u veidlapa)
Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte)
Tālrunis uzziņām 65039106, 65039158
Vidusskolā tiek uzņemti skolēni ar pietiekamiem vērtējumiem visos mācību priekšmetos uz pārrunu pamata!

KULTŪRAS NOTIKUMI
MADLIENĀ

No 23.maija Madlienas kultūras nama foajē
Fotogrāfa Zigfrīda Zilbera Foto personālizstāžu cikls
„Laika pieturas” 1979. Madliena (piedāvā Slīde)
10.jūnijā plkst.22:00
Estrādes atklāšanas balle ar
Dj Edgaru Damani ieeja 2 EUR
14.jūnijā aicinām apmeklēt pasākumus
Komunistiskā genocīda upuru piemiņai
Plkst. 13.00 piemiņas brīdis kapu kalniņā
pie pieminekļa
Plkst. 13.30 represēto pagasta iedzīvotāju
tikšanās Madlienas bibliotēkā

21.jūnijā “Satiec sauli Plāterē”
Saulgriežu svinēšana Plāteres pilskalnā
20:00 ozola rituāls, sadziedāšanās, rotaļas.
22.00 saules pavadīšana, uguns rituāls.
00.00 spēlē koklētāja Laima Jansone
01.00 danči.
03.00 rīta rasas rituāls, saules sagaidīšana.

23.jūnijs – Līgo Madlienā
no 9:00 – 12:00 Zāļu tirgus.
Pa vidam dažādas atrakcijas, kurās iespēja piedalīties
gan lieliem gan maziem (vainagu pīšanas sacensības,
kāpšana pēc labumiem,izjāde ar zirgu).
10:30 pie kultūras nama ielīgošanas deju koncerts,
noslēgumā Madlienas Līgu un Jāņu sveikšana.
12:00 Ozolu birzī trakais skrējiens no kalna
“LĪGO RIEPA 2016“ .
23:00-4:00 Līgo balle ar Ēriku Budēviču. Ieeja bez
maksas.
23:30 Jāņu ugunskura iedegšana.
Vasaras sezonā Āra kino pie Madlienas kultūras
nama, ja laika apstākļi būs atbilstoši – konkrētāka informācija būs pieejama aﬁšās un internetā.

Par meža ugunsnedrošo laiku

Rīgas reģionālā virsmežniecība informē, ka Valsts meža dienests (turpmāk - VMD) ar 2016.gada 2.maĳu nosaka meža ugunsnedrošā laika posma sākumu visā Valsts teritorĳā.
Saskaņā ar Latvĳas Republikas Ministru kabineta 17.02.2004.
noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 34. punktu, meža
ugunsnedrošajā laika posmā aizliegts:
1.
kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
2.
atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
3.
nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;
4.
veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības, izņemot atbilstoši ierīkotas vietas;
5.
medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot
trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un
gruzdēt spējīga materiāla;
6.
braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu
un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams
ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos
un meža apsaimniekošanai;
7.
ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem
transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
8.
bez saskaņošanas ar VMD mežniecību veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas
darba veicējus.
Meža ugunsnedrošajā laika posmā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar VMD mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju.
Papildus minētajam, saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 10.1 pantu meža īpašniekam (valdītājam) ir pienākums nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā, kā arī
pēc VMD amatpersonu pieprasījuma veikt meža ugunsgrēka vietas
uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācĳas.
Meža degšanas gadījumā, lūdzam zvanīt:
•
Rīgas reģionālās virsmežniecības operatīvajam
dežurantam – 20290468;
•
vai meža ugunsapsardzības inženierim – 29358889;
•
vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 112.

Līdzjūtības
Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti:
Lai nu mīļā zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūzu Lidiņai,
māmuļu uz Mūžības mājām pavadot.
Draudzenes Aina, Nataša, Skaidrīte un Žeņa

10.jūnijā plkst. 18:00 izlaidums
9.klašu skolēniem Madlienas vidusskolā;
plkst. 16:00 izlaidums 9.klašu
skolēniem Krapes ﬁliālē

“Klusums,tevis vairs nav,tikai atmiņas,kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti, – skan.”
(A.Gļauda.)
Izsakām līdzjūtību Dzidrai Leitānei, no brāļa atvadoties
Madlienas pagasta pārvaldes kolektīvs

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.

