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Cilvēks saaug ar to vietu, kur dzimis. 
Un, lai arī kur dzīve to aiznestu, vienmēr 
paliks dzīva kaut kāda daļiņa no iesā-
kuma punkta, no šūpuļa, no pirmajiem 
soļiem, pirmajiem draugiem, bērnī-
bas mirkļiem, viegluma un gaisīguma. 
Dzimtene ir līdzīgi kā māte, kas visu 
dzīvi ar neredzamām saitēm sasaistīta 
ar savu bērnu. 

Ir kaut kas tāds, ko nevar atraut, 
nevar saplēst, nevar salauzt. Sajūtas 
ir netveramas, tās nevar nozagt vai at-
ņemt neviens, tās ir kā gaiss, kuru var 
ieelpot, bet nevar ieraudzīt. 

Kāds vecs vīrs vilka sarkanbaltsar-
kano karogu mastā un raudāja. Viņa 
skatiens bija stingrs un saviļņojošs. Vil-
ka lēni un skatījās, kā tas tiecās augšup 
pretī debesīm. Un asaras kā lietus lāses 
noklāja viņa grumbaino seju, kurā katra 
grumbiņa liecināja par lielo dzīves pie-
redzi. Karogs vējā plīvoja brīvi. Un pretī 
tam plašums – zilā debess. Laikam kat-
ras dzīvās radības mērķis ir atbrīvoties 
no šķēršļiem, kas traucē, lai nokļūtu 
brīvībā, tiktu vaļā no smaguma, pretes-

tības, apspiestības. Lai nomestu lieko 
kā nastu un brīvi uzelpotu par vieglu-
mu, kas nācis kā balva.

Cik gan daudz viņš ir pārdzīvojis un 
piedzīvojis? Par ko viņš raudāja? Vai 
par tiem tuvajiem, ko zaudējis, varbūt 
tās bija prieka asaras par to, ka var dzī-
vot brīvā valstī? Vai varbūt prātā ir kādi 
notikumi, kas viņa dzīvē svarīgi notiku-
ši? Vai vienkārši pēkšņi uzliesmoja tik 
daudz skaistu atmiņu? Neviens to ne-
kad neuzzinās. 

Katram ir kāds stāsts, kāda sajū-
ta par vietu, ko sauc dzimtene. Un šīs 
sajūtas kā pērļu virtene veido to lie-
lo- kopējo. Itin viss piedzīvotais atstāj 
neredzamu nospiedumu. Un šī trauslā 
domu un sajūtu virtene tad arī uzbur 
Manu Dzimteni... 

Ir tāda vieta, kas nosaukta par Lat-
viju. Katrs to redz citādi, sajūt citādāk. 
Un mēs nevaram ieraudzīt citu, kā tikai 
savējo. Kaut tā būtu pēc iespējas tīrāka 
un gaišāka! 

Lai Tev jauki svētki!
Mareks Liepa
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Madlienas vidusskola un Gada Skolotājs 2016

Jau otro gadu Ogres novada izglītī-
bas pārvalde oktobra mēnesī organizē  
pasākumu sava novada izglītības ies-
tāžu darbiniekiem – „Gada Skolotājs”, 
kurā tiek sumināti novada pedagogi 
vairākās nominācijās, izvērtējot katras 
skolas izraudzīto pretendentu ieguldī-
jumu izglītības jomā, darba pieredzi un 
gada sasniegumus. 

21. oktobrī Madlienas vidusskola 
kopā ar  pirmskolu „Taurenītis” 20 sko-
lotāju sastāvā draudzīgi devās uz šo 
viesmīlīgi un skanīgi organizēto pasā-
kumu, kas notika Ogres Kultūras centrā 
un bija kupli apmeklēts. Jau pagājušā 
gadā Madlienas vidusskola varēja le-
poties ar uzvaru nominācijā „Par ino-
vācijām izglītības procesā (par jaunu 

mācību metožu, pieeju, stratēģiju, jau-
no tehnoloģiju pielietojumu mācību un 
audzināšanas darbā)”, kuru saņēma 
mūsu skolas skolotāja Elita Atslēdziņa. 
Šajā gadā kā pretendenti uz nomināci-
ju „Par ieguldījumu un sasniegumiem 
audzināšanas un ārpusstundu darbā” 
mūsu skola izvirzīja latviešu valodas 
un literatūras skolotāju Zintu Saulīti, jo 
esam ļoti pateicīgi skolotājai par  ak-
tīvu iesaistīšanos skolas Valodu jomas 
metodiskās komisijas darbā, paužot 
iniciatīvu un  vadot pasākumus, re-
gulāri sagatavojot jauniešus dažāda 
līmeņa konkursiem un olimpiādēm, 
kuros tiek gūti labi panākumi. Augsti 
novērtējam iepriekšējos gados aizsāk-
to, joprojām aktuālo un topošo rakstu 

ciklu „Madlienas absolventu atmiņu 
stāsti”, kas, sagaidot skolas 45. jubi-
leju, tiks apkopoti un izdoti grāmatā. 
Skolotāja jau daudzus gadus kvalitatī-
vi un ar radošu izdomu sagatavo visus 
lielākos skolas pasākumu scenārijus. 
Kaut arī skolotāja galveno balvu šajā 
nominācijā nesaņēma, kolēģu sirsnī-
ba, pateicība un mīlestība kā ziedos, 
tā vārdos neizpalika.

 Nominācijā „Par ilggadēju un god-
prātīgu darbu” skola izvirzīja vēl vienu 
pretendentu titulam  „Gada skolotājs 
2016” – sporta skolotāju Jevgēniju Lie-
pu, kurš 1976. gadā uzsāka darba gai-
tas Madlienas vidusskolā kā fiziskās 
kultūras skolotājs, un tā spraigā un ak-
tīvā kustībā aizritējuši 40 darba gadi. 
Madlienas vidusskola  ir skolotāja vie-
nīgā pamatdarba vieta, kaut arī vadī-
tas pa  šiem gadiem treniņgrupas arī  
Lielvārdes Sporta centrā, Ogres Sporta 
centrā, kā arī citur. Skolotāju pilntiesī-
gi var saukt par ilggadēju sporta dzīves 
organizatoru Madlienas pagastā. Esam 
pateicīgi J. Liepam par ieguldīto darbu 
skolēnu fizisko spēju izkopšanā, par 
talantīgāko sportistu tālāk virzīšanu, 
par vīrišķīgi pedagoģisko pieeju spor-
tisko jautājumu risināšanā, kā arī par 
regulāru sponsoru piesaisti skolas 
sporta inventāra uzlabošanā. Skolotājs 
ir iedvesmojis  ar sava pedagoģiskā 
darba piemēru sporta skolotāja profe-
siju apgūt savus audzēkņus. Par kva-
litatīvu un rezultatīvu darbu skolotājs 
ir saņēmis dažādus apbalvojumus jau 
arī līdz šim, bet šoreiz – Ogres nova-
da pašvaldības balva „Gada Skolotājs 
2016” par mūža ieguldījumu izglītībā. 
Lai mūsu pateicība un laba vēlējumi 
Jums, Skolotāj!

 Madlienas vidusskolas skolotāja
Maruta Viduce-Ševele

Savienot mirkli pa mirklim un salikt vienā 
lielā kopējā. Līdzīgi kā būvēt māju – ķieģeli pa 
ķieģelītim. Madliena – vieta, kas mūs vieno. 
Tādu, kādu Tu to redzi, neredz citi – ir skaists 
saullēkts vai skaista diena, skaista vieta, itin viss, 
kas ir tā vērts, lai dalītos ar citiem. 

Te, Madlienā, vajag labākos un skaistākos 
mirkļus. Saliksim tos kopā, lai redzētu, cik patie-
sībā skaistā vietā dzīvojam. 

Fotokonkursa noteikumi – www.slide.lv
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Kausi piemiņai
Jau trešo gadu pēc kārtas, rudens 

zeltītām lapām birstot, notiek ceļojo-
šā kausa izcīņas sacensības novusā 
Jāņa Markevica piemiņai. Divus gadus 
dāmas cīnījās kopā ar kungiem, bet šo 
gadu tika nodibināts arī kauss sievie-
tēm. 

Tā nu 15. oktobrī Madlienas kultū-
ras namā par šiem kausiem cīnījās 16 
kungi un 8 dāmas. Viņiem novusa spē-
lei dzīvē ir svarīga nozīme, un sacensī-
bu dalībnieki daudzus gadus ir cīnīju-
šies Jāņa Markevica vadībā. 

Sievietēm pirmo reizi kausu izcīnī-
ja Anna Terehova, 2. vietu ieguva Ilze 
Izbaša (abas no Ogres), bet 3. vietu – 
mūsu Maija Bindemane. Vīriešu gru-
pā pagājušā gada uzvarētājam Jurim 
Pūpolam kauss bija jāatdod Jāņa au-
dzēknim Alfrēdam Reinsonam, 2. vietā 
– Einārs Svarinskis, 3. vietā – Oskars 
Jansbergs. Vietu sadalījums tika iz-
šķirts tikai pēdējā kārtā. Madlienas 
novusa kluba puišiem jāsasparojas, 
lai varētu cīnīties 2. līgā, vēlam viņiem 
panākumus republikas komandu čem-

pionātā. Domāju, ka arī Jānis Marke-
vics palīdzēs no mākoņa maliņas.

Visas mūsu ģimenes bērnu un maz-
bērnu vārdā izsaku ļoti lielu paldies 
par šo jauko atceres pasākumu visiem 
dalībniekiem, jo Jānim sports bija visa 
dzīve un novuss tajā skaitā. Īpaša pa-
teicība novusa kluba organizatoriem 
Ģirtam Bergmanim un Vēsmai Valmie-
rai, kuri, cerams, darīs visu, lai novuss 
Madlienā atdzimtu pilnā plaukumā.

Anita Markevica

      Pirmsskolas „Taurenītis” kolek-
tīvs no sirds priecājas un lepojas, ka 
21. oktobrī Ogres novada pašvaldības 
balvas „Gada Skolotājs 2016” pasnieg-
šanas ceremonijā mūsu skolotāja logo-
pēde Vija Celma saņēma balvu „Gada 
Skolotājs 2016” nominācijā „Par ie-
guldījumu un sasniegumiem atbalsta 
pasākumu nodrošināšanā izglītojama-
jiem”.

Vija Celma Madlienas pirmsskolā 
„Taurenītis” strādā par skolotāju 32 
gadus. No tiem piecus gadus par sko-
lotāju logopēdi, bet trīs gadus, integ-
rējot mūsu iestādē speciālo izglītības 
programmu izglītojamajiem ar valodas 
traucējumiem. 

Vijai ir bagāta darba pieredze, mī-
lestības pilna attieksme pret bērniem, 
un pedagoga darbs viņai ir sirdslieta. 
Skolotāja ir aktīva, radoša, zinoša, 
labprāt dalās savā pieredzē gan ar ko-
lēģiem, gan bērnu vecākiem. Pie Vijas 
kā pie zinošas logopēdes uz konsul-
tācijām dodas vecāki pat no kaimiņu 
pagastiem – Meņģeles, Lēdmanes, Ķei-
penes. Logopēde aktīvi piedalās izglī-
tības iestādes darba un pedagoģiskā 
procesa plānošanā. Skolotāja regulāri 
pilnveido profesionālās prasmes, mā-
coties un iegūstot jaunas zināšanas 
kursos, kā arī metodisko apvienību 
pieredzes apmaiņas semināros. Vija 
labprāt uzņem praksē jaunos speciālis-
tus logopēdus un ir viņiem kā darbau-
dzinātāja. Skolotāja no pirmsākumiem 
ir piedalījusies logopēdiskā kabineta 
labiekārtošanā, izveidojusi bagātu me-

todisko materiālu bāzi, kuru turpina 
pilnveidot un papildināt.

Vija ar neizsīkstošu enerģiju pa-
līdz bērniem ar valodas traucējumiem, 
un patiess prieks ir par tiem, kuri pēc 
speciālās programmas apgūšanas do-
das uz vispārizglītojošo skolu. Šobrīd 
logopēde palīdz bērniem ar īpašām 
vajadzībām, izmantojot Montesori 
pedagoģiskās koncepcijas principus, 
tāpēc ir uzsākusi mācības un zināša-
nu apguvi Montesori pedagoģijā, kā 
arī izstrādājusi projektu un uzvarējusi 
„Hopen” projektā „Montesori pedago-
ģiskās koncepcijas ieviešana VPII „Tau-
renītis””.

Paldies, Vija, par tavu darbu! Pal-
dies, ka tu mums esi!

                        VPII „Taurenītis” 
vadītājas vietniece izglītības jomā

 Aija Simsone
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Valmiera iedvesmo

1. oktobrī Kārļa Kažociņa Madlie-
nas mūzikas un mākslas skolas skolo-
tāju kolektīvs devās kultūrizglītojošā 
un pieredzes apmaiņas braucienā uz 
Valmieru, kura ir viena no senākajām 
Latvijas pilsētām. Ekskursijas laikā ap-
skatījām laukakmens skulptūras, kas, 
greznas ainavas ieskautas, atrodas 
Rīgas–Valmieras šosejas malā. Šeit, 
kaklu lepni izstiepušas, bradā dzēr-
ves, spārnus lidojumam izpletuši, uz 
kokiem sēž putni, čaklās saimnieces 
skudras klusi apdomā labākās pūžņu 
veidošanas vietas, tām līdzās arī zir-
nekļi vij savu neredzamo tīklu, medīju-
mu gaidīdami, bet visu notiekošo, asti 
gredzenā savijušas, vēro mežacūkas. 
Vēl daudzi, daudzi citi akmens zvēri un 
putni uz laiku raduši mājas „Ezeriņos”. 
Varējām doties nesteidzīgā pastaigā 
pa akmens skulptūru dārzu un vērot tā 
iemītniekus. Svaigu gaisu un brīnumus 
izbaudījuši, devāmies tālāk. Tikpat ap-
brīnas vērts bija viens no Latvijas skai-
stākajiem iežiem – Sietiņiezis, kuru 
dēvē arī par vienu no augstākajiem. 
Krāšņs un iespaidīgs dabas pieminek-
lis – koši balts un bagātīgi izrobots, 
līdz 15 m augsts un 400 m plats smil-
šakmens atsegums. Ieža virsma klāta 
ar mazām bišu aliņām, tā līdzinoties 
sietam. No tā cēlies Sietiņieža nosau-
kums. 

Esot Valmierā, mūs sagaidīja Gau-
jas krastos rotātā Valmieras vecpilsēta 
– 18. un 19. gadsimta celtie nami, kuri 
glabā vēsturisko mantojumu, kaut arī ir 
bijuši divi kari, liels ugunsgrēks un da-
žādas laiku un likumu maiņas.

Valmieras galvenās „ielas” – Gau-
jas – krastā lepni savu stikloto fasādi 
slej Gaismas pils – tieši tā var dēvēt 
Valmieras Mūzikas skolas ēku, kura 
nemainīgi palikusi uzticīga savam 
pienākumam: kopt augsni audzēkņu 
muzikālajai izglītošanai un radīt labvē-
līgus apstākļus muzikālo talantu attīs-
tīšanai līdz mākslinieciski un profesio-
nāli augstākajai pakāpei. Iestādi 1920. 
gada oktobrī dibināja komponists 
Jāzeps Vītols, tā ir Latvijas vecākā mū-
zikas skola. Līdz šim iestāde atradās 
četrās atsevišķās ēkās pilsētā, tas ap-
grūtināja mācību procesu. 2013. gada 
14. decembrī ar svinīgu lentes pārgrie-
šanu, īpašu koncertu un iesvētīšanu 
tika atklāta Valmieras Mūzikas skolas 
jaunā ēka. Pie tās ir izvietots izcilā 
komponista Jāzepa Vītola pieminek-
lis. Bija lieliska iespēja izstaigāt skolu, 
apskatīt klašu telpas, iepazīties ar Mū-
zikas skolas iespējām, kā arī pavērot 
skatu pa ēkas logiem un caur stikloto 
fasādes piebūvi. Varam tikai novēlēt: 
„Lai skan!”

Veroties tālumā, pamanījām laivu 
piestātni, kur mūs sagaidīja Gaujas 
tramvajs – neparasts līdzeklis, kurā va-
rējām nesteidzīgi izbaudīt upes ūdens 
patīkamo plūdumu un apkārtnes da-
bas burvību. Brauciena laikā aplūko-
jām Valmieras vecpilsētas vēsturisko 
apbūvi un Gaujas krastu pārsteidzošo, 
neskarto dabu. Tramvaja prasmīgais 
vadītājs bija gids, kurš iepazīstināja 
ar interesantiem stāstiem par Gaujas 
apkārtni un tajā redzamajiem objek-
tiem. Baudot apburošos dabas skatus, 

neiztikām bez latviešu tautasdziesmu 
dziedāšanas par Gauju. Dziesmām 
skanot, mūsu ceļš veda uz koncertzā-
li „Valmiera”, kura atrodas Valmieras 
klusajā centrā – Vecpuišu parka ielo-
kā. Paviljona ēkas pirmsākumi meklē-
jami jau 1913. gadā, kad astoņi kungi 
iegādājās zemi pilsētas centrā. Atklā-
jot jaunuzcelto ēku 1914. gadā, mācī-
tājs to iesvētīja par „Prieka, miera un 
atpūtas vietu”. No šī gada koncertzā-
les „Valmiera” telpās norisinās dažādi 
kultūras pasākumi, kas apmeklētājiem 
sniedz neviltotu prieku un mūzikas 
baudījumu. Koncertzāles nosaukums 
„Valmiera” tapis, pateicoties ēkas rū-
pīgi plānotajai akustikai, uzstādītajai 
skaņas un gaismas aparatūrai. Tā ir 
viena no modernākajām Latvijā. Kon-
certzālē ir brīnišķīga skaņa, kvalitatī-
vas mūzikas baudīšanai svarīga katra 
detaļa, pat tas, cik smagiem jābūt aiz-
kariem, kādiem jābūt sienu un griestu 
parametriem, reljefam, jāizmanto spe-
ciāli akustiskie materiāli. Šeit ir iespē-
ja uzvest izrādes. Balkoniņš koncertzā-
lē neformāli jau nodēvēts par Džuljetas 
balkonu. Plaša sadarbība ar Valmieras 
Mākslas vidusskolu un Valmieras Mū-
zikas skolu, lai atbalstītu talantīgākos 
jauniešus un dotu viņiem iespēju pla-
šākai sabiedrībai atrādīt savu sniegu-
mu. 

Dienas otrajā pusē bija ekskluzīva 
ekskursija pa Valmieras Drāmas teātra 
telpām, kur iepazinām teātra aizkuli-
ses, grimētavā uzzinājām, kā aktierus 
spēj nopūderēt līdz nepazīšanai, gūt 
pārsteidzošu pieredzi, redzot, cik pla-
šas ir teātra nama telpas, kurās tiek 
glabāti izrāžu rekvizīti, kā arī uzzināt, 
cik cilvēku tiek iesaistīti vienas izrādes 
tapšanā. Aizraujošā stāstījumā mūs 
pavadīja aktieris Arnolds Osis. Vakarā 
notika pirmizrāde komēdijai „Muiža 
kaņepēs”, kuru pēc Aleksandra Os-
trovska darba „Mežs” motīviem Lielajā 
zālē iestudējusi Indra Roga. Izrādē „sa-
duras” mīlestība un drāma, paradumi 
un pārpratumi, kad divi aktieri – Ņes-
častļivcevs un Sčastļivcevs – ceļo pa 
Krieviju un piedzīvo komiskus notiku-
mus, jo provinces aktieru alkas pēc 
mākslas ir gan naivas, gan skumjas 
reizē. Iespaidiem bagātus par pavadīto 
dienu ceļš mūs veda uz mājām.

Kultūras metodiķe Ilva Kaulača
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Maizīt, mana bagātība

No 10. līdz 14. oktobrim pirmsskolā 
„Taurenītis” norisinājās Karjeras nedē-
ļa „Maizīt, mana bagātība”, kuras laikā 
iepazīstinājām bērnus ar profesijām, 
kuras saistītas ar „maizes ceļu” no 
grauda līdz maizes kukulītim uz mūsu 
galda. Šis ceļš tiešām ir garš, tāpēc 
katrai dienai bija savs stāsts. Bērni 
iepazinās, kas ir labība, graudaugi, 
kāds ir zemkopju un laukkopju darbs, 
sākot ar zemes apstrādi, aršanu, sē-
šanu, labības pļaušanu. Vecāko grupu 
bērniem bija liels prieks par ekskursiju 
uz SIA „Madliena2” graudu kalti, kur 
mūs sagaidīja agronome Inese Ikau-
niece. Viņa pastāstīja par agronoma 
darbu, parādīja, kādus graudaugus SIA 
„Madliena2” audzē. Interesants bija 
demonstrējums, kā labību kūla senos 
laikos, izmantojot spriguļus, bet Gvido 
Logins pastāstīja par labības pļaušanu 
ar kombainu. Bērniem tas bija piedzī-
vojums – redzēt kombainu, aplūkot, kā 
tas darbojas, uzzināt par kombainie-
ra darbu, apskatīt traktorus, izstaigāt 

graudu kalti. 
Karjeras nedēļā vecāko grupu au-

dzēkņi piedalījās zīmējumu izstādē 
„Mana nākotnes profesija”. Iepazīs-
toties ar maiznieka profesiju, skatījā-
mies videofilmu par maizes cepšanu 

un animācijas filmu „Maizes ceļš”. Tā 
bija kā iedvesma, lai arī paši iejustos 
maizes cepēju lomās un no sāls mīk-
las pagatavotu kliņģerus, maizes ku-
kulīšus, dažādus cepumus. Nedēļas 
izskaņā organizējām svētku pēcpus-
dienu „Maizīt, mana bagātība” kopā ar 
vecmāmiņām un vectētiņiem, iesaistot 
viņus gan rotaļās, gan dziesmu dzie-
dāšanas konkursā, gan „Dzirnaviņu” 
radošajās meistardarbnīcās, kurās 
bērni kopā ar vecvecākiem apgleznoja 
„dzirnakmentiņus”, lai vēlāk, pēc sirs-
nīgām sarunām pie klāta svētku galda, 
tos paņemtu līdzi kā atmiņas par kopā 
pavadīto laiku, kā apliecinājumu neiz-
sīkstošai mīlestībai, sirsnībai un mīļu-
mam, jo mūsu bagātība ir gan maizīte, 
kuru godājam, cienām, gan arī vistuvā-
kie, dārgākie cilvēki – māmiņa un tētis, 
vecmāmiņa un vectētiņš… Paldies, ka 
atnācāt un bijāt kopā ar mums svētku 
pēcpusdienā!

 VPII „Taurenītis” vadītājas vietniece
              izglītības jomā Aija Simsone

Biedrība „Otrās Mājas” saka lielu paldies Rīgas Tehnis-
kā universitātes Datorzinātnes un Informācijas tehnoloģijas 
fakultātei par projektu „Datoru otrā dzīve”, īpaši projekta 
vadītājam Kristianam Rozem, koordinatorei Annijai Roze, 
kuru darbības rezultātā oktobrī uz biedrību „Otrās Mājas” 
tika atvesti lietoti datori, kuri piedzīvojuši otru mūžu, pa-
teicoties universitātes jauniešiem. Datori tika tām desmit 
ģimenēm, kurās kopā ir 33 cilvēki, kas jau sen biedrībā bija 
izteikuši vēlēšanos agrāk iegūtās zināšanas pielietot mājas 

apstākļos.
Saņēmēji ir invalīdi, pensionāri, pirmspensijas vecuma 

cilvēki, daudzbērnu vecāki, kuriem pašiem nav iespēju no-
pirkt jaunu datoru. Šiem cilvēkiem ir jau daļējas prasmes 
darbam ar datoriem, un tagad varēs nostiprināt zināšanas 
ar lietotajiem, tomēr otrajai dzīvei atjaunotajiem datoriem. 
Biedrība „Otrās Mājas” datoru 33 saņēmēju vārdā saka lielu 
paldies par dotajām iespējām.

Lilija Paegle

Paldies
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Turpinām iepazīstināt ar Madlienas vidusskolas absolventu atmiņu 
stāstiem, kas ir aizsākušies jau 2015. gada augustā. Šajā avīzes numu-
rā jaukus vārdus skolai ir veltījusi Ilvita Kalpiņa (Cileviča), 19. izlaidums 
(1993. gads) un Sarmīte Mežapuķe (Friķe), 14. izlaidums (1988. gads). 
Lai jauka un patīkama lasīšana!

Skolotāji ir skolas dvēsele

Mani sauc Ilvita Kalpiņa (dzim. Ci-
leviča), esmu Madlienas vidusskolas 
19. izlaiduma absolvente. Piedzimu 
un dažus mēnešus dzīvoju Rīgā, pēc 
tam kopā ar vecākiem pārcēlāmies uz 
Madlienu. Kad biju vēl bērnudārza ve-
cumā, dzīvojām vecajā skolā, no kuras 
gan neko neatceros. Pēc tam mitinājā-
mies Madlienas vidusskolas dienesta 
dzīvoklī, jo mans tēvs Gunārs Cilevičs 
strādāja skolā, tāpēc šī ēka likās jau 
tuva un pazīstama, pirms kļuvu par 
skolnieci. Atceros garo gaiteni pretī 
mūsu dzīvoklim, kura abās pusēs bija 
istabiņas bērniem, kas skolas laikā pa-
lika pa nakti internātā. Pa to mēs skrē-
jām, ripinājām bumbu un braucām ar 
velosipēdu, kā arī mācību gada laikā 
ciemojāmies pie lielajām vidusskolas 
meitenēm. Kad man vajadzēja uzsākt 
skolas gaitas, pārcēlāmies dzīvot uz 
„Gatvēm”, un tad ceļš uz skolu vijās 

cauri visam ciematam. 
Madlienas skola atrodas fantastis-

kā vietā – atceros stāvo kāpienu kalnā, 
kura galā bija divi seni ozoli kā vārti uz 
skolu, kā vārti uz zināšanām. Lai gan 
man patika mācīties un labi veicās, 
pirmais septembris un pēdējā skolas 
diena bija vismīļākās dienas, jo nebija 
jāmācās un mamma sagaidīja mājās 
ar pašceptu kūku. Pirmais septembris 
likās burvīgs arī ar to, ka jaunas burtnī-
cas, klades un rakstāmpiederumi bija 
glīti sakārtoti rakstāmgalda atvilktnēs 
un somā, taču mācību gada laikā šādu 
kārtību jau bija grūtāk uzturēt. Un kur 
tad vēl baltās, platās matu lentes, kas 
rotāja meiteņu garās bizes, no bizēm 
veidotie „kliņģeri” un zirgastes pirma-
jā septembrī un citos svētkos. Tas bija 
tik skaisti! Tajā laikā skolā bija formas 
– meitenēm tumši zilas kleitiņas vai 
sarafāni. Man bija kleita, kura nebija 

sevišķi ērta, jo nereti plīsa piedurknēs 
pa vīlēm, un tai bija jāšuj klāt balta krā-
dziņa, un tā katru nedēļu – ārdi nost, 
mazgā, gludini un šuj klāt. Pēdējos ga-
dos skolas formas atcēla, un tad gan 
bijām brīvi apģērba izvēlē.

Atceros visus skolotājus, kas mācī-
ja. Žēl, ka daudzi no viņiem vairs nav 
kopā ar mums. Protams, ka ļoti patika 
jaunās skolotājas, kas sāka strādāt tik-
ko pēc augstskolas, bet neapšaubāmi 
lielākais ieguvums katram no mums 
bija iespēja mācīties pie dzīvesgud-
riem un savā jomā profesionāliem sko-
lotājiem un skolotājām, un esmu kat-
ram no viņiem pateicīga par to. 

Atmiņas par skolu saistās ar atse-
višķiem notikumiem, pat šķietami ne-
nozīmīgiem, bet tās ir manas atmiņas, 
un tajās ar prieku dalīšos. 

Mūsu pirmā skolotāja Daina Līdaka 
mācīja gandrīz visus mācību priekš-
metus, bet visvairāk atmiņā palicis, ka 
mēs varējām patstāvīgi rēķināt „cieto 
riekstu vācelītes” uzdevumus matemā-
tikā un risinājumu lapiņas mest īpašā 
kastītē. Pēc tam skolotāja uz skaistām 
kartiņām bija uzrakstījusi pateicības 
vārdus tiem, kas tos bija risinājuši. Pro-
tams, arī dejas pie skolotājas atceros 
ar īpašu siltumu – bija skaisti tērpi, un 
man ļoti patika deja ar lietussargiem.

Katru rudeni skolā bija lapu grābša-
nas talka, kurā katrai klasei tika ierādī-
ta teritorija, kas jāsakopj, un tad tika 
izveidotas lielās lapu kaudzes, kurās 
mēs pēc tam lēcām. Atminos, ka pēc 
vienas tādas talkas ar vairākām mei-
tenēm iekārtojāmies apaļo skujeņu 
pudurī, kas atrodas netālu no skolas. 
Mēs spēlējām „mājas” un bijām ļoti 

(turpinājums 7. lappusē)
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priecīgas līdz brīdim, kamēr saņēmām 
aizrādījumu.

Skolā bija dažādi interesanti pa-
sākumi, viens no spilgtākajiem – 
„Saturieties, meitenes!” un attiecīgi 
„Saturieties, zēni!”. Tajā bija dažādi 
interesanti uzdevumi, kuros pārbaudī-
ja zināšanas un noderīgas prasmes. 
Viens no uzdevumiem bija – I. Ulma-
ņa dziesmai „Mākonis” izveidot ho-
reogrāfiju. Tā kā sagatavošanās laiks 
bija vien desmit minūtes, palikām pie 
idejas, kas man „iešāvās” prātā, un tā 
nu es biju mazais nerātnais mākonis, 
kas kaitināja Mēnesi un Sauli. Vēl jop-
rojām, dzirdot šo dziesmu, ar siltām 
atmiņām atceros deju, ko iestudējām 
pasākuma laikā.

Viens no pasākumiem bija „Kāvi”, 
kura saturu un jēgu neatceros, bet at-
minos, ka ar klasesbiedriem skrējām 
pa mežu un tika dots uzdevums citas 
klases bērniem noraut kreppapīra len-
tes, kas bija apsietas ap roku. Tad nu 
drosmīgākie skrēja pretiniekiem klāt, 
bet bailīgākie – kā es un vēl kādas mei-
tenes – lasījām un devām skolotājai 
nelielos kreppapīra fragmentus, kas 
bija vienkārši sakrituši zemē pēc kāda 
cīniņa, lai mūsu klasei pēc iespējas 
vairāk būtu pretinieka lentīšu.

Mazliet baisi vienmēr likās skrējieni 
uz šautuvi, kad skolā atskanēja mācī-
bu trauksme. Iepriekš pat mājās bija 
jāsagatavo marles apsējs, ko likt priek-
šā degunam un mutei. Šajā laikā tika 
runāts par kara iespējamību un rīcību 
tā gadījumā, un tas man kā bērnam li-
kās bailīgi.

Par fizkultūras stundām man atmi-
ņā palikušas šādas divas epizodes. 
Vienā no stundām lēcām augstumā. Es 
pratu pārlēkt latiņu tikai „šķērītē”, ar 
otru paņēmienu – „muguriņu” – man 
neveicās. Lēkšanas veidam nebija no-
zīmes, jo pārvarēju augsto 1,30 met-
ru atzīmi. Tajā pašā laikā citās sporta 
stundās bija jāskrien barjerskrējiens, 
un, lai gan lēcu augstumā ļoti labi, 
barjeras, kuras ir gandrīz divas reizes 
zemākas par manis pārlekto latiņu, 
pārvarēju ar lielām grūtībām.

Rezultāti sportā tajā laikā bija nor-
mēti, un visiem skolēniem bija jāpilda 
GDA („Gatavs darbam un aizsardzī-
bai”) normas. Atminos, ka skolotājs 
Andris Šrāders katram izsniedza brūnu 
grāmatiņu, kurā bija jāfiksē savu mājās 
izpildīto vingrojumu rezultāti. Pēc kāda 

laika viņš lika atnest tās atrādīt un bija 
ļoti atjautīgs, saprotot, kurš kaut ko 
mājās ir darījis, kurš tikai pierakstījis 
lieliskus rezultātus.

Skolā bija dažas dienas gadā, kad 
oficiāli varējām neapmeklēt stundas 
– tad, kad bija jādežūrē skolas ēdnī-
cā vai pie zvana. Man vislabāk patika 
sēdēt pie skolas zvana, jo tad varēja 
justies tā īpaši un svarīgi, klasesbied-
ri lūdza zvanu no stundas zvanīt kādu 
minūti ātrāk. 

Mūsu skolā bija auto apmācība, 
kuru mācīja mans tēvs. Pateicoties 
viņa ieteikumam, ka viss dzīvē var no-
derēt, mācījos braukt ne tikai ar vieglo, 
bet arī ar smago automašīnu, ja pareizi 
atminos – GAZ 52. Kaut arī biju pasīka 
augumā un likās, ka tikko deguns bija 
redzams pāri stūrei, man ļoti patika 
braukt ar šo mašīnu, jo tā atšķirībā no 
„Moskvič” brauca ļoti mierīgi un rimti. 
Vēlāk gan tiesības ieguvu braukšanai 
tikai ar vieglo automašīnu.

Vasarās neiztrūkstoša bija biešu ra-
vēšana sovhoza biešu laukos – visi ti-
kām vesti turp ar autobusu, kurā nereti 
dziedājām. Kad pabeidzām darbu, mūs 
dažreiz veda peldēties uz Ogres upi. 
Neatminos, vai tās bija brokastis pirms 
ravēšanas vai pusdienas pēc tam, bet 
man ļoti garšīgi likās makaroni ar sie-
ru, kādus es pati neprotu izvārīt – īsta 
bērnības garša!

Beidzot skolu, obligāti bija jākārto 
eksāmens algebrā un jāraksta sacerē-
jums. Pārējie bija izvēles priekšmeti. 
Man pilnīgi pašsaprotami likās kārtot 
noslēguma eksāmenu ģeometrijā, tas 
šķita tik vienkārši kā reizrēķins, jo gan 
skolotāja Brigita Zukule, gan Aina Šrā-
dere mums ielika labus pamatus mate-
mātikā. Kārtojot eksāmenu, rakstīju uz 
tāfeles izvilktās eksāmena biļetes teo-
rēmu, pēc tam sāku par to stāstīt ek-
sāmena komisijai, un tad pēkšņi man 
pazuda balss. Kādu laiku sēdēju malā, 
un skolotāji mani aptekāja, jo gan pati, 
gan skolotāji bija satraukušies. Beigās 
balss atgriezās, un, lai gan liela satrau-
kuma par stāstāmo nebija, laikam to-
mēr notika kāda psihosomatiska reak-
cija. Jāpiebilst, ka daudziem ieplešas 
acis, kad stāstu, ka lielākā daļa mūsu 
klases skolēnu toreiz kā izvēles priekš-
metu kārtoja tieši ģeometriju. 

1993. gadā pabeidzu vidusskolu un 
vienu gadu mācījos privātā psiholo-
ģijas augstskolā, no kuras aizgāju, jo 

sapratu, ka psiholoģija nav tas, ar ko 
ikdienā gribētu nodarboties. Tad tīras 
nejaušības dēļ nokļuvu 88. bērnudārzā 
(tagad – Rīgas 88. pirmsskolas izglītī-
bas iestāde) Rīgas centrā, kur sākumā 
strādāju par auklīti, bet pēc pāris mē-
nešiem man uzticēja mazo bērnu gru-
pu, kuri tikko uzsāka savas bērnudārza 
gaitas. Tā nu es vairākus gadus strādā-
ju par grupas skolotāju ar divgadīgiem 
mazuļiem, paralēli uzsāku studijas 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadī-
bas augstskolā (tagad – akadēmijā). 
Pabeidzot augstskolu, mani pārvilinā-
ja Latvijas Uzņēmējdarbības un mene-
džmenta akadēmija, kurā divus gadus 
strādāju par sekretāri un koordinatori 
projektam „Esi līderis!”, ko veidojām 
kopā ar Rīgas Komercskolu. Šajā laikā 
valstī sāka palielināt skolotāju algas, 
un tika izkonkurēts privāto uzņēmumu 
atalgojums, un es, bijušo kolēģu mudi-
nāta, atgriezos tajā pašā pirmsskolā, 
kur sāku strādāt par mūzikas un sporta 
skolotāju. Pēc bērnu kopšanas atvaļi-
nājuma man piedāvāja metodiķes vie-
tu, un šajā amatā nostrādāju 6 gadus. 
Man patika būt pirmsskolas vadītājas 
„labajai rokai”, nereti aizvietoju viņu, 
lieliski tiekot galā ar pienākumiem, 
un, iespējams, jau drīzumā pati kļūtu 
par kādas pirmsskolas vadītāju. Tomēr 
pagājušajā gadā nolēmu savas darba 
gaitas izglītības jomā uz kādu laiku 
pārtraukt, jo, manuprāt, skolotāja un 
izglītības iestāžu darbs šobrīd tiek tik 
ļoti reglamentēts, ka pazūd pedagogu 
radošums, iniciatīva tiek nokauta pašā 
saknē un svarīgākais katrā iestādē ir 
„kārtība papīros”. Un aiz visa tā skolo-
tājiem vairs neatliek laika un spēka tā 
pa īstam pamanīt katrā bērnā personī-
bu. 

Šobrīd, pārdomu laikā, visu enerģi-
ju veltu savai ģimenei – vīram Raitim, 
ar ko esam pazīstami jau gandrīz 20 
gadus, un gandrīz 9 gadus vecajai mei-
tai Elzai, kuras stāsti par skolu atgādi-
na manas skolas gaitas. 

Madlienas vidusskolai drīzumā būs 
skaista jubileja, tāpēc gribu teikt šā-
dus vārdus: „Skola bez skolotājiem ir 
tikai ēka ar nosaukumu „Skola”. Skolo-
tāji piepilda skolu ar saturu, viņi ir tās 
dvēsele. Ir dažādi skolotāji – skolotāji 
un Skolotāji – skolotāji ar lielo burtu. 
Lai pēc iespējas vairāk Madlienas vi-
dusskolā ir Skolotāju!”

Ilvita Kalpiņa (Cileviča)
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Madlienas vidusskolā var iegūt labu izglītību

Esmu Sarmīte Mežapuķe (dzim. Fri-
ķe), Madlienas vidusskolas 1988. gada 
absolvente, 14. izlaidums. Šo skolu 
par savu saucu jau no tālā 1976. gada, 
kad skolas kalnā kāpu kā nedrošs un 
bailīgs ķipars, lai sāktu mācīties saga-
tavošanas klasē, kas bija ievads skolas 
gaitām. Mūs, mājas bērnus, sagaidīja 
skolotāja Monika Ostrovska.

Sākumskolā audzinātāja bija sko-
lotāja Anastasija Pužule. Atmiņas par 
šo laiku jau ir pabālējušas, jo biju sli-
mīgs bērns, kas daudz laika pavadīja 
slimnīcās, bet ābolu lasīšanas un sko-
las lauciņu apkopšanas darbus atce-
ros kā interesantus notikumus. Daudz 
rotaļu un spēļu varēja apgūt un iemācī-
ties pagarinātās dienas grupā, kur it kā 
jau vajadzēja mācīties un izpildīt mā-
jasdarbus nākamajai dienai, bet visu 
paspēju ātri izdarīt, un tad jau jautrība 
varēja sākties. Visa skola bija mūsu rī-
cībā, un kur vēl siltās rudens un pava-

sara dienas, kad bija iespēja spēlēties 
estrādē.

Nopietnāki mēs kļuvām, nonākot 
jau lielajā skolā, kur audzinātāja vairs 
katru neaprūpēja, vajadzēja pašiem 
atrast klases, mācīties plānot laiku, lai 
paspētu paēst pusdienas, aizskriet uz 
fizkultūru un izlabot nesekmīgas atzī-
mes. Ļoti garlaicīgas bija kopīgās līni-
jas, kur nācās noklausīties skolotāju 
aizrādījumus un dažreiz stāvēt priekšā 
citiem par biedinājumu. 

Interesantas bija skolotājas Valen-
tīnas Caunes vēstures stundas, bet 
biedēja matemātika, jo skolotāja Bri-
gita Zukule bija ļoti prasīga. Skolotāja 
Silvija Tutāne iemācīja mīlēt literatūru 
un dzeju. Grāmatu lasīšana ir viena no 
manām mīļākajām nodarbēm arī šo-
dien.

Bieži mainījās klases audzinātāji, 
līdz klasi saņēma skolotājs Jevgēnijs 
Liepa, kurš spēja mūs izturēt līdz pat 

vidusskolas izlaidumam. Paldies vi-
ņam par to! J. Liepa bija skolotājs, kurš 
raizējās par katru no mums, pārdzīvoja 
trakos pusaudžu gadus un mīlestības, 
ir palicis atmiņā kā labākais un mīļā-
kais klases audzinātājs.

Vidusskolā, kad sākās atmodas 
laiks, interesantas sarunas risinājās fi-
zikas stundās ar skolotāju Andri Kara-
sevu. Pamācošas izvērtās sarunas par 
dzīves jēgu, notikumiem pasaulē un 
mūsu nozīmi apkārt notiekošajā. Tas 
bija brīvdomātāju un ideālistu laiks, 
kas man lika izvērtēt savus mērķus un 
noteica galīgo profesijas izvēli.

Pēc vidusskolas es iestājos Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes vete-
rinārmedicīnas fakultātē, kur ieguvu 
veterinārārsta kvalifikāciju. Daudz dar-
ba iespēju, bet mājas jau ir Madlienā. 
Šeit sāku savas darba gaitas kā privāt-
praktizējoša veterinārārste un strādāju 
vēl joprojām. Esmu arī PVD pilnvarotā 
veterinārārste kautuvē, apkalpoju ik-
dienā trīs kautuves, darba ir daudz, 
bet darbs ir arī mana sirdslieta, un citu 
neko nevēlos darīt. 

Mans vaļasprieks ir teātris, spēlēju 
pati un skatos, kā to dara citi. Tā teikt, 
trenēju smadzenes vecumdienām, jo 
lomu teksti mēdz būt gari un piņķerīgi.

Esmu precējusies, ģimenē ir divi 
dēli. Abi puiši ir izvēlējušies mācīties 
manā skolā. Tas ir apliecinājums, ka 
Madlienas vidusskolā var iegūt labu 
izglītību. Lai turpinātu mācības augst-
skolās, nav jāmeklē labas lietas citur, 
tās ir tepat, mūsu pašu Madlienā.

Sarmīte Mežapuķe (Friķe)

Latvijā jau sešpadsmito gadu veiksmīgi darbojas lasīša-
nas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija”. Tā ir valsts atbalstīta Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Bērnu literatūras centra iniciatīva, kurai raksturīgs visplašā-
kais aptvērums. Tā darbojas katrā novadā, iesaistot par ak-
tīviem lasītājiem un grāmatu vērtētājiem tūkstošiem bērnu, 
jauniešu un no 2012. gada – arī pieaugušos.

 Madlienas bibliotēka, iesaistoties lasīšanas veicināša-
nas projektā, saņēma atbalstu no Kultūrkapitāla fonda – žū-
rijas grāmatas par 140 eiro.

Aicinām iesaistīties aizraujošā lasīšanas piedzīvojumā!
Ko darīt?

Dodies uz bibliotēku!
Vaicā bibliotekāram par bērnu žūriju!
Apskati plakātu „Lasi un vērtē”!
Izvēlies grāmatu, kas Tev vislabāk patīk!
Izlasi to! Pieraksti, kas Tev patika!
Izlasi sešas grāmatas no plakātā redzamajām!
Aizpildi anketu, ko datorā Tev atvērs bibliotekārs!
Lasīšanas maratonam noslēdzoties, sanāksim kopā Bēr-

nu žūrijas svētkos Madlienas bibliotēkā!
2017. gada pavasarī labākajiem lasītājiem būs iespēja 

piedalīties Lielajos lasīšanas svētkos Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā. Tas būs jautrs pasākums ar dāvanām. Piedalies!

Madlienas bibliotēka aicina
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Kārļa Hūna 185. jubilejas atceres pasākums

Latviešu gleznotāja Kārļa Hūna 185. 
jubilejas atceres pasākums 2016. gada 
12. novembrī Madlienā.

15.30 – svecīšu nolikšana K. Hūna 
atdusas vietā Madlienas kapsētā;

16.00 – Latvijas Evaņģēliski luteris-
kās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga 
vadītais svētbrīdis un LR Zemessardzes 
kora „Stars” koncerts Madlienas baz-
nīcā;

17.00 – K. Hūna gleznu reprodukci-
ju ekspozīcijas atklāšana un mākslas 
zinātnieces E. Šmites stāstījums par 
mākslinieku Madlienas kultūras namā.

Kārlis Jēkabs Vilhelms Hūns dzimis 
1831. gada 13. novembrī Madlienas 
skolotāja, ērģelnieka un ķestera Kārļa 
Frīdriha Hūna ģimenē. No 1852. līdz 
1862. gadam K. Hūns studēja Sankt-
pēterburgas Mākslas akadēmijā. Par 
diplomdarbu – gleznu „Sofija Vitauta 
meita Vasilija Tumšā kāzās” 1861. gadā 
mākslinieks saņēma Lielo Zelta meda-
ļu un sešu gadu stipendiju studijām 
ārzemēs. Par 1867. gadā radīto gleznu 
„Itāliete” viņam piešķirts profesora 
grāds. Par 1868. gadā Parīzes Salonā 
izstādīto gleznu „Bērtuļa nakts priekš-
vakarā” K. Hūnam piešķirts akadēmiķa 
grāds. 

1875. gadā Krapes baznīcai glez-
nota altārglezna „Kristus Ģetzemanes 
dārzā”.

K. Hūns ir piedalījies Sanktpēter-
burgas Ķeizariskās akadēmijas Sat-
versmes izstrādāšanā, strādājis tur 
kā mācību spēks un bijis arī Mākslas 
ceļojošo izstāžu sabiedrības biedrs. 
Par K. Hūna ieguldījumu šajā jomā 
1876. gada 2. augustā Krievijas Senāts 
paaugstināja viņu par 7. pakāpes Gal-
ma padomnieku (pielīdzināms pulk-
vežleitnanta pakāpei mūsdienās).

Dižais mākslinieks ir atstājis pa-
saules līmeņa šedevrus. Viņa gleznas 
atrodas Luvrā, Tretjakova galerijā Mas-
kavā, Ņujorkas Metropolitēnā, Tašken-
tas, Kauņas, Rīgas Mākslas muzejos, 
arī citviet Krievijā un pasaulē. Tās grez-
no privātās kolekcijas.

K. Hūns tēlojis ne tikai latviskās ai-
navas un cilvēkus, bet arī krievus un 
tatārus, francūžus un itāliešus, bet ar 
savu latvisko mēra un krāsu sajūtu. Tā 
izauga no viņa jūtām, intelekta, tiku-
ma, zināšanām, pieredzes, no vides, 
no debesīm.

Mākslinieks mira no tuberkulozes 
1877. gada janvārī Šveicē, Davosā, bet 
pēc viņa lūguma apglabāts Madlienā. 
Tēlnieces O. Nigules un arhitekta T. Ni-
guļa kapa piemineklis māksliniekam 
atklāts 1974. gada septembrī.

Ogres novada attīstības fonds „O 
divi” ir uzsācis nopietnu un valstiski 
svarīgu projektu – dižā latviešu glez-
notāja Kārļa Jēkaba Vilhelma Hūna 

muzeja izveidi viņa dzimtajā ciematā 
Madlienā. Kā pirmais stūrakmens šajā 
projektā ir K. Hūna gleznu reprodukciju 
pastāvīgās ekspozīcijas izveide šogad 
– viņa 185. gadadienā.

Ogres novada attīstības fonds izsa-
ka visdziļāko pateicību Latvijas Nacio-
nālajam muzejam un personīgi muzeja 
direktorei Mārai Lācei un muzeja direk-
tores vietniecei krājumu darbā Ivetai 
Derkusovai par atbalstu un muzeja krā-
jumos glabājošos K. Hūna gleznu digi-
tālā materiāla dāvināšanu šim mērķim 
un gleznu reproducēšanas atļaujas 
izsniegšanu. Īpaša pateicība mākslas 
zinātniecei Edvardai Šmitei par zināt-
niskajām konsultācijām un palīdzību.

Pateicoties Ogres novada pašval-
dībai un tās rīkotajam projektu kon-
kursam „R.A.D.I. 2016”, Ogres novada 
attīstības fonds „O divi” ieguva finan-
siālu atbalstu šī projekta uzsākšanai. 
Liels paldies Madlienas pagasta pār-
valdei, bez kuras atbalsta projektu ne-
būtu iespējams uzsākt.

Viesturs Lazdiņš,
Ogres novada attīstības fonda 

„O divi” izpilddirektors
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No 10. līdz 14. oktobrim, tāpat kā daudzās izglītības ies-
tādēs Latvijā, arī Madlienas vidusskolā norisinājās Karjeras 
dienas 2016. Pasākumu dienas vairāk nekā nedēļas garumā 
bija vienotas ar kopīgu nosaukumu „Es būšu … darba tirgū”. 
To laikā pedagogi mudināja skolēnus aktīvi domāt par savu 
turpmāko karjeras virzību – arodu un profesiju, iepazīt sevi, 
savas intereses un spējas. Aicināja vērtēt, analizēt, piedā-

vāja apskatīt sfēras, kas šķiet tuvākas un saistošākas. Iepa-
zināmies ar dažādu profesiju pārstāvjiem.

Karjeras nedēļu skolā sākām ar izstādes „Es būšu izglī-
tots speciālists darba tirgū” izveidošanu un iekārtošanu. 
Tās vienojošais vadmotīvs – kāda ir saistība mācību priekš-
metiem ar profesijām. Katra klase izveidoja plakātu, izvēlo-
ties vienu mācību priekšmetu kā centrālo un apskatot tās 
profesijas, kurām ar šo priekšmetu ir visciešākā saistība un 
kuras nav iedomājas bez pamatzināšanām tieši šajā priekš-
metā. 11. oktobrī notika pasākums „Es būšu vērtīgs speciā-
lists darba tirgū”. Pie sākumskolas audzēkņiem viesojās 
māksliniece, ādas apstrādes meistare Inga Gailīte, demons-
trējot savu veikumu un iepazīstinot ar profesionālo darbību. 
12. oktobrī skolēni devās uz Madlienas kinozāli „O divi”’, 
kur tika demonstrēta dokumentālā filma „Kvanta kods” par 
fiziķi zinātnieku un īpašu atzinību sasniegušu latvieti Vja-
česlavu Kaščejevu. Filma apliecināja visiem sen labi zināmo 
patiesību, ka visu panākumu pamatā ir pakāpenisks, plā-
nots, nopietns darbs un patiesi atvērta, pozitīva attieksme 
pret notikumiem un cilvēkiem.

13. oktobrī lekciju ciklā „Es būšu pieprasīts speciālists 
darba tirgū” pie vecāko klašu skolēniem viesojās pārstāv-
ji no SIA „Ekodoma” – Milda Pētersone un Edvards Sprū-
džs, kuri iepazīstināja ar savu nodarbošanos, kas saistīta 
ar mūsu fiziskās vides efektīvu uzlabošanu, tāpat vizītē pie 
mums bija SIA „Filter” darbinieki Jānis Veckaktiņš un Māris 
Bernāts, kuri pastāstīja par darba specifiku uzņēmumā, kas 
nodarbojas ar būvniecību, siltuma un ūdens apgādi. 

Šajā gadā galveno uzmanību pievērsām izteikti tehnis-
kām un ar eksaktām zinātnēm saistītām profesijām. Karjeras 
dienas 2016 noslēdzām ar mūsu skolas 5. un 6. klases sko-
lēnu aktīvu piedalīšanos militāri patriotiskajā pārgājienā 
Ogrē, par ko arī sakām lielu paldies organizatoriem. Paldies 
arī visiem mūsu skolas skolēniem un pedagogiem, kuri bija 
atsaucīgi un aktīvi Karjeras dienu 2016 dalībnieki.

Madlienas vidusskolas skolotāja
Maruta Viduce-Ševele

Karjeras nedēļa Madlienas vidusskolā

Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pār-
valde 2016.gada 30.novembrī plkst. 11.00 „Pagastmājā” 
26.kabinetā, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov., rīko 
mežaudžu īpašuma „Juceni”, zemes gabala kadastra ap-
zīmējums 74680010050, 1.kvartāla 4.;5.nogabalā 1,2 ha 
platībā, īpašuma „Juceni”, zemes gabala kadastra apzī-
mējums 74680080108, 1.kvartāla 6.;7.nogabalā 1,6 ha 
platībā, īpašuma „Juceni”, zemes gabala kadastra apzīmē-
jums 74680080108, 1.kvartāla 5. nogabalā 0,6 ha platībā, 
īpašuma „Juceni”, zemes gabala kadastra apzīmējums 
74680080097, 7.kvartāla 32.;33. nogabalā 1,8 ha platī-
bā, īpašuma „Juceni”, zemes gabala kadastra apzīmē-
jums 74680080097, 7.kvartāla 35. nogabalā 1,4 ha platī-
bā, īpašuma „Juceni”, zemes gabala kadastra apzīmējums 
746800800978, 7.kvartāla 39. nogabalā 1,3 ha platībā, izso-

li, pārdodot mežaudžu cirsmas mutiskā izsolē ar augšupe-
jošu soli. Atsavināmo cirsmu nosacītā cena – EUR 38000. 
Samaksas kārtība: 7 dienu laikā no izsoles dienas.

 Pieteikties izsolei un iepazīties ar izsoles noteikumiem 
var Madlienas pagasta pārvaldē, Madlienā, Madlienas pa-
gastā, Ogres novadā līdz 30.11.2016. plkst. 11.00.

 
Cirsmu apskate dabā 23.11.2016. plkst. 11.00.
 
Izsolē var piedalīties personas, kas iemaksājušas nodro-

šinājumu 10% apmērā no izsoles vienības nosacītās cenas – 
t.i. EUR 3800 - norēķinu kontā Nr. LV63HABA0551007153991, 
kods HABALV22, AS Swedbank.

 
Tālrunis uzziņām 65039185, 29204753.

Paziņojums  par izsoli
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www.slide.lv

Man tikai vajag to un to, un tad es būšu pa īstam lai-
mīgs… Mūžīgais scenārijs, kas nekad tā arī nepiepildās. 
Līdzko vajadzīgais dabūts, tā rodas atkal šis – jā ir labi, bet, 
kad būs tas un šis, lūk, tad būs patiešām labi. It kā kāds visu 
laiku izrautu no rokām to, lai būtu pa īstam labi. Kas tas ir pa 
īstam? Izstieptā roka jau vienmēr paliek izstiepta.

„Jā, tapetes nu mēs istabā esam izlīmējuši, vēl tikai va-
jadzētu grīdu nomainīt, ieklāt laminātu.” Kad grīda nomai-
nīta: „Jā, ir jau labi un jauki, bet arī durvis ir vecas, tad vēl 
mēbeles…”

Līdz pilnīgai laimei tāls ceļš ejams, bet varbūt nav ne-
kāda ceļa, viss ir acu priekšā? Bet kas tā tāda laime ir? Ap-
mierinātības sajūta – viegla, gaisīga, patīkama, baudpilna. 
Sajūta, kas liek pacelties debesīs. Un varētu tur būt ilgi, ja 
vien… jā, ir labi, bet vajag vēl to un to, tad būs labi. Un tad, 
kad tas un tas ir, tad vēl vajag to un to… To un šo, to un šo. 
Tāda kā sevis kacināšana – ar vienu roku dodu, ar otru at-
ņemu, sakot nē, bet vēl kaut kā pietrūkst. Visu laiku kaut kā 
pietrūkst.

Es sēžu pļavā, spīd saulīte, ir silti, pūš veldzējošs vējiņš, 
visapkārt skaists skats, un ir visi iemesli, lai sajustos lai-
mīgs, bet es nejūtos – man prāts ir pilns ar visiem šiem – 
vajag to un tā, un kāpēc es tomēr sēžu viens, vajag taču kaut 
ko blakus. Un man vēl jāpiezvana tur, jāpasaka tas, jānokār-
to tas un šis. Apstākļi ir ideāli, lai izjustu apmierinājumu, 

bet es to neizjūtu, palaižu garām. Un pēc kāda brīža sevī 
sajūtu spriedzi, uztraukumu, jo tik daudz vēl jānokārto, lai 
es sajustos labi. Tik daudz… Nekas, ka līdz apmierinātībai 
ir viens rokas stiepiens. Mans prāts nemitīgi ir aizņemts. Lī-
dzīgi, kā censtos kādu svarīgu cilvēku sazvanīt, bet viņam 
numurs aizņemts, un klausulē dzirdami pīkstieni. Un tie 
pīkstieni tracina…

Tā es bieži vien visu palaižu garām, patiesībā man nekur 
nav īsti labi. Jā, kādu laiku ir, un tad parādās doma – vajag 
citur, tur noteikti ir vēl labāk. Kā iemācīties izjust apmierinā-
jumu itin visur, kur vien esmu?

Laimes sajūta jau rodas iekšā, nevis ārā. Tur – manī iek-
šā. Tā reaģē uz apstākļiem, un, kad tie atbilstoši, viņa parā-
dās. Balstoties uz ārējiem apstākļiem, viņa rodas. Bet kāpēc 
tik ātri dziest? Kāpēc? Kāpēc visu laiku vajag kaut ko jaunu, 
lai būtu labi? Kāpēc tik ātri paliek garlaicīgi, nogurdinoši, 
nepatīkami? Kad palaižu visu garām, es sevi apzogu – man 
ir stipra vēlme sajust apmierinājumu, sajust prieku, laimi… 
Bet, kad tas viss mani pārņem, es jau sniedzos pēc kaut kā 
cita, pēc vēl un vēl. Kā narkomāns pēc kārtējās dozas.

Gudri cilvēki saka: „Iemācies priecāties par to, kas tev ir! 
Izjust apmierinājumu par to, kas ir!” Interesanti zināt – kādā 
veidā? Varbūt ir kāds veids, kā paildzināt laimes sajūtu, ne-
meklējot neko citu vietā? Varbūt ir?

Maza meitenīte pieskrēja un noglaudīja slimu, vārgu un 
pamestu kaķi. Tas, sajutis glāstus, pieglaudās ciešāk. Lai-
kam sen neviens viņam nebija pieskāries. Biežāk tas droši 
vien ir dzīts prom, lamāts, sists… Kārnais augumiņš spiedās 
arvien tuvāk un tuvāk, it kā izmisīgi lūdzot: „Neatstāj mani! 
Parūpējies par mani!”

Viņa saimnieki neparūpējās, izmeta uz ielas, paspēlējās 
un izmeta – nav vairs vajadzīgs. Dīvaina pasaule, kurā ļoti 
ātri viss apnīk. Kad apnīk, tad izmet – mantas, dzīvas radī-
bas, visu… Spēlējas un izmet, nedomājot, kas būs pēc tam.

Te nu viņš ir – novārdzis, ar aizpūžņojošām acīm, pa-
mests, lieks. Un mazā, sajutusi kaķa izmisumu, paņēma 
klēpī. Ja varētu, nekad neatstātu! „Tu esi mans jaunais drau-
dziņš,” viņa pārliecinoši teica.

„Liec to kaķi nost! Saķersi vēl kādu slimību! Tu dzirdi?” 
māte pa logu skaļi nobļāvās. Mazā izlikās nedzirdam.

„Tu dzirdi vai nē? Liec nost to kaķi, kad es tev saku!”
„Viņš grib ēst. Viņš ir mans jaunais draudziņš!”
Mamma no loga nozuda. Laikam nāks lejā un ieviesīs 

kārtību. Tā jau ir, neko nekad nevar zināt, uznāks vēl kaut 
kāda slimība, alerģija, varbūt vispār tas kaķis ar trakumsēr-
gu slims… Un tomēr – kāda daļa gar svešajiem. Tik daudz 
variāciju, tik daudz „a, ja nu”. Mātes uztraukums pretstatā 

mazās meitenītes mieram un mīļumam. Viņa nejūt robežas. 
Viņa vēl nav iemācījusies dalīt, šķirot, apzīmēt, šaubīties un 
svārstīties. Nav nekādu baiļu un aizdomīguma… Nekādu.

Un neviens arī nevar izdzēst šo mirkli, kamēr mamma 
nav atnākusi un ieviesusi kārtību. Mirkli, kad nav robežu, 
kad vienkārša cilvēcība mirdz pāri šaubu un baiļu barjerām. 
Vienkārša un patiesa cilvēcība. Mazajai nav bail, nav jautā-
jumu, viņa sajuta, piegāja, noglaudīja…. Tā vienkārši.

Un pasaule iemirdzējās…

1.Visu to, ko redzat manī, tas nav mans, tas ir jūsu. Mans 
ir tas, ko es redzu jūsos. /Remarks/

2.Mēs reti domājam par to, kas mums pieder, bet vien-
mēr uztraucamies par to, kā mums nav. 

/Artūrs Šopenhauers/

3.Kad būs nocirsts pēdējais koks, kad būs saindēta pē-
dējā upe, kad būs noķerts pēdējais putns – tikai tad jūs sa-
pratīsiet, ka naudu nevar ēst! /Indiāņu tautas gudrība/



                              KULTŪRAS NOTIKUMI 
                MADLIENAS KULTŪRAS NAMĀ

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

5. novembrī 22.00  Ballīte Te 
Mūzika visām paaudzēm! Ieeja: 22.00 – 2 EUR; 

23.00 – 3 EUR; Darbosies kafejnīca

8.novembrī 19.00 Odivi kinozālē
Viestura Kairiša kinofilma “Melānijas hronika” 

Ieeja- 2 EUR

11. novembrī Madlienas gaismas skrējiens
14.30 – Lāpu gājiens no Madlienas vidusskolas uz       

      piemiņas vietu Madlienas kapsētā 
15.00 – Svinīgs brīdis Madlienas kapu kalniņā 
16.00 – Reģistrēšanās Gaismas skrējienam pie 
      „Pagastmājas”
16.30 – Svinīga svētku uzruna, iesildīšanās un 
             skrējiena starts
Pēc skrējiena visi gaidīti uz apbalvošanu un siltu tēju 

pagasta pārvaldes apaļajā zālē.
Aicinām līdzi paņemt arī svecītes!

12. novembrī Kārļa Hūna 185. jubilejas 
atceres pasākums

15.30 – svecīšu nolikšana K.Hūna atdusas 
             vietā Madlienas kapsētā 
                 (Sākot no plkst. 15.00 virzienā uz kapsētu no Madlienas        

         kultūras nama un atpakaļ kursēs mikroautobuss.)  
16.00 –Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas 
             arhibīskapa Jāņa Vanaga vadītais svētbrīdis    

      un LR Zemessardzes kora ‘’Stars’’ koncerts 
             Madlienas baznīcā.
17.00 – K.Hūna gleznu reprodukciju ekspozīcijas 
             atklāšana un mākslas zinātnieces 
             Eduardes Šmites stāstījums par mākslinieku    

      Madlienas kultūras namā

17. novembrī
12.00 – Piemiņas brīdis kapu kalniņā
19.00 – Valsts svētku koncerts
,, …viena mēle, viena dvēs’le, viena zeme mūsu!’’,    

        kurā piedalās  Madlienas kultūras nama                
       mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi.

Svinīga ilggadējo darbinieku un sakoptāko sētu     
                         godināšana

 21.00 – Svētku balle, muzicē grupa „Daugavieši” 
        no Kokneses. Ieeja bezmaksas

27. novembrī
15.00 – Pie „Pagastmājas” svētku eglītes iedegšana    

               kopā ar meža iemītniekiem – zaķi, pūci un vilku. 
Gaidīsim lielus un mazus, lai kopā priecātos!

Līdzi ņemsim piparkūkas, burkānus, ābolus, ar  kuriem 
izrotāsim mūsu svētku eglīti.

Glabā melnā Zemes māte 
Mana dēla dvēselīti.

Skumju laikā esam kopā ar Mariju Slišāni, 
dēlu Vladimiru baltā smilšu kalniņā guldot

Logini

09.11.   Konkurss 1.- 4.klašu skolēniem  
    „Mana Latvija”.

10.11.    Spēka diena.

09.11.- 17.11. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja  
                izstāde „Brīvības cīņas” skolas 

                       pirmā stāva gaitenī

11.11.    Skolas skolēnu gājiens uz Brīvības  
    cīņās kritušo Brāļu draudžu 

    dalībnieku pieminekli 
                       Madlienas kapos

17.11.    Valsts svētku koncerts skolas 
                        Aktu zālē.

01.12.  Skatuves runas konkurss 1.-12. klašu   
               skolēniem skolas Aktu zālē

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. Tekstu korektore-Zinta Saulīte.  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

SIA “SENLEJAS”, gaļas pārstrādes uzņēmums, 
aicina darbā lopu iepircēju aģentu. 

Darba piedāvājums ir arī apkopējai. 
Telefons: 29485131

E-pasts: laura@senlejas.lv

5.novembrī plkst. 14.00
Madlienas bibliotēkas pasākumu zālē

dzejnieces Marikas Svīķes un mūziķa Jāņa Žagariņa
sarunas dzejā un mūzikā.

Būs iespēja iegādāties Marikas Svīķes dzejas 
grāmatiņas.

Laipni aicinām apmeklēt!

Valsts svētku pasākuma laikā 17. novembrī 
sveiksim ilggadējos Madlienas pagasta iestāžu 
darbiniekus – Astrīdu LEDIŅU Silviju TUTĀNI,

Jevgēniju LIEPU,  Daivu LŪSI, Mudīti BALODI.

Paldies teiksim arī konkursa „Sakoptākā sēta 2016” 
laureātiem –  par iegūto 1. vietu mājas „Dzelmes” iedzī-
votājiem, par 2. vietu „Teiku”, „Ābeļu” un „Liesmu” iedzī-
votājiem, par 3. vietu „Kalnāju” un „Ķiršu” iedzīvotājiem.


