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Sevī vienmēr saglabāt
Mazu cerību staru-

Kā diedziņu...
Ai, kā noderēs tas,
Kad dzīve dvēselē

Ieplēsīs brūci
Un kāds sapnis

Izgaisīs nepiepildīts.
Būs ar ko 

Sadiegt, salāpīt,
Atsaukt un noturēt...

Tikai cerību staru
Dvēselē glabāt

 /B.Debeļska/
Tā ir ļoti liela uzdrošināšanās – iet 

pret straumi, darīt to, būt tam, kur sirds 
aicina. Vieglākais un ērtākais ceļš – pa-
likt tādam, kādu citi grib redzēt, iet tur, 
kur visi. Nekādas pretestības, nekādu 
īpašo problēmu – noliek tur, kur ērtāk, 
pasaka priekšā, ko darīt. Nerunāt pretī.

Tikai tāda tukša sajūta, it kā pieda-
lies spēlē, celies no rīta, dari, kā visi, 
ej tur, kur visi, atpūties, kā visi – kopija 
visiem. Kopija, bet ne pats. Straumes 
kontrolē bez iespējas paiet maliņā, tā 
arī plūst un plūst, un plūst, netiekot 
prom, lai paskatītos un saprastu, kur 
tad īsti tā straume nes, kur visi aizplūst 
un kāpēc es līdzi.  

Jaunais ir biedējošs un neērts. Ne-
prognozējams, nesaprotams. Ļoti sais-
tīts ar ticību saviem spēkiem, jo tieši 
noticēšana „Es varu, jo to gribu!” ļauj 
atrauties. Un mērķis ir: „Es daru to, kas 
man patīk! Es esmu es pats!”

Cilvēki bieži vien aizmet savus sap-
ņus, savas vēlmes, nolaižot rokas un 
nemaz nepamēģinot: „Ai, gan jau kaut 
kad... man nesanāks! Es nevarēšu, pā-
rāk grūti... Ko tad es...” Noliek maliņā 
savus talantus, savas vēlmes par labā-
ku dzīvi. Un straume paņem un aiznes.

„Katrs pats savas laimes kalējs,” tā 
saka... Un ko tad īsti var zaudēt, sākot 
kalt? Varbūt to, ka citi nesapratīs, var-
būt to, ko citi teiks... Bet tā jau ir citu 
lieta. 

Kāds puisītis, kas nu jau izaudzis 
par pieaugušu vīrieti, bērnībā ļoti gri-
bēja spēlet klavieres, bet neuzdrošinā-
jās, jo pārējie viņa pagalma bērni labāk 
daudzījās un spēlējās pagalmā. Un viņš 
arī... Savu vēlmi nogremdēja. Pagāja 
daudzi gadi, un nu, jau pieaudzis, da-
rīja lietas, kas viņu nesaistīja, dzīvoja 
parastu dzīvi, kā jau visi. Tikai tās ilgas, 
varbūt arī nedaudz nožēla mocīja. Un 
kādu dienu viņš piegāja pie klavierēm, 
apsēdās... „Nē, es to nevarēšu...” iek-
šējā balss teica. Tomēr attaisīja vāku 
un pieskārās taustiņiem. Lai arī tas, ko 
viņš spēlēja, bija pilnīgi nebaudāms, 
vīra acīs bija asaras. Pirmo reizi dzīvē 
viņš nedarīja tā, kā visi. Un lai arī no 
malas izskatījās diezgan jocīgs, jo it kā 
„ielīdis” ne tur... toties iekšēji bija ļoti 
saviļņots un laimīgs... 

Pasaule mīl piepildījumu, galvenais 
sadzirdēt – ko pats gribi! 

Mareks Liepa
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Meteņu dienas jautrības

Latviešu gadskārtā Meteņus svin 
starp ziemas un pavasara saulgrie-
žiem. Dažādas pazīmes norāda, ka 
senlatviešiem gadumija bijusi Mete-
ņos. Latviešiem „meti” nozīmē laika 
griežus, mēru. Meteņus visi gaida ar 
nepacietību, jo tas ir laiks, kad pēdē-
jo reizi iet ķekatās, kad ziema tuvojas 
beigām, bet dienas kļūst arvien sau-
lainākas un gaisā jūt pavasara elpu. 
Arī pirmsskolā „Taurenītis” 17. februārī 
svinējām Meteņus: „Metens brauca pār 
kalniņu, saules groži rociņā.” Atvadas 
no ziemas notika priecīgā noskaņā, jo 
bērni kopā ar skolotājām iejutās bu-
dēļu lomās un devās ciemos pie nama 
Saimnieces (skolotāja Rudīte Struka), 
lai kopā rotaļātos, dejotu, piedalītos 
jautrās komandu aktivitātēs, skandētu 
tautasdziesmas un ticējumus. Piemē-
ram, ja Metenī snieg vai līst, tad būs 
bagāts sēņu un ogu gads, bet, ja Me-
teņa vakarā sniegu veļ kamolos, tad 
augs lielas kāpostgalvas. Vēl Meteņos 

vizinās no kalna ar ragaviņām un bau-
da sniega priekus. Tāpēc svētku otro 
daļu turpinājām ārā, kur visus sagaidī-
ja Metenis ar saviem ķekatniekiem, ai-
cinot uz jautru dancošanu un rotaļāša-

nos. Svētku izskaņā Saimniece cienāja 
ar gardiem pīrāgiem, bet Metenis no 
bērnudārza jumta visiem par lielu sa-
jūsmu bēra „sniega un konfekšu lietu”.

Aicinām apmeklēt „Zemnieku saeimas” kongresu 10. martā Ādažos
Šā gada 10. martā Ādažu kultūras centrā, Gaujas ielā 33A norisināsies biedrības „Zemnieku saeima” ikgadējais kongress.
Kongresa pirmajā daļā organizācijas vadība ziņos par 2016. gadā paveikto un kopā izvirzīs jaunus mērķus 2017. gadam, kā arī notiks 

priekšsēdētāja un valdes vēlēšanas. Pirmo daļu noslēgs Zemkopības ministra Jāņa Dūklava uzruna un diskusija ar lauksaimniekiem.
Kongresa otrajā daļā norisināsies konference „Jaunās tehnoloģijas lauksaimniekiem”. Ar inteliģentās lauksaimniecības tehnikas nā-

kotnes tendencēm un izaicinājumiem iepazīstinās Jānis Cers, SIA „Konekesko Latvija” CLAAS produktu grupas vadītājs. „Swedbank” 
Digitālās stratēģijas vadītājs Ģirts Bērziņš ar atraktīvu prezentāciju „Elektrība no jumta, pārtika no printera, robots mazdārziņā un citas 
digitālās tendences” informēs par bankas sadarbību ar lauksaimniekiem. Savukārt Ilmārs Piebalgs, GPS lauksaimniecības virziena vadī-
tājs uzņēmumā SIA „Autonams”, informēs par GPS sistēmu pielietošanu aizsardzībai pret tehnikas un degvielas zagļiem.

Dalībnieku reģistrācija no plkst. 09.30.  ZSA kongresa atklāšana, pirmā daļa, tai skaitā vēlēšanas, plkst. 11.00.
ZSA kongresa otrā daļa plkst. 14.15.  Kongresa noslēgums plkst. 15.45.

Pieteikšanās līdz 6. martam, zvanot pa tālr. 67027044 vai rakstot uz e-pastu: birojs@zemniekusaeima.lv
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„Madlienas kauss volejbolā 2017” 

4. martā Madlienas vidusskolas 
sporta zālē norisinājās „Madlienas 
kauss volejbolā 2017” vīriešiem. Sep-
tiņu komandu konkurencē uzvaras lau-
rus plūca komanda „Mārupe” (Gints 
Gaiķens, Gatis Heidingers, Krišjānis 
Buks, Arvīds Taube, Miks Vēveris, 
Krists Upītis). Pēc spraigas cīņas otrajā 

vietā ierindojās komanda „MIX” (Lau-
ris Ikaunieks, Kristaps Kokle, Uģis Voi-
tehovičs, Ilvars Blīgzna, Jānis Aperjots, 
Didzis Dzvinko). Savukārt trešo vietu 
ieguva komanda „Lēdmane”, kur bijām 
liecinieki tam, ka komandu pārstāvē-
ja arī daiļā dzimuma pārstāve (Liene 
Linde-Kuka, Raitis Kuks, Mikus Laga-

novskis, Valts Vīndedzis, Kārlis Pilma-
nis, Jānis Lepers, Andris Bogdāns). Aiz 
pjedestāla šogad sarindojās koman-
das: „Ikšķile”, „Madliena”, „Ķeipene” 
un „DeGrill”. Paldies visiem, kas pieda-
lījās. Gaidīsim atkal nākamgad!

Sacensību organizatore Gerda Sedoja

Žetonu vakars Madlienas vidusskolā

Mācību gada 2. semestris ir laiks, 
kad 12. klases skolēniem jāpilda īpaši 
pienākumi. Pirms eksāmeniem, kā ie-
rasts, tiek pasniegts skolas piederības 
simbols, tāpēc 17. februārī plkst. 17.00 
visi tika laipni gaidīti uz Žetonu vakaru, 
kurš norisinājās Madlienas vidussko-

las aktu zālē.  
Lai izdomātu vakara programmu, 

skolēni kļuva saliedētāki, meklēja ra-
došas idejas un nežēloja savu brīvo lai-
ku. Sagatavošanās procesā neveicās 
tik raiti, kā gribētos, taču padarītais 
visus patīkami iepriecināja. 

Ar tautu deju, aerobikas un popie-
las uzstāšanos tika atspoguļots jaut-
rais un raibais skolas laiks. Piešķirot 
humoru priekšnesumos un atmiņu 
stāstos, tika izspēlēta ideja par topo-
šo Madlienas vidusskolas 2037. gada 
salidojumu. Katrs jaunietis nu jau bija 
savos labākajos gados un bija ieguvis 
kādu amatu. Atkal satikšanās dienā 
pēc 20 gadiem visi atskārta, ka Žetonu 
vakars nemaz nebija noticis. Ar īpašu 
burvju līdzekli laiks tika „atgriezts” at-
pakaļ.

Pasākuma otrajā daļā katram no 
12 skolēniem pasniedza ilgi gaidīto 
žetonu – gredzenu. Mīļi pateicības 
vārdi tika veltīti vecākiem un skolas 
kolektīvam par atbalstu un atsaucību. 
Neizpalika arī skolas direktora Edga-
ra Viņķa un klases audzinātājas Aldas 
Karasevas laba vēlējumi. Īpašs pārstei-
gums bija 11. klases meiteņu izpildītā 
dziesma un viņu dāvinātais kliņģeris.

Ir patiess prieks, ka mēs, 12. klase, 
varam būt piederīgi Madlienas vidus-
skolai, kurā jūtamies kā otrajās mājās. 

Sanita Rešinska
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Ceļojums skaņu un krāsu pasaulē

23. februārī Kārļa Kažociņa Mad-
lienas mūzikas un mākslas skolā ne-
parastā noskaņu ceļojumā ciemojās 
Madlienas PII „Taurenītis” – „Pīpenī-
tes” un „ Saulespuķes” grupas bērni, 
lai ielūkotos mūzikas skaņu un krāsu 
pasaulē. Mūzikas skola bieži vien ir 
nozīmīgs (dažreiz pat vienīgais) kultū-
ras centrs, sevišķi mazajos ciematos. 
Mūsu mērķis ir iepazīstināt ar skolu, 
parādīt, ko mēs šeit apgūstam, sniegt 
bērniem prieku nodarboties ar mūziku, 
mākslu, padarīt viņu dzīvi interesantā-
ku un skaistāku. Jau bērnībā ir svarīgi 
ielūkoties mūzikas pasaulē, parādīt, 
cik pasakaina, krāsaina un emocionāla 
tā ir (tikai emocionāli cilvēki nav spējī-
gi veikt cietsirdīgus darbus). Bērni šeit 
iegūst rakstura audzināšanu, pārliecī-
bu pašam par sevi, saskarsmes pras-
mju attīstību un jaunu rakstura iezīmju 
veidošanos. 

 Mūzikas skolas audzēkņi bija 
sagatavojuši nelielu koncertu maza-
jiem klausītājiem – uz „dzīvajiem” ins-
trumentiem tika atskaņoti dažāda rak-
stura skaņdarbi klasiskajās noskaņās. 
Katrs specialitātes pedagogs – Eva 
Stirāne (klavierspēle), Rūdolfs Bahma-
nis (vijoļspēle), Juris Gailītis (flautas 
spēle), Andis Bičevskis (klarnetes un 
saksofonspēle), Kristaps Karps (sita-
mie instrumenti) sniedza nelielu pre-
zentāciju par savu izvēlēto mūzikas 
instrumentu, to demonstrējot netra-
dicionālos spēlēšanas veidos. Ar lielu 
interesi mazie varēja vērot un saklau-
sīt, ka katram mūzikas instrumentam 

ir savs tembrs, dinamiskās iespējas un 
skaņu diapazons. Katrai notij ir savs 
skanējums un dziļums, ka mūzikas 
skaņas nes prieku, gaišu noskaņu, har-
moniju un laimi. Tikai septiņas notis, 
bet cik bezgalīga var būt to kombinā-
cija! Bērniem vislielāko sajūsmu radīja 
bungu dobjās skaņas. Dzirdot ritmis-
kus motīvus, neviens nevarēja palikt 
vienaldzīgs. Tikpat iespaidīgas skaņu 
vibrācijas bija dzirdamas ērģeļu spēlē, 
ko virtuozi demonstrēja mūzikas teori-
jas skolotāja Vineta Līce, kā arī pievēr-
sa uzmanību mācību priekšmetam – 
solfedžo, kas veltīts muzikālās dzirdes 
attīstīšanai. 

Izbaudījuši mūziku, tālāk devāmies 
uz mākslas skolu, kur skolotāja Vineta 
Kazeka bija sagatavojusi mazajiem to-
pošajiem māksliniekiem materiālus, ar 
kuru palīdzību varēja radoši darboties 
un izbaudīt dažādu krāsu nianses. Dar-
ba rezultātā telpu piepildīja krāsaini 
taureņi. Ceļojuma izskaņā, jaunu ie-
spaidu un pozitīvu emociju pārņemti, 
bērni atvadījās. Rudenī gaidīsim jau-
nos māksliniekus mūsu skolā.

Liels paldies visiem pedagogiem, 
kuri iesaistījās un darbojās kopā ar 
mazajiem.

Kultūras metodiķe Ilva Kaulača
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Valentīna dienas noskaņas Madlienas vidusskolā

 Katru gadu 14. februārī tie atzīmēta Svētā Valentīna 
diena jeb Visu mīlētāju svētki. Šajā dienā dvēseļu radinieki 
apsveic viens otru, dāvā ziedus un saka mīļus vārdus. 

 Madlienas vidusskolas skolēniem šī diena arī bija 
īpaša. No 13. līdz 15. februārim, izmantojot Valentīna dienas 
pastu, gan skolēniem, gan skolas darbiniekiem bija iespēja 
nosūtīt mīļus vārdus, arī mīlestības apliecinājumu kādam 
sev tuvam un jaukam cilvēkam. Aktīvākie vēstuļu sūtītāji un 
saņēmēji bija 2. klases skolēni, un visvairāk vēstulīšu saņē-
ma skolotāja Signe Kušnire. 

 Valentīna dienā visiem gribētājiem bija iespēja no-
fotografēties romantiskā foto stūrītī. Lai fotogrāfijas būtu in-
teresantākas, Skolēnu pašpārvaldes komanda izveidoja un 
piedāvāja arī dažādas maskas, piemēram, ūsas, brilles utt. 
Kopības sajūtu rosināja apģērbā izmantotā sarkanā krāsa.

 Dažreiz mīļos vārdus vieglāk ir uzrakstīt, nevis pa-
teikt, tāpēc uz īpaši izveidota sirds formas plakāta skolēni 
varēja pielīmēt krāsainu sirsniņu ar savu vārdu vai kādu mī-
lestības pilnu novēlējumu. 

 Skolēnu pašpārvalde šo pasākumu vērtē kā veik-
smīgu un izdevušos, jo tas kaut tikai nedaudz, bet ieinte-
resēja Madlienas vidusskolas skolēnus un darbiniekus. 
Madlienas vidusskolas Skolēnu pašpārvalde visiem novēl 
sirsnīgu un mīlestības pilnu turpmāko gadu! 

Skolēnu pašpārvaldes vārdā 
Anna Stauža
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      Daudzos avīzes numuros galvenokārt iepazīstinājām ar Madlie-
nas vidusskolas agrāko gadu izlaidumu absolventu atmiņu stāstiem. Mar-
tā varēs iepazīties ar jaunāku absolventu pārdomām un spriedumiem par 
sākumskolas gadiem, pamatskolas un vidusskolas laiku, pasākumiem un 
notikumiem, kā arī pateicības vārdiem skolotājiem. 
 Lasītājiem savus stāstus ir uzticējušas Linda Celmiņa Ķeze, 34. 
izlaidums (2008. gads), Sintija Šmate, 41. izlaidums (2015. gads). Lai patī-
kama lasīšana!

Aktīva un darbīga skolas dzīve

Madlienas vidusskola. Mana dzī-
ve šajā skolā sākās no 5. klases, līdz 
tam mācījos Taurupes vidusskolā, kas 
gan apmēros, gan skolēnu skaita ziņā 
bija daudz mazāka. Līdz ar to man ne-
bija priekšstata, ko nozīmē paralēlās 
vai vispār lielas klases. 2000./2001. 
mācību gadā Madlienas vidusskolā 
bija nokomplektētas divas piektās kla-
ses, katrā pa 30 skolēniem. Manuprāt, 
esam lielākais skolēnu skaits un vēlāk 
arī vienīgās trīs paralēlklases skolas 
vēsturē. 

Pirmās atmiņas par skolu – milzī-
gi, vienādi gaiteņi, neskaitāmas līdzī-
gas klases, jaunvārdi – „jaunā skola”, 
„vecā skola” un sporta zāle. Liela, aprī-

kota un iespaidīga bija sporta zāle, ne 
tāda kā Taurupē. Pirmās sporta gaitas 
paspēju uzsākt pie skolotāja Andra 
Šrādera, kas no klasesbiedriem jau 
mazākajās klasēs bija izveidojis skolas 
un rajona mērogā zināmus censoņus. 
Ieraugot manu augumu, skolotājs lai-
kam nolēma, ka būšu labs papildinā-
jums meiteņu basketbola komandai. 
Šīs cerības gan sagrāvu pirmajā iekš-
telpu nodarbībā. Ieraugot augstlēkša-
nas aprīkojumu, panikā sāku raudāt, jo 
kaut ko tādu redzēju pirmo reizi mūžā. 
Bailes gan pārvarēju, un vidusskolā 
augstlēkšana pat patika. Kad klases 
sporta stundas pārņēma skolotājs 
Jevgēnijs Liepa, tiku iekļauta meite-

ņu basketbola komandā un vairākas 
reizes piedalījos rajona un vienu reizi 
valsts mēroga sacensībās. Tomēr ne-
kāda nopietnā sportiste no manis ne-
iznāca. Jāmin, ka ar skolotāju J. Liepu 
mums bija īpašas attiecības – reizēs, 
kad netrāpīju uz tāllēkšanas dēlīša vai 
neapdomīgi izdarīju kādu citu aplamī-
bu, vai vienkārši ārpusklases aktivi-
tāšu dēļ man bija nepieciešama brīva 
stunda, tiku saukta par Intu, jo mana 
mamma Inta savu skolas gaitu laikā arī 
bija sportojusi pie skolotāja J. Liepas 
un izpaudusies līdzīgi – darot visu citu, 
bet sportam nopietni tā arī nepievērs-
damās. 

Šķiet, ka man un klasesbiedriem, kā 
arī mūsu vecākiem pamatskolas laiks 
palicis atmiņā ar regulārām paplaši-
nātajām klašu vecāku kopsapulcēm. 
Sākotnēji, izvēloties otro svešvalodu, 
tikām sadalīti trijās klasēs, no kurām 
divas apguva krievu valodu un viena 
vācu. Beidzot 7. klasi, pārdalīšana no-
tika atkal. Tika izveidota korekcijas kla-
se, tā bija zēnu klase, kuras audzināša-
na tika uzticēta pieredzes bagātākajai 
skolotājai Ilzei Rengartei. Ārēji bargā 
skolotāja šo pienākumu veica izcili un 
ar augstu atbildības sajūtu pret katru 
savu „zelta gabaliņu”. 

Attiecības ar skolotāju I. Rengarti 
man un maniem ģimenes locekļiem 
vienmēr bijušas īpašas, sevišķi aizkus-
tinošas tās kļuva, kad Madlienas vi-
dusskolā sāka mācīties mans brālēns 
Ģirts Beperščaitis. Mūsmājās skolotā-
ja I. Rengarte vienmēr tika pieminēta ar 
labu vārdu. Matemātikas kabinetā bija 
īpaša vieta – „tronis”, vienvietīgs sols 

(turpinājums 7. lappusē)
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tieši blakus tāfelei, šī sēdvieta sākot-
nēji tika izveidota nekārtību cēlājiem, 
taču, kopš Ģirts uzsāka mācības, ma-
nuprāt, jau otrajā matemātikas stundā 
viņš troni ieņēma un turpināja tajā sē-
dēt līdz pat 9. klases beigām. Protams, 
neatkārtojami un zīmīgi bija skolotājas 
I. Rengartes stundās lietotie izteicieni, 
tos atceras un piemin visi viņas au-
dzēkņi. 

Pamatskolas laikā nomainījās trīs 
audzinātājas: no 5. līdz 6. klasei bija 
skolotāja Ilze Smilškalne, 7. klasē – 
skolotāja Anita Jakobsone, no 8. līdz 
12. klasei – skolotāja Silvija Tutāne. Pa-
matskolas noslēgumā ar skolotājas S. 
Tutānes gādību un milzīgu entuziasmu 
tika atjaunota un „pacelta” jaunā līme-
nī skolas avīze „Maska”. Visu vidus-
skolas laiku „Maskas” kolektīvā veicu 
redaktores pienākumus. Tika veidoti 
dažādi informatīvi un izglītojoši raksti 
par skolas un skolēnu dzīvi. Avīze iz-
nāca aptuveni reizi divos mēnešos, to 
īpašāku darīja asprātīgās un aktuālās 
Jāņa Sarkalna veidotās karikatūras. 
Diemžēl pēc skolas beigšanas ir zuduši 
kontakti, un nezinu, ar ko Jānis pašreiz 
nodarbojas, bet, cerams, ir attīstījis šo 
talantu.

Vidusskolas laikā iesaistījos arī 
Skolēnu parlamentā, biju preziden-
te. Organizējām dažādus pasākumus. 
Spilgti atmiņā palicis skolotājas Elitas 
Atslēdziņas kabinets otrajā stāvā, kur 
tika veidoti scenāriji un dažāda atribū-
tika veiksmīgai pasākumu norisei. Lie-
kas, neizsmeļams bija krājumu skapis, 
kurā varēja atrast gandrīz visu iespēja-
mo – gan armijas krāsas, gan dažādus 
interesantus apģērba gabalus un tel-
pu dekorēšanai nepieciešamos mate-
riālus. Tā kā parlamentā darbojās arī 
skolotājas E. Atslēdziņas bērni – Jānis 
un Māra – tad mums bija piekļuve vēl 
vienai bagātību krātuvei – īpašai at-
vilktnei, kurā glabājās saldumi, citreiz 
šokolāde, citreiz cepumi, kā nu kuru 
reizi, bet tie vienmēr uzlaboja atmosfē-
ru un lieti noderēja ilgstošajā pasāku-
mu plānošanas procesā. Kā spilgtākie 
mūsu organizētie pasākumi palikuši 
atmiņā „Dziesmu duelis” ar tā vadītā-
ju Baibu Sipenieci (Agitu Litvinoviču), 
„Brīnumzemes šovs” ar tā kolorītajiem 
„pensionāriem” Justīni Praliču, Gintu 
Baumani un Jāni Atslēdziņu, tāpat arī 
organizētās skolēnu un vecāku sacen-
sības, rudens stafete ar izcili drēgnu 

un lietainu laiku, kurā komandām, līdzi 
nesot ķieģeli, bija jāapskrien vai puse 
Madlienas un jāveic dažādi uzdevumi: 
ugunskura aizdegšana, atjautības uz-
devumu risināšana, bumbu mešana 
grozos, dārgumu meklēšana u.tml.

 Īsti klases kolektīva saliedē-
šanas pasākumi bija „Superklase” un 
makulatūras vākšanas talkas, tajos 
iesaistījāmies ar milzu entuziasmu. 
„Superklasē” bija jāveic dažādi uz-
devumi visai klasei kopā, jo vērā tika 
ņemts kolektīvais veikums, nevis katra 
individuālais. Šo konkursu uzvarējām, 
jo spējām mobilizēties un sadarboties 
kopīga mērķa vārdā, tomēr jāatzīstas, 
ka palīdzēja arī veiksme. Viens no 
vērtētajiem uzdevumiem bija grāmatu 
apvākošana, līdz konkrētam datumam 
nedēļas ietvaros visai klasei bija jāap-
vāko grāmatas, tad skolas bibliotekāre 
nāca tās pārbaudīt. Šajā uzdevumā 
klases biedri bija daudz čaklāki par 
mani un apvākošanu veikuši laikus, 
bet tieši kontroles mirklī man bija jābūt 
kādā sanāksmē, un veiksmīgas sakri-
tības rezultātā mums ieskaitīja 100% 
apvākošanu. Vēlāk gan apvākošanu 
apzinīgi veicu. 

Savukārt makulatūras vākšana bija 
ļoti azartisks process. Visi izvācām 
savas, radu, kaimiņu mājas, gadījās 
nodot arī kādu svaigāku laikrakstu 
vai grāmatu, lai tikai kilogramu skaits 
augtu. Mirklī, kad sapratām, ka uzvara 
ir tuvu, tikai nepieciešams to noturēt, 
azarts auga. Tika apstaigāti visi Mad-
lienas uzņēmumi, kantori, iedzīvotāji. 
Lai guvums būtu tūlītējs un konkurenti 
krājumus nenoceltu degungalā, izman-
tojām vecāku dienesta stāvokļus, tika 
noorganizēts transports ar šoferi, kurš 
sarunāto makulatūru savāca un nogā-
dāja līdz pieņemšanas punktam. 

Atmiņā palikušas arī dažādās eks-
kursijas, kuru laikā tika izbraukāta vai 
visa Latvija. Skolas gados apskates ob-
jekti kaut kā nelikās ekskursijas intere-
santākais posms, īpašas bija nakšņo-
šanas vietas un naktis. Katrā ekskursijā 
telpas bija citas un bērnu izvietojums 
atšķirīgs, tomēr princips viens: mei-
tenes pie meitenēm, zēni pie zēniem, 
nemiera cēlāji tuvāk skolotājām. Atmi-
ņā palikusi kāda ekskursija, kurā mūsu 
zēni ar īpašu izdomu mēģināja nokļūt 
līdz meiteņu istabiņām. Zēnu istaba 
atradās blakus skolotāju istabai, tās 
durvis neciešami čīkstēja. Lai tās būtu 

iespējams atvērt un nemanītiem doties 
pie meitenēm, tika izstrādāta stratēģi-
ja: vienlaicīgi tika vērtas durvis un tu-
aletē laists ūdens. 

 Mācību laikā tika piedzīvotas 
arī satraucošas epizodes. 12. klases ot-
rais semestris vispār bija ļoti stresains 
– gan eksāmenu tuvošanās, gan bai-
les no jauna dzīves posma sākšanās, 
situācija ar skolas dedzināšanu, kad, 
aizdedzinot skolotāju istabu, gāja bojā 
daudz informatīvu materiālu, bet, par 
laimi, klašu žurnālus izdevās izglābt. 
Tādi nokvēpuši, izmirkuši un oda pēc 
dūmiem, bet savu funkciju pildīja līdz 
pat mācību gada noslēgumam. Divas 
reizes piedzīvojām skolas piespiedu 
evakuāciju, jo tika ziņots par sprāgst-
vielu esamību telpās, atbrauca spec-
vienība ar sunīšiem, izstaigāja telpas, 
neko neatrada, bet diena bija izjaukta. 
Spilgti atceros otrās reizes emocijas, 
kad Alda Karaseva, Elita Atslēdziņa 
un Vanda Kalniņa, sagaidot skolēnus 
iepretim baznīcai, virzīja plūsmu uz 
kultūras namu: „Atkal? Tiešām kādam 
nav, ko darīt?” Skolas direktore A. Ka-
raseva saņēma draudu īsziņas, mācību 
daļas vadītāja V. Kalniņa ugunsgrēkā 
zaudēja lielu daļu darba mūža veiku-
mu. Situācija bija diezgan neapskau-
žama, abas vēlējās amatus atstāt, bet, 
pateicoties profesionalitātei, kolēģu 
un ārējam atbalstam, viss atrisinājās. 
Direktore A. Karaseva un mācību pārzi-
ne V. Kalniņa turpināja darbu, šādi sko-
lēniem radot pārliecību, ka no problē-
mām nav jābēg, bet tās jārisina. Mums 
radās drošības sajūta, ka situācija tiek 
kontrolēta. 

Madlienas vidusskola, pedagogi, 
manas sabiedriskās aktivitātes radīja 
pārliecību un ļāva ticēt spējām veidot 
kolektīvu, nebaidīties no grūtībām, 
risināt problēmas un nepārtraukti 
pilnveidot sevi, tādēļ pēc vidusskolas 
beigšanas (2008. gads, 34. izlaidums) 
izvēlējos grūtāko ceļu un iestājos Rī-
gas Stradiņa universitātē, kur ieguvu 
ergoterapeita profesiju. Šobrīd strādā-
ju Rehabilitācijas centrā „Līgatne” un 
palīdzu pacientiem pēc dažādām sa-
slimšanām uzlabot veselības stāvokli 
un atgriezties aktīvā dzīvē.

Skolai novēlu gudrus, zinošus un 
entuziasma bagātus pedagogus, zināt-
kārus skolēnus un interesantu ikdie-
nas dzīvi!

 Linda Celmiņa Ķeze
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Galvenais ir nepadoties grūtībām

Skolas gaitas sāku 2003. gada 1. 
septembrī. Lai gan mājām tuvāk bija 
cita vidusskola, vecāki nolēma, ka mā-
cīšos Madlienā tāpat kā mani brāļi Jā-
nis un Artūrs. 

Neaizmirstama bija pirmā skolas 
diena, kad meitenes un zēni, svinīgi 
ģērbušies, ar asterēm un gladiolām ro-
kās devās skolas sporta zālē. Protams, 
kā jau visiem, tobrīd bija bailes par 
lielo un nezināmo skolu, taču mūs ātri 
nomierināja sākumskolas audzinātāja 
Signe Kušnire. Vienmēr smaidīga, laip-
na, taču tajā pašā laikā prasīga. Katru 
rītu devos uz skolu, kāpu kalnā vai, 
precīzāk, skrēju līdzi brālim, kurš bija 
vecāks, un solis viņam bija nedaudz 
lielāks, tāpēc grūti bija viņu panākt.

5. klasē Signe Kušnire audzināša-
nas stafeti „nodeva” skolotājai Intai 
Ošai. Viņa allaž par mums uztraucās 
un rūpējās, palīdzēja organizēt pasā-
kumus, bija atsaucīga un laipna, prata 
saskatīt skolēnos labās īpašības, prie-
cājās par panākumiem. 

Ņemot vērā, ka bijām aktīva klase, 
netrūka arī kuriozu mirkļu. Piemēram, 
reiz kāds no klasesbiedriem mēģināja 
ieskaidrot skolotājai, ka nevar kārtot 
eksāmenu, jo viņam esot amnēzija… 
Mēs bijām arī „īsti ķīmiķi”, jo dažreiz 
no eksperimentu pārpalikumiem mē-
ģenēs izveidojām jaunu eksperimen-
tu, sajaucot visas vielas. Reiz skolā 
bija uzdevums izveidot netradicionālu 
eglīti. Nolēmām pagatavot to no Ma-
croflexa putām. Pēkšņi mūsu „eglīte” 

kļuva nestabila un sāka gāzties. Lai 
glābtu situāciju, izmantojām rokas. 
Rezultātā visas drēbes bija ar putām, 
rokas lipīgas, skolotājas šķēres ne-
lietojamas. Daudzas ekskursijas un 
pārgājieni vienmēr bija ļoti jautri. Lai 
gan bijām pārgalvīgi, viss beidzās labi. 
2012. gadā ieguvu pamatizglītību, bija 
noslēdzies svarīgs posms manā dzīvē. 

Uzsākot mācības 10. klasē, viss bija 
mainījies, jo daudzi klasesbiedri bija 
devušies uz citām skolām. Lai kļūtu par 
pilntiesīgu vidusskolēnu, bija jāpārvar 
iesvētības. Lai gan valda dažādi uzska-
ti par to, kādām ir jābūt iesvētībām, uz-
skatu, ka mums tās bija izdevušās un 
jaukas.

 Liela nozīme mūsu audzināša-
nā bija skolotājiem. Ogres novada kon-
kursā „Gada Skolotājs 2016” par mūža 
ieguldījumu balvu saņēma sporta pe-
dagogs Jevgēnijs Liepa. Kopā ar klases-
biedriem varu teikt viņam lielu paldies 
par darbu. Sapratne, motivēšana uz 
panākumiem un gadiem ilgā neatlaidī-
ba, lai sagatavotu Madlienas vidussko-
lai izcilus sportistus. Medaļas, augstie 
tituli, sporta attīstīšana gan Madlienā, 
gan arī Ogres novadā – tas viss ir viņa 
nopelns. Latviešu valodas skolotā-
ja Silvija Tutāne atmiņā ir palikusi kā 
skolotājas paraugs. Viņa vienmēr prata 
ieinteresēt skolēnus mācībām, saval-
dīt „rasbainiekus”, taču tajā pašā lai-
kā bija saprotoša un sirsnīga, ar kuru 
vienmēr varēja parunāt. Skolotājas 
teiciens „Neskrien ratiem pa priekšu, 

sabrauks” ir zināms ikvienam viņas au-
dzēknim. 

Gluži vai maģisks – tā varētu no-
saukt Ziemassvētku laiku skolā. Atce-
ros stundām garos mēģinājumus, tēr-
pu gatavošanu, kā arī gandarījumu par 
labi paveikto darbu – tas radīja svētku 
atmosfēru skolā. Katru rudeni notika 
tirdziņš, kur mazie sākumskolas bēr-
ni bija sarūpējuši dažādus gardumus 
un citas lietas. Popielas, orientēšanās 
skrējieni, diskotēkas un pārējie pasā-
kumi – tie padarīja dzīvi interesantu.

Lai gan skolā pavadīju visus 12 ga-
dus, visspilgtāk atmiņā palicis tieši 
pēdējais mācību gads. Bija jāorganizē 
daudz pasākumu. Nozīmīgākais, pro-
tams, bija Ziemassvētku lugas iestudē-
šana. Toreiz sapratām, ka šī ir pēdējā 
reize, kad visi kopā piedalāmies skolas 
Ziemassvētku pasākumā. Tas radīja 
atbildības sajūtu, gribējās visu izdarīt 
pēc iespējas labāk. Ar atsaucīgās sko-
lotājas Zintas Saulītes palīdzību radī-
jām lugu „Ledus sirds”.

Arī Žetonu vakara rīkošana bija ļoti 
atbildīga, jo šoreiz nebija citas klases, 
kas iesaistītos pasākumā, viss bija jā-
dara pašiem. Manuprāt, vakars bija 
izdevies, tas bija interesants, smiek-
līgs un sirsnīgs. Saņēmām žetona gre-
dzenu, kas dažiem klasesbiedriem ir 
pirkstā arī ikdienā. Madlienas vidus-
skolu absolvēju 2015. gadā, 41. izlai-
dums.

Savu turpmāko dzīvi nolēmu saistīt 
ar loģistiku, kurā redzu perspektīvas. 
Šobrīd mācos, pilnveidoju sevi, lai sa-
sniegtu mērķi. Galvenais ir nepadoties 
grūtībām un censties sasniegt kaut ko 
vairāk. 

Viss plūst un mainās. Tagad ar 
klasesbiedriem satiekos retāk, jo visi 
lielākoties ir aizņemti savos darbos. 
Prieks, ja viņiem klājas labi. Kāds ir 
nodibinājis ģimeni, cits mācās, dažs 
strādā, kā nu kurš, taču visi cīnās par 
savu mērķi. Gandrīz katru reizi, kad 
esmu Madlienā un ir brīvs laiks, aizeju 
uz skolu. Patīkami redzēt, ka mācību 
iestāde tiek modernizēta, remontēta, 
kopta. 2017. gadā Madlienas vidus-
skolai paliek 45 gadi. Novēlu attīstību, 
izturību, spēcīgus un zinošus pedago-
gus, priekšzīmīgus un uz panākumiem 
orientētus skolēnus. 

Sintija Šmate
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Izdejotie Zīļuka piedzīvojumi

11. februārī Madlienas kultūras 
namā notika jauks un sirsnīgs koncerts 
„Deja kā raiba pļava”. Tajā piedalījās 
paši mazākie dejotāji – pirmsskolas 
deju kolektīvs „Lienīte”, kas bija uz-
aicinājis ciemos savus draugus no Tī-
nūžiem, deju kolektīvu „Upīte” un Ik-
šķiles deju kolektīvu „Spolītes”.

Koncertā skatītājiem bija iespēja 
dzīvot līdzi Zīļuka piedzīvojumiem, jo 
kolektīvs „Lienīte” ne tikai dejoja, bet 
arī izspēlēja pasaku „Zīļuks”. Mazie 
dejotāji bija pārvērtušies par visdažā-
dākajiem pļavas iemītniekiem – skud-
rām, vabolēm, vardēm, gliemežiem, kā 
arī citiem kukainīšiem, bet pats Zīļuks 
bija ieradies ciemos no tālās pļavas. 
Pasakas stāstu kuplināja visi deju ko-
lektīvi. Bērnu jaukie priekšnesumi ra-
dīja smaidu katram, kas bija ieradies 
uz koncertu. Tas bija liels prieks par 
paveikto darbu.

Paldies kultūras nama čaklajām ro-
ciņām, vecākiem un pašiem bērniem 
par kopīgi veidotu skaistu sestdienas 
pēcpusdienu. „Ir daži visīsākie ceļi uz 
laimi, un dejošana ir viens no tiem.” 
(Vicki Baum)

Pirmsskolas deju kolektīva 
„Lienīte” vadītāja 

Dana Krēsliņa
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14. martā LIAA Ogres biznesa inkubators 
organizē semināru uzņēmējiem

 LIAA Ogres biznesa inkubators rīko semināru “Uzņē-
mējdarbības uzsākšana un investīciju piesaiste” ar mērķi 
informēt un iedrošināt Ropažu, Ogres, Salaspils, Lielvārdes, 
Ķeguma, Ikšķiles un Stopiņu novada jaunos un topošos uz-
ņēmējus. Vienkārši saprotama un noderīga informācija par 
uzņēmējdarbības jaunumiem.

Semināra interesentiem būs iespēja uzzināt par Ogres 
biznesa inkubatora sniegtajiem pakalpojumiem gan fizis-
kām personām, gan arī juridiskām personām. InnoEnergy 
sniegtajos pakalpojumos un investīciju piesaistē palīdzēs 
orientēties Viesturs Zeps, savukārt par finanšu institūci-
jas Altum aktualitātēm un atbalstu uzņēmumiem informēs 
Altum Reģionālā centra vadītāja Agrita Vagoliņa. Ropažu 
Garkalnes partnerības valdes priekšsēdētāja Eva Haberkor-
ne-Vimba informēs par partnerības sniegtajiem pakalpoju-
miem un atbalstu vietējiem uzņēmējiem. Tāpat apmeklē-
tājiem būs iespēja dzirdēt veiksmīga uzņēmēja pieredzes 
stāstu.

Laiks: 2017. gada 14. marts plkst. 14:00 – 17:00

Vieta: Ropažu novada pašvaldības Kultūras un izglītības 
centrs, Sporta iela 2/k.2

Dalība bez maksas!
 
Ņemot vērā, ka vietu skaits ir ierobežots, interesentus 

lūdzam pieteikties līdz 2017. gada 12. martam elektroniski 
http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/seminars-uznemej-
darbibas-uzsaksana-un-investiciju-piesaiste-ropazos/
pieteikšanas, 

zvanot 62400902 vai rakstot venta.pastare@liaa.gov.lv

Aicināti visi uzņēmēji, bet īpaši tie, kuri vēl tikai domā 
par savu biznesa ideju!

LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti projekta “Reģio-
nālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” 
ietvaros.

Venta Pastare
+371 62400902

Madlienas skolēnu sasniegumi sporta 
sacensībās februāra mēnesī.

Februārī LR čempionātā U16 veik-
smīgi startēja Elvis Veinbergs, izcīnot 
1. vietu 4x200m stafetē kopā ar Ogres 
SC sportistiem. Viņam arī personīgais 
rekords 9.18s 60m/b skrējienā un 7. 
vieta kopvērtējumā.

Veiksmīgi startēja 8.–9. klašu ko-
mandas volejbolā, meitenēm 1. vieta 

novadā un tiesības piedalīties repub-
likas sacensībās „Lāses kauss”, zēni 
izcīnīja 3. vietu kopvērtējumā.

Lai sekmīgi startētu pavasara sa-
censībās un gatavotos vasaras star-
tiem, sākot ar 4. aprīli, Madlienas vi-
dusskola kopā ar Madlienas pagasta 
pārvaldi organizē pusstundas skrieša-

nas sacensības „Madlienas zelta apļi”, 
kuras notiks divas reizes nedēļā – otr-
dienās un ceturtdienās plkst. 15.00. 
Aicināti visi interesenti, sacensības 
notiks vienu mēnesi.

 Sporta skolotājs 
Jevgēnijs Liepa
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17. februāra vakarā kultūras namā 
uz ikgadējo un tradicionālo pašdarb-
nieku vakaru pulcējās pašdarbnieku 
saime, kolektīvu vadītāji un koncert-
meistari. Vakara moto: „Kad dzirkste-
ļo ugunīgs prieks.” Bija patiess prieks 
visus sagaidīt, lai kopā pavadītu prie-
cīgu, jautru un ugunīgi dzirkstošu va-
karu.

Šis gads mūsu namam ir īpašs, jo 
apaļas jubilejas atzīmēs divi kolektīvi 
– senioru jauktais vokālais ansamblis 
„Tik un tā ” – 20 un pūtēju orķestris – 
60. 

Šajā pašdarbnieku vakarā godinā-
jām un sveicām senioru jaukto vokālo 
ansambli „Tik un tā” gaidāmajā jubi-
lejā. Seniori vienmēr ir bijuši draugos 
ar dziesmu. Daudziem tas nozīmē gūt 
sirdsprieku un sirdsmieru. Kad cilvēks 
dzied, viņa dvēsele atveras un sejā 
staro gaišums. Būt draugos ar dzies-
mu nozīmē atdot tai sevi un reizēm tās 
labā atteikties no mierīgām stundām 
ģimenes lokā, no darbiem, kas mēģi-
nājumu dienās paliek nepadarīti. Tas 
nozīmē arī justies drošam un stipram 
kopā ar citiem – tādiem pašiem kā tu, 
dziesmai ziedoties gribošiem un varo-
šiem. Būt kopā šādā kolektīvā – tas ir 
liels spēks. Paldies ansambļa vadītā-
jai Pārslai Jēkabsonei, kura ieguldīju-
si darbu un enerģiju, lai šis kolektīvs 
būtu. Paldies arī koncertmeistarēm 
Sarmītei Paeglei un Vitai Ervaldei, ku-

ras vienmēr ikdienas aizņemtībā rod 
iespēju darboties un muzicēt kopā ar 
senioriem.

Senioru ansamblis „Tik un tā” di-
bināts 1997. gadā. Pirms tam dziedāja 
sievas, bet ar 1997. gadu pievienojās 
vīri, tā radās „Tik un tā”. Jau ar pir-
majiem darbības gadiem ansamblis 
piedalījās visos pasākumos – gan vie-
tējos, gan rajona skatēs. Radās daudz 

draugu, līdz ar to iespēja dziedāt dažā-
dās Latvijas vietās. Senioriem ir draugi 
Lapmežciemā, Ādažos, Valmierā, Jaun-
pilī, Baložos, Ikšķilē, Ķeipenē, Lēdma-
nē, Suntažos u.c. 

2004. gadā notika pirmā republi-
kas skate. Piedaloties trijās kārtās, an-
samblis izcīnīja iespēju startēt finālsa-
censībās Tumē, kur tika iegūta 4. vieta. 
Ar 2008. gadu ansambļi varēja būt arī 
Dziesmu svētku dalībnieki. Finālsa-
censībās seniori ieguva 3. vietu repub-
likā un piedalījās gājienā. 2013. gada 
Dziesmu svētkos ansamblis dziedāja 
Vecrīgā sešās dažādās vietās un bija 
gājiena dalībnieki. 

Gatavojoties šim vakaram, arvien 
vairāk novērtēju katru kolektīva dalīb-
nieku, vadītājus un ikvienu entuziastu, 
kurš iesaistījies amatiermākslā. Pal-
dies visiem par ieguldīto darbu nema-
teriālā kultūras mantojuma saglabāša-
nā, ko mēs saucam par amatiermākslu. 
Tā ir cilvēka radoša izpaušanās un līdz-
dalība kultūras izzināšanas, radīša-
nas, pārmantošanas, tālāknodošanas 
un popularizēšanas procesā. Jūs esat 
paši labākie!

Madlienas kultūras nama vadītāja
Elīna Ratmeistere

Kad dzirksteļo ugunīgs prieks



                              KULTŪRAS NOTIKUMI 
                MADLIENAS KULTŪRAS NAMĀ

Informācija: 65039166; 22425553
e:pasts: elina.ratmeistare@ogresnovads.lv

11.martā plkst.19.00 vidējās paaudzes deju 
kolektīva “Made” un viņu draugu sadancis - 

Dejo kā zvaigzne  ieeja brīva

18. martā plkst. 21.00
Atpūtas vakars pie galdiņiem 
„Es tevi atradu sniegā”

Muzicēs grupa „Lauku muzikanti”
Rezervējot galdiņu līdz 15.03.– 10,00 EUR, 
no 16.03. un pasākuma dienā 15,00 EUR

Sīkāka informācija kultūras namā 
vai pa tālruni 22425553

25.martā 
12:30 - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 

brīdis Madlienas kapu kalnā;

13:00 Represēto iedzīvotāju tikšanās bibliotēkā

Līdzjūtības
Cilvēka mūžs kā ziedošs

Koks plaukst, zied.
Novīst- paliek tumšs logs.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ilgas Dzenes piederīgajiem.

“Akmentiņu” iedzīvotāji

10.03. Popiela 5.–12. klašu skolēniem, 
                     diskotēka.

10.03.  Sporta pasākums kopā ar skolēnu   
              vecākiem.

23.03. Konkurss „Gudrinieks” 
                     1.– 4. klašu skolēniem.

24.03. Pasākums „Dažādi eksperimenti”  
              Krapes filiālē.

Madlienas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums. Tirāža 300 eks.  Iespiesta SIA “Tipogrāfija Ogrē”. 
Iznāk katra mēneša pirmajā nedēļā. Materiāli nākamajam numuram iesniedzami līdz katra mēneša 27. datumam.

Atbildīgais par izdevumu-Mareks Liepa; tekstu korektore-Zinta Saulīte.  e-pasts: manamadliena@inbox.lv
Informatīvais izdevums pieejams internetā: http://www.slide.lv/mana-madliena

Adrese: Madlienas pagasta pārvalde. Tālruņi: 65039085, 65039185. 
Par publicētajiem faktiem un uzskatiem atbild raksta autors.

Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē.
Tu savējo sirdīs –
Tie tevi neaizmirsīs.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Mārtiņam Jēkabsonam,
 māti mūžībā pavadot

Kolēģi KPI “ABZA”

Paliks dzīvības vidū tavs darbīgais gājums,
Jo tik auglīgu mūžu jau neizdzēš riets.

Caur kokiem un puķēm būs turpinājums
Saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.

Izsakām līdzjūtību Mārtiņam Jēkabsonam ar ģimeni, 
no mātes atvadoties

Kaimiņi “Ķiršos”

Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama;
Nolīgst klusi sirmā galva, 
Saules ceļu aiziedama.
(Latviešu tautas dziesma)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem un draugiem, 
atvadoties no ilggadējās skolotājas Rūtas Jēkabsones.

               Madlienas vidusskolas kolektīvs 

Cilvēks pa lielu lielceļu iet
Un domā par savām pēdām,

Vai paliks tās zemē iemītas
Zem skrejošiem mākoņu vāliem.

Izsakām līdzjūtību Antonijas Mikštas piederīgajiem.

Madlienas vidusskolas kolektīvs

Pateicība
Cilvēku mūžā ir daudz laimīgu un skaistu brīžu un noti-

kumu. Tomēr nenovēršami nākas pārdzīvot arī grūti pārvara-
mas sāpes un nelaimes. Tā tas bija arī mums, izvadot dēlu 
Māri Šrāderu pēdējā gaitā Madlienas kapu kalniņā.

No sirds pateicamies visiem par atbalstu un dāvāto sirds 
siltumu mūsu bēdās.

Sirsnīgs paldies Madlienas vidusskolas kolektīvam, Māra 
bijušajiem klasesbiedriem, bijušajiem Rīgas 64. vidusskolas 
skolēniem, ikvienam pavadītājam Māra bērēs.

Māra vecāki, dēli, brālis ar ģimeni un piederīgie

Uzaicinājums pensionāru biedrības 
„Sisegale” biedriem

Šā gada 23. martā plkst. 11.00 Madlienas kultūras namā 
notiks kārtējā gada pārskata sapulce. Atskatīsimies uz pa-
gājušajā gadā paveikto, izteiksim ierosinājumus turpmāka-
jam darbam. Ar nelielu koncertiņu mūs priecēs bērnu-
dārza pašdarbnieki.

 Lūdzu ierasties visus „Sisegales” biedrus.
Valdes priekšsēdētāja

Anita Markevica


