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Lai katrs mirklis dzīvē piepildās,
Lai katrs Tevi saukt par
draugu drīkst,
Lai atpakaļ nav laika skatīties,
Lai Tevī staro laime,
dzirkstī dzīvesprieks!
/Aija Celma/

Pasauli nevar izmainīt, tā griežas
savā gaitā, un apstādināt to nav iespējams. Bet tik ļoti gribas pieregulēt pēc
sava prāta un saviem ieskatiem. „Griezies tā, kā man vajadzīgs!” „Apstājies!”
Tik ļoti iesakņojusies ir vēlme pakļaut:
„Paskatīsimies, kurš te ir galvenais!”
Ļoti smieklīgi kļūst, kad pacelies no
zemes debesīs – cilvēks tuvumā šķiet
liels un varens, bet, no attāluma skatoties, tik mazs un niecīgs kā punkts,
nevar atšķirt, kur galva, kājas vai rokas.
Kas iepriekš likās tik liels un varens,
tagad attālinoties ir tik mazs un nenozīmīgs. Laikam viss dzīvē atkarīgs, no
kāda skatu punkta skatās.
Un bieži vien šķiet, ka manējais skatu punkts ir tas īstais un pareizais. Bet
ir vēl daudzi un dažādi citi skatu punkti, pat līdzīgi domājošajiem tie atšķiras. Un tad gribas pieregulēt. „Es tevi
vēl pārliecināšu par savu taisnību, tad
tu redzēsi!” Tā jau apgalvo, ka strīdos
dzimst patiesība, bet bieži vien uzplaik-

snī bezjēdzīgi strīdi, kuros nekādu patiesību neviens nevēlas noskaidrot, tie
dzimst, lai vienkārši parādītu savu pārākumu: „Paskatīsimies, kurš te ir gudrākais!” Un tad der vienkārši pacelties
debesīs un paskatīties no cita skatu
punkta. Ir tuvplāns un tālplāns, ja tuvplāns ir ieciklējies, tad der atrauties un
pārslēgties uz tālplānu. Un bieži vien tie
tālplāni padara ainu pilnīgāku, visu var
labāk saskatīt – atraujoties.
„Tu nedrīksti domāt citādi, tev jādomā kā es” – mēģinājumi apturēt vai
pagriezt pasauli. Cik daudz ir bijis mēģinājumu pakļaut, bet rezultātā vienalga
seko sabrukums, jo tas ir pretdabiski.
Līdzīgi, kā mēģināt apturēt upi – lai kādus sprostus liktu, ūdens vienalga plūdīs tur, kur tam jāplūst.
Tik vien, cik savu pasaulīti var izmainīt, un tad, lai cik dīvaini arī nebūtu, tā
ārpasaule arī pamainās.
Lai Tev silts un jauks pavasaris!
Mareks Liepa
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Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā 3. jūnijā
ir no pulksten 7.00 līdz 22.00. Trīs dienas pirms vēlēšanām
dažas stundas dienā varēs nobalsot iepriekš.
31. maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00
1. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 12.00
Partija „Vienotība”
1. Valda Gaile
2. Alis Balbārzdis
3. Armands Praličs
4. Gatis Heidingers
5. Georgs Gutpelcs
6. Edgars Kozlovs
7. Inese Mestere
8. Eduard Grobinsch
9. Zane Ezeriņa
10. Jānis Zviedris
11. Līga Gaigalniece
12. Valentīna Levkāne
13. Aina Murāne
14. Lilita Slaveniece
15. Rudīte Majore
16. Eva Sačkova
17. Gizela Vilcāne
„Saskaņa”sociāldemokrātiskā partija
1. Juris Laizāns
2. Jegors Laptevs
3. Sergejs Viničenko
4. Vladimirs Paškovičs
5. Maksims Borisevičs
6. Tatjana Oņiščenko
7. Marina Katišova
8. Jekaterina Murafa
9. SvetlanaBaravikova
10. Andrejs Viničenko
11. Igors Kovbovičs
12. Aleksejs Lastovskis
13. Andris Grigjāns
14. Andris Vīgants

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Latvijas Reģionu
Apvienība
Andris Ronis
Jāzeps Janiševs
Andris Linde
Lidija Strelkova
Daina Zēmele
Agnese Brauna
Raimonds Mārtiņš

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Sanda Zariņa
Jānis Potapovs
Zelma Šustere
Daina Boša
Indulis Eris
Līga Žubule
Vasīlijs Ļipatovs
Dzintra Zolte
Lolita Villere
Dace Čakare

Politiskā partija
„Ogres novadam”
1. Edvīns Bartkevičs
2. Sarmīte Kirhnere
3. Jānis Latišs
4. Daina Čalpa
5. Kintija Sparāne
6. Ingrīda Kramēna
7. Dzintars Žvīgurs
8. Vija Ziemele
9. Edijs Eisaks
10. Edvards Ločmelis
11. Jānis Petrovičs
12. Edgars Matusevičs
13. Olivers Lapčinskis
14. Henrijs Ulmis
15. Armands
Šteinbergs
16. Rūdolfs Kudļa
17. Einārs Siliņš
18. Vladislavs Naumovs
19. Dmitrijs Usins
20. Māris Legzdiņš
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Latvijas Zaļā partija
Artūrs Mangulis
Ineta Tamane
Andrejs Ceplītis
Edīte Strazdiņa
Sarmīte Ozoliņa
Aivis Plotiņš
Ojārs Atslēdziņš
Juris Kusiņš
Ieviņa Piļka

2. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 16.00
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, no 29. maija varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās
vietā. Šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā
atradīsies sava iecirkņa teritorijā.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ilze Zvirgzdiņa
Antra Lapsa
Rolands Pauliņš
Mārtiņš Leja
Ivars Ziemelis
Ainars Bumbieris
Āris Šeikins
Ivars Dubra
Oskars Zaļkalniņš
Agita Grīnberga
Pēteris Dimants

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Politiskā partija
„KPV LV”
Rolands Millers
Vilnis Poriņš
Kristaps Jēkabsons
Artūrs Dzenis
Igors Vihrovs
Dāvis Millers
Rita Dindune

Nacionālā
apvienība
„Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”,
„LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA”
1. Egils Helmanis
2. Dainis Širovs
3. Dzintra Mozule
4. Gints Sīviņš
5. Māris Siliņš
6. Egīls Dzelzītis
7. Antra Purviņa
8. Dzirkstīte Žindiga
9. Mārcis Zanerips
10. Ēriks Jakobsons
11. Ilze Čiščakova
12. Jānis Iklāvs
13. Raivis Rubīns
14. Normunds Ševels
15. Edgars Adamovičs
16. Guntis Graudiņš
17. Agneta Krilova
18. Andris Molotanovs

ņa

19. Jānis Kaijaks
20. Harijs Zariņš
APVIENĪBA
IEDZĪVOTĀJI
1. Ilga Vecziediņa
2. Inta Bērziņa
3. Ilgona Zumenta
4. Anita Ausjuka
5. Dace Krievāne
6. Tamāra Molodcova
7. Indulis Kalniņš
8. Natālija Ketnere
9. Zanda Vītola
10. Gvido Elksnis
11. Ramona Zēna
12. Jevgenijs Ivanovs
13. Laimdota Kalniņa
14. Elita Goldmane
15. Ligita Irbeniece
16. Andris Kjapsņa
17. Ilze Dobuma-Ozoli18. Viktors Romaņuks
19. Sandra Stepiņa
20. Aija Zepa
Kristīgi
demokrātiskā
savienība
1. Raimonds Pabrieža
2. Jānis Jurģelis
3. Raimonds Pabrieža
4. Ilma Andersone
5. Juris Žiguļins
6. Kristiāns Girvičs
7. Uldis Grunte
8. Guntars Želvis
9. Sandra Eglīte
10. Aigars Počs
11. Ance Alise Lanavoja
12. Sanija Šeflere
13. Inga Girucka
14. Laimonis Blašķis
15. Laura Zukule
16. Ingūna Andersone
17. Madars Kokins

2017. gada maijs

Aprīlis bibliotēkā

Aprīļa mēnesis bibliotēkā sākās ar
pavasarim ļoti atbilstošu pasākumu
– „Ārstniecības augi”. Bibliotēkā ar
lekciju viesojās ārstniecības augu zinātāja un audzētāja Zeltīte Kaviere. Viņa
pie mums atbrauca no Kocēnu novada,
Vaidavas pagasta „Silkaniem”. Savā
saimniecībā Zeltīte audzē, vāc un žāvē
dažādus ārstniecības augus, kurus pēc
tam pārstrādā uzlējumos, tinktūrās,
sīrupos un tējās. Lielā vairumā tiek gatavotas arī pirtsslotas. Ir izveidojusies
laba sadarbība ar fitoterapeitu Arturu
Tereško. „Silkanos” ir iespēja pieteikt
arī ekskursijas, kuras vada pati Zeltīte
un stāsta par savu darbu.
Bibliotēkā sanākušos interesentus
Zeltīte iepazīstināja un ļāva arī nodegustēt uzlējumus, sīrupus un tinktūras,
kas pagatavotas no dažādiem dabā
atrodamiem augiem. Kopīgiem spēkiem tika pagatavots spēka dzēriens
no priežu skujām un citām labām zālītēm. Sarunas jaukā gaisotnē raisījās
vairāku stundu garumā, visiem bija, ko
pajautāt Zeltītei, lūgt padomu, dalīties
arī savā pieredzē. Interese bija tik liela,
ka laiks pagāja nemanot, un likās, ka
vēl tik daudz ko būtu pārrunāt. Secinājums – jātiekas vēl kādu reizi.
6. aprīlī bijām noorganizējušas tikšanos ar Velgu Vītolu, Gaujas Nacionālā dabas parka zvērkopi. Tautā Velga
tiek mīļi dēvēta par „Lāču mammu”, kā
arī daudzu citu zvēru „mammu”. Tikšanās norisinājās kultūras nama kinozālē „O divi”. Sanākušo bija daudz, un
Velga uz lielā ekrāna rādīja fotogrāfijas
ar saviem mīļajiem zvēriņiem dažādās

dzīves situācijās. Par katru no tiem bija
sagatavots interesants stāsts, kas bieži skatītājiem ļāva pasmaidīt. Jauki bija
klausīties, kā Velga ir glābusi ne vienu
vien zvēra dzīvībiņu. Piemēram, par
alnēnu Fredi, kurš bija smagi slims, un
neviens viņam nedeva cerības izdzīvot,
bet Velga ar savu mīlestību izglāba, un
šodien Fredim rit jau sestais dzīves
gads.
Vairākums sanākušo bija bērni, kas
ar lielu interesi klausījās Velgas stāstītajā, un pasākuma noslēgumā vēl dau-

dzi gribēja iegūt Velgas autogrāfu un
kopīgi nofotografēties.
Aprīli noslēdzām ar K. Kažociņa
Madlienas mūzikas un mākslas skolas
studijas „Stiķis” darbu izstādes atklāšanu un radošajām darbnīcām, kuras
vadīja Edīte Lase. Katram bija iespēja izveidot savu personīgo rakstu un
nedaudz iedziļināties tekstilorigami
mākslā. Prieks par krāsaini un daudzveidīgi iesāktu pavasari!
Anita Zaica,
Madlienas bibliotēkas bibliotekāre
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Maija mēnesī pie lasītājiem atkal ceļo Madlienas vidusskolas absolventu atmiņu stāsti – sirsnīgi, labestīgi, caurstrāvoti ar filozofiskām
pārdomām. Ingunas Gailītes (Mikuckas), 9. izlaidums (1983. gads), atmiņas aizvedīs tālajos 1970. un 1980. gados, bet Ineses Balodes, 27. izlaidums (2001. gads), ir uzrakstītas Briselē – Eiropas sirdī.
Lai jauka lasīšana!

Dzīves mācīšanās

Atmiņas par skolu ir reizē arī atmiņas par mūsu dzīves sākšanu. Skola
– tās ir atmiņas par prieku, iedvesmu,
mācīšanos un arī par skumjām un vilšanos, tās ir atmiņas par kādu dzīves
posmu.
Es un mani vienaudži esam auguši
1980. gados un 1990. gadu sākumā
Madlienā un tās apkaimē. Mēs bijām
kopā gan Madlienas pagalmos, gan
bērnudārza laukumos, gan skolas klasēs. Jau bērnudārzā likās tik pašsaprotami tas, ka tur kopīgi pavadītās die-

nas turpināsies arī skolas gaiteņos un
solos, un pagalmos.
Atmiņā nāk 1980. gadu celtniecība, tehnikas duna Madlienā, kad cēla
jaunās mājas, asfaltēja ielas. Kā smaržoja svaigi uzliets asfalta segums, un
kā mēs, mājas pagalma bērni, spēlējāmies starp jaunceltnēm un traktoriem!
Nevar aizmirst tā laika vienīgo veikalu
Madlienā, rindas pie tā, gaidot, kad
varēs nopirkt maizi, kas vēl silta tika
atvesta pēcpusdienā uz veikalu, un rindas pēc puskusuša saldējuma, kas tika

izpirkts 10 minūšu laikā. Neaizmirstamas ir bērna bažas par apkārt notiekošo, bet neizskaidroto, jo neviens jau
nezināja, kā būs. Atmiņā nāk barikāžu
laiks – nemiers par saviem un draugu
vecākiem, kas bija devušies uz Rīgu.
Jau pirmajos skolas gados piedzīvojām valsts pārmaiņu laiku. Un šī vēsma
mūs turpināja pavadīt visus skolas gadus. Laiks, kurā sākām uztvert, apgūt
pasauli un pasaule sāka sasniegt mūs,
ir veidojis manu paaudzi. Šis laiks
mums deva un ņēma, un mēs mācījāmies un iemācījāmies, ka esam gatavi
pārmaiņām, esam gatavi pielāgoties,
esam gatavi apgūt un pārapgūt visu
turpmāko dzīvi, kā to darījām jau no
bērnu dienām.
Man kā Madlienas vidusskolas 27.
izlaiduma absolventei (2001. gads) no
skolā pavadītajiem gadiem visvairāk
atmiņā ir palikuši pirmie un pēdējie.
Pirmie gadi droši vien jau tāpēc, ka mazam cilvēkam tas ir liels notikums – no
bērnudārza, kas ir turpat līdzās mājai
un pagalmam, katru rītu pašam doties
uz skolu lielajā kalnā. Šajā ceļā uz mācību iestādi tad arī kļuvām pieauguši,
jo tā bija mūsu atbildība nonākt katru
rītu skolā un katru vakaru atgriezties
mājās. Vislielākā pateicība pirmajai
klases audzinātājai Valentīnai Caunei
par mūsu, mazo cilvēku, ievadīšanu
lielajā dzīvē. Vienmēr jutu, ka viņa mūs
uztver kā līdzvērtīgus cilvēkus, ne kā
bērnus, kas tikai pamācāmi. Skolotāja
V. Caune spēja ieinteresēt un skaidrot,
un aizraut, tas bija nozīmīgi maza cilvēka dzīves un skolas sākumā. Vēl arvien
atceros viņas dzīves atziņas, entuzias(turpinājums 5. lappusē)
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mu uzsākt mums mācīt vēsturi krietni
ātrāk, nekā tas bija paredzēts skolas
programmā. Viņas stāstījumi un spēja izskaidrot senās Grieķijas, Romas
notikumus, Ēģiptes vēsturi, stāsti par
senajām indiāņu ciltīm Amerikas kontinentā, sākot no Peru inkiem līdz Meksikas maijiem un actekiem, ir bijuši tik
iedvesmojoši, ka, tagad ceļojot uz šo
seno kultūru valstīm, atceros skolotājas stāstus, un mana vēlme izzināt vēsturi un notikumus nezūd. Šādi skolotāji ir vislielākā vērtība.
Arī pēdējie gadi skolā bija tikpat
neskaidri kā pirmie, bet citādā nozīmē.
Vairs jau nekas nelikās jauns, bijām
gudrāki par skolotājiem, bet neskaidrība bija mūsu priekšā, jo sapratām,
ka ar vidusskolas absolvēšanu jau nekas nebeidzas, tas ir tikai sākums un
turpinājums mūsu dzīvei. Papildus šai
dzīves neskaidrībai bija arī neskaidrība par izglītību gan skolās, gan augstskolās. Skolā mainījās eksāmenu un
ieskaišu noteikumi, jutām, ka neviens
nezināja, uz ko mūs gatavot vidusskolā, jo izmaiņas nebeidzās. Tāpat
augstskolās radās jaunas programmas
un citas beidza pastāvēt. Nezinājām,
vai izvēlētā programma vai pat augstskola pastāvēs, kad beigsim skolu. Tā
mēs augām gatavi pielāgoties, gatavi
apgūt un atkal pārapgūt, un nu jau arī
pārplānot nākotnē plānoto. Sapratām,
ka skola nav viss, ko apgūsim, un tas,
ko apgūsim, mainīsies. Savā ziņā šī apjausma radās, pateicoties vidusskolas
klases audzinātājai Ainai Šrāderei, ar
fantastisku dzīves un pedagoga talan-

tu apveltītai skolotājai, kas atbalstīja,
kas mūs saturēja kopā un iemācīja, ka
nākotne ir mūsu un mēs par to lemjam.
Skolotāja bija tā, kas deva drošības
sajūtu visā šajā nestabilajā laikā gan
skolas dzīvē, gan mūsu prātos.
Vēl atmiņā nāk sports. Visu skolas
laiku mūs pavadīja sports un skolotājs
Jevgēnijs Liepa. Skolotāji nāca un gāja,
bet mums bija stabilitāte sportā visus
skolas gadus, skolotājs J. Liepa mums
lika izkustēties sportojot. Domāju, ka
tad nesapratām, cik labi ir stadionā,
cik labi ir skriet pa skolas parku vai uz
kalna slēpot, ja liela dienas daļa tiek
pavadīta telpās. Paldies Skolotājam,
kas „izveda” svaigā gaisā un iemācīja
kustību prieku.
Iespējams, ka dzīves mācīšanās
šajos pārmaiņu laikos deva apjausmu,
ka nekas nav pastāvīgs un mums būs
tikai tas, ko apgūsim, ka mums būs
atvērta visa pasaule, būs visas iespējas darīt to, kas mums ir nozīmīgs, kas
iedvesmo. Varbūt tāpēc studijas Vidzemes Augstskolā Politoloģijas programmā bija kā turpinājums augt un apgūt
ko jaunu, būt jaunā vietā, iedvesmu
smeļot no skolas vēstures stundu stāstiem, ģeogrāfijas klases kartēm un
daudziem citiem mācību priekšmetiem
un skolotājiem, kas mūs iedvesmoja
dzīvei un nākotnei. Pēc augstskolas
beigšanas uzsāku darbu Ārlietu ministrijā. Tāpat turpināju studijas jaunu
zināšanu apgūšanai gan Čīles diplomātijas akadēmijā, gan Čīles Santjago
universitātē, iegūstot maģistra grādu
starptautiskajās attiecībās, ka arī pa-

pildinot zināšanas studijās Madrides
diplomātijas skolā, iegūstot maģistra
grādu starptautiskajās attiecībās un
diplomātijā. Šīs studijas ir bijis neatsverams ieguldījums pasaules izzināšanā – studiju laiks man devis iespēju
apgūt jaunas valodas, izpētīt pasaules
kartes, iepazīt jaunas kultūras. Mans
pašreizējais dzīves ceļš rit Briselē, nu
jau trīs gadus strādāju Eiropas sirdī, un
tas ļauj izprast Eiropas tautas un kultūras un katru dienu apgūt ko jaunu, kas
iedvesmo tālākai izaugsmei.
Atrodoties prom no mājām, laiks
rit ātri, bet katros Ziemassvētkos aizbraucu līdz Madlienai un ziemas pastaigā aizeju līdz skolai izstaigāt takas.
Skolas apkārtne ir visiedvesmojošākā
– senais parks ar dižajiem ozoliem,
ceriņiem, jasmīniem ļauj katram piedzīvot četrus gadalaikus, ļauj saglabāt
ikvienā zaļās sajūtas un balto mieru
gan skolā, gan visā Madlienā. Novēlu
skolai saglabāt šo iedvesmojošo vietu,
kopt šo bagātību parku, kas bērniem
iemāca vairāk nekā jebkura grāmata.
Skolotājiem novēlu ieklausīties gan
mazajos, gan lielajos, saskatīt katrā
bērnā talantu un izcelt to, ne pelt, jo
skola un dzīve ir iedvesma un prieks
darboties, ne tikai novērtējums atzīmēs.
Skolēniem atgādinu, ka nekas nebeidzas skolā, nekas nesākas skolā,
tas ir tikai posms jūsu dzīvē, kurā paņemiet un apgūstiet visu pozitīvo, ko
varat, jo jūs varat būt viss, kas vien vēlaties būt.
Inese Balode

Atmiņas – sen aizmirstas sajūtas par bērnību
Pēc ilgas prombūtnes es, Inguna Gailīte, dzim. Mikucka, atgriežos
savas bērnības vietās. Skolas gaitas
sāku 1972. gadā jaunajā, tikko atklātajā Madlienas vidusskolas 1. klasē.
Pasākums bija liels notikums, svētki
visiem madlieniešiem. Pēc daudziem
gadu desmitiem sūtu sveicienus savai
skolai, skolotājiem, vienaudžiem, ar
kuriem pavadīti 11 manas dzīves gadi.
Atmiņas atmodina sen aizmirstas bērnības sajūtas par skolas dzīvi, raisa
smaidu, nedaudz skumjas, nostaļģiju
par to, kā paskrējis laiks.
Mana bērnība aizritēja Madlienā,
dzīvojām centrā daudzdzīvokļu mājā.

Kaimiņu bērnu pulki neļāva garlaikoties, vienmēr bija kompānija komandu
spēlēm, dažādām rotaļām. Dzīve ritēja
kā Zentas Ērgles grāmatā „Mūsu sētas
bērni”. Atceroties pirmo skolas dienu,
redzu sevi kā mazu meiteni ar baltām
bantēm matos, satraukumu sirsniņā,
lielās skolas priekšā ar zvanu rokās,
kura skaņas aicina visus doties klasēs,
rokas nogurst, lielie puiši iedrošina
turpināt.
Bērnības atmiņām ir ievainojams
maigums. Mana pirmā skolotāja bija
Leonora Atslēdziņa. Grūtības sagādāja
ķ un č burtu pielietojums. Atceros sevi
pie tāfeles, lēni rakstot vārdus „čie-

kurs” un „ērkšķoga”. Mazajās klasēs
notika īstas izdzīvošanas cīņas – mana
skolas formas emblēma bija sasvītrota
ar tinti, laikam kādam klases puikam
patiku.
Manas paaudzes skolas gadi aizritēja oktobrēnu, pionieru un komjauniešu zīmē. Tas bija laiks ar citiem ideāliem, varoņiem, skatījumu uz dzīves
procesiem. Skola it kā risināja kādu
nepārtrauktu dialogu ar sevis paša pieaugšanu. Skolotājas Brigita Zukule un
Valentīna Caune ar milzu enerģiju un
izdomu organizēja skolas pasākumus
un svētkus. Atmiņā palikusi pienāku(turpinājums 6. lappusē)
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ma sajūta, veicot dažādus uzdevumus,
meklējot materiālus, jo biju pionieru
pulciņa vadītāja. Vairākus gadus vadīju pirmdienas rīta līniju, nedrīkstēju
aizgulēties.
Pamatskolā mūsu klase bija liela
gadījumu cilvēku kopa, nevaldāma,
neprognozējama, ar puišu pārsvaru.
Nomainījās vairāki klases audzinātāji, beidzot mēs tikām skolotāja Fridriha Funknera audzināšanā, tā bija īsta
dresūra, viss pēc reglamenta, nebija
vietas liekai sirsnībai un citām emocijām. Lai gan mācījos labi, skolotājs F.
Funkners mani reiz atstāja uz vasaras
darbiem vācu valodā, jo uzskatīja, ka
gada atzīmei jābūt 5. Nežēlīga slimība
mums atņēma skolotāju.
Vidusskolā nonācām skolotāja
Gunāra Cileviča pārraudzībā, bijām
jau „atsijājušies” par saprātīgu cilvēku grupu. Atminos, ka skolotājs bija
cietis nelaimes gadījumā un nokļuvis
slimnīcā, no rīta visa klase, spontānas

idejas vadīti, neaizgājām uz stundām,
bet aizbraucām uz Ogri apciemot. Brāzienu, kas sekoja pēc tam skolotāju
istabā, vēl tagad atceros. Liels kauns
bija manas mīļās skolotājas Dzidras
Megi priekšā. Viņa vēlējās, lai es skolas sarīkojumos lasu dzejoļus, skolotājas iedrošināta, piedalījos daiļlasītāju
konkursos ar labiem rezultātiem. Dz.
Megi bija mans sargeņģelis no 4. klases, prata iedvesmot, likt pārdzīvot,
saprast notiekošo. Esmu lielu pateicību viņai parādā.
Skolotājas Ilzes Rengartes ieliktie
zināšanu pamati matemātikā pavēra
iespējas daudziem no mūsu klases izvēlēties studijas tehniskās jomās. Nevaru nepieminēt sportu un skolotāju
Andri Šrāderu. Viņš nedeva nekādas
atlaides, bija sniegs – jāslēpo, silts –
jāskrien pa stadionu, tad vēl tie vingrošanas moku rīki – uz priekšu! Viss jau
gluži tik labi neveicās, bet pēc gadiem
dzirdēju no māsas, kā skolotājs manus

sporta „sasniegumus” minējis par paraugu.
Atmiņas par skolu liek atcerēties
sevi pusaudžu gados. Tie bija nemiera un panikas pilni, daudz neatbildētu
jautājumu – neziņa par savu vietu dzīvē, nākotnē, pārmaiņas gan ārējas, gan
iekšējas, pirmā mīlestība. Liktenis man
bija lēmis tieši Madlienas vidusskolā
satikt savu mūža mīlestību – Māri Gailīti. Nu jau vairāk nekā 30 gadus esam
kopā. Māris izvēlējās Madlienas vidusskolu skolotāja Oskara Siliņa automodeļu pulciņa dēļ. Man viņš iepatikās
uzreiz, bet īstas jūtas „uzsprāga” 11.
klases beigās. Klasesbiedri un skolotāji bija mūsu mīlestības aculiecinieki.
Ķīmijas skolotājs Māris Siliņš savās
stundās izspēlēja ar mums teātra cienīgas ainiņas.
Pabeidzām vidusskolu 1983. gadā
(9. izlaidums), tālāk ceļš mūs aizveda
uz Rīgu, es iestājos un pabeidzu 1988.
gadā Rīgas Medicīnas institūta Farmācijas fakultāti, Māris – Rīgas Politehnisko institūtu. Mums ir divi pieauguši
dēli, kuri jau ir savā dzīvē. 2001. gadā
atvēru savu aptieku Baldonē, mazpilsētā, kur cilvēki pazīst cits citu, ikdienas dzīves ritms tuvāks laukiem. Patīk
saskarsme ar cilvēkiem. Patiesu prieku
un gandarījumu sagādā brīži, kad patiešām varu palīdzēt. Profesijas izvēli
atzīstu par pareizu un savā aptiekā
esmu īstajā vietā. Ārpus darba meklēju aktīvas nodarbes, vingroju, nūjoju,
vasarā braucu ar velosipēdu, ziemā –
slēpoju. Atpūtu iedalu pēc gadalaika
– ziemā daudz apmeklēju teātri, ļoti
patīk Jaunais Rīgas teātris. Iestājoties
siltākam laikam, dodos pie dabas, dārzā. Aizbraucu uz dzimto pusi Madlienu, apciemoju savus mīļos, tas ir mans
iedvesmas avots, kur smelt spēku ikdienai.
Tagad Madlienas vidusskolā zināšanas apgūst manas māsas meitas
– Denīze Nora Dzene (1.kl.) un Luīze
Madara Dzene (9.kl.). Novēlu visiem
šodienas skolēniem būt zinātkāriem,
mērķtiecīgiem. Lai viņiem ir talantīgi,
radoši, zinoši pedagogi, kuri savu darbu uztver kā misiju! Novēlu visiem būt
vajadzīgiem, saprastiem, stipriem un
veseliem. Lai Madlienas vidusskolai ir
nākotne, ne tikai vēsture! Uz tikšanos
salidojumā!
Inguna Gailīte (Mikucka)
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Draudzības stīgas

30. martā Kārļa Kažociņa Madlienas
mūzikas un mākslas skolā norisinājās
sadraudzības koncerts „Draudzības
stīgas”. Pasākumā piedalījās mūsu vijoļspēles audzēkņi un Ogres Mūzikas
skolas pārstāvji. Koncerts sākotnēji
bija iecerēts stīgu lociņinstrumentu ansambļiem, bet, lai tas būtu krāšņāks,
no Ogres Mūzikas skolas tika pieaicināti arī koklētāji un perkusionists.
Sarīkojuma pirmajā daļā uzstājās
Ogres Mūzikas skolas solisti – vijolnieki, čellisti, koklētāji un perkusionists,
noslēdzot šo koncerta daļu ar lielu stīgu ansambli, atskaņojot latviešu tautasdziesmu „Kur tad nu tu biji”.
Otrajā daļā piedalījās Madlienas
mūzikas un mākslas skolas vijoļspēles
audzēkņi. Visi četri vijolnieki, sagrupējušies divos ansambļos, atskaņoja
7 skaņdarbus, starp kuriem bija arī
Johana Pahelbela Kanons. Pēc koncerta jaunie mūziķi tika aicināti uz atrakcijām.
Mūsu audzēkņiem bija lieliska iespēja klausīties čellu un kokli – instrumentus, kurus mūsu skolā nemāca.
Bija liels prieks redzēt vienkopus tik
daudz vijolnieku. „Draudzības stīgas”
tik tiešām „savienoja” abas skolas
turpmākajai sadarbībai. Liels paldies
visiem, kas piedalījās koncerta organizēšanā. Paldies Lailai Miglānei, pārējiem pedagogiem un koncertmeistariem, kuri sagatavoja audzēkņus.
Rūdolfs Bahmanis
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Madlienas vidusskolas veikums Lielajā talkā

Pavasaris ir sakopšanas mēnesis,
kad vēlamies, lai vide, kurā dzīvojam,
ir tīra un kārtīga. Atbalstot Latvijas Lielo talku, Madlienas vidusskolas skolēni talkoja 18., 19., 20. un 21. aprīlī.
1.a un 3.a klases bērni izvēlējās
sakopt Madlienas baznīcu, jo viņi gribot redzēt visu Latviju tīru un kārtīgu.
Īpašais paldies Samantas Šmates māmiņai, kura strādāja kopā ar sākumskolēniem un bija viņiem labs paraugs.
Nākamajā dienā skolotājas Rasmas
Vērpējas vadībā bērni devās ekskursijā
uz baznīcu, lai iepazītos ar tās vēsturi un apskatītu Madlienu no baznīcas
torņa.
2.a klases skolēni attīrīja ceļmalas
no atkritumiem posmā „Skola – kultūras nams – lielais ceļš – grants ceļš uz
skolu”, savācot daudz plastmasas un
stikla atkritumu. Bērni paši ierosināja
tos sašķirot, lai ceļš uz pārstrādi būtu
īsāks. 3.c klase devās sakopt netālo
ceļu grāvmalas aiz skolas. Atrastos atkritumus bērni lika maisos. Tika noorganizētas pat mazas sacensības, kurš
veiklāks un ātrāks. 4.a klase strādāja
pie skolas, grābjot lapas pie uzkalniņa
– no akmens uz lapenes pusi, kā arī lasot lielos zarus.
5.a klase palīdzēja sakopt Brāļu
kapu teritoriju. Skolēnu uzdevums bija
atbrīvot centrālo laukumu no pērnajām
lapām. Sakopšana mazajiem talciniekiem bija grūts un apjomīgs darbs.
Lielu palīdzību lapu, akmeņu un velēnu aiznešanā sniedza skolas sētnieks

Normunds Niedrītis.
6.a klase talkoja netālu no skolas.
Sakopa teritoriju pie baseina pludmales. Skolēni strādāja centīgi un apzinīgi, grāba lapas, savāca zarus, savāca
arī vecos ābolus zem mežābeles. Cits
citu uzmundrināja, izpalīdzēja, mainījās ar darbiem, ja nogura. Pat Emīls,
kuram roka ieģipsēta, strādāja ar visiem, savācot atkritumus abpus upītei
no Lauberes ceļa līdz skolas ceļam.
7.a, 8.a un 12. klase sakopa teritoriju pie skolas aiz kalniņa un parku, kurš
gadiem ilgi iepriecina gan skolēnus,
gan visus Madlienas iedzīvotājus. Tika
grābtas pērnās lapas un lasīti zari.
9.a klase jau trešo gadu devās uz

Vērenes kapiem, lai tos sakoptu. Turpinot meža dienās apgūto, skolēni veica
arī atzarošanus darbus blakus esošajā
dendraloģiskajā parkā, lai koki izskatītos skaisti un vieglāk varētu izpļaut
zāli.
10. klase sakopa ceļmalas gar mazdārziņu grāvjiem, lasot neaudzinātu
un bezatbildīgu cilvēku izmetos atkritumus, sākot no parastām plastmasas
pudelēm līdz pat metāla kannai. Skolēni bija pārsteigti, cik apkārtējie spēj
būt nevīžīgi, taču paveiktais sniedza
gandarījumu. 11. klase sakārtoja teritoriju ap estrādi, grābjot lapas un lasot
zarus.
Arī Skolēnu pašpārvalde čakli pastrādāja, talkojot Plāteres muzejā. Tika
mazgāti logi, lampas un grīdas, respektīvi, veikta „pavasara tīrīšana”. Paralēli jaunieši apskatīja ekspozīciju un
atsvaidzināja zināšanas par Madlienas
pagasta vēsturi. Liels paldies Armandam Praličam par viesmīlīgu uzņemšanu un iespēju Skolēnu pašpārvaldei
pavadīt talku vēsturiskās un interesantās noskaņās.
Pateicība visiem skolēniem un audzinātājiem par ieguldīto darbu gan
skolas, gan arī Madlienas sakopšanā. Ja katrs paveiks kaut nedaudz un
aizdomāsies, vai ir labi zemē nomest
papīrus vai plastmasas pudeles, un
tomēr to nedarīs, tad mūsu valsts kļūs
skaistāka un jaukāka.
Skolotāja Zinta Saulīte
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Glābējpakas

Tās patiešām ir Glābējpakas un ar
tādu funkciju arī darbojas, ka palīdz
cilvēkiem īstajā, vajadzīgajā brīdī, kad
klājas grūti. Lai pie tām tiktu, brīvprātīgie piedalās Latvijas Samariešu apvienības un RIMI veikalu tīklu atbalstītajā
akcijā, kas šoreiz notika arī Ogrē, Rīgas
ielā 33, RIMI veikalā, un tur 28. aprīlī
darbojās brīvprātīgie no biedrības „Otrās Mājas”.
Kārtējā akcijā bija jaunas nianses,
jo iesaistījās trīs jaunas, nepieredzējušas brīvprātīgās no Taurupes. Tā viņām
bija vērtīga pieredze un liela vēlme
palīdzēt cilvēkiem. Labi, ka līdzās bija

Anna no biedrības „Otrās Mājas”, kura
jau daudzkārtīgi piedalījusies akcijās
un varēja dot vērtīgus padomus un būt
par paraugu. Sešpadsmitgadīgās brīvprātīgās piedalījās pirmo reizi, un drīz
vien viņu entuziasms aizrāva arī potenciālos ziedotājus. Kāds jauns vīrietis,
ejot garām saziedotajai paku grēdai,
atzinīgi sacīja: „To mēs pa visiem paveicām!”
Jā, to mēs kopā paveicām, un
paldies jāsaka vispirms RIMI darbiniekiem, kas atvēlēja platformu, kur
darboties, gan piedāvāja akcijas dalībniekiem ļoti garšīgas pusdienas. Tas

No š.g. maija mēneša Ogres novadā tiks uzsākta Eiropas
Sociālā fonda projekta „Pasākumi veselības veicināšanai
un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” realizēšana. Projekta mērķis ir uzlabot Ogres pilsētas un novada iedzīvotājiem pieejamību veselības veicināšanas pasākumiem un slimību profilakses pakalpojumiem, īstenojot
vietēja mēroga pasākumus. Dažāda veida pasākumos tiks
sniegta iespēja ikvienam iedzīvotājam paplašināt savas
zināšanas par veselības uzlabošanu; piedāvāti praktiski
padomi veselīga dzīvesveida attīstīšanai un uzturēšanai;
praktiskās nodarbības rosinās iedzīvotājus apgūt jaunus ieradumus savas veselības stiprināšanai un uzturēšanai.
Madlienas pagastā plānotas vingrošanas nodarbības,
konsultācijas pie speciālistiem, interaktīvas nodarbības,
dienas nometne senioriem, dažādas meistarklases u.c. interesantas aktivitātes.
Nodarbības ir bezmaksas!
Sekojiet informācijai: www.ogresnovads.lv; facebook.
com/oveseliba; slide.lv; „Mana Madliena” u.c.
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deva spēku tālākajam darbam, un arī
paši veikala darbinieki bija vieni no pirmajiem ziedotājiem. Paldies daudzajiem ziedotājiem – lielajiem un mazajiem, jaunajiem un gados cienījamiem.
Paldies brīvprātīgajiem – Annai, Oksanai, Līgai, Kristīnei, Liesmai, Jānim.
Parasti akcijās izskan jautājumi –
kam tiks savāktais, kādam pagastam,
kādiem cilvēkiem, kādā veidā tiks dalīts? Mūsu atbilde – tiem, kas zina, kur
braukt, kur iet, kur var saņemt palīdzību. Par pievešanu klāt – jā, ja zinām, ka
ir tādi, kuriem nepieciešama palīdzība,
bet paši nevar atnākt vai atbraukt, mēs
pievedam klāt, bet tas gan mūsu (Madlienas) pagasta robežās.
Pie mums palīdzību meklē no tuvākiem un tālākiem pagastiem. Informāciju par palīdzības saņemšanu cilvēki
uzzina gan cits no cita, gan no sociālajiem darbiniekiem.
Šīs akcijas rezultāti dos atbalstu cilvēkiem 2–3 mēnešu garumā. Cerams,
ka līdz ogu laikam palīdzība būs pieejama. Vēlreiz visiem paldies kopīgajā
darbā palīdzēt tiem, kam klājas grūtāk.
Biedrības „Otrās Mājas” vadītāja
Lilija Paegle

Maija un jūnija mēnešu pasākumi:
No 2. maija līdz 22. jūnijam vingrošanas nodarbību cikls
„Vesela sirds” Madlienas bērnudārza zālē plkst. 19.30;
8. maijā KONSULTĀCIJA PIE UZTURA SPECIĀLISTA Madlienas kultūras namā [3-5 cilvēku grupām] 10.00 1.gr., 12.30
2.gr., 15.00 3.gr. Obligāta pieteikšanās – 29388012;
No 11. maija līdz 29. jūnijam nodarbību cikls, lai sniegtu
atbalstu dažādās atkarībās, līdzatkarībās Madlienas pagasta mājā 18.00;
17. maijā Madlienas kultūras namā 19.00–21.00
IZGLĪTOJOŠA NODARBĪBA „Veselīgs uzturs ikdienā”;
18. maijā Madlienas kultūras namā 17.30–19.30
NODARBĪBA „Veselīgs uzturs – pamats veselai sirdij”;
6. jūnijs – Madlienas kultūras namā 10.00–17.00 dienas
nometne SENIORIEM „Veselīgs dzīvesveids visu mūžu”;
Sīkāka informācija par visiem pasākumiem,
zvanot 29388012.
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Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola rīko audzēkņu uzņemšanu
2017./2018. mācību gadam
Mākslas nodaļā no 22.–26., 29. vai 30.maijā no
pl. 14.00–17.30 (līdzi jāpaņem 3 zīmējumi)
Mūzikas nodaļā 29. vai 30. maijā no pl. 14.00–18.00
(jānodzied dziesmiņa)
Profesionālās ievirzes izglītības programmās:
Vizuāli plastiskā māksla – mācību ilgums 6 gadi.
Klavierspēle vai vijoļspēle no 6–7 gadu vecuma. Mācību
ilgums 8 gadi.
Akordeona spēle no 8–9 gadu vecuma. Mācību ilgums
6 gadi.
Pūšaminstrumentu spēle – flauta, klarnete, saksofons,
trompete un trombons – no 8–9 gadu vecuma. Mācību ilgums 6 gadi.
Sitaminstrumentu spēle no 8–9 gadu vecuma. Mācību
ilgums 6 gadi.

Interešu izglītības programmās:
„Mazā mūzikas skoliņa” un „Mazā mākslas skoliņa” uzņem bērnus līdz skolas vecumam vai mazāko klašu skolēnus.
„Gleznošanas studija”, „Aušanas studija” un „Tekstilmākslas studija” uzņem pieaugušos un vecāko klašu skolēnus.
Bērni, kā arī pieaugušie var apgūt kāda instrumenta spēli individuālajās stundās (klavierspēli, vijoles, akordeona,
flautas, saksofona spēli, sitaminstrumentu spēli).
Uz uzņemšanu bērniem jāierodas ar vecākiem vai aizbildņiem, līdzi ņemot dzimšanas apliecību, vai pieaugušajiem – pasi. Iestājoties skolā, būs janoslēdz Izglītošanas
līgums un jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa.
Informācija pa tālr.65039075; 28323898.

Aicinām apmeklēt sakrālās/klasiskās mūzikas koncertu
Ogres Sv. Meinarda katoļu baznīcā sestdien, 10. jūnijā

Sveicināti, Ogres un tās reģiona iedzīvotāji, radi un draugi! Vēlamies jūs uzaicināt, lai radītu skaistu sestdienas vakaru mūzikā. Jums piedāvātais sakrālās un klasiskās mūzikas koncerts notiks Ogres Svētā Meinarda katoļu baznīcā,
kas ar savu sargājošo un labo gaisotni bagātinās jūsu un
mūsu skaistās mūzikas sajūtas. Koncertā piedalīsies Latvijas operas tenors Juris Vizbulis un soprāns no Francijas, Luāras zemēm Izabella Segijoma, viņus pavadīs pianiste Ruta
Birzule.
Mākslinieku un organizatoru vēlme ir ar koncerta starpniecību veidot draudzīgas un vienojošas sajūtas starp klausītājiem un izpildītājiem, skaisti un vienkārši atspoguļot un
nodot jums, klausītāji, mūzikas svētīgo atbrīvojošo spēku.
Solisti sadarbojas jau trešo vasaru, sniedzot garīgās un klasiskās mūzikas koncertus Francijā, Luāras zemēs, tagad arī

pirmo gadu Latvijā.
Koncertā tiks izpildītas pasaulē zināmu klasisko komponistu G. F. Hendeļa, Š. Guno, K. W. Gluka, V. Bellini un citu
operu ārijas, kā arī komponistu Ž. Bizē, A. L. Vebera, G. Forē,
F. P. Tosti un C. Franka sakrālās mūzikas skaņdarbi un mūsu
latviešu pasaulē labi zināmā komponista Erika Ešenvalda
„O’Salutaris Hostia”, kuru solisti dziedās skaistā duetā.
Mēs vēlamies, lai jūs, klausītāji, ar šo koncertu gūstat
mieru un harmoniju ikdienas dzīvē, lai tas jūs pārliecina
un spēcina, lai koncerts atmodina skaisto un gaišo spēku,
stiprina to un dod pārliecību pārvarēt ikdienas šķēršļus un
nepilnības. Tad mēs varētu ar šo jauno atbrīvojošo enerģiju
doties tālāk, stiprināti savā dzīvē, un uzsmaidīt mīļajiem ģimenē un darbā, apzinoties, ka arī mēs katrs esam daļa no
skaistās un stiprās Dieva radītās Pasaules šeit, pie mums,
un ar mums.
Ar šo koncertu mēs, organizatori un mākslinieki, vēlamies atbalstīt Ikšķiles katoļu baznīcas celtniecību, kas pašreiz ir Ogres priesteru aktuālās rūpes. Apmeklējot koncertu,
jūs varēsiet piedalīties šajā projektā, ziedojot Ikšķiles katoļu baznīcai. Ieeja koncertā visiem ir bez maksas.
Izsakām pateicību un paldies Ogres baznīcas priesterim
Ivaram Babrim un prāvestam Konstantīnam Bojāram, kas
mums mīļi atvēlēja baznīcas telpas šim skaistajam muzikālajam vakaram. Libertu bērzu sulu ražotnei un siera gatavotājiem no „SierŠtellēm”, kas labprāt atvēl savu produkciju
draudzīgai nogaršošanai pēc koncerta, uz kuru jūs, klausītāji, mīļi aicināti baznīcas palīgtelpās. Arī visiem atbalstītājiem un palīgiem, kuru vārdi ir diskrēti un nenosaukti, tie ir
spēcīgi.
Uz tikšanos Ogrē, katoļu baznīcā sestdien, 10. jūnijā, vakarā pl.19.30.
Koncerta organizatori un mākslinieki
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„Es taču tev toreiz teicu – pēc pacēlumiem seko kritumi,
pēc kritumiem – pacēlumi. Bet tu biji iedomājies, ka visu laiku būsi uz viļņa. Tu laicīgi nesagatavojies kritienam, tāpēc
tev tagad tā sāp. Pamēģini kopā ar lielu vilni jūrā pacelties
augšā, izjūti uzrāvienu, spēku, brīvību! Tik daudz enerģijas pieplūduma, entuziasma. Šķiet, tavas rezerves ir neizsmeļamas. Dari, kamēr ir kāpums, izmanto to maksimāli un
sagatavojies kritumam! Vilnis jūrā ilgi neturēsies pacēlumā,
tas kritīs – trieksies ar milzīgu spēku atpakaļ. Un tu nesagatavojies. Tu biji kā apreibis, un reibumā jau neviens neko īsti
neredz un nedzird.
Zini, tie kritumi pierāda ļoti svarīgu dzīves sastāvdaļu –
nepastāvīgumu. Mēs dzīvojam pēc cita pasaules redzējuma,
apmēram, ja vilnis jūrā ir pacēlies, tad tajā pacēluma pozā
arī paliks, precīzāk, viņam jāpaliek. Līdzīgi ar domām – es
vienmēr būšu ar tevi kopā, man vienmēr būs labs darbs, es
nekad nešķiršos no saviem tuvajiem un mīļajiem, man ar
veselību viss būs kārtībā utt. Un, līdzko kaut kas pašķobās,
tā rokas nolaižas un iestājas panika, jo tu taču neesi sagatavojies nekādām pārmaiņām. Bet pārmaiņas notiek ik uz
soļa, nemitīgi. It kā jau tu saproti, bet ar sirdi neizjūti – neizjūti to trauslumu, uz kā viss balstās. Padomā, cik trausla ir cilvēka dzīvība, cilvēka ķermenis ir trausls, to ļoti ātri
var ievainot, tas ātri saķer visādas slimības. Lai arī māja ir
uzbūvēta stabila un, liekas, būs mūžīga… atnāk spēcīgs jo
spēcīgs vējš, un mājas vairs nav. Atnāk uguns… un mājas
vairs nav… atnāk ūdens… un. Viss ir trausls, saproti… un tā ir
milzu veiksme, milzu brīnums, ka šobrīd tu dzīvo labos apstākļos – esi vesels, tev ir, ko ēst, tev ir māja. Kad tu sapratīsi,
ka tā visa tev var arī nebūt, varbūt augstāk sāksi vērtēt savu
dzīvi, savus apstākļus, jo tā visa var arī nebūt. Te ir, te nav!
Tu nedzīvo pēc šīs formulas. Tu dzīvo – te ir un būs, un visu
laiku būs! Tu pretojies dabas likumam – te ir, te nav. Tāpēc
arī tev šie kritumi ir tik smagi.
Ir cilvēki, kas, piedzīvojuši milzīgus zaudējumus, pēkšņi
kļūst tik drošsirdīgi, tik stipri… tie, kas piedzīvojuši un pārcietuši… it kā acis atveras, un viņiem vairs nav, ko zaudēt,
jo pa īstam iegūt jau neko nevar. Vilnis jūrā nepaliks sastindzis savā kāpumā, tas kritīs. Un tu neesi gatavs zaudēt, tieši
pretēji, tu pretojies, krīti depresijā, kā mazs bērns niķojies,
jo, redz, jūra izjaukusi tavu smilšu sapņu pili. Bet cēli tu to,
lai tā paliktu tur mūžīgi mūžos, vai ne? Un pats sevi apmānīji. Visvairāk jau sāpēja laikam tas, ka tik lielas pūles tika
pieliktas… nekam?
Paskaties uz sevi… Tas tavs tagadējais kritums nav nekāds īstais kritums, tas ir sīks, maziņš, bet kādu reszonan-

si tas izraisa. Tu taču jau kuro dienu esi noslēdzies sevī,
nomākts, satraukts, ne ar vienu nerunā, domā, ka esi tas
visvisvisvisnelaimīgākais uz šīs zemeslodes. Muļķības! Tu
vienkārši neko citu vairs neredzi kā tikai savu kritumu.
Paņem savu roku, izstiep taisnu un skaties uz to – viņa
nešķiet liela, izskatās normāla roka. Bet, līdzko tu plaukstu
sāksi pietuvināt acīm – tā sāks likties aizvien lielāka un lielāka, līdz beidzot aizsegs pilnīgi visu. Tā tu dari ar savām
problēmām – pietuvini tik tuvu, un nav brīnums, ka tās šķiet
milzīgas – paskaties pa gabalu uz tām, no normālas distances… Ko nozīmē pa gabalu? Atrauj savu uzmanību un paplašini skatījumu, salīdzinot savas problēmas ar citiem, it
īpaši tiem, kam tās ir lielākas nekā tavējās. Un skaties un
iejūties viņos, kam ir tās lielās problēmas. Iejusties tu nevari tieši tāpēc, ka esi pārņemts ar sevi, tā plauksta ir acīm
priekšā, un itin neko tu neredzi. Iejūties, pamēģini tūlīt pat,
nevis skaties uz mani ar lielām acīm, it kā es būtu no mēness nokritis. Pārcelies uz Āfriku, kur cilvēkiem nav absolūti
nekādu komfortablo apstākļu, kādi ir tev! Pēc ūdens viņiem
ir jāiet vairākus kilometrus, tu pieej pie krāna un patecini.
Bet, lai viņi varētu aiziet pēc ūdens, ir kaut kas jāēd, arī pārtiku dabūt ir lielas problēmas. Tu aizej līdz virtuvei un attaisi
ledusskapi… un, ja „nekā nav”, tad cik tālu tev jāiet līdz veikalam? Bet pamēģini sevi aiztransportēt uz Āfriku, domāju,
jau pēc dienas apjēgsi, cik ļoti tev paveicies… Iztēlojies, iejūties… jo vairāk tu to darīsi, jo redzēsi, kā nomāktība tevi
atstās, tas niķīgais bērns ar smilšu pili atkāpsies… Visādi
dzīvē var gadīties, visādi.
Un tagad es nu iešu…”
Viņš aizgāja tikpat klusi, cik atnāca. Es paliku aizdomājies… Kāpēc ir tie pacēlumi un kritumi? Kāpēc man ir paveicies ar kaut ko, un citam tajā pašā laikā nav? Kāpēc ir cilvēki
– tādi paši kā es, bet viņiem nepietiek pārtikas, nepietiek
ūdens, viņi izjūt milzu ciešanas, tajā pašā laikā es sēžu siltā
istabā, man ir tik plaša ēdienu izvēle, ka rodas stress no tā,
ka nezinu, ko īsti izvēlēties.
Te ir, tur nav… Vai nevar izdarīt tā, lai ir visiem? Vai es nevaru to, kas manā ledusskapī, tūlīt aiztransportēt tiem, kam
nav, jo man te ir reāli par daudz? Viņiem tur pārāk maz….
Man te šajā jautājumā pacēlums, viņiem kritums…
Savādi iekārtota pasaule… Mirkli aizdomājies, sapratu,
mans „kritums” ir mazinājies, faktiski izgaisis. Nenozīmīgs
kļuvis, ja paraugās uz cilvēkiem, kuriem ir sliktāk. Sāk gribēties kaut kā palīdzēt… lai viņiem labi… tāpat kā man…

KULTŪRAS NOTIKUMI
MADLIENAS KULTŪRAS NAMĀ

Pārdod sēklas kartupeļus (Vērenē). Tālr. 22413348

Līdzjūtības
13. maijā plkst. 19.00

Madlienas kultūras nama kinozālē
Piedzīvojumu komēdija „Ātrie igauņu puiši”
Ieeja 3,00 EUR

15. maijā plkst. 19.00
ĢIMENES DIENAI veltīts koncerts

Koncertā piedalās: Artūrs Mangulis,
Antra Stafecka, Ainārs Bumbieris
Madlienas kultūras nama pašdarbības kolektīvi
Sporta deju dejotāji Andra Miķelsona vadībā

20. maijā plkst. 18.00
Madliena kultūras namā

Koncerts „Krāsu virpulī”

Piedalās jauniešu deju kolktīvs „Daina” un draugi
Ieeja par ziedojumiem

Es atvados no mākoņiem un vēja,
No maija pērkona un baltās bērzu tāss,
No strauta, kas uz jūru skrien un smejas,
No sniega pārslas, sala nomestās.
Izsakām dziļu līdzjūtību Andim Braueram,
brāli kapu kalniņā pavadot.
Bijušie darbabiedri

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

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Andrejam Viducim,
no brāļa atvadoties.
KPI „ABZA” kolektīvs

11.05. – Mātes dienas koncerts
12.05. – Pēdējais zvans 9. un 12. klašu skolēniem
13.05. – Sadraudzības skolu salidojums
(Aizputes vidusskola, V.Plūdoņa
Kuldīgas ģimnāzija, Jūrmalas Valsts
ģimnāzija, Saldus vidusskola)
18.05. – Olimpiāžu uzvarētāju un sporta
aktivitāšu laureātu apbalvošanas
pasākums Madlienas vidusskolā
29.05. – 4. klases skolēnu pasākums
„Atvadas no sākumskolas”
31.05. – Skolas Karoga svētki.
Vasaras ieskaņas koncerts
31.05. – Ģimenes diena Krapes filiālē

Viss satumst, viss izgaist, un gājiens ir galā,
Lai cik arī cilvēka dzīves ir žēl.
Jo likteņa grāmatai vāki ir vaļā,
Neviens nevar zināt, cik lappušu tai.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Anitai Markevicai,
no māsiņas atvadoties.
Nūjotājas un „Madariņas”

Es tagad aizeju…
Bet ne jau prom.
Es aizeju tepat –
Ar citām puķēm, citu zemi,
Ar citu sauli parunāt.

Izsakām līdzjūtību Pētera Brauera tuviniekiem.
Kaimiņi „Viršos”

03.06. plkst. 16.00 – Izlaidums 12. klases
skolēniem skolas aktu zālē
10.06. plkst. 16.00 – Izlaidums 9. klases skolēiem
kultūras namā
10.06. plkst. 14.00 – Izlaidums 9. klases skolēiem
Krapes filiālē

Pateicība
Paldies visiem, kuri piedalījās Pētera meklēšanā
un izvadīšanā

.
Astrīda un Andris
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