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Ja tev viss šķiet
Jau pelēkās krāsās,
Paskaties debesīs-

Zvaigžņu māsās.
Necenšas tās 

Par sauli kļūt,
Pat mazā gaismā

Var prieku gūt.
 /B.Debeļska/

Mēs pārtopam ik mirkli. Tāda savā-
da pasaule, it kā tieša un konkrēta, tik 
pārliecinoša no vienas puses, no otras 
puses nē. 

Kad divi cilvēki satiekas – viņi ir tie 
paši vecie labie jeb tomēr kaut kas cits, 
kaut kas jauns? Laiks taču ir pagājis, 
viņi abi ir novecojuši, lai arī pagaidām 
vēl izskatās it kā tie paši, taču citi. Tie 
bērnības draugi, kas satikti bērnībā, arī 
jau ir citi. Ir pazudušas spēļmantiņas, 
smilšu kaste, pat paņemot fotogrāfiju, 
pieejot pie spoguļa un salīdzinot – bēr-
nības un tagadējo izskatu... absolūti 
dažādi cilvēki, lai arī tie paši. 

Mēs esam vecie labie jeb tomēr citi? 
Kaut kas taču nemitīgi notiek, mēs neva-
ram būt tie paši, lai gan šķiet – esam... 
Kaut kas sākas, notiek un beidzas, un 
atkal sākas, notiek un beidzas... Nevar 
būt mūžīgā satikšanās, var būt satikša-
nās, kopā būšana un tad šķiršanās, lai 
varētu notikt nākamā satikšanās, pēc 
tam kopā būšana un šķiršanās. 

Tāpat ugunskurs – papriekšu tas jā-
aizdedzina, tad tas deg un kaut kad iz-
deg. Svētki – sākas, notiek un paiet. Un 
laiks – vienu brīdi tas skrien, citu vel-
kas... Parasti velkas tad, kad garlaicīgi, 
un skrien, kad interesanti. 

Atnesot no dārza zemenes, tās ne-
stāvēs svaigas visu laiku... visam ir 
termiņš, viss nemitīgi pārtop... Svarīgi 
ir laikam prast izmantot to brīdi, kad 
ir svaigums. Sapuvušu zemeni neviens 
neēdīs, ēdīs tikmēr, kamēr tā svaiga.

Arī mirkli var izbaudīt, kamēr tas 
svaigs. Arī dzīvi...

Nevar būt tas pats vecais, labais... 
lai arī nedaudz un nemaz nemanot, to-
mēr tas jau ir pamainījies. Un, ja reiz 
nevar, tad patiesībā itin viss ir jauns un 
svaigs, un nebijis. Nav nekā tāda, kas 
atkārtotos. Nav nekā tāda, kas paliktu 
neizmainījies. Varbūt tāpēc pasaule ir 
dzīva, jo nemitīgi pārtop. Ja nebūtu pār-
tapšanas, tad nebūtu itin nekā...

Mareks Liepa
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Līgo Madlienā
Kas tos līgo ielīgoja?

Mūsu pašu ciema ļaudis!

Ar Līgo tirgu, dejām un dziesmām aizvadīti Līgo svētki 
Madlienā.

Par jestrām dejām, skanīgām dziesmām sakām paldies vi-
dējās paaudzes deju kolektīvam „Made” (vadītāja Vineta Tu-
mane) un jauktajam korim „Madliena” (diriģente Ilze Spran-
ce, kormeistare Liene Seržante). Paldies, ka kopā varējām 
dalīties ar smaidu un dzirksti acīs.

Guna Brīvule

Vasaras saulgrieži Plāteres pilskalnā

21. jūnijā vasaras saulgriežu pa-
sākumā Madlienas pagasta Plāteres 
pilskalnā no malu malām pulcējās ļau-
dis, lai kopā pavadītu sauli, vasaras 
garākajai dienai beidzoties un īsākajai 
naktij iestājoties. Pulcēšanās Plāteres 
pilskalnā vasaras saulgriežos jau ir 
kļuvusi par tradīciju, un ik gadu cilvēki 
šeit sanāk aizvien kuplākā skaitā.

 Dziesmas, rotaļas, danči kopā ar 
ģimenes folkloras studiju „Garataka”, 
Ogres danču klubu un Ogres novada 

Kultūras centra folkloras kopu „Artava” 
un tā vadītāja Andra Kapusta ģimeni, 
vainagu pīšana un lielās ozolzaru vīt-
nes gatavošana ugunskura apvīšanai, 
pirts slotu siešanas prasmju apguve, 
ugunskura iedegšana un pērnā gada 
vainagu sadedzināšana tajā, jāņuzā-
ļu ziedošana ugunskuram, uguns rata 
aizdedzināšana un dažādi citi vasa-
ras saulgriežu rituāli – tas viss radīja 
kopības sajūtu un stiprināja latviskās 
tradīcijas, vēlreiz apliecinot, ka senais 

Plāteres pilskalns Ogres novadā ir īstā 
vietā, kur ar dabas gadskārtu svētkus 
svinēt.

 Iededzinot ugunskuru un sveicot 
novadniekus, Ogres novada pašvaldī-
bas domes priekšsēdētājs Egils Hel-
manis, pēc kura iniciatīvas Plāteres 
pilskalns pirms dažiem gadiem kļuva 
par pulcēšanās vietu vasaras saulgrie-
žos, atgādināja, ka izsenis šajā vie-
tā svinēti vasaras saulgrieži, deguši 
ugunskuri, skanējušas līgodziesmas 
un notikušas vislabākās balles. To, šī 
gada sākumā tiekoties, viņam aplieci-
nājis arī Austrālijā dzīvojošais Kažoci-
ņu dzimtas pārstāvis Jānis Kažociņš, 
kura dzimtā puse ir Plātere.

 Svētku dalībniekus uzrunāja arī 
jaunievēlētais Ogres novada pašval-
dības domes priekšsēdētāja vietnieks 
Gints Sīviņš un Ogres novada Kultūras 
centra direktore Antra Purviņa, vēlot 
visiem pasmelties spēku, ko daba dod 
vasaras saulgriežos, un no visas sirds 
izbaudīt svētku prieku.

Avots:www.ogresnovads.lv
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Piedzīvojums Valmierā!

7. jūnijā Kārļa Kažociņa Madlienas 
mūzikas un mākslas skola rīkoja mā-
cību ekskursiju un kultūrizglītojošu 
braucienu audzēkņiem, kuri visa mā-
cību gada garumā ir čakli mācījušies 
un aktīvi iesaistījušies dažādos skolas 
pasākumos.

Ceļā uz Valmieru mūs piesaistīja 
mazs, jauks namiņš „Ezeriņi”, kas at-
rodas Stalbē, Rīgas–Valmieras šosejas 
malā. Veikaliņā satikušās no Latvijas 
laukakmens tapušas dzīvās radības. 
Katra lieta ir unikāla, jo ir roku darinā-
jums. Ap to izpleties brīvdabas zvē-
ru dārzs, kurā mīt daudzi iemītnieki 
– milzīgas skudras, zirnekļi, dzērves, 
pīles un vēl daudzi citi zvēri. Devāmies 
nesteidzīgā pastaigā, vērojot tā iemīt-
niekus un iemūžinot tos krāšņās fo-
togrāfijās piemiņai par kopā pavadīto 
laiku. Svaigu gaisu un brīnumus izbau-
dījuši, devāmies uz dabas taku „Sie-
tiņiezis” – greznu, skaistu un gaišu 
dabas dizainētu smilšakmens pili, kas 
ir ļoti daudzveidīga – ar topošu arku, 
milzīgu stabveida cilni, alu ar divām 
izejām, augstajām kraujām un nišām. 
Nokļūstot augstākajā Sietiņieža vietā, 
šīs dabas pils tornī, baudījām gleznai-
no skatu uz plūstošo upi Gauju...

Latvijas simtgadi sagaidot, spēku 
smēlāmies no pirmo latviešu Dzie-
dāšanas svētku šūpuļa vietas Dikļos. 
Tieši šeit notikuši pirmie latviešu no-
vada Dziedāšanas svētki un spēlēta 
pirmā teātra izrāde latviešu valodā. 
Dikļu baznīcā un draudzē no 1857. līdz 
1867. gadam par mācītāju kalpoja Ju-
ris Neikens, talantīgs skolotājs, izglī-
tības darba organizators, ievērojams 
literāts. 1864. gada Vasarsvētkos Dikļu 

mācītājmuižas parkā Juris Neikens no-
organizēja pirmos kopā dziedāšanas 
svētkus, tādējādi liekot pamatus lat-
viešu tradīcijai. Pakalns, kurā svētkos 
izvietojās kori, vēlāk ieguva Neiken-
kalna nosaukumu. Šobrīd tam blakus 
izveidota dabas koncertzāle. Vēsturis-
ko vietu rotā arī iespaidīgs vides ob-
jekts – „Sidraba birzs vainags”. Viena 
no skaistākajām un interesantākajām 
vietām Dikļos – Vika pasaku parks, kur 
izveidotas pastaigu takas ar Vika pasa-
ku varoņu koka figūrām. Šeit savu māj-
vietu raduši gan Ness un Nessija, gan 
Rūķu Dūķītis, gan citi tēli, kuri saviļņo-
ja ne tikai skolnieku, bet arī skolotāju 
sirdis. Pēc pastaigas un jaukas atpūtas 
devāmies uz Valmieru, kura ir viena no 
senākajām Latvijas pilsētām. Tās se-
najā centrā – pils teritorijā – atrodas 
novadpētniecības muzejs. Izglītojošā 
programmā „Katram savs krekls” ik-
viens varēja ar īpašajiem flomāsteriem 
radīt unikālu gleznu uz vienkrāsaina 

balta krekla un redzēt, kā tas top par 
savu īpašo kreklu. 

Pēc labi padarīta darbiņa ir arī labi 
jāpaēd! Jaukā namiņā „Pils ķēķis” va-
rējām baudīt sātīgas pusdienas – uz 
ugunskura vārītu zupu, kā arī garšīgu 
plātsmaizi un atspirdzinošu dzērienu, 
ko mums pagatavoja nama saimniece. 
Ar pilniem vēderiņiem un labu noska-
ņojumu devāmies apskatīt Valmieras 
Sv. Sīmaņa baznīcu. Savā arhitektūrā 
baznīca apvieno romāņu un gotisko 
stilu. Baznīcas tornī izveidota izstāžu 
zāle, no torņa skatu laukuma vērojām 
Valmieras panorāmu. Bet vislabākais 
veids, kā iepazīt pilsētu, bija doties 
ekskursijā gida pavadībā. Valmieras 
vecpilsētā aplūkojām Livonijas ordeņa 
pilsdrupas, vecāko koka ēku – Veco 
aptieku (1735), Valterkalniņu un as-
toņas ēkas, kurās atrodas Valmieras 
muzeja krājumi un ekspozīcijas. Viens 
no jaukākajiem un interesantākajiem 
objektiem bija Gaujas stāvo krastu 
Sajūtu parks – izaicinājums ikvienam 
no mums! Apmeklējām Baskāju taku, 
kura ir 2 km gara un veidota no dažā-
diem dabas un veiklības elementiem. 
Pastaigas laikā paveras skaists skats 
uz Gaujas stāvajiem krastiem. Vislielā-
kais Sajūtu parka piedzīvojums –„Taka 
kokos ” – 1,5 km garumā, 5–11 m aug-
stumā ar 4 trošu nobraucieniem pāri 
upei. Te katrs varēja pārbaudīt savu 
fizisko sagatavotību un pārvarēt baiļu 
sajūtu! 

  No ekskursijas atgriezāmies 
iespaidu pārpilni, mazliet noguruši, 
bet priecīgi par labi pavadīto dienu!

Kultūras metodiķe Ilva Kaulača
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      Ir aizritējuši divi gadi, kopš sākās rubrika „Madlienas vidusskolas 
absolventu stāsti”. Atmiņas veido skolas vēsturi, bagātu ar faktiem, pie-
dzīvoto un sajusto. Palūkojoties no gadu distances, skolā aizvadītais laiks 
atmirdz īpašā spožumā, un tikai tad pa īstam novērtējam mācību iestādes 
un skolotāju devumu, tāpēc atmiņu stāstos ir daudz pateicības vārdu un 
dzīves atziņu.
Šajā avīzes numurā divi stāsti, kuru autores – Anita Muceniece, 22. izlai-
dums (1996), un Lelde Mietule (Logina), 29. izlaidums (2003). Lai jauka 
lasīšana!

Skola ir devusi labas zināšanas un draugus

Esmu Lelde Mietule (dzimusi Logi-
na). Madlienas vidusskolu absolvēju 
2003. gadā (29. izlaidums). Madliena 
ir mana dzimtā vieta, un vidusskolā 
mācījos no 1. līdz 12. klasei, tāpēc at-
miņas par skolas laiku ir ļoti nozīmī-
gas. 

Jauki bija gājieni uz skolu un pēc-
pusdienā – mājupceļš. Retu reizi devos 
viena pati. Parasti no rītiem satikāmies 
ar draudzenēm „krustā” (ceļu krustoju-
mā) vai pie baznīcas, tad gājām kopā. 
Mājupceļš parasti bija jautrs, īpaši zie-
mā, kad kāds laiks bija jāpavada, šļū-
cot pa skolas kalnu. Dažkārt tas bija tik 
ļoti noslidināts, ka varēja tikt vienīgi 

lejā.
 Mazākajās klasēs bija rīti, kad 

gribēju ātrāk doties uz skolu, lai varētu 
ar klasesbiedriem paspēlēt „maliņas”. 
Atmiņā palikuši skolas pasākumi, arī 
ikdienas notikumi. Interesanta bija 
skolas „aukstā zona” – ēka, kas savie-
noja „jauno” un „veco” skolu. Ziemā 
tur bija auksts, parasti vairums skolē-
nu to šķērsoja skriešus un, šļūkdami 
pa trepēm, dauzīja dibenu. Pamatsko-
las gados aktuāls bija skrējiens uz pus-
dienām. Kā atskanēja stundas beigu 
zvans, visi skrēja uz ēdamzāli, it kā pē-
dējam tās netiktu piešķirtas. Smieklīgi 
tas, ka skrēja daudzas klases. 

Kādu laiku skolā bija radio istaba. 
Stundu starpbrīžos atskaņoja mūziku. 
Diemžēl šis prieks nebija ilgs. Patika 
skolas pasākumi – popielas, Valentī-
na dienas, projektu nedēļas, klases 
ekskursijas. Kādā projektu nedēļas 
noslēguma pasākumā kopā ar drau-
dzeni Ramonu Bilmez (dzimusi Feodo-
rova) uzstājāmies kā dziedošais duets. 
Sintezatoru spēlēja Velga Balode. Pa-
tīkamās sajūtas mijās ar uztraukumu. 
Izpildījām dziesmas „Nekur nav tik 
labi kā mājās” un „Smilšu rausis”. Pēc 
tās reizes šīs dziesmas nespēju vien-
aldzīgi noklausīties. Skolas pasākumi 
parasti noslēdzās ar diskotēkām, ku-
ras vienmēr apmeklēju. Atminos lapu 
grābšanu, dežūrēšanu pie skolas zva-
na, ēdamzālē un skolas telpās. Skaisti 
pasākumi bija 9. un 12. klases izlaidu-
mi. Īpaši Žetonu vakars, kas satuvināja 
klasi, jo sapratām, ka drīz mūsu ceļi 
šķirsies, tāpēc atcerējāmies daudzus 
kopīgos pasākumus un tos atveidojām 
uzvedumā. 2003. gadā ieguvu titulu 
„Gada skolēns”, tas bija brīnišķīgi! Ju-
tos lepna un sajutu atbalstu un prieku 
no klasesbiedriem, skolotājiem, ģime-
nes, draugiem. 

 Klases audzinātāja visus div-
padsmit gadus bija Alda Karaseva. 
Šķiet, ka esmu viena no retajām, kurai 
šajā ziņā ir bijis tik veiksmīgi. Vēl tagad 
mēs esam viņas zaķēni un viņa mūsu 
zaķu mamma. Klases audzinātāja man 
ir īpaša. Zinu, ka tā ir arī citiem klases-
biedriem. Pēc skolas beigšanas, kad 
rīkojam klases biedru kopā sanākša-
nas pasākumus, Aldiņa ierodas. Vidus-

(turpinājums 5. lappusē)
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skolas pēdējā gadā skolotāja izteica 
priekšlikumu uzrakstīt katram savu 
vēstuli, ko varējām atvērt 10 gadus pēc 
skolas beigšanas – bija interesanti.

 Par visiem skolotājiem pali-
kušas labas atmiņas. Kā katrs mācību 
priekšmets ir dažāds, tā arī tā skolo-
tājs. Biju paklausīga skolniece, do-
māju, ka tāpēc arī nesaskaņas skolā 
izpalika. Matemātikas skolotāja Daiva 
Lūse, kura ir mana krustmāte, bija ļoti 
sirsnīga, saprotoša. Skolotāja Silvija 
Tutāne – tieša un stingra. Pateicoties 
viņai, vidusskolas latviešu valodas ek-
sāmenu nokārtoju ļoti labi. Atminoties 
fizkultūras skolotāju Andri Šrāderu, 
jāpiebilst, ka īsti laba sportiste nebiju, 
bet viņš atzīmēja mani kā labu barjer-
skrējēju. Mūsu klasei īpaši nepatika 

slēpošana. Tad mums, neslēpotājiem, 
bija jāiet „puķītēs”. Tas bija noteikts 
maršruts, kas bija jāveic kājām svaigā 
gaisā. Sporta nodarbības vairākus ga-
dus mācīja arī Jevgēnijs Liepa. Skolotā-
ja Rita Grāvīte deva zināšanas ne tikai 
fizikas mācībā, bet arī ārpusskolas no-
darbībās visus trīs vidusskolas gadus 
padziļināti palīdzēja apgūt komerczinī-
bu programmu. Piedalījāmies vairākos 
konkursos, un bija arī labi rezultāti. 
Šajā mācību programmā nācās apgūt 
arī ieskatu grāmatvedībā, kas mani 
īpaši neinteresēja, taču vēlāk iepatikās 
un to izvēlējos par savu dzīves profesi-
ju. Latvijas Universitātē grāmatvedības 
specialitātē ieguvu maģistra grādu un 
strādāju par ārpakalpojuma grāmatve-
di pašas izveidotā uzņēmumā SIA „De-

laks”. 
 Skola ir devusi labas zināša-

nas un draugus. Ar bijušajiem klases-
biedriem ir jaukas attiecības, ar da-
žiem – īpašas. 2017. gadā salaulājos ar 
Kristapu Mietuli. Klasesbiedrene Mari-
ka Viļuma (dzimusi Dzērve) ar savu vīru 
bija mūsu vedējpāris – un mēs viņu. 
Mūsu ģimenē aug divi dēli – sešga-
dīgais Ādams un četrgadīgais Harijs, 
vecākais šī gada septembrī uzsāks 
mācības skolā, līdz ar to man būs atkal 
jāsāk mācīties.

 Novēlu, lai skola ir pilna ar mā-
cīties gribošiem bērniem, lai skolotāji 
ir izturīgi, inovatīvi un bērnus mīloši, 
lai skolai ir viss nepieciešamais mācī-
bu procesa nodrošināšanai!

Lelde Mietule (Logina)

Šis skaistais skolas laiks

Mana bērnība un skolas gadi ir 
pagājuši Madlienā. No bērnudārza 
laikiem palikusi atmiņā muzikālā au-
dzinātāja Valdiņa (Valda Jirgena), kuru 
saucu par „muzikālo Valdiņu”. Tik gai-
ša, tik „viegla”, tik labestīga. Atvado-
ties no bērnudārza, lai uzsāktu skolas 
gaitas, visvairāk bija žēl šķirties no šīs 
audzinātājas. 

No mazākajām klasēm īpaši atmiņā 

palicis brīdis, kad tika nolasīts obligā-
tās literatūras saraksts. Parasti tā bija 
kāda no pēdējām skolas dienām pirms 
garā vasaras brīvlaika. Tiklīdz bija sa-
ņemts grāmatu saraksts, tā no skolas 
kopā ar draudzeni Evu gāju uz ciema 
bibliotēku izņemt vasarai lasāmo lite-
ratūru. Mājās grāmatas nostāvēja glī-
tā kaudzītē uz galda. Kad līdz skolas 
sākumam bija palikušas 2–3 nedēļas, 

mamma pirms gulētiešanas šad un tad 
lasīja grāmatas priekšā.

Droši varu apgalvot, ka visi peda-
gogi, kas mani mācījuši, ir skolotāji ar 
lielo burtu un katram no viņiem esmu 
pateicīga gan par mācīto, gan par uz-
slavām, gan arī par kādu skarbāku vār-
du.

Mana pirmā klases audzinātāja 
bija Daina Līdaka, stingra un tajā pašā 
laikā ļoti mīļa. Pirmajos skolas gados 
katru rītu „vecās skolas” pirmajā stāvā 
notika rīta rosme. Par tās nokavēšanu 
dienasgrāmatās tika rakstītas piezī-
mes. Vienu reizi arī man gadījās no-
kavēt. Būdama kārtīga skolniece, vis-
pirms noliku skolotājai uz galda savu 
dienasgrāmatu un tikai tad pievienojos 
pārējiem „vingrotājiem”. Atceros, kā 
sirsniņa drebēja no bailēm un kauna 
par to, kā pēc rīta rosmes skolotāja 
visas klases priekšā mani kauninās. 
Kad visi atgriezāmies, Daina Līdaka 
piegāja pie sava galda, paņēma manu 
dienasgrāmata, un es gaidīju, ka nu 
tik būs! Un sagatavojos „ielīst aiz kau-
na zemē”. Skolotāja piecēlās kājās un 
nāca atdot dienasgrāmatu, teikdama: 
„Tā kā Anita pati bez teikšanas bija 
nolikusi uz galda dienasgrāmatu, viņai 
piezīmi nerakstīšu.”

Atceros, ka sākumā netika liktas at-
zīmes. Toties skolotājai D. Līdakai bija 
„zīmodziņu” komplekts ar dažādiem 

(turpinājums 6. lappusē)
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zīmējumiem. Mēs ļoti centāmies izpil-
dīt uzdotos darbiņus, lai tikai varētu 
nopelnīt burtnīcā zīmodziņu. Saņemt 
kādu no tiem – tā bija liela atzinība, 
vismaz es tā toreiz sajutos.

Lai cik grūts un nesaprotams būtu 
mācību priekšmets, labs un zinošs 
skolotājs vienmēr pratīs iemācīt un 
izskaidrot savas jomas mācību vielu. 
Sliktu mācību priekšmetu nemaz nav.

Skolotāja Dzidra Megi ar tautas-
dziesmām un latviešu rakstnieku dar-
biem iemācīja mums mīlēt un cienīt 
latviešu valodu, un pareizi to lietot 
gan runā, gan rakstos. Aina Šrādere ie-
mācīja saprast matemātiku un iemīlēt 
ģeometriju. Valentīna Caune ar savu 
aizraujošo stāstījumu ļāva man domās 
uzburt dažādas vēstures ainas.

Andris Šrāders bija stingrs, bet go-
dīgs skolēnu spēju novērtēšanā. Tomēr 
fizkultūra nebija vienīgā, ko skolotājs 
A. Šrāders lieliski vadīja. Joprojām at-
ceros to dienu un pārsteiguma sajūtu, 
kad vienā fizkultūras stundā mums, kā 
parasti, vajadzēja nostāties ierindā, 
viņš pats uzkāpa tribīnēs, un tad at-
skanēja klavieru skaņas – visa sporta 
zāle piepildījās ar tik grandioza mar-
ša skanējumu. Atzīšos, ka gribētu vēl 
kādreiz dzirdēt, kā skolotājs A. Šrāders 
spēlē klavieres.

Biju sajūsmā par tūrisma pulciņu, 
kuru vadīja skolotājs Mārtiņš Ošs. 
Daudz gājām pārgājienos pa Latviju, 
nakšņojot teltīs, piedalījāmies orien-
tēšanās sacensībās. Viņš mūs aizveda 
arī uz Krimu 10 dienu pārgājienā, kas 
bija mans pirmais tālais un garais ce-
ļojums.

Ar lielu interesi klausījos skolotāja 
Andra Karaseva stāstījumus par kultūr-

vēsturi. Šajās stundās varēju atpūsties 
no pārāk lielas domāšanas.

Vidusskolā latviešu literatūru pa-
sniedza skolotāja Daira Putriča, vēlāk 
– Silvija Tutāne. Viņas mums iemācīja 
nebaidīties paust savas pārdomas par 
mācību vielā iekļautajiem rakstnieku 
darbiem.

Studēdama Rīgas Tehniskajā uni-
versitātē, šad un tad atvēru pie sko-
lotājas Vandas Kalniņas veiktos pie-
rakstus ķīmijā. Tie tiešām noderēja, jo 
augstskolā neviens vairs katru vārdu 
atsevišķi nepaskaidroja.

Vidusskolā apmeklēju Intas Putni-
ņas-Cīrules vadītās mākslas nodarbī-
bas. Es gan sākotnēji nebiju īsti pārlie-
cināta, vai gribēšu turpināt, bet vienu 
nodarbību jau varēja arī izmēģināt. Ne-
zinu, kādēļ, bet manī bija „iesēdies” 
tāds stereotips, ka visi mākslinieki ir 
lepni, pat iedomīgi, bet ne Inta. Sirs-
nīgās sarunās un darbos viņas nodar-
bībās aizmirsu iepriekšējo dienu ne-
veiksmes gan skolā, gan mājās, prāts 
beidzot varēja atpūsties, un es pati ra-
dīju kaut ko vienkārši sava prieka pēc.

Atceros, ka vidusskolā bija noteikti 
obligātie un izvēles priekšmeti. Ar šo-
dienas domāšanu varu teikt, ka tas bija 
neprāts ļaut šajā vecumā izlemt, kādus 
priekšmetus skolēns vidusskolā mācī-
sies vai nemācīsies. Lielākā daļa izdo-
māja, ka neapgūs fiziku – skolēnu va-
lodā runājot „priekš kam tāda fizika?”.

12. klasē nāca apskaidrība un ne-
pieciešamība par to „priekš kam tāda 
fizika?”, bet tad jau vairs nebija ne-
viena skolotāja, kas mums varētu šo 
priekšmetu mācīt. Paldies skolas di-
rektoram Broņislavam Zukulim un vi-
dusskolas klases audzinātājai Vandai 

Kalniņai, kura bija arī mācību pārzine, 
ka sarunāja fizikas stundas Sunta-
žos pie skolotājas Veronikas Ločas un 
mūsu stundu sarakstu sakārtoja tā, ka 
divas reizes nedēļā varējām braukt mā-
cīties. Un, protams, paldies skolotājai 
Veronikai Ločai, ka viņa, nepazīdama, 
kādi mēs esam, tam piekrita.

Pēc pēdējā eksāmena ceļā no sko-
las uz mājām, nonākdama pie stadio-
na, nejauši atskatījos atpakaļ. Un tikai 
tad ieraudzīju, cik skaistā vietā atrodas 
Madlienas vidusskola un cik skola ir 
cēla. Sajūta bija tāda, it kā es skatītos 
uz dārgu gleznu. Visus šos 11 mācību 
gadus to pat nebiju pamanījusi. Tikai 
tad sapratu, cik patiesībā skolas laiks 
ir bijis skaists.

Pēc Madlienas vidusskolas beig-
šanas 1996. gadā (22. izlaidums) nā-
kamais dzīves posms saistījās ar stu-
dijām Rīgas Tehniskajā universitātē, 
iegūstot ekonomista kvalifikāciju un 
sociālo zinātņu maģistra grādu starp-
tautisko ekonomisko sakaru vadīšanā.

Pirmās nopietnās darba gaitas uz-
sāku Iekšlietu ministrijas Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldē, kur no-
strādāju vairākus gadus, tad tīras ne-
jaušības pēc nonācu Latvijas Hipotēku 
un zemes bankā. Pateicoties savam 
departamenta vadītājam un bankas 
vadībai, pilnveidojos gan kā personī-
ba, gan kā speciāliste, tas nodrošinā-
ja manas tālākās karjeras attīstības 
iespējas. Šobrīd savā profesionālajā 
jomā ieturu pauzi, jo auklēju dēlus 
Kristeru un Reini. 

Novēlu, lai Madlienas skolā bērni 
un skolotāji spietotu kā bites stropā – 
vienmēr darba pilni, vienmēr rosīgi un 
nenogurdināmi.

Izvērtējot reģionālā maršrutu tīkla finansiālos rādītājus 
un pasažieru plūsmu, no 2017. gada 1. jūlija tiks veikti gro-
zījumi astoņos SIA Ogres autobuss apkalpotajos maršrutos 
Ogres novadā, informē Valsts SIA Autotransporta direkcija 
Sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Plone.

Izmaiņas skars maršrutu Nr.7073 Rīga–Madliena–Meņ-
ģele, Nr.5414 Ogre–Suntaži–Līčupe, Nr.5415 Ogre–Krape–
Madliena, Nr.6067 Ogre–Madliena–Līčupe, Nr.6110 Ogre–
Ogresgals, Nr.6118 Ogre–Lielvārde–Rembate–Ogre, Nr.6122 
Ogre–Suntaži–Ķeipene–Ogre un Nr.6208 Ogre–Glāžšķū-
nis–Suntaži–Madliena. Atsevišķos maršrutos tiks atklāti 
jauni reisi, bet citos – slēgti, kā arī tiks mainīts atsevišķu 
reisu izpildes laiks.

Jauns reiss tiks atklāts maršrutā Nr.5414 Ogre–Suntaži–

Līčupe. Turpmāk autobuss darbadienās no Ogres autoostas 
izbrauks plkst.15.20.

Maršruta Nr.7073 Rīga–Madliena–Meņģele sestdienas 
reisi tiks saīsināti, pasažieru pārvadājumus nodrošinot no 
Rīgas līdz Madlienai un no Madlienas līdz Rīgai. Tādējādi 
autobuss turpmāk no Madlienas izbrauks plkst.6.20, bet no 
Rīgas – plkst.16.10, nebraucot līdz Meņģelei. 

Maršrutā Nr.6208 Ogre–Glāžšķūnis–Suntaži–Madliena 
autobuss no Ogres autoostas turpmāk izbrauks 10 minūtes 
vēlāk – plkst.17.10. Savukārt maršrutā Nr.6118 Ogre–Lielvār-
de–Rembate–Ogre tiks mainīts divu reisu izpildes laiks; au-
tobuss no Ogres izbrauks 40 minūtes un vienu stundu un 20 
minūtes vēlāk – attiecīgi plkst.6.40 un 16.00. Rīta reisa au-
tobuss turpmāk (turpinājums 7. lappusē)
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Madlienas vidusskolas skolēni 
brīvajā laikā aktīvi iesaistās dažādās 
sporta aktivitātēs un nodarbībās. Ar 
labiem sasniegumiem regulāri pārstāv 
skolu novada, starpnovadu, valsts 
sporta sacensībās. 2016./2017.m.g. iz-
cīnītas godalgotas vietas starpnovadu 
volejbola sacensībās abās pamatsko-
las grupās: 8.–9. klašu grupā meite-
nēm 1. vieta, zēniem 3. vieta. Skolēni 
regulāri piedalās dažāda mēroga viegl-
atlētikas sacensībās, iegūstot godal-
gotas vietas, tai skaitā sporta skolu 
sacensībās. Katru gadu Madlienas vi-
dusskolas vieglatlēti ir Ogres novada 
izlases sastāvā un ar augstiem rezultā-
tiem startē valsts mēroga sacensībās. 
Arī šogad Latvijas jaunatnes olimpiādē 
Ogres novada izlasē startēs Madlienas 
vidusskolas vieglatlēti.

Lai vasaras brīvlaikā rastu iespēju 
jauniešiem mērķtiecīgi nodarboties ar 
sportu, jau trešo gadu pēc kārtas Mad-
lienas vidusskolā ar Ogres novada paš-

valdības atbalstu tiek organizētas die-
nas nometnes skolēniem „Madlienas 
vasara”. Tās ietvaros iespējams aktīvi 
un radoši pavadīt brīvo laiku, kā arī 
pilnveidot savas prasmes un iemaņas 
dažādos sporta veidos. Galvenā nozī-
me ir pamata sporta veidiem – vieglat-
lētikai un volejbolam. Katru gadu tiek 
rasta iespēja papildus apgūt vēl kādu 
no sporta veidiem. 2015. gadā – orien-
tēšanās un tūrisms, 2016. gadā – flor-
bols, šogad tika izvēlēts basketbos. 
Atbilstoši šiem sporta veidiem tiek 
veiksmīgi papildināta arī sporta inven-
tāra bāze, šogad iegādājāmies 11 bas-
ketbola bumbas.

Līdztekus sporta trenniņiem notiek 
arī brīvā laika nodarbības, radošās 
darbnīcas un sacensības. Radošajās 
darbnīcās tika apgleznotas sejas mas-
kas, savukārt dambretes turnīrā 1. vieta 
Ilgonim Vēzim, 2. vieta Agijai Masiulei, 
3. vieta Katrīnai Stikutei. Vieglatlētikas 
sacensībās jaunākajā grupā 1. vieta 

Ričardam Šmitam, 2. vieta Ilgonim 
Vēzim, 3. vieta Justam Liepiņam. Mei-
tenēm 1. vieta Kristai Streilei, 2. vieta 
Agijai Masiulei, 3. vieta Elīzai Liepiņai. 
Vecākajā grupā 1. vieta Montai Atono-
vičai, 2. vieta Ramonai Smilškalnei, 3. 
vieta Mārai Kļaviņai. Jauniešiem vecā-
kajā grupā zelta medaļu nopelnīja Rei-
nis Jurka. Basketbola turnīrā pie meda-
ļām tika visi nometnes dalībnieki.

Šogad nometne darbojās arī kā 
treniņnometne, mūsu skolas vieglat-
lētiem gatavojoties Latvijas čempionā-
tam un Latvijas jaunatnes olimpiādei, 
tāpēc vēlēsim viņiem veiksmīgus sta-
rus!

Paldies visiem nometnes pedago-
giem par ieguldīto darbu veiksmīgu 
nodarbību organizēšanā – Jevgēnijam 
Liepam, Gundaram Tipānam, Gunval-
dim Kalvam, Intai Putniņai-Cīrulei.

    
Projekta autore un koordinatore 

Rita Pučekaite

pasažieru apmaiņu veiks pieturvietā Rembates pamatskola, 
bet neapstāsies pieturā Glāžšķūnis.

Maršrutā Nr.6110 Ogre–Ogresgals tiks mainīts atsevišķu 
reisu izpildes laiks, kā arī tiks nedaudz samazināts kopē-
jais reisu skaits. No Ogres autoostas darbadienās autobuss 
izbrauks 30 minūtes vēlāk – plkst.17.40, bet no Ogresgala 
tas izbrauks trīsdesmit minūtes vēlāk un piecas minūtes vē-
lāk – attiecīgi plkst.18.01 un 21.50. Savukārt autobuss, kas 
no Ogres autoostas izbrauca plkst.15.20, bet no Ogresgala 
– plkst.15.41, pasažieru pārvadājumus šajos laikos vairs ne-
nodrošinās.

Izvērtējot pasažieru plūsmu maršrutā Nr.5415 Ogre–Kra-

pe–Madliena, Nr.6067 Ogre–Madliena–Līčupe un Nr.6122 
Ogre–Suntaži–Ķeipene–Ogre, tika lemts šajos maršrutos 
slēgt vienu reisu. Tādējādi pasažieru pārvadājumus no 1. jū-
lija vairs nenodrošinās maršruta Ogre–Krape–Madliena au-
tobuss, kas svētdienās no Madlienas izbrauca plkst.15.04, 
maršruta Ogre–Madliena–Līčupe autobuss, kas darbadie-
nās no Ogres autoostas izbrauca plkst.17.35, un maršruta 
Ogre–Suntaži–Ķeipene–Ogre autobuss, kas darbadienās 
skolēnu mācību gada laikā no Ogres autoostas izbrauca 
plkst.13.25.

Avots: www.ogresnovads.lv
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Mani devītie
Ir sapņi, kas piepildās,

Un ir sapņi, kas ir un paliek vienkārši 
sapņi.

Sapņo, un varbūt tieši šodien kāds 
Tavs sapnis piepildīsies!

Saviem devītajiem esmu audzinā-
tāja trīs gadus, saņēmu viņus no sko-
lotājas Dzidras Leitānes 7. klasē. Mani 
pirmie audzināmie, ar kuriem kopīgi 
svinējām izlaidumu. Esmu daudz no 
jauniešiem mācījusies. Klasē viņi ir bi-
juši draiskuļi, rotaļājušies un darījuši 
blēņas. Laikam ejot, pieauguši, kļuvu-
ši prātīgāki un draudzīgāki. Skolēniem 
ir bijusi iespēja vispusīgi attīstīties 
un izkopt savus talantus. Jaunieši ir 
piedalījušies dažādās mācību olimpi-
ādēs, konkursos un pasākumos, gu-
vuši godalgotas vietas. Mācībās sek-

mīgākās ir Laura Krupskaja un Ērika 
Bogdanova. Savu klasi varu saukt par 
sportisku, jo nebija tādas nedēļas, kad 
skolotājs Jevgēnijs Liepa kādu nevestu 
uz sacensībām. Uzvaru ir daudz! Sek-
mīgākie sportisti – Emīls Smilškalns, 
Sandra Kārkliņa, Luīze Madara Dzene, 
Ance Škutāne. Arī tautiskās dejas nav 
svešas, ir nodejoti pat 12 gadi vienā 
kolektīvā. 

Ne jau vienmēr klājās skaisti, jauki 
un pareizi. Gāja te pa kalniem, te pa le-
jām. Bet nu jau sliktais ir aizmirsies, un 
viss šķiet kā skaistā rožu dārzā. Atmiņā 
paliks „kašķi” mēģinājumos, gatavojot 
dažādus priekšnesumus pasākumiem, 
bet pāri visam – milzīgs prieks un lep-
nums par padarīto. Visjaukākās bija 
popielas un Ziemassvētku pasākumi, 
kur piedalījās visa klase un arī man 

nācās kāpt uz skatuves un būt kopā ar 
savējiem priekšnesumā. 

Protams, neaizmirstamas ir ekskur-
sijas – devāmies uz Jelgavu un Iecavu, 
uz Lāču maiznīcu cept gardu kliņģeri. 
Apmeklējām skaisto Gaismas pili, mā-
cījāmies LIDO Uztura skolā un guvām 
zināšanas Motormuzejā un Vēstures 
muzejā. Un vēl pārgājieni… Par tradīci-
ju kļuva Lielās talkas ietvaros doties uz 
Vēreni sakopt kapus un pie skolotājas 
cept desiņas.

Ar savu klasi nešķiros, jo no 18 de-
vītajiem jau 16 ir iesnieguši dokumen-
tus, lai mācītos tālāk Madlienas vidus-
skolā. Turpināšu strādāt ar savējiem 
un kopīgi izsapņot sapni par izglītības 
nākamo pakāpi.

Ilze Smilškalne, 9. klases audzinātāja

Šie trīs gadi kopā ar audzinātāju Ilzi Smilškalni ir ļāvuši 
gūt prieka pilnas un neaizmirstamas emocijas. Ar smaidu 
sejā atceros ekskursijas, kuru laikā vienmēr kārtīgi izklaidē-
jamies.

Visspilgtāk atmiņā palicis ceļojums uz Jelgavu. Mums 
ļoti patika Jelgavas atpūtas parks, kur varējām iztrakoties 
svaigā gaisā, braucot ar velo kartingiem. Apmeklējām muze-
ju Ložmetējkalnā, kas veltīts Ziemassvētku kaujām. Tur mēs 
kopīgi pildījām komandiera pavēles, izstaigājām mežu, līdz 
nonācām galapunktā. Tas bija visai baisi, bet ļoti interesan-
ti. Lai cik mums nepatiktu muzeji gida pavadībā, mēs tāpat 
rodam prieku tajā, ko dzirdam un redzam.

Pa šiem trim gadiem esam piedalījušies popielās. Tas, 
kā pasākumam gatavojamies, ir apbrīnojami. Mēs visu vien-
mēr atliekam uz pēdējo brīdi, jo dažkārt nevaram vienoties, 
katram ir savs viedoklis par to, ko un kā labāk darīt. Neska-

toties uz to, mūsu klasei vienmēr ir spilgti priekšnesumi po-
pielās, kā arī gūstam labas atsauksmes, un ir pašiem liels 
prieks un gandarījums par paveikto.

Klases vakaros negatavojam kādas spēles, bet vienmēr 
spēlējam paslēpes pa skolu. Tas ir mūsu lielākais prieks. 
Protams, skolotāja ir izvēlējusies kādu par klases vakara va-
dītāju, tad nu viņš izdomā spēles, kuras mēs arī spēlējam, 
dažkārt tās izvēršas tik jautras, ka aizmirstam par citām lie-
tām, ko esam plānojuši darīt tālāk.

Kopumā esam jautra klase ar dažiem „tarakāniem”, jo 
neviens taču nav balts un pūkains. Atmiņas no piedzīvotā 
ir tikai un vienīgi pozitīvas. Esam priecīgi iesoļot vidusskolā 
gandrīz visi kopā, gatavi un atvērti jauniem piedzīvojumiem 
arī turpmāk!

Mums ir ļoti paveicies ar klases audzinātāju Ilzi Smilš-
kalni. Viņa vienmēr (turpinājums 9. lappusē)
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ir ar mums, kad nepieciešama palīdzība, kad viss jūk un 
brūk, mēs zinām, ka pie audzinātājas būs meklējama palī-
dzība. Mūsu mīļā Ilzīte ir patiess prieka un pozitīvisma ie-
miesojums. Labāku klases audzinātāju mēs nevaram vēlē-

ties! Esam neizsakāmi priecīgi, ka vidusskolā būsim kopā ar 
pašu jaukāko klases audzinātāju!

Elīna Vosveniece

Kā jaukus brīžus atceros klases vakarus, kad varējām at-
griezties bērnībā un arī 9. klasē spēlēt paslēpes un citas at-
raktīvas spēles. Vislabākās atmiņas, protams, ir par „nāves 
kalniņu” jeb estrādes kalnu, no kura tika šļūkts ne reizi vien. 
Bija dienas, kad uz skolu nācām ne tikai ar mugursomām, 
bet pie rokas stiepām lielos maisus ar maiņas drēbēm. Sko-
las garderobē radiatori tika noklāti ar mūsu slapjajām bik-
sēm, cepurēm un šallēm. Tas tik bija skats!

Ar prieku atminos arī mūsu pirmo ekskursiju kopā ar 
skolotāju Ilzi Smilškalni, kad to noslēdzām ar skrējienu pa 
labirintiem Iecavā un šļūkšanu pa trosēm. Mūsu iemīļotā-
kā spēle skolas apkārtnē vienu brīdi bija uz vecā, nogāztā 

ozola spēlēt „grūstīšanos”, rezultātā tika iegūti arī diezgan 
daudzi zilumi. Mēs esam arī ļoti ātri, jo skolas tradicionālo 
klašu rudens sacensību „Aizej tur, nezin, kur” trasi varam 
izskriet vien stundas laikā. Mēs noteikti esam atraktīva un 
sabiedriska klase.

Skolotāja I. Smilškalne vienmēr ir gatava mūs atbalstīt 
un palīdzēt. Viņa ir ļoti čakla un prot mūs aizstāvēt. Mēs 
esam labi sadarbojušies, raduši kompromisu un dalījušies 
ar idejām. Skolotājai patīk, ka mēs esam patstāvīgi un pro-
tam par sevi parūpēties.

Tince Mūrniece

Pēc krietnā darbā aizvadītiem ga-
diem 3. jūnijā atvadas savai skolai 
teica divpadsmit Madlienas vidussko-
las 43. izlaiduma 12. klases absolven-
ti – 9 meitenes un 3 puiši. Svinīgajā 
pasākumā izskanēja pateicības vārdi 
skolotājiem, pirmajām audzinātājām 
Dacei Priedoliņai, Aelitai Niedrītei, Vi-
tai Volkopai, Silvijai Tutānei, vecākiem, 
skolai, un divpadsmitie, kas pirms tam 
katrs bija izvēlējušies savu mīļāko zie-
du, saņēma „puķu” liecības kā aplieci-
nājumu savam veikumam skolā.

Īpašu svētku mirkli vecākiem un 
pedagogu kolektīvam bija sagādāju-
šas Sanita Rešinska, Undīne Piterniece 
un Airita Tirša – kā novērtējumu izci-
lam mācību darbam meitenes saņēma 
Ministru prezidenta Māra Kučinska 
atzinības rakstu, izskanēja apsveiku-
ma vārdi, kuros uzsvērts, ka izglītoti 
cilvēki ir vērtība savai ģimenei, savai 
pilsētai, savai valstij, savukārt iegūtās 

zināšanas dod iespēju sasniegt profe-
sionālās virsotnes un vairot līdzcilvēku 
labklājību.

Prieks arī par tām neatlaidīgajām 
meitenēm, kuras papildus ikdienas 
darbam skolā apguva Uzņēmējdar-
bības un menedžmenta akadēmijas 
programmu „Uzņēmējdarbības pama-
ti”. Izlaiduma dienā Akadēmijas ap-
liecības saņēma Dagnija Cinīte, Agate 
Kārkliņa, Linda Elīza Lapsa, Sintija Pi-
terniece, Undīne Piterniece un Airita 
Tirša.

Būt mērķtiecīgiem un izdarīt pa-
reizo izvēli absolventus savā uzrunā 
mudināja Madlienas vidusskolas di-
rektors Edgars Viņķis un Madlienas 
pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslē-
dziņš, savukārt 12. klases audzinātāja 
Alda Karaseva atzina, ka darbs ar šiem 
jauniešiem palīdzējis vienmēr meklēt 
interesantus risinājumus un sniedzis 
daudz jaunu atziņu. Vecāku vārdā sko-

lai un pedagogu kolektīvam pateicās 
Aelita Lazdiņa un Rudīte Piterniece. 
Viņu bērni Agnis un Undīne tāpat kā 
vairākums klases skolēnu Madlienas 
vidusskolā mācījušies kopš pirmās 
klases. 

Klātesošos ar rūpīgi izvēlētām 
dziesmām un skanīgu izpildījumu ie-
priecināja mūsu skolas bijusī skolnie-
ce Alise Ketlere, bet pasākuma vadītāji 
bija Anna Stauža un Mārtiņš Strazdiņš.

Šī gada 12. klases kolektīvs daudzu 
skolotāju atmiņā paliks kā krāsains 
puķu pušķis, kurā katram ziedam savs 
neatkārtojams skaistums. Absolven-
tiem vēlu vienmēr paturēt prātā, ka ik-
vienam ziedam ir arī sava sūtība – ne 
tikai priecēt ar krāšņumu un smaržu, 
bet apliecināt mūžīgo augšanas ener-
ģiju, spēju stingri turēties ar saknēm 
zemē, smelties tās spēku un briedināt 
jaunas sēklas. 

Alda Karaseva, 12. klases audzinātāja
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Tradicionāli 31. maijā – pēdējā 
skolas dienā – 12. klases skolēni svi-
nīgi nodod skolas karogu nākamajiem 
divpadsmitajiem, vēlot kopt mācību 
iestādes tradīcijas, būt atbildīgiem par 
veicamajiem darbiem un būt paraugs 
it visā saviem jaunākajiem skolasbied-
riem.

Skolas direktors Edgars Viņķis, 
uzrunājot skolēnus, uzsvēra skolas 
simbolu nozīmi kolektīva veidošanā, 
patriotisko jūtu izkopšanā. Svarīgi ir 
turpināt labi iesāktās tradīcijas, būt 
lepniem par panākumiem un prast pa-
teikt paldies tiem, kuri palīdzējuši to 
kaldināšanā.

Uzsverot skolēnu godprātīgo mā-
cību darbu sākumskolā, Zelta liecības 
saņēma Alise Žurēviča (2.a kl.), Ha-
ralds Veide (3.a kl.), Emīls Vanags (3.c 
kl.) un Justīne Mūrniece (4.a kl.).

Ar skolas Atzinības rakstiem par 
godprātīgu un kvalitatīvu mācību dar-

bu tika apbalvoti skolēni, kuru liecībās 
gada vērtējumi ir no 7 līdz 10 ballēm: 
4.a kl. – Marta Ramona Graudiņa, Jus-
tīne Mūrniece, Paula Trence; 5.a kl. – 
Undīne Dzene, Nauris Nutovcevs, Ali-
se Pētersone, Ieva Rābe, Sanija Oleta 
Dombrovska, Kristianna Vjatere; 5.b kl. 
– Mērija Keita Sprukte; 6.a kl. – Dāvis 
Saimons Jākobsons, Alise Trence; 7.a 
kl. – Edgars Mežajevs, Krista Streile, 
Mariko Vītoliņa, Elvis Veinbergs; 8.a kl. 
– Elīza Rasma Bičevska, Linda Smilš-
kalne; 9.a kl. – Ērika Bogdanova, Laura 
Krupskaja, 10.kl. – Henrijs Augšpuls, 
Raimonds Batura, Māra Kļaviņa, Rai-
ners Kriškāns, Sonora Sproģe; 11.kl.- 
Evita Bresme, Krista Klesmane, Evija 
Korovacka; 12.kl. – Undīne Piterniece, 
Sanita Rešinska un Airita Tirša.

Skolas padomes priekšsēdētāja 
Kristīne Kristjansone pasniedza Uzņē-
mēju balvu (diploms un naudas balva 
100 EUR) 5.a klases skolniecei Ērikai 

Jaunzarei par visstraujāko sekmju kā-
pinājumu, savukārt Skolas padomes 
balva (diploms un naudas balva 100 
EUR) tika nosūtīta uz Krapes filiāli 5.b 
klases skolniecei Mērijai Keitai Spruk-
tei par visaugstāko vidējo vērtējumu 
ballēs (9.25 balles).

Karoga svētkos godinājām peda-
gogus un skolēnus – interešu izglītī-
bas programmu aktīvus dalībniekus 
mācību gada garumā. Teicām paldies 
2.–4.klašu kora vadītājai un diriģentei 
Ilzei Sprancei, deju kolektīva „Lienīte” 
(1.–3.kl., 4.–5.kl. un 6.–7.kl.) vadītājai 
Vinetai Tumanei, mājturības pulciņa 
„Adatiņa” vadītājai Ilzei Smilškalnei, 
teātra pulciņa vadītājai Aelitai Niedrī-
tei, instrumentālās mūzikas pulciņa 
vadītājam Andim Bičevskim, zēnu 
vokālā ansambļa vadītājai Mārītei Ko-
vaļevskai, patriotiskās audzināšanas 
pulciņa vadītājam Gunvaldim Kalvam, 
vieglatlētikas un basketbola pulciņa 
vadītājam Jevgēnijam Liepam, volejbo-
la un sporta pulciņa „Mazie – ņiprie” 
vadītājai Ritai Pučekaitei.

Lai vasaras mēneši ir spēka un 
enerģijas avots jauniem panākumiem 
mācībās, sportā un radošajās aktivi-
tātēs! Paldies skolēnu vecākiem, sa-
darbības partneriem par kopīgo darbu 
mūsu bērnu interesēs! Uz tikšanos ru-
denī!

Madlienas vidusskolas direktors 
Edgars Viņķis

Ogres novada pašvaldības domes 
vēlēšanās no deviņiem deputātu kan-
didātu sarakstiem  piecu procentu 
barjeru pārvarējuši pieci. No 26085 
balsstiesīgajiem novada iedzīvotājiem 
vēlēšanās piedalījās 12842 (49,23%). 
Izņemot no vēlēšanu kastēm aploks-
nes, par derīgām atzītas 12817, savu-
kārt derīgo vēlēšanu zīmju skaits ir  
12612.

  Vislielāko balsu skaitu šajās 
vēlēšanās ieguva Nacionālās apvie-
nības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”, „LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA”, par kuru nobalsoja 4906 
jeb 38,28% vēlētāju. Šo sarakstu domē 
pārstāv 8 deputāti: Egils Helmanis, 

Dainis Širovs, Dzirkstīte Žindiga, Jānis 
Iklāvs, Gints Sīviņš, Dzintra Mozule, 
Antra Purviņa, Māris Siliņš.

 Par politisko partiju „OGRES NOVA-
DAM” balsojuši 2057 jeb 16,05% vē-
lētāju. Domē šo partiju pārstāv Edvīns 
Bartkevičs, Sarmīte Kirhnere un Jānis 
Latišs.

 Latvijas Zaļā partija ieguvusi 1988 
balsis jeb 15,51% vēlētāju atbalstu, 
domē ievēlēti Artūrs Mangulis, Edīte 
Strazdiņa, Ojārs Atslēdziņš. Tūlīt pēc 
jaunievēlētās Ogres novada pašvaldī-
bas domes sēdes, kurā tika ievēlēts 
domes priekšsēdētājs, tika saņemts 
Ojāra Atslēdziņa iesniegums par savu 
deputāta pilnvaru nolikšanu. Viņa vie-

tā saskaņā ar Republikas pilsētas un 
novada domes likuma 43.pantu stājās 
nākamais kandidāts Mārtiņš Leja, kurš 
vēlēšanās ieguvis 2013 balsis.

Sociāldemokrātisko partiju „Saska-
ņa” atbalstījuši 1154 vēlētāji – 9,00%  
balstiesīgo novada iedzīvotāju, domē 
ievēlēti Juris Laizāns un Jegors Laptevs.

 Par partiju „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀ-
JI” balsojuši 673 jeb 5,25% vēlētāju, 
nodrošinot vietu domē vienam šī sa-
raksta pārstāvim – Ilgai Vecziediņai.

 Politiskā partija „KPV LV” ieguvusi 
608 jeb 4,74% vēlētāju atbalstu, par 
Kristīgi demokrātisko savienību nobal-
sojuši 288 jeb 2,25% vēlētāju, partija 

(turpinājums 11. lappusē)



11 Mana Madliena2017. gada jūlijs

„VIENOTĪBA” ieguvusi 421 jeb 3,28% 
balsu un Latvijas Reģionu Apvienība – 
517 jeb 4,03% vēlētāju balsu. Šie četri 
saraksti nepiedalās novada domes de-
putātu vietu sadalē, jo saņēmuši ma-
zāk nekā 5 procentus no nodoto balsu 
kopskaita.

Ogres novada pašvaldības priekš-
sēdētāja amats uzticēts no Nacionālā 
apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvze-
mei un Brīvībai/LNNK”, „LATVIJAS ZEM-
NIEKU SAVIENĪBA” saraksta ievēlēta-
jam deputātam Egilam Helmanim. 

E. Helmanis domes priekšsēdētā-
ja amatā ievēlēts ar 14 balsīm „par” 
(Ojārs Atslēdziņš, Edvīns Bartkevičs, 
Jānis Iklāvs, Sarmīte Kirhnere, Juris Lai-
zāns, Jegors Laptevs, Artūrs Mangulis, 
Dzintra Mozule, Antra Purviņa, Māris 
Siliņš, Gints Sīviņš, Dainis Širovs, Ilga 
Vecziediņa, Dzirkstīte Žindiga), pret 
balsoja Jānis Latišs, Egils Helmanis 
balsojumā atturējās. Sakarā ar darba 

braucienu uz Briseli domes sēdē ne-
piedalījās Edīte Strazdiņa. Citas kan-
didatūras domes priekšsēdētāja ama-
tam netika izvirzītas.

16. jūlijā domes ārkārtas sēdē tika 
izdarīti grozījumi Ogres novada pašval-
dības nolikumā gan saistībā ar domes 
priekšsēdētāja vietnieku skaita sama-
zināšanu – tagad priekšsēdētājam ir 
tikai viens vietnieks, gan ar izmaiņām 
domes pastāvīgo komiteju struktūrā 
– tagad darbojas 4 pastāvīgās depu-
tātu komitejas – Finanšu komiteja, 
Tautsaimniecības komiteja, Izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komiteja 
un Sociālo un veselības jautājumu ko-
miteja.

 Finanšu komiteju saskaņā ar liku-
mu „Par pašvaldībām” vada pašval-
dības domes priekšsēdētājs. Finanšu 
komitejas priekšsēdētājas vietnieces 
amats vienbalsīgi uzticēts Dzintrai 
Mozulei. Tautsaimniecības komitejas 

vadība vienbalsīgi uzticēta Jurim Laizā-
nam, kurš iepriekšējā deputātu pilnva-
ru periodā vadīja Komunālo un trans-
porta jautājumu komiteju, savukārt 
šīs komitejas priekšsēdētāja vietnieka 
pienākumi, arī vienbalsīgi, – Dainim Ši-
rovam. Par Izglītības, kultūras un spor-
ta jautājumu komitejas priekšsēdētāju 
vienbalsīgi tika ievēlēts līdzšinējais 
domes priekšsēdētājs Artūrs Mangu-
lis, bet par komitejas priekšsēdētāja 
vietnieci, arī nevienam no deputātiem 
neiebilstot, ievēlēta Antra Purviņa. 
Lielā vienprātībā ievēlēta arī Sociālo 
un veselības jautājumu komitejas va-
dība, par komitejas priekšsēdētāju ie-
vēlot līdzšinējo domes priekšsēdētāja 
vietnieci sociālo lietu jautājumos Ilgu 
Vecziediņu, bet par vietnieku – Māri Si-
liņu, kurš līdz šim vadīja Sociālo, izglī-
tības un kultūras jautājumu komiteju.

Informācijas avots – 
www.ogresnovads.lv

19. maijā Latvijas Republikas skolēnu spartakiādes sa-
censībās Koknesē vieglatlētikas 4-cīņas sacensībās Elvis 
Veinbergs izcīnīja uzvaru visās četrās disciplīnās – tāllēkša-
nā (6.12 m), 60 m, bumbiņas mešanā, 800 m – un līdz ar 
to arī kopvērtējumā. 22. maijā Rīgas čempionātā jauniešiem 
Elvis Veibergs atkārtoti aizlēca 6 metrus un izcīna 2. vietu. 
Otrais bija ar 11.99 s 100 metros.

26. maijā LR skolēnu 70. spartakiādes jauno vieglatlētu 
kausā Koknesē 2002./2003. gadā dzimušo Madlienas vi-
dusskolas zēnu komanda izcīnīja 1. vietu, ar vienu punktu 
pārspējot Talsu 2. vidusskolas skolēnus, meitenes – 2. vie-
tu, zaudējot Daugavpils 13. vidusskolai par diviem punk-
tiem.

Ramona Smilškalne – 1. vieta šķēpa mešanā (400 g) – 
34.34 m, 3. vieta lodes grūšanā – 9.49 m. Monta Antonoviča 
– 2. vieta augstlēkšanā – 1.40 m, 2. vieta 800 m – 2.51.3 
min, Krista Streile – 3. vieta 100 m – 13.6 s, 3. vieta 400 m – 
1.09.6 min, Alta Siliņa – 3. vieta 800 m – 2.55.4 min.

Elvis Veinbergs – 1. vieta 100 m – 12.2 s, 1. vieta tāllēkša-
nā – 5.91 m, 1. vieta šķēpa mešanā – 41.25 m. Reinis Jurka- 
1. vieta lodes grūšanā (4 kg) – 12.75 m, Emīls Birģelis – 3. 
vieta 100 m – 13.0 s, 3. vieta šķēpa mešanā – 34.85 m. Rei-
nards Zariņš – 3. vieta 1500 m – 5.31.2 min, 4 x 100 stafete 

(Emīls Birģelis, Aleksandrs Balzeris, Reinards Zariņš, Elvis 
Veinbergs) – 2. vieta – 51.9 s. 

13. jūnijā Valmieras sporta spēlēs Ritas Pučekaites au-
dzēknis Ričards Šmits uzvarēja 60 m skrējienā 8.44 s un 
izcīnīja tiesības startēt sacensībās Polijā. Sacensībās savā 
grupā ar rezultātu 8.17 s izcīnīja 3. vietu.

Jāņa Lūša kausa sacensībās šķēpa mešanā Jelgavā U12 
grupā Marta Graudiņa ar rezultātu 20.76 m izcīnīja 2. vie-
tu. 

LR čempionātā U16 Saldū Elvis Veinbergs izcīnīja 2. vietu 
tāllēkšanā ar rezultātu 5.96 m, 2. vietu ar Ogres sporta sko-
las zēniem zviedru stafetē un 3. vietu 4 x 100 m stafetē.

Elvis Veinbergs no 6. līdz 9. jūlijam Latvijas izlases sa-
stāvā piedalīsies Baltijas jūras spēlēs Brestā. No 14. līdz 15. 
jūlijam izlases sastāvā startēs Baltijas valstu sacensībās Viļ-
ņā. Turēsim īkšķus par viņu!

No 8. līdz 9. jūlijam Ogrē seši skolēni (Emīls Smilškalns, 
Ramona Smilškalne, Monta Antonoviča, Luīze Madara Dze-
ne, Sandra Kārkliņa, Roberts Volonts) novada izlases sastā-
vā sacentīsies Latvijas Jaunatnes olimpiādē. Sacensībās va-
ram atbalstīt savējos.

Madlienas vidusskolas sporta skolotājs un 
Ogres novada sporta centra treneris Jevgēnijs Liepa



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.

Madlienas pagasta svētki
„Ai, vasara…” 

22. jūlijs 
plkst. 6.00–10.00  ZIEDU INSTALĀCIJAS pie pagastmājas
(aicinām ikvienu dalīties ar ziediem, krāšņumaugiem, 
 zaļumiem  kopīgas ziedu  instalācijas veidošanā) 

plkst. 10.00     SVĒTKU ATKLĀŠANA pie pagastmājas
Koncerts Madlienai „Ai, vasara…” 

plkst. 11.00     SVĒTBRĪDIS Madlienas evaņģēliski 
                                                 luteriskajā baznīcā
plkst. 11.30  Pēc svētbrīža  Kaspara  Zemīša (viens 
no izcilākajiem akustiskās ģitāras meistariem Latvijā)
 un  Ilzes Sprances (ērģeles) koncerts

Svētku norises pie Madlienas kultūras nama
plkst. 12.00–14.00     Lielie ziepju burbuļi 
plkst. 13.00     Kopīgas svētku pusdienas
plkst. 12.00–17.00     Radošas darbnīcas
         Sejiņu apgleznošana (par maksu)
         Ponocikli (par maksu)
         Piepūšamās atrakcijas

plkst. 14.00–16.00    Orientēšanās aktivitātes 
            14.00–15.00    Distance „Lapsas aste”
                                        Ģimenes ar bērniem līdz 10 gadiem
            15.00–16.00   Distance 
                                       „Madliena – Noslēpumu sala”
Jaunieši no 11 līdz ... gadiem un jebkurš interesents 
jebkurā vecumā. Komandā (nosaukums jāizdomā) 
vismaz 2 cilvēki.

Visas dienas garumā pie Madlienas kultūras nama 
darbosies kafejnīca „Bitīte”, kā arī būs iespēja 
iegādāties cukurvati un Skrīveru mājas saldējumu. 

plkst. 19.00–21.00   Madlienas kultūras un jaunrades  
                                centrā „Odivi”
Pūtēju orķestra „Madliena” 60 gadu jubilejas koncerts
Koncertā piedalās pūtēju orķestris „Madliena” 
un „Auce”

plkst. 22.00   DISKOBALLE  
Darbosies kafejnīca „Bitīte” 
Ieeja 3,00 EUR

Ielūgums piedalīties bezmaksas 
izziņas braucienā

„Zālāju daudzveidība un apsaimniekošana 
Madlienas pagastā”

Turpinot iepazīt zālāju daudzveidību, to sniegtos la-
bumus un nepieciešamos pasākumus zālāju veiksmīgai 
apsaimniekošanai, aicinām uz kopīgu tikšanos – izziņas 
braucienu piektdien, 2017. gada 7. jūlijā, no plkst. 12.00 līdz 
18.00. Plkst. 11.30 izbraukšana ar autobusu no stāvvietas 
pie autoostas Madlienā. 

Dienas iesākumā tiekamies saimniecībā „Atmati”, Mad-
lienas pagasta „Vērmelēs”, kur saimnieks Gatis Atmats ie-
pazīstinās ar savas saimniecības darbību, izzināsim mājlo-
pu nozīmi zālāju uzturēšanā, apskatīsim kultivētos zālājus 
un vērtēsim to sniegtos produktus. Plkst. 14.00 pusdienas. 

Turpinājumā apmeklēsim bioloģiski vērtīgos zālājus 
Ogres upes ielejā un Vērenes apkārtnē, izzinot tajos vērtīgās 
pļavas augu sugas, augsnes īpašības, apsaimniekošanas 
prakses un citus aspektus, lai uzturētu dabisko zālāju bio-
topus. Īpašu uzmanību pievērsīsim vidi regulējošiem proce-
siem. 

Noslēgumā izstaigāsim Vērenes muižas parku un iepazī-
sim kultūrvēsturisko objektu nozīmi parkveida pļavu izvei-
dē. Plkst. 18.00 atgriešanās Madlienā. 

Dalību pasākumā lūdzu pieteikt Dacei Iraids, 
tel. 29173564.

Paziņojums
Madlienas pensionāru biedrība „Sisegale” organizē 

ekskursiju pa Sēliju. Apskates vietas – Tadenava, Rubene, 
Rokišķi (Lietuvā), Ērbērģes muiža. Ekskursija notiks 27. jū-
lijā, izbraukšana plkst. 7.00

Pieteikšanās ekskursijai līdz 20. jūlijam. Dalības mak-
sa 10 eiro. Naudu var samaksāt Sarmai Balodei (kafejnīcā 
„Ķēķis”), Emeritai Kvantai (veikalā „Kvants”).

Vispusīgāka informācija par apskates objektiem pie 
Maldas Lapiņas, tel. 26210982.

Aicinām pensionārus laicīgi pieteikties ekskursijai. Uz 
tikšanos!

Biedrības „Sisegale” vadītāja Anita Markevica

                                    22. jūlijā plkst. 19:00 
                                     Madlienas kultūras un jaunrades 

                                       centrā “Odivi”

                               Pūtēju orķestris “Madliena”
                                Ielūdz uz 60 gadu 

                              JUBILEJAS KONCERTU

Koncertā piedālās- pūtēju orķestris ”Madliena” 
un  pūtēju orķestris “Auce”

Laipni aicinām visus bijušos pūtēja orķestra “Madliena” 
mūziķus un deju grupas “Mažoretes” dejotājas, kā arī visus 
mūzikas mīļotājus un interesentus!

Pūtēju 
orķestri

m

60
30. jūlijā plkst. 15.00 Madlienas kapu kapličā 

katoļticīgo kapusvētki ar Svēto Misi 
par visiem mirušajiem un 

aizlūguma procesija par mirušajiem kapos.


