
Nr. 300 2017. gada septembris

Alīda Treimane   98
Antoņina Gailīte   85
Brigita Galvāne   80

Valda Jēkabsone   80
Silvija Bērziņa   75

Tamāra Cimbala   75
Brigita Masiule   65

Daina Liepa   60
Sandra Kiseļova   55

Sarmis Petrovskis   55
Aija Simsone   55

Ilze Kameņkova   50

Katram pašam dzīvē
Savs ceļš jāiemin.

Katram dvēseli jācenšas
Saglabāt baltu un tīru.

Spēkam un izturībai-
No svētavota

Ūdeni jāpadzer.
Priekam un mīlestībai

Sirdsdurvis jāatver.
/B.Debeļska/

Nokritušās rudens lapas vairs nevar 
atdot atpakaļ kokam. Tās sākušas citu 
dzīvi. Pienāk brīdis, kad  jāatraujas, jā-
pārtop, jābūt kur citur. Patiesībā nekad 
šis brīdis nav stāvējis uz vietas, viss ir 
bijis nemitīgā „uz priekšu” plūdumā. 
Spilgti pamanāms ir lapas atdalīšanās 
mirklis. It kā visu laiku tā bijusi kokam 
piederīga, tagad pati par sevi vējā lido 
un tad nokrīt uz zemes. Un nekad vairs 
tā nebūs atpakaļ. 

Ar dzīvi tāpat – nekad vairs nebūs 
atpakaļ, tik uz priekšu. Reiz viņš bija 
zīdainis, tad bērns un nu jau pieaugu-
šais – pa kuru laiku? Tikko, vēl pavi-
sam nesen, pirmie vārdi, pirmie solīši, 
nu jau viņš ar puķi rokās stāv pirmajā 
septembrī uz skolas trepēm ar ziediem 
rokās, pēc mirkļa būs ar ziediem rokās 
izlaidumā. Un tad kā rudens lapa atrau-
sies pavisam no koka un vējā brīvi lidos 
tālāk. Mēs visi pieaugam. 

Tas atraušanās mirklis ir skumīgs un 
priecīgs vienlaicīgi. Skumīgs, jo nekas 

nav noturams, priecīgs, jo viss turpinās. 
Un nekas cits neatliek, kā ļauties, jo, 
mēģinot noturēt nenoturamo, tā ir pre-
tošanās dzīvei, pretošanās realitātei. 
Pasaule nekad nav stāvējusi uz vietas, 
jo nav cita ceļa, kā griezties tai līdzi se-
kundi pa sekundei, minūti pa minūtei, 
stundu pa stundai… Mēs visi esam kā 
rudens lapas, seko plaukums, tad zie-
dēšana un tad atraušanās, atkal plau-
kums, ziedēšana, atraušanās… 

Paklausies, kā vējš šalc lapās! Ap-
stājies un ieklausies, kā tas šūpo, it kā 
ieaijājot! Brīžiem spēcīgi, brīžiem pavi-
sam mierīgi, šad tad nolauž un salauž. 
Bet ar to nekas neapstājas, nebeidzas.  
Izšūpo it kā visu dzīves ciklu – no vie-
nas puses uz otru, kā svārsts. Ir jaukie 
brīži, ir mazāk jaukie, bet nekad tie nav 
iestrēguši mūžībā. Laiks rit, viss notiek. 
Un, ja tā ļaujas, tad uz brīdi kļūst tik 
viegli. Ja ļaujas…

Mareks Liepa
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Madlienas vidusskolai – 45
Kad pirmā septembra patīkamais 

saviļņojums un bērnu čalas nedaudz 
pierimušas, skolas kalnā lēnām un 
nesteidzīgi, it kā vēlreiz izbaudot sko-
las apkārtnes īpašo auru, kāpj cilvēki, 
kuru mūžs saistīts ar skolu – bijušie 
skolas direktori, skolotāji, tehniskie 
darbinieki un visi tie, kuriem skola ir 
īpaša – viens to būvējis, cits projektē-
jis, cits tajā ielicis mīlestību un sirds 
siltumu, vēl kāds mācījies un strādājis.

Šoreiz tās nebija tikai jubilejas svi-
nības. Skolas kolektīvs visa iepriekšējā 
mācību gada garumā bija vācis, apko-
pojis, rakstījis Madlienas vidusskolas 
vēsturi. Tas bija kaut kas unikāls un 
vienreizējs. Latviešu valodas un litera-
tūras skolotājas Zintas Saulītes virsva-
dībā strādāja vesela radošā komanda 
– Elita Atslēdziņa, Silvija Tutāne, Va-
lentīna Malnača, Mārīte Breikša, Alda 
Karaseva un vēl daudzi citi, un tapa 
„Mana Madlienas vidusskola” brīniš-
ķīgas grāmatas veidolā – unikāls un 
mīlestības piepildīts veltījums savai 
skolai, savam pagastam, saviem dar-
biniekiem un absolventiem skolas 
45 jubilejā. Šajā svētku pēcpusdienā 
grāmata svinīgi tika „atvērta”, pieda-
loties skolas bijušajiem direktoriem 
– Broņislavam Zukulim, Ingai Elmei 
(Šrāderei), Aldai Karasevai, direktoru 
vietniekiem mācību un audzināšanas 
darbā, ilggadējiem skolas bijušajiem 
un esošajiem darbiniekiem. Šie cilvēki 
tika īpaši godināti, tika uzsvērts viņu 
ieguldījums savas skolas attīstībā, un 
kā mūsu pateicība viņu rokās iegūla 
grāmatas eksemplārs.

Madlienas vidusskolas tā laika 
nepieciešamībā un celtniecībā neno-
vērtējams ir padomju saimniecības 
„Madliena” direktora Jūlija Beļavnieka 
un inženiera Egila Vilnīša ieguldījums. 
Skolas vēstures grāmata kā pateicība 
viņiem.

Pasākumu bagātināja muzikālie 
un deju priekšnesumi, par ko paldies 
skolotājiem – Justīnei Lindei, Mārai 
Atslēdziņai, Ivetai Mežajevai, Andim 
Bičevskim, Vinetai Tumanei. Interesan-
ta un izzinoša bija „Manas Filmu Stu-
dijas” veidotā video prezentācija par 
Madlienas vidusskolas vēsturi, kurā 
tekstu ierunājuši skolas absolven-
ti – Signe Kušnire un Jānis Bičevskis. 
Smalki un detalizēti bija gatavots Edī-

tes Lases skatuves dekors, kurā īpašā 
krāšņumā attēlota Madlienas vidus-
skola. Svētku sarīkojuma organizēšanā 
iesaistījās liela daļa skolas darbinieku, 
par ko viņiem liels paldies.

Kopā ar skolas kolektīvu šajā svētku 
dienā bija Madlienas pagasta pārval-
des vadītājs Ojārs Atslēdziņš (skolas 
absolvents), Ogres novada pašvaldī-
bas domes priekšsēdētāja vietnieks 
Gints Sīviņš, Izglītības, kultūras un 

sporta komisijas vadītājs Artūrs Man-
gulis, Ogres novada Izglītības, kultūras 
un sporta pārvaldes vadītāja Sandra 
Grunte, bijusī starpnovadu LIZDA va-
dītāja Airisa Lepere. Viņu dāvātie ziedi 
un pateicības vārdi bija lielisks peda-
gogu ieguldītā darba novērtējums un 
stimuls turpmākajai izaugsmei. Ogres 
novada pašvaldības domes priekšsē-
dētāja Egila Helmaņa apsveikuma vēs-
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tulē teikts: „Madliena izsenis ir bijusi 
vieta ar stiprām un garīgām tradīcijām, 
te veidojušās personības ar pasaules 
vārdu. Visos laikos Madlienā izglītība 
ir bijusi cieņā un godā, skola caur laiku 
lokiem ir spējusi saglabāt savu nozīmi 
sabiedrībā – par to liecina arī pirms 45 
gadiem uzceltā tagadējā vidusskolas 
ēka, kas gadu ritumā ir paplašināju-
sies, pienācīgi uzturēta un labiekār-
tota, lai jaunā madlieniešu paaudze 
savā pagastā varētu iegūt kvalitatīvu 
izglītību. Esmu gandarīts par grāmatas 
„Mana Madlienas vidusskola” izdoša-
nu – paldies ikvienam par ieguldījumu 
savas skolas un līdz ar to arī sava pa-
gasta vēstures saglabāšanā.” Ogres 
novada domes priekšsēdētāja viet-
nieks G. Sīviņš un Izglītības pārvaldes 
vadītāja S. Grunte pasniedza Izglītības 
un zinātnes ministrijas Atzinības raks-
tus par ieguldījumu izglītības attīstībā 
skolas direktora vietniecei Vandai Kal-
niņai, skolotājām Zintai Saulītei, Eli-
tai Atslēdziņai un Jevgēnijam Liepam. 
Ogres novada pašvaldības Atzinības 
rakstus saņēma skolotājas – Silvija 
Tutāne, Vita Volkopa, Anita Jākobsone, 
Mārīte Karņicka, Inta Oša, Signe Kušni-
re, Rasma Vērpēja un Daiva Lūse. Mēs 
patiesi lepojamies ar šo pedagogu no-
vērtējumu un viņu ieguldījumu savas 
skolas un novada izglītības attīstībā.

Pateicamies par atzinības, laba vē-

lējuma vārdiem kolēģiem no Taurupes, 
Meņģeles, Mazozoliem, Ķeipenes, 
Suntažiem un citām tuvākām un tālā-
kām vietām.

Svētku pasākumu sirsnīgi un jauki 
vadīja grāmatas „Mana Madlienas vi-
dusskola” sakārtotāja un scenārija au-
tore Zinta Saulīte un skolas absolvents 

Jānis Atslēdziņš.
Aicinām uz skolas absolventu sali-

dojumu, kas notiks 2017. gada 21. ok-
tobrī plkst.17.00, lai pulcētos kopīgam 
atkalredzēšanās priekam. Uz drīzu tik-
šanos!

      Madlienas vidusskolas direktors 
Edgars Viņķis

Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” sadarbībā ar 
Zemkopības ministriju, Eiropas Parlamenta deputāti Sandru 
Kalnieti, Latvijas Avīzi un portālu Laukos.lv, godinot Latvi-
jas simtgadi, izsludina fotogrāfiju un zīmējumu/gleznojumu 
konkursu „Latvijas lauki gadsimtu griežos” un aicina tajā 
piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju.

Konkursa mērķis ir popularizēt Latvijas laukus, parādot 
vērtības, ar kurām lepojamies – lauku sētas skaistumu un 
unikalitāti, zemnieka darbu un tā attīstību cauri gadsim-
tiem, kā arī Latvijas lauku ainavas skaistumu ikviena māks-
linieka acīm. 

Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti pāršķirstīt savus albumus 
un izveidot divu fotogrāfiju salikumu, parādot lauksaimnie-
cības un lauku pagātni un tagadni, vai attēlot zīmējumos vai 
gleznojumos skaistākās Latvijas lauku ainavas.

Konkursam ir jāiesūta divu fotogrāfiju salikums tēmās 
„Zemnieka darbs cauri gadsimtiem” un/vai „Lauku sēta 
cauri gadsimtiem”, kurā viena fotogrāfija uzņemta šajā gad-
simtā un otra – iepriekšējā gadsimta sākumā. Savukārt par 
tēmu „Latvijas lauku ainava” māksliniekiem jāiesūta pašu 
zīmēti vai gleznoti darbi. 

Darbus konkursam var iesūtīt no 2017. gada 5. septem-

bra līdz 2017. gada 5. decembrim. No konkursa labākajiem 
darbiem tiks veidota izstāde Likteņdārza daudzfunkcionā-
lajā sabiedriskajā ēkā, kuras atklāšana notiks 2018. gada 
4. maijā. 

Katras nominācijas trīs labāko darbu autori iegūs iespēju 
apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē 2018. gada rudenī, bet 
autoram, kura darbs skatītāju balsojumā izstādes atklāša-
nas pasākumā saņems vislielāko balsu skaitu, tiks piešķirta 
simpātiju balva – mākslinieces Džemmas Skulmes glezna.

Ar konkursa „Latvijas lauki gadsimtu griežos” nolikumu 
un pieteikuma anketu var iepazīties biedrības Latvijas Zem-
nieku federācija mājas lapā www.lzf.lv.

Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” (LZF) ir izveido-
ta 1990. gadā un šobrīd apvieno dažādu nozaru lauksaim-
niekus visos Latvijas reģionos. LZF iestājas par apdzīvotiem 
un ekonomiski aktīviem Latvijas laukiem, par taisnīgām un 
vienlīdzīgām attīstības iespējām visiem Latvijas lauksaim-
niekiem, īpaši vēršot uzmanību uz atbalstu mazo un vidējo 
saimniecību – ģimeņu saimniecību, attīstību un to nozīmīgo 
lomu ilgtspējīgā Latvijas lauku sociālekonomiskā attīstībā.
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     Grāmata „Mana Madlienas vidusskola” jau sākusi savu ceļu pie lasītāja, 
taču turpināsim avīzē publicēt absolventu atmiņu stāstus, lai sasildītos 
pagātnes gaisotnē un vēlreiz pateiktos savai skolai un skolotājiem.
Šajā avīzes numurā divi stāsti, kuru autori – Pārsla Liepiņa (Sedoja), 21. iz-
laidums (1995), un Mārtiņš Leja, 32. izlaidums (2006). Lai jauka lasīšana!

Esmu Plāteres bērns. Mūsu ģimene 
dzīvoja daudzdzīvokļu mājā. Vecākiem 
esam trīs bērni: es un divi brāļi. Pirmās 
gudrības apguvu bērnudārzā „Taurenī-
tis”, kur arī iepazinu savus nākamos 
skolas biedrus – labākās draudzenes 
un draugus. 

Atminoties 1970. un 1980. gadu 
Plāteri, kas tik toreiz nebija! Pirmsā-
kumos – sava ciema padome, pasts, 
veikals, ēdnīca, traktoristiem darbnī-
ca, smēde, savs klubiņš pasākumiem, 
kino, pakalpojumu kombināta filiāle. 
Bibliotēkā strādāja un klubiņu vadīja 
Viktorija Boļšaka, kura mūs, plāterie-
šus, vienoja kopīgos pasākumos. Bija 
ļoti interesanti un radoši. Aktīvi darbo-
joties, arī es apguvu pirmos pamatus 
daiļrunāšanā. Mācījāmies dzejolīšus, 
iestudējām ludziņas, kā arī jauki pava-

dījām brīvo laiku. 
Ziemā no Sproģkalna un grantsbed-

rēm nācām mājās kā sniega kupenas. 
Otrā rītā bija jādodas uz skolu, bet drē-
bes vēl mitras, slapjas ne pa jokam! Uz 
skolu braucām ar strādnieku autobusu, 
dažreiz tētis mūs atveda un aizveda ar 
piena mašīnu. Kas par bērnu baru bi-
jām Plāterē – vairāk nekā 30 ar savām 
blēņām, priekiem, asarām! Cits par citu 
rūpējāmies un aizstāvējām. 

Joprojām atceros skolas gadu rude-
ņus, kad sākās katrs mācību gads, kā 
skola smaržoja pēc asterēm un gladio-
lām. Ziedus dāvājām savām mīļajām 
skolotājām.

Jau no mazākajām klasēm padomju 
saimniecībā „Madliena” vasarās ravē-
jām lopbarības bietes. Ziemā tā bija 
barība gotiņām fermās. Par ravēšanas 

darbu mums, bērniem, sovhozs piešķī-
ra brīvpusdienas – tā bija ļoti laba dar-
ba audzināšana. 

Kā pirmklasniecei skola šķita tik 
plaša, arī sveša, taču bija liela griba 
mācīties. Viss jau nemaz neklājās tik 
gludi un raiti. Mūsu pirmā klases audzi-
nātāja bija Leonora Atslēdziņa, ļoti mīļa 
un sirsnīga – mūsu Noriņa. Ar prieku 
atceros visas skolotājas. Vija Funknere 
„ielika” labus pamatus vācu valodas 
apguvei, Klavdija Buša atklāja krievu 
valodas burvību. Matemātiku kā ar 
karoti „ielēja” skolotāja Aina Šrādere, 
nekad nesteidzās apgūt mācību vielu, 
kamēr visai klasei kārtējā tēma nebija 
saprotama. Skolā īsti nesaistīja vēs-
ture un ģeogrāfija. Atceros gadījumu, 
kad visa klase aizbēgām no ģeogrāfi-
jas stundas. Kad prasīja, kurš vainīgs, 
zēni atbildēja: „Visi.” Jau tad bijām īsta 
timuriešu komanda – viens par visiem 
un visi par vienu. Augstu vērtēju direk-
toru Broņislavu Zukuli, jo skolā bija dis-
ciplīna un kārtība. Uzskatu, ka skolas 
direktoram ir jābūt vīrietim un ar stin-
gru mugurkaulu. Sporta nodarbību va-
dīšanā pateicība Andrim Šrāderam un 
Jevgēnijam Liepam. Mūsu klasē sports 
bija „topā”, labākā un mīļākā stunda, 
kā arī darbmācība un mājturība. Sirsnī-
ga un mīļa bija arī mūsu latviešu valo-
das skolotāja Anita Tukiša. 

Skolas laikā bija formas tērpi. Man 
tas patika, jo visi bijām līdzīgi, nevis kā 
šodien – jo trakāk, jo labāk, bez kādas 
gaumes izjūtas. Esmu bijusi pioniere. 
Katru dienu, dodoties uz skolu, apsēju 
sarkanu kaklautu, zilajai kleitai obligā-
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ti vajadzēja būt klāt baltai apkaklītei. 
Kad pabeidzu 9. klasi, nevēlējos 

mācīties citur. Tā iesāku vidusskolas 
gaitas Madlienā. No pirmsākumiem 
bijām palikuši tikai kādi divpadsmit 
skolēni ar klases audzinātāju Ainu 
Šrāderi. Klasēs uz katras palodzes bija 
pa puķupodam, par tiem atbildīgi bija 
dežuranti. Viņi katru dienu rūpējās par 
kārtību kabinetā, divi skolēni bija no-
rīkoti dežūrēt skolas ēdamzālē. Dienas 
beigās telpu izslaucīja. Mācījāmies arī 
sestdienās, pēc ceturtās stundas vēl 
atlika laiks klasi un garderobi izmaz-
gāt un sapost jaunajai nedēļai. Vasarā 
noteiktās dienās divas vai trīs reizes 
gājām strādāt skolas lauciņā. Atceros, 
kā skolotāja Vanda Kalniņa mācīja pa-
reizi uzrakt dobes, kas nemaz nebija 
tik viegli izdarāms. Skolas laiks bija 
interesants. Ar prieku atceros kartupe-
ļu, ābolu un akmeņu talkas. Darbs – tā 
bija arī izdzīvošana, nevis laiska vāļā-
šanās pa gultu un kā šobrīd arī sēdēša-
na pie datora. Tagad darbu uzskata par 

līdzekļu iegūšanas avotu, nevis vērtī-
bu. Man šķiet, ka jauniešiem vajadzētu 
strādāt ar prieku, tādējādi mērķtiecīgi 
aizpildot savu laiku. Gandarījums par 
padarīto taču dod prieku.

Pēc Madlienas vidusskolas beigša-
nas (1995. gads, 21. izlaidums) jau agri 
kļuvu par māmiņu. Tas bija par iemes-
lu, kāpēc nedevos tālāk studēt. Strā-
dāju tirdzniecības jomā, kredītiestādē 
un Madlienas bērnudārzā „Taurenītis” 
par skolotāja palīgu. Esmu izaudzinā-
jusi meitu Santu un dēlu Elmāru, arī 
viņi nesen beiguši mācības Madlienas 
vidusskolā. 

Laiki mainījušies, skolotāji arī, visa 
izglītības sistēma kļuvusi citāda. Vairs 
pat nav elementāras glītrakstīšanas, 
ir tikai ķeburi un nesaprotams raksts 
mājasdarbu burtnīcā. Katru burtiņu 
ir jāveido tā, lai pats var izlasīt un lai 
skolotājs nemin, kas rakstīts. Uzskatu, 
ka ģimenē ir vairāk jārunā ar bērniem. 
Tas palīdz viņiem izaugt iejūtīgākiem, 
līdzcietīgākiem, dzīvespriecīgākiem 

un draudzīgākiem. Katru dienu mācī-
bās jāuzzina kas jauns. Ko šodien da-
rīt skolotājam, ja viņš redz, ka bērns 
patiešām negrib mācīties, ka viņu maz 
kas interesē? Varbūt vīriešu skolotāju 
vajadzētu vairāk? (Bet zemais atalgo-
jums un prestižs.) Tad ir jābūt priekam 
ar bērniem tikties un katru dienu kaut 
ko iemācīt interesantā veidā, radoši 
pierādīt, kā noris dažādi procesi.

Tomēr savu skolas laiku atceros ar 
prieku un ar smaidu sveicinu uz ielas 
ikvienu Madlienas vidusskolas skolo-
tāju. Lai viņiem veselība, izturība un 
prieks audzināt jauniešus! Vēlu Mad-
lienas vidusskolai pastāvēt vēl ilgi. 

„Un, mīļie skolotāji, ko lai sakām,
Mēs Jūsu priekšā zemu paklanā-

mies.
Paldies, ka ierādījāt īsto dzīves 

taku,
Kas ved uz priekšu dzīves pakal-

nos.”
Pārsla Liepiņa (Sedoja)

Dzīvot ar sportisko garu un radošumu

Mana dzīve sākās Lauberes pagas-
ta centrā, un tur arī tika pavadīti bērnī-
bas gadi. Pa ziemu dzīvojām Lauberes 
centra dzīvoklī, bet vasaras pavadījām 
mūsu lauku mājās. Pēc pāris gadiem 
dzīvojām tikai laukos, kur vecākiem 
bija saimniecība, un es kļuvu par gal-
veno palīgu visos lauku darbos. Skolas 
gaitas sāku tuvējā Lauberes pamatsko-
lā, bet tad vienā vasarā vecāki nolēma, 

ka mācības jāturpina Madlienas vidus-
skolā, un 1. septembrī ziedus pasnie-
dzu 7.b klases audzinātājai Ilzei Ren-
gartei. Jaunā skola liela, klases atrast 
grūti, un viss bija nepazīstams. Lai no-
kļūtu skolā, cēlos jau pirms septiņiem 
no rīta un tad 40–45 minūšu brauciens 
ar autobusu līdz Madlienai. Ja tika ap-
meklētas ārpusstundu nodarbības, tad 
tiku mājās tikai pēc septiņiem vakarā, 

jo visu „noteica” autobusa saraksts. 
Mājās braucām vairāki bērni, kas no 
Lauberes mācījās Madlienas vidussko-
lā, līdz ar to reizēm braucieni autobusā 
bija visjautrākā dienas daļa. Iejušanos 
vidusskolā atviegloja jaukais un atvēr-
tais klases kolektīvs ar dvīņu brāļiem 
Gati un Reini Ošiem, kurus pirmajos 
mēnešos atšķirt bija ļoti grūti. Klases 
audzinātāja Ilze Rengarte – zinoša un 
pieredzējusi skolotāja, bet stingra un 
dusmīga brīžos, kad tika nokaitināta. 
Skolotāja ar saviem principiem, par ku-
riem pastāvēja. 

Nezinot savus nākotnes plānus, 
pēc 9. klases mācības turpināju vi-
dusskolā. 10. klasē audzinātāja bija 
Alda Karaseva, bet 11. un 12. klasē 
mūsu mājvieta 1. stāva matemātikas 
kabinets un audzinātāja Daiva Lūse – 
jautra un atraktīva skolotāja, ar kuru 
vienmēr varēja interesanti parunāties 
ne tikai par mācību vielu. Madlienas 
vidusskolā bija zinošs un spēcīgs pe-
dagogu kolektīvs, katrs spēja iemācīt 
savu mācību priekšmetu, lai skolēni 
to saprastu. No visiem mācību gadiem 
man tikai vienu reizi izdevās iekļūt 
starp skolas labiniekiem, par ko biju 
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ļoti lepns, jo parasti liecībā bija vismaz 
viens sešinieks.

Ārpus stundām aktīvi iesaistījos 
sporta pulciņos pie skolotāja Jevgēnija 
Liepas, kurš prata motivēt trenēties un 
sevi nepārtraukti pilnveidot. No sporta 
disciplīnām veicās barjerskriešanā, un 
bija iespēja regulāri startēt dažādās sa-
censībās, pārstāvot Madlienas vidus-
skolu. Bija prieks 2016. gadā pieda-
līties Ogres novada pasākuma „Gada 
skolotājs” ceremonijā un apsveikt J. 
Liepu ar iegūto balvu „Mūža ieguldī-
jums”. Tas liecina par to, cik skolotājs 
ir izcils, ka spēj ilgus gadus bērnus ie-
interesēt un padarīt sportu pa mīļāko 
stundu ne tikai man, bet lielākajai da-
ļai skolēnu. Ceru, ka arī maniem sporta 
audzēkņiem tā būs.

Pēc vidusskolas absolvēšanas 

2006. gadā (32. izlaidums) iestājos 
Rīgas Tehniskās universitātes Materiāl-
zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, 
bet pēc 1. semestra apjautu, ka nees-
mu izvēlējies pareizo virzienu, un mā-
cības pārtraucu. Sapratu, ka jāizvēlas 
studijas, kas arī patīk. Nākamajā gadā 
uzsāku mācības Latvijas Sporta un pe-
dagoģijas akadēmijā, jo ar sportu biju 
nodarbojies vienmēr un patikušas ar to 
saistītās lietas. Izvēlētā specialitāte – 
sporta skolotājs un izglītības un spor-
ta darba vadītājs. Ar šo profesiju arī 
cerēju saistīt savu nākotni, strādājot 
kādā sporta klubā vai pat olimpiskajā 
centrā. Tomēr dzīvē viss notika citādi 
un atgriezos dzimtajā pusē. Pēc kāda 
laika pieņēmu drosmīgu lēmumu un 
sāku strādāt bērnu namā „Laubere” 
par direktoru. Tas lika pārdomāt dzīves 

vērtības, kā arī norūdīja mani emo-
cionāli. Guvu lielu darba pieredzi, kas 
ļāva pieņemt nākamo izaicinājumu, 
un 2016. gadā tiku apstiprināts Sun-
tažu vidusskolas direktora amatā. Šo 
rakstot, ir jocīga sajūta, jo no skolas 
laikiem atceros, ka Suntažu un Mad-
lienas vidusskolas vienmēr ir sacentu-
šās savā starpā gan mācību ziņā, gan 
sporta laukumā, kur bijām cits citam 
lielākie ienaidnieki. Tagad esmu otrā 
laukuma pusē, kur, vadot darbinieku 
kolektīvu, jāsasniedz jaunas virsotnes 
un jārealizē izvirzītie mērķi.

Novēlu vēl daudzus jo daudzus ga-
dus nodot radošumu, sportisko garu, 
vēlmi mācīties un zināšanas visiem, 
kas mācās Madlienas vidusskolā. 
Daudz laimes!

Mārtiņš Leja

Madlienā tapusi jauna atpūtas vieta bērniem
Vasarā daudzzīvokļu mājas „Gat-

ves” pagalmā notika liela rosība, jo 
kā liels, tā mazs aktīvi darbojās, lai 
taptu aktīvistu grupas „Mēs bērniem” 
projektu konkursa „Veidojam vidi ap 
mums Ogres novadā” projekts „Atpū-
tas vieta Madlienas bērniem”. Projekta 
ietvaros tika sakārtota vecā smilšukas-
te, nobruģēts laukums un uzcelta lape-
ne ar galdu un krēsliem, kā arī atjauno-
ti blakus esošie soliņi.

Projekta īstenošanas galvenais 
uzdevums – atjaunot un pilnveidot 
pagalma atpūtas zonas funkcijas, no-
drošināt iespēju karstā un lietainā lai-
kā zem jumta pie galda radoši pavadīt 
brīvo laiku, kā arī uzlabot pagalma vi-
zuālo kopskatu. 

Vēlos pateikt lielu paldies Ogres 
novada pašvaldībai par iespēju pie-
dalīties šādos projektos. Paldies Mad-
lienas pagasta pārvaldes vadītājam 
Ojāram Atslēdziņam par atsaucību un, 
protams, visiem mājas „Gatves” iedzī-
votājiem un mazajiem ķipariem, kas 
atbalstīja un palīdzēja sakopt vietu ap 
mums, jo tikai kopā mēs spējam vai-
rāk. Paldies arī „Mēs bērniem” darba 
grupai – Lienai Ronei, Guntaram Leitā-
nam, Laurai Kalnejai, Ramonai Leščiši-
nai.

Projekta finansētājs – Ogres nova-
da pašvaldība. 

Projekta koordinatore Guna Brīvule
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No 31. jūlija līdz 5. augustam Ogres 
novada 30 bērniem bija iespēja pabūt 
izglītojošā sporta un atpūtas nometnē. 
Viņi šo nedēļu pavadīja telšu pilsētiņā, 
aktīvi darbojoties. Viens no nosacīju-
miem bija – neizmantojam mobilos 
telefonus. Tas izdevās, jo nav nepiecie-
šams telefons, ja bērniem ir pieaugušo 
piedāvājums par saturīgu laika pavadī-
šanu dabā un telpās. Par to jau laikus 
parūpējās skolotāja un nometnes va-
dītāja Rita Pučekaite, plānojot nodar-
bības, piesaistot pedagogus, meklējot 
sponsorus, kad rakstīja un iesniedza 
projektu, lai saņemtu finansējumu no 
Ogres novada pašvaldības bērnu va-
saras nometnes organizēšanai Madlie-
nas vidusskolas Krapes filiālē.

Kopā ar J. Baltaču un V. Grinbergu 
Lobes dzirnavās bija iespēja pabūt 
dabā, pļavā, kā arī eksperimentēt ar 
Saules un Ūdens enerģiju. Vineta mā-
cīja un stāstīja par augiem, to izman-
tošanu, veselīgu dzīvesveidu, pamē-
ģinājām arī paši gatavot kosmētiku 
– krēmus ādai no dabas materiāliem. 
Tās zināšanas, kas ir šiem cilvēkiem 
par dabu un norisēm tajā, spētu sa-
glābt postošos cilvēku nodarījumus 
dabai.

V. Volkopa piedāvāja logoritmikas 
un valodas spēļu nodarbības, mierīgi 
un nesteidzīgi izbaudīt mirkli, izdzīvot 
to brīdi, kurā esi, izzināt savu ķermeni, 

izjūtas un, protams, par to arī runāt, lai 
atpazītu savas un citu emocijas.

J. Hmeļņicka vadīja radošās nodar-
bības – nometnes karoga izveidi, mai-
siņu apdruku, lukturīšu izgatavošanu, 
Sapņu ķērāju gatavošanu, floristiku. 
Judīte arī vecāku dienā piedāvāja ra-
došas nodarbes bērniem un vecākiem.

M. Auziņa un I. Rudzīte kopā ar 
bērniem vāca augus pļavā, lai vecāku 
dienā pagatavotu brīnišķīgas gleznas. 
Maija ar nometnes dalībniekiem veica 
saistošos eksperimentus, bet Indra va-
dīja dažādas spēles un atrakcijas. 

Visus mūs uzraudzīja un arī sporta 
aktivitātes nodrošināja R. Pučekaite, 
kas ar savu neizsīkstošo enerģiju pa-
rādīja, ka vakarus var arī pavadīt saru-
nās, spēlējot galda spēles, sportojot. 
Viņa spēja arī piesaistīt brīvprātīgo pe-
dagogu A. Lazdiņu, kas visu nometnes 
laiku iesaistījās aktivitātēs, palīdzēja 
mums tikt galā ar ikdienas darbiem. 
Aelita novadīja arī sporta aktivitātes 
vecāku dienā. Vakaros pirms miega 
bija kopīga filmu skatīšanās. Ik pa 
laiciņam bērni gatavojās popielai un 
modesskatei, kas notika piektdienā. 
Paldies Santai Kalniņai par tērpiem. 
Mums bija arī brīnišķīga pavāre D. Ku-
siņa, kas lutināja visu nometnes laiku 
ar garšīgām maltītēm.

Paldies par atbalstu biedrībai „Bal-
tā dūja”, kas arī apsveica nometnes 

dalībnieku Ričardu Šmitu par izcīnīto 
3. vietu Starptautiskajās vieglatlētikas 
sacensībās Polijā. I. Stikuts ar ģimeni 
atbalstīja un sponsorēja ekskursiju. 
Paldies par sadarbību J. Lēnajam, ka 
varējām iemēģināt fusbola laukumu. 
Ekskursijas laikā  pabijām IK „Ķeipe-
nieši” piparkūku darbnīcā. Visi strā-
dājām radoši. Piparkūku feja Ilze un 
viņas palīgs Aigars priecājās par bērnu 
disciplinētību un spēju klausīties un 
skatīties video par uzņēmuma vēsturi. 
Paldies arī Krapes pagasta pārvaldes 
vadītājai I. Sandorei par transporta no-
drošināšanu ekskursijā. Vēlāk veldzē-
jāmies glīti iekārtotajā pludmalē un 
spēļu laukumā pie Plaužu ezera.

Kopā aizvadījām piecas jaukas 
diennaktis. Paldies nometnes bērnu 
vecākiem par uzticēšanos pedagogu 
komandai. Nometnes vadītāja paldies 
saka arī visiem iesaistītajiem pieaugu-
šajiem un pedagogiem, kuri ieguldīja 
darbu nometnes laikā.

Aptaujājot bērnus, konstatējām, ka 
lielākajai daļai patika viss, ko darījām, 
viņi aizrautīgi gribēja piedalīties visur, 
pabeidza iesākto. Pati daba mums pie-
dāvāja visas savas izpausmes – lietu, 
sauli, negaisu. Ceram, ka šī aizrautība 
un radošums turpināsies arī ikdienas 
darbā skolā. Kas zina, varbūt uz tikša-
nos nākamgad.

Vita Volkopa
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Madlienas pagasta sporta svētki

19. augustā Madlienā norisinājās 
pagasta sporta svētki, kuros dažādu 
paaudžu sportistiem bija iespēja sevi 
pierādīt ne tikai sacensībās vieglatlēti-
kā, bet arī stafetēs un dažādos sporta 
veidos. Savukārt pašiem mazākajiem 
bija sarūpēta piepūšamā bērnu pilsē-
tiņa.

Sporta svētki sākās ar reģistrēša-
nos un svētku atklāšanu stadionā. 
Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs 
O. Atslēdziņš sportistiem novēlēja 
veiksim startos un izturību. 

 Madlienas vidusskolas stadionā 
notika sacensības vieglatlētikā četrās 
grupās. Augstlēkšanā varēja piedalī-
ties arī citu grupu dalībnieki. Šķēpu un 
lodes svari – atbilstoši vecumam.

Sacensību galvenais tiesnesis Jev-
gēnijs Liepa informē, ka vieglatlētikas 
sacensībās Madlienā piedalījās 69 da-
lībnieki četrās vecuma grupās. Vīrieši, 
jaunieši – 48, meitenes, sievietes – 21. 
Sacensības notika 6 disciplīnās – 60 
m vai 100 m, tāllēkšana, augstlēkšana, 
lodes grūšana, šķēpa mešana, garā 
distance 400 m un 800 m. Visvairāk 
dalībnieku bija vīriešu šķēpa mešanā, 
lodes grūšanā, vidējā vecuma dalīb-
nieku – tāllēkšanā.

 Labi rezultāti sasniegti augstlēkša-
nā vecuma grupā – lielie, jaunieši un 
vīrieši: 1.80 m – Roberts Volonts (Lēd-
mane), Aigars Padedzis (Ogre). 800 m 
– 2.10.08, 100 m – 11.32 s Artūrs Pa-
stors (Ogre).

Uzvarētāji: 
Vecuma grupā – mazie (2010.–

2007.g.)

Meitenes – izcili startēja Sandija 
Liepa, uzvarot 60 m skrējienā, tāllēk-
šanā un bumbiņas mešanā, aiz sevis 
atstājot Moniku Dehteviču – 2. vieta, 
un 3. vieta – Letīcija Elizabete Ekkerte.

Zēni – 60 m: 1. Raivis Andriksons, 
2. Niklāvs Damanis, 3. Roberts Borei-
ko. Tāllēkšana: 1. Niklāvs Damanis, 2. 
Raivis Andriksons, 3. Mareks Zacma-
nis. Bumbiņas mešana: 1. Mareks Zac-
manis, 2. Harijs Jānis Pluģis, 3. Raivis 
Andriksons. 300 m: 1. Niklāvs Dama-
nis, 2. Mareks Zacmanis, 3. Aleksis Ar-
tis Krūmiņš.

Vecuma grupā – vidējie (2006.–
2003.g.)

Meitenes – 100 m: 1. Santa Maka-
rova, 2. Diāna Silvija Surikova, 3. Indra 
Mackeviča. Tāllēkšana: 1. Santa Maka-
rova, 2. Indra Mackeviča, 3. Airita Sem-

jonova. Lodes grūšana: 1. Diāna Silvija 
Surikova, 2. Santa Makarova, 3. Indra 
Mackeviča. Šķēpa mešana: 1. Diāna 
Silvija Surikova, 2. Santa Makarova, 
3. Vineta Smilškalne. 400 m: 1. Indra 
Mackeviča, 2. Santa Makarova, 3. Arita 
Semjonova.

Zēni – 100 m: 1. Elvis Veinbergs, 2. 
Ričards Šmits, 3. Mareks Kārkliņš. Tāl-
lēkšana: 1. Elvis Veinbergs, 2. Ričards 
Šmits, 3. Mareks Kārkliņš. Lodes grūša-
na: 1. Emīls Ernests Zvirbulis, 2. Artūrs 
Lasis, 3. Ilgonis Vēzis. Šķēpa mešana: 
1. Artūrs Lasis, 2. Ričards Šmits, 3. El-
vis Dišereits. 400 m: 1. Emīls Ernests 
Zvirbulis, 2. Nauris Nutovcevs, 3. Pēte-
ris Kivkucāns.

Vecuma grupā – lielie (2000.–
1999.g.)

Jaunietes – 100 m: 1. Katrīna Skuji-
ņa, 2. Sabīne Kravčenko. Tāllēkšana: 1. 
Katrīna Skujiņa, 2. Sabīne Kravčenko, 
3. Monta Antonoviča. Lodes grūšana: 
1. Katrīna Skujiņa, 2. Monta Antonovi-
ča. Šķēpa mešana: 1. Monta Antono-
viča, 2. Ramona Smilškalne, 3. Katrīna 
Skujiņa. Augstlēkšana: 1. Katrīna Sku-
jiņa, 2. Sabīne Kravčenko, 3. Diāna Su-
rikova. 

 Jaunieši – 100 m: 1. Artūrs Pastors, 
2. Reinhards Voicišs, 3. Ivars Mackēvi-
čs. Tāllēkšana: 1. Eduards Praličs, 2. 
Ivars Mackevičs, 3. Rainers Kriškāns. 
Lodes grūšana: 1. Roberts Volonts, 2. 
Raivo Kuks, 3. Lauris Streilis. Šķēpa 
mešana: 1. Raivo Kuks, 2. Roberts Vo-
lonts, 3. Reinhards Voicišs. 800 m: 1. 
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Artūrs Pastors, 2. Reinhards Voicišs, 
3. Lauris Streilis. Augstlēkšana: 1. Ro-
berts Volonts, 2. Ralfs Bite, 3. Raivo 
Kuks.

Vecuma grupā – pieaugušie (1998. 
– un vēlāk dzim.)

Sievietes – Lodes gr.: 1. Gita Diše-
reite, 2. Guna Brīvule, 3. Anete Āzena. 
Šķēpa mešana: 1. Anželika Dzvinko, 2. 
Gita Dišereite, 3. Guna Brīvule.

 Vīrieši – 60 m: 1. Jānis Streilis, 2. 
Ritvars Motrosovs, 3. Jānis Bagātais. 
Tāllēkšana: 1. Jānis Streilis, 2. Aigars 
Padedzis, 3. Reinis Stīpiņs. Lodes grū-
šana: 1. Matīss Zacmanis, 2. Aigars 
Padedzis, 3. Reinis Stīpiņš. Šķēpa 
mešana: 1. Aigars Padedzis, 2. Matīss 
Zacmanis, 3. Maigurs Streilis. 800 m: 1. 
Ervīns Streilis, 2. Jānis Streilis, 3. Mai-
gurs Streilis. Augstlēkšana: 1. Aigars 
Padedzis, 2. Matīss Zacmanis, 3. Rei-
nis Stīpiņš.

Dalībnieki bija ieradušies no Ogres, 
Lēdmanes, Ķeipenes, Meņģeles un 
Suntažiem. J. Liepa gandarīts, ka sa-
censību laikā dalībnieki neguva trau-
mas, jo vasarā trenēšanās procesam 
tiek veltīts mazāk laika.

Savukārt pie Madlienas vidussko-
las no plkst. 11.30 notika dažādas 
aktivitātes – strītbols, pludmales vo-
lejbols, šautriņu mešana un citi gan 
tradicionāli, gan netradicionāli sporta 
veidi.

Volejbolā sievietēm 1. vietas iegu-
vējas – „Žubītes” (Monta Antonoviča, 
Ramona Smilškalne, Andželika Dzvin-
ko), 2. vietā ierindojās Māra Kļaviņa un 
Gerda Sedoja, 3. vietā – Anete Āzena 
un Kintija Sparāne. Laiks volejbola un 
strītbola finālistus, kungus, īpaši nelu-
tināja, tomēr sīvā cīņā pludmales vo-
lejbolā uzvaru izcīnīja komanda no Ķe-

guma (Rihards Mašārs, Jānis Strazdiņš, 
Jurģis Birznieks), 2. vietā „Lēdmane” 
(Mikus Laganovskis, Raitis Kuks, Valts 
Vīndedzis). Ar „koka kausu” šogad bija 
jāsamierinās mājiniekiem, komandai 
„Īstie” (Jānis Valners, Ivars Baltacis, 
Guntis Lazdiņš), kuri 3 setos piekāpās 
kaimiņiem no Ķeipenes (Rihards Vīto-
liņš, Dāvis Tobiass, Vadims Gurinovi-
čs).

Strītbolā jau vairākus gadus pēc 
kārtas uzvaras laurus plūca komanda 
„Mangaļi” (Mairis Dzenis, Guntis Laz-
diņš, Jānis Bagātais), aiz sevis atstājot 
komandas – „Neptūnas” (Agnis Laz-
diņš, Dzintars Iļjins, Miks Bičevskis, 
Gusts Pozņakovs) un „Vilki” (Maigurs, 
Ervīns, Jānis un Ivars Streiļi). Starp 
šautriņu metējiem precīzākie šogad – 
Pēteris Stauža, Marta Graudiņa. 

Netradicionālajos izklaides sporta 
veidos tika pasniegtas Madlienas pa-
gasta pašvaldības sarūpētās medaļas 
un diplomi, savukārt komandu sporta 
spēlēs arī salds pārsteigums. Zvejnie-
ka zābaks vistālāk lidoja Krišam Kalni-
ņam, Anitai Liepiņai, Reinim Sedojam 
un Elīzai Liepiņai. Basketbola soda me-
tienos vistrāpīgākie bija Ivars Streilis 
un Ēriks Lūsis. Komandu stafetē „Viens 
vesels” šogad triumfēja Reinis Stīpiņš 
ar Aneti Āzenu.

Liels paldies palīgiem – Jānim Val-
neram un Mairim Dzenim, kā arī ties-
nešiem. Paldies Kristīnei Purviņai par 
mazāko dalībnieku izklaidēšanu un 
Edgaram Damanim par labākajiem rit-
miem! 

Uz tikšanos nākamajos Madlienas 
sporta svētkos!
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Šajā mācību gadā, kāpjot kalnā, 
skolēnus un viņu vecākus skola sagai-
dīja skaista un saposta. Un ne jau tikai 
tāpēc, ka tradicionāli šajā dienā atzī-
mējam Zinību dienu, bet gan tāpēc, ka 
pirms 45 gadiem tieši pirmajā septem-
brī durvis vēra Madlienas jaunuzceltā 
vidusskolas ēka. 

Skolas pagalmā vējā šūpojās krā-
sainu balonu virtenes, it kā mājot 
mums visiem svētku sveicienu un aici-
not atgriezties savā skolā pēc garākas 
vasaras atpūtas. Svinīgā pasākumā 
visus 211 skolēnus, viņu vecākus un 
skolotājus uzrunāja direktors Edgars 
Viņķis, Madlienas pagasta pārvaldes 
vadītājs Ojārs Atslēdziņš, skolas pa-
domes priekšsēdētaja Kristīne Krist-
jansone. Uzrunās izskanēja veiksmes 
un apņēmības vēlējumi gūt augstus 
panākumus ikdienas darbā, lepoties 
ar savu skolu, laba vēlējumi jubilejā. 
Īpaši emocionāls pirmais septembris 
bija 21 pirmās klases skolēnam, ku-
rus draudzīgi, Renāra Kaupera mūzikai 
skanot, skolas pagalmā ieveda 12. kla-
ses skolēni. Kopā ar viņiem bija klases 
audzinātājas Vita Volkopa un Rita Pu-
čekaite. Skolas direktors, sveicot pirm-
klasniekus, uzsvēra, ka šie bērni skolu 
pabeigs 2030. gadā un ir grūti šodien 
noformulēt, kas tieši viņiem tad būs jā-
zina, tādēļ aicināja būt uzcītīgiem sko-
lēniem, apgūt visu, ko mācīs viņu sko-
lotāji, un dāvināja „Pasaku ābeces”, 
lai mācīšanās neliktos tik sarežģīta. 
Savukārt 12. klases skolēni pirmklas-
niekiem pasniedza spēļu komplektu, 
jo atpūtai pēc padarīta darba arī ir sva-
rīga nozīme.

Prieks, ka šajā mācību gadā desmi-
tajā klasē izvēlējušies mācīties 19 sko-
lēni, tajā skaitā arī mūsu Krapes filiāles 
devīto klašu absolventi. Tas ir aplieci-
nājums, ka integrēta mācību priekšme-
tu apmācība lielākā kolektīvā veicina 
gan skolēnu konkurētspējas palielinā-
šanos darba tirgū, gan kvalitatīvāku 
zināšanu pieejamību. Klases audzinā-
tājai Ilzei Smilškalnei šogad atbildība 
dubultā, jo klases skolēnu kolektīvā 
būs skolniece no Taizemes, kura kopā 
ar saviem jaunajiem klases un skolas 
biedriem piedalījās pirmā septembra 
pasākumā. Skolas direktors E. Viņķis 
skolēnu apmaiņas programmas dalīb-
niecei un desmitās klases skolniecei 
pasniedza suvenīru ar skolas simboli-

ku.
Ir gandarījums par to, ka skolā ie-

nāk jaunie skolotāji, bet prieks dubul-
tā, ja tas ir absolvents. Šogad darbu 
uzsāk jaunā latviešu valodas un litera-
tūras skolotāja Justīne Linde, kura būs 
arī 5. klases audzinātāja. Lai viņai ne-
izsīkstošs enerģijas lādiņš un vienmēr 

idejām pārpilns prāts!
Paldies muzikālajam svētku svei-

cienam, ko izpildīja Letīcija Elizabete 
Ekerte un Roberts Baltacis, dziedot G. 
Rača dziesmu „Kāpsim kalnā” – skolo-
tājas Ivetas Mežajevas vadībā!

Pasākuma noslēgumā, skanot svi-
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Latvijas komandas „Bad Company” 
dalība Baltkrievijas atklātā čempionāta finālā
Vasaras pēdējā sestdienā, 26. au-

gustā, Baltkrievijas pilsētā Mogiļevā 
(Mogilev), norisinājās Baltkrievijas 
čempionāta pēdējais sezonas posms 
peintbolā. Uz sacensībām tika uzaici-
nāta arī Latvijas komanda „Bad com-
pany”, kuras sastāvā bija divi dalīb-
nieki no komandas „Ogre Moto Ski” 
– Toms un Kaspars Piternieki. Čem-
pionātā piedalījās labākās Baltkrievi-
jas un Krievijas komandas. Mūsējiem 
izdevās izcīnīt 2. vietu, piekāpjoties 
tikai laukuma saimniekiem – „Rubi-
con”, kas bija šī posma favorīti. Gru-
pas spēlēs tika izcīnītas trīs no četrām 
uzvarām, piekāpjoties jau iepriekš mi-
nētajai komandai „Rubicon”. Pusfinā-
lā, tiekoties ar komandu no Maskavas 
– „Coyotes”, mūsējiem izdevās izcīnīt 
uzvaru ar daudzsološu rezultātu 4:0. 
Finālā atkal cīņa pret mājniekiem, ar 
iespēja viņiem atriebties, bet diemžēl 
tika piedzīvots zaudējums ar rezultā-
tu 1:4. Kopumā rezultāts ir ļoti labs, jo 
nācās cīnīties arī pret spēlētājiem, kas 
ir spēlējuši peintbola pasaulē zināmās 
komandās, kā „Russian Legion”, „Po-
lar Bears Russia”, „Red Storm Mos-
cow”. „Bad company” sastāvā spēlēja 
Antons Carkovs, Sergejs Kozlovs, Va-
lentīns Hrapunovs, Dmitrijs Aganins, 
Vladimirs Komendantovs, Toms Piter-
nieks un Kaspars Piternieks.

19. augustā komanda „Bad Com-
pany” kļuva par Latvijas un Baltijas 
sporta peintbola čempioniem.

nīgai mūzikai, debesu plašumos uz-
lidoja katras klases palaistā balonu 
buķete, kura pirms tam rotāja skolas 
pagalmu. Tie ir mūsu sapņi, cerības un 
pārliecība par nākotni. Un tad skolas 
zvans aicināja skolēnus kopā ar vecā-
kiem uz kopīgu klases stundu un, kā 
jau jubilejā, kūkas baudīšanu.

Lai visiem skolēniem, skolotā-
jiem, vecākiem, skolas darbiniekiem 
veksmīgs un apņēmības pilns jaunais 
mācību gads! Būsim saprotoši un ie-
cietīgi cits pret citu un atbalstīsim tad, 
kad tas ir visvairāk nepieciešams!

     Madlienas vidusskolas direktors 
Edgars Viņķis



Līdzjūtības

Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama,
Apklust mana māmuliņa,
Saules ceļu aiziedama.
                              /Latviešu tautas dziesma/

Skumju brīdī, atvadoties no mātes un vecmāmiņas, 
esam kopā ar Antru Bogdanovu un viņas ģimeni.

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas kolektīvs

Garu mūžu nodzīvoji,
Daudz darbiņa padarīji,

Lai nu tagad Zemes māte
Apsedz smilšu paladziņu.

Izsakām līdzjūtību Antrai Bogdanovai, 
māmiņu smiltājā pavadot.

Kaimiņi „Viršos” 

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 aizej prom pa zelta rudens ceļu.
Uz mūžību! Šalc priede, egle, bērzs.
Un kādas tālas, senas mājas durvis

Nekad vairs tavas rokas neatvērs.

Izsakām līdzjūtību Sarmītei Pīķei, brāli mūžībā pavadot.

„Akmentiņu” mājas iedzīvotāji

Pasākumā būs iespēja iegādāties G. Rača grāmatas
 un tikt pie autora autogrāfa.

Ieeja: bērniem – 2,00 EUR, pieaugušajiem – 3,00 EUR

22. septembrī plkst. 19.00 
Madlienas kultūras un jaunrades centrā „Odivi”

Dzejas dienu ietvaros Guntara Rača radošais vakars 
un dzejoļu grāmatas „365” 1. daļas prezentācija.

Madlienas kultūras namā darbu atsāk
MĀKSLINIECISKĀS PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI

Laipni aicinām bijušos un jaunus dalībniekus 
iesaistīties pašdarbības kolektīvos!

Jauktais koris „Madliena” – diriģente Liene Seržante, 
                                                      kormeistare Baiba Rulle

 NODARBĪBAS – TREŠDIENĀS PLKST. 19.00
 Pirmā nodarbība – 6. septembrī plkst. 19.00

Pūtēju orķestris „Madliena” – diriģents Viesturs Lazdiņš,    
                            koncertmeistars Alvars Šteinbergs 
NODARBĪBAS – PIRMDIENĀS UN PIEKTDIENĀS PLKST. 19.00

Kolektīvs darbību jau atsācis

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Made” –
                                                                 vadītāja Vineta Tumane

NODARBĪBAS – OTRADIENĀS UN CETURTDIENĀS 
PLKST. 20.00

Pirmā tikšanās – 26. septembrī plkst. 20.00

Jauniešu deju kolektīvs „Daina” – vadītāja Agrita Kaužena
NODARBĪBAS – PIRMDIENĀS 19.00 un 

PIEKTDIENĀS PLKST. 20.00
Pirmā tikšanās – 1. septembrī plkst. 20.00

Senioru jauktais vokālais ansamblis „Tik un Tā” – 
                                                              vadītāja Pārsla Jēkabsone
NODARBĪBAS –  PIRMDIENĀS UN TREŠDIENĀS PLKST. 14.00

Pirmā tikšanās – 4. septembrī pkst 14.00

Līnijdeju kolektīvs – vadītāja Elita Kaužena 
NODARBĪBAS – OTRDIENĀS un CETURTDIENĀS PLKST. 18.00

Kolektīvs darbību jau atsācis

Amatierteātris „Madliena” – vadītājs Didzis Cauka
Pirmā tikšanās – 15. septembrī plkst 18.00

Dāmas un jaunkundzes!
Ja Jums interesē deju kustības spāņu ritmos jeb flamenko, 

kā arī aerobika – augumu formējošu vingrinājumu 
treniņstunda, tad zvaniet pa tālruni 65039166 vai 

personīgi piesakieties kultūras namā!
Ir iespēja vienoties ar pasniedzēju, ja vien tiks 

nokomplektēta interesentu grupa.

Aicinām bērnus no  6 gadu vecuma pieteikties
SARĪKOJUMU DEJU PULCIŅĀ. 

Pirmā tikšanās ar skolotāju Andri Miķelsonu
15. septembrī plkst. 18.00 Madlienas kultūras namā

(Sīkāka informācija pa tālr. 65039166 vai kultūras namā)

 Madlienas kultūras nama vadītāja Elīna Ratmeistere
Uz tikšanos Madlienas kultūras namā!


