
Savas durvis Tu mums visiem vēri 
1972. gada 1. septembrī. Liela, gaiša, 
plaša un skaista Tu stāvēji pakalnā 
pie Sises upes. Mums visiem par Tevi 
bija prieks un sajūsma. Un kā gribējās 
mācīties – jaunas mēbeles, kabinetu 
laboratorijas, parketu grīdas. Un skolo-
tāji – apņēmības pilni un gandarīti.

Šodien Tu esi sasniegusi savu brie-
dumu. Tu vari lepoties ar brīnišķīgiem 
absolventiem, kuri savas karjeras pla-
šajos lidojumos Tev var pateikties par 
iedrošinājumu izplest spārnus un lidot 
– pašam.... Tavos gaiteņos un mācību 
kabinetos atbalsojas labu un izcilu 
pedagogu domu lidojums, kuru vajag 
prast uztvert un saklausīt, un domāt – 
pašam – par procesiem mums apkārt, 
likumsakarībām un vēl tik daudz ko – 
arī skolas laika draudzību, mīlestību, 
sapratni un piedošanu.

Šogad Tevi var saprast. Tu gaidi at-

griežamies savējos, kaut vai uz neilgu 
brīdi – gribas taču apskatīt un uzklau-
sīt, kā nu mums visiem veicas tajā pla-
šajā pasaulē. Un visiem kopā salidot 

un nosvinēt... to skaisto un bezrūpīgo 
skolas laiku.

Tu, šā brīža skolēns, kas kāpšanu 
skolas kalnā brīžiem uztver kā smagu 
nastu un mācīšanos kā grūtu darbu, vēl 
nevari iedomāties, kā lielajā dzīvē tas 
atmaksāsies... Tici – tā būs. Un pavēro, 
kā absolventi „lidos” skolas kalnā, kā 
viņus pievilks neredzams spēks – tas, 
ko saucam par cieņu, pateicību, atkal-
redzēšanās prieku.

Daudz laimes Tev, mana skola, 45 
gadu jubilejā! Nu jauna Tu vēl esi, un 
tas – labi! Lai Tev daudz spēka, gudrī-
bas un radošuma, un bērnu – tādu ap-
ķērīgu, domājošu, cilvēcīgu! 

Madlienas vidusskolas direktors 
Edgars Viņķis
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• Skolā mācās 220 skolēni no 1. līdz 12. klasei, ir 14 
klašu komplekti, no tiem viena apvienotā 3.–4. klase Krapes 
filiālē.

• Skola īsteno četras izglītības programmas:
- pamatizglītības programmu,
- speciālās pamatizglītības programmu izglītojama-

jiem ar mācīšanās traucējumiem,
- vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virzie-

na programmu,
- pirmskolas izglītības programmu.
• Skola nodrošina 18 interešu izglītības programmu 

īstenošanu mākslas, sporta un radošo aktivitāšu jomā.
• Skolā strādā 36 kvalificēti pedagogi un 23 tehniskie 

darbinieki, 13 no tiem ir skolas absolventi.
• Papildus skolēniem tiek piedāvāts:
- logopēdijas nodarbības sākumskolas posmā,
- psihologa un sociālā pedagoga atbalsts,
- pagarinātās dienas nodarbības līdz plkst. 17.00,
- pedagoga palīgs mācību procesā,
- skolēnu iesaistīšanās programmās „Skolas auglis” 

un „Skolas piens”,
- bezmaksas transports skolēnu pārvadāšanai un 

mācību ekskursijām,
- iespēja mācīties K. Kažociņa Mūzikas un mākslas 

skolā vidusskolas telpās,
- iespēja papildus nodarboties ar sportu Ogres Spor-

ta skolas treniņgrupās Madlienā,
- iespēja piedalīties starptautiskajās jauniešu no-

metnēs vasarā Vācijā (Sayda un Hormersdorfa),
- iespēja iesaistīties jauniešu kristīgajā nometnē Vā-

cijā (Leipciga),
- olimpiāžu un sporta spēļu uzvarētāju un sekmēs 

veiksmīgāko skolēnu materiāls atbalsts,
- iesaistīšanās sporta un atpūtas nometnēs vasarā 

Madlienā un Krapē,

- Ogres novada Ziemassvētku paciņas skolēniem,
- auto apmācība par pašvaldības finansu līdzekļiem,
- viena papildus sporta mācību stunda nedēļā,
- darbošanās jaunsargu aktivitātēs,
- biznesa izglītības programmas „Esi Līderis” apgū-

šana par pašvaldības finansējumu.
• Mācību gada noslēgumā iespēja iegūt Skolas pado-

mes balvu (augstākais vidējais vērtējums), Uzņēmēju balvu 
(straujākais sekmju kāpinājums) un Zelta liecības.

• Skolai ir ilgstoši un stabili sadarbības partneri:
- K. Kažociņa Mūzikas un mākslas skola,
- PII „Taurenītis”,
- Suntažu vidusskola,
- Jūrmalas Valsts ģimnāzija,
- Aizputes vidusskola,
- V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija,
- Saldus vidusskola,
- Užventas vidusskola Lietuvā,
- Ogres Jaunatnes veselības centrs,
- R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”,
- SIA Agrofirma „Tilbe”,
- AS „Sadales tīkli”,
- SIA „Metsa Forest Latvia”,
- Somijas Narpes komūna.
• Skolēniem ir iespēja pašapliecināties, darbojoties 

skolēnu pašpārvaldē un organizējot skolas pasākumus.
• Skolai ir moderni un mūsdienīgi dabaszinību mā-

cību kabineti – atbilstoši jaunā mācību satura kvalitatīvai 
īstenošanai.

• Skolas bibliotēkā ir iespēja izmantot datorus mācī-
bu procesam un atpūtai, uzturoties labiekārtotā vidē.

• Skolas kolektīva darba rezultātā izdota grāmata 
„Mana Madlienas vidusskola” un izveidota skolas un pa-
gasta vēstures ekspozīcija.

Madlienas vidusskola šodien – skaitļos un faktos
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Skola – tā ir gaismas nesēja, skolotāji – tās dvēsele, sko-
lēni – jaunā audze, kuras uzdevums gūto gaismu sēt tālāk. 
Skolu vēsturei katrā Latvijas vietā ir savs stāsts, arī Madlie-
nai, kuras izglītības pirmsākumi ir saistīti ar 17. gadsimtu. 
Skolas tika izveidotas pie baznīcām, un pirmie skolotāji bija 
mācītāji. Gadu gaitā mācību iestādes ir dēvētas par drau-
dzes, ciemu, muižu skolām. Madlienas apkārtnē izveidojās 
arī Plāteres skola un Zādzenes skola, kuras pastāvēja vairāk 
nekā simts gadus.

Otrā pasaules kara laikā Madlienas draudzes skolu sa-
grāva. 1948. gadā bērni varēja uzsākt mācības Lielajā mui-
žā, kura sākotnēji bija Madlienas četrklasīgā, tad septiņga-
dīgā un vēlāk astoņgadīgā skola. 

1960. gados sekmīgi attīstījās padomju saimniecība 
„Madliena”, pieauga strādājošo skaits, un palielinājās arī 
skolēnu skaits. Skola Lielajā muižā kļuva par šauru. Uz Lat-
vijas PSR valdību tika nosūtīta vēstule ar lūgumu iekļaut 
piecgades plānā jaunas vidusskolas ēkas projektēšanu un 
celtniecību. Pienāca ziņa, ka šādi darbi nav paredzēti.

Pateicoties padomju saimniecības „Madliena” direktora 
Jūlija Beļavnieka neatlaidībai un aktīvai rīcībai, Madlienas 
vidusskolas būvniecību iekļāva Lauksaimniecības ministri-
jas 1971. gada celtniecības plānā. J. Beļavnieka sapnis bija 
plaša, moderna un mūsdienīga lauku vidusskola. Viņam tas 
arī izdevās. Tika sagatavots būvlaukums, un uzsākti celtnie-
cības darbi. Ar Madlienas galvenā inženiera-celtnieka Egila 
Vilnīša atbalstu sekmīgi tika vadīta skolas celtniecība un 
savlaicīgi novērstas kļūdas būvdarbu norisē.

Skolas telpas tika mūsdienīgi iekārtotas, sakopta ap-
kārtne, pār Sises upi uzbūvēja jaunu dzelzsbetona tiltu, pat 
ceļu noasfaltēja. Viss tika darīts ar vērienu un stingru apņē-
mību, ka būs taču gan bērniem, gan mazbērniem.

Īpašs notikums bija Madlienas vidusskolas atvēršana 
1972. gada 1. septembrī. Mācību iestāde bija un joprojām ir 
moderna, ar plašām telpām, jaunām iespējām. 

Madlienas vidusskolā lai-
ka gaitā bijuši četri direktori. 
Par pirmo kļuva Broņislavs 
Zukulis. Viņa laikā liela nozī-
me bija skolas infrastruktūras 
sakārtošanai – tika uzbūvēta 
sporta zāle, internāta ēka, 
izveidots slēgtais baseins, 
veikta jaunas piebūves celt-

niecība aktu zālei un mācību 
kabinetiem. No 1999. gada 
vasaras skolas vadību pārņē-
ma Inga Šrādere. Līdzās da-
žādiem jauninājumiem viņas 
laikā fakultatīvi tika uzsākta 
komerczinību kursa apguve 
skolēniem, sadarbībā ar skolas 

Madlienas vidusskolas vēstures līkloči
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padomi tika meklēti līdzekļi un iespējas skolas karoga iz-
veidei. 2001. gada augusts sākās Aldas Karasevas vadībā. 

Tika veikta dabaszinātņu 
kabinetu reorganizācija, gar-
derobes un skolas adminis-
trācijas telpās notika rekons-
trukcija. Lai skolēni varētu 
apgūt kvalitatīvu izglītību, 
skola iegādājās jaunus mā-
cību līdzekļus, mūsdienīgas 
informācijas tehnoloģijas. 
Plaša un sazarota izveidojās 
starptautiskā sadarbība. 

Ar 2014. gada rudeni par 
direktoru sāka strādāt Edgars 
Viņķis, kurš daudz domā par 
skolas tēla veidošanu un at-
pazīstamību. Īpaši tiek ak-
centēti skolēnu sasniegumi 
mācību darbā, liela uzmanība 
pievērsta mācību iestādes tel-
pu noformējumam, papildinot 
gaiteņus ar stendiem, kuros 
apkopota informācija par sko-
las sasniegumiem, tradīcijām 
un kultūrvēsturi.

Jebkuras izglītības pamats ir kvalitatīvs mācību darbs. 
Tā organizācija ir bijusi skolas direktoru vietnieku ziņā. No 
1972. līdz 1988. gadam par mācību pārzini strādāja talan-
tīgā, ļoti zinošā skolotāja Ilga Koļesņikova. Piecus gadus 
šo pienākumu veica Klavdija Buša. Tas bija lielu pārmaiņu 
laiks Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē, kā arī izglītības 
sistēmā. K. Bušu 1993. gadā nomainīja Vija Funknere, kas 
palikusi atmiņā kā prasīga un disciplīnu mīloša, atsaucīga 
svešvalodu skolotāja un mācību pārzine. 1997. gadā direk-
tora vietnieces pienākumus mācību darbā pārņēma un veic 
joprojām Vanda Kalniņa. Skolotājai raksturīga augsta pienā-
kuma apziņa, kārtīgums, erudīcija izglītības sistēmā, novi-
tātēs, cieņa pret kolēģiem, sapratne un cilvēcība. 

Daudzveidīgs un interesants skolā vienmēr bijis ār-
pusstundu darbs. Katram laika periodam raksturīgas savas 
iezīmes un tradīcijas, bet tieši ārpusstundu pasākumos un 
aktivitātēs piedzīvotais visilgāk un visspilgtāk saglabājas 
skolēnu atmiņās. Par to paldies skolotājām – Valentīnai 

Caunei, Brigitai Zukulei, Skaidrītei Veinai, Silvijai Tutānei, 
Anitai Tukišai, Elitai Atslēdziņai, Anitai Jākobsonei un Maru-
tai Viducei-Ševelei.

No 1972. gada līdz pat 1990. gadu sākumam mācību un 
audzināšanas darbs skolā tika organizēts padomju ideolo-
ģijas gaisotnē, kad bija oktobrēnu, pionieru un komjaunie-
šu organizācijas. Skolā notika tematiski pasākumi, sanāks-
mes, konkursi, sacensības, pārgājieni, bērni un jaunieši 
devās strādāt padomju saimniecībā „Madliena”. Īpaša no-
zīme tika pievērsta Otrā pasaules kara notikumiem, godinot 
karavīru varonību un pieminot bojā gājušos.

Līdz ar Atmodas periodu visā izglītības sistēmā aizsākās 
pārmaiņas. Daudzas padomju laika tradīcijas nomainīja 
mūsdienīgākas. Rudenī, kā ierasts, svinam Zinību dienu, 
atzīmējam Dzejas dienas, vidusskolēnu iesvētības, ejam 
pārgājienos un braucam ekskursijās, rīkojam izstādes un tir-
dziņu, godinām skolotājus, svinam Mārtiņdienu, Lāčplēša 
dienu, Latvijas valsts proklamēšanu. Ziema nāk ar skatuves 



runas konkursu, Ziemassvētku eglītes pasākumu, Valentīn-
dienu. Pavasarī svinam Lieldienas, Mātes dienu, suminām 
mācību darbā labākos, atzīmējam Karoga svētkus. Skolā 
tiek organizēti dažādi konkursi, spēles, popielas, sporta 
dienas. Liela nozīme ir skolēnu pašpārvaldei, kura savu dar-
bību uzsāka 1999. gadā.

Skolā vienmēr ir dejots, par to paldies Dainai Līdakai, Ai-
nai Šrāderei, Daivai Lūsei, Elitai Atslēdziņai, Imantai Kalni-
ņai, Vēsmai Valmierai, Agnesei Lepsei, Marutai Viducei-Še-
velei un Vinetai Tumanei.

Līdzās dejai allaž ir bijusi dziesma un iespēja dziedāt 
korī vai ansamblī. Gadu gaitā Madlienas vidusskolā ir strā-
dājuši gudri un zinoši mūzikas pedagogi: Ruta Kravale, Bri-
gita Poriņa, Aina Rudzīte, Sarmīte Paegle, Sandra Bičevska, 
Gundars Rufus Resnais, Daina Čudare, Ineta Balode, Zane 
Kaunese, Iveta Mežajeva, Mārīte Kovaļevska, Ilze Sprance.

Skolas dzīvi skaistāku iekrāsoja Daces Priedoliņas vadī-
tais folkloras pulciņš, teātra spēle, par ko paldies Apolonijai 
Brūverei, Leonorai Atslēdziņai, Maijai Jansonei, Dairai Putri-
čai, Dzidrai Ozolai-Ozoliņai, Aelitai Niedrītei. Skolai ir bijusi 
sava avīze un literārais žurnāls. Šobrīd notiek laba sadarbī-

ba ar avīzi „Mana Madliena”.
Sports vienmēr ir bijusi Madlienas vidusskolas vizītkar-

te. Mūsu audzēkņi ir startējuši ar labiem rezultātiem ne vien 
rajona, vēlāk starpnovadu, bet arī Latvijas un ārpusvalsts 
līmenī. Paldies skolotājiem – Andrim Šrāderam, Jevgēnijam 
Liepam un Ritai Pučekaitei.

Gadu gaitā īpaša nozīme ir bijusi starptautiskajai sa-
darbībai. Skaisti un neaizmirstami kļuva tautu draudzības 
festivāli, atmodas laikā, iesaistoties projektos, izveidojās 
sadraudzība ar Norvēģiju, vēlāk Franciju, Ungāriju, Vāciju, 
Angliju un Somiju.

Izzinoši pētnieciska noritēja mazpulku darbība Vitas Vol-
kopas vadībā, un jaunsardzes kustībā īpašs paldies Henri-
jam Ulmim un Gunvaldim Kalvam. 

21. gadsimtā turpinās labi aizsāktās tradīcijas, īpašu no-
zīmi pievēršot izglītības kvalitātei un sekmēs veiksmīgāko 
skolēnu cildināšanai. Tiek pilnveidots interešu izglītības 
darbs, aktīvi darbojas skolēnu parlaments, un lielāka nozī-
me pievērsta skolas un Madlienas pagasta vēstures izzinā-

šanai.
Madlienas skolu vēstu-

re un atmiņu stāsti kā pēr-
les ir savīti grāmatā „Mana 
Madlienas vidusskola”, 
kurā savu piedzīvoto uzti-
cējuši direktori – Broņislavs 
Zukulis, Inga Elme (Šrāde-
re), Alda Karaseva, Edgars 
Viņķis; ilggadējie skolotā-
ji- Aina Šrādere, Andris Šrā-
ders, Leonora Atslēdziņa, 
Lija Ilze Rengarte, Silvija Tu-
tāne, Brigita Zukule, Klavdi-
ja Buša, Māris Siliņš; kā arī 
61 absolvents, kuru stāsti ir 
visskaistākā vēsture, kas iz-

dzīvota ar prieku un sāpēm, veiksmēm un bēdām, bet visas 
atmiņas caurstrāvo savas skolas mīlestība un visdziļākā cie-
ņa un pateicība skolotājiem.

Grāmatas „Mana Madlienas vidusskola” sakārtotāja-  
Zinta Saulīte, darba komanda – Elita Atslēdziņa, Mārīte 
Breikša, Alda Karaseva, Silvija Tutāne un Valentīna Malnača, 
maketētāja – Aija Pastare. Grāmatas finansiālie atbalstītāji- 
Madlienas pagasta pārvalde un Ogres novada pašvaldība.

Zinta Saulīte
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Lai skola būtu gaiša! Lai bērni skolā 
būtu priecīgi! Lai katrs mācību gads būtu 
interesants un jauks!

1.a klase un audzinātāja Vita Volkopa

Mana mīļā skola,
Tu esi kā krāšņa roze.
Katru dienu eju ar prieku,
Skola man dod daudz zināšanu. 
 Samanta Šmate, 2.a kl.

Mana skola – uz to es eju ar smaidu  
       sejā. 

Mana skola – vieta, kur uzzinu daudz      
       ko jaunu.

Mana skola – tur strādā labas 
skolotājas.
Mana skola – man tajā ļoti, ļoti patīk. 

Denīze Nora Dzene, 2.a kl.

Mana mīļā skola, 
Mīļi uzsmaidu tev.
Tik saulainas dienas,
Skolā ar prieku smaidu, 
jo tajā daudz zināšanu gūstu. 

Daniela Traine, 2.a kl.

Stundas kādreiz nezināmas,
Zvans ir skaļš un aizsauc mūs.
Skolotāja smaidot gaida,
Lai mēs visi atnākam.

Starpbrīdis ir ļoti jautrs,
Deju zāle patīk man.
Grāmatas ir pasakainas.
Lūk, šī skola gudra gan!
 Terēza Elza Rone, 3.a kl.

Mana skola kalnā stāv
Tik liela un skaista.

Rītos bērnus sagaida,
Vakaros tos pavada.

Un tā katru dienu
Skolā eju arī es.
Uzkrāju es zināšanas
Un vēl labas atzīmes.
 Ieva Kleinberga, 3.a kl.

Pašā kalna galā
Mana skola kā brīnumpuķe zied.
Tajā mācīties mēs ejam,
Spēlēties un priecāties.
Skolotāja jauka, mīļa
Mūs ar prieku mācīt grib.
Satikties ar draugiem gan
Skolā ļoti patīk man.
 Sandija Liepa, 3.a kl.

Mēs vēlam skolai būt tikpat skaistai, 
stiprai un jaukai arī turpmāk. Vēlam ilgu 
mūžu ar zinātkāriem skolēniem un mīļiem 
skolotājiem. Mēs mīlam savu skolu!

3.a klase un audzinātāja 
Signe Kušnire

Ātri pienāca tie gadi,
Kad mani sauca skolas sols.
Vēl tikko biju bērndārznieks,
Nu jau skolnieks es.

Zinību kalnā augstākajā 
Ik rītu ceļš mani nes.
Te, vidusskolā visskaistākajā,
Tērzē zēni un meitenes.

Te skolotāja visjaukākā
Māca padomus un gudrības
Un ir klāt brīdī skumjākajā,
Pārvarot pirmās grūtības.

Šeit mācījās mamma un tētis, nu arī es
Un, izrādās, arī omīte mana.
Tāpēc savai skolai novēlu,
Lai te mācās vēl daudzas paaudzes.

Raivis Andriksons, 4.a kl.

Pirmais saules stars
Man tieši acīs krīt.
Tas kutina un smīdina:
„Sveiks, draudziņ, 
Laiks uz skolu iet!”

Starp ozoliem un kļavām –
Pie estrādes,
Kas paslēpusies no vēja,
Ceļš ved uz skolu!

Tur gudrie burti, cipari un košās krāsas
Spēlējas ar mani.
Tā skaistākā no visām –
Tā mana skola.

Haralds Veide, 4.a kl.

Lielā kalnā skola stalta,
Skaista, skaista tā tur stāv.
Simtiem bērnu iekšā skraida,
Skolotāji priekā smaida.

Bērnu gudrības un uzvedība
Dāvā prieku skolotājiem.
Direktoru lepnu dara
Katra bērna panākumi.

Monika Dehteviča, 4.a kl.

Kurš izdomāja tevi, skola,
Kurš vārdu deva tev?
Ir kāds, kas droši gribēja, lai es
Ko dzīvē jaunu uzgleznoju,
Ko jaunu izdzīvoju,
Ko jaunu iegūstu un pilnveidojos.
Tu, mana skola,
Līdz galam tevi neizprotu.
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Tu esi liela, plaša, dziļa…
Tu esi jautra, brīžiem skumja,
Tu esi pilna bagātību!
Bez tevis nespētu ne nieka
Šai lielā dzīvē izdzīvot.
Lai kā man arī klātos,
Es vēlos, lai to, ko tu man devi,
Tas man allaž līdz nāk.   

Patriks Nikolajs Ozoliņš, 4.a kl.

Mana skola tik balta un stalta
Ir ieskauta lieliem kokiem,
Un bērnu priecīgās čalas
Tā gaida katru rītu.

Sofija Rudņika, 4.a kl.

Man patīk skola,
Patīk mācīties, spēlēties un skriet,
Patīk mācīties un desmitniekus somā  

       likt.
Skola, skola, tur grāmatu tik daudz,
Tās mācīties mūs sauc.
Burts pie burta kopā brauc,
Teikumus tie kopā sauc.

Pēteris Smilškalns, 4.a kl.

Lai skolā būtu zinātkāri un draudzīgi 
bērni, labi skolotāji, skaistas klases! Lai 
katrs bērns ar prieku nāktu uz skolu! Lai 
Madlienā vienmēr būtu vidusskola!

4.a klase un audzinātāja 
Marina Dišereite

Pašā Latvijas viducī mana skola, 
Madlienas vidusskola.
Pašā kalna galā mana skola, 
Madlienas vidusskola.

Tā skaistu koku ieskauta
No visām debess pusēm,
Tai Sise tek gar logu,
Metot skaistu loku.

Ik rītu gaida bērnus
Un sniedz tiem jaunus spēkus.
Māca jaunas gudrības,
Kas nes jaunas zinības.

Tur skolotāji vienmēr gaida
Jaukus bērnus platu smaidu.
Tiem zināšanu ļoti daudz,
Kaut bērni dažreiz prātu jauc.

Ak, skola, mīļā skola,
Tev vienmēr laba oma.
Tu mūsu sirdis sildi
Un mūžam prātu pildi!

Kristians Andress Balodis, 4.c kl., 
ar ģimeni

Mācos labā skolā es,
Kurā jauki skolotāji.
Arī draugiem nav ne vainas,
Tikai uz blēņām prāti nes.
Gudrību es gūstu daudz.
Klājas, protams, visādi, 
Bet man patīk mana skola,
Madlienas vidusskola.

Roberts Baltacis, 4.c kl.

No rīta, kad es pamostos
Un samiegojies izstaipos,
Nevaru vien sagaidīt,
Kad varēšu uz skolu skriet.
Skolā mani draugi gaida,
Skolotāja pretī smaida.
Tā vien liekas – Madlienā
Skola pati labākā!  

Voldemārs Teika, 4.c kl.

Mūsu skola krāsains dārzs,
Katrs bērns ir puķe skaista.
Skolotājs ir dārznieks labs,
Zina, ka tās jāaplaista.
Lai skolai manai nebeidzas laiks, 
Lai dzīvo dārznieki un puķes skaistas!

Harijs Jānis Pluģis, 4.c kl.

Caur liepu un ozolu aleju,
Kas stalti jau gadsimtiem stāv,
Iet bērni ar ziediem priecīgi,
Jo skolas laiks jau klāt.

Stāv Madlienas skola kalna galā,
Stalta, balta un kokiem skauta.
Jau četrdesmit piecus septembrus
Tā savās klasēs uzņem skolēnus.

Tu viena tāda starp daudzajām,
Kas atmiņā paliks uz mūžu.
Kā mīļa un gudra māmuļa,
Pie kuras es zinības guvu.

Letīcija Elizabete Ekkerte, 4.c kl.

Madlienas vidusskolā var iemācīties
Daudz ko jaunu,
Var sasniegt panākumus,
Var satikt draugus.
Ejam pulciņos mēs dažos,
Iemācāmies gaitas labot.
Eju es uz skolu savu, 
Pavadu tur laiku labu.
  Evelīna Tirzmaliete, 4.c kl.

Vēlam savai skolai būt tikpat krāšņai, 
skaistai un sakoptai. Lai nekad nebeidzas 
skolas laiks un bērni šajā skolā!

4.c klase un audzinātāja Dana Krēsliņa 

Kad lietus lielām lāsēm lija,
Mācības tad kaudzēm krita.
Lai cik arī liels tu būsi,
Skolu nekad neaizmirsīsi.
Lai skolai veicas! 

Justīne Mūrniece, 5.a kl.

Saule apspīd skoliņu
Skaistajā rudenī!
Lai skola krāšņi mirdzētu
Šajā skolas pasākumā!

Evelīna Liepiņa, 5.a kl.

Skola – manas otrās mājas
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Mīļā skola, novēlu, lai Tev būtu garš 
mūžs, lai daudz audzēkņu un laipnu sko-
lotāju!

Sanija Oleta Dombrovska, 6.a kl.

Skolai novēlu būt stiprai, skolotājiem – 
pacietību, strādājot ar skolēniem. Lai izdo-
das izaudzināt vēl vairāk talantīgu skolēnu, 
kuri lepotos ar savu skolu! Lai skola palīdz 
piepildīt daudzu skolēnu sapņus!

Nauris Nutovcevs, 6.a kl.

No visām skolā Tu, Madlienas vidussko-
la, man esi visskaistākā. Tev ir jauna cepurī-
te – sarkans jumts, liela sporta zāle un logi, 
pa kuriem var vērot dabu. Tavā skolā var 
apmeklēt pulciņus un piedalīties dažādos 
pasākumus. Novēlu, lai uz skolu vēl ietu 
daudz jo daudz bērnu.

Kristianna Vjatere, 6.a kl.

Tu esi visskaistākā skola. Lai Tev daudz 
skolēnu un panākumu!

Alise Pētersone, 6.a kl.

Esi, skola, skaista, stipra un pilna ar zi-
nātkāriem bērniem!

Undīne Dzene, 6.a kl.

Skolai ir skaists pagalms, plaša biblio-
tēka, labi un saprotoši skolotāji un draudzī-
gi klasesbiedri. Man liels prieks par to, ka 
tieši blakus ir mākslas un mūzikas skola.

Renāte Veļigurska, 7.a kl.

Madlienas vidusskola ir kā manas otrās 
mājas, audzinātāja un klasesbiedri kā vie-
na ģimene. Skolas iekārtojums – krāsains 
un vasarīgs, apkārtne – skaista un sakopta. 

Alise Trence, 7.a kl.

Madlienas vidusskolai šogad paliek 45 
gadi. Tie ir lieli svētki, tāpēc novēlu skolai 
pastāvēt tikpat ilgi kā līdz šim. Prieks, ka 
skolā mācās jauki, izpalīdzīgi un sportiski 
bērni.

Emīls Ernests Zvirbulis, 7.a kl.

Skolā ļoti mājīgi ir 2. un 3. stāvs. Tik-
pat mājīgas vajadzētu pārveidot arī klases, 
kāpņu telpas un 1. stāvu. Es skolā jūtos kā 
mājās. Skolotāji arī ir jauki un saprotoši.

Keita Lamberte, 7.a kl.

Visskaistākais laiks Madlienas vidus-
skolā ir rudens, kad lapas ir nobirušas un 
izveidojies krāsains paklājs. Skolā darbo-
jas dažādi interešu pulciņi. Augstā līmenī 
ir sports.

Elīza Liepiņa, 7.a kl.

Lai gan dzīvoju Lauberē, izvēlējos mācī-
ties Madlienā, jo šeit apmeklēju bērnudār-
zu un zināju, kas te mācīsies mani draugi. 

Madlienas vidusskola ir liela, skaista, mā-
jīga. Skolotājas ir labas. Dažos kabinetos ir 
interaktīvās tāfeles, un mēs varam skatīties 
pamācošas un zinātniskas filmas.

Ralfs Kriškāns, 8.a kl.

Esmu daļa no Madlienas vidusskolas, 
jo mācos šeit. Skolā ir daudz sportistu, 
mākslinieku, muzikantu un gudru skolēnu. 
Mūsu skola ar to var lepoties.

Diāna Pimčonoka, 8.a kl.

Paldies, skola, ka atļauj justies gandrīz 
kā mājās.Tu esi vieta, kur satiku draugus. 
No visas sirds novēlu Tev attīstīties un zie-
dēt spilgtai kā puķei plaukumā!

Mariko Vītoliņa, 8.a kl.

Uz skolu nāku ar prieku, jo te ir draugi. 
Katru reizi, atgriežoties no vasaras brīvlai-
ka, skola priecē ar jaunu interjeru.

Krista Streile, 8.a kl.

Sveika, mana skola! Mans pirmais lie-
lais piedzīvojums, zināšanu pils un otrās 
mājas! Mani pirmie soļi Tavās telpās bija 
pirms astoņiem gadiem. Spert soli pāri Ta-
vam slieksnim bija liels notikums. Pirmās 
emocijas, sajūtas, satiekot skolotājus un 
klasesbiedrus, kas nu jau kļuvuši labi drau-
gi, pirmās iegūtās zināšanas – tas viss, pa-
teicoties Tev, mana skola! Tu iemācīji lasīt, 
rakstīt un rēķināt. Te iemācījos kontaktēties 
un draudzēties ar vienaudžiem, būt atbildī-
ga par mācībām un sevi. Paldies Tev, mana 
skola, ka Tu esi! Vēlu Tev gaišu nākotni, 
daudz gudru un centīgu skolēnu!

Linda Smilškalne, 9.a kl.
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Madlienas vidusskolā ir interesanti, jo 
notiek dažādi pasākumi. Skola pieņem kat-
ru, kam ir gribasspēks un vēlme sevi izglī-
tot.

Elīza Rasma Bičevska, 9.a kl.

Novēlu, lai skolai būtu daudz naudas, 
jauns inventārs un modernākas ierīces. Vēl 
vēlos, lai skolā atvērtu kafejnīcu.

Ralfs Žurēvičs, 9.a kl.

Tu esi ļoti skaista skola, un Tevī ir patī-
kami mācīties. Novēlu, lai Tu vēl ilgi pastā-
vi, vēl vairāk attīsties un kļūsti modernāka, 
kā arī piesaisti arvien vairāk bērnu.

Ance Ikauniece, 10.kl.

Visu šo gadu laikā Tev ir nācies saskar-
ties ar dažādām grūtībām, kuras Tu esi pār-
varējusi, jo nekad nebiji viena. Tev vienmēr 
blakus bija skolotāji un skolēni, kas Tevi 
atbalstīja jebkurā brīdī. Ceru, ka tā būs arī 
turpmāk, tāpēc novēlu Tev būt tikpat stip-
rai, lai Tu varētu turpināt izglītot zinātkārus 
bērnus un jauniešus. Nezaudē savu mājas 
siltumu un labestības smaržu, kas Tevī mīt 
jau 45 gadus!

Ērika Bogdanova, 10.kl.

Tevī, skola, es zinu katru kaktiņu un 
stūrīti, varu staigāt ar aizvērtām acīm. Lai 
aprakstītu jautrās popielas, kurās ar klasi 
tapām par Dona bērniem vai „Lecam pa ve-
cam, lecam pa jaunam” dejotājiem, lai pie-
rakstītu scenāriju mazajās klasēs filmēta-
jiem seriāliem, lai uzrakstītu, cik jautri bija 
slidināties pa „Nāves” kalnu, līdz atsit gal-

vu pret šūpolēm un kalnā uztaisa trepes – 
man vajadzētu nopirkt kādu papīra ražotni.

Tu vienmēr esi bijusi sakopta un Tevī 
ir patīkami atgriezties. Tev ir burvīga ap-
kārtne ar tiltu, upi, kalnu un kokiem. Tev ir 
skaistas un plašas telpas, glītas puķudo-
bes. Tev jau ir viss. Varu vēlēties, lai Tev ir 
vairāk apbrīnotāju.

Tince Mūrniece, 10.kl.

Pateicoties Tev, man ir paši labākie 
draugi un klasesbiedri. Tevī vienmēr esam 
atradušies drošībā, siltumā, vienmēr pa-
ēduši un aprūpēti. Atmiņā palikušas ko-
pīgās ekskursijas un pārgājieni, gatavoša-
nās pasākumiem un sporta aktivitātēm. Tu 
mums vienmēr sniedz pašu labāko, rūpē-
jies par visiem. Man patīk, ka liela nozīme 
tiek pievērsta sportam.

Elīna Vosveniece, 10.kl.

Paldies Tev, skola, jo te esmu iepazinu-
si cilvēkus, kuri manā dzīvē kļuvuši ļoti sva-
rīgi un nepieciešami. Tu mums esi devusi 
otras mājas, kurās vienmēr varam atrasties 
drošībā. Skolotāji ir kļuvuši kā tuvi un mīļi 
cilvēki. Tu man esi likusi iemīlēt sportu, un 
skolas pasākumi saliedējuši klasesbied-
rus.

Laura Krupskaja, 10.kl.

Tu, Madlienas vidusskola, esi man de-
vusi vislabākos draugus, kādus vien var 
vēlēties. Tu esi devusi vislabāko klasi. Man 
patīk Tavs pozitīvisms, kas liek labi justies 
no rītiem. Mēs esam un būsim „trakā” kla-
se, ar kuru Tu tomēr varēsi lepoties nākot-
nē.

Jogita Lazdiņa, 10.kl.

Madlienas vidusskola ir manas otrās 
mājas. Novēlu skolai saules mūžu, un lai 
vienmēr tā ir pilna ar jaukiem skolēniem!

Ance Škutāne, 10.kl.

Zinu, ka ne reizi nešaubīšos un nenožē-
lošu, ka izvēlējos turpināt mācības Madlie-
nas vidusskolā. Šis ir bijis viens no manas 
dzīves pareizākajiem lēmumiem.

Ketija Povha, 11.kl.

Madlienas vidusskola man vienmēr būs 
kā otrās mājas. Ceru, ka tā nepazaudēs 
savu vidusskolas statusu.

Māra Kļaviņa, 11.kl.

Skolā notiek daudz dažādu pasākumu, 
kuros ir prieks piedalīties. Man ir ļoti pavei-
cies ar klases kolektīvu, jo tas ir atraktīvs, 
draudzīgs un zinošs.

Henrijs Augšpuls, 11.kl.

Mana skola ir gaiša un patīkama vieta. 
Skolēni draudzīgi, skolotājas – laipnas un 
palīdz bērniem, paskaidrojot mācību vielu 
vairākas reizes, kamēr skolēns sapratīs. 
Skola ir plaša, un tās teritorija vienmēr tīra. 
Savu skolu vēlētos redzēt vēl skaistāku, 
jo tā ir manas otrās mājas. Skola ir vieta, 
kurā es pavadu pusi no savas dzīves. Esmu 
laimīgs, ka varu mācīties Madlienas vidus-
skolā. Daudz kas ir padarīts, un nav vairs 
kā agrāk, bet daudz ko vēl varētu mainīt. 
Mācību kabineti ir izremontēti, bet vēlē-
tos redzēt tos aprīkotus ar interaktīvajām 
tāfelēm, jo tā būtu mums, skolēniem, in-
teresantāk, vieglāk un ātrāk apgūt mācību 
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vielu. Gribētos, lai zvans uz mācību stundu 
skanētu ar skaistiem dziesmas vārdiem, 
kas varētu man uzlabot garastāvokli. Tāda 
ir mana skola, un nekur citur nevēlos mācī-
ties. Gribētu, lai mani bērni un bērnu bērni 
mācītos šajā skolā. 

Eduards Praličs, 11.kl.

Madlienas vidusskolā es jūtos droši un 
brīvi, šaubos, vai būtu spējīgs aiziet uz citu 
skolu un pielāgoties visam man svešajam. 
Varbūt tā nav mana sapņu skola, bet te es 
jūtos gandrīz kā mājās. Tā ir skola, kas man 
ir vajadzīga.

Raimonds Batura, 11.kl.

Laiks skrien nemanot, pamirkšķinot 
acis, aizslīd gads pēc gada. Ir labi šajā stei-
gā apstāties un atminēties skolā piedzī-
voto. Madlienā ir mana pirmā skola, kurai 
manā sirdī vienmēr būs īpaša vieta.

Ieva Kristīne Jēgere, 12.kl.

Daudzi jaunieši bieži maina skolas savu 
vēlmju un ģimenes apstākļu dēļ. Par laimi, 
es esmu mācījusies tikai vienā skolā, savā 
skolā – Madlienas vidusskolā.

Anna Stauža, 12.kl.

Četrdesmit piektajā jubilejā skolai vēlu 
tikpat ilgu mūžu. Ceru, ka arī darbinieki ir 
iemīlējuši to un atdos sevi visu, lai tādas 
izjūtas būtu arī skolēniem. Mūsu skola var 
lepoties ar savu izglītības līmeni un to, ka 
tā pastāv tik ilgu laiku, neskatoties, ka sko-
lēnu paliek arvien mazāk. 

Evija Korovacka, 12.kl.

Esmu patiesi laimīga, ka par savām ot-
rajām mājām varu saukt Madlienas vidus-
skolu, kaut mācos šeit tikai trešo gadu. Šī 
ir tā vieta, kura glabās tik daudz atmiņu un 
mirkļu, kurus spēšu laiku pa laikam atce-
rēties, kad atgriezīšos uz salidojumiem vai 
arī vienkārši tāpat atbraukšu. Madlienas 
vidusskola – vieta, kas sasilda sirsniņas 

jebkuram skolēnam, skolotājam vai absol-
ventam ar gaišām un pozitīvām atmiņām 
par pavadīto laiku.

Evita Bresme, 12.kl.

Madlienas vidusskola – tās ir manas 
otrās mājas, kur vienmēr jūtos laimīga, kur 
vēlos atgriezties. Skola nav liela, arī skolē-
nu skaits sarucis, bet mani tas neuztrauc, 
jo domāju, ka labākas par šo skolu nav ne-
vienas. Sevi nespētu iedomāties kaut kur 
citur. Kas būtu skola bez skolotājiem, kas 
vienmēr palīdz, atbalsta un reizēm pat sa-
rāj, ja tas ir nepieciešams. Skolotājas ir ļoti 
atsaucīgas, saprotošas un ieinteresētas 
mūs izskolot. Apbrīnoju viņu pacietību un 
neatlaidību, skolotājas ir tās, kas mums tic, 
atbalsta un mudina tiekties sasniegt pilnī-
bu. Skola ir vieta, kur apgūstu zināšanas, 
kas būs nepieciešamas turpmākajai dzīvei. 
Mācības mūs visus vieno, un zināšanas – tā 
ir vērtība.

Estere Ozoliņa, 12.kl.
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Mans 1. septembris Madlienas vidusskolā bija tieši 
pirms 45 gadiem, kad uzsāku mācības 6. klasē – kā tagad 
mazmeita Ieva. Nikam ir 1. klasīte. Vēlu bērniem un skolai 
radošu garu! 

Labu vēlot, Nika un Ievas omīte Rita Rābe (Kuzmina),
 4. izlaiduma absolvente.

Madlienas vidusskolai novēlu daudz gudru audzēkņu, 
panākumus, smaidīgas skolotājas un veiksmīgu katru nāka-
mo mācību gadu.

Megija Cinīte, 1.a kl., un vecāki

Novēlam būt krāsainai, ar daudziem jaukiem, mīļiem 
skolēniem.

Linda Juodžonite, 1.a kl., un vecāki

Dzimšanas dienā novēlam skolai, lai katru gadu skolēnu 
paliek arvien vairāk un vairāk.

Paula Dūrīte, 1.a kl., un vecāki

Madlienas vidusskolu noteikti varu saukt par savu mīļā-
ko skolu. Lai gan neesmu vidusskolas absolvents, skolā pa-

vadīju deviņus savas bērnības un jaunības interesantākos 
gadus, absolvējot pamatskolu.

Skola manās atmiņās paliks kā gaiša vieta, kur apguvām 
zināšanas un tikāmies ar draugiem. Gadu no gada augot, gu-
vām pieredzi un kļuvām gudrāki, attīstoties kā personības. 
Pavadot skolā gandrīz ik dienu, bija sajūta, ka klasesbiedri 
un skolotāji ir mana otrā ģimene, un skola – otrās mājas, tā 
noteikti bija daļa no manis.

Vismīļāko paldies saku Madlienas vidusskolas skolotā-
jiem, kas palīdzējuši man pilnveidoties un augt. Ja ikviens 
no mums spēs skolai dot kaut mazumiņu, tā vienmēr pastā-
vēs un būs!

Artūrs Šmats

Mūsu [Liepu] ģimenes dzīve ar Madlienas vidusskolu 
ir saistīta vairākkārtīgi. Pirmkārt, tētis Lauris Liepa ir Mad-
lienas vidusskolas 29. izlaiduma absolvents. Otrkārt, tēta 
brālis Mareks Liepa arī absolvējis Madlienas vidusskolu. 
Treškārt, mans opis Jevgēnijs Liepa ir Madlienas vidusskolas 
sporta skolotājs nu jau ar 41 gada stāžu. Ceturtkārt, šobrīd 
Madlienas vidusskolas 3.a klasē mācos es, Sandija Liepa. 

Sandija Liepa, 3.a kl.
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Ir ļoti patīkami, ka pēc ilgāka laika atkal ir lieliska iespē-
ja atgriezties savā skolā ne tikai kā absolventam, bet arī kā 
vecākam, un zinu, ka varu būt drošs – mans bērns saņems 
pašu labāko, jo es taču to saņēmu!

Lauris Liepa

Kā vecāki esam priecīgi darboties skolas ārpusklases 
darbā, tuvāk iepazīstot skolas dzīvi un, cik iespējams, at-
balstot to. Novēlam skolai pastāvēt ilgus gadus un rast jau-
nas izaugsmes iespējas, draudzīgu un darbīgu pedagogu 
kolektīvu, talantīgus skolēnus. Pedagogiem veiksmi un iz-
došanos, gūt gandarījumu un sirdsprieku par savu darbu, 
skolēniem zināšanu apgūšanas prieku, profesionālus, sa-
protošus skolotājus, vecākiem lai nepietrūkst spēka, pacie-
tības un izpratnes, vadot savus bērnus skolas gaitās.

Mums ir tikai viens vienīgs ceļš,
Pa kuru iet,
tikai viena vienīga māja, kuru būvēt,
 un viens vienīgs dārzs,
kuru kopt, kopt un kopt.
Mums pārpārēm pietiek ar vienu ceļu,
ar vienu sauli, vienu sirdi krūtīs,
vienu mīlestību un ar
neskaitāmi daudzajiem jums,
kurus mīlēt.

Guna Brīvule un Lauris Liepa

Spēka maize,
Avots ceļā,
Lāpa visās krustcelēs –
Skola, mana skola –
Tu biji, esi un būsi!
                  (S. Kaņepe)
Uz pasaules ir patiesi 7 brīnumi, kas radīti caur cilvēka 

sirdi – prasme redzēt, prasme dzirdēt, prasme runāt, pras-
me domāt, prasme sniegt zināšanas, prasme uztvert mācī-
to, prasme mīlēt! Ar pateicību atceros skolā pavadīto laiku 
un izcilos pedagogus, kuri ar patiesu aizrautību sniedza zi-
nāšanas. Un nu jau mans dēls, 4.a klases skolnieks, turpina 
gūt zināšanas no nebeidzamā gudrības avota, kura pirmsā-
kums ir Madlienas vidusskola!

Novēlu manai Madlienas vidusskolai ar patiesu degsmi 

turpināt attīstīt prasmes un tālāk nodod saviem audzēk-
ņiem, lai absolventi ar lepnumu teiktu: „Esmu absolvējis 
Madlienas vidusskolu!”

Kā gribas vēl aizskriet
Līdz Sises krastam
Un pa akmeņiem šķērsot krastus,
Kāpt skolas kalnā,
Ieejot klasē, mulsi smaidīt
Un tad skaļi pateikt: „Labrīt!”
 Ar patiesu cieņu – Santa Veide

Madlienas vidusskolā sāku mācīties 1975. gada 1. sep-
tembrī. Mūs sagaidīja ļoti jauka un mīļa skolotāja Leonora 
Atslēdziņa. Mēs klasē bijām draudzīgi. Lielākajās klasēs ļoti 
patika rudens talkas p/s „Madliena” kartupeļu ražas novāk-
šanā. Jauki bija tautu draudzības festivāli, interesantas Va-
lentīnas Caunes vēstures stundas, radošas latviešu valodas 
un literatūras stundas pie skolotājas Silvijas Tutānes.

Skolotājai S. Tutānei novēlu izturību arī turpmāk, lai 
spēks mācīt mūsu bērnus! Paldies visam skolas kolektīvam 
par izturību! Vislielākais paldies manu bērnu klases audzi-
nātājām – Danai Krēsliņai, Mārītei Karņickai, Ilzei Bonderei 
un sākumskolas skolotājai Rasmai Vērpējai. 

Inga Puriņa

Skolas gaitas uzsāku vecajā skolā, pēc tam turpināju 
mācības jaunajā. Spilgti atmiņā palikusi klases audzinātā-
ja Ilze Rengarte. Mums skolotāja bija kā otra mamma. Vēl 
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joprojām pret viņu izjūtu lielu cieņu. Sporta stundas pie sko-
lotāja Andra Šrādera bija interesantas, vienmēr viņš iedves-
moja, ka sports ir vajadzīgs.

Novēlu skolotājiem divtik lielu izturību, mācot bērnus!
Laimdota Kāpostiņa

Novēlu skolai, lai izremontētu visas telpas un pie skolas 
uzceltu jautru izklaides laukumu! 

Marta Ramona Graudiņa
Lai skolā būtu saticība un mīlestība!

Kalvis Veinbergs
Madlienas vidusskolai 45 gadu jubilejā vēlu, lai visi būtu 

draudzīgi! 
Elvis Dišereits

Lai skolā būtu daudz gudrīšu! 
Santa Streile

Lai Tev, skola, būtu ilgs mūžs, un lai būtu daudz pirmo 
vietu! 

Ēriks Lūsis
Lai skolai ilgs mūžs, un vienmēr tā ir tik krāšņa! 

Signe Liepa
Lai veicas skolēniem, un Tev, mana mīļā skoliņa, tikai la-

bās domas! 
Ksenija Aļhimoviča

Lai veicas, un lai paiet vēl 45 gadi, bet skola izskatās tā-
pat kā sākumā! 

Andris Grāps

Ik reiz, jau pēc daudziem gadiem atkal kāpjot skolas 
kalnā, nu jau kā divu meitu mammai, kuras arī mācās mūsu 
skolā, sanāk pakavēties atmiņās par laikiem toreiz un ta-
gad. Atcerēties mūsu laiku pasākumus skolā, kādi paši bi-
jām, kādi ir tagad mūsu bērni. Skolotāji un skola saista kopā 
paaudzes. Un ir prieks satikt pedagogus, kuri mācīja mani 
un šobrīd skolo manas meitas. Skolotāji vislabāk redz laika 
ritējumu un to, kā mēs atspoguļojamies mūsu bērnos. Ir pa-
tīkami vērot, kā skola vizuāli mainās. Gandarījums par sko-
lotājiem, kuri ar prieku un degsmi dara savu darbu un atrod 
to īpašo pieeju katrai klasei, katram skolēnam, lai mācību 
process noritētu sekmīgi.

Lai īpaši veiksmīgs un krāsains, interesantiem notiku-
miem, pasākumiem piepildīts Madlienas vidusskolas 45. 
jubilejas gads!

Kristīne Kristjansone

Novēlam Madlienas vidusskolai ļoti lielu skolīgumu un 
darbīgumu. Būt modernākai un draudzīgākai!  Lai skola  pie-
dzīvotu vēl daudzus skaistus, krāsainus  un smaržīgus pir-
mos septembrus! Ilgu mūžu, raženu darbu, gudrus bērnus 
un saprotošus skolotājus! Lai vienmēr ir, ko mācīt un kas 
māca! Daudz laimes Tev dzimšanas dienā, mana skola! 

6.a  klases skolēni, viņu vecāki un audzinātāja

Sapņi zili kā ceriņi zied,
Laime – kā pīlādži balti.
Šos ziedus, šos ziedus neposti,
Ienāksies mīla un darbs!
Saglabāt esošo, pilnveidot jauno! Stiprus pamatus, 
veselu jumtu, zinošus pedagogus!

               10. klases vecāki

Man ir sajūta, ka tikai nesen absolvēju Madlienas vidus-
skolu, kaut gan tas bija 1999. gadā, kas, protams, nav tik 
tālā pagātnē. Nu mana vecākā meita Māra mācās 11. klasē 
un nākamgad pabeigs šo skolu, bet jaunākā meita Silva ir 6. 
klases skolniece. Novēlu, lai Madlienas vidusskolai netrūkst 
skolotāju ar neizsīkstošu enerģiju, lai nekad nerimst bērnu 
čalas starpbrīžos un lai skola vienmēr attīstītos! 

Daiga Kļaviņa

Madlienas vidusskolā ir mācījušies visi mani bērni. Gan 
man, gan viņiem šie gadi ir bijuši kā krāšņs un piedzīvoju-
miem bagāts ceļojums. Par to gribu no visas sirds pateik-
ties. Novēlu, lai skolai ir smaidīgi un izglītoti skolēni, pre-
timnākoši un mīļi skolotāji, gaišas un labiekārtotas telpas. 
Lai nemainās tradīcijas un saglabājas vērtības! 

Anita Līcīte
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Ak, valoda, valodiņa!
Mums ir tāds nacionālais varonis, ja pareizi domāju, viņš 

bija stiprs un bezbailīgs cilvēks un vienu reizi pat nokāva lāci 
ar kailām rokā, nogrieza tam ausis un piešuva savai cepurei. 
Vairāk par viņu nekā nezinu.

Vecais vīrs saprata to, ka viņam vairs nav daudz laika, jo 
viņš ir slims un pārguris, tāpēc viņš iekāpj gultā un gaida, kad 
aizies viņsaulē.

Romāna galu beigās neviens neieguva neko labu, un var 
saprast, ka skaudība cilvēku starpā nav laba lieta.

Grietiņas [traģēdijā „Fausts”] liktenis ir sajukšana prātā.

Edgars [novelē „Purva bridējs”] bija centīgs uz solījumu 
turēšanu, bet nekas nesanāca.

Edgars nespēj savai sirdij pavēlēt, lai pārstātu dzert.

Kristīnes tēvs bija dzērājs, kas palaida muti un rokas.

Akmentiņš ir turīgs, kārtīgs, godīgs cilvēks, bet Kristīnei 
liekas, ka viņam kaut kā pietrūkst.

Mālnieks [novelē „Salna pavasarī”] bija bagāts, skaistām 
drēbēm, pliku galvu, bez zobiem.

Kad tēvs nošāva Krustiņu [lugā „Pazudušais dēls”], viņš 
saprata to, ko ir izdarījis, un viņam sirds palika gan vieglāka, 
gan smagāka.

M. Zīverta lugā „Kāds, kura nav” viens no galvenajiem 
tēliem ir dzejolis.

Aspazija savos darbos ir ielikusi sirdi un dvēseli, arī Rainis 
nav skopojies.

Ojārs Vācietis vājprātīgi daudz rakstīja par Gauju.

Izlasot literatūras darbus, mums ir savs viedoklis. Daudz 
kam piekrītam, bet daudz arī apgāžam.

Mīlestība – tā ir cilvēka daļa, kura dalās ar kādu cilvēku.

Skaistajam reiz pienāk gals, bet mēs šo galu varam pagari-
nāt.

Cilvēkam vismaz jāguļ 8 stundas, jo, ja negulēs, tad visu 

dienu staigās aizpampis, noguris jeb kā mūmija.

Mācoties mūsdienu skolā, tev katru dienu atrodas cilvēks, 
kas paranormāli uzkrīt uz nerviem, konkrēti, nokaitina, taču 
kaut kā jau viņam tā mute jāaiztaisa.

Latviešu kultūrā ik uz stūra ir atziņu kopums.

Nākamais, kas iegāja manā galvaskausā, ir šāda atziņa: 
„Kur prāts, tur arī prasme.”

Trešais, ko varēju izmakšķerēt no savas galvas, ir šāds 
teiciens: „Ja vēlies redzēt savas sliktās puses, tad precies, bet, 
ja vēlies redzēt labās puses, tad mirsti!”

Sliktas atziņas nāk tad, kad tev ir slikta dūša vai slikts 
garastāvoklis.

12. klase – tā ir vidusskolas kulminācija, pašas beigas, 
kuras būtu jāpabeidz godam.

Vēlme mācīties ir, un, jo tā saglabājas pēc iespējas ilgāk, jo 
inteliģentāks paliec ik dienas visa mūža garumā.

Vecāki ļoti bieži spiež mani mācīties, bet par spīti es to 
nedaru.

Es lepojos ar savu valodu, jo tā ir tīra, skaista un mazsa-
maitāta.

Izglītība ir ļoti svarīga, jo cilvēks bez izglītības degradēsies 
un nogrims sava prāta bezdibenī.

Labu draugu ir viegli atrast, tikai ir jāzina, kāds viņš ir 
iekšēji.

Draudzību nevar nopirkt, bet, ja labi uzpērk, tad var.

Laiks nestāv uz vietas, un ar laiku nāk arī vecums.

Kurš kāpj cita dvēselē, tas ir gļēvulis.

Labāk ienaidniekam apiet apkārt, nekā skriet viņam virsū 
un dabūt nepatikšanas.

Ja labi mācās, tad nav grūti mācīties.

Materiālu apkopoja Zinta Saulīte


