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Patiesībā jau daudz nevajag. Tik 
to sajūtu, ka viss ir labi. Jo, kad labi, 
tad ir svētki, līdzsvars un miers: „Pal-
dies, visa ir gana – ne par daudz, ne 
par maz.” Pietrūkums jau rodas tad, 
kad liekas – ir par maz. Apmierinātība, 
kad ir labi ar to, kas ir. Daudzums un 
mazums, tādi nenoteikti lielumi – kas 
vienam par maz, citam par daudz un ot-
rādi. Un laimīgāks droši vien ir tas, kam 
pietiek ar mazumiņu, tāpēc nav jāizjūt 
tik liels pietrūkums. 

Daudz jau nekā nevajag, vien to 
pārliecību, ka esi pasaulei noderīgs. Ja 
noskumušajam iedot prieku, izsalkuša-
jam ēdienu, izmisušajam patvērumu, 
nosalušajam siltumu, tad paliek tā vieg-
li... viegli. Kad izdara kādam ko labu, 
paliek tā viegli. Kad cilvēks ir noderīgs, 
tad vienmēr ir viegli...

 Došanā ir liels spēks, vislielākais ir 
tieši tad, kad nepieciešams. Sajūtot to 
trauslo mirkli tieši tad, nevis vēlāk vai 

ātrāk. Un, lai zinātu, kad, tur jāsajūt 
otrs. Tik laimīgi ir tie, kas spēj sajust. 

Paskaties, cik skaisti krīt sniegs! It 
kā nekas īpašs, bet tomēr... Tik viegli tas 
apsedz netīro zemi, un pasaule paliek 
baltāka. Uz brīdi liekas – nav nekādu 
netīrumu, visi pazuduši, tikai baltais, 
labais palicis... Iekrist sniega kupenās 
un paņemt sev drusku tā baltuma...

Kad ārā skaidra, tumša nakts, pie 
debesīm var redzēt zvaigznes. Dienā 
tās nozūd un nerādās, lai gan ir turpat 
– debesīs, tikai neredzamas. Tā arī tum-
šos laikos skaidri redzami gaiši cilvēki. 
Tikai tad, kad grūti, tie parādās pie ap-
vāršņa un nāk ar savu mieru, ar savu pa-
līdzību, mīlestību un līdzcietību.

Daudz jau nekā nevajag – tik to sajū-
tu... Ka viss ir labi! 

Lai Tev balti, tīri un labi šajos svēt-
kos! 

Mareks Liepa

Ir jauki sajaukties
Ar ziemas baltumu...

Kā sarmai uzziedēt
Tik daudzveidīgi skaisti,

Spēt mirdzēt, iepriecēt
Pat dienās pelēkās, 

Kad mākoņi sedz
Saules spožo vaigu

/B.Debeļska/



Par mežu apsaimniekošanu Madlienas pagastā

2017. gada 16. novembrī pirms 
Ogres novada pašvaldības domes 
(turpmāk – dome) sēdes SIA „Forest 
Mentor Group” pārstāvis Gints Snikers 
informēja deputātus, ka pēc domes 
priekšsēdētāja Egila Helmaņa lūguma 
ir veicis pašvaldībai piederošo mežu 
īpašumu apsekošanu pagastos. (in-
formatīvā ziņojuma atstāsts pieejams 
interneta vietnē http://www.ogres-
novads.lv/lat/zinas__jaunumi/?pa-
ge=1&doc=235647)

„Madlienas pagastā mežos koki ir 
cirsti, bet neviens jauns to vietā nav ie-
stādīts, izcirstās platības ir aizaugušas 
dabiskā veidā ar mazvertīgām koku su-
gām. Būtībā koku ciršana pati par sevi 
nav nekas slikts, slikti ir tas, ka mežs 
netiek atjaunots,” norādīja G. Snikers.

Pagaidām vēl līdz galam neno-
skaidrotu apstākļu dēļ G.Snikera iztei-
kumi neatbilst patiesībai, jo pašvaldī-
bas mežos Madlienas pagastā visās 
izcirstajās platībās mežaudzes ir at-
jaunotas, tai skaitā periodā no 2010.-
2017. gadam mežaudzes ir atjaunotas 
32 nogabalos 37,05 hektāru platībā 
(Valsts meža dienesta dati) atbilstoši 
2012. gada 2. maija Ministru kabineta 
noteikumu Nr.308 „Meža atjaunoša-
nas, meža ieaudzēšanas un plantāci-
ju meža noteikumi” (turpmāk – Meža 
atjaunošanas noteikumi) 5. punktā 
noteiktajam, ka mežaudze uzskatāma 
par atjaunotu, ja meža tipos – silā, 
mētrājā, lānā, grīnī, slapjajā mētrā-
jā, viršu ārenī, viršu kūdrenī, mētru 
ārenī un mētru kūdrenī – mežaudze 
atjaunojusies ar priedi (priede aizņem 
vismaz 80 procentu no noteiktā mini-
māli nepieciešamā kopējā ieaugušo 
koku skaita), grīnī, slapjajā mētrājā, 
viršu ārenī, mētru ārenī, viršu kūdrenī, 
mētru kūdrenī pieļaujama segaudze 
(koki, kas rada labvēlīgus mikrovides 
apstākļus valdošās koku sugas attīstī-
bai), bet pārējos meža tipos atjaunotai 

mežaudzei ir pieļaujams jebkurš šo 
noteikumu 1. pielikumā minēto meža 
koku sugu sastāvs (kopumā 22 koku 
sugas). Meža atjaunošanas noteikumu 
5.4. punktā ir noteikts minimālais ne-
pieciešamais kopējais ieaugušo koku 
skaits atkarībā no valdošās koku sugas 
atjaunotajā platībā, tāpēc nereti arī 
mežaudzēs, kuras atjaunojas dabīgi, 
daļa koku tiek stādīti.

Saskaņā ar Zemkopības ministrijas 
veikto pētījumu, Latvijā 99 procentus 
meža veido vietējo sugu dabiska vai 
gandrīz dabiska ekosistēma ar dabis-
kām strukturālām, kompozicionālām 
un funkcionālām īpašībām, kurā no-
tiek vai nesenā pagātnē ir notikusi 
mežsaimnieciskā darbība. Lielākā 
daļa mežu Latvijā ir veidota, pielietojot 
dabisko atjaunošanos vai pārtraucot 
attiecīgajā teritorijā lauksaimniecis-
ko darbību, ļaujot mežam ieaugt, bet 
sētas vai stādītas audzes veido vidēji 
tikai 13 procentus meža. Tādi ir vidējie 
statistiskie rādītāji valstī. Zemkopības 
ministrijas izdotās „Latvijā audzējamu 
meža koku audzēšanas vadlīnijas” 
(turpmāk – Meža audzēšanas vadlīni-
jas) uzsvērts, ka, izšķiroties par meža 
dabisko vai mākslīgo atjaunošanu, jā-
novērtē ne tikai koku sugu bioloģisko 
un mežsaimniecisko īpašību atbilstī-
ba augšanas apstākļiem, bet arī pār-
liecinoši jāpamato meža audzēšanas 
mērķis – tīraudze vai mistraudze. Bū-
tiskas ir arī finansiālās iespējas, no-
drošinājums ar darbaspēku, topošās 
mežaudzes aizsardzības un kopšanas 
izmaksas. Lai izaudzētu produktīvu un 
noturīgu mežaudzi, lēmums par meža 
atjaunošanu jāpieņem, kompleksi iz-
vērtējot iepriekš minētos aspektus. 
G.Snikers savos secinājumos, iespē-
jams, apzināti vai nekompetences dēļ 
par mežu atjaunošanas metodes izvēli 
Madlienas pagastā nav izteicis nevie-
nu argumentētu pamatojumu.

Meža audzēšanas vadlīnijās norā-
dīts, lai izaudzētu produktīvu un no-
turīgu mežaudzi, būtiski ir izvēlēties 
augšanas apstākļiem atbilstošu koku 
sugu. Dažkārt koku sugu bioloģiskā 
vajadzība pēc augšanas apstākļiem, 
gaismas, mitruma, siltuma, barības 
vielām, ir ļoti atšķirīga, tādēļ, lai izau-
dzētu produktīvu mežaudzi, jāizvēlas 
tāda vietējā koku suga, kas vislabāk 
atbilst attiecīgajiem augšanas apstāk-
ļiem. Latvijas skarbais klimats, kam 
raksturīga nepastāvīga temperatūra 
un nokrišņu daudzuma svārstības, ie-
robežo koku sugu izvēli meža atjauno-
šanai, dominē priede, egle, bērzs, bal-
talksnis, apse, melnalksnis. Mākslīgi 
atjauno gandrīz vienīgi egli un priedi, 
pārējās koku sugas atjaunojas galve-
nokārt dabiski. Mežaudzes veidojošo 
sugu skaita pārlieka ierobežošana un 
tīraudžu veidošana ir ļoti riskanta kā 
no ekoloģiskā, tā komerciālā viedokļa. 
Bioloģiski ekoloģiskais sugu izvēles 
pamatojums ir primārais.

Tīraudžu audzēšanai, kuru, cik 
noprotu, ierosina G.Snikers, ir daudz 
risku, jo, stādot koku sugas tīraudzēs, 
notiek augšņu noplicināšanās, daudz 
vieglāk izplatās slimības un kaitēkļi, 
audzēm ir samazināta noturība pret 
nelabvēlīgiem apstākļiem.

G.Snikers savā „pētījumā” apgal-
vo: „Madlienas pagastā, ir veiktas 
kailcirtes, izcirstajām platībām ļaujot 
aizaugt, kā teikt, savā vaļā, iesējoties 
un ieaugot mazvērtīgiem kokiem un 
krūmiem.”

Meža audzēšanas vadlīnijās gan 
apgalvots, ka, atjaunojoties dabiski, 
pat ļoti mazauglīgās augsnēs sasto-
pamas vismaz 2 saimnieciski vērtīgas 
koku sugas, vidēji auglīgās palielinās 
līdz 3–4, bet ļoti auglīgās līdz pat 7 un 
vairāk vērtīgām koku sugām.

Dabiski atjaunotu mežaudžu 
priekšrocības:

•iespējams ieaudzēt konkrētas vie-
tas dabai tuvu mežaudzi, jo atjaunoša-
nās notiek ar tām koku sugām, kuras 
ilgstoši pielāgojušās dotajiem augša-
nas apstākļiem;

•dabiskā procesā panākama mis-
trotu mežaudžu veidošanās, kas ir 
viens no ekoloģiskās mežsaimniecības 
vadmotīviem;



•ja notiek laba dabiskā atjauno-
šanās, paaugstinās koku izlases ie-
spēja dabiskajā procesā un ar kopša-
nas cirtēm, iedzimtības ziņā veidojas 
augstvērtīgas mežaudzes;

• labi tiek izmantota un saglabāta 
augsnes auglība, jo netiek veicināta 
nedzīvās zemsedzes mineralizēšanās, 
kā arī augsne nesablīvējas un mazāk 
aizaug salīdzinājumā ar izcirtumiem, 
kurus sāk apmežot tikai trešajā gadā 
pēc kailcirtes;

•nav jāiegādājas stādāmais mate-
riāls, tiek ietaupītas stādījumu ierīko-
šanas un kopšanas izmaksas;

•dabiski atjaunojušos skujkokus 
tikpat kā neapdraud priežu lielais sme-
cernieks, tādēļ insekticīdu lietošana 
nav nepieciešama.

Pieņemot lēmumu par meža mākslī-
gu atjaunošanu, objektīvi jāizvērtē tās 
efektīvas izpildes priekšnosacījumi:

•sēklu un stādmateriālu ieguve;
•atjaunojamās platības sagatavo-

šanas iespējas;
•jaunaudžu ierīkošanas, kopšanas 

un aizsardzības izmaksas.
Lai arī mākslīgi atjaunotām mežau-

dzēm ir īsāks izaudzēšanas laiks, vien-

kāršāka kopšana un cirsmu izstrāde, 
jāņem vērā virkne trūkumu:

•cirsmas platība līdz atjaunošanas 
darbu veikšanai 5 gadus, mitrajos ag-
snes tipos pat 10 gadus, tiek izslēgtas 
no meža audzēšanas;

•skujkoku tīraudzēs iespējama 
mežaudzes noturības pazemināšanās 
pret nelabvēlīgajiem faktoriem;

•nabadzīgākajos meža augšanas 
apstākļu tipos sagaidāma augsnes fi-
zikālo un ķīmisko īpašību pasliktinā-
šanās;

•skujkoku tīraudzēs lielākās pla-
tībās pasliktinās barības bāze meža 
dzīvniekiem.

Svarīgs meža audzēšanas etaps ir 
atjaunoto mežaudžu kopšana, tāpēc 
pašvaldības mežos Madlienas pa-
gastā tiek veikts viss nepieciešamai 
darba apjoms, lai izkoptu atjaunotās 
mežaudzes. Madlienas pagasta pār-
valde ir viena no retajām pašvaldības 
struktūrām Latvijā, kas organizēja un 
piesaistīja Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzekļus 
šim mērķim, realizējot projektus pa-
sākumā „Meža ekonomiskās vērtības 
uzlabošana”. 2012. gadā tika īstenots 

projekts „Jaunaudžu kopšana nekusta-
majā īpašumā „Juceni””, izkopjot me-
žaudzes 13 hektāru platībā, piesaistot 
1864,47 eiro lielu ES finansējumu, bet 
2013. gadā tika izkoptas jaunās me-
žaudzes 26,4 hektāru platībā, piesais-
tot 4723,49 eiro ES finansējumu.

Pašvaldības mežu apsaimniekoša-
na Madlienas pagastā šobrīd notiek, 
ievērojot normatīvo aktu prasības, ne-
kādi normatīvio aktu pārkāpumi nav 
konstatēti, tāpēc neizpratni rada paš-
valdības vadības vēlme mainīt mežu 
apsaimniekošanas veicēju un pieaici-
nātā eksperta izvēle. Tas nav ne Lat-
vijas Lauksaimniecības universitātes, 
ne Latvijas Valsts mežzinātnes institū-
ta „Silava” eksperts, tas ir kāds Rīgas 
komersants ar viedokli, ka pašvaldī-
bas mežus „pareizāk” apsaimniekos 
komersants, kurš pats šādu ieteikumu 
ir sniedzis pašvaldībai, un tas pašval-
dībai izmaksās „tikai” 30% no cirsmu 
realizācijā iegūtā finansējuma, un kurš 
saskaņā ar LURSOFT 2017. gada 7. no-
vembrī publicētajiem datiem nav god-
prātīgs nodokļu maksātājs.

Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs 
Ojārs Atslēdziņš

„Kas ir Latvija? Jautājums, ko mēs 
katrs šajās dienās uzdodam. Latvija 
katram ir kaut kas īpašs, individuāls. 
Tā ir mūsu dzimtene, tā ir vieta, kur 
mēs esam izvēlējušies dzīvot, tā ir 
vieta, kur mēs gribam palikt,” svētku 
priekšvakarā teica pagasta pārvaldes 
vadītājs Ojārs Atslēdziņš.

Madlienā ir iedibināta skaista tradī-

cija – valsts svētkos sumināt tos dar-
biniekus, kuri nostrādājuši Madlienas 
pagastā vairāk nekā 15 gadus. Šogad 
apaļas darba jubilejas svinēja 12 cilvē-
ki. Pagasta pārvaldes vadītājs pateicās 
visiem darbiniekiem par ieguldīto dar-
bu un sveica jubilārus. 

40 gadus pašvaldībā nostrādājusi 
Rasma Brencēna (pagasta pārvalde), 

Vilnis Feodorovs (SIA „Madliena 2”).
Par 30 darba gadiem pašvaldībā 

sumināti Una Ločmele (VPII „Taurenī-
tis”), Pjotrs Povhs (SIA „Madliena 2”), 
Sandra Fokina (SIA „Madliena 2”), Ar-
nolds Teležis (SIA „Madliena 2”), Inese 
Andriksone (VAS „Latvijas Pasts”).

20 darba gadus Madlienā aizvadī-
juši Juta Isate (mūzikas skola), Evita 
Jākobsone (VTP „Madliena”), Mārīte 
Pētersone (Madlienas vidusskola, bet 
pirms tam ilgi SIA „Madliena 2”), Inese 
Bergmane-Behmane (sociālais centrs), 
Ojārs Atslēdziņš (Madlienas pagasta 
pārvalde). 

Ilggadējos darbiniekus ar priekšne-
sumiem priecēja Madlienas vidussko-
las audzēkņi Ivetas Mežajevas vadībā. 
Pēc tam Kultūras un jaunrades centra 
„Odivi” zālē ikviens varēja baudīt svēt-
ku koncertu, kuru sniedza „Vidzemes 
kamerorķestris” ar koncerta ciklu „Vēr-
tības nezūd…”, diriģēja Andris Riek-
stiņš. Pēc koncerta visi tika aicināti uz 
valsts svētku balli.

Guna Brīvule



 Grāmata „Mana Madlienas vidusskola” jau aizceļojusi pie dau-
dziem lasītājiem – absolventiem, skolotājiem, tehniskajiem darbinie-
kiem un interesentiem. Avīzē divarpus gadu garumā publicēti gandrīz 
visi absolventu atmiņu stāsti. Šoreiz vēl divi – Mareka Liepas, 24. izlai-
dums (1998), un Ivetas Streiles, 42. izlaidums (2016). Lai jauka lasīša-
na!

Skaisti un bagāti gadi

Esmu īsta madlieniete, jo šajā pa-
gastā dzīvoju kopš dzimšanas. Jau trīs 
gadu vecumā biju patstāvīga, visu gri-
bēju darīt pati, tāpēc vecāki nolēma, 
ka man jādodas uz bērnudārzu. Tā bija 
Madlienas pirmsskolas izglītības ies-
tāde „Taurenītis”, kur sāku mācīties 
2000. gada rudenī. Bērnību pavadīju 
bezrūpībā, tā bija skaista un priekpil-
na.

 2004. gadā uzsāku skolas gaitas 
Madlienas vidusskolā un mācījos 12 
gadus. Šis bija skaists un piedzīvoju-
miem bagāts laiks. 2004./2005. m.g. 
bija divas pirmās klases, līdz 3. klasei 
mūsu audzinātāja bija Vita Volkopa. 
Viņa bija sirsnīga un labestīga, vienmēr 
smaidīga. 4. klasē notika jauna skolē-
nu grupēšana. Klasē, kurā es mācījos, 

audzināšanu pārņēma Rasma Vērpēja. 
Pie viņas bija interesanti – ļoti daudz 
nodarbojāmies ar rokdarbiem, šuvām, 
adījām, tamborējām un mezglojām. 
Atceros skolas tirdziņus. Cik jauka bija 
sajūta, ka pati biju nopelnījusi naudi-
ņu!

Pamatskolā no 5. līdz 8. klasei au-
dzinātāja bija Aelita Niedrīte un 9. 
klasē – Elita Atslēdziņa. Pamatskolā 
bijām ap 20 skolēniem, no sākuma 
dzīvojām ļoti draudzīgi, bet, jo kļuvām 
vecāki, jo vairāk sākām atšķirties cits 
no cita un bija grūti saprasties. Uz pa-
sākumiem gan kļuvām saliedētāki un 
vienotāki, draudzīgāki un saprotošāki. 
Atminos, ka, sākot mācīties 5. klasē, 
man bija bailes no lielās skolas. Te bija 
jāsāk staigāt no kabineta uz kabinetu, 

tas bija nogurdinoši manām mazajām 
vienpadsmitgadnieka kājiņām, taču 
savā ziņā tas bija labs sports un arī 
veselīgi, vēlāk jau bijām pieraduši. At-
ceros, kā kopā ar skolotājām devāmies 
dažādās ekskursijās un mums bija 
daudz klases vakaru. Spilgti atmiņā 
palikuši nedarbi, kas sadarīti, lai pār-
baudītu skolotāju pacietību.

2013. gadā iestājos vidusskolā – ie-
sākām 19 skolēni, bet beidzām 15. Kla-
ses audzinātāja bija Elita Atslēdziņa. 
Viņa vienmēr centās mums palīdzēt, 
ja paši nespējām, meklēja risinājumus 
dažādās problēmās, cienāja ar gardu-
miem un uztraucās par mūsu sekmēm, 
allaž pamudināja visur piedalīties, ko 
arī darījām. Atceros, kā pasākumos, 
kad klasei bija jāuzstājas, skolotāja 
ar tekstiem stāvēja aizskatuvē un, ja 
kādam kaut kas piemirsās, klusītiņām 
pateica priekšā. Bija sajūta, ka viņa ir 
kā otrā mamma, kas rūpējas par mums, 
sniedz atbalstu, aizstāv un mēģina sa-
gatavot lielajai, grūtajai, piedzīvoju-
miem pilnajai pieaugušo dzīvei. Par to 
viņai milzīgs paldies!

Skolā mācījos ļoti cītīgi un daudzus 
gadus biju labiniece, vienmēr centos 
visu izdarīt, cik labi vien spēju, un pa-
līdzēju arī pārējiem, ja kāds to lūdza. 
Vislabāk atceros krievu valodas stun-
das pie Mārītes Karņickas. Tik jautra, 
ar labu humora izjūtu un radoša sko-
lotāja – ar tikai viņai raksturīgajiem 
izteicieniem! Vēl spilgtā atmiņā ir pa-
likušas matemātikas stundas pie Dai-
vas Lūses. Jauki bija redzēt skolotāju, 
kura pasmējās par savām kļūdām un 



pieņēma tās, noveļot vainu uz vecumu. 
Stundu laikā viņa dažkārt pastāstīja in-
teresantus dzīves stāstus, kuros mums 
ļoti patika klausīties.

Pēc skolas beigšanas 2016. gadā 
(42. izlaidums) iestājos Rīgas Pedago-
ģijas un izglītības vadības akadēmijā, 
lai apgūtu pirmsskolas un sākumsko-

las skolotāja specialitāti. Atceros, kā 
ar vecākiem daudz runājām par to, kur 
doties tālāk mācīties, kādu profesiju 
apgūt. Par pedagogu izdomāju mācī-
ties tāpēc, ka man patīk bērni, protu ar 
viņiem sadarboties un šajā profesijā ir 
nepieciešama izpratne par mākslu un 
radošums. Tad jau redzēs, varbūt mans 

dzīves ceļš vedīs atpakaļ uz bērnību – 
uz PII „Taurenītis” vai Madlienas vidus-
skolu.

Savai skolai novēlu: „Esi stipra, 
nepadodies, audzini labas, gaišas un 
radošas personības!”

Iveta Streile

Mani sauc Mareks, esmu Madlienas 
vidusskolas 1998. gada 24. izlaidums. 
Daudzi pazīst kā Žani vai Žanīti. Iesau-
ka no tēta Jevgēnija Liepas, kurš skolā 
joprojām ir sporta skolotājs, un viņu 
sauc par Žani. Tad nu es tiku nodēvēts 
par mazo Žanīti, jo bieži vien bērnībā 
gāju viņam līdzi uz skolu, un tad bija 
Žanis lielais un Žanis mazais.

Nevarētu teikt, ka skolā biju ļoti 
apzinīgs, cītīgs un prātīgs skolnieks. 
Drīzāk jau tāds, kaut kāds pa gaisu, 
bieži vien slinks. Bet man bija jauki 
klasesbiedri, it īpaši labs draugs Ūdrī-
tis (Andris Ūdrasala), kas ļāva norakstīt 
ķīmijas, algebras un ģeometrijas mājas 
darbus, jo no tiem skaitļiem nekā īsti 
nesapratu un bieži vien nebija laika 
mācīties, jo bijām pārāk aizņemti ar 
„blakuslietām”. Par to gan jāsaka liels 
paldies skolotājai Brigitai Zukulei, kura 
ļāva mums skolā darīt radošas lietas. 
Ar draugu Sandri Cileviču uzbūvējām 
skolas radio, ja pareizi atceros, radio 
nosaukums bija „Radio Poga”, kas ska-

nēja katru starpbrīdi skolas gaiteņos. 
Tad vēl sanācām kopā un veidojām 
skolas avīzi „Maska”. Spēlējām dis-
kotēkas un organizējām pasākumus. 
Vienā vārdā to laikam sauc par „ārpus-
klases darbu”. Tieši tā arī bija – vairāk 
ārpus klases nekā klasē. Laikam liela 
nozīme bija arī tam, ka vieta radio-
mezglam atradās trešajā stāvā blakus 
fizikas un ķīmijas kabinetiem, kur bija 
tāds kā mūsu radošais štābs. 

Ļoti paveicās ar klasesbiedriem un 
arī klases audzinātāju vidusskolā Ritu 
Grāvīti. Mēs bijām tiešām draudzīga 
un saliedēta klase. Un joprojām ir ba-
riņš no mums, kas regulāri satiekas un 
nepazaudē saites. Reti liela veiksme – 
klasesbiedri, kas ir arī labi draugi! 

Interesanti bija veidi, kā pelnījām 
naudu, lai aizbrauktu ekskursijās – at-
ceros, kā rudenī visa klase gājām lasīt 
ogas mežā, savukārt pavasarī stādījām 
kartupeļus. Un 12. klasē bija iespēja arī 
aizbraukt ekskursijā līdz Čehijai. Tur jā-
saka paldies mūsu klases audzinātājas 

izdomai – kāpēc gan sēdēt un kaut ko 
gaidīt, lai kāds iedod, ja var paši no-
pelnīt. 

Skaists laiks ir pavadīts. Patiesībā 
to novērtējam, kad esam jau prom. 
Nevar izcelt konkrētus atmiņu brīžus, 
liekas, viss bijis jauks – atmosfēra, 
cilvēki. Gribētos izmantot izdevību un 
pateikt lielo paldies pilnīgi visiem sko-
lotājiem, kas man jebko ir mācījuši! 

Kad kāds man jautā, kas es esmu, 
ar ko šobrīd nodarbojos, nezinu, ko 
īsti atbildēt –eksperimentētājs varbūt. 
Visu daru. Vienā vārdā nevar pateikt, ar 
ko tieši nodarbojos. Un tad, kad nevaru 
atbildēt, viena daļa domā, ka es esmu 
„bezģeļņiks”, jo man taču nav konkrēta 
rāmja, pēc kā vērtēt, kas esmu un kas 
neesmu. Un otra daļa domā, ka esmu 
„baigi gudrs un daudzpusīgs”. Taisnī-
bas nav ne vieniem, ne otriem, tā ir at-
rodama kaut kur pa vidu. Un, domāju, 
daudzi cilvēki, pat visu dzīvi nodzīvo-
jot, nevar pateikt, kas viņi ir, un bieži 
vien no tā kaunas. Tā, īsi sakot, cenšos 
būt cilvēks. Tas izpaužas tā, ka bez trīs 
standartnodarbošanās veidiem – ēst, 
gulēt un iet uz tualeti – mani interesē 
vēl kaut kas... 

Un ja par sasniegumiem, tad es 
neko dzīvē neesmu sasniedzis bez citu 
palīdzības. Ja teiktu, ka esmu, es me-
lotu, tāpēc tādu īstu personīgo sasnie-
gumu man nav. Ir viens labs un gudrs 
teiciens: „Ja esi zelts un tu spīdi, tev 
nevajag citiem to pierādīt... Viņi paši 
to redzēs!” 

No otras puses, ir tik viegli, jo nav 
ne pie kā jāpieturas, es varu būt jeb-
kas – vienu dienu Dj, citu dienu „bez-
ģeļņiks”, vēl kādu dienu varbūt māks-
linieks, vēl citu avīzes veidotājs, citu 
idiots. Tās lomas mainās kā dienas, 
nav vienādu identisku, katra ar kaut ko 
atšķiras, un tas ir skaistākais, jo nav 



Lāčplēša diena Madlienā

Ik gadu 11. novembrī, Lāčplēša die-
nā, visā Latvijā tiek iedegtas neskaitā-
mas sveces, pieminot Latvijas valsts 
armijas uzvaru pār Bermonta karaspē-
ku 1919. gada 11. novembrī.

Par godu šiem svētkiem pie Mad-
lienas pagastmājas kuplā skaitā pulcē-
jās madlienieši uz Madlienas Gaismas 
skrējienu, kas kļuvis par tradīciju.

Sanākušos uzrunāja Madlienas 
pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs At-
slēdziņš, aicinot būt saprotošiem un 
iecietīgiem citam pret citu. Pasākumu 
ar koncertu kuplināja Madlienas kultū-
ras nama pašdarbības kolektīvi – jauk-
tais koris „Madliena” (diriģente Liene 
Seržante, kormeistare Baiba Rulle) un 
pūtēju orķestris „Madliena” (diriģents 
Viesturs Lazdiņš, koncertmeistars Al-
vars Šteinbergs). Lai skrējiens būtu 
veiksmīgs, dalībniekus iesildīja līnij-
deju meitenes. 

Šogad skrējienā bija reģistrējušies 
vairāk nekā 100 dažāda vecuma dalīb-
nieki. Pēc skrējiena visus dalībniekus 
aicināja uz pagastmājas apaļo zāli, kur 
varēja sasildīties ar siltu tēju un grauz-
diņiem, kā arī apbalvoja veiksmīgākos 
skrējējus.

Paldies visiem, kas atbalstīja un pa-
līdzēja šo svētku organizēšanā! 

Guna Brīvule

vienveidības. Ļoti apbrīnoju un cienu 
tos cilvēkus, kas sevi ir atraduši kādā 
konkrētā amatā un visu dzīvi sevi piln-
veido, pieslīpē, līdz kļūst par meista-
riem. 

Man novēlējums skolai – nepazau-
dēt cilvēcīgumu un mainīties atbilstoši 
laikam. Šobrīd ir tā, ka viss ļoti, ļoti, 

ļoti ātri attīstās. Pasaulē ir informācijas 
pārbagātība, un kļūst grūti orientēties. 
No vienas puses, ir labi, ja datorā uz-
klikšķinot tu vari atrast to, ko vēlies, 
no otras puses, ir ļoti viegli apjukt, lai 
saprastu, kas tad ir noderīgs un kas 
nav. Ļoti daudz liekas, bezjēdzīgas 
„spaminformācijas”. Un, ja skola var 

dot to noderīgo, turēties pie vērtībām 
vai iemācīt izšķirot, kas ir noderīgs un 
kas nav, tad tas nozīmē, ka tā mainās 
atbilstoši laikam un ir vērtība. Tā kā 
jebkurā brīdī mūsu mainīgajā laikā viss 
var sabrukt, novēlu stabilus pamatus, 
lai nebrūk pēc iespējas ilgāk!

Mareks Liepa



Novembris, šķiet, ir sarkanbalts 
– Latvijas krāsās. Un tumši pelēks, 
jo miglainas dienas, koki bez lapām, 
salijis asfalts un agri vakari. Un vēl 
dzeltens – ar sveču liesmiņām un 
lāpu ugunīm. Arī Madlienas Mūzikas 
un mākslas skolā novembris iesoļo ar 
visām šīm krāsām, izdāļā tās katram, 
iespiež plaukstā un sirdī. 

Novembris sākās nopietni – arī pe-
dagogiem jāmācās! Rokās pildspalvas, 
lapas pierakstiem, tumši zils un balts, 
esam taču skolā! Bija noorganizēti pro-
fesionālās kompetences pilnveides 
tālākizglītības kursi „Izglītojamo uz-
vedības korekcijas iespējas un līdzek-
ļi”. Lektore psiholoģe Inga Dreimane 
pārliecināja ar savu erudīciju, plašo 
redzesloku un pašas pieredzi ar spu-
rainiem pusaudžiem. Kursu tematika 
pārauga lekcijā audzēkņu vecākiem 
„Kā palīdzēt bērnam būt veiksmīgam”. 
Lektore atgādināja tik zināmo, bet ik-
dienā bieži piemirsto – cik svarīgs ir 
mīļums, glāsti, pieskārieni komuni-
kācijā ar savu bērnu, cik tam, kā norit 
mūsu saziņa, ir liela nozīme bērna per-
sonības izveidē. Ir svarīgi ļaut bērnam 
pašam pieņemt lēmumus un arī kļūdī-
ties. Mīlestība nav – izdarīt otra vietā, 
mīlestība ir – būt blakus un atbalstīt. 
Vecākus uzrunāja arī skolas direktore 
Vita Ervalde, direktores vietnieces mā-
cību darbā Sarmīte Paegle un Inta Put-
niņa-Cīrule.

Un tad krāsu izvirdums – sadrau-
dzības karnevālā! 9. novembrī skolā 
ieradās ciemiņi – Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolas Mūzikas nodaļas 
audzēkņi. Madlienas un Mārupes sko-

lu klavieru skolotājas – Eva Stirāne un 
Madara Kalniņa – draudzībai piešķīru-
šas spārnus, aicinot uz draudzību arī 
savus audzēkņus. Klavierkoncerts par 
godu Latvijai, svinot gan tās dzimša-
nas dienu, gan ieražu svētkus Mārti-
ņus. Sarkanbaltsarkanās krāsas mirdz 
dziesmu izvēlē, atlasīti latviešu autoru 
skaņdarbi. Košā krāsu palete sasaucas 
ar maskošanās tradīciju, kas iesākās 
Mārtiņos. Katrs koncerta dalībnieks 
bija pagatavojis masku, kas, viņaprāt, 
vai nu atspoguļo skaņdarba nosauku-
mu, raksturu vai paša sajūtas, kompo-
zīciju izpildot. Uz skatuves kāpa gan 
kaķīši, gan stirniņas, gan vāverītes, gan 
citi zvēri un tēli. 2. klavierspēles klases 
audzēknis Haralda Veide bija pārtapis 
izteiksmīgā putnā, savukārt 5. klavier-
spēles audzēkne Paula Trence bija sa-
vai maskai pieskaņojusi izteiksmīgu 
grimu – skumjas asaras (jo izpildītā 

kompozīcija – Ilze Arne „Elēģija”). 4. 
klavierspēles klases audzēkne Tija Ka-
čanova uz skatuves kāpa divreiz – gan 
lai nospēlētu duetā ar savu skolotāju 
Evu, gan lai atskaņotu Arvīda Žilinska 
„Deju”, katram skaņdarbam pieska-
ņojot citu masku un tērpu. Spilgts bija 
3. saksofona klases audzēknis Volde-
mārs Teika, viņš bija sajutis paša ro-
kenrola garu. Paldies Lienei Kampusai 
un Alisei Pētersonei – meitenes, kā arī 
ikviens dalībnieks saņēma atzinības 
rakstu kādā īpašā nominācijā. Atzi-
nība Terēzas Elzas Rones ģimenei, jo 
ne tikai Terēza, bet arī viņas brālītis 
un māsiņa skatītāju rindās bija tērpti 
pamanāmās, ļoti mīlīgās ežuka un vā-
verītes maskās. Abas skolotājas – Eva 
un Madara – ne tikai kopīgi nospēlēja 
duetā, bet bija ievērojušas noteikumu 
– sagatavot maskas. Pasākums ieguva 
rotaļīgu, dzīvespriecīgu noskaņojumu, 
maskas ienesa daudzas un dažādas 
krāsas!

Mākslas nodaļa novembri krāso 
tieši tikpat košu, cik mūzikas nodaļa 
ar karnevālu. Madlienas pagasta pār-
valdes ēkā ir izvietotas divas Mākslas 
nodaļas audzēkņu darbu izstādes – 
kultūras namā apskatāmi audzēkņu 
dažādu gadu diplomdarbi, savukārt 
pagasta bibliotēkā – izstāde „Kārļa 
Hūna darbu interpretācijas mācību 
darbos”. Krāsas un nebēdnība mijas ar 
nopietnu attieksmi un vēstures izpēti. 

17. novembrī Madlienā tika svinēti 
valsts svētki, to ietvaros godināti pa-
gasta ilggadējie darbinieki. Starp tiem 
arī mūsu skolas Mūzikas nodaļas sko-



lotāja Juta Isate. Viņa K.Kažociņa Mad-
lienas Mūzikas un mākslas skolā ir no-
strādājusi divdesmit gadus. Šajā laikā 
piedzīvots, sajusts un redzēts daudz, 
katram gadam un katram notikumam 
ir sava krāsa, tik daudz audzēkņu iepa-
zīts un skolots, taču visu vieno un sais-
ta Jutas apzinīgā attieksme pret darbu 
un mūziku. Paldies, skolotāj!

Savukārt vakarā Kultūras un jaun-
rades centrā „Odivi” ar koncertu ciklu 

„Vērtības nezūd…” viesojās Vidzemes 
kamerorķestris un komponists Andris 
Riekstiņš, kurš bija arī pie diriģenta 
pults. Vidzemes kamerorķestris par 
vienu no saviem mērķiem izvirzījis uz-
devumu profesionālo klasisko mūziku 
aizvest pēc iespējas tuvāk klausītājam 
Latvijas mazpilsētās un pagastos, kon-
certos iesaistot vietējo mūzikas skolu 
audzēkņus. Šoreiz kopā ar orķestri uz-
stājās mūsu skolas audzēkne Terēza 

Elza Rone. Viņa apgūst vijoles spēli pie 
pedagoga Rūdolfa Bahmaņa, ir pieda-
lījusies dažādos konkursos. Kompo-
nists tieši šim koncertam bija aranžējis 
Terēzas izpildīto Vilhelma Frīdemana 
Baha „Pavasari”. Valdīja pozitīva un 
draudzīga atmosfēra, skatītājus salie-
dēja un novembra vējos nosalušās sir-
dis sildīja komponista Andra Riekstiņa 
humors un veselīgā pašironija. Tika at-
skaņoti gan komponista oriģināldarbi, 
gan aranžējumi. Tik fantastiski svētkus 
svinēt pa īstam, ar prieku, bez lieka 
patosa un mākslotām pozām, ar sirds 
pašu viducīti sajūtot, ka Latvija – tie 
esam mēs katrs katru dienu! Latvijas 
lielākā bagātība ir tās cilvēki! 

Novembris ir tieši tik krāsains, cik 
krāsaini esam mēs paši. Arī pelēkajam 
ir toņi un nianses, arī tumšākajā gada 
laikā krāsas dzīvo mūsos – emocijās, 
sarunās, darbos un reizumis nedarbos. 
Gleznosim, zīmēsim, šūsim, veidosim, 
radīsim, muzicēsim, dziedāsim, spēlē-
sim! Spēlēsimies un pasaule atspēlēs 
pretī. Ar visām tās krāsām!

Novembra kaleidoskops „Taurenītī”

 Dabā novembris iezīmē pārejas 
laiku no rudens uz ziemu, kas nes sev 
līdzi īsas dienas un tumšus vakarus, 
biežas lietavas, asu un brāzmainu 
vēju, pirmo salu un sniegu, kurš ātri 
vien nokūst, bet pirmsskolā „Taurenī-
tis” šis laiks ir priecīgs, aktivitātēm un 
svētkiem bagāts mēnesis.

No 30. oktobra līdz 3. novembrim 
pirmsskolā „Taurenītis” piecu un seš-

gadīgo bērnu grupas piedalījās Valsts 
policijas rīkotajā sociālajā kampaņā 
„Supervaronim nepazust!”, kur kopā 
ar Supervaroņiem Annu un Tomu bērni 
noskaidroja un uzzināja par rīcību, kas 
saistīta ar drošību dažādās situācijās. 
Lai kļūtu par Supervaroņiem, „Pīpenī-
tes” un „Saulespuķes” grupu bērniem 
vajadzēja iegūt piecas superspējas, 
lai zinātu atbildes uz pieciem jautāju-

miem – kas jādara, ja esi nokļuvis ne-
laimē vai bīstamā situācijā, jāiemācās 
palīdzības tālruņa numurs 112 (asocia-
tīvā spēle „Sejiņa” – 1 – mute, 1 – de-
guns, 2 – acis), jāprot izstāstīt palīdzī-
bas tālruņa operatoram, kas noticis, 
jāzina mājas adrese, kā sauc vecākus, 
bet sešgadīgie bērni mācījās mammas 
vai tēta telefona numuru, kā arī pie-



dalījās viktorīnā „Mazie Supervaroņi”. 
Rotaļnodarbībās skolotājas ar bērniem 
runāja ne tikai par drošību, bet arī zī-
mēja un krāsoja Supervaroņus, gata-
voja īpašas Supervaroņu maskas un vi-
zītkartes 112, bet pēc piecu superspēju 
iegūšanas bērni saņēma apliecības un 
medaļas kā atgādinājumu, ka šīs spē-
jas katru padara par aizsargātu Super-
varoni!

2. novembra rīts bija īpašs, jo „Pīpe-
nītes” grupa kopā ar skolotājām Vinitu 
Mūrnieci, Aiju Simsoni, skolotāja palī-
gu Agati Kārkliņu devās braucienā uz 
„Zelmas maiznīcu” Lielvārdes novadā. 
Paldies par ieteikumu apmeklēt šo 
maiznīcu sakām Līvijas Blumbergas tē-
tim Rolandam Blumbergam. Mājīgajā 
maizes ceptuvē mūs sagaidīja Saim-
niece – maizes cepēja Ligita Lastmane 
un Miltiņš – Juris Lastmanis. Pirms sā-
kām lielo strādāšanu, veicām trīs bū-
tiskas lietas – nomazgājām rokas, ar 
burvju skaitāmpantu atbrīvojāmies no 
niķiem un stiķiem un sasildījām sirsni-
ņas, sūtot labas domas. Pēc tam klau-
sījāmies aizraujošo stāstu no „grauda 
līdz maizei”, iepazināmies ar maizes 
gatavošanas un cepšanas procesu. 
Tad sākās visinteresantākais darbs, 
kad bērni paši no sagatavotās mīklas 
veidoja kliņģerus, sātīgās maizītes ar 
sieru, linsēklām un saldās maizītes ar 
dažādām piedevām – rozīnēm, kanēli, 
cukuru un āboliem. Kad visi gardumi 
izcepās un telpu piepildīja brīnišķīgas 
smaržas, ļāvāmies ēšanas priekiem un 

piparmētru tējas baudīšanai pie klāta 
svētku galda. Labi paēduši, izmēģinā-
jām graudu malšanu dzirnakmeņos, 
un tad jau bija laiks posties atpakaļ-
ceļam uz mājām. Atgriezāmies ganda-
rīti, priecīgi, pozitīvām emocijām un 
iespaidiem bagāti.

10. novembra rītā gan mazi, gan lie-
li ķekatnieki devāmies ārā, skaļi rībinot 
un grabinot pašgatavotus skaņu rīkus, 

lai atzīmētu gadskārtu ieražu svētkus 
– Mārtiņus. Lielo saimi sagaidīja Saim-
niece (Daiga Ozola), Mārtiņš (Aija Sim-
sone) un Gailis (Vinita Mūrniece). Svēt-
kus svinējām ar tautiskām rotaļām, 
mīklu minēšanu, dziedāšanu, ticēju-
mu un tautasdziesmu skandēšanu, 

ar jautrām atrakcijām – „ābolu ražas 
vākšanu”, „rikšošanu ar zirdziņiem” 
un „gaiļu sacensībām”. Visi Mārtiņ-
bērni piedalījās arī radošajā meistar-
darbnīcā un gatavoja lielus, krāsainus 
gaiļus. Tomēr vislielākais pārsteigums 
bija vizināšanās zirga pajūgā. Bērni ar 
lielu sajūsmu sagaidīja Inetu Leitāni ar 
zirgu Sigma, lai dotos jaukā Mārtiņdie-
nas braucienā. Noslēgumā Saimniece 
visus cienāja ar garšīgiem pīrāgiem, lai 
spēks un izturība katrai dienai. Paldies 
par jauko vizināšanu zirga pajūgā Ine-
tai Leitānei, par svētku muzikālajiem 
priekšnesumiem mūzikas skolotājai 
Ilvai Kaulačai, vecākiem par sagādāta-
jiem Mārtiņdienas ķekatnieku tērpiem, 
gatavotajiem skaņu rīkiem „Saules-
puķes” un „Pīpenītes” grupām.

17. novembrī devāmies uz kultūras 
namu, lai valsts svētku svinīgajā pa-
sākumā godinātu Madlienas pagasta 
ilggadējos darbiniekus. No mūsu iestā-
des sveicām skolotāju Unu Ločmeli par 
apzinīgi, godprātīgi un atbildīgi veiktu 
darbu, strādājot 30 gadus pirmsskolā 
„Taurenītis”.

Drīz klāt arī decembris – Ziemas-
svētku gaidīšanas laiks. Tiksimies 
Ziemassvētku eglīšu pasākumos: 19. 
decembrī- 9.30 „Magonītes” grupai, 
16.00- „Pīpenītes” grupai, 17.00- „Sau-
lespuķes” grupai. 20. decembrī- 9.30 
„Vizbulītes” grupai, 16.00 - „Zvaniņa” 
grupai, 17.00- „Pienenītes” grupai.

VPII „Taurenītis” vadītāja vietniece
          izglītības jomā Aija Simsone



Patriotisma nedēļas pasākumi Madlienas vidusskolā

Novembris ir patriotisma mēnesis, 
kad savu tēvzemi uzlūkojam ar īpašu 
cieņu un mīlestību, jo svinam Lāčplēša 
dienu un Latvijas Republikas prokla-
mēšanas svētkus. Tā ir iespēja katram 
savu devumu parādīt darbos, godināt 
valsti ar dziesmu, deju vai teātra spē-
li un būt lepniem, ka esam dzimuši un 
auguši Latvijā. Arī Madlienas vidussko-
las skolēni apliecināja savas tēvzemes 
mīlestību, aktīvi iesaistoties pasāku-
mos un apzinīgi veicot mācību darbu.

10. novembrī notika Lāčplēša die-
nai veltīts Madlienas vidusskolas sko-
lēnu un pedagogu gājiens pie piemi-
nekļa Madlienas kapu kalniņā. Dzeju 
patriotiski deklamēja 5. klases skolēni. 
Piemiņas brīdi ar lielu atbildību vadīja 
11. klases skolnieks Raimonds Batura. 
Piemiņas brīdī runāja Madlienas vidus-
skolas direktors Edgars Viņķis, Madlie-
nas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs 
Atslēdziņš un jaunsargu pulciņa vadī-
tājs Gunvaldis Kalva. Pieminot brīvības 
cīņu varoņus, tika aizdegtas sveces un 

nolikti ziedi, visi bijām vienoti ne ti-
kai klusuma brīdī, bet arī kopdziesmā 
„Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas”.

17. novembrī Madlienas vidusskolā 
notika valsts svētku sarīkojums. Vie-
notību pasākumam piešķīra skanīgs 
valsts himnas dziedājums, svinīgumu 

– Madlienas pagasta pārvaldes vadītā-
ja O. Atslēdziņa un mūsu skolas direk-
tora E. Viņķa svētku uzruna, kā arī sek-
mīgāko skolēnu sveikšana. Madlienas 
pagasta pārvaldes Atzinības rakstus 
saņēma Elīza Rasma Bičevska, Linda 
Smilškalne (9.a kl.), Ērika Bogdanova, 
Laura Krupskaja (10.kl.), Henrijs Augš-
puls, Raimonds Batura, Māra Kļaviņa, 
Rainers Kriškāns, Sonora Sproģe (11.
kl.), Evita Bresme, Krista Klesmane, 
Evija Korovacka (12.kl.).

Pasākumu ar īpašu patriotisma sa-
jūtu vadīja 10 vidusskolēni, katrs at-
klājot dažādos Latvijas ceļus, kas ved 
dabas plašumos un atgriežas tepat 
– Latvijā un manās mājās. Skatītājus 
priecēja visi Madlienas vidusskolas 
interešu izglītības kultūrizglītojošie ko-
lektīvi. Paldies 2.-4. klašu korim, dzie-
došajiem 1. klases skolēniem, 4. klašu 
meiteņu trio un 5.-6. klašu vokālajam 
ansamblim, 8.-12. klašu vokālajam 
ansamblim un vokāli instrumentālajai 
grupai – visi kolektīvi darbojās skolo-
tājas Ivetas Mežajevas vadībā. Svētku 
pasākumu kuplināja Madlienas vidus-
skolas teātra pulciņš Gundara Caukas 
vadībā, deju kolektīva „Lienīte” 1.-2. 
un 3.-4. klašu grupa (vadītāja Vineta 
Tumane) un instrumentālās mūzikas 
pulciņa dalībnieki, kas muzicēja sko-
lotāja Anda Bičevska vadībā. Paldies 
visiem, kas piedalījās pasākumā un 
nodrošināja tā tapšanu! Lai Dievs svētī 
mūsu Latviju, mūsu Madlienu un mūsu 
mājas!

Maruta Viduce-Ševele



22. decembrī plkst. 19.00 Madlienas kultūras namā

Madlienas kultūras nama mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvu Ziemassvētku koncerts

„VIENS NO MUMS!”
PIEDALĀS:

Bērnu deju kolektīvs „Lienīte” – vadītāja Dana Krēsliņa
Jauniešu deju kolektīvs „Daina” – vadītāja Agrita Kaužena
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Made” – vadītāja 
                                                                      Vineta Tumane
Līnijdeju kolektīvs – vadītāja Elita Kaužena
Jauktais koris „Madliena” – diriģente Liene Seržante, 
                                               kormeistare Baiba Rulle
Senioru jauktais vokālais ansamblis „Tik un Tā” – vadītāja     

                                                           Pārsla Jēkabsone
Pūtēju orķestris „Madliena” – diriģents Viesturs Lazdiņš,    

                                  koncertmeistars Alvars Šteinbergs
Amatierteātris „Madliena” – režisors Gundars Cauka

Visi mīļi aicināti un gaidīti!

29. decembrī plkst. 13.00 Madlienas kultūras namā

Senioru Vecgada balle
Pasākumu kuplinās Lielvārdes 
senioru biedrības senioru deju 
kolektīvs „Sidrabotie gadi”. 

Dejas kopā ar Skuju ģimeni no Kokneses.

            Mīļi aicināts ikviens, līdzi jāņem
           „groziņš” un labs garastāvoklis!

Transportu nokļūšanai uz pasākumu
 līdz 27.12.2017. pieteikt Madlienas pagasta pārvaldē,    

      tel. 65039185.

                                                                                                 

„Sanāksim kopā un iedegsim prieku –
egles zaļajos zaros tā svecītes liek.”

                               (Lija Brīdaka)

K.Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skola 
14. decembrī plkst. 17.00 

aicina uz Mūzikas nodaļas audzēkņu koncertu 

 
Koncerts skolas zālē, ieeja brīva, aicināti visi! 

15. decembrī plkst. 13.00
Madlienas kultūras namā

Ziemassvētku eglīte pirmsskolas 
vecuma bērniem

(Ziemassvētku eglīte Madlienas pagastā 
deklarētajiem pirmsskolas vecuma bērniem, 

kuri neapmeklē bērnudārzu)

Ciemos nāks Ziemassvētku vecītis 
un viņa draugi. Būsiet mīļi gaidīti!

 Sestdien, 9.decembrī, plkst 12.00

      Madlienas bibliotēka
aicina uz

Ikviens interesents varēs izgatavot Ziemassvētku 
dekorus no papīra un dabas materiāliem.  

Nodarbības vada Agrita Kalniņa un Dace Iraids 

Bērnus līdz 8 gadiem aicinām piedalīties ar kādu pieaugušo. 
Līdzi ņemiet labu garastāvokli! 

Laipni aicinām apmeklēt! 

21. decembrī plkst. 17.00
Madlienas vidusskolā



Līdzjūtības

Paliek balta ziedu taka,
Rudens zelts, zem kājām bērts,

Un no dziļās laimes akas
Pasmelts tik, cik atvēlēts.

                        
Mūsu visdziļākā līdzjūtība

 Jūlijam Beļavniekam 
un tuviniekiem, māsu smiltājā pavadot.

                               SIA „Madliena 2” 

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.

Atkal, zeme, tava velēna vaļā tiek klāta.
Atkal viena dziesma līdz galam izdziedāta.

Izsakām līdzjūtību Baumaņu ģimenei, 
no Jāņa atvadoties.

  Kaimiņi „Madarās”

Pa rudens piemirkušām takām
Aiziet vasaras un ziemas.

Aiz klusiem, nedzirdamiem soļiem
Paliek tavas mūža dienas.

Izsakām dziļu līdzjūtību un skumju 
brīdī esam kopā ar Bruno Lucs

tuviniekiem, viņu kapu kalniņā aizvadot.

Plāteres traktoru brigādes bijušie darbabiedri

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājums tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
 Ārai Kalniņai, 

no brāļa uz mūžu atvadoties.

Bijušie darba kolēģi

Caur dvēseli sāpju dzīpari lokās, 
Klājis dzīvības zaļumu aizsaules rīts, 

Ne vairs darba, ne glāsta rokās, 
Mūžības gājums skuju vainagos tīts.

  
Šajā sāpju brīdī esam kopā ar  mūsu kolēģi 

Viesturu Lazdiņu un viņa ģimeni, tēvu mūžībā pavadot. 

Lai mūsu klusa un patiesa līdzjūtība palīdz
 pārvarēt sāpju smagumu!

                                                              
                                      Madlienas kultūras nama kolektīvs

Uzsākam stāstu ciklu „Ja zini, pastāsti!”
Pirmā stāstu pēcpusdiena „Stāsti par akmeni”

 š.g. 16. decembrī no plkst.13.00 līdz 15.00  
Madlienas pagasta bibliotēkā

Inta Oša stāstīs par iežu izcelsmi, 
iedalījumu un Latvijas dižakmeņiem.

Edīte Lase iepazīstinās ar unikālo akmeni pie
 Jaunlašu mājām.

Vai Tu zini, kur ir Imanta Ziedoņa dižkoku atbrīvotāju 
grupas izkoptā piemiņas birzs Kārlim Hūnam? Un ko 

akmenī ir iekalis Vilnis Titāns?

Varbūt arī Tu vari pastāstīt par kādu interesantu 
akmeni Madlienā?

Ja Tevi tas interesē vai ja Tu to zini, atnāc un pastāsti!

8.janvārī no plkst.10.00 līdz plkst.17.00
MADLIENĀ PIE PAGASTMĀJAS 

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma 

vēstuli – BEZ MAKSAS
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR
• bez nosūtījuma – 20,00 EUR

Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
• 1 projekcija 6,50 EUR (ģimenes ārsta nosūtījums 

nav nepieciešams)

* KARDIOGRAMMA ar aprakstu 5,00 EUR 
                                     (bez ģimenes ārsta nosūtījuma)
*D vitamīna noteikšana 4,50 EUR

PACIENTU  PIEŅEMŠANA  PĒC IEPRIEKŠĒJA  
PIERAKSTA  PA TĀLR: 25431313

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111


