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Nekas nestāv uz vietas. It kā jau var 
pamanīt, ka vasaru nomaina rudens, ti-
kai tās lielās dzīves pārmaiņas parasti 
notiek pēkšņi, nesagatavoti. Vakar vēl 
viss bija pa vecam, bet te – negaidīti 
pavisam kas cits. Pieradums pie tā, ka 
visam jānotiek atbilstoši mūsu vēlmēm 
un iegribām, rada nesagatavotību iz-
maiņām. Arī nedrošību un bailes. Bet 
izmaiņas notiek – ik mirkli. Saskatīt tās 
un sajust, ļauties un neturēties pie ie-
rastā – liels izaicinājums!

Tā jau apgalvo, ka pieradumam 
liels spēks – tik liels, ka tas bieži vien 
neļauj saskatīt iespējas. Taču cilvēks 
tik ļoti alkst pēc kaut kā jauna, nebi-
juša. Pieradums to atņem un ražo it kā 
nemainīgo ikdienu. Viens un tas pats, 
viens un tas pats, un nekas jauns ne-
notiek, nekas nemainās. 

Ir absolūtā pārliecība, ka pienāks 
rīts un būs jādodas savās ikdienišķa-
jās gaitās, ir ticība tam, ka satiksim 

savus draugus, būs ierastās vietas, 
kurp dosimies, viss būs kā parasti, pa 
vecam. Savdabīgs burbuļa efekts, kurā 
ieslēgtas visas mūsu domas un sajūtas 
par šo pasauli – ir jābūt tā un ne citādi. 
Tas ir tas, tas ir tāds un tas šitāds. Tik 
ļoti pierasts pie ierastā... 

Un, kad nenotiek tā, kā iecerēts, nāk 
vilšanās, dusmas, bailes – tas viss, no 
kā cilvēce cenšas izvairīties. Mēs ne-
esam sagatavoti nevēlamajam scenā-
rijam, tieši tāpēc tik daudz problēmu. 
Neesam sagatavoti, ka iecerētais var 
nepiepildīties, ka labos nodomus kāds 
nenovērtēs, ka vajadzēja būt tā, bet 
ir pavisam citādi. Bieži vien pietrūkst 
vidusceļa un gatavības kā vienam, tā 
otram scenārijam. Sanāks – labi. Nesa-
nāks – arī labi. Jo tad nav zaudējuma 
sajūtas, tad ir pa vidu, kad ir gatavs vi-
siem iespējamajiem scenārijiem. 

Varbūt, lai būtu patiesi stipram, tur 
nav vajadzīgas dūres, tur vajag prast 

atlaist to, ko nevar paturēt. Atbrīvot 
savu pieķeršanos no lietām, vietām, 
cilvēkiem... Kamēr ir labi, tikmēr bau-
dīt to. Kad laiks pārmaiņām – pieņemt 
tās un neiestrēgt pagātnes skaistajās 
atmiņās. 

Mūžīgais burbuļa efekts... Lai arī 
visapkārt ir neizmērojami plašumi, 
tomēr drošāk ir izveidot tam visam 
apkārt caurspīdīgu, plānu sienu, kura 
katrā mirklī var plīst. To tad daži sauc 
par drošību – turēties pie ierastā. Un, 
kad plīst, tad neaizsargātības un ne-
drošuma sajūta parādās... Lai arī nav 
nekā tāda, kas paliek nemainīgs, to-
mēr prāts arvien būvē jaunas un jaunas 
sienas, lai aizsargātos...

Kad paceļ galvu augšā, var ieraudzīt 
debesis – to plašumu, kur nav robežu. 
Patiesībā nekam nav robežu... Tik bez-
galīgi kā debesis arī mēs esam...

  Mareks Liepa                            

Pa stundai vien, pa dienai vien
mēs ejam tuvāk rudenim

un saules nestai dziesmiņai
vējš neļauj vārdus izdziedāt.
Pa ziedam vien, pa ziedlapai

Vējš aiznes visu tālumā,
Mums paliek tikai atmiņas
par saules ziediem vasarā.

Pa mirklim vien, pa mirklim vien
mēs esam tuvāk rudenim,

un rudens izrotāt mūs sāk,
bet katru gadu savādāk –

katru gadu savādāk.
( Ā. Āre)
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„Visskaistākām ogām pasaulē
Šogad pilni pīlādžu zari”

(Imants Ziedonis)

Septembris, pilni zari pīlādžu un 
saules. Kārļa Kažociņa Madlienas Mū-
zikas un mākslas skola piebirusi pilna 
smaidošu cilvēku. Pirmā skolas diena. 
Direktore Vita Ervalde sveica visus ar 
jaunā mācību gada sākšanos un no-
vēlēja ikvienam sasniegt savu mērķi 
– mūzikas nodaļas  audzēkņiem apgūt 
instrumenta spēli un  mākslas nodaļas 
audzēkņiem prasmi attēlot un izveidot 
dažādas lietas, vecākiem nodrošināt 
bērniem iespēju apgūt papildus pras-
mes mūzikas un mākslas jomā, skolo-
tājiem nodot savas zināšanas intere-
santā un aizraujošā veidā audzēkņiem.

 Pa vasaru skolā izremontētas trīs 
klavieru nodaļas klases, paldies Andim 
Bičevskim par paveikto darbu. Skola ir 
gatava 30 gadu pastāvēšanas svinī-
bām novembrī. Par godu lielajai jubile-
jai viss novembris iecerēts kā svinību 
mēnesis, katru nedēļu rīkojot pa kon-
certam, kurā piedalās visi noteiktas 
nodaļas audzēkņi. 30. novembrī notiks 
skolas salidojums.

 Pirmajā klasē mācības šogad uz-
sāks 19 bērni, viņus mīļi sveica direk-
tora vietnieces mācību darbā, dāvinot 
mācību uzsākšanai nepieciešamās 
darba burtnīcas. Savukārt audzēkņi, 
kas centīgi mācījušies un sevi radoši 
pierādījuši iepriekšējā mācību gadā, 
tika pie direktores sniegtām atzinībām, 
bet viņu vecāki – pateicībām. Augustā 

no skolas pēc 21 darba gada atvadījās 
mākslas skolotāja Vineta Kazeka. Tieši 
tikpat ilgi – 21 apzinīgu un atbildīgu 
gadu – kā direktores vietniece mācību 
darbā skolā aizvadījusi skolotāja Sar-
mīte Paegle, kas amata pienākumus 
tagad uzticēja klavieru nodaļas absol-
ventei Evai Knospiņai. Eva atgriezusies 
darbā no bērna kopšanas atvaļināju-
ma. Skolotāju rindas šogad papildinās 
5 jauni pedagogi – skolas absolvente 
Sanita Rešinska un skolas kultūras 
metodiķe Santa Siliņa mākslas noda-
ļā, savukārt mūzikas nodaļā flautas 
pēli turpmāk mācīs Sarmīte Granta, 
sitaminstrumentu spēli Aleksandrs 
Pļeskačs, bet klarnetes un akordeona 
spēli Dainis Garūts. Mākslas nodaļā 

uz kādu laiku direktora vietnieces pie-
nākumus veiks Ineta Frēliha.  Kopumā 
skolā tiek īstenotas 8 profesionālās 
ievirzes programmas 88 audzēkņiem 
un 6 interešu izglītības programmas 
52 audzēkņiem, šogad interešu izglītī-
bā jaunums – keramika pie skolotājas 
Sanitas Rešinskas, visi interesenti ir 
laipni gaidīti. 

 Lielu paldies direktore sacīja Ojā-
ram Atslēdziņam kā ilggadējam pa-
gasta pārvaldes vadītājam par skolai 
sniegto atbalstu. Savukārt Ojārs Atslē-
dziņš izteica pateicību Vitai Ervaldei 
par sekmīgu skolas vadīšanu, skolas 
darbu nodrošinot ar kvalificētiem pe-
dagogiem un spējot atrisināt ik prob-
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lēmu. 
Svinīgo sadaļu noslēdza koklētāju 

kopa no Rīgas „Austras koks” Laimas 
Jansones vadībā.  Dalībnieces, dažā-
du profesiju pārstāves, kokles spēli 
sākušas  apgūt pirms trim gadiem, kad 
dvēseles meklējušas jaunu garīgās iz-
augsmes ceļu. Lieliski saspēlējušās un 
sadziedājušās, 7 koklētājas savā pulkā 
ieaicinājušas arī bundzinieku – ritma 
meistaru. Kopas dalībnieces galveno-
kārt spēlē uz  Latgales koklēm, savu-
kārt atraktīvā virtuoze Laima Jansone 
demonstrēja prasmi uz dažādām kok-

lēm, arī uz unikālas, pasaulē vienīgās 
basa kokles (pavisam viņai ir astoņas 
dažādas kokles). Un, kā apliecināja 
kopas dalībnieces, Laima kokli spēlē 
gan priecīgos brīžos, gan skumjos un 
pat tad, kad esot dusmīga, viņa ņemot 
kokli un dodas mežā izspēlēties. Tieši 
to – sadraudzēties ar savu instrumentu 
un mājās uz tā īstenot neiespējamas 
lietas – mūzikas nodaļas audzēkņiem 
novēlēja viesmākslinieces, jo arī Laima 
skolas laikā esot bijusi mazs mūzikas 
huligāns, kas iemācījusies ne tikai sa-
prasties, bet brīnišķīgi pārvaldīt kokli.  

Koncertu apskaņoja Mareks Liepa 
un Edgars Mežajevs, paldies par at-
saucīgo sadarbību. Tieši tāpēc mums  
ir lielisks pagasts un lieliska skola, jo 
tajā strādā lieliski cilvēki.

Lai sirsnīgā koncerta radītais paci-
lājums un prieks pavada ikvienu, kam 
septembris nozīmē jauna gada sāku-
mu! Pīlādzis ir svētībai, pilni koki ogu 
pareģo bagātīgu gadu, lai tāds tas arī 
ir! 

Santa Siliņa, kultūras metodiķe
Foto - Andis Bičevskis

„Krapes ņiprie 2019” – radoši un aktīvi 
bez mobilā telefona

No 12. līdz 17. augustam Ogres no-
vada 25 bērniem bija iespēja pabūt 
izglītojošā sporta un atpūtas nomet-
nē. Bērni šo nedēļu pavadīja telšu 
pilsētiņā, aktīvi darbojoties. Viens no 
nosacījumiem bija – neizmantojam 
mobilos telefonus. Šis nosacījums iz-
devās, jo nav nepieciešams telefons, 
ja bērniem ir pieaugušo piedāvājums  
par saturīgu laika pavadīšanu dabā un 
telpās. Par to parūpējās skolotāja un 
nometnes vadītāja Rita Pučekaite jau 
laikus, plānojot nodarbības, piesaistot 
pedagogus, meklējot sponsorus, kad 
rakstīja un iesniedza projektu, lai sa-
ņemtu finansējumu no Ogres novada 
pašvaldības bērnu vasaras nometnes 
organizēšanai Madlienas vidusskolas 
Krapes filiālē.

Kopā ar J. Baltaču Lobes dzirnavās 

bija iespēja pabūt dabā, pļavā, kā arī 
eksperimentēt ar ūdens un elektro 
enerģiju. 

V. Volkopa piedāvāja smilšu aplikā-
ciju 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, stikla krūzīšu apglezno-
šanu un floristiku. 

Skolotājas R. Pučekaite un V. Volko-
pa vadīja nodarbību slaimu gatavoša-
nā. Tas izraisīja īpašu bērnu interesi.

M. Auziņa un D. Balode kopā ar bēr-
niem gatavoja pūķus, ko lidināt skolas 
apkārtnē. M. Auziņa kopā ar bērniem 
devās pārgājienā pa Krapes pagastu 

un iepazīstināja ar tā izcelsmi un vēs-
turi, vāca pelašķus, lai pagatavotu ve-
selīgu sīrupu.

Sporta aktivitātes vadīja D. Balode 
un R. Pučekaite. Visi, kopā darbojoties, 
veidojām sapratni, ka vakarus var arī 
pavadīt sarunās, spēlējot galda spē-
les, sportojot bez mobilajām tehnolo-
ģijām. 

Vakaros pirms miega bija kopīga 
filmu skatīšanās. Ik pa laiciņam bērni 
gatavojās popielai un modesskatei,  ko 
rādīja vakara pasākumos. 

Vecāku dienā izglītojošu nodarbī-
bu par bišu dzīvi un bišu produktiem 
vadīja K. Kristjansone, piedāvājot ra-
došas nodarbes bērniem un vecākiem, 
gatavojot vaska drāniņas un dažādus 
dekorus. Par kopīgām vecāku un bērnu 
sporta aktivitātēm rūpējās D. Balode, 
kā arī kopā izgatavoja paštaisītus bur-
buļu pūšamos un pūta burbuļus.

Mums bija arī brīnišķīga pavāre D. 
Kusiņa, kas lutināja visu nometnes lai-
ku. Paldies Dinai par garšīgajām mal-
tītēm.

Vecāku dienā mielojāmies arī ar 
gardiem pīrāgiem, kurus skolas mājtu-
rības klasē mums izcepa Krapes skolas 
darbiniece Lita. Paldies!

Paldies I. Stikutam ar ģimeni  par 
atbalstu un finansējumu ekskursijai uz 
„Skrīveru saldumiem”. Bērniem bija ie-
spēja iepazīties ar saldumu ražošanu 
un arī pašiem iemēģināt roku konfek-
šu ietīšanā. Paldies arī Krapes pagas-
ta pārvaldes vadītājai I. Sandorei par 
transporta nodrošināšanu ekskursijā. 
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Vēlāk veldzējāmies peldvietā un  spē-
ļu laukumā pie Lobes ezera laivu bāzē 
„Vecbordzēni”. Paldies par šo iespēju 
saimniekam Pēterim ar kundzi.

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 
savu darbu nometnes laikā.

Aptaujājot bērnus, konstatējām, ka 
patika viss, ko darījām, viņi aizrautīgi 
gribēja piedalīties visur, pabeidza ie-
sākto. Pati daba mums piedāvāja visas 
savas izpausmes – lietu, sauli, bet no-
slēgumā burvīgu vakaru piknikam un 
dziesmām pie ugunskura. Ceram, ka šī 
aizrautība un radošums turpināsies arī 
ikdienas darbā skolā. Kas zina, varbūt 
uz tikšanos nākamgad...?!

Vita Volkopa

No 19. līdz 23. augustam Madlienas 
vidusskolā norisinājās sporta un atpū-
tas dienas nometne „Madlienas vasara 
2019”. Nometnes darbība tika vērsta 
uz diviem skolā populārākajiem spor-
ta veidiem – volejbolu un vieglatlētiku, 
treneri M. Līcītis, G. Tipāns, J. Liepa. 
Šogad kā papildus sporta veids tika 
izvēlēts basketbols, un to vadīja BK 
OGRE basketbolists Kristaps Dārgais.

 Nometnes gaitā dalībniekiem 
bija iespēja pilnveidot savas prasmes 
šajos sporta veidos un uzlabot fizisko 
sagatavotību. Atpūtas brīžos skolotāja 
I. Smilškalne vadīja stikla apgleznoša-
nas nodarbību. Tika organizēti galda 
spēļu turnīri – galda teniss, novuss, 
dambrete, noslēgumā saņemot arī go-
dam nopelnītās medaļas. Apbalvoju-
mu bija daudz,  jo arī vieglatlētikā un 
volejbolā noslēgumā tika organizētas 
sacensības.

Vēlos izteikt pateicību Ogres no-
vada pašvaldībai par finansējumu 
nometņu organizēšanai un Madlienas 
vidusskolai par atbalstu projektu īste-
nošanā.

Protams, vislielākais paldies abu 
nometņu pedagoģiskajam un tehnis-
kajam personālam, bez kuru atbalsta 
un nesavtīgā darba nebūtu iespējamas 
šīs divas jaukās nedēļas 53 aktīvajiem 
Ogres novada skolēniem.

Rita Pučekaite, nometņu vadītāja
Foto-Rita Pučikaite, Guna Brīvule
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Madlienas pagasta sporta svētki

17. augustā norisinājās Madlienas 
pagasta sporta svētki, pulcējot 130 da-
lībniekus. Ne mazums bija ieradušies 
arī atbalstītāji no tuvākām un tālākām 
Latvijas vietām. Laikapstākļi kā pasūtī-
ti – bija tieši piemēroti aktīvās atpūtas 
baudīšanai. 

Sportot sākām jau no paša rīta. 
Stadionā tūlīt pēc atklāšanas spēkos 
mērījās vieglatlētikas pratēji četrās 
vecuma grupās šādās disciplīnās – 60 
m skrējienā, 100 m skrējienā, izturī-
bas skrējienā, lodes grūšanā, šķēpa 
mešanā, bumbiņas mešanā un tāllēk-
šanā, uzrādot augstus sasniegumus. 
Līdz ar vieglatlētiem stadionā speciāli 
izveidotā laukumā devās arī 7 strītbola 
komandas. Šeit gan jāteic liels paldies 
Ogres novada Sporta centram par aiz-
dotu pārvietojamo baskatbola grozu. 
Ļoti sīvās cīņās jau ceturto gadu pēc 
kārtas uzvaras laurus plūca komanda 
„Mangaļi”, kuras sastāvā nemainīgi – 
Guntis Lazdiņš, Jānis Bagātais, Mairis 
Dzenis un Armands Mežaraups. Pa-
visam klusi stadiona otrā galā Aelita 
Lazdiņa un Vinita Mūrniece izklaidēja 
pirmsskolas sportistus kopā ar vecā-
kiem. 

Nemanot pienāca pusdienas laiks. 
Šogad mūsu vēderus lutināja un pal-
dies vārds par gardo zupu jāsaka Dai-
gai Kļaviņai un pārējām viņas „čakla-
jām rociņām”. 

Pēcpusdienā pārcēlāmies tuvāk 
skolai, kur notika sacensības plud-
males volejbolā vīriešu un sieviešu 
komandām, nedaudz vēlāk arī netra-
dicionālie sporta veidi („Trāpi, ja vari”, 
„Veiklās pēdiņas”, „Abi kopā”), fotoo-
rientēšanās, petanka un šautriņu me-

šana. Mazākie bērni varēja bez maksas 
draiskoties pa piepūšamo pilsētiņu. 

Pludmales volejbols šī gada svēt-
kos bija pulcējis 3 sieviešu un 15 vī-
riešu komandas. Sieviešu konkurencē 
uzvaru guva komanda „GK” – Gerda 
Salmiņa, Krista Ģēģere, vīriešu kon-

kurencē, arī nezaudējot nevienu spēli, 
pārāki bija „Otdix” – Raivis Ozoliņš, 
Lauris Enkuzens, Jānis Ontužāns.

Dienas otrajā pusē norisinājās kon-
kurss, kurā pēc nejaušības principa 
tika izvēlēts viens laimīgais no 18+ 
pieteikušos dalībnieku saraksta. Par 
uzvarētāju kļuvu Tīna Kukule, balvā ie-
gūstot mūsu atbalstītāja A/s „Aldaris” 
Mežpils alus izlasi.

Jāsaka liels paldies Madlienas 
pagasta pārvaldei, Madlienas vidus-
skolai, kā arī kolēģiem no biedrības 
„Saules avots” par dalību un atbalstu 
turnīra organizēšanā. Vēlreiz jāpiemin 
arī A/s „Aldaris” par sagādātajā ūdens 
pudelītēm un balvu fondu lielajām ko-
mandu sporta spēlēm – strītbolam un 
pludmales volejbolam.

Paldies visiem, kas ieradās, uz tik-
šanos nākamajos pasākumos!

Gerda Sedoja
Foto-Lauris Liepa
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Jaunais mācību gads ir sācies

Satikšanās prieks un apziņa, ka 
turpmākā gada garumā ir gaidāmi jauni 
izaicinājumi un nopietns mācību darbs 
un katra diena dos iespēju sevi pierā-
dīt un apliecināt – tās ir vērtības, ar ko 
mums visiem iezīmējas jauna darba 
cēliena sākums Madlienas vidusskolā. 
Arī šajā mācību gadā skola stabili stāv 
savā skolas kalnā un jau augusta no-
slēgumā sāka gaidīt skolēnus un dar-
biniekus nākam pa skolas ceļu, un, ja 
varētu, tā droši spertu kādu soli mums 
pretī... atkalredzēšanās prieks ar vi-
siem 200 skolēniem un vairāk nekā 30 
skolotājiem! Šogad pedagogu saimei 
pievienojas krievu valodas skolotāja 
Sandra Roga un angļu valodas skolotā-
ja Dina Vēze.

Šobrīd mēs visi esam lieli malači, 
mūsu mācību sasniegumi ir vieni no 
labākajiem Ogres novadā, mēs esam 
sevi apliecinājuši mācību priekšme-
tu olimpiādēs un sporta sacensībās. 
Mūsu pedagogi ir ieguldījuši lielu dar-
bu, kaldinot mūsu kopējās uzvaras. 
Mazie pirmklasnieki! Vai sajūtat savu 
nozīmīgumu un atbildību kopējā dar-
bā? Divpadsmitie! Šogad jums būs 
iespējas pierādīt savu zināšanu, pras-
mju un radošuma plūsmu virzienā uz 
augstiem sasniegumiem. To latiņu jūsu 
vecākie kolēģi ir uzlikuši varen augstu. 

Jums tas ir jāspēj, un jūs to izdarīsiet!
Izglītības un zinātnes ministrija šo 

mācību gadu ir noteikusi par tehno-
loģiju gadu. Mēs nevaram noliegt, ka 
tehnoloģijas – mobilo ierīču izskatā 
– mūsu dzīvē aizņem aizvien vairāk 
laika. Cienījamie skolēnu vecāki, pār-
runājiet ar saviem bērniem mobilo tāl-
ruņu lietošanas nepieciešamību skolā, 
mājās, uz ielas, pasākumos, savstar-
pējās attiecībās. Šīs ierīces esat nopir-
kuši un bērna rokās ielikuši jūs, tādēļ 
tā arī ir jūsu vara un ietekme pār šīm 
ierīcēm. Skolā mācību stundu laikā 
mobilajām ierīcēm ir jāatrodas skolēna 
somā – tāda ir skolas prasība! Lūdzu to 
respektēsim! Bet ar tehnoloģijām mēs 
strādāsim – organizēti, jēgpilni, peda-
goga uzraudzībā un vadībā.

Šis mācību gads būs izaicinājums 
gan skolai, gan mūsu desmitās klases 
skolēniem, jo iesaistījāmies projektā 
un esam to piecdesmit izglītības ies-
tāžu skaitā, kuras uzsāk ar septembri 
īstenot valsts aizsardzības mācību. 
Gūtās zināšanas un prasmes būs pa-
tiesi noderīgas jaunās paaudzes izglī-
tības papildināšanā par mūsu valsts 
tapšanu, brīvības izcīnīšanu, prasmi 
to nosargāt. Mācību process tiks papil-
dināts ar daudzveidīgām mācību eks-
kursijām, būs iespēja tikties ar intere-

santiem cilvēkiem. Ceru, ka tā ietekmē 
jaunāka vecuma skolēnos radīsies lie-
lāka interese par jaunsardzi.

Šajā mācību gadā pirmskolas iz-
glītības iestādēs tiek uzsākta jaunā, 
kompetencēs balstītā mācību saturs 
īstenošana. Mūsu skolā tas ir Krapes 
filiāles pirmskolas grupiņā. Lielāks 
izaicinājums tas būs nākamajā mācību 
gadā 10. klasē, kad izglītības iestādei 
vajadzēs skolēniem piedāvāt kādu no 
11 izvēles „groziem”. Šogad mūsu uz-
devums sagatavot šo piedāvājumu, 
lai skolēns būtu vislielākais ieguvējs 
vidējās izglītības ieguves ceļā un ga-
tavs vērt optimāli daudzas augstskolu 
durvis.

Cienījamie skolēnu vecāki! Neaiz-
mirsīsim, ka augstus mācību sasnie-
gumus un cieņpilnu uzvedību mācību 
iestādē varam panākt, tikai savstarpē-
ji sadarbojoties. Iepriekšējā periodā 
aktuāls un sasāpējis jautājums bija 
skolēnu kavējumi un to attaisnošana. 
Ieskatieties skolēnu iekšējās kārtības 
noteikumos un atcerieties, ka vecāki 
nevar attaisnot visus savu bērnu kavē-
jumus neierobežotā skaitā, bet, ja tas 
tā notiek, tad skolas pienākums ir likt 
interesēties kompetentām iestādēm 
par to, kas notiek ģimenē, ja bērnam ir 
jākavē mācību stundas. Neradīsim cits 
citam neērtas situācijas un iesniegsim 
kavējuma zīmes klases audzinātājam, 
tiklīdz bērns ierodas skolā pēc kavēju-
ma.

Šis ir Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku gads. Mūsu bērni gribēs 
tajos piedalīties. Skola piedāvās virkni 
interešu izglītības programmu dažādās 
vecuma grupās. Lai tiktu uz svētkiem, 
būs jāiegulda grūts un regulārs darbs. 
Tam būs nepieciešams visu mūsu at-
balsts.

Mēs taču zinām, ka talantīgi un zi-
nātkāri skolēni ir mūsu valsts nākotnes 
pamats. Tikai gudrs un zinošs cilvēks 
var izveidot stabilu pamatu savai val-
stij un cienīt tās noteiktās demokrātijas 
vērtības, būt atbalsts savai skolai, no-
vadam, pagastam. Tikai mēs visi kopā 
– skolotāji, vecāki, skolēni – varam 
kaldināt izvirzītās vērtības un kopējus 
panākumus!

Madlienas vidusskolas direktors
                      Edgars Viņķis

Foto-Edgars Viņķis



2019. gada septembris

Zinību diena Madlienas vidusskolā
Zinību diena Madlienas vidussko-

lā norisinājās 2. septembrī rīta saules 
ieskautā brīvdabas estrādē „Ozolzīle”, 
kurā bija sapulcējušies gan lieli, gan 
mazi, lai kopīgi uzsāktu 2019./2020. 
mācību gada skolas gaitas. Pasākuma 
ieskaņā ar siltiem sveicieniem uzru-
nu teica skolotāja Zinta Saulīte. Sko-
lēniem veiksmi jaunajā mācību gadā 
novēlēja skolas direktors Edgars Viņ-
ķis, mudinot jauniešus vairāk strādāt 
un izzināt pašiem, mazāk paļauties uz 
citu palīdzību. Laba vēlējumus teica 
Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja 
vietas izpildītājs Ojārs Aslēdziņš un 
skolas padomes priekšsēdētāja Kris-
tīne Kristjansone. Sveicienus pirmajā 
skolas dienā bija atvedis Latvijā popu-
lārais un labi pazīstamais dziedātājs 
Nikolajs Puzikovs, kurš iekustināja 
publiku un lika pasmaidīt ik mirkli, ko 
pavadīja uz skatuves. 

Šogad mācības pirmajā klasē uz-
sāks 23 mazi, zinātkāri pirmklasnieki, 
kuri pirmajā dienā skolā jutās omulīgi, 
droši un priecīgi. Divpadsmitā klase 
– tie ir 14 jaunieši, kuri ar vasarā uz-
krāto spēku ir gatavi mesties darbos, 
lai eksāmenos sasniegtu augstākos 
rezultātus. Lai jaunais mācību gads ir 
pieredzes bagāts, skaistās emocijās 
ievīts un jaunām zināšanām piepildīts 
gan skolēniem un viņu vecākiem, gan 
skolotājiem! 

12.kl. skolniece Tince Mūrniece
Foto-Andis Bičevskis

Starpnovadu pedagogu sporta spēles Madlienā
27. augustā Madlienas vidussko-

las kolektīvs uzņēma starpnovadu 25. 
sporta spēļu dalībniekus – skolotājus 
no 24 pirmskolas un vispārējās izglītī-
bas iestādēm. Atkalredzēšanās prieks 
un kopā būšana visas dienas garumā, 
aktīvi piedaloties dažādās sportiskās 
aktivitātēs, sniedza enerģijas lādiņu 
jaunā mācību gada sākumam.

Sporta spēles tika atklātas ar spē-
ļu karoga pacelšanu skolas pagalmā, 
kopīgu valsts himnas dziedāšanu, 
Ogres novada sporta centra direkto-
res Dzirkstītes Žindigas uzrunu, kā arī 



Madliena, mana Madliena. Te es dzīvoju, te es piedzimu, 
te ir mana tēva dzimtā vieta. Tāpēc šī vieta man ir visdārgākā, 
visskaistākā, vislabākā un man ļoti daudz ko nozīmē.

 Mēs daudz ko nezinām par savu pagātni, tāpēc ir labi, ja 
ir kādas liecības par šo laiku. 

 Grāmata  sniedz nelielu ieskatu Madlienas vēsturē no vis-
senākajiem laikiem līdz mūsdienām. Tajā atradīsiet ziņas par 
1905. gada revolūciju Madlienā, muižām un citiem saimnie-
ciskiem objektiem, izglītību Madlienā, kultūras dzīvi un ievē-
rojamām personībām, Madlienas dienas tradīcijām, baznīcas 
vēsturi u.c. 

Daudzu cilvēku pamudināta un  pašas interese par Mad-
lienu, un vēlme atstāt aiz sevis kaut ko paliekošu deva spēku 
apkopot daudzos materiālus par Madlienu. 

Novēlu, lai grāmata nonāk to lasītāju rokās, kam dārga 
Madliena un vēlme to tuvāk iepazīt. 

Rasma Vērpēja

Grāmatas „TILTS PĀRI GADIEM MADLIENA” 
prezentācija Madlienā notiks 21. septembrī plkst. 16.00 

Madlienas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. 
 Visi interesenti laipni aicināti.

Vari Vetru-

aicina uz tikšanos ar 
aktieri un dziesminieku

Madlienas biblioteka--

Dzeja

Romantiskas dziesmas
Sarunas

Vietu skaits ierobežots, tāpēc lūdzam iepriekš pieteikties 
pa telefonu 26389809 vai 65039026.

Ieeja bez maksas.
Pasākuma laikā var tikt filmēts un fotografēts. Video un foto materiāli var tikt izmantoti 

pasākuma organizatora publicitātes materiālos.

Pasākumu atbalsta Ogres novada pašvaldība.

Madlienas VPII „Taurenītis” aicina pievienoties 
savam kolektīvam

- atbildīgu, sirsnīgu pirmsskolas iestādes medicīnas 
māsu ar atbilstošu izglītību – uz nenoteiktu laiku;

- sētnieku uz noteiktu laiku.

Pieteikumu un CV sūtīt uz e-pasta adresi 
taurenitis@ogresnovads.lv

Tālrunis informācijai: 26586511 vai 65039179 

statpnovadu arodbiedrības vadītājas 
Velgas Kalniņas uzmundrinājumu un 
namatēva, Madlienas vidusskolas di-
rektora Edgara Viņķa, sveicienu ko-
lēģiem – skolu aktīvākajiem sporta 
entuziastiem. Uzklausot sporta spēļu 
galvenās tiesneses Ritas Pučekaites 
vadošos norādījumus, sporta spēles 
varēja sākties. „Šautriņas”, „Piezva-
ni priekšniekam”, „Nepareizais ķen-
gurs”, „Pērļu zvejnieki”, „Stabulīte” 
u.c. – šādās interesantās un radošās 
aktivitātēs un interesantās sarunās 
tika pavadīta saulaina, spraiga un in-

teresanta diena visiem vairāk nekā 
300 sporta spēļu dalībniekiem. Mirkli 
pirms apbalvošanas Madlienas vidus-
skolas skolēnu un absolventu instru-
mentālais ansamblis „Tikai runājiet” 
skolotājas Ivetas Mežajevas vadībā 
sniedza emocionālu koncertpriekšne-
sumu. Un tad kopā ar citiem pārstei-
gumiem – 1. vieta Ogres novada sporta 
centram, 2. vieta Jumpravas pamatsko-
lai, 3. vieta Madlienas PII „Tautenītis”. 
Pēc spēļu karoga svinīgas nolaišanas 
Madlienas vidusskolas direktors E. 
Viņķis un galvenā tiesnese R. Pučekai-

te sporta spēļu karogu nodeva Mazo-
zolu skolas pārstāvjiem! Uz tikšanos 
2020. gadā Mazozolos!

Paldies visiem Madlienas vidus-
skolas darbiniekiem par spēļu nodro-
šināšanu un kvalitatīvu norisi. Īpašs 
paldies skolotājai Ritai Pučekaitei par 
radošu iedvesmu un organizatorisko 
darbu spēļu kvalitatīvā nodrošināša-
nā.

  Madlienas vidusskolas
 direktors Edgars Viņķis

Foto-Guna Brīvule

Madlienas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums. Tirāža 200 eks.  Iespiesta SIA “Dobums”. 
Iznāk mēneša sākumā. 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 materiāliem atbild raksta autors.


