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Viņš noķēra putnu un ielika to būrī. 
„Tagad tu man piederēsi!” Un domāja, 
ka to ir izglābis... Viņš nesa ēdienu, ap-
brīnoja, turēja vienmēr sev tuvumā. Un 
domāja, ka rūpējas...

Tikai putns vienmēr gribēja izlauz-
ties brīvībā... Atgriezties tur, no ku-
rienes nācis. Pie labākās izdevības 
aizlidot prom tālu, tālu un nekad vairs 
neatgriezties... 

Ielikts būrī, no sākuma pretojās, 
triecoties pret restoto sienu... ilgi... tad 
pagura. Ar jauniem spēkiem triecās un 
atdūrās... triecās un atdūrās... Tad pār-
stāja un gaidīja brīdi, kad sagūstītājs 
pieļaus kādu kļūdu, aizmirsīs aizvērt 
būrim durvis... 

Viņš sadusmojās, redzot, ka putns 

bēg prom, nepakļaujas, nenovērtē iz-
rādītās rūpes. Un būris tika papildināts 
ar drošības atslēgām. It kā cēlu mērķu 
vārdā... It kā vairāk un vairāk norobežo-
jot, varētu panākt vēlamo rezultātu, it 
kā pakļaujot, uzspiežot varētu panākt 
patiesu uzticību... It kā demonstrējot 
spēku, varētu iegūt patiesu draudzī-
bu... It kā... 

Bet ir kaut kas netverams, ko nevar 
salauzt, nevar pakļaut, nevar noslāpēt 
– brīvā griba... Un nav svarīgi – putns 
tas vai cilvēks. Ikviena dzīvā radība ir 
brīva savā izvēlē, kaut tai ir ierobežota 
vide, kaut to ierobežo citi... Brīvo gribu 
nevar atņemt, tā vienmēr ir klātesoša 
ikvienam. 

Agri vai vēlu putns aizlidos, nekāds 

spēks to nevarēs noturēt. Kaut iebai-
dīts, pakļauts, nospiests, ierobežots, 
iesprostots... nekāds spēks nevar ap-
turēt dabisko vēlmi brīvam būt... 

Brīvība... kad ir, tā šķiet tik paš-
saprotama un dabiska, tikai tad, kad 
jāzaudē, tā pēkšņi kļūst par vislielāko 
dārgumu.

Viņš noķēra putnu un ielika būrī. Un 
pat nenojauta, ka ir kāds cits ceļš, kā 
būt...

Un varbūt pasaule šobrīd ir tik vie-
nota kā nekad, lai neļautu putnu ie-
sprostot būrī.

Lai izgaist visi sprosti, lai cilvēki ir 
cilvēki, lai miers pasaulē un nav kara...

Lai miers... un nav kara...
Mareks Liepa

ticēt rītdienai - ticēt!

ticēt kā lāsei kas šūpojas cerā
ticēt kā putnam vējainā zarā

ticēt kā liesmai kas vijas un plok
sasildot tos kas dvēselē smok

ticēt labajam sevī un citos
ticēt rītos un vakaros vēlos

ticēt un nepieļaut domas kas grauj
ticēt labajam! - sev to ļauj...

(Inese Tora)

Sirsnīgi sveicam 
marta jubilārus!
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Jāsaka, kā ir, Madliena man ir mīļa 
jau daudzu gadu garumā. Kaut gan dzī-
voju Ķeipenē, var teikt, uz robežas ar 
Madlienu, man vienmēr ir paticis būt 
un strādāt Madlienā. Iespējams tāpēc, 
ka manas saknes ir tepat blakus – Ader-
kašos. Madlienā esmu strādājis gan kā 
Madlienas policijas iecirkņa inspek-
tors, gan kā Madlienas pagasta pārval-
des Komunālo pakalpojumu iestādes 
„ABZA” vadītājs, tad vairākus gadus no 
2015. gada strādāju Ogres novada paš-
valdības Centrālajā administrācijā, kur 
izveidoju un vadīju Nekustamo īpašu-
mu pārvaldes nodaļu, un tagad esmu 
atgriezies atkal Madlienā Madlienas 
pagasta pārvaldes vadītāja statusā. 

Madlienas pagasta lepnums un 
pamatvērtība ir darbīgi, zinoši un paš-
pārliecināti madlienieši un latviskas 
dabas ainavas. Vēlos strādāt tā un ce-
rēt, lai katrs pagasta iedzīvotājs lepni 
varētu un gribētu teikt: „Es esmu mad-
lienietis.”

2. marta vakarā vairāki simti Ogres 
novada iedzīvotāju, arī mēs madlienie-
ši, atsaucoties Ogres novada domes 
priekšsēdētāja E. Helmaņa aicināju-
mam,  pulcējāmies Ukrainas atbalsta 
manifestācijā Ogres centrā pie Latvijas 
monumentālā karoga Brīvības ielas gā-
jēju posmā, tādējādi paužot atbalstu 
un solidaritāti Ukrainai, tās cīņā pret 
Krievijas militāro agresiju un cīņā par 
valsts neatkarības saglabāšanu.

Mītiņa vadītājs Jānis Kaijaks, atklā-
jot mītiņu, atgādināja, cik svarīgs bija 
citu valstu atbalsts Latvijai pirms 30 
gadiem. Tagad, kad Putina impērija 
vairs neslēpj savus nolūkus, kad no-
rit asiņains, briesmīgs karš Ukrainā, 

mūsu pienākums ir atbalstīt ukraiņu 
tautu. Atbalsta manifestācijā visi kopā 
dziedājām Latvijas un Ukrainas him-
nas, radot īpaši emocionālu gaisotni. 
Ukrainā kritušos cīnītājus pieminējām 
ar klusuma brīdi. 

 Mītiņa dalībniekus uzrunāja arī Uk-
rainas bēglis Volodimirs Jagodzinskis, 
kurš ir dzimis Ogrē, un uzrunā asi vēr-
sās pret Putinu un godināja Ukrainas 
prezidentu Volodimiru Zelenski, norā-
dot uz viņa drosmi un patriotismu. 

Īpaši emocionāli, brīžiem aizlūs-
tot balsij, ar asarām acīs klātesošos 
uzrunāja Ogres novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Egils Helmanis: 
„Mēs esam atnākuši atbalstīt Ukrainu, 
kur šobrīd notiek karš. Ir pamodies 
Padomju Savienības Frankenšteins un 
prasa jaunus nevainīgu cilvēku upurus. 
Mums ir vēsturiskā atmiņa par Baigo 
gadu, par izsūtīšanu, par slepkavībām, 
par Padomju Savienības zvērībām. 
Mēs varam atbalstīt, vienojoties naidā 
un vienojoties mīlestībā – mīlestībā 
pret brīvību, mīlestībā pret ukraiņu 
tautu, mīlestībā pret pašnoteikšanos, 
iestājoties pret karu.”

Savukārt Ogres luterāņu baznīcas 
mācītājs Mārtiņš Kalējs savā uzrunā 
sacīja: „Ja mēs turpināsim dzīvot bez-
dievībā, ļauties bailēm un ilūzijām, tad 
mēs būsim Kremļa nākamie upuri.” 
Mācītājs aicināja pamosties un izšķiro-
ši rīkoties, skaidri nostāties, parādīt un 
pateikt, ka mēs nebūsim Putina iece-
rētās krievu pasaules daļa. „Nedosim 
viņiem ne pēdu no savas zemes, jo īpa-
ši – no savas sirds zemes. Iestāsimies 
pret to visiem spēkiem un līdzekļiem, 

nebūsim gļēvi un nestāvēsim malā!” 
aicināja mācītājs M. Kalējs. 

Tāpat klātesošos uzrunāja arī biju-
šais Latvijas Valsts prezidents, ogrē-
nietis Raimonds Vējonis, kurš norādī-
ja, ka ukraiņu tauta ir nesalaužama, 
pateicās visiem par atbalstu un aicinā-
ja mītiņa dalībniekus sniegt palīdzību 
arī tad, kad karš Ukrainā būs beidzies. 
Uzrunu mītiņa dalībniekiem teica arī 
Ogres novada koru virsdiriģente, Vis-
pārējo latviešu Dziesmu un deju svētku 
virsdiriģente Aira Birziņa, kura atzina, 
ka vienmēr būs kopā ar tiem, kam ir 
svarīga cilvēcība, cieņa un mīlestība. 
Savu uzrunu A. Birziņa noslēdza, at-
zīstot, ka nosoda Putina režīmu un iz-
raisīto karu Ukrainā, atgādinot vārdus 
„Lec, saulīte, tumsu šķel! Vieno visu 
latvju tautu!”, kurus arī es, dziedot 
Madlienas jauktajā korī, savulaik esmu 
dziedājis. 

Pasākuma noslēgumā apvieno-
tais koris un daudzi mītiņa dalībnieki 
vienojāmies dziesmās un dziedājām 
„Daugaviņa puto balti”, „Div’ dūjiņas” 
un „Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme”.

Šādā emocionālā pacēlumā, nosa-
luši devāmies katrs uz savām mājām, 
lai baudītu karstu tēju un katrs ģime-
nē pārdomātu zvērīgos notikumus Uk-
rainā. Aicinu visus madlieniešus būt 
vienotiem, atbalstīt grūtā brīdī citam 
citu ar labu vārdu, smaidu, būt drau-
dzīgiem, un tad kopā mēs paveiksim 
daudz, jo miers baro, nemiers posta!

Cieņā,
Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs

Guntis Graudiņš-Pētersons  
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Ogres novada pašvaldības pateicas ikvienam novada 
iedzīvotājam, uzņēmējiem, organizācijām par sniegto atbal-
stu un palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem. Krievija turpina ka-
radarbību Ukrainas teritorijā, savukārt Latvija kopā ar citām 
valstīm turpina paust atbalstu Ukrainai un sniegt palīdzību 
tās armijai un iedzīvotājiem. 

Pagājušajā nedēļā Ogres novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Egils Helmanis vērsās pie novada iedzīvo-
tājiem ar aicinājumu ziedot pirmās palīdzības sniegšanai 
nepieciešamos materiālus. Iedzīvotāji, atsaucoties aicinā-
jumam, īsā laikā saziedoja daudz materiālu, lai palīdzētu 
ievainotajiem Ukrainas karavīriem un iedzīvotājiem. Lielākā 
daļa saziedoto materiālu ar Nacionālo bruņoto spēku starp-
niecību jau ir  nogādāta Ukrainā. Ziedojumu vākšana turpi-
nās.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils 
Helmanis: „Aicinu iedzīvotājus, uzņēmējus, iestādes un or-
ganizācijas – palīdzēsim Ukrainai. Joprojām ir nepieciešami 
materiāli pirmās palīdzības sniegšanai ievainotajiem. Krie-
vija savu militāro agresiju turpina un izvērš plašumā, situā-
cija Ukrainā ir ļoti smaga, aizvien vairāk iedzīvotāju dodas 
bēgļu gaitās, arī viņiem ir nepieciešama palīdzība. Vairākas 
ģimenes ar bērniem, bēgot no kara plosītās valsts, ir ieradu-
šās arī Ogres novadā. Mūsu svēts pienākums ir sniegt uk-
raiņiem palīdzību, aicinu ikvienu sekot līdzi informācijai par 
nepieciešamo palīdzību un to sniegt savu iespēju robežās. 

Es vēlreiz gribu atgādināt, ka Ukrainas armija un iedzī-
votāji, stājoties pretī agresoram, sargā ne tikai savu valsti, 
Ukrainu. Viņi sargā arī Latviju un citas Eiropas valstis no 
Krievijas agresīvajiem, impēriskajiem plāniem un tīkoju-
miem pakļaut sev brīvas, neatkarīgas valstis un iznīcināt 

demokrātiju Eiropā.” 
Ogres novada pašvaldība turpina ziedojumu akciju Uk-

rainas atbalstam un aicina nodot savus ziedojumus  Ogres 
novada pašvaldībā Brīvības ielā 33, Ogrē. Ziedojumu pie-
ņemšanu koordinē Ogres novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja asistente Dace Līva (tālr. 29129877, e-pasts 
dace.liva@ogresnovads.lv). Ziedojumus pieņem pašvaldī-
bas Centrālās administrācijas darba laikā. Ārpus darba laika 
– iepriekš sazinoties ar D. Līvu un vienojoties par iespēju 
nodot ziedojumus citā laikā.

Pašvaldība aicina ziedot: siltas segas, pledus, guļam-
maisus, teltis; pārtikas produktus ar ilgu derīguma termiņu 
un iespējām glabāt arī siltumā (ārpus ledusskapja) – sauso 
pārtiku, konservus, graudaugu produkciju u.c.; ūdens de-
zinfekcijas tabletes; higiēnas preces.

Joprojām ļoti nepieciešami materiāli pirmās palīdzības 
sniegšanai: vienreizlietojami cimdi iepakojumā; sprau-
žamadatas; šķēres ar noapaļotiem galiem; mākslīgās elpi-
nāšanas maskas ar vienvirziena gaisa vārstuli iepakojumā; 
trīsstūrveida pārsēji iepakojumā; leikoplasti spolē; brūču 
plāksteri (dažādu izmēru) sterilā iepakojumā; tīklveida pār-
sēji Nr. 3; marles saites (dažādu izmēru) sterilā iepakojumā;  
pārsienamās paketes sterilā iepakojumā; marles komplekts 
sterilā iepakojumā; marles kompreses sterilā iepakojumā; 
folijas sega iepakojumā, kā arī citi materiāli, kas varētu būt 
noderīgi ievainojumu gadījumā.

Termiņš ziedojumu akcijai šobrīd nav noteikts. Lūgums 
sekot informācijai novada pašvaldības mājaslapā un Face-
book.com pašvaldības kontā.

Avots: www.ogresnovads.lv

Turpinām sniegt atbalstu Ukrainai 
un tās iedzīvotājiem!

Notiks parakstu vākšana tautas 
nobalsošanas ierosināšanai grozījumos 

Likumā par ostām
Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai, lai 

atceltu Valsts prezidenta Egila Levita apturētos grozījumus 
Likumā par ostām, notiks no 2022. gada 10. marta līdz 8. ap-
rīlim. Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir Latvijas pilso-
ņiem no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos parakstu vākšanā, 
jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments – Latvijas 
pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa apliecība (eID karte).

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties 
parakstu vākšanas vietā, bet vēlēsies piedalīties paraks-
tu vākšanā, tiks nodrošināta iespēja pieteikties parakstu 
vākšanai savā atrašanās vietā. Parakstu vākšana vēlētāju 
atrašanās vietās notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā, 8. 
aprīlī. Piedalīties parakstu vākšanā varēs arī vēlētāji ieslo-
dzījuma vietās.

Pēc parakstu vākšanas beigām CVK apkopos saņemto pa-
rakstu skaitu un parakstu vākšanas rezultātu paziņos Valsts 

prezidentam un publicēs tos izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 
Ja parakstu vākšanā tautas nobalsošanas ierosinājumu būs 
parakstījusi ne mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās Sa-
eimas vēlēšanās balsstiesīgo Latvijas pilsoņu skaita, proti, 
154 868 vēlētāji, CVK trīs dienu laikā būs jāizsludina tautas 
nobalsošana, kurai jānotiek ne agrāk kā vienu mēnesi un ne 
vēlāk kā divus mēnešus pēc izsludināšanas.

Grozījumi Likumā par ostām paredz, ka minēto kapi-
tālsabiedrību kapitāldaļas pieder valstij un var piederēt 
arī pašvaldībai. Pēc likumprojekta spēkā stāšanās deviņu 
mēnešu laikā valsts un pašvaldība vienosies par kapitālsa-
biedrības dibināšanu Rīgas ostas pārvaldes funkciju veik-
šanai un pašvaldības līdzdalību AS „Ventas osta” Ventspils 
ostas pārvaldes funkciju veikšanai.

Grozījumos likumā par ostām paredzēts, ka kapitālsa-
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Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 3. martā 
deputāti pieņēma lēmumu par atbalsta pasākumiem Ogres 
novada iedzīvotājiem, kuri sniedz palīdzību Ukrainai vai Uk-
rainas bēgļiem.

Ogres novada pašvaldības iedzīvotājiem, kuri sniedz pa-
līdzību Ukrainai saistībā ar Krievijas Federācijas militāro ag-
resiju Ukrainā, dome ir noteikusi atbrīvojumu no nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksas 2022. gadam 100 procentu ap-
mērā. Šo nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi varēs saņemt 
iedzīvotājs (vai viņa ģimenei), kura deklarētā dzīvesvieta ir 
Ogres novada administratīvajā teritorijā un kurš dienē Uk-
rainas dienestā vai kā brīvprātīgais Latvijas Republikas tie-
sību aktos noteiktajā kārtībā ir devies karot Ukrainas pusē, 
aizstāvot Ukrainas valsti, vai kurš devies uz Ukrainu sniegt 
palīdzību kā ārsts vai medicīnas darbinieks. Šiem iedzīvotā-
jiem tiks arī kompensētas izmaksas par komunālajiem pa-
kalpojumiem (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, 
sadzīves atkritumu apsaimniekošana) par laika periodu, ko 
tās pavada Ukrainā.

Atbrīvojums no nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 
2022. gadam 100 procentu apmērā ir noteikts arī iedzīvotā-
jam (ģimenei), kurš bez atlīdzības uzņem Ukrainas bēgļus 
pie sevis ģimenē vai nodrošina viņus ar dzīvesvietu kādā 
no sev piederošajiem nekustamajiem īpašumiem Ogres no-
vada administratīvajā teritorijā. Arī šiem iedzīvotājiem tiks 

kompensētas izmaksas par komunālajiem pakalpojumiem 
par laika periodu, kas atbilst Ukrainas bēgļa uzturēšanās 
laikam pie personas un proporcionāli uzņemto Ukrainas 
bēgļu skaitam.

Atbrīvojums no nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 
2022. gadam 100 procentu apmērā tiek piešķirts arī juridis-
kajai personai, kuras juridiskā adrese reģistrēta Ogres no-
vada administratīvajā teritorijā un kura sniegusi palīdzību 
Ukrainai, tās iedzīvotājiem vai bēgļiem, kas no Ukrainas ie-
radušies Latvijā.

Saskaņā ar domes lēmumu pašvaldība augstāk minē-
to atbalstu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu, 
kam pievienoti pamatojoši dokumenti. Personu iesniegu-
mus izskatīs un lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai attei-
kumu piešķirt atbalstu pieņems domes izveidota komisija, 
kuras vadība uzticēta Ogres novada pašvaldības izpilddi-
rektora vietniecei Danai Bārbalei. Komisijas sastāvā ir Ogres 
novada pašvaldības Centrālās administrācijas speciālisti: 
Dace Līva, domes priekšsēdētāja asistente un atbildīgā 
persona koordinācijas jautājumos par pašvaldības atbalstu 
Ukrainai; Silvija Velberga, Budžeta nodaļas vadītāja; Sarmī-
te Kirhnere, nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste; Gita 
Keistere, Juridiskās nodaļas vadītāja.

Avots: www.ogresnovads.lv

biedrībās kapitāldaļu turētāja no valsts puses būs Satik-
smes ministrija (SM), Finanšu ministrija (FM), Ekonomikas 
ministrija (EM) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrija (VARAM). Valstij piederošās akcijas paredzēts 
nodot turējumā šādās proporcijās – 40% SM, 20% – FM, 
20% – EM un 20% – VARAM.

Ņemot vērā ostas darbības ietekmi uz pašvaldību, kā 
arī pašvaldībai piederošo īpašumu skaitu, kas jau pašlaik 
ir nodoti ostu pārvaldēm pārvaldīšanai, likumā par ostām 
paredzēts, ka kapitālsabiedrībā, kas veic ostas pārvaldes 
funkcijas, arī pašvaldībai ir tiesības iegūt akcijas ar nosa-
cījumu, ka valstij paliek ne mazāk kā divas trešdaļas akciju. 
Tādējādi pašvaldība arī turpmāk saglabātu aktīvu līdzdalību 
ostās, kontrolētu tās īpašuma lietošanu un pašvaldības in-
terešu ievērošanu.

Privātā sektora līdzdalībai likumā ietverts jauns pants, 
kas paredz ostu pārvaldēm izveidot sadarbības padomes, 
iesaistot ostas lietotājus un citas ieinteresētās puses ostas 
attīstībai būtisku jautājumu apspriešanai. Paredzēts, ka tas 
dos skaidras likumā definētas tiesības ostās strādājošiem 
uzņēmumiem iesaistīties ostas attīstībā, veidot dialogu ar 
ostas pārvaldi un panākt visiem pieņemamus risinājumus, 
tostarp par infrastruktūras attīstību, ostu maksām, dažādu 
vides prasību ievērošanu, administratīviem jautājumiem un 
daudzām citām lietām, kas nepieciešamas ostas uzņēmu-
miem ikdienas darbā.

Ostu pārvaldības reforma skars Ventspils un Rīgas ostas. 
Liepājas SEZ saglabās savu statusu līdz 2035. gada 31. de-
cembrim.

Parakstu vākšanas vietas Ogres novadā

Ogres novada Kultūras centrs, Brīvības iela 15, Ogre, 
Ogres nov.;

Suntažu pagasta pārvalde, „Tautas nams”, Suntaži, Sun-
tažu pag., Ogres nov.;

Madlienas pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Madliena, 
Madlienas pag., Ogres nov.; 

Taurupes pagasta pārvalde, Bērzu iela 6, Taurupe, Tauru-
pes pag., Ogres nov.;

Ikšķiles Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpo-
šanas centrs, Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ogres nov.;

Tīnūžu Tautas nams, „Kraujas”, Tīnūži, Tīnūžu pagasts, 
Ogres nov.; 

Ķeguma Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkal-
pošanas centrs, Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ogres nov.;

Lielvārdes Kultūras nams, Parka iela 3, Lielvārde, Ogres 
nov.;

Birzgales Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkal-
pošanas centrs, Lindes iela 2, Birzgale, Ogres nov.;

Jumpravas pagasta pārvalde, Daugavas iela 6, Jumprava, 
Jumpravas pagasts, Ogres nov.
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Madlienas vidusskolai – 50
Mēs lepojamies

(1.turpinājums)

Madlienas vidusskolas jubilejas 
gadā turpinām atskatīties uz skolas 
vēstures gaitā paveikto, izdarīto un 
īpašu paldies sakām skolotājiem, kuri 
mācību iestādē nostrādājuši daudzus 
gadus. Viņu atmiņas ir vislabākie vēs-
tures stāsti par to, kā katrs uzsāka dar-
ba gaitas Madlienas vidusskolā, cik 
neatlaidīgi un dedzīgi ir strādājuši, kā 
iemīlējuši skolu. Katram savas atmi-
ņas, kurām tikai jānotrauc putekļi, un 
skolas agrākā ikdiena izgaismojas īpa-
šās krāsās.

Klavdija Buša darba gaitas Madlie-
nas vidusskolā uzsāka 1984. gada au-
gustā. Ilgus gadus mācīja krievu valo-
du un literatūru, kā arī latviešu valodu, 
piecus gadus (1988–1993) veica mācī-
bu pārzines pienākumus. Viņas laikā 
notika lielas pārmaiņas Latvijas izglītī-
bā – pāreja uz 5 darba dienu nedēļu, 
izveidojās 12 klašu sistēma, vidussko-
lēni varēja izvēlēties mācību priekš-
metus un eksāmenus, it kā bija lielāka 
brīvība, taču zināma nenoteiktība un 
„robi” zināšanās. Skolotāja K. Buša, 
sagaidot skolas 50 gadu jubileju, raks-
ta: „Iekļauta brīnišķīgā ainavā, plaša 
un skaista, Madlienas vidusskola sa-
gaida savus pusgadsimta pastāvēša-
nas svētkus. Kad 1972. gadā tika atvēr-
ta jaunā vidusskola, mācību darbs tika 
uzticēts pieredzējušiem, prasmīgiem 
skolotājiem. Viņu darbs tika novēr-
tēts ne tikai skolā un Ogres rajonā. V. 
Caunei, B. Zukulei, R. Jēkabsonei, Dz. 
Megi, T. Jirgenai piešķirts nosaukums 

„Teicamnieks tautas izglītības darbā”, 
A. Šrāderei – „Skolotājs metodiķis”, I. 
Rengartei – „Vecākais skolotājs”. 28 
gadus skolu vadīja „PSRS izglītības 
darba teicamnieks” B. Zukulis. Arī inte-
rešu izglītībai skolā pavērās neierobe-
žotas iespējas: kori un deju kolektīvi, 
visdažādākie sporta veidi, pat jātnieku 
sports. V. Caunes vadībā tika veikts 
nopietns novadpētniecības darbs. A. 
Mikšta vadīja jauno korespondentu 
grupu, kas sarakstījās un tikās ar sko-
lēniem no visām Padomju Savienības 
15 republikām. Notika talkas, pārgā-
jieni ziemā un vasarā, Dzejas dienas, 
tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem, 
vasaras darba nometnes, Dziesmu un 
Deju svētki bija neatņemama skolas 
dzīves sastāvdaļa. Šāda skolas darba 
daudzveidība nebūtu iespējama bez 
p/s „Madliena” atbalsta un līdzdalī-

bas.” K. Buša Madlienas vidusskolā 
nostrādāja 32 gadus, piedzīvojot gan 
spožus, gan kuriozus mirkļus un at-
minoties to kā skaistāko savas dzīves 
laiku. Pelnītā atpūtā skolotāja devās 
2016. gadā un svētku reizē novēl: 
„Skolai gudru valdību, iespējas aktīvi 
strādāt un dzīvot, skolēniem – izaugt 
par godavīriem, gudriem, godīgiem un 
stipriem. Vēlu sajust, ka tieši Madliena 
ir Jūsu Laimīgā zeme.”

1976. gada augustā skolā sāka strā-
dāt divi jauni pedagogi – Jevgēnijs Lie-
pa un Silvija Tutāne. J. Liepas speciali-
tāte bija vieglatlētika. Viņš ienāca ļoti 
sportiskā vidē, kur jau daudz bija pa-
veicis un nopietnus sasniegumus rajo-
na un valsts mērogā kopā ar skolēniem 
guvis skolotājs Andris Šrāders. Kopī-
giem spēkiem tas tika turpināts, gūstot 
jaunas uzvaras un veiksmes. Protams, 
visa pamatā bija grūts un neatlaidīgs 
darbs. J. Liepa atminas agrās rīta ros-
mes visai skolai, kad skolotājs A. Šrā-
ders spēlēja klavieres un visi vingroja. 
Jaukā atmiņā ir palikusi vienotā skolas 
tūrisma diena, kad skolēni palika pa 
nakti teltīs, kā arī notika dažādas sa-
censības. Interesantas un spraigas bija 
vienotās ziemas sporta dienas, kurās 
piedalījās visi skolēni. Neaizmirstamas 
ir ierindas skates, kas saliedēja klašu 
kolektīvus un iemācīja kārtīgumu un 
precizitāti. 2020. gadā J. Liepa beidza 
darba gaitas Madlienas vidusskolā un 
jubilejā novēl palikt kā līdz šim ar savu 
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sportisko seju visās sporta jomās, un 
lai tas saliedē skolēnu un pedagogu 
kolektīvu.

Ja J. Liepa bija spēcīgs un talantīgs 
sporta skolotājs, tad S. Tutāne Mad-
lienas vidusskolas skolēnu atmiņās 
palikusi kā stingra, prasīga, zinoša un 
darbīga latviešu valodas skolotāja, 
kura visu savu darba mūžu – 44 ga-
dus – veltījusi Madlienas vidusskolai. 
Viņas atmiņas kā skaistas pērles atviz 
vēstures stāstu kamolā: „Ikviens lau-
kos  vasaras rītā ir lūkojies uz sīkajām  
rasas pērlītēm zālē, kuru simti mirgo 
visās varavīksnes krāsās – cits par citu 
skaistāk. Tā ir arī ar mirkļiem, kuriem 
tai brīdī ir nozīme, bet vēlāk tie nogul-
snējas atmiņās un uzpeld tad, kad par 
tiem aizdomājamies. Ar mani tieši tā 
arī ir. Simtiem dzīves pērlīšu guļ atmi-
ņās, bet izcelt kādu īpaši būtu netais-
ni pret pārējām, tāpēc bez personību 
nosaukšanas, bez faktiem un datiem 
– vienkārši atmiņu atspulgs...

Iesākums bija fantastiski skaists – 
1976. gada augusta vidū  nedroši kāpu 
skolas kalnā, un manam skatienam 
pavērās skaistākā no mūsdienīgajām 
celtnēm valstī – skola. Īstajā vietā 
– prom no ikdienas steigas, mašīnu 
dunoņas, parkā, kur šalc simtgadīgi 
ozoli, dzied putni un gaisā jau virmo 
septembra asteru un gladiolu aromāts. 
Pakalnītē bērzi kā goda sardzē stāv un 
sveicina atnācējus. Tur arī stārķu ligz-
da. Šie putni nemīl troksni un kņadu, 
bet te dzīvo un audzina bērnus uz ne-
bēdu. Svētīta vieta. „Jā, te es strādāšu, 
te būs manas jaunās mājas!” Un cilvē-
ki, kurus pirmos satiku, bija saprotoši 
un laipni. Vēlāk uzzināju, ka aiz sko-
las ir liels ābeļdārzs un izmēģinājumu 
lauciņš. Maģiska vide. Te noteikti ir 

brīnumjauki visos gadalaikos! Par to 
pārliecinājos, kāpjot 44 gadus skolas 
kalnā gan pa zeltaino lapu paklāju ru-
denī, gan lūkojoties uz balti apsnigušo 
sarkano „sēnītes” jumtu ziemā, gan 
priecājoties par pirmajiem pavasara 
vēstnešiem zālītē skolas priekšā, bet 
vasarās smaržoja nopļautā zāle un 
audzēkņu stādītās rozes stāstīja par 
piedzīvoto un pārdzīvoto. Pasakai-
ni. Šajos mirkļos gribējās teikt Gētes 
„Fausta” vārdus: „Jel, mirkli, kavējies, 
tu esi skaists!” Tiešām, pieraduši pie 
sakoptās vides, gaišajiem gaiteņiem, 
saules pielietajām klašu telpām, mēs 
bieži vien aizmirsām par skaistumu, 
kas visu laiku bija un ir līdzās. 

Atceros, padomju laikos bija augus-
tā skolas pieņemšana jaunajam mācī-
bu gadam. Ar kādu satraukumu mēs, 
pedagogi, tehniskie darbinieki, to 
gaidījām. Tīrījām un posām visi kopā 
– krāsojām klašu grīdas, meklējām iz-
dales materiālus, zīmējām un līmējām, 
pat radiatoros „ielīdām”, jo zinājām, 
ka epidemioloģiskie darbinieki arī tur 
iemetīs acis. Bet skolēni kā mazie na-

zīši čakli ravēja, laistīja, vāca nopļauto 
zāli un radīja ap sevi vidi, kura patika 
pašiem un ciemiņiem. Darbs attaisno-
jās – pārbaudītāji slavēja par  sakopto 
zālāju, izravētajām rožu dobēm, tīrību 
un kārtību mācību korpusā. Tie bija 
pasakaini mirkļi, kad mūsu pleci iztais-
nojās un kūkums, kas radies no darba, 
pazuda – mēs bijām labāko skaitā!

  Vēlos pateikties saviem biju-
šajiem kolēģiem, atbalsta personālam, 
tehniskajiem darbiniekiem, maniem 
audzēkņiem un manu izlaidumu klašu 
vecākiem, kuri ierakstīja savu stāstu 
manā atmiņu „grāmatā”. Bija brīži, kad 
likās, ka paši lielākie pusaudži resgaļi 
ir tieši manā klasē. Palīgā nāca kolēģi, 
kuriem lielāka dzīves pieredze; vecāki 
atbalstīja un saprata manas bažas. Li-
kās, vairs netikšu galā, bet kopīgiem 
spēkiem  klašu kolektīvos un vecāku 
sapulcēs izspriedām taktiku, kā rīko-
ties, un tas vainagojās panākumiem. 
Paldies! 

Siltums ielīst dvēselē, kad atmi-
nos skaistos mirkļus skolas sporta, 
vēlāk  aktu zālē, kur kopīgi iedzīvināts 
kāds no scenārijiem – Žetonu vaka-
ram, Ziemassvētku uzvedumam, valsts 
svētkiem vai Mātes dienai. Kur nu vēl 
Valodu nedēļas pasākumi, Dzejas die-
nas, ieskats autoru dzīves un daiļrades 
lauciņā. Vienmēr blakus bija  koman-
da, kas rūpējās par mūziku, telpas 
dekorēšanu, zāles tīrību un gaismām. 
Es pat nevaru nosaukt visus, kas šajos 
garajos gados to darījuši, jo to ir simti, 
bet pleca sajūta, atbalsts un sapratne 
nekur nepazūd pat tagad. Arī skolas 
jubilejas pasākumi, absolventu salido-
jumi – neviens no uzrunātajiem man 
neatteica, visi piekrita – gan skolotā-
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ji, gan esošie un bijušie audzēkņi. Un 
kāds prieks ielija sirdī, kad veiksmīgi 
nodejots valsis, nodziedāts solo vai 
norunāts garš un grūts dzejolis. Pal-
dies, JŪS sasildījāt mani!

Vislielākais prieks, protams, par 
skolēnu sasniegumiem. Dažiem bēr-
niem, lai tiktu līdz 4–5 ballēm, ne-
pieciešams bija ilgs un samērā no-
gurdinošas darbs, bet kāds prieks 
staroja bērna acīs, kad rezultāts, par 
kuru sapņoja, bija sasniegts! Arī man 
bija patiess prieks, jo šis darbs tomēr 
nebija viegls ne man, ne bērnam. Patī-
kami bija strādāt ar radošiem bērniem, 
kuri piedalījās olimpiādēs, konkursos. 
Gandarījums par labiem rezultātiem 
novada latviešu valodas olimpiādēs, 
R. Blaumaņa, R. Mūka radošo darbu 
konkursos un Valsts latviešu valodas 
aģentūras rīkotajos konkursos. Kad au-
dzēknis saņēma Pateicības vai Atzinī-
bas, balvas par iegūtu vietu vai aģentū-
ras atsūtīto grāmatu, kurā bija skolēna 
radošais darbs, uzvaras uguntiņa iede-
gās un kādu laiku nenodzisa laimīgā 
bērna acīs. Protams, es arī biju patiesi 
laimīga. Skaisti un aizkustinoši brīži!

Atskatoties pagātnē, liekas, ka viss 
vēl priekšā, bet laiks nestāv uz vietas, 
un jubileja atkal klāt; skolai – 50 gadi. 
Cilvēkam tas ir puse mūža, bet skolai 
tikai iesākuma periods. Kaut izdotos 
noturēties vidusskolai, kaut pietiktu 
klasēs skolēnu, lai iesāktais darbs tur-
pinātos! Lai vēl ilgi mana skola stāv 
muižas kalnā, lai atgriežas stārķi jau-
nās ligzdās, lai skan bērnu čalas un 
prieks par zināšanu bagāžu un drau-
giem, kas iegūti skolā! Man prieks un 
gandarījums par jums visiem.” 

Elita Atslēdziņa Madlienas vidus-
skolā ir nostrādājusi 21 gadu, mācot 

fiziku, ķīmiju un veselības mācību, 
kā arī aktīvi darbojoties ārpusstundu 
darba organizēšanā. Elitu raksturo ne-
miers, lielas darba spējas, viņa nekad 
neapstāsies pie sasniegtā, bet augs 
un veidosies. Savās atmiņās E. Atslē-
dziņa raksta: „Esmu Madlienas vidus-
skolas absolvente un, kaut arī pēc vi-
dusskolas beigšanas ieguvu provizora 
kvalifikāciju Rīgas Medicīnas institūtā, 
1994. gada septembrī atgriezos savā 
skolā jau kā veselības mācības un ķī-
mijas skolotāja. Šis periods man sais-
tās ar darbu Veselību veicinošo skolu 
komandā, kad, īstenojot projektus, 
veidojām skolas fizisko un sociālpsi-
holoģisko vidi demokrātiskāku un ve-
selīgāku. Pēc trim skolā nostrādātiem 
mācību gadiem atgriezos savā pamat-
profesijā, bet 1999. gada 1. septembrī 
darba gaitas turpināju jau kā direk-
tores vietniece audzināšanas darbā, 
paralēli Latvijas Universitātē iegūstot 
pedagoga kvalifikāciju. Starp daudza-
jiem pienākumiem visvairāk enerģijas 
veltīju darbam ar skolēnu pašpārvaldi. 
Jauniešu līdzdarbošanās savas skolas 
tēla un tradīciju veidošanā bija jēgpila 
un reizēm arī drosmīga. Skolēnu par-
laments bija iniciators vienota dizaina 
Žetonu gredzenam. Skolas ārpusstun-
du dzīves organizēšana bija komandas 
darbs, un tādēļ milzīgu paldies gribu 
teikt visiem maniem kolēģiem, jo, tikai 
kopā darbojoties, varējām paveikt tik 
daudz. Pasākumiem, kas laika gaitā 
bija kļuvuši par neatņemamu skolas 
dzīves sastāvdaļu, vienmēr tika mek-
lēta kāda jauna nokrāsa. Priecājos par 
iespēju būt arī klases audzinātājai, jo 
tas manu pedagoģisko darbību pada-
rīja vēl nozīmīgāku un interesantāku. 
Ir daudz neaizmirstamu atmiņu, kā arī 

lepnums par skolas absolventiem. 21 
mācību gads ir aizvadīts, strādājot no 
sirds un ar pilnu jaudu. Lai skola vēl 
ilgus gadus gaida atnākam ciemos sa-
vus absolventus!”

Alda Karaseva nāk no Cēsu puses, 
taču dzīve „piespēlēja” Madlienu, kurā 
viņa strādāja bērnudārzā par vadītāju, 
no 1989. gada – Madlienas vidussko-
lā, sākumā mācot 1. klasi, kura atradās 
bērnudārza telpās, bet no 1992. gada 
jau ikdiena aizritēja skolas telpās, kur 
pēc 10 gadu pārtraukuma, kad beigta 
Svešvalodu fakultāte, varēja mācīt an-
gļu valodu. No 2001. līdz 2014. gadam 
A. Karaseva veica direktores pienāku-
mus – ar lielu atbildību, cieņu pret kolē-
ģiem un nebaidoties no problēmām un 
izaicinājumiem. Pēc tam mācīja vairā-
kus gadus angļu valodu un bija klases 
audzinātāja, līdz nolēma savā dzīvē ko 
mainīt un paiet malā no skolas ikdie-
nas. Atceroties pavadīto laiku, A. Kara-
sava atzīst: „Ar Madlienas vidusskolu 
man saistās 30 darba gadi, kuru laikā 
esmu veikusi dažādus pienākumus. 
Tie vienmēr ir prasījuši radošu pieeju 
un nepārtrauktu sevis pilnveidošanu, 
tieši to, kas man patīk. Atceros pagā-
jušā gadsimta 90. gadus, kad uzsāku 
angļu valodas mācīšanu pavisam „ne-
angliskā” vidē; tā bija īpaša privilēģija, 
jo tolaik daudzi izjuta šo zināšanu ne-
pieciešamību, tādēļ nelikās grūti iztikt 
pat bez mācību grāmatām, vien ar ko-
pētām darba lapām. Ļoti novērtēju to, 
ka dzīve mani lutinājusi ar lieliskiem 
kolēģiem, kurus tagad gan vairs ne tik 
bieži sastopu, bet atceros ar prieku. 
Mans vēlējums gan skolēniem, gan ve-
cākiem, gan ikvienam pedagogam un 
skolas darbiniekam – būt aizrautīgiem 
savā darbā, nezaudēt optimismu un kā 
pamatvērtību saglabāt godīgu attiek-
smi un iejūtību citam pret citu.”

Sākumskolas skolotāja Rasma Vēr-
pēja Madlienas vidusskolu sauc par 
savējo no 1994. gada, daudzus gadus 
mācot skolas mazākos bērnus. Ilgā 
pieredze deva iespēju katrā no viņiem 
saskatīt personību, palīdzēt augt un 
priecāties par sasniegumiem. Līdzās 
skolotājas darbam R. Vērpēju intere-
sēja arī Madlienas vēsture, kura ir pē-
tīta un izzināta daudzu gadu garumā, 
to visu apkopojot grāmatā „Tilts pāri 
gadiem – Madliena” (2019). Savas zi-
nāšanas R. Vērpēja ir devusi arī sko-
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lēniem – ar lielu ticību un gaismu, ka 
savu Madlienu, savas saknes viņi spēs 
novērtēt arī turpmākajās dzīves gaitās. 
Skolas darbam ardievas R. Vērpēja 
teica 2021. gadā un aizvadītos gadus 
atminas ar gandarījumu un prieka sa-
jūtu: „Madliena. Šī vieta man ir mīļa, 
jo te esmu dzimusi, augusi, mācījusies 
un 27 darba gadus veltījusi Madlienas 
vidusskolai. Strādāju ar sākumskolas 
bērniem. Tas bija darbs, kas tika veikts 
no sirds. Pats svarīgākais man bija, lai 
katrs bērniņš justos kā mājās, lai būtu 
pieņemts. Bērni mani bieži nosauca 
par mammu. Mācīju dažādas dzīves 
gudrības. Darbs  ar  skolēniem sagā-
dāja daudz priecīgu brīžu. Kad bērni, 
kuriem bija lielas grūtības lasīšanā, 
pēkšņi sāka lasīt, kad bērni iemācī-
jās uzticēties un viņu uzvedība kaut 
nedaudz mainījās uz labo pusi, kad  
mācību stundā izdevās interesantas 
lietas, tas viss sniedza milzīgu gan-
darījumu. Kā jaukākos brīžus, kurus 
atceros, ir tie, kad redzēju mazo sko-
lēnu izaugsmi, tās bija arī ekskursijas 

un pārgājieni, klases pasākumi, kuros 
labāk iepazinu bērnus. Joprojām ausīs 
skan kāda skolēna teiktie vārdi pēdē-
jā skolas dienā – paldies, skolotāj, ka 
padarījāt mani par tik gudru skolnieku. 
Skolā nostrādātie gadi bijuši intere-
santi un bagāti. Gribētos, lai skolēni ir 
apzinīgāki, lai saprot to, ka mācības ir 
dzīves pamats.  Novēlu saliedētu sko-
lotāju kolektīvu, kas darbojas kā vieno-
ta komanda.” 

1994. gadā Madlienas vidusskolā 
savas darba gaitas uzsāka Inta Putni-
ņa-Cīrule. Viņa ir mācījusi gan vizuālo 
mākslu, gan kultūras vēsturi, gan vadī-
jusi interešu pulciņu „Ādas māksla”. 
Skolotāja, raksturojot aizvadīto laiku 
Madlienas vidusskolā, atceras: „Spilg-
tākās atmiņas ir projekti un ekskursi-
jas audzēkņiem un kolēģiem. Pateico-
ties Madlienas pagasta pārvaldes un 
vidusskolas vadības atbalstam, man 
bija iespēja organizēt un piedalīties 
dažādu valstu projektos. Norvēģijas 
Sigdales projekta atbalsts ļāva ierau-
dzīt neparasti skaisto dabu Madlienas 

vidusskolas un mākslas nodaļas au-
dzēkņiem, skolotājiem. Iepazināmies 
ar kultūrmantojumu un darbojāmies 
dažādās mākslas jomās. Ar Eiropas 
projekta atbalstu piecas reizes organi-
zēju audzēkņu grupas dalību starptau-
tiskā nometnē Vācijā, Zaidā (Sayda). 
Programmas bija saistītas ar sportis-
kām aktivitātēm, mākslas nodarbībām 
un dažādu vēsturisku objektu apskati. 
Dalībnieki iepazinās ar jauniešiem no 
Vācijas, Čehijas un Japānas. Somijas 
Nerpes pašvaldības projekts deva ie-
spēju demonstrēt radošas un nepa-
rastas mākslas stundas pamatskolā. 
Novēlu arī turpmāk uzdrīkstēties un 
sasnieg izvirzītos mērķus.”

Paldies skolotājiem, kuri atsaucās 
un atcerējās aizvadītos gadus Madlie-
nas vidusskolā. Kaut arī šis laiks šobrīd 
dzīvo atmiņās, tas nekur nav palicis un 
daudziem veido dzīves nozīmīgāko un 
svarīgāko posmu. Mēs ar jums no sirds 
lepojamies!

Materiālu apkopoja Zinta Saulīte

Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljons 
aicina pievienoties savām rindām

Zemessardzes 54. kaujas atbalsta 
bataljons aicina Ogres novada iedzī-
votājus pievienoties Zemessardzei un 
sniegt ieguldījumu mūsu valsts aiz-
sardzības spēju stiprināšanā. Zemes-
sardze dod iespēju Latvijas Republi-
kas pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai 
valstij, rūpējoties par tās drošību un 
aizsardzību. Mūsu valsts aizsardzību 
stiprina Latvijas tautas pašapziņa un 
vēlme aizsargāt Latviju. 

Dienests Zemessardzē ir iespēja 
ikvienam Latvijas pilsonim saliedētā 
komandā ne tikai apgūt militārās pa-
matiemaņas, bet arī iegūt noderīgas 
zināšanas un prasmes, kas nepiecie-
šamas, lai krīzes situācijā aizsargā-
tu savu ģimeni un aizstāvētu Latviju. 
Zemessargi attīsta savas militārās ie-
maņas no pamatdarba brīvajā laikā 

– nedēļu nogalēs, atvaļinājuma laikā 
vai darba dienās, ja zemessargam šis 
laiks ir pieejams. Vienlaikus dienests 
Zemessardzē ir iespēja uzlabot savu 
vispārējo fizisko sagatavotību, papla-
šināt redzesloku, piedaloties militāra-
jās mācībās gan Latvijā, gan ārzemēs. 
Dienesta laikā zemessargs izvēlas ap-
gūt kādu no militārajām specialitātēm, 
piemēram, sakarnieka, snaipera, izlū-
ka, prettanku ieroča operatora, militārā 
mediķa, karavīra-glābēja, ložmetējnie-
ka, militārā transporta autovadītāja, 
spridzinātāja, radiostaciju operatora 
u.c. Turklāt par dienesta pienākumu 
izpildi un piedalīšanos mācībās ze-
messargs saņem kompensāciju (sākot 
no 32 eiro dienā) un apmaksātu ēdinā-
šanu vai tās kompensāciju – 9,96 eiro.

Zemessardzē nešķiro pēc tautības, 
izglītības, specialitātes vai pieredzes. 
Kandidātam jābūt Latvijas pilsonim 
vecumā no 18 līdz 55 gadiem ar valsts 
valodas zināšanām vismaz vidējā (B1) 
līmenī, ar atbilstošu veselības stāvokli 
un fizisko sagatavotību. Ar kandidātu 
prasībām var iepazīties Zemessardzes 

mājaslapā www.esizemessargs.lv vai 
www.zs.mil.lv. 

Zemessardzes 54. kaujas atbalsta 
bataljona atbildības teritorijā ietilpst 
Ogres novads, Ērgļi un Mālpils. Lai pie-
teiktos dienestam Zemessardzē, Ogres 
novada iedzīvotāji aicināti zvanīt uz 
tālruni 29278904 vai rakstīt uz e-pastu 
54bn@mil.lv. Zemessardzes 54. kau-
jas atbalsta bataljona aktivitātēm var 
sekot līdzi bataljona Facebook lapā 
„Ogres 54. bataljona zemessargi”. Sa-
vukārt, lai iestātos Zemessardzē jebku-
rā citā bataljonā, zvaniet 1811, rakstiet 
esizemessargs@mil.lv vai www.esize-
messargs.lv.

Valsts aizsardzība ir mūsu kopējā 
atbildība. Kopā mēs varam aizsargāt 
Latviju!

Informāciju sagatavoja 
Zemessardzes 54. kaujas atbalsta 

bataljona
Komunikācijas nodaļa

Tālr.28278380
Facebook.com/ogres.zemessargi/
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Notikumiem bagātais februāris „Taurenītī”

Ziemas olimpiāde
Ar lielu nepacietību un sajūsmu 

gaidījām februāri, mēnesi, kurā nori-
sinājās XXIV Ziemas olimpiskās spēles 
Pekinā! Par godu šim vispasaules spor-
ta notikumam arī mums bija padomā 
īpaša programma – grupās bērni krā-
soja, aplicēja, veidoja olimpiskos ap-
ļus, medaļas, olimpiskos talismanus. 
„Saulespuķes” un „Pīpenītes” grupu 
bērni veidoja olimpiskās lāpas.

2022. gada 4. februārī sākās zie-
mas olimpiskās spēles Ķīnā, Pekinā, 
cītīgi vērojām  atklāšanas ceremoniju, 
sekojām līdzi sportistu gaitām un ie-
pazināmies ar ziemas sporta veidiem. 
Ir taču atnākusi īsta ziema ar sniegu, 
salu un atkusni, un bija īstais laiks zie-
mas sportošanai, tāpēc 9. februārī arī 
mūsu bērnudārzā rīkojām ziemas olim-
piskās spēles. Olimpiādes atklāšanai 
visi pulcējās bērnudārza iekšpagalmā. 
Olimpiskais karogs jau bija uzvilkts 
mastā, trūka vēl tikai olimpiskās lā-
pas! Ciemos pie bērniem ieradās zie-
mas olimpisko spēļu talismans Panda 
(sporta skolotāja Aelita), kuram rokās 
bija  iedegta olimpiskā lāpa. Spēles 
bija atklātas, un bērni bija gatavi spor-
tot. Pirms aktīvas sportošanas visi  ie-
sildījās jautros mūzikas ritmos un tad 
devās uz plašo sporta spēļu teritoriju.

Šajās spēlēs sporta veidiem maz-
liet netradicionāla pieeja: Latvijai olim-
pisko medaļu atnesušais sporta veids 
kamaniņas – neiztrūkstošs  nobrau-
ciens no kalna ar ragavām, ko ar sajūs-
mu veica visi mazie sportisti, cenšo-
ties nobraukt ātrāk un tālāk. Savukārt 
bobsleja elementu ieskrējienu bērni 
izpildīja pa skrejceļu, bija jāmāk un 

jāspēj stumt savs pārinieks uz priek-
šu. Paldies mūsu remontstrādniekam 
Agrim Ketleram, kas no vecām ragavām 
uzmeistaroja mums pašiem savu bobu. 
Ar prieku to bērni iemēģināja arī no 
kalniņa. Savukārt biatlons gan gandrīz 
kā ierasts – noslēpo nelielu posmu un 
met bumbiņu mērķī. Kērlings bija jauns 
sporta veids – šeit akmens ripu vietā 
bērni izmantoja pildbumbu, to ripināja 
līdz mērķim, un izrādījās, ka ir  jāaprē-
ķina spēks, ar kādu ripināt. Ne mazāk 
interesants bija hokejs, kur pēc visiem 
noteikumiem bija jātrāpa ripa vārtos. 
Visās stacijās varēja vērot lielu bērnu 
aktivitāti. Neizpalika arī apbalvošanas 
ceremonija, kur katram sportistam tika 
pasniegtas medaļas un saldās balvas.

Sporta skolotāja Aelita Lazdiņa

Tilti rīb, zvani skan, 
Metenim atbraucot

Pašā ziemas vidū – 45 dienas pēc 
Ziemassvētkiem, šogad 6. februārī, 

tika svinēti Meteņi. Šajā dienā ziemā 
sāk manīt pavasara elpu. Meteņdienu 
sagaidot un pavadot, daudz dzied un 
dejo, šī arī ir pēdējā reize, kad var iet 
ķekatās.

Pirmsskolā „Taurenītis” Meteņ-
dienu svinējām 4. februārī. Šajā rītā 
saimniece (skolotāja Vinita Mūrniece) 
aicināja „Saulespuķes” grupas bērnus 
un pieaugušos pārģērbties dažādu 
dzīvnieku maskās, lai dotos ārā jautri 
nosvinēt svētkus. Dziedot un skandi-
not pašgatavotus mūzikas instrumen-
tus, ķekatnieki ar mūzikas skolotāju 
Ilvu Kaulaču devās pagalmā, kur viņus 
sagaidīja saimniece un maskotie „Vi-
zbulītes” grupas bērni. Visi kopā ar 
kazu (skolotāju Rudīti Struku) skandē-
ja tautas dziesmas un atcerējās ticēju-
mus. Svētku rīts turpinājās ar jautrām 
latviešu tautas dejām un rotaļām. Sa-
dzirdējis skaļos smieklus, ieradās pats 
Metenis (skolotāja Aelita Lazdiņa), 
kurš uzaicināja uz spēkošanos – vir-
ves vilkšanu. Pie skaļākajām Meteņu 
izdarībām pieder lielīšanās un brauk-
šana ar ragaviņām no kalna. Pacilātā 
noskaņojumā vizinājās gan mazi, gan 
lieli. Pašā jautrības virpulī pamanījām 
Meteni, kurš, uzrausies uz paaugstinā-
juma, par pārsteigumu un prieku bēr-
niem kaisīja sniegu un konfektes. Kad 
saldumi salasīti, visi cienājās ar pipar-
mētru tēju un baranciņām. Paldies arī 
pieaugušajiem, kuri aktīvi līdzdarbojās 
svētkos.

 Skolotājas Rudīte Struka un 
Vinita Mūrniece
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Valentīndienas svētku balle
Februāris ir mēnesis, kurā svinam 

mīlestības svētkus – Valentīndienu. 
Tā lielai daļai cilvēku asociējas ar sil-
tumu, mīļumu, mīlestību, sirsniņām, 
gada romantiskāko dienu. 

Šos svētkus atzīmējām arī mēs 
„Taurenītī” ar skaistu Valentīndienas 
svētku balli. Bija pienākusi diena, kad 
varēja uzvilkt sen aizmirstas svētku 
drēbes. Bērni bija saposušies skaistos 
tērpos, lai līksmotu ballē. Par mūziku 
gādāja skolotāja Aelita Lazdiņa, kas 
rūpīgi piemeklēja mūziku visām vecu-
ma grupām un vēlmēm. Svētku balles 
deju zālē grupas ieradās katra savā lai-
kā, lai ievērotu drošību un būtu vieta, 
kur izdejoties. Bērnus sagaidīja balles 
vadītājas – skolotājas Iveta un Inguna, 
kas visus nedaudz pārbaudīja. Ienākot 
deju zālē, bērni parādīja līdzpaņem-
to sirsniņu, kas bija kā ieejas biļete. 
Pirms dejām katra grupa veica vienu 
uzdevumu – rotaļu ar sirsniņu, putniņ-
deju, deju ar slotu, draugu saģērbšanu 
ballei vai pāru deju uz avīzes. Pārbau-

dījumu veikšana izvērtās jautri, un visi 
tika galā lieliski. Tad turpinājās lustīgā 
ballīte. Bērnu prieks par mūziku, gais-
mām un kopā būšanu bija neviltots. 
Noslēgumā katra grupa varēja tikt pie 
skaistām Valentīndienas fotogrāfijām. 
Tās tapa foto stūrītī, kas bija iekārtots 
romantiskās noskaņās. 

Paldies visiem, kas palīdzēja tapt 
mūsu lustīgajai ballītei!

Skolotāja Iveta Atslēdziņa

Kino dienas
Februāra izskaņā iestādē norisinā-

jās kino dienas, kad bērniem bija ie-
spēja apmeklēt kinoteātri „Taurenītis”. 
Lai savu zāli tuvinātu konoteātra iekār-
tojumam, aptumšojām lielos logus ar 
melniem aizkariem un telpā izvietojām 
nelielus dīvānus un mīkstos atpūtas 
krēslus.  Kino seansus vadīja skolotā-
jas Mārīte un Velga. Katrai grupai bija 
izvēlēta sava multfilma, uz kuru do-
doties vispirms tika iegādātas biļetes. 
Kad zālē tika ieņemtas labākās sēd-
vietas mīkstajos krēslos, tika izsniegts 

popkorns, lai kino baudīšana būtu vēl 
patīkamāka. 

Katra grupa izvēlējās filmiņu at-
bilstoši apgūstamajai mēneša tēmai. 
Magonītes grupa apmeklēja filmu „Le-
dus sirds drudzis”, Vizbulītes grupa 
devās uz filmu „Trīs sivēntiņi”, Zvaniņa 
grupa skatījās filmu „Vinnijs Pūks”, 
Pienenītes grupas tēma bija Transport-
līdzekļi, tāpēc uz kino bērni bija at-
braukuši ar vecāku meistarotiem auto, 
lai skatītos filmiņu „Auniņa Šona pie-
dzīvojumi”, Pīpenītes grupa skatījās 
„Nu, pagaidi” Olimpiskos piedzīvoju-
mus, savukārt Saulespuķes grupa ska-
tījās filmiņu „Eža brīnumnūjiņa”. 

Mācību procesu ir iespējams pār-
vērst par izzinošu un izklaidējošu pa-
sākumu.

 Skolotājas Mārīte Dzalba un 
Velga Mača

Ekskursija uz lauku sētu
Noslēdzot mēneša tēmu par māj-

dzīvniekiem, „Vizbulītes” grupa 25. 
februārī devās mācību ekskursijā uz 
lauku sētu „Jaunbirznieki”. Mājas 
saimnieks Mārtiņš Mežajevs laipni iz-
rādīja, kas atrodas viņa kūtī. Bērniem 
bija iespēja apskatīt īstu govi, cūkas, 
vistas un tās pabarot ar līdzi paņem-
to cienastu dzīvniekiem. Bērnu prieks 
un neviltotās emocijas, ieraugot lauku 
sētas iemītniekus, lika smaidīt arī pie-
augušajiem. Arī mājas sargs suns Rikis 
tika pie kāda cienasta. Saimnieks Mār-
tiņš bērniem parādīja lielo bišu saimi. 
Tik daudz bišu māju vienkopus bērni 
redzēja pirmo reizi. Ekskursijas beigās 
kaimiņu mājas saimniecībā bija iespē-
ja apskatīt aitas un tikko dzimušus jēri-
ņus. Liels paldies saimniekiem!

„Vizbulītes” grupas bērni un pieau-
gušie saka lielu paldies Mežajevu ģi-
menei par to, ka neatteica un ļāva ielū-
koties aiz savas saimniecības durvīm!

„Vizbulītes” grupas skolotāja 
Iveta Atslēdziņa

Neparastā olimpiāde 
„Pīpenītes” grupā

Visu februāra mēnesi „Pīpenītes” 
grupas bērni aktīvi sekoja līdzi mūsu 
olimpiešu gaitām ziemas olimpiskajās 
spēlēs Pekinā. Bērni izrādīja lielu in-
teresi par dažādajiem sporta veidiem, 
tāpēc nolēma paši rīkot savu olim-
piādi. Pēdējā februāra nedēļā notika 
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intensīva gatavošanās spēlēm. Bērni 
izvēlējās sporta veidus, kuros rīkos 
sacensības, un nevis ārā, kā ierasts, 
bet savā grupā: slēpošana, bobslejs, 
hokejs, kērlings, kamaniņas. Tika sa-
gatavots rīcības plāns veiksmīgam 
startam (sagādāts inventārs, gatavo-
tas medaļas). 25. februārī grupas tel-
pā tika ierīkota kērlinga, slēpošanas 
un kamaniņu trase, garderobē hokeja 
laukums, guļamistabā bobsleja tra-
se. Par tiesnesi tika uzaicināta sporta 
skolotāja Aelita Lazdiņa. Lozējot izvei-
doja divas komandas un izdomāja tām 
nosaukumus – „Tīģeri” un „Pandas”. 
Sacensības notika ar lielu aizrautību, 
azartu un sportisku garu. Bērniem lie-
lu prieku sagādāja bobslejs, šļūkšana 
no slidkalniņa uz spilvena. Slēpošanas 
distance bija jāveic ar trīs dažāda vei-
da slēpēm – PET pudelēm, avīzēm un 
plastmasas slēpēm. Hokejā ar grīdas 
birsti papīra ripa bija jāiemet vārtos, 
kurus sargāja komandu kapteiņi. Ap-
kopojot sacensību rezultātus, abas 
komandas bija ieguvušas vienādu 
punktu skaitu, un tāpēc bērni nolēma 
apmainīties ar pašu gatavotajām me-
daļām. Visi bija gandarīti par veiksmīgi 
paveiktu darbu nedēļas garumā. Lai vi-
siem sportiski veselīgs noskaņojums!

 
„Pīpenītes” grupas skolotājas 

Vinita Mūrniece, Sarmīte Ozoliņa                                                   
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Latvijas skolu Ziemas festivāls 2022
Šogad Latvijas skolu Ziemas festi-

vāls norisinājās virtuāli jeb attālināti, 
skolēniem sacenšoties un rezultātus 
fiksējot ar viedtālruņiem speciāli Zie-
mas festivālam izveidotā, vienkārši 
lietojamā digitālā platformā. Festivāla 
virtuālo sacensību norises datums: 
07.02.2022.–14.02.2022. Madlie-
nas vidusskolas skolēni, pedagogi 
un darbinieki aktīvi piedalījās šajās 
aktivitātēs. Kopumā  festivālam bija 
pieteikusies 161 skola, un Madlienas 
vidusskola pēc dalībnieku skaita ieņē-
ma trešo vietu Latvijā, jo tika pārstāvē-
ta ar 105 dalībniekiem (96 skolēni un 
9 darbinieki). Latvijas skolu vērtējumā 
tika ņemti vērā 30 labākie rezultāti no 
skolēnu rezultātiem, un Madliena pēc 
šī vērtējuma ieguva 15. vietu no 161 
skolas, kopā noejot 1577,8 km. Indivi-
duālajā vērtējumā meitenēm: 1. vieta 
Aritai Semjonovai – 74,1 km, 2. vieta 
Keitai Kūriņai – 71,9 km, 3. vieta Agne-
sei Lazdiņai – 56,0 km. Zēniem: 1. vieta 
Aleksim Krūmiņam – 127,3 km, 2. vie-
ta Tomam Eglājam – 103,5 km, 3. vieta 
Raivo Zanderam – 98,0 km.

Festivāla ietvaros skolotāji un dar-
binieki izaicināja skolēnus uz koman-
du vērtējumu. Komandu vērtējumā 
tika ieskaitīti pieci labākie rezultāti no 
katras klases un skolotājiem. Šoreiz 
skolotāji svinēja pārliecinošu uzvaru! 
Rezultāti komandu vērtējumā: 1. vieta 
skolotāju un darbinieku komandai ar 
savāktiem 417,9 km (R. Pučekaite 110,3 
km, E. Viņķis 105,8 km, V. Malnača 
103,1 km, D. Vēze 63,4 km, I. Oša 35,4 
km); 2. vieta 10. klasei – 316,6 km (T. 
Eglājs 103,5 km, R. Zanders 98,0 km, 
M. Jansons 44,3 km, R. Gradovskis 35,0 
km, Ē. Jaunzare 35,8 km); 3. vieta 7. kla-
sei – 266,8 km (A. Krūmiņš 127,3 km, 
A. Žurēviča 40,1 km, S. Liepa 37,3 km, 
L. Damroze 32,4 km, L. Šķēla 29,7 km). 

Godalgoto vietu ieguvēji saņēma 
medaļas gan individuālajā vērtējumā, 
gan komandu vērtējumā. 1.–3. vietu 
ieguvēji komandu vērtējumā nopelnī-
ja saldo balvu no skolas (kliņģeri). Visi 
festivāla dalībnieki saņēma piemiņas 
balvas ar Ziemas festivāla logo (cepu-
res, šalles, atstarotājus).

Paldies visiem aktīvajiem dalībnie-
kiem!     
              Rita Pučekaite
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Mana skola gadalaikos

  Ir agrs pavasaris, un putnu 
skaļās klaigas piepilda visu gaisa tel-
pu. Saule silda, pavasarīgs vējiņš bu-
žina matus. Sirds ir laimes pārpilna, 
jo, ejot cauri ozolu gatvei, kalna galā ir 
redzama mana „gaismas pils”. Es eju 
un smaidu, jo zinu, ka viņa mani gaida.

Kā smaržo vasara? Pēc skolas brīv-
laika, pēc daudzām brīvām dienām, 
kurās var darīt visu, ko sirds kāro. Sko-
la tad paliek klusa un tukša, bet nes-
kumst. Viņa zina, ka šis laiks ir dots, lai 
sapostos jaunam darba cēlienam.

Smaržo asteres, un koki velk goda 
svārkus, jo klāt ir lielā diena, kad, svi-
nīgi saposti un satraukti, mēs kāpsim 
zinību kalnā. Tu, skola, mūs jau gaidi. 
Tu zini, ka tūdaļ tavus gaiteņus piepil-
dīs skolēnu balsis un smiekli. Viens 
otru grūstīdami, mēs cīnīsimies par 
vietām pie Taviem plašajiem logiem, 
lai tad, kad pārņemtu slinkums, varētu 
vērot skatus aiz loga.

Krīt baltas sniegpārslas, un mūsu 
skola kļūst vēl baltāka. Tuvojas Zie-
massvētki, Tu tiec rotāta un posta, lai 
svētkus sagaidītu godam. Tiek ceptas 
piparkūkas, un to smarža piepilda pla-
šos gaiteņus. Skolas aktu zālē stāv iz-
greznota svētku egle, uz skatuves top 
atkal kāds Ziemassvētku stāsts, kurā 
būs iesaistīti visi skolas bērni. Tavu 
logu spožās gaismas tumšajos ziemas 
vakaros ir redzamas tālu, ejot vai nākot 
tās ir kā bākas ugunis jūras braucē-
jiem, lai mēs zinātu, ka tur ir krasts, kur 
mūs gaida.

Tu, skola, mūs gaidi rudeņos, kad 
mēs pie Tevis nākam pa lapu piebirušu 
ceļu, un pavadi, kad mēs kā putni aiz-
lidojam lielajos dzīves plašumos, bet 
mēs zinām, ka Tu mūs vienmēr laipni 

uzņemsi, kad gribēsim atnākt pie Tevis 
ciemos un pastāstīt par to, kā mums 
dzīvē klājas.

Letīcija Elizabete Ekkerte, 8.kl.

Skolas gaitas sākas rudenī, kad 
septembrī, ierodoties skolā, visapkārt 
ir svaigi grieztu ziedu smarža, tukšie 
skolas gaiteņi piepildās ar skolēnu ča-
lām, satiekam savus draugus un skolo-
tājus. Ar katru dienu laiks kļūst arvien 
vēsāks, un skolas pagalms sāk iekrā-
soties daždažādās krāsās, no kokiem 
birst lapas kā asaras, noklājot zemi ar 
krāsainu segu.

Rudeni nomaina ziema, kad viss ir 
tik balts un nevainojams, aiz loga val-
da bargs sals, skolas gaiteņos ir silti un 
mājīgi. Skatoties pa logu, ir iespējams 
redzēt, kā tiek tīrīts sniegs, kā veidojas 
lieli sniega kalni, kur pēc tam jaunāko 
klašu audzēkņi bauda ziemas priekus, 
pikojas un šļūc pa kalniņu.

Pēc aukstās ziemas nāk silts pava-
saris, kad daba visapkārt mostas, aiz 
skolas logiem čivina putni un plaukst 

koku lapas. Uz mācībām sakoncen-
trēties ir ļoti grūti, jo visu laiku gribas 
iet ārā, baudīt saulaino laiku kopā ar 
draugiem.

Iestājoties siltajam laikam, atnāk 
vasara, skolas gaiteņi paliek tukši, 
skolēni dodas brīvlaikā, atpūšas no 
mācībām. Liekas, ka skolas sienas sa-
tumst bez skolēnu smiekliem un trok-
šņa. Skolas apkārtne ir skaisti sakop-
ta, un zied puķes. Viss tiek sagatavots 
tam, lai skolēni atkal varētu veiksmīgi 
rudenī uzsākt skolas gaitas.

Sofija Rudņika, 8.kl.

Pār čalojošās upītes tiltiņu ar ko-
šiem vasaras ziedu pušķiem no dārzā 
audzētajām dālijām, asterēm, cinnijām 
un gladiolām skolēnu rokās katrs mācī-
bu gads iesākas kā jauns grieziens ka-
ruselī, kur priecēs gadalaiku savdabīgā 
pievilcība. 

Ir sācies rudens ar sev raksturīgo 
pārvērtību laiku, kad jūtama pēdējā 
dārza darbu smarža ar ražu, kas kā 
smaga darba apliecinājums sniedz sal-
dus augļus. Krāšņa, ugunīgu toņu ru-
dens lapu parāde ceļā uz skolu kā vasa-
rā kvēlojošais saulgriežu ugunskurs, ik 
rītu greznojusies ar apsarmojušajiem 
mēteļiem, pavada manus izklaidīgos 
soļus, kuri pirms reizināšanas tabulu 
un gramatikas grāmatu iegaumēšanas 
vēl meklē kādu rudenim tik raksturīgo 
lapu. Jau uz pēcpusdienas pusi kāds 
saules stariņš, atradis caur biezo mā-
koņu klājumu iespēju mirdzēt, sasil-
dījis vēso gaisu, lai sākumskolas bēr-
niem nesaltu pirksti, lasot interesantās 
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lapas, no kurām gaiteņus izgreznot ar 
pašgatavotām dekorācijām, kuras prie-
cēs ikvienu šajā brīnišķīgajā laikā.

Klāt ziema! Pamazām kokus pārklāj 
balta sniega kārta, spilgtie saules stari 
kļuvuši blāvāki, bet skolas jumtu rotā 
stiklainas lāstekas. Pusdienlaikā tik 
ierastās putnu dziesmas nomainījuši 
skolēnu smiekli ap skolu, kad, ragavi-
ņām slīdot no kalna un sniega pikām 
iegūstot formu, cimdos prieks pārņem 
salto gaisotni, neļaujot sārtajiem vai-
giem un degunam traucēt laimes pil-
nos mirkļus. 

Kad caur salam agrāk pakļauto 
zemi paspējušas izspraukties pirmās 
sniegpulkstenītes, ir gaidāms pavasa-
ris. Gaisam iesilstot, ar skaļu dziesmu 
koncertu pie skolas esošajos putnu bū-
rīšos atgriežas īpašnieki no garā ceļo-
juma siltajās zemēs. 

Zināšanu un aizraujošu notikumu 
pilnais mācību gads noslēdzas ar va-
saras silto glāstu, kas skolas apkārtni 
rotā patīkamās ziedu ainavās ar reibi-
nošu smaržu, saulainu noskaņu un pa-
tīkamu klusumu.

 Marta Ramona Graudiņa, 9.kl.

Rudens, ziema un pavasaris skolas 
solā ir kā gadalaiku karnevāls, tas pār-
ņem gaisotni un noskaņojumu, ievie-
šot papildinājumus personīgajā sajūtu 
ielejā. Skola ir kā vieta, kur iepazīt da-
žādas gadalaiku īpatnības gan praktis-
ki, vērojot ainavas pārmaiņas ikdienas 
dzīvē, gan teorētiski, apgūstot intere-
santo, izzinošo informāciju no grāma-
tām un citiem uzziņu avotiem.

Rudenī skolu pārņem smaržu virpu-
lis ar Mārtiņdienas gardumiem sākum-
skolas tirdziņā. Ar krāsaino kļavu lapu 
aromātu no radošajiem skolēnu dar-
biem ir pildītas klases un gaiteņu tel-

pas. Man patīk šī krāšņā sajūta, ka pa 
logu paveras sarkano un oranžo toņu 
gamma, kas silda dvēseles visvientuļā-
kos stūrīšus. Man patīk skola rudenī 
visvairāk, jo tās jumts, žalūzijas sa-
skan ar dabas uzvilkto tērpu, tās krāsu 
gammas iedvesmo un liek apstāties, 
lai pavērotu pārsteidzošo toņu virpuli.

Ziemā gaisu pārņem piparkūku 
smarža, kura nāk no mājturības kabi-
neta. Ar virtuves cimdiem un pannu ro-
kās meitenes cep Ziemassvētkiem tik 
raksturīgos gardumus, kurus pārklāj ar 
košām glazūrām un krāsainiem cukura 
graudiņiem. Skola ziemā izceļas ar spī-
dīgajām lāstekām, kas rotā tās jumtu 
un priecē skolēnus. Logos parādās no 
papīriem izgriezti rotājumi, kā snieg-
pārsliņas, sniega pikas, salavecīši vai 
to palīgi – rūķīši.

Pavasarī skolu pārņem saulains 
noskaņojums ar pavasara putnu dzies-
mām. Skola rotājas pavasarīgajos to-
ņos. Apkārtnē vērojamas pļavas ar pie-
neņu siltajiem, dzeltenajiem toņiem, 
kas priecē un liek pasmaidīt.

Vasarā skolā ir klusums, kas nomie-
rina, jo liek noprast, ka drīz šīs telpas 
atkal piepildīs gadalaikiem tik raksturī-

gie aromāti un skolēnu smiekli.
Evelīna Liepiņa, 9.kl.

 Katrs gadalaiks skolu izrotā 
sev tīkamā veidā un krāsās. Rudens 
ir krāšņākais gadalaiks. Tas ar lielāko 
prieku lēnām noslidina savu raibo un 
vieglo lapu pa skolas jumtu. Rudens 
vējš ar pūtienu un nokritušajām lapām 
apņem skolu kā viesuļvētra, skats ir 
patiešām skaists. Pat kailie koki, kuri 
savas lapas atdevuši, lai krāsotu sko-
las teritoriju, tai blakām neizskatās 
tik nomākti. Rudens draugs ir ziema, 
kas skolu apsedz ar savu balto un tīro 
pārvalku, lai pasargātu to no aukstu-
ma, kurš parasti mums dzeļ kā mazas 
adatiņas rokās un vaigos. Šis gadalaiks 
izrotā ar lāstekām jumta malas, tās ir 
kā spogulis, lai skola raudzītos savā 
skaistajā atspulgā, lai saule atstaro to 
vēl tālāk. 

Kad nokrīt ziemas pārvalks, kāds 
tauriņš sēžas uz karstajām loga apma-
lēm, kuras sasilda pavasara saule. Put-
ni lidinās un ievieš patīkamu mūziku 
skolas tuvumā. Ejot pēc stundām mā-
jās, gaisā virmo sen nejusta un nebau-
dīta smarža. Jaunā zāle, koka lapas sāk 
augt no jauna. Katrs mazais kukainītis, 
kurš rāpo skolas sienā, katra lietus 
lāse, kas sitas logā, ir tik patīkama.

Vissiltākais, vissaulainākais, vis-
skaistākais gadalaiks ir vasara. Skolas 
skats ir apburošs. Zaļā zāle ir izaugusi, 
puķu smarža ap skolu virmo, saules 
stari karsē. Lietus lāses veido peļķes, 
tagad tajās redzams atspulgs. Skola 
dažreiz jūtas vientuļa, jo bērni ir devu-
šies projām. Viņa gaida, kad pienāks 
rudens, skanēs skolēnu čalas un viss 
krāšņos un zeltēs. 

                              Signe Liepa, 9.kl.
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