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Vai tumsa spēj uzvarēt gaismu? 
Tumsā pazūd formas, izgaist gaismas 
radītie silueti, priekšmeti, itin viss, ko 
pierasts redzēt. Kad esi viens tumsā, 
nav vairs nekādu orientieru, it kā nekā 
nav, it kā viss, ko gaisma devusi, tiek 
atņemts un padarīts par neko...

Tad parādās bailes... kā gan viss 
var pārvērsties par neko? Gaisma dod, 
tumsa atņem... Gaisma kā dzīvība un 
cerība, tumsa kā iznīcība un beigas. Un 
šķiet tik pārāka un necaurredzama. Tā 
spēj radīt izmisumu un bezcerību. 

Vai ir kāds vidusceļš starp tumsu 
un gaismu? Kā nepazust tumsas varā 
un, esot tajā, turēt gaismu sevī...? Pat 
ja viss brūk un jūk, pat ja tumsa kādu 
brīdi ņem virsroku, pat ja pazūd viss 
ierastais un pierastais...

Tikai tā liekas, ka tumsa ir necaurre-

dzama – pietiek ar vienu mazu gaismas 
staru, lai telpā atkal parādītos kontū-
ras, lai neredzamais taptu redzams. 
Pietiek ar mazu, mazu gaismas staru, 
lai tumsai vairs nebūtu vietas...

Tumšos laikos vislabāk redzami 
gaiši cilvēki. Tie savu gaismu dod ne-
žēlojot. Un spīd tieši tad, kad tas ne-
pieciešams. Jo lielāka tumsa, jo vairāk 
gaismas tie izstaro – sadodas rokās, 
lai palīdzētu, ziedotu, izglābtu, pasar-
gātu. Tikai tumšos laikos var redzēt, cik 
gaismas patiesībā ir daudz... cik gaišu 
cilvēku uz visas pasaules ir daudz... 

Vai ļaunais spēj uzvarēt labo? Un 
vai tiešām ir tāda iespēja, ka ļaunums 
pārspēj labo? Ka Lāčplēsi uzvar Mel-
nais bruņinieks? Ka Melnais runcis 
nekad neatgriež kaķītim viņa dzirna-
vas? Ka netaisnība uzvar taisnību? Vai 

cīņa starp labo un ļauno kaut kad var 
beigties? Vai ir tāda iespēja, ka ļaunais 
tiek uzvarēts pilnībā? Vai iespējams, 
ka tumsa spēj uzvarēt gaismu? Jeb 
gaismai tāpat kā tumsai vienmēr būs 
sava vieta šajā pretstatu pasaulē? Un 
gaismas tāpat kā labā būs vairāk nekā 
tumsas un ļaunā?

Pasaulē vēl joprojām ir labā pārā-
kums. Ļaunums nāk ar absolūtu iznīcī-
bu... Labais turpina būt, jo ir vēl šī pa-
saule, mēs vēl esam... Un, kamēr ir šī 
pasaule, kamēr mēs vēl esam, tikmēr 
gaisma ir pārāka par tumsu, tikmēr mī-
lestības, līdzcietības, dāsnuma, labsir-
dības ir vairāk nekā visas pasaules ļau-
numa. Un, lai arī cīņa nemitīgi notiek, 
labais ir uzvarējis... pretējā gadījumā 
nekā nebūtu... Bet – ir taču...!

Mareks Liepa

pavasaris.
atmaigst daba

atmaigst dārzs un pļava
sniega kalnus izkausējot šalc

pavasaris.
putna bērniem siltā ligzdā

jāpiedzimst un jāizaug
pavasaris.

daba mostas. 
arī tevī maigums

siltos saules staros plaukst
pavasaris.

miers lai pasaulē! -
lai kara nav...

(Inese Tora)

Sirsnīgi sveicam 
aprīļa jubilārus!
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25. marts – mirklis svētas godbijības

25. martā, Komunistiskā genocī-
da upuru piemiņas dienā, tikāmies 
Madlienas kultūras nama organizētajā 
piemiņas brīdī Madlienas kapu kal-
niņā. Šajā dienā pirms 73 gadiem no 
savām mājām un dzimtenes svešumā 
tika aizvesti daudzi tūkstoši latviešu. 
(Kopā aptuveni 95 tūkstoši no Baltijas 
valstīm.)  Ne visi, kuri piedzīvoja iz-
sūtījuma šausmas, pazemojumus un 
daudzviet badu, atgriezās savā dzimte-
nē. Daudzi no viņiem, tostarp no nāves 
gultas izcelti cilvēki, sirmgalvji un bēr-
ni, palika uz mūžiem Sibīrijas sniegos. 
Šī bija plašākā deportācijas akcija, kad 
Latvijas iedzīvotāji izsūtīti uz attālāka-
jiem Padomju Savienības reģioniem. 
Cilvēku pilnie lopu vagoni atstāja Latvi-
ju, aizvezdami sev līdzi cerības un sap-
ņus. 25. marta uzrunās nevilšus vilkām 
paralēles ar šī brīža Krievijas nežēlību 
Ukrainā. Arī tur šobrīd tiek veikts vērie-
nīgs genocīds pret ukraiņu tautu. 

Paldies visiem par sirsnīgu kopā 
būšanu – Madlienas represētajiem 
iedzīvotājiem, Ogres novada pašval-
dības domes priekšsēdētājam Egilam 
Helmanim, Zemessardzes 54. Kaujas 
bataljona pārstāvjiem, Ķeipenes tautas 
nama vokālajam ansamblim „Sonore” 
un vadītājai Sanitai Vītumai, Madlie-
nas kultūras nama senioru vokālajam 
ansamblim „Tik un tā” un vadītājai 
Pārslai Jēkabsonei, skolotājai Ligitai 
Ridūzei un viņas audzēkņiem. Domās 
kopā ar mums bija arī pagasta pārval-

des vadītājs Guntis Graudiņš-Pēter-
sons (diemžēl slimība atnāk neaicinā-
ta).

Lai mūs stiprina savulaik Melānijas 
Vanagas teiktie vārdi: „Katram ir ne-
pieciešams zināt savas saknes. Tas ir 
tas spēks. Tanī apzināšanā ir ticība, ka 
visgrūtākos, vissmagākos laikos, kad 
pār zemi nāk ļaunums, mūs var iznīci-
nāt simtiem un tūkstošiem, bet saknes 
dzīs asnus. Mēs dzīvosim! Šai apziņai 
jābūt katram, lai redzam, cik mums 
stiprs, dziļš pamats. Tā ir mūsu nemir-
stība. Mūs nekāds ļaunums nevar iznī-
cināt.”

Lai mums visiem miers, gaišas do-
mas un mīļu cilvēku tuvums!

 
Madlienas kultūras nama 

vadītāja Elīna Ratmeistere
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Darbs, sasniegumi, prieks
Hoplā, pavasaris klāt! Putni atnes 

skaņas, pirmie asni – krāsas pasaulei, 
un Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas 
un mākslas skolā dzīves notikšanai 
liek noticēt audzēkņi! 

Skolā norit mācības, tiek apgūti 
skaņdarbi, un, lai gan koncertus  rī-
kot un vecākus uz skolu aicināt vēl 
nedrīkst, tomēr parādīt apgūto gribas 
un dažādi konkursi mūzikā notiek! 
Februāra beigās Daugavpilī notikuša-
jā V Starptautiskajā pūšaminstrumen-
tu spēles jauno izpildītāju konkursā  
„Naujene WIND 2022” saksofona spē-
les prasmes parādīja mūsu audzēkņi 
Salvis Zariņš un Daniēls Ločmelis. Abi 
daudzus talantus izskolojušā pedago-
ga Anda Bičevska audzēkņi konkursā 
ieguva godalgotas vietas – Salvis otro 
un Daniēls trešo vietu. Un kur nu bez 
meitenēm! Pie mierīgās, pacietīgās un 
dažādu metodisko knifu zinošās sko-
lotājas Sarmītes Grantas flautas spēli 
centīgi apguvusī Estere Keita Līcīte 
ierindojās godalgotajā 3. vietā. „Nau-
jene Wind” ikgadējie konkursi  kļuvu-
ši kā izaugsmes mērītājs un atskaites 
punkts gan pašiem, gan skolotājiem, 
jo jaunieši arī iepriekšējos gados ir pie-
dalījušies un saņēmuši godalgotas vie-
tas šajā Daugavpilī rīkotajā konkursā, 
izvirzoties 200 dalībnieku konkuren-
cē.  Noteikti par uzvaru jāsaka paldies 
arī koncertmeistarei Valdai Garūtai. 
Viņas spēja sajust un prasme attīstīt 
audzēkņa talantu noteikti ir iemesls 
mūsu skolas vārda popularizēšanai 
pasaulē. Par to liecina arī Atzinība par 
nozīmīgu ieguldījumu jauno mūziķu 
audzināšanā, ko skolotājai Valdai pa-
sniedza Siguldā latviešu pianistes un 
komponistes Lūcijas Garūtas daiļradei 
veltītajā  VI Starptautiskajā  jauno pia-
nistu konkursā.  

Uz konkursu, kas – šim laikam neti-
piski – viens no retajiem notika klātie-
nē, devās Valdas Garūtas audzēkne 
Aleksandra Lepse un Ilvas Kaulačas au-
dzēkne Māra Sproģe. Diplomēta atzinī-
ba Aleksandrai, bet skolotājas Ilvas au-
dzēknei Mārai atzinība par rezultatīvu 
sniegumu. Un te vērojama zināma pēc-
tecība – Ilva pati savulaik klavierspēli 
apguva pie skolotājas Valdas,  acīmre-
dzot arī prasme izcelt bērna talantus ir 
nodota tālāk. Un, protams, liels prieks 
arī par skolotāja Rūdolfa Bahmaņa au-

dzēkni Kristeru Kārli Roni,  kurš, tāpat 
kā viņa māsas Terēza Elza un Patrīcija 
Anna, apgūst vijoles spēli un veiksmī-
gi startē konkursos. Vidzemes reģiona 
mūzikas skolu stīgu instrumentu spē-
les audzēkņu konkursā Kristers Kārlis 
ieguvis 3. vietu, apliecinot, ka paša 
centīgajam darbam un skolotāja neda-
lītai uzmanībai katra bērna izaugsmes 
vecināšanā ir liela nozīme. 

Martā šogad izcilā gleznotāja Vil-
helma Purvīša 150. dzimšanas diena, 
arī „kažociņi” ir gleznojuši, kopējuši 
un interpretējuši mākslinieka ainavas, 
izzinājuši viņa biogrāfiju un daiļra-
di.  Audzēkņi darbus kopēja dažādās 
– guašas un akrila krāsu – tehnikās,  
pārbaudīja krāsu iespējas un paši savu 
varēšanu. Visu marta mēnesi saglezno-
tās Purvīša darbu interpretācijas tika 
izliktas apskatei  Taurupes pamatsko-
lā „Ainavas. Variācijas”. Esam priecīgi 
par šādām pagastu sadarbības un sa-
draudzības iespējām. 

Taču pašas mūzikas un mākslas 
skolas ietvaros marts aizritējis maskas 
zīmē. Tieši tālab, ka maskas visiem 
jau apnikušas, ļāvāmies radošā kon-

kursa „Maska” iespējām, darinot rai-
bu raibās maskas dažādās tehnikās. 
Audzēkņi uzzināja, ka maska ir sena 
civilizācijas sastāvdaļa, ir bijusi  ne-
atņemama dažādu kultūru un rituālu 
sastāvdaļa.  Reizēm maskas uzdevums 
ir bijis biedēt, reizēm – pielabināt, rei-
zēm – sasmīdināt cilvēku. Un tāda nu ir 
arī mūsu masku parāde – dažas izska-
tās baisas, dažas gribas nopaijāt, citas 
pabakstīt, tomēr visas izteiksmīgas un 
skatītāju uzrunājošas. Maskas šobrīd 
aplūkojamas skolas parādes vestibila 
logos. 

Marts nesis arī materiālu labumu. 
Direktores Vitas Ervaldes Valsts kultūr-
kapitāla fondam rakstītie projekti mū-
zikā un mākslā ir saņēmuši atbalstu, 
skola varēs iegādāties tik nepiecieša-
mo pikolo flautu mūzikas nodaļai un 
planšetes un gaismas galdus mākslas 
nodarbībām. 

Pavasaris klāt! Aprīlis ļaus novilkt 
medicīniskās maskas, ļausimies sau-
lei un atklātām emocijām! Iegrimsim 
mūzikā un krāsās, ļausim sev uzziedēt, 
dzīvosim! 

Santa Siliņa, kultūras metodiķe
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Madlienas vidusskolai – 50
Mēs lepojamies

(2. turpinājums)

2022. gads ir aizsācies kā Mad-
lienas vidusskolas 50 gadu jubilejas 
gads. Ir prieks par skolotājiem, kuri 
ilgus gadus veltījuši šai skolai un jau 
devušies pelnītā atpūtā vai arī strādā 
citur. Ir pedagogi, kuriem Madlienas 
vidusskola ir vienīgā darbavieta, ir 
tādi, kuriem jau te aizritējuši tik daudzi 
gadi, taču atmiņas glabā daudz skaistā 
un patīkamā.

Skolotājai Vandai Kalniņai, kas nā-
kusi no Latgales, Madlienas vidussko-
la ir vienīgā darbavieta – jau no 1983. 
gada. Iesākumā viņa dzīvoja skolas 
internāta dzīvoklī. Līdzās bioloģijas un 
ķīmijas pedagoga darbam bija inter-
nāta audzinātāja, būdama skolēniem 
gan mamma, gan arī draugs. No 1997. 
gada veic direktora vietnieces mācību 
darbā pienākumus. Skolotāja vienmēr 
ir priecājusies par skolēnu veiksmēm 
un sasniegumiem, par viņu karjeras 
izaugsmi, gandarījumu sagādā absol-
venti, kuri atgriežas Madlienas vidus-
skolā un te strādā. V. Kalniņu raksturo 
liela darba mīlestība, precizitāte, kār-
tīgums, stingrība. Kā mācību pārzine 
savus pienākumus vienmēr ir veikusi 
ar lielu atbildību un cieņu, sapratni 
un cilvēcību pret saviem kolēģiem. V. 
Kalniņa ir veiksmīgi sadarbojusies ar 
visiem četriem Madlienas vidusskolas 
direktoriem – Broņislavu Zukuli, Ingu 
Šrāderi, Aldu Karasevu un Edgaru Viņ-
ķi. Madlienas vidusskolā ir mācījušies 
abi skolotājas dēli – Gatis un Kaspars, 
prieku sagādā mazbērni, laika gaitā 
Madlienā ir uzceltas arī savas mājas 

„Kalniņi”. Skolotāja te ir ieaugusi kā 
koks ar saknēm un kļuvusi par madlie-
nieti. Skolai jubilejā novēl labestīgu-
mu, savstarpēju cieņu un sapratni.

Arī Intai Ošai Madlienas vidusskola 
ir pirmā un vienīgā darbavieta. Viņas 
dzimtā puse ir Nereta, pēc LVU Ģeogrā-
fijas fakultātes beigšanas 1985. gadā 
sāka strādāt Madlienā. Ir bijusi sākum-
skolas skolotāja, mācījusi arī vizuālo 
mākslu, rasēšanu. Nu jau ilgus gadus 
māca sev tuvos mācību priekšmetus 
– ģeogrāfiju, dabaszinības un biolo-
ģiju. Madlienas vidusskolā izglītību ir 
guvuši arī I. Ošas bērni – Liene, Reinis 
un Gatis. Skolotāja daudz ceļo, viņai ir 
tuva daba, īpaši putni, patīk dejot. I. 
Ošai būt par pedagogu ir sirds darbs: 
„Jau kopš bērnības esmu gribējusi kļūt 
par skolotāju. Un dzīvē tā arī ir sanācis, 
ka visu mūžu strādāju par skolotāju – 
jau vairāk nekā 30 gadus. Mācu, manu-
prāt, pašu interesantāko priekšmetu – 

ģeogrāfiju. Mani ļoti interesē un saista 
daba, tāpēc jau vairākus gadus mācu 
arī dabaszinības un bioloģiju. Ļoti prie-
cājos, ja izdodas savos mācību priekš-
metos aizraut, ieinteresēt, saredzēt, 
sajust, izprast, uzmanīgāk ieklausīties, 
kas notiek ap mums visapkārt, un, pro-
tams, būt saudzīgākam, atbildīgākam 
pret dabu – mūsu mājām. Ja tas būtu 
iespējams, tad daudz lielāku laiku no 
mācību stundām labprāt mācītu āra 
nodarbībās, pārgājienos, mācību eks-
kursijās. Ar prieku atceros Madlienas 
dižu koku pētīšanas pārgājienus, kad 
iesaistījās visi skolēni. Vairākas klases 
kopā ar mani pārgājienos iepazinušas 
Latvijas skaistākās vietas – gan gar 
Amatu, Ogres upi, arī gar Daugavu. 
Un kur nu unikālās Līču–Laņģu klin-
tis! Manī lielu prieku rada tas, ka bēr-
ni saredz un izjūt, cik bagāta ir mūsu 
Latvijas daba, un saka: „Es nezināju, 
ka Latvijā ir tik skaistas vietas!” Ir pie-
pildījusies mana vēlme, ka arī vairāki 
vecāki dodas kopā ar mums pārgājie-
nos un ekskursijās. Paldies viņiem par 
to, jo ieguvēji ir visi.

Ikdienas dzīvē visneaizmirstamākie 
notikumi saistās ar audzināmo klasi. 
Kopā mācāmies iepazīt dzīvi, pasauli, 
sevi. Ir prieks ar katru gadu ieraudzīt 
arvien drošāku, prasmīgāku, pārlie-
cinošāku jaunieti. Ikviens sevi skolas 
laikā izmēģina uz skatuves un atklāj 
savus talantus dziesmā, dejā, lugas 
spēlēšanā. Visjautrākās parasti ir ga-
tavošanās Ziemassvētku pasākumiem, 
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popielām u.c. Es priecājos līdzi bēr-
niem, kā viņi atraisās.

   Liels gandarījums mācību 
jomā ir brīžos, kad mani audzēkņi 
gūst godalgotas vietas. Paldies tiem 
gudrajiem un čaklajiem skolēniem, ar 
kuriem braucām uz valsts ģeogrāfijas 
olimpiādi, valsts vides spēļu konkursu 
vai reģionālo bioloģijas un ģeogrāfijas 
olimpiādi. Lepojos ar jums! Mācību 
gada nobeigumā ir vislielākie svēt-
ki – izlaidumi! Tad ar prieku var vērot 
skaisti sapostos un priecīgi satrauktos 
jauniešus un atcerēties, kā viņi mūsu 
acu priekšā ir auguši un izveidojušies 
par labiem cilvēkiem.”

Īstena madlieniete ir arī skolotāja 
Daiva Lūse, uzsākot darba gaitas Mad-
lienas vidusskolā 1986. gadā, pirms 
tam četrus gadus nostrādājot Tauru-
pes vidusskolā (1982–1986). Mīļa un 
jauka matemātikas skolotāja, darbīga 
un ar labestīgu humoru. Ir mācījusi arī 
fiziku un ekonomiku, vadījusi skolas 
deju kolektīvus, no 1990. gadu vidus ir 
Madlienas vidusskolas arodorganizāci-
jas priekšsēdētāja, rīkojot skolotājiem 
pasākumus, interesantas ekskursijas, 
saliedējot kolektīvu un aizstāvot peda-
gogu intereses. No 2011. gada ir Vislat-
vijas skolu uzņēmējdarbības projekta 
„Esi Līderis!” koordinatore. Skolotājas 
D. Lūses visi trīs bērni – Raitis, Linda 
un Mārtiņš – ir mācījušies Madlienas 
vidusskolā, meita Linda bijusi skolas 
virtuves vadītāja. Arī mazbērni kādu 
laiku ir apmeklējuši Madlienas vidus-
skolu.

Ritinot atmiņu pavedienu, D. Lūse 
atceras: „Savas skolas gaitas esmu sā-
kusi Zādzenes pamatskolā, tad četrus 
gadus mācījos Madlienas astoņgadīga-
jā skolā, bet sesto klasi sāku Madlienas 
vidusskolā, kura bija saulaina, gaiša, ar 

plašiem gaiteņiem un moderniem ka-
binetiem. Pēc vidusskolas beigšanas 
(4. izlaidums) iestājos Liepājas Valsts 
Pedagoģiskajā institūtā un ieguvu ma-
temātikas skolotājas kvalifikāciju. Jau 
36 gadu strādāju Madlienas vidussko-
lā par skolotāju. Darbs skolā vienmēr 
ir bijis interesants, aizraujošs, pārdzī-
vojumiem un pārmaiņām bagāts. Strā-
dājot skolā, esmu sajutusi gan bijušo, 
gan tagadējo kolēģu sirsnību un atsau-
cību, radošu atmosfēru, draudzīgu un 
saliedētu kolektīvu. Uzskatu, ka mūsu 
skolai ir skaistas un neaizmirstamas 
tradīcijas. Īpaša vieta manos darba 
gados ir audzināmām klasēm, jo esmu 
piedzīvojusi četrus skaistus vidussko-
las izlaidumus un jūnijā būs piektais 
vidusskolas izlaidums. Skola ir vienīgā 
vieta, kurā atmiņu zvans, vienojot pa-
audzes kopā, cauri mūžībai skan.”

Skaista un zīmīga ir skolotājas Sig-
nes Kušnires saikne ar Madlienu, jo 
viņa ir dzimusi gandrīz reizē ar Mad-
lienas vidusskolu, tēvs Broņislavs Zu-
kulis ilgus gadus bijis skolas direktors, 
mamma Brigita Zukule – prasmīga 
ārpusstundu darba organizatore, dzī-
vesbiedrs Valdis Kušnirs – ilgus gadus 

vada skolas saimniecisko dzīvi, dēls 
Edgars Kušnirs – Madlienas vidussko-
las absolvents. Signe ir apzinīga un 
ļoti darbīga skolotāja, labprāt iesais-
tās pasākumu organizēšanā, kopā ar 
bērniem piedalās dažādos konkursos 
un ārpusstundu aktivitātēs. Bijusi au-
dzināšanas metodiskās komisijas va-
dītāja, iesaistījusies Comenius skolu 
partnerības projektos. 

Atminoties jaukos brīžus, S. Kušni-
re raksta: „Tā nu ir sanācis, ka mana 
dzīve bez Madlienas vidusskolas nav 
iedomājama. Esam dzimušas ar 10 die-
nu starpību un „roku rokā” pavadīju-
šas visus šos gadus. Tā kā mani vecā-
ki bija skolotāji, skolas dzīvi iepazinu 
pavisam jaunā vecumā, ko vairāk gan 
atceros no citu atmiņām. Savus skolas 
gadus atminos ar siltumu sirdī. Tie bija 
piepildīti ar piesātinātu sabiedrisko 
dzīvi, visdažādākajiem pasākumiem, 
ekskursijām. Pirmo klašu audzinātāja 
Daina Līdaka mūs aizrāva ar dejas pa-
sauli, kas bija neatņemama skolotājas 
un viņas klašu sastāvdaļa. Visjaukā-
kās atmiņas man saistās ar vēlākajiem 
skolas gadiem un audzinātāju Ainu 
Šrāderi, kas vienmēr bija līdzās gan 
priekos, gan bēdās. Tikpat piepildīts 
un gandarījuma pilns ir mans darba 
mūžs vienīgajā darba vietā – Madlie-
nas vidusskolā. Tas ir 31 bērnu un viņu 
vecāku mīlestības pavadīts gads. Tie ir 
mani mīļie kolēģi, kas bijuši un ir bla-
kus. Lepojos, ka esmu daļa no Mad-
lienas vidusskolas, un ceru, ka skolai 
tikpat daudz skaistu gadu vēl priekšā.”

Arī skolotājas Vitas Volkopas mūžs 
saistīts ar Madlienas vidusskolu vairā-
ku gadu garumā, uzsākot darba gaitas 
2000. gadā. Pirms tam viņa strādāja 
Taurupes bērnudārzā „Zemenīte” un 
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Taurupes vidusskolā. Skolotāja ir mā-
cījusi sākumskolas bērnus – ar mīles-
tību, sapratni, cenšoties katram rast 
individuālu pieeju. V. Volkopa kopā 
ar skolēniem aktīvi piedalījusies ār-
pusstundu nodarbībās, atbalstījusi 
skolotāju aktivitātes, sportiskos pasā-

kumus, bijusi sākumskolas metodis-
kās komisijas vadītāja, kā arī skolas 
mazpulku organizācijas vadītāja, de-
vusies ar skolēniem neaizmirstamos 
braucienos uz Vāciju. Arī V. Volkopas 
bērni – Dāvis un Signe – mācījušies 
Madlienas vidusskolā. 

2018. gadā skolotāja darba gaitas 
turpināja citā mācību iestādē, taču 
atmiņas atviz gaišas un jaukas: „18 
mani pedagoģiskā darba gadi tika aiz-
vadīti Madlienas vidusskolā. Tas bija 
ļoti radošs un interesants laiks. Esmu 
gandarīta to saukt par savas pedago-
ģiskās darba pieredzes piesātinātāko 
laiku ar īpašiem notikumiem. Tā bija 
laba iespēja darboties jaukā un atrak-
tīvā kolektīvā, pieņemt visas piedā-
vātās iespējas, īstenot savas idejas, 
piedalīties jaunās paaudzes ne tikai 
izglītošanā, bet arī audzināšanā. Biju 
sākumskolas skolotāja zinātkāriem, 
aktīviem un patiesiem ķipariem. Tā 
ir netverama sajūta, ka esi klātesošs 
mazā cilvēkbērna dzīvē četrus gadus. 
Šobrīd priecājos, ka varēju kaut ne-
daudz ietekmēt, palīdzēt un īstenot 
kādu sapni vai nodomu, ko bija iecerē-
juši bērni. Kopā ar viņiem kāpu uz ska-

tuves Ziemassvētku uzvedumos, devos 
garos pārgājienos, braucu ekskursijās, 
svinēju dzīvi, braucu kā „ģērbēja” lī-
dzi dejotājiem pa visu Latviju. Tiklīdz 
ko nesapratu, bija iespēja mācīties un 
sevi pilnveidot. 

Kā īpašs ir jāpiemin laiks, kad strā-
dāju ar Madlienas mazpulku – bērniem 
un jauniešiem, kuri Madlienas vidus-
skolas vārdu popularizēja valsts mēro-
gā – piedaloties rudens darbu skatēs 
novados, konferencēs Rīgā, vasaras 
nometnēs un sporta spēlēs visā Latvi-
jā. Vēl viens bonuss – dažkārt pavadīju 
jauniešu grupu no Madlienas vidus-
skolas starptautiskajās vasaras nomet-
nēs Vācijā. Tā bija lieliska iespēja sevi 
pārbaudīt un rīkoties neierastā vidē, 
kā arī laba vācu valodas pielietošana 
praksē.

Protams, esmu pateicīga par šo lai-
ku Madlienas draudzīgajiem un sapro-
tošajiem kolēģiem; bērniem, kuru dzī-
ves ceļos gadījos, kā arī viņu vecākiem. 
Madlienas vidusskolai skaistajā jubile-
jā novēlu – lai skolas gaiteņos nerimst 
jautras čalas, lai ir zinātkāri un patiesi 
bērni, saprotoši vecāki!”

Materiālu apkopoja Zinta Saulīte

Pavasari gaidot

Ar marta mēnesi „Taurenītī” sākām 
gaidīt pavasari ar dažādām tēmām par 
pārmaiņām un pārvērtībām dabā, par 
krāsām, kas mums apkārt, un ūdeni kā 
dzīvības pamatu. Pavasarim piestāv 
krāsas, tāpēc „Vizbulītes” un „Piene-
nītes” grupu bērni ienira krāsu pasau-
lē. Krāsu mēnesī varēja ne tikai šķirot 

priekšmetus pēc krāsām, izpausties 
mākslā ar dažādām krāsām, bet arī 
izgaršot krāsas. Kā garšo dzeltenā me-
lone un citrons vai sarkanā zemene, 
paprika un redīss, zilā mellene un za-
ļais gurķis? Zaļi un garšīgi bija arī pašu 
stādītie un audzētie sīpolloki, kurus 
bērni izgaršoja gan zupā, gan salātos. 

Visās grupās bērni sēja un stādīja. Tad 
laistīja un vēroja, kas izaugs. Tur bija 
gan zirņi, gan pupas, gurķi un dažā-
das puķes. Bērni salīdzināja, cik ātri 
dīgst sēklas un kādi izskatās asniņi. 
To visu viņi atspoguļoja savos mākslas 
darbos. „Pīpenītes” grupai vairāk inte-
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Latviešu valodas aģentūra daudzu gadu garumā organi-
zē radošo darbu konkursu skolēniem, piedāvājot daudzvei-
dīgus tematus un aicinot gan rakstīt, gan zīmēt. Arī Madlie-
nas vidusskolas skolēni ik gadu piedalās šajā konkursā.

2022. gadā ir divas priecīgas ziņas – 9. klases skolnie-
ce Daniela Eniņa, piedaloties konkursā, kura tēma bija „Tu 
esi Latvijas dārgums”, 5.–9. klašu grupā ieguva Atzinību. 
Šī gada sākumā iznāca arī aģentūras veidotā grāmata, kurā 

apkopoti labākie pagājušā konkursa „Mans grāmatplaukta 
stāsts” radošie darbi. No mūsu skolas šajā grāmatā ir ap-
skatāmi Līgas Irbītes (4.kl.), Ģirta Irbīša (5.kl.) un Evelīnas 
Irbītes (9.kl.) zīmējumi. Grāmatā līdzās ilustrācijām ir minē-
ta pagājušā mācību gada klase.

Lai veiksme turpmāk! Lai prieks par mūsu skolēnu zīmē-
jumiem!

Zinta Saulīte

resēja noskaidrot visu, kas saistīts ar 
ūdeņiem mums apkārt. Bērni gāja ek-
spedīcijā meklēt, kurā vietā Madlienā 
satiekas divas upes. Un izgaršoja, kurš 
ūdens garšīgāks – no akas, krāna vai 
pudeles? Grupā veica arī dažādus ek-
sperimentus, pārrunāja par ūdenstilp-
ju piesārņošanu, ūdens taupīšanu un 
ūdens vērtību katrai dzīvai būtnei. Gai-
dīsim sauli, siltu laiku un sava bērnu-
dārza jubilejas mēnesi aprīli, kas nesīs 
mums daudz pārsteigumu un prieka!

PII „Taurenītis” vadītāja 
Ingrīda Mārtiņa 
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Marts bibliotēkā iesākās rosīgs. Pie 
mums bija ciemos un iepazinās ar bib-
liotēku „Saulespuķes” un „Pienenītes” 
grupiņas. Ar lielajiem „Saulespuķes” 
bērniem izpētījām grāmatas – gan 
pieaugušo, gan bērnu, noskaidrojām, 
ko tajās var uzzināt, un nedaudz pa-
rotaļājāmies. Kā arī izdomājām, kāda 
mērvienība varētu būt tikai bibliotēkā 
– grāmatu garums. Spēlējām aktivitāti 
„Cik grāmatu garš es esmu?”. Ar lielu 
aizrautību bērni grāmatas lika vienu 
virs otras, lai noskaidrotu, cik tad gari 
viņi ir. Noslēgumā skatījāmies animā-
cijas filmu „Zīļuks”. 

„Pienenītes” grupiņas audzinātāja 
Mārīte vadīja krāsu nodarbību biblio-
tēkā. Lasīja pasaku par Krāsu mošķi, 
runāja par to, kāda krāsa piestāvētu 
katrai emocijai. Noslēgumā mazie ska-
tījās animācijas filmu „Sārtulis”, pēc 
filmiņas bērni vēlējās Margaritas Stā-
rastes grāmatu „Sārtulis” paņemt līdzi, 
ko lasīt pirms gulēt iešanas. 

Pēc apmeklējuma katrs arī saņēma 
mazu saldumiņu un grāmatzīmīti, kuru 
pats varēja izkrāsot un ielikt savā mīļā-
kajā grāmatā.

25. martā, Komunistiskā genocī-
da upuru piemiņas dienā, Madlienas 
pagasta represētie iedzīvotāji sanāca 
kopā bibliotēkā, lai uzceltu atmiņu til-
tus, lai parunātos, lai pieminētu tos, 
kas palika Sibīrijas plašumos. Pēc zie-
du nolikšanas Madlienas kapu kalniņā 
pie pieminekļa represētajiem iedzīvo-
tājiem bija iespēja tikties klātienē pie 
kafijas tases un baudīt  koncertu ar 
Zani Reiteri un Katrīnu Liepu. Meitenes 
kā pirmo dziedāja ukraiņu tautasdzies-
mu par mīlestību. Latviskās melodijās 

un dziesmās laiks paskrēja nemanot. 
Emocionālu brīdi radījām, kopā dzie-
dot dziesmu „Šeit ir Latvija”.  

Agrita Kalniņa

No 2022. gada 1. aprīļa tiek atcelti 
visi nozīmīgākie ierobežojumi bibliotē-
ku darbībai:

-bibliotēkas iekštelpās ne darbinie-
kiem, ne apmeklētājiem vairs nav jālie-
to sejas maskas;

-apmeklētājiem nav jāuzrāda Co-

vid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikāts.

Vienlaikus paliek spēkā atsevišķas 
rekomendējošas normas:

-apmeklētājiem (izņemot no vienas 
mājsaimniecības) un darbiniekiem 
ieteicams savstarpēji ievērot 2 metru 
distanci; 

-bibliotēkā nedrīkst atrasties per-
sonas, kurām noteikta mājas karantīna 
vai izolācija vai kurām ir elpceļu infek-
cijas slimības pazīmes.

Marts bibliotēkā
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Notikumi pensionāru biedrībā „Sisegale”
Pensionāru biedrības „Sisegale” 

dalībnieki 14. martā pulcējās kultūras 
namā atskaišu sapulcē, kas pēc statū-
tiem tiek organizēta katru gadu marta 
mēnesī. Valde, kurai tika uzticēta bied-
rības vadība uz 3 gadiem, tika ievēlēta 
2019. gada 5. martā. Valdes sastāvs:  
vadītāja – Anita Markevica, vietniece 
– Malda Lapiņa, valdes locekļi – Indu-
lis Eris, Jānis Lesiņš, Gunta Brencēna, 
grāmatvede – Sarma Balode, revidente 
– Skaidrīte Šīrone.

Šis ir bijis 12 gadu biedrības pastā-
vēšanas laikā visgrūtākais periods, jo 
visu darbošanos un pasākumus regulē-
ja  Covid-19 pandēmija. Biedrības dar-
bošanās mērķis un uzdevumi bija pul-
cēt kopā seniorus dažādos pasākumos 
kultūras namā, sportā, ekskursijās, lai 
tie nejustos lieki un pamesti, kad tie 
beiguši strādāt darba kolektīvos. Bet, 
te, lūk, mēs esam „riska grupa”, „pa-
lieciet mājās”, „maskas”, „2 metri”... 
Sāpīgi, nesaprotami, taču vajadzīgi rī-
kojumi. Paldies visiem senioriem, kas 
saprata potēšanās nepieciešamību un 
sertifikātu nokārtošanu, lai visa dzīve 
neapstātos. 

Par padarīto 2019. gadā izrunājām 
2020. gada 12. marta sapulcē, taču 
2021. gadā ierobežojumu dēļ gada pār-
skata sapulce nenotika. Tātad par pa-
darīto 2020. gadā: 3. janvārī kultūras 
pasākums „Trīs soļi Jaunajā gadā” kopā 

ar kaimiņu senioriem; 24. jūlijā biedrī-
bas 10 gadu jubilejas pasākums, kurā 
mūs priecēja Madlienas pūtēju orķes-
tris; 4. septembrī vasaras sporta spē-
les senioriem Ķeipenē, kurās ieguvām 
1. vietu, komandas sastāvā: I. Saulīte, 
R. Možeiko, G. Brencēna, S. Čunčule, 
S. Balode, M. Zosena, I. Eris, J. Lesiņš, 
M. Līcītis, A. Brencēns. Tika organizē-
tas arī trīs ekskursijas: 9. jūlijā – Brīv-
dabas muzejs, Salaspils botāniskais 
dārzs; 14. jūlijā – Tukums, Daugavpils; 
27. augustā – Aknīste, Krāslava, Indra, 
Andrupene. 2021. gadā arī organizē-
jām ekskursijas, tajās piedalījās tie, 
kam bija nokārtoti Covid-19 sertifikāti. 
28. jūlijā – Krapes skaņu māja, Ciemu-
pes briežu dārzs; 18. augustā – Gulbe-
ne, Stāmeriene, Madona, 27. augustā 
– ar kuģīti pa Daugavu, noklausoties 
jaukus vēstures stāstījumus; 7. oktob-
rī – Mazsalaca, Rūjiena; 15. decembrī 
– Koknese, saimniecība „Rīta putni” 
Bieriņos. Neizpalika arī senioru sporta 
spēles, kuras rīkoja Meņģele ar devīzi 
„Kas kustīgs, tas lustīgs!”. Tās notika 
9. septembrī, un mēs ieguvām 5. vietu. 

Liels paldies Maldai Lapiņai, kas 
izstrādāja visus ekskursiju maršrutus 
un pildīja gida pienākumus. Domāju, 
ka visi ekskursiju dalībnieki ir ļoti ap-
mierināti un pateicīgi. Kultūras namā 
2021. gadā notika divi pasākumi – 28. 
septembrī senioru dienai veltīta balle 

„Ir tik labi kopā būt”. Piedalījās mū-
ziķis Kaspars Kārkliņš. 28. decembrī 
Vecgada balle „Sisegalei” – piedalījās 
akordeonists Kaspars Gulbis. Kultūras 
pasākumi varētu būt labāk apmeklēti, 
jo aizbraukt uz koncertiem un teātra 
izrādēm nevaram, tad gaidīsim to, kas 
tiek sagādāts tepat pašu mājās. 

No 2010. gada biedrībā pabijuši 102 
dalībnieki. Šajā periodā izstājušies 
no biedrības 26 seniori, 19 miruši. Uz 
2022. gada 1. janvāri esam 57 dalībnie-
ki, un sapulces dienā iestājās 4 jauni 
seniori, kuri ir ar mieru kopā darboties. 

Sirsnīgi pateicos visiem valdes lo-
cekļiem par darbu un pārējiem, kas 
piedalījās pasākumu organizēšanā, 
atbalstīja praktiski un morāli. Tā kā 
pagājuši 3 gadi, tad tika ievēlēta jau-
na valde, kas vadīs „Sisegales” dar-
bu Madlienā un sadarbību ar kaimiņu 
pagastu senioriem sporta un kultūras 
jomā. Jaunā valde: vadītāja – Malda La-
piņa, valdes locekļi – Gunta Brencēna, 
Sarma Balode, Irita Ārente, Indulis Eris. 
Vēlu jaunajai valdei spēku, izturību, 
darboties gribu un visiem „Sisegales” 
dalībniekiem atsaucību, sniegt ierosi-
nājumus pasākumiem un atbalstu to 
organizēšanā.

Anita Markevica, bijusī pensionāru 
biedrības „Sisegale” vadītāja

Palīdzēsim Ukrainai
Ir pagājis vairāk nekā mēnesis, 

kopš Latviju un pasauli pāršalca baisa 
ziņa – Ukrainā sācies karš! Neticami 
un neaptverami – 21. gadsimtā Eiropā 
karš! Šobrīd Ukraina izcīna cīņu arī par 
mums visiem. Tieši tāpēc tai vajadzīga 
palīdzība, lai mūsu mazbērni un maz-
mazbērni varētu dzīvot brīvā Latvijā 
zem tīrām, zilām debesīm. Arī mēs 
esam par to atbildīgi, tāpēc senioru 
biedrības „Sisegale” valde pieņēma 
lēmumu vākt ziedojumus Ukrainai. Zie-
dojumi tiks izlietoti koordinēti, strādā-
jot kopā ar Madlienas pagasta pārval-
des vadītāju Gunti Graudiņu-Pētersonu 
un Ogres novada pašvaldības koordi-
natori Daci Līvu. Palīdzība tiks novirzī-
ta novada sadraudzības pilsētai Ukrai-

nā – Čerņihivai vai arī tiem cilvēkiem, 
kas no Ukrainas ieradīsies Madlienā.

14. martā senioru biedrības sapulcē 
tika saziedoti 160 EUR. Paldies visiem 
ziedotājiem par atsaucību. Šobrīd zie-
dojumu kastīte atrodas aptiekā, visus, 
kas var un vēlas atbalstīt cietušos, lū-
dzu, ziedojiet! Ziedot var ne tikai bied-
rības biedri, bet arī pārējie pensionāri 
un visi iedzīvotāji. Palīdzība būs vaja-
dzīga vēl ilgi.

Šobrīd saziedotā nauda vēl glabā-
jas s/b „Sisegale” kasē, līdz tā būs ne-
pieciešama. Saziedots vēl nav daudz, 
bet no piliena veidojas jūra, un mēs to 
varam! Slava Ukrainai!

Malda Lapiņa
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Mana skola gadalaikos
 Madlienas vidusskolas skolēniem 

ir iespēja redzēt un izjust krāšņos ga-
dalaikus lauku apkārtnē. Ziema atgādi-
na pelēkas un drūmas noskaņas, taču 
ne manā skolā. Madlienas vidusskolas 
telpas ir izrotātas ar gaismiņām un no 
papīra veidotiem izgriezumiem. Tie pa-
līdz justies kā mājās. Piparkūku smar-
ža, kas virmo no mājturības kabineta, 
piepilda visas klases un gaiteņus…

Pavasaris manā skolā liek justies kā 
nevienā citā, jo visapkārt plešas pļavas 
un meži. Saules stari nosedz skolas 
pagalma egļu galotnes. To zaļā krāsa 
atgādina, ka ziema ir beigusies. No 
skolas jumtiem ar mazām pilēm, kuras 
nokļūst uz sakopto dobju krūmiem, pil 
izkusušais sniegs. Tas priecē skolēnus, 
jo tie zina, ka tuvojas ilgi gaidītā vasa-
ra.

Jaunieši ar liecībām rokās atstāj 
skolu, jo sākusies vasara. Tas ir laiks 
pārdomām un nobriešanai. Skolas tel-
pās ienācis nepierasts klusums. Nav 
neviena bērna, tikai daži skolas dar-
binieki, kuri ik pa laikam pārmij kādu 
vārdu.

Gadalaiks, par kuru mana skola vis-
lepnākā, ir rudens. Skolas apkārtnē, 
klasēs un gaiteņos ir dzirdama čalo-
šana. Tik nemanāmi ātri ir pagājusi 
vasara, taču skolēnus tas neapbēdina, 
jo viņus sagaida laipnās skolotājas, 
kuras ir gatavas stāties pretī lielajam 
izaicinājumam. 

Madlienas vidusskola, neskatoties 
uz gadalaikiem, ir kā mājas ar laipniem 
skolotājiem, darbiniekiem un allaž krā-
saino ikdienu.

Justīne Mūrniece, 9.kl. 

Mana skola mainās gadalaikos. Ru-
denī – raiba, ziemā – balta, pavasarī – 
plaukstoša, bet vasarā – zaļa un klusa. 

Rudenī, kad lapas kļūst krāsainas, 
skola kļūst nemierīga, jo tūlīt to piepil-
dīs skolēnu balsis. 1. septembrī skola 
ir saposusies un priecīgi sagaida sko-
lēnus un skolotājus. Klases rotā skolo-
tājām dāvātie ziedi, visapkārt jautrība, 
jo visi pēc vasaras ir satikušies. Ar 2. 
septembri skola paliek nopietna, jo sā-
kas mācību darbs. Mārtiņdienā telpas 
piepilda pašgatavotu gardumu smarža 
un dažādu rokdarbu darinājumi. Ap 11. 
novembri skolu rotā Latvijas simboli, 
pa logiem redzamas sveču liesmiņas, 

un 18. novembrī mācību iestāde sagai-
da  svinīgi tērptus skolēnus.

Ziema – laiks kļūst tumšāks, bet 
skola priecē ar gaišiem logiem. Ziemā 
jumtu klāj balta cepure, bet telpas ir 
siltas un mājīgas. Sākas rosība, kad 
tuvojas Ziemassvētki, jo tiek gatavoti 
priekšnesumi. Pēc pasākuma un lie-
cību izsniegšanas iestājas klusāks 
periods, jo skolēni devušies brīvlaikā. 
Janvāra sākumā skola atkal sagaida 
skolēnus, jo sākas mācības.

Laiks kļūst siltāks, kūst sniegs, sko-
lēni kļūst arvien skaļāki un nevaldāmā-
ki. Maijā tiek svinēta Mātes diena. Tad 
skola redz, cik nopietni kļūst vecāko 
klašu skolēni, jo jākārto eksāmeni. Kad 
dienas kļuvušas pavisam garas, 9. un 
12. klasei izskan Pēdējais zvans. Maija 
beigās smaržo ceriņi, un klāt izlaidumu 
laiks. Skola atvadās no skolēniem.

 Vasara – visapkārt saule, bet skola 
tāda klusa stāv kalnā un gaida rudeni 
un skolēnus. 

Andris Grāps, 9.kl.

Skolā katru brīdi valda daudz un 
dažādu emociju. Vai tas ir satraukums 
par mācībām, vai prieks par stundu 
beigām, skolā var atrast visu.

Pirmā skolas diena vienmēr ir 
satraukuma pilna. Gaisā zum nepacie-
tība starp mazajiem un negribēšana 
starp lielākiem. Man vienmēr šis kon-
trasts ir licies interesants. Lielie domā, 
ka mazie vienkārši vēl nezina un nesa-
prot, kas sekos tālāk, bet ja nu lielie ir 
tie, kas nesaprot? Neatceras to prieku, 

ko jūt, kad satiekas sen neredzēti kla-
sesbiedri. Vēlmi uzzināt visu, kas ar 
viņiem pa vasaru noticis. Nepacietību, 
gaidot, kas notiks tālāk.

Ziema, manuprāt, nav patīkama ne 
skolēniem, ne skolotājiem. Sākotnē-
jais priekpilnais satraukums ir pārgā-
jis, iestājies konstants nogurums. Mā-
cībām, šķiet, neredz ne gala, ne malas. 
Semestra beigu pārbaudes darbi arī 
nav žēlīgi, tie „izspiež mūs sausus”. 
Mazajiem vēl vismaz ir prieks pēc sko-
las iet braukt ar ragaviņām un slidinā-
ties. Lielajos šī nevainīgā laime jau ir 
pārgājusi. Pārnākot mājās, pēc lielām 
mācībām bezspēkā spējam iekrist gul-
tā.

Pavasarim pienākot, atnāk arī cerī-
ba. Kā gaisma tuneļa galā tā ar katru 
dienu, ar katru soli spīd arvien spožāk. 
Mazajiem tuneļa gals nozīmē bezgalīgu 
brīvību kā putnam debesīs. Lielajiem 
ar katru soli tas kļūst arvien šaurāks un 
šaurāks. Tuneļa gals nozīmē tuvošanos 
tam, par ko visu gadu nervozējām. Tu-
vošanos lielajiem pārbaudes darbiem 
un eksāmeniem. Dienām pavadītām 
nebeidzamā uztraukumā. Bet kad tie ir 
galā, var sajust neiedomājamu brīvību, 
it kā visa pasaule būtu rokas stiepiena 
attālumā, tikai jāizlemj, uz kuru pusi 
tiekties.

Pēc mācību trauksmainības nāks 
atelpa. Izlaiduma diena liksies kā ei-
forisks sapnis, pēc kura atnāksi mājās 
un... gaidīsi nākamo gadu.

Paula Trence, 9.kl.
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Es savā skolā lepojos ar…

Mēdz teikt, ka skola ir kā otrās mā-
jas, bet patiesībā tā ir kā drošības sala 
cauri emociju straumei, kura ar katru 
jaunu dienu pārsteidz mūs nesagata-
votus. Tas ir atmiņu kamols, kurā kla-
sesbiedri, panākumi, izaugsme, pasā-
kumi apvienojas vienā veselā, lai vēl 
ilgi atgādinātu par šiem notikumiem 
un spētu iepriecināt.

Tās ir tradīcijas, kā skrējiens „Aizej 
tur, nezin, kur…”, Ziemassvētku uzve-
dums, popiela, ar kurām skolā es tik 
ļoti lepojos, jo tās saliedē klases kolek-
tīvu, attīsta radošumu un ļauj pārkāpt 
pāri savām personīgajām robežām, 
ļaujot smiekliem un jautrībai pārņemt 
virsroku pār notiekošo. Šie notikumi 
iemāca cienīt apkārtējos un uzticēties, 
jo, tikai esot komandai, būs iespējams 
sasniegt vēlamās virsotnes.

Piederību komandai var sajust arī 
volejbola treniņos un sacensībās, kā 
arī citos sporta pasākumos, kur tevi at-
balsta, palīdz nomierināties un uzklau-
sa, ja pēkšņi kāda biedējoša atklāsme 
nolēmusi nomākt prātu. Es uzskatu, ka 
ar skolas sporta sasniegumiem ir jā-
lepojas, jo tos augstu novērtē gan no-
vadā, gan republikā.

Es augstu vērtēju un lepojos ar sko-
lotāju radošo pieeju mācību darbam, 
jo tas drūmās dienās, kad garastāvok-
lis līdzinās lieliem pavasara plūdiem, 
spēj iepriecināt ar izzinošām filmām 
par stundas tēmu vai dziesmām un 
dzejoļiem, kas liek raisīties radošām 
domām. Šīs metodes liek noticēt sev 
un uzdrīkstēties mēģināt, risināt, vei-
dot un domāt.

Skola ir kā ziedu pļava, kur mēs 
augam, attīstāmies, līdz esam spējīgi 
patstāvīgi pretoties vējam, tā ir vieta, 
kur tiek novērtēta centība un mazās 
uzvaras. 

 Iluta Rubene, 9.kl.

Manas spilgtākās atmiņas par skolu

Lai cik ilgi ir mācību gadi, tie bei-
dzas ar Pēdējo zvanu, noslēguma ek-
sāmeniem un vidusskolēnu atvadu 
balli. Visas sūdzības un vilšanās paliek 
aiz skolas slēgtajām durvīm, un absol-
venti dodas iekarot jaunas dzīves vir-
sotnes.

Kādreiz mammas un tēti, vecvecā-
ki mūs atveda uz pirmo klasi. Skolas 

līnija ar pirmo zvanu paliks atmiņā 
daudzus gadus. Pirmā skolotāja. Laip-
na un godīga viņa vadīja pa milzīgu un 
bezgalīgu skolas gaiteni uz mūsu klasi, 
kas četrus gadus kļuva par otrajām mā-
jām. Apguvām gramatiku, mācījāmies 
skaitīt un veidot no plastilīna. Mēs bi-
jām centīgi, uzmanīgi un nopietni. Da-
lījāmies ar noslēpumiem un pirmo reizi 
uzzinājām par draudzību un nodevību. 
Lai gan tas ir mazsvarīgi, bet toreiz šķi-
ta ļoti aizvainojoši.

Man patīk mūsu skolotāji. Būt par 
skolotāju nav viegli, jo tas ir ļoti ne-
pateicīgs un grūts darbs ar niecīgu 
atalgojumu. Ja vēl pieskaitām, ka mēs 
„neesam dāvanas” un katrs ar savām 
īpatnībām, tad būt skolotājam kļūst 
par varoņdarbu. Taču viņi dara visu, 
lai atklātu mūsu spējas un talantus, 
padarītu pārliecinātākus par sevi, pa-
līdzētu orientēties dzīvē un izlemt par 
savu nākotnes profesiju. Un galvenais, 
skolotāji mums māca pašu svarīgāko 
– būt izglītotiem, laipniem, godīgiem 
cilvēkiem.

Skolas gadi mūžīgi paliks pieaugu-
ša cilvēka sirdī, tas ir brīnišķīgs laiks, 
ko atceras ar prieku un nostalģiju.

Anastasija Jakovļeva, 9.kl.

Manas mīļākās atmiņas par
 skolas laiku

Mīļākā atmiņa man saistās ar laiku, 
kad es mācījos sākumskolā un man 
viss bija jauns, nezināms, bet ar laiku 
zināšanas paplašinājās un iepazinu 
daudz cilvēku. Mana sākumskolas sko-
lotāja bija Vita Volkopa. Viņa man labi 
mācīja matemātiku, un tā es labi māku 

reizrēķinu vēl līdz šai dienai. Man ļoti 
patika, ka mēs ar deju kolektīvu brau-
cām uz citām vietām dejot, patika, ka 
toreiz Ludzā palikām pat pa nakti. Ne-
varu aizmirst, ka deju kolektīvi no Mad-
lienas skolas brauca uz Daugavpili sa-
dejoties, arī mana māsa tad piedalījās, 
un kopā bija ļoti jautri.

Atminos Ziemassvētku koncertu 4. 
klasē, kad mūsu klasei bija jādejo ar 
dāvanām rokā, bet  sākumskolas iz-
laidumā mēs pārnakšņojām skolā un 
spēlējām dažādas spēles, stāstījām 
spoku stāstus, spēlējām spēli „Patiesī-
ba vai risks” un  citas. 

Jautrākā atmiņa kopā ar skolotāju 
Ivetu Mežajevu, kad ar klasi braucām 
uz Rīgu skatīties jautru  koncertu  par 
bērnību, un tas bija ļoti smieklīgi, katra 
sekunde bija to vērts skatīties. Tad mēs 
devāmies uz Rīgas vēstures un kuģnie-
cības muzeju, tur bija daudzveidīga 
informācija par aizvēsturi, un es daudz 
iemācījos par senlaikiem.

Liela nozīme skolas laikā ir spor-
tam, daudz esmu braucis uz sacensī-
bām, ļoti daudz medaļu, un par katru 
braucienu būtu savs stāsts. Beidzot 
septīto klasi un saņemot skolā diplo-
mu par sportiskiem sasniegumiem, 
biju ļoti priecīgs.

 Kopā ar skolotāju Justīni Lindi bija 
aizraujošs brauciens ar velosipēdiem 
uz Plāteres pilskalnu. Visiem bija jaut-
ri! Man ir bijuši jauki piedzīvojumi 
Madlienas vidusskolā, īpaši ar savu 
klasi, tāpēc esmu nolēmis mācības tur-
pināt vidusskolā un sakrāt vēl daudz 
labu notikumu.

Mareks Laizāns, 9.kl.
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Ogres rajona slimnīca Covid-19 vīrusa 
analīzes turpmāk izmeklēs savā laboratorijā

Ceturtdien, 10. martā, Ogres rajona 
slimnīcā darbu sāk Covid-19 testēša-
nas punkts, kurā nodotās analīzes tiks 
laboratoriski izmeklētas pašas Ogres 
rajona slimnīcas laboratorijā. Vīrusa 
RNS noteikšana ar PĶR metodēm tiek 
veikta slimnīcas akreditētajā laborato-
rijā, tādējādi nodrošinot ātrāku rezul-
tātu saņemšanu. Darba dienās analīžu 
veikšana notiek pēc iepriekšēja pie-
raksta, savukārt brīvdienās tikai dzīvās 
rindas kārtībā.

„Esam iegādājušies iekārtas, lai uz 
vietas slimnīcas laboratorijā varētu la-
boratoriski izmeklēt Covid-19 testēša-
nas punktā noņemtos paraugus, līdz ar 
to varam nodrošināt ātru un kvalitatīvu 
vīrusa klātbūtnes noteikšanu ar PĶR 
metodēm. Pandēmijas sākumā analī-
žu rezultātu saņemšanai bija vajadzīgs 
krietni ilgāks laiks, jo paraugus no 
testēšanas punkta bija nepieciešams 
transportēt uz laboratoriju Rīgā. Pār-
baudot noņemtos paraugus uz vietas, 
tiek paātrināts rezultātu saņemšanas 
laiks, kā arī pacientiem ir iespēja ope-
ratīvāk saņemt kvalitatīvu palīdzību. 
Tāpat ņemot vērā lielo pieprasījumu 

pēc testēšanās, tiek radīta vēl viena ie-
spēja iedzīvotājiem Ogres pilsētā veikt 
Covid-19 analīžu testu,” uzsver Ogres 
rajona slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Testēšanas punkts atrodas Ogres 
rajona slimnīcas teritorijā un ir izvie-
tots blakus  Magnētiskās rezonanses 
ēkas ieejai. Darba dienās analīzes tiek 
pieņemtas no plkst. 8.00 līdz 14.00 
pēc iepriekšēja pieraksta, bet no 14.00 
līdz17.00 dzīvās rindas kārtībā, taču 

sestdienās un svētdienās no plkst. 
8.00 līdz 12.00 tikai dzīvās rindas kār-
tībā. 

Pieteikties Covid-19 testēšanai 
Ogres rajona slimnīcā var telefoniski, 
zvanot uz vienoto tālruni 29716628 vai 
vienoto tālruni 8303 no plkst. 8.00 līdz 
16.00. Uz izmeklējumu iespējams pie-
teikties arī elektroniski vietnē 
www.piearsta.lv.

Informācija par epidemioloģiskās drošības 
noteikumiem no 1. aprīļa

MK sēdē 22. martā pieņemts lē-
mums no 1. aprīļa atcelt visus šobrīd 
spēkā esošos Covid-19 epidemiolo-
ģiskās drošības prasības noteikumus 
pasākumu norisei, kultūrvietu darbī-
bai, apmeklēšanai un pakalpojumu 
saņemšanai.

Līdz ar to no 1. aprīļa tiks atcelta pra-
sība par Covid-19 sertifikātu uzrādīša-
nu publisku pasākumu apmeklēšanai. 
Arī pasākumu organizatoriem, amatier-
mākslas kolektīvu dalībniekiem, kul-
tūrvietu darbiniekiem un pakalpojumu 
sniedzējiem vairs nebūs jābūt ar Co-
vid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikātu. Tāpat vairs nebūs obligāta 
prasība lietot sejas maskas publiskos 
pasākumos un kultūrvietu telpās, at-
stājot to kā brīvu izvēli apmeklētājiem 
un darbiniekiem! Tiek atcelti jebkādi 
apmeklētāju

skaita ierobežojumi publiskos pa-
sākumos. Grozījumi paredz tiesības 
pakalpojuma sniedzējam vai pasāku-
ma organizatoram, ja viņš to uzskata 
par nepieciešamu, noteikt

konkrētas epidemioloģiskās dro-
šības prasības savai pakalpojuma 

sniegšanas vai pasākuma norises vie-
tai, piemēram, sejas masku lietošanu, 
distances un plūsmu ievērošanu. Tā-
pat arī organizatoram vai pakalpoju-
ma sniedzējam būs iespēja, izvērtējot 
riskus, noteikt, ka pakalpojums tiek 
sniegts vai pasākums tiek organizēts 
epidemioloģiski drošā vidē. Pakalpo-
juma sniedzējs nodrošina pieejamu un 
saprotamu informāciju, to ievietojot arī 
pakalpojuma sniedzēja, iestādes vai 
dibinātāja tīmekļvietnē, ja tāda ir, par 
epidemioloģiskās drošības prasību ie-
viešanas un izpildes kārtību, kā arī dar-
ba devējs var noteikt savā uzņēmumā 
citas epidemioloģiskās

drošības prasības, piemēram, 
mutes un deguna aizsegu lietošanu, 
darbinieku testēšanu, nosacījumus 
kontaktpersonām u.tml. (kā arī kon-
taktpersonu nosacījumi precizēti).
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Lai palīdzētu Ukrainas civiliedzīvotā-
jiem ikdienas vajadzībās, ir tapusi viet-
ne www.propozycii.lv, kurā vienkopus 
var atrast Latvijas mazo un vidējo uzņē-
mumu, kā arī nevalstisko organizāciju 
piedāvājumus ikdienas dzīves atbals-
tam Ukrainas cilvēkiem, kuri ieradu-
šies Latvijā, bēgot no kara šausmām. 
Brīvprātīgo grupas izveidotajā vietnē 
Ukrainas cilvēki, kas ieradušies Latvi-

jā, var rast ikdienas dzīvei nepiecieša-
mos pakalpojumus bez maksas vai par 
īpašiem noteikumiem. Šobrīd apko-
poto piedāvājumu vidū ir, piemēram, 
akūtie zobārstniecības pakalpojumi, 
vetārsta palīdzība, bezmaksas deju, 
jogas un citas nodarbības, psiholoģis-
kā atbalsta piedāvājumi un daudzi citi. 
Šajā lapā NETIEK apkopoti mājokļa un 
darba piedāvājumi, informācija par ku-

riem jau atrodama citās vietnēs.
Patvēruma meklētāji pajumti atraduši 
dažādās Latvijas malās, tāpēc aicinām 
pašvaldības mudināt sava reģiona ma-
zos un vidējos uzņēmumus un NVO 
ziņot par saviem atbalsta piedāvāju-
miem ukraiņiem. Aicinām aizpildīt pie-
teikuma formu: https://ej.uz/piedava-
jumi_ukrainiem.

Iedzīvotājiem un  uzņēmējiem, kuri 
sniedz atbalstu Ukrainai un tās iedzī-
votājiem vai kuru uzņēmējdarbību ie-
tekmējis karš Ukrainā, Valsts ieņēmu-
mu dienestā (VID) no šī gada 21. marta 
sāk darboties īpaši tam izveidots tālru-
nis nodokļu jautājumiem par atbalstu 
un sadarbību ar Ukrainu – 67120012. 
Šis tālrunis darbosies darba dienās no 
pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 
8.15 līdz plkst. 17.00, bet piektdienās 
no plkst. 8.15 līdz plkst. 15.45.

Zvanot uz to, ikviens uzņēmējs un 
iedzīvotājs varēs saņemt VID konsul-
tantu atbildes uz jautājumiem par no-

dokļu nomaksu dažādās ar atbalstu 
un sadarbību saistītās situācijās, pie-
mēram, vācot vai nosūtot ziedojumus, 
sniedzot pajumti, palīdzot bēgļiem 
uzsākt darba gaitas vai savu saim-
niecisko darbību Latvijā, kā arī citās 
situācijas, kur nepieciešams padoms 
par nodokļiem vai sadarbību ar Valsts 
ieņēmumu dienestu. Vienlaikus jautā-
jumus var uzdot arī rakstiski VID Elek-
troniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) 
sadaļā „Sarakste ar VID”. 

Aktuālā informācija par nodokļu 
jautājumiem saistībā ar notikumiem 
Ukrainā pieejama arī VID tīmekļviet-

nē www.vid.gov.lv sadaļā „Palīdzība 
Ukrainai”. Par visiem citiem VID kom-
petences jautājumiem, kas tieši nav 
saistīti ar situāciju Ukrainā, lūdzam arī 
turpmāk zvanīt uz līdzšinējo VID Kon-
sultatīvo tālruni 67120000, kur tāpat 
kā līdz šim iespējams saņemt atbildes 
par šādām tēmām: „Nodokļi un EDS”, 
„Muita”, „Akcīzes nodoklis un akcīzes 
preču aprite” un „Informācija valsts 
amatpersonām”, kā arī uzdot savu 
jautājumu rakstiski VID Elektroniska-
jā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā 
„Sarakste ar VID”. 

Kā rīkoties civiliedzīvotājiem no Ukrainas, 
kuri ir izmitināti ģimenēs Ogres novadā

Ģimenes, kuras Krievijas izvērstās karadarbības Ukrainā 
dēļ uzņēmušas savās mājās Ogres novadā Ukrainas civilie-
dzīvotājus, pārstāvi lūdzam vērsties Ogres novada pašval-
dībā pie sekretāres Vitas Avotiņas, tālr. 65049156, e-pasts: 
vita.avotina@ogresnovads.lv. Pēc sazināšanās ar sekretāri 

informācija par katru ģimenē izmitināto Ukrainas civiliedzī-
votāju tiks ievadīta vienotajā reģistrā.

Pēc reģistrācijas persona, kura ir uzņēmusi pie sevis Uk-
rainas civiliedzīvotāju, palīdz šim Ukrainas pilsonim nokļūt 
Pilsonības un migrācijas pārvaldes (PMLP) Ogres nodaļā Brī-
vības ielā 44, Ogrē, lai noformētu uzturēšanās atļauju Lat-
vijā (atļaujas noformēšanai ir nepieciešama katra Ukrainas 
civiliedzīvotāja fotogrāfija, 4x3 cm, tāpēc pirms došanās uz 
PMLP ir jāaiziet uz foto salonu Brīvības ielā 22/24, Ogrē).

Sociālās palīdzības jautājumus risina Ogres novada So-
ciālais dienests Upes prospektā 16, Ogrē (tālr. 65022922, 
65023360, e-pasts ogressd@ogresnovads.lv). Ja ir vēl 
kādi neskaidri jautājumi, lūdzam sazināties ar palīdzības 
sniegšanas Ukrainas civiliedzīvotājiem koordinatori Ogres 
novadā, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
asistenti Daci Līvu, tālr. 29129877, e-pasts dace.liva@ogres-
novads.lv.
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2022. gada 7. aprīlī
pie Madlienas kultūras nama

Mobilā vienība ar 
redzes pārbaudi

 

un iespēju iegādāties
 optiskās brilles un saulesbrilles

Esi atbildīgs! Ja ir kaut mazākās aizdomas par kontaktu ar COVID-19, šoreiz nenāc!

Bezmaksas redzes pārbaudē ietilpst:

* Acs funkciju izmeklēšana – abu acu kopredzes   noteikšana,  redzes funkciju pārbaude tuvumā un tālumā.
* Redzes asuma noteikšana, briļļu receptes izrakstīšana, pasūtot brilles, esošo briļļu stipruma noteikšana.
* Kataraktas un tīklenes distrofijas diagnostika pie konkrētām indikācijām.

Acu spiediena mērījums ar bezkontakta tonometru – 5,00 EUR 
(Glaukomas savlaicīgai atklāšanai  klientiem pēc 40 gadu vecuma acu spiedienu rekomendējam mērīt reizi gadā.)

*Briļļu izgatavošana pēc receptes, pasūtot brilles, ietvariem atlaides.

Savlaicīgi pierakstīties pa tālruni 20860005

Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem 
uzņēmējdarbības uzsākšanai

No 2022. gada 9. maija līdz 9. jūnijam interesenti var 
pieteikties atbalstam pasākumā „Atbalsts jaunajiem lauk-
saimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Pasākuma 
mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastā-
vīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka 
atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sek-
torā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības va-
dītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu 
saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai 
savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.

Piektās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakš-
pasākumā ir 3,96 miljoni eiro.  Kārtā pieejamais finansējums 
sadalīts pēc reģionalizācijas principa, ņemot vērā vienota-
jam platību maksājumam deklarēto platību (50%) un terito-
rijas attīstības indeksu (50%). Projekta iesnieguma veidla-
pa pieejama dienesta mājaslapā sadaļā „Atbalsta veidi” → 
Projekti un investīcijas. Projektu iesniegumi jāiesniedz, iz-
mantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Tālrunis 
uzziņām: 67095000. Atbalsts pieejams Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un 
Lauku attīstības programmas ietvaros.

Informāciju sagatavoja Lauku atbalsta dienests
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Madlienas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums. Tirāža 300 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, maketētājs -Mareks Liepa.

  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.


