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Kur ir tā laimīgā zeme? Tā vieta, pēc 
kuras ilgoties un tiekties, kurā patver-
ties no ikdienas problēmām, rūpēm un 
raizēm, lai sajustos brīvs no visa. 

 Vēlme pēc pilnības un nebeidza-
mas laimes ir ikvienā no mums ierak-
stīta... Vēl tikai nedaudz jāpagaida, 
un tad būs... Tikai jāpagaida, jāpacie-
šas... Bet... gribas uzreiz! 

Un vai nav tā, ka vienmēr kaut kā 
pietrūkst? Kaut nedaudz, bet tomēr... 
Gribas visu, bet bieži vien gadās neda-
būt neko. Un pat, ja dabūt, tomēr pēc 
laika izrādās, ka varētu būt vairāk, la-
bāk, perfektāk, lieliskāk... Tieksme pēc 
pilnības, kurā tomēr vienmēr var atrast 
kaut kādas nepilnības. Atrast kādu, ar 
ko kopā būt laimīgam, un pēc kāda lai-
ka tajā vilties.  Sīki un smalki kaut ko 
saplānot, un pēkšņi vienā mirklī tas var 
sabrukt kā smilšu pils jūras krastā, kad 

to aizskalo jūras viļņi. Un neko tur ne-
var padarīt... 

Ir kaut kas, ko nevar ietekmēt, iz-
mainīt. Kaut kas, kas nepakļaujas 
mūsu iegribām un vēlmēm. Un kas 
ir tas spēks, kas virza mūsu dzīves? 
Kāpēc tās ir tik dažādas? Kāpēc vien-
laicīgi var būt vienam prieks un citam 
bēdas? Kāpēc vienam nasta smagāka, 
citam vieglāka? 

Nav vienādu dienu, notikumu, cil-
vēku, itin viss ir atšķirīgs un mainīgs. 
Un katrs mēs esam atkarīgi no dau-
dziem un dažādiem apstākļiem. No 
daudziem un dažādiem cēloņiem, se-
kām... Un katrs izdzīvo savu unikālu, 
neatkārtojamu dzīves stāstu. 

Kur ir tā laimīgā zeme? Vai maz 
tāda ir? Vai nav tā, ka arī viņa – laimīgā 
zeme – nemitīgi mainās un nav pastā-
vīga? Vienu brīdi iedomāta tāda, citu 

jau pavisam savādāka. Un varbūt tā 
vienmēr paliek tikai un vienīgi iztēlē – 
kā sapnis, pēc kura tiekties, bet nekad 
līdz galam neaizsniegties? Kā varavīk-
sne, kas tikai izskatās īsta, bet, kad to 
mēģina satvert, tā izslīd starp pirkstu 
galiem... 

Vai vispār kaut kas ir līdz galam 
īsts? Ja itin visam ir divas puses, tad 
kura no tām ir tā īstā un kura nē? Ja pa-
tiesība ir viena, tad kāpēc tā tomēr ir 
katram sava, pat ja kļūdaina? 

Kur ir tā laimīgā zeme, kuru meklē, 
bet nekad līdz galam nesameklē? Un 
pat, ja sameklē, tad ar to nepietiek...

Bet varbūt neko nav jāmeklē? Var-
būt tā ir tieši te, tagad, tepat? Ja vien 
pietiek ar to, kas ir... 

                 
  Mareks Liepa                            

lai tavai dienai gaiši spārni
kā putnam debesīs, kam pavasara 

sirds!
lai tavai dienai balto sapņu 

darinājums, -
vien tas, kas patiesības gaismā mirdz!

lai tavai dienai plauksmes atvērtība 
plecos -

no zemes ņemt un atdot debesīm! -
to visu skaistāko, kas šajā brīdī esošs,

to visu, kas vēl tikai, tikai būs!
lai tavai dienai skaidras lāses mūžs...

( I. Tora)

Sirsnīgi sveicam 
maija jubilārus!
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4. maijs – Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas diena

Svētī, Dievs, šo skaisto zemi,
Tā mums tikai viena ir.
Mums to nav vairs jāiet meklēt
Un no citiem jāatšķir.
Tikai jāsargā un jāmīl,
Un tai kalpot – tas ir gods.
Svētī, Dievs, šo skaisto zemi –
Svarīgāko, kas mums dots.

/G. Račs/

Dievs mums ir dāvājis šo paradīzes 
dārzu – Latviju! Uzticējis, lai mēs to 
koptu, uzturētu, pilnveidotu. Ikviens 
no mums veido Latviju. Cienot valsti, 
cienām paši sevi. Mēs šobrīd dzīvo-
jam saspringtā laikā, kad citam citu ir 
jāsargā un jāatbalsta. Ukrainā notiek 
Putina režīma izraisīts agresīvs, zvē-
rīgs, asiņains karš. Brutāli tiek nogali-
nāti civiliedzīvotāji, bombardētas slim-
nīcas, bērnudārzi. Agresors pārvērš 
drupās Ukrainas pilsētas un ciemus, 
kur iepriekš dzīvoja laimīgi iedzīvotāji, 
kuri ieguldīja savu darbu attīstībā un 
labklājībā. Ukrainas bēgļi ir nonākuši 
arī Latvijā, meklējot patvērumu un dro-
šību sev un savām ģimenēm. Paldies 
visiem iesaistītajiem Ukrainas bēgļu 
uzņemšanā, palīdzības sniegšanā un 

izmitināšanā. Paldies  visiem, kuri ar 
savu darbu, uzņēmību un attieksmi 
piedalās mūsu valsts veidošanā, mūsu 
novada un mūsu pagasta veidošanā. 

Sirsnīgi sveicu ikvienu Latvijas 
valsts svētkos! Lai gaiši un mierīgi 

svētki! Saules mūžu Latvijai! Dievs, 
svētī Latviju!

Madlienas pagasta pārvaldes vārdā –
pārvaldes vadītājs 

G. Graudiņš-Pētersons

Par meža ugunsnedrošo laiku
Rīgas reģionālā virsmežniecība 

informē, ka Valsts meža dienests ar 
2022. gada 2. maiju nosaka meža 
ugunsnedrošā laika posma sākumu 
visā valsts teritorijā. Saskaņā ar Lat-
vijas Republikas Ministru kabineta 
01.09.2016. noteikumu Nr.238 „Uguns-
drošības noteikumi” 423.punktu  meža 
ugunsnedrošajā laika posmā aizliegts:

1) kurināt ugunskurus mežā un 
purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, 
kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus 
šīs vietas;

2) atstāt ugunskurus bez uzrau-
dzības. Ugunskura vietu atstāj, kad 
uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi 
beigusies;

3) nomest mežā, purvos vai uz 
tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai 
gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un ci-
tus priekšmetus;

4) veikt mežā un purvos spridzi-

nāšanas darbus un organizēt šaušanas 
nodarbības, izņemot atbilstoši ierīko-
tas vietas;

5) medībās un šaušanas nodar-
bībās mežā un purvos lietot trasējošas 
lodes, deglodes un prapjus no viegli 
uzliesmojoša un gruzdēt spējīga mate-
riāla;

6) braukt ar mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem pa mežu un pur-
viem ārpus ceļiem, izņemot gadīju-
mus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka 
dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelai-
mes gadījumos un meža apsaimnieko-
šanai;

7) ekspluatēt mežā, purvos vai 
uz tos šķērsojošiem ceļiem transport-
līdzekļus un citus mehānismus ar bo-
jātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes 
sistēmu;

8) bez saskaņošanas ar Valsts 
meža dienesta mežniecību veikt jeb-

kuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, 
var maldināt uguns novērošanas darba 
veicējus.

Meža ugunsnedrošajā laika posmā 
dedzināt ciršanas atlikumus atļauts 
tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa 
ikreizēju rakstisku atļauju. Papildus 
minētajam saskaņā ar Ugunsdrošības 
un ugunsdzēsības likuma 10.1 pantu 
meža īpašniekam (valdītājam) ir pie-
nākums nodrošināt ugunsdrošības 
prasību ievērošanu mežā, kā arī pēc 
Valsts meža dienesta amatpersonu 
pieprasījuma veikt meža ugunsgrēka 
vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrē-
ka likvidācijas.

Meža degšanas gadījumā lūdzam 
zvanīt Rīgas reģionālā virsmežniecības 
operatīvajam dežurantam – 20290468 
vai meža uguns apsardzības inženie-
rim – 29358889, vai VUGD - 112. 

Virsmežzinis M. Balodis
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„Taurenīša” dzimšanas dienas rītā, 
29. aprīlī, bērni stādīja atraitnītes kā 
dāvanu mīļajam bērnudārzam. Paldies 
vecākiem par atsaucību, gādājot ziedi-
ņus! Pēcpusdienā pirmsskolas pagal-
mu pieskandināja dziesmas, dejas un 
rotaļas. Šogad mums – dārza svētku 
noskaņas. Atnākuši bija gan lieli, gan 
mazi ciemiņi. Svētku sajūtu radīja iz-
pušķotais pagalms ar baloniem, krā-
sainām lentēm un taureņiem. Jaunais 
pirmsskolas karogs, kas pirmo reizi 
tika uzvilkts mastā ar vadītājas Ingrī-
das Mārtiņas un ilggadējās skolotājas 
(pirmskolā strādā 40 gadus) Sarmītes 
Ozoliņas palīdzību, līgani plīvoja vējā, 
atvērdams savu skaistumu un nozī-
mīgumu svētkiem. „Taurenīša” him-
nas dziedāšana papildināja šo svētku 
sajūtu. Katrs bērnu dejas solis radīja 
smaidu sejā, un dziesmas dāvāja prie-
ku sirdij. Tik atšķirīgi un interesanti 
priekšnesumi, kurus palīdzēja sagata-
vot mūzikas skolotāja Ilva Kaulača ar 
grupu skolotājām. Arī krāšņā svētku 
torte priecēja ar savu lielumu, skais-
tumu un svecīšu salūtu, bet ciemiņi 
tika cienāti ar saldajiem groziņiem. 
Iepriecināti un apsveikti tika arī darbi-
nieki par ieguldītajiem darba gadiem, 
ar atzinības rakstiem Madlienas pa-
gasta pārvaldes vadītājs Guntis Grau-
diņš-Pētersons sveica Sarmīti Ozoliņu, 
Viju Celmu, Aiju Simsoni, Rudīti Stru-
ku, Vinitu Mūrnieci, Rutu Jaunzemu, 
Unu Ločmeli, Lolitu Kivlenieci, Aelitu 
Lazdiņu un Ingrīdu Mārtiņu. Sveicienu 
dejas veidā dāvāja viņiem kolēģi un sa-
gatavošanas grupas bērni. Ar jautrām 
dziesmām svētkus kuplināja un mums 
pievienojās Artūrs Mangulis, kurš arī ir 
nācis no Madlienas. 

Svētki izdodas, ja tiem gatavojas 
kopā. Vienmēr vajag kādu roku, kas 
palīdz, kādu vārdu, kas atbalsta un ie-
dvesmo. Visi kopā mēs – „Taurenīša” 
kolektīvs – sniedzām atbalstu, lai šie 
svētki izdotos. Paldies ciemiņiem, kas 
atnāca un sniedza svētku sajūtu! Nu 
mums taps rožu dobe, kas priecēs vēl 
ilgi, ilgi, bērnus aizraus jaunās rotaļlie-
tas, skolotājām noderēs grāmata, bet 
viss kolektīvs varēs kopīgi atpūsties 
nelielā izbraukumā.

Skolotāja Mārīte Dzalba
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Madlienas vidusskolai – 50
Mēs lepojamies

(3. turpinājums)

Madlienas vidusskola jau no zie-
mas baltuma pošas un gatavojas sa-
vai skaistajai jubilejai. Kas ir skolas 
dvēsele un labie gariņi? Tie ir skolotā-
ji, kuru mūžs veltīts bērniem un viņu 
mīlestībai. Būt par skolotāju – tā ir mi-
sija, aicinājums. Skaista profesija, ja 
darbs sagādā prieku, ja redzam savus 
audzēkņus augam un veidojamies, ja 
kopā varam mācīties, pasmaidīt un at-
pūsties. Šoreiz stāsts par skolotājiem, 
kuri Madlienas vidusskolai veltījuši 20 
un vairāk gadu.

Skolotāja Ilze Smilškalne ir savējā, 
kura šai pusē uzaugusi, mācījusies, 
savijusi ģimenes ligzdu un Madlienas 
vidusskolā nostrādājusi 23 gadus. 
Darba gaitas uzsāka 1999. gadā kā 
sākumskolas skolotāja, taču tuvāka 
bija mājturība, tāpēc daudzus gadus 
māca šo priekšmetu, kurš nu pārdē-
vēts par dizainu un tehnoloģijām. Se-
šus gadus I. Smilškalne piedalījās pro-
jektā „Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” kā 
pedagogs karjeras konsultants. Liels 
izaicinājums bija 2014. gadā kļūt par 
audzinātāju 7. klasei un 2020. gadā 
jauniešus palaist dzīvē kā vidusskolas 
absolventus. Ar šo klasi I. Smilškalne 
aizsāka jauku tradīciju – kopt Vērenes 
kapus, īpaši tās kopiņas, kurām vairs 
nav piederīgo. Skolotājas bērni arī mā-

cās Madlienas vidusskolā – Linda jau 
ir skolas absolvente, bet Pēteris – 8. 
klases skolnieks. Par Madlienas vidus-
skolu skolotājai savs stāsts: „Esmu 
dzimusi, augusi un joprojām dzīvoju 
Madlienas pagasta Vērenē. Mācījos 
Madlienas vidusskolā un tagad arī tajā 
strādāju, prom biju tikai īsu laiku, lai 
pakāptos augstāk zināšanās un savas 
gudrības, prasmes varētu nodot tālāk – 
gan mazajiem sākumskolēniem, mācot 
burtu  un skaitļu gudrības, gan mācītu 

mīlestību uz rokdarbiem pamatskolas 
meitenēm. Kopā ar skolu ir bijuši prie-
cīgi, jautri, skumji un pārmaiņu brīži. Ir 
piedzīvota varas maiņa kā skolniecei. 
Tas bija ļoti emocionāli un patriotiski, 
kad no sarkanā kaklauta gludināšanas 
un siešanas varēja atteikties un formas 
nomainīt  uz ērtāku apģērbu.

Madlienas vidusskolā darbā mani 
pieņēma jaunā direktore Inga Šrādere, 
bet pedagoģisko rūdījumu deva direk-
tore Alda Karaseva. Šajos gados skola 
ir kļuvusi modernāka, gaišāka un mā-
jīgāka, ir piedzīvojusi daudzus remon-
tus, mazākus un lielākus, kad vajadzē-
ja visu sakārtot pēc skolotāju istabas 
degšanas un pēc vēja norautā jumta. 
Skolas garderobes, mācību kabineti ie-
guvuši  jaunu izskatu. Skolas tradīcijas 
ir noturīgas, visemocionālākais un dar-
bietilpīgākais ir gatavošanās Ziemas-
svētku pasākumam, bet, redzot prieku 
un laimi bērnu acīs, sirds ielīksmojas. 
Protams, arī skolotāju sporta dienas, 
kopīgas ekskursijas ir neatņemama 
skolas sastāvdaļa.

Novēlu skolai radošus, zinātkārus, 
enerģiskus skolēnus, skolotājus, kas 
spēj tikt līdzi pārmaiņām, ņemt un 
sniegt pašu labāko un dzīvei vajadzī-
gāko. Lai skolā ikdienā valda prieks, 
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sapratne, savstarpēja cieņa un iejūtī-
ba!”

No 2000. gada Madlienas vidus-
skolā strādā Anita Jākobsone, kura ir 
iemīlējusi pedagoga profesiju, priecā-
jas par skolēnu veiksmēm olimpiādēs 
un konkursos, kopā ar audzēkņiem ir 
tikusies ar Latvijas Valsts prezidentu 
Andri Bērziņu, Saeimas priekšsēdētāju 
Ināru Mūrnieci, Saeimas Aizsardzības, 
iekšlietu un korupcijas novēršanas 
komisijas priekšsēdētāju Ainaru Lat-
kovski. Ar degsmi vada skolēnu paš-
pārvaldi un kopīgi ar skolēniem orga-
nizē skolā tik iemīļotus pasākumus, kā 
„Aizej tur, nezin, kur…”, Spēka diena, 
Valentīna diena, popielas, diskotē-
kas. 2017. gadā tika saņemta Ogres 
novada Jauniešu gada balva – nomi-
nācijā „Cilvēks jaunietim”. Madlienas 
vidusskolā ir mācījušies A. Jākobsones 
bērni – Kristīne, Artūrs, meita Daniela 
ir 9. klases skolniece. Skolotājai par 
aizvadīto laiku skolā ir gaišas un mīļas 
atmiņas: „Madlienas vidusskola ir ik-
viena skolēna otrās mājas, kur ir iespē-
ja ne tikai mācīties, bet arī piedalīties 
daudzveidīgos konkursos, sacensībās, 
projektos un ārpusskolas pasākumos. 
Madlienas vidusskola ir arī manas ot-
rās mājas, jo 1978. gada 1. septembrī 
uzsāku skolas gaitas 1. klasē, kur  au-
dzinātāja bija Elga Ozoliņa, bet 2. un 3. 
klasē – Leonora Atslēdziņa, kura atmi-
ņā palikusi kā stingra, prasīga, bet mīļa 
skolotāja. Pamatskolā un vidusskolā 
bija audzināja un matemātiku mācīja 
skolotāja Ilze Rengarte, kuru atceros 
ar slaveniem izteicieniem par ikdienas 
dzīvi un problēmām. Ar prieku atminos 
ierindas skates, kurās biju kā klases 
bundziniece, tautu draudzības festivā-
lus Madlienas vidusskolā un braucienu 
uz Gruziju. Paldies maniem skolotā-
jiem, kuru enerģija deva iedvesmu man 
kļūt arī par skolotāju!

Madlienas vidusskolā darba gaitas 
uzsāku 2000. gadā kā vidusskolas grā-
matvede un sekretāre, bet 2022. gadā 
turpināju strādāt par mājturības un 
vēstures skolotāju. No 2014. gada sep-
tembra veicu skolēnu pašpārvaldes 
koordinatores pienākumus. Skolēnu 
pašpārvalde ir skolēnu apvienība, kurā 
darbojas skolas aktīvākie, patriotiskā-
kie skolēni. Tā ir iespēja pilnveidoties 
arī pašai, mācīties strādāt komandā, 
pieņemt svarīgus lēmumus un uzņem-
ties atbildību. Šobrīd mācu sociālās 

zinātnes un vēsturi 4.–12. klasei un 
kultūras pamatus 10.–12.klasei.

Mūsu skolai jau 50 gadi. Daudz 
kas ir bijis šajos gados, daudz prieka, 
daudz smieklu un laimes, daudz asa-
ru izraudāts skolas gaiteņos un kla-
sēs. Ir svarīgi nepalikt uz vietas. Iet vai 
braukt, meklēt, atrast, kļūdīties. Tur-
pināt ceļu tālāk vai atgriezties – katra 
paša izvēle! Bet visā šajā ceļā paņemt 
pa daļiņai… kādu akmentiņu, kādu 
kristāla gabaliņu no tā, kur esi bijis, ko 
piedzīvojis, noskaņu, cilvēkus, kas tev 
bijuši blakus. Lielu paldies gribu teikt 
savām audzināmajām klasēm, saviem 
mīļajiem audzēkņiem par sapratni vi-
sos jautājumos, par uzticēšanos, par 
sarunām, ierosmēm un idejām, pal-
dies, ka vienkārši bijāt blakus! Paldies 
par pārsteigumiem un garšīgajām tor-
tēm mūsu kopīgajos svētkos!

Savai Madlienas vidusskolai novēlu 
būt tikpat īpašai kā šobrīd. Mēs paši to 
veidojam! Mēs nevaram paveikt lielas 
lietas uzreiz, bet mēs spējam paveikt 
daudzas mazas un labas lietas, kuras 
veidos lielās lietas. Veidosim mūsu 
skolu kopā! Domāsim labas domas, 
darīsim labus darbus, gūstot labas 
emocijas no padarītajiem darbiem!”

2001. gadā Madlienas vidusskolā 
sāka strādāt sporta skolotāja Rita Pu-
čekaite, kuras dzimtā puse ir Mazozolu 
pagasts. Viņa ir mācījusies Taurupes 
vidusskolā, beigusi R. Stradiņa Rīgas 
2. medicīnas skolu kā ārstniecības 
speciāliste un ieguvusi bakalaura grā-
du sporta zinātnē, absolvējot Latvijas 

Sporta pedagoģijas akadēmiju. R. Pu-
čekaite divpadsmit gadus ir strādā-
jusi par medicīnas māsu, līdz dzīves 
ceļi atveda uz Madlienas vidusskolu. 
Darbīga, enerģiska, aktīva skolotāja, 
kurai patīk būt kustībā, pašai sportot 
un tikpat azartiski uz to mudināt sko-
lēnus. Līdzās sporta stundām R. Puče-
kaite vada interešu izglītības pulciņus 
– volejbolu (šobrīd to dara Miervaldis 
Līcītis), vispārējo fizisko sagatavotību, 
„Mazo ņipro” pulciņu, organizē sporta 
spēles. Madlienas vidusskolas skolēni 
aktīvi piedalās Ogres novada sacensī-
bās, regulāri gūst panākumus repub-
likas sacensībās, īpaši vieglatlētikā, 
krosā un krosa stafetēs. Skolotāja no 
sirds priecājas par viņu panākumiem, 
jo zina, ka visa pamatā ir grūts darbs, 
nogurdinoši treniņi, neizpaliek arī 
sporta traumas. R. Pučekaite māk un 
prot uzrunāt, uzmundrināt, iedvesmot, 
pārliecināt, lai jaunieši trenētos, spor-
totu un piedalītos pasākumos, un god-
algotās vietas, uzvaras garša ir skais-
tākā balva un gandarījums. Līdzās 
sporta aktivitātēm R. Pučekaite ir bijusi 
audzinātāja vairākām klasēm. Tiem, 
kas bijuši kā vidusskolas absolventi, 
skolotāja dāvina īpašu velti – ābeli, lai 
jauniešu tālākais ceļš būtu dāsns un 
bagāts kā ābeles zari rudenī. Skolotā-
jas dēls Ralfs Bite ir mācījies Madlie-
nas vidusskolā, būdams labs sportists 
un meistarīgs sporta deju dejotājs.

R. Pučekaite veic vēl kādu ļoti nozī-
mīgu darbu – regulāri piedalās Ogres 
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novada projektu konkursos un gandrīz 
vienmēr gūst atbalstu. Sākot no 2008. 
gada ir īstenoti 24 projekti, kas saistīti 
ar vides labiekārtošanu, sporta sacen-
sībām, izglītojošiem pasākumiem un 
vasaras nometnēm. Bērni un jaunieši 
ļoti gaida šos vasaras sporta  pasāku-
mus un nometnes, gūst vērtīgu piere-
dzi un gandarījumu. Vienīgi R. Pučekai-
te zina, cik liels darbs ieguldīts jebkura 
projekta īstenošanā un no sirds priecā-
jas par savu darba komandu, palīgiem 
un atbalstītājiem. Skolotājai ir arī savi 
vaļasprieki – darbošanās ar bitēm, 
klūgu pīšana, gardu ēdienu gatavoša-
nu un ceļošana – gan pa Latviju, gan 
ārpus tās. Skolai jubilejā R. Pučekaite 
novēl pacietību, mīlestību un neizsīk-
stošu enerģiju, spēku saglabāt vecās 
tradīcijas un radīt jaunas inovatīvas 
vērtības.

Mūzikas skolotāja Iveta Mežajeva 
nāk no Daugavpils novada Līksnas, bet 
dzīves ceļi viņu 2002. gadā atveda uz 
Madlienas vidusskolu, kur jau strādāja 
māsa Vanda Kalniņa. Pēc Daugavpils 
Universitātes absolvēšanas mūzikas 
un sākumskolas skolotājas specialitātē 
I. Mežajeva Madlienas vidusskolā gal-
venokārt strādā kā mūzikas skolotāja, 
taču dažkārt aizvieto arī sākumskolas 
pedagogus. I. Mežajeva prasmīgi vada 
muzikālos pulciņus un priecājas par 
skolēnu aizrautīgo uzstāšanos pasāku-
mos un veiksmēm dziesmu konkursos, 
īpaši tautasdziesmu konkursā „Lakstī-
gala”. Viena no interesantākajām un 
neparastākajām sadarbības formām 
skolotājai bija grupa „Tikai runājiet”, 
kas darbojās dažus gadus un ļoti īsā 
laikā izveidoja savu koncertprogram-
mu, piedalījās jauno grupu konkursā 
Viesītē un arī festivālā „Bildes”. Par 
savu paveikto skolā I. Mežajeva stās-
ta: „Madlienas vidusskolā nemanot ir 
aizritējuši 20 gadi. Kad uzsāku darba 
gaitas šajā skolā, skolēnu skaits bija 
aptuveni divreiz lielāks. Tagad to grūti 
iedomāties, ka vienkāršā lauku vidus-
skolā bija paralēlklases. Skolā ir tra-
dīcijas, kas pastāv jau vairākus gadu 
desmitus, daudz kas ir arī  mainījies 
– nākuši klāt jauni, veiksmīgi pasāku-
mi, bet ir arī tradīcijas, kas pamazām 
zudušas. Diemžēl, bet man kā mūzikas 
skolotājai nav izdevies uzturēt un sa-
glabāt kora dziedāšanas tradīciju sko-
lā. Kā viena no Madlienas vidusskolas 
vizītkartēm manā skatījumā ir Ziemas-

svētku izrādes. Tas ir pasākums, kurš 
rada kopības sajūtu. Tajā katrs skolēns 
var iesaistīties kopīgā priekšnesuma 
veidošanā, un rezultāts vienmēr ir bijis 
aizraujošs un interesants. Patīkamas 
atmiņas ir saistībā arī ar vecāku atsau-
cību dažādu ideju īstenošanā. Kā viens 
no piemēriem ir saistīts ar absolventu 
salidojuma pasākumu, kurā tapa ve-
cāku (absolventu) un bērnu koris. Bēr-
niem vienmēr ir prieks just savu vecāku 
atbalstu un  kopīgi darboties. Skola ir 
vieta, kur skolēni ne tikai apgūst zinā-
šanas konkrētos mācību priekšmetos, 
bet arī veido sevi kā personību. Pat-
riotisma sajūtu noteikti rada Lāčplēša 
dienas gājiens, svinīgs apģērbs svētku 
dienās un lentītes karoga krāsās. Dau-
dzi klašu kolektīvi meklē iespējas un 
darbojas dažādos projektos arī ārpus 
skolas, iesaistās labdarības akcijās. 
Domāju, ka daudziem skolēniem, nu 
jau absolventiem, Madlienas vidus-
skola ir bijis kā labs atspēriena punkts 
tālākām dzīves gaitām. Skolai novēlu 
zinātkārus, radošus, atbildīgus un aiz-
rautīgus skolēnus un skolotājus.”

Ar Madlienas vidusskolu jau 20 ga-
dus ir saikne Andim Bičevskim, kura 
dzimtā puse ir Plātere un kurš ir Mad-
lienas vidusskolas absolvents. Pēc 
Rīgas Kultūras un izglītības darbinie-
ku tehnikuma beigšanas A. Bičevskis 
strādāja Skrīveru, tad Madlienas kultū-
ras namā kā mākslinieciskās daļas va-
dītājs. Līdzās šim darbam 1992. gadā 
sāka strādāt K. Kažociņa Madlienas 
mūzikas un mākslas skolā par sakso-

fona un klarnetes skolotāju. Skolotā-
jas Elitas Atslēdziņas uzrunāts, 2002. 
gadā paralēli mūzikas skolai uzsāka 
darba gaitas Madlienas vidusskolā kā 
mājturības skolotājs un neklātienē ie-
guva mājturības un vizuālās mākslas 
skolotāja kvalifikāciju. Šobrīd ir gan 
mājturības (tagad – dizains un tehnolo-
ģijas), gan vizuālās mākslas pedagogs. 
Vadot mājturības stundas, A. Bičevskis 
skolēnus iepazīstina ar koku, māca ar 
to darboties un izgatavot māksliniecis-
ki skaistas lietas. Strādājot Madlienas 
vidusskolā, kādu laiku ir vadījis kokap-
strādes pulciņu. Skolotāja audzēkņi ir 
sekmīgi piedalījušies mājturības olim-
piādes, gūstot arī godalgotas vietas. 
Prieku sagādā, ka vairāki jaunieši izvē-
las mācības turpināt Rīgas Amatniecī-
bas vidusskolā.

A. Bičevska pamatdarbs ir saistīts 
ar Madlienas mūzikas un mākslas sko-
lu, dažkārt viņa audzēkņi ir arī Mad-
lienas vidusskolas skolēni, ar kuriem 
ir kopīgas ne tikai darba un mācību 
stundas, bet arī koncerti un pasākumi, 
īpaši muzicējot orķestrī.

Skolotājs A. Bičevskis ir prasmīgs 
un radošs, nosvērts un mierīgs, mīl 
humoru. Labprāt piedalās pedagogu 
ekskursijās. Abi viņa dēli ir mācījušies 
Madlienas vidusskolā – Miks jau ir ab-
solvents, bet Krišs vidusskolu beigs 
šogad. Skolai jubilejā A. Bičevskis no-
vēl veiksmīgi attīstīties un pilnveido-
ties, saglabājot tradīcijas un svarīgā-
kās vērtības.

Materiālu apkopoja Zinta Saulīte
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Ukraiņi mūsu vidū

Pēc pavasara brīvlaika Madlienas 
vidusskolā ir daudz kas mainījies, jo 
nu skolēnu skaits kļuvis lielāks un jā-
mācās sadzīvot un pieņemt citu tautību 
bērnus un jauniešus – šoreiz no kara 
skartās Ukrainas. Iesākumā vislielākā 
atbildība par viesu uzņemšanu, izmi-
tināšanu, sadzīvi un cilvēcisku saska-
ņu bija skolas saimniecības pārzinim 
Valdim Kušniram, kurš stāsta: ,,Šis ir 
laiks, kas nevar atstāt vienaldzīgu ne-
vienu. Tas  ienesis lielas pārmaiņas arī 
Madlienas vidusskolā, kad 28. marta 
naktī pie mums ieradās 31 cilvēka gru-
pa no kara plosītās Ukrainas. Īsā laikā 
izdevies nodrošināt apstākļus un visu 
nepieciešamo pilnvērtīgai dzīvošanai. 
Jaunieši veiksmīgi integrējas savās 
jaunajās klasēs un skolas dzīvē kopu-
mā. Viņi ir sportiski un motivēti darīt 
un darboties. Basketbola kluba ,,Ogre” 
treneris Uldis Švēde organizē regulārus 
basketbola treniņus skolas sporta zālē 
un aicina jauniešus apmeklēt basket-
bola spēles Ogrē. Gribam teikt vissirs-
nīgāko paldies visiem līdzcilvēkiem, 
kuri vārdos un darbos iesaistījušies šī 
procesa nodrošināšanā. Paldies par 
sapratni un atbalstu medicīnas darbi-
niekiem, sirds siltumu zeķu adītājām, 
nesavtību Ikšķiles uzņēmējiem.”

Tā kā pagājis jau mēnesis, kā ukrai-
ņu skolēni mācās mūsu skolā, tad arī 
aptaujājām viņus par savām sajūtām 

Madlienā, par mācību procesu un ik-
dienu. Kopumā ukraiņu skolēni jūtas 
labi, ir sapazinušies ar klasesbied-
riem, ieguvuši jaunus draugus. Viņi at-
zīst, ka skolā valda patīkama noskaņa, 
ir atsaucīgi skolēni un skolotāji. Ukrai-
ņi novērtē apkārtējo iejūtību, laipno 
attieksmi, mācību stundu darbu, me-
tožu dažādību, skolas ēdnīcas garšīgo 
ēdienu. Viņi ne mirkli nejūtas atstumti, 
vienīgi pietrūkst dzimtajā Ukrainā pali-
kušie vecāki, draugi un mājas.

Kā atzīst ukraiņu skolēni, prasības 
mācību darbā Latvijā ir vieglākas nekā 

Ukrainā, viņiem patīk, ka Madlienas 
skolotāji cenšas mācību programmas 
pielāgot Ukraiņu programmām. Mācī-
bu procesā palīdz arī klasesbiedri. Vis-
lielākā barjera ir valoda. Šobrīd sazinā-
šanās notiek gan krievu, gan arī angļu 
valodā. Ukraiņi regulāri mācās latvie-
šu valodu, lai apgūtu pamatprasmes, 
elementāras frāzes, taču attieksme ir 
dažāda – vieni labprāt mācās valodu, 
citi tikai tāpēc, ka tas jādara. Pēc uk-
raiņu domām, lielākais iegums ir jauni 
draugi, jo, ierodoties Latvijā, bērni un 
jaunieši, kā arī pieaugušie cits citu 
nepazini, jo nāca no dažādām Ukrai-
nas vietām, skolām, taču visus vienoja 
sports.

Madlienas vidusskolā rit ierastā 
dzīve, taču citādāka, jo ukraiņu bērni 
un jaunieši ir liels izaicinājums – mai-
nīt ierastos stundu plānus, pielāgot tos 
jaunpienācējiem, lai ieguvēji ir visi. Arī 
paši ukraiņi ir dažādi – vieni labāk pār-
zina mācību priekšmetu, citi ne tik labi. 
Visi mācāmies sadzīvot un rast kom-
promisu. Kā latviešiem, tā arī ukrai-
ņiem ir savas vecumposma īpatnības, 
arī disciplīnas problēmas, palaidnības, 
un ar to ir jātiek galā. 

Paldies visiem, kuri palīdz ukrai-
ņiem, lai viņi justos labi, saprasti un 
pieņemti, un no sirds vēlamies, lai 
atbraucēji varētu atgriezties mājās un 
dzīvot, mācīties, pilnveidoties savā 
dzimtenē!

Zinta Saulīte
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Aprīlī bibliotēkā norisinājās lasīša-
nas veicināšanas programmas „Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija” noslēguma 
pasākums. Bibliotēkā viesojās „Pīpe-
nītes” grupas bērni, kas kopā ar audzi-
nātājām ir izlasījuši visas sava vecuma 
grupai atbilstošās grāmatas. Ar lielu 
interesi bērni vēlējās noskaidrot, kura 
grāmata uzvarēja un vai tā bija tieši 
viņu mīļākā grāmata. 

Bibliotēkā bērni pildīja trīs uzdevu-
mus par izlasītajām grāmatām un kopā 
noskatījās animācijas filmu „Ruksīša 
ceļojums”. Par piedalīšanos viņi saņē-
ma Bērnu žūrijas balviņas – piezīmju 
blociņu, kā arī atzinības rakstu par pie-
dalīšanos. Pasākuma beigās bērnus 
gaidīja īpašs salds pārsteigums.

 Tika apbalvota arī labākā lasītāja 
Sāra Salgrāve-Zakovska, kura ieguva 
Bērnu žūrijas balviņu, pateicības raks-
tu, dzejoļu grāmatu un saldu pārstei-
gumu. Paldies visiem, kas piedalījās! 
Aicinām sekot līdzi informācijai un pie-
dalīties arī šogad.

Pēc vairākkārtēja lasītāju lūguma ir 
veiktas izmaiņas bibliotēkas darba lai-
kā – no 2022. gada 6. maija piektdie-
nās  atvērta no 9.00 līdz 17.00. 

Bibliotekāre Laura Jefimova

Aprīlis bibliotēkā

PII „Taurenītis” panākumi makulatūras
un bateriju vākšanas konkursos

Kampaņu „Tīrai Latvijai” rīkoja 
„Zaļā josta”, aicinot Latvijas izglītības 
iestāžu audzēkņus sacensties maku-
latūras un izlietoto bateriju vākšanā. 
Visa savāktā makulatūra un baterijas 
pēc kampaņas noslēguma tika nogā-
dātas pārstrādei – taupot resursus, 
saudzējot vidi, mazinot apglabājamo 

atkritumu apjomu un veicinot sabied-
rības aktīvāku iesaisti atkritumu šķiro-
šanā. 

Apkopojot makulatūras vākšanas 
kampaņas rezultātus, mūsu pirmssko-
la „Taurenītis” ierindojās godalgotajā 
3. vietā starp 358 Latvijas izglītības 
iestādēm, nododot 16102 kg izlietotā 

papīra, tikai nedaudz atpaliekot no 
Stāķu pamatskolas un Rīgas Valsts 
tehnikuma. Makulatūras vākšana 
mums ir kļuvusi jau par pieradumu – 
visi zina, ka katrā kabinetā un grupā ir 
kaste, kur nonāk nevajadzīgie papīri. 
Bērni, pedagogi un citi darbinieki lab-

Madlienas bibliotēkas darba laiks
Pirmdiena - brīvdiena
Otrdiena 10.00 – 18.00
Trešdiena 10.00 – 18.00
Ceturtdiena - organizatoriskā darba 
           diena 9.00 – 17.00
Piektdiena 9.00 – 17.00
Sestdiena 9.00 – 14.00
Svētdiena – brīvdiena
e-pasts: madlienasbiblioteka@inbox.lv
Telefona nr. 65039026
facebook.com @Madlienasbiblioteka
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prāt iesaistās makulatūras vākšanā, 
lai aizsargātu Latvijas zaļos mežus, lai 
papīri tiktu pārstrādāti, nevis nonāktu 
atkritumu poligonā, lai nepiesārņotu 
gaisu ar CO2, sadedzinot papīrus. Pār-
strādei nogādātais papīrs un kartons 
pārtaps jaunos papīra izstrādājumos, 
un daļa atgriezīsies pie bērniem jaunā 
veidolā kā zīmēšanas papīrs. Tādējādi 
bērni savām acīm redzēs makulatūras 
pārstrādes procesa rezultātus.

Visaktīvākās grupas makulatūras 
vākšanā bija „Pīpenīte” un „Pienenī-
te”. Vecāki azartiski sekoja līdz rezul-
tātu tabulai un piegādāja arvien vēl 
un vēl saiņus ar makulatūru. Ik nedē-
ļu daži desmiti kilogramu šķīra pirmo 
vietu no otrās. Apkopojot rezultātus, 1. 

vietu ieguva „Pīpenītes” grupa ar 6486 
kg, 2. vietā ierindojās „Pienenītes” 
grupa ar 5077 kg un 3. vietā „Saules-
puķe” – 2148 kg. Čaklākie makulatūras 
vācēji bija Olivers Niks Mačs – 2448 
kg, Jānis Pētersons – 2204 kg, Karolīna 
Dilāne – 1380 kg, Klāvs Valners – 811 
kg, Kristers Štāls – 799 kg, Gita un Dita 
Pokratnieces – 610 kg, Kerija Putniņa 
604 kg, Madara Sīpola 418 kg, Estere 
Liepa – 414 kg.  Paldies visiem un ik-
vienam, kas atbalstīja un juta līdz. Ti-
kai kopā mēs varējām sasniegt tādu 
rezultātu. Katrs makulatūras kilograms 
tika nosvērts, precīzi pierakstīts un 
sakrauts šķūni. Par to parūpējās Agris 
Ketlers. Paldies arī viņam.

Lieliski sasniegumi mums ir arī ba-

teriju vākšanas konkursā. Rezultāti val-
stī gan nav vēl apkopoti, bet pagaidām 
mēs atrodamies 6. vietā ar 505 kg izlie-
toto bateriju. Par uzvaru cīnījās „Pīpe-
nītes” un „Vizbulītes” grupas. Šoreiz 
uzvarēja „Pīpenīte” 162,4 kg bateriju. 
Kā aktīvākos varu minēt Rihardu un 
Gustavu Ozolus – 125,4 kg, Esteri Lie-
pu – 48,0 kg, Māru Līgu Studeri – 39,0 
kg un Dārtu Lindi – 23,1 kg.

Paldies visiem bērniem, vecākiem, 
vecvecākiem, darbiniekiem, Madlie-
nas, Taurupes un Ķeipenes pagastu 
iedzīvotājiem, sniedzot nozīmīgu ie-
guldījumu atkritumu šķirošanā un pie-
nesumu tīrākai videi!

PII vadītāja Ingrīda Mārtiņa

Olimpiskā diena 2022 pirmsskolā „Taurenītis”
„Mēs esam sportiņā”

Šogad tradicionālais Latvijas Olim-
piskās komitejas (LOK) organizētais 
Olimpiskais mēnesis sākās mēnesi 
pirms LOK 100 dzimšanas dienas un 
noslēdzās 22. aprīlī ar kopēju Vislat-
vijas rīta vingrojumu, kurā piedalījās 
vairāk nekā 160000 dalībnieku. Turklāt 
sporta un veselību veicinošas aktivitā-
tes tika izvērstas vesela mēneša garu-
mā.

Arī mūsu pirmsskolas bērni gata-
vojās Olimpiskās dienas pasākumam. 
Bērni, skolotājas un skolotāju palīgi 
pulcējās laukumā pie bērnudārza uz 
kopīgu vingrošanu 20. aprīlī plkst. 
10.00. Visus dalībniekus apciemoja 
Zaķis Ļipainis (skolotāja Iveta Atslēdzi-
ņa) un sportiskais Zaķis (sporta skolo-
tāja Aelita Lazdiņa), kopīgi pārrunāja, 
ka fiziskās aktivitātes ir nepieciešamas 
labai pašsajūtai, veselības un fiziskā 
spēka saglabāšanai. Tad sportiskais 
Zaķis aicināja visus iesildīties ar kopī-
gu rīta vingrošanu, kuru demonstrēja 
sagatavošanas grupas bērni – Rodrigo 
Valners, Marta Beļinska un Kristaps 
Pūdnieks,  sportiskais Zaķis aicināja 
visus dalībniekus doties pa stacijām, 
lai veiktu aktivitātes, kuras notika lau-
kumā pie bērnudārza.

  Te bija iespēja parādīt gan 
veiklību, gan izveicību, gan pacietību. 
Aktivitātē „Jautrās bumbiņas” bija ne-
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pieciešams spēks, lai varētu aktīvi kus-
tināt izpletni ar bumbiņām, savukārt 
stafetē „Krāsainās cepurītes” bērniem 
bija jāpārvietojas pāri barjerām un jā-
samaina krāsainā cepurīte uz konusa, 
aktivitātē „Zirneklītis” bērniem tas bija 
jāpielipina pie futbola vārtiem, savas 
sadarbības prasmes varēja parādīt ak-
tivitātē „Kauliņš pie kauliņa”, kur bija 
jāsaliek skeletiņš no daudziem kauli-
ņiem, veiklību varēja parādīt stafetē 
„Samaini vietām”, pārliekot bumbiņas 
no vieniem konusiņiem uz otriem. Tā 
laiks pagāja nemanot un pienāca svinī-

gais apbalvošanas brīdis. Olimpiskās 
dienas dalībnieki saņēma Olimpiskās 
dienas sertifikātu un vēlējumu būt ku-
stīgiem un aktīviem arī turpmāk! Kopī-
gā darbošanās radīja bērniem prieku 
un pozitīvas emocijas. Arī dabas māte 
mūs palutināja ar jauku, saulainu lai-
ku, tikai vējš purināja matus un gribēja 
līdzdarboties sportiskajās aktivitātēs!

Noslēdzoties Olimpiskajam mēne-
sim, 22. aprīlī „Saulespuķes” grupas 
bērni, skolotājas un skolotājas palīgs 
devās uz skolas sporta zāli, kur nori-
sinājās sportiskās aktivitātes kopā ar 

trešās klases skolēniem. Sporta sko-
lotāja Rita Pučekaite bērnus sagaidī-
ja sporta zālē. Pirms dažādu stafešu 
veikšanas, kuras sagatavoja 3. klases 
bērni, visi kopīgi laukumā pie skolas 
izvingroja Olimpiskās dienas vingro-
jumu kompleksu. Kopā ar bērnudārza 
bērniem vingroja 3., 4. un 5. klases 
bērni. Sportiskā pasākuma noslēgumā 
„Iepazīstam skolu” katrs bērns tika pie 
krāsaina balona un saldumiņa. Bēr-
niem ļoti patika šis pasākums.

     
PII sporta skolotāja Aelita Lazdiņa

Aprīlis sportisko jauniešu vidū at-
griezās ar ilgi gaidītajām sacensībām! 
14. aprīli Koknesē sporta hallē norisi-
nājās Latvijas Skolēnu 75. spartakiā-
des finālsacensības volejbolā 2006.–
2009.g. dzimušajiem jauniešiem. 
Tajās piedalījās Madlienas vidusskolas 
meiteņu un zēnu komandas. Nelicen-
zēto spēlētāju grupā meitenes izcīnīja 
godpilno 1. vietu. Komandā spēlēja 
Marta Ramona Graudiņa, Iluta Rubene, 
Evelīna Liepiņa, Justīne Mūrniece, Vi-
neta Smilškalne, Alise Žurēviča, Santa 
Sedoja. Pedagogi – Rita Pučekaite un 
treneris Miervaldis Līcītis. 

22. aprīlī visā Latvijā tika atzīmēta 
Olimpiskā diena. Arī mūsu skolā 3., 4., 
5. klase kopā ar topošajiem pirmklas-
niekiem no PII „Taurenītis” skolas pa-
galmā veica kopīgu Olimpiskās dienas 
vingrojumu kompleksu, kam sekoja 
sportiskas aktivitātes sporta zālē. 3. 
klases skolēni topošajiem pirmklas-
niekiem bija sagatavojuši dažādas sta-
fetes. Paldies par sadarbību PII „Tau-

renītis” pedagogiem Aelitai Lazdiņai, 
Rudītei Strukai, Unai Ločmelei, Laurai 
Krūmiņai.

Pēcpusdienā aktīvākie dalībnieki 
devās uz Ogri, lai piedalītos Olimpiskā 
mēneša noslēguma pasākumā. Kopu-
mā Madlienas vidusskolu Olimpiskā 
mēneša aktivitātēs, kurās bija jākrāj 
kilometri (ejot, skrienot, nūjojot), pār-
stāvēja 85 skolēni un 5 darbinieki un 

kopā savākti 5709,86 km.
Vidusskolu grupā tika izcīnīta pir-

mā vieta, veicot 1290,19 km. Komandā 
startēja Keita Kūriņa, Keita Lamberte, 
Ance Augšpule, Daniela Lamberte, Elī-
na Batalova, Arita Semjonova, Ērika 
Jaunzare, Toms Eglājs, Raivo Zanders, 
Voldemārs Augšpuls, Matīss Kļaviņš, 
Māris Jansons, Rinalds Gradovskis, 
Dāvis Saimons Jākobsons. Individu-
ālā vērtējumā savās vecuma grupās 
tika apbalvoti: 1.–4.kl.gr. 3. vieta Lau-
rai Lambertei – 100,48 km. 10.–12.kl. 
gr. 2. vieta Mārim Jansonam –  97,87 
km, 3. vieta Tomam Eglājam – 77,42 
km. Pieaugušo konkurencē savās ve-
cuma grupās 1. vieta Edgaram Viņķim 
– 209,80 km un 3. vieta Valentīnai Mal-
načai – 200,11 km.

Noslēgumā saņēmām galveno 
Ogres novada balvu starp visām nova-
da skolām par aktīvu dalību Olimpis-
kā mēneša aktivitātēs! Paldies visiem 
enerģiskajiem sportistiem!

Rita Pučekaite
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Projekta ,,Nordplus Junior 2021” aktivitātes
2021. gadā aizsāktās projekta 

,,Nordplus Junior 2021” (Nr. NPJR – 
2021/10122) ,,Kopīgas vērtības mūsu 
kultūras mantojumā un dabas daudz-
veidībā” (,,Sharing values in our cul-
ture heritage and nature diversity”) 
aktivitātes turpinās arī 2022. gadā. 
Laika posmā no 11. līdz 15. aprīlim bija 
plānota igauņu skolēnu vizīte Madlie-
nā, taču gan ģeopolitiskās situācijas, 
gan dažādu citu apstākļu ietekmē sko-
lēnu apmaiņas vizīte nenotika. Igauņu 
draugiem tika sagatavota neliela video 
prezentācija kā pateicība par mūsu 
sirsnīgo uzņemšanu Narvā (Igaunija) 
oktobra mēnesī.

Daži pasākumi, kuri bija saplānoti 
un kurus nebija iespējams atcelt, tika 
īstenoti kopā ar ukraiņu skolēniem, 
kuri šobrīd ir mūsu pulkā. Viens no 
tiem bija Tērvetes dabas parka apmek-
lējums 13. aprīlī. Ekskursijā piedalījās 
8. klases audzēkņi un ukraiņu jaunieši. 
Nokļūstot Tērvetes dabas parkā, skolē-
niem bija iespēja darboties Zaļajā kla-
sē, pētot kokus un veicot praktiskus 
uzdevumus. Interesanta bija pastaiga 
pa Tērvetes parku, nokļūstot rūķu pil-
sētiņā ,,Čiekure”, uzkāpjot skatu tornī 
un apmeklējot labirintu.

Savukārt 14. aprīlī 8. klase kopā ar 
ukraiņu jauniešiem devās uz finanšu 
laboratoriju Rīgā, Swedbank ēkā. Arī 
šeit bija jādarbojas praktiski, jo sko-
lēni tika sadalīti grupās un pildīja da-
žādus uzdevumus, kuros bija jāveic 
aprēķini, izmantojot matemātikas un 
datorikas zināšanas. Uzliekot 3D bril-
les, bija iespēja ķert zīles un ,,lidot” 
apkārt Swedbank ēkai lielā augstumā. 
Skolēni arī ar liftu uzbrauca 25. stāvā 
un nolūkojās uz Rīgu no augšas. Jauka 
un izzinoša bija pastaiga pa Vecrīgu.

Projekta ietvaros arī Madlienas vi-
dusskolas skolotāji devās izzinošās 
ekskursijās. 12. aprīļa pēcpusdienā  
pedagogi apmeklēja Ogri, iepazīstot 
pilsētas vēsturi un stāstus par šīs vie-
tas ievērojamām personībām. Iedves-
mojoša bija pastaiga pa atjaunoto 
promenādi un izzinošs Ogres Centrālās 
bibliotēkas apmeklējums.

No 26. līdz 28. aprīlim pedagogi un 
skolas saimniecības pārzinis V. Kušnirs 
devās pieredzes apmaiņas braucienā 
uz Igauniju. Tika apmeklētas divas mā-
cību iestādes – Repinas ģimnāzija un 

Mustlas Tarvarstu ģimnāzija, iepazīsto-
ties ar katras skolas dzīvi, ārpusstundu 
darbu, tiekoties ar pedagogiem. Tika 
aplūkoti arī dabas un kultūras objekti, 
kā Peipusa ezera Kallastes sarkanās 
smilšakmens klintis, Narvas viduslai-
ku cietoksnis – Hermaņa pils, Vallastes 

ūdenskritums, Rakveres simbols – vēr-
sis.

Vislielākais paldies par šīm aktivi-
tātēm skolotājai Ligitai Ridūzei, kura ir 
projekta koordinatore.

Materiālu apkopoja Zinta Saulīte
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Man patīk Madlienas vidusskola

Gatavojoties Madlienas vidussko-
las 50 gadu jubilejai, arī 1.–3. klašu 
skolēni veidoja radošus darbus, zīmē-
ja, pauda savas domas, kas skolā ir 
jauks un skaists. Lai bērnu domas un 
darbiņi priecē katra sirdi, un lai tā ir 
visskaistākā dāvana skolai dzimšanas 
dienā!

Mana skola ir skaista. Man patīk ro-
taļu laukumiņš, kas ir pie skolas. 

Rainers Antonovs, 1.kl.

Man patīk skola, jo ir liela un skais-
ta. Patīk sporta zāle, stadions un sko-
las rotaļu laukumiņš. Uz skolu ejot, ļoti 
patīk tiltiņš, tas ir krāsains kā varavīk-
sne.

Madara Magdalēna Kārkliņa, 1.kl.

Man patīk Madlienas vidusskola, tā 
atrodas skaistā vietā. Es mīlu skolu no 
visas sirds!

Poļina Mihņenoka, 1.kl.

Manu skolu sauc Madlienas vidus-
skola. Tā ir liela un skaista. Manā sko-
lā mācās paši labākie bērni. Apkārt ir 
skaista daba. Skolā ir jauki skolotāji.

Ričards Kempe, 1.kl.

Mana skola ir vislabākā, visskaistā-
kā. Es tieši tādu skolu sev esmu vēlē-
jusies.

Diāna Dubjuka, 1.kl.

Man skolā patīk, te ir garšīgas pus-
dienas.

Augusts Reinholds, 1.kl.

Man patīk skola, skolēni un skolo-
tāji. 

Veronika Burjak, 1.kl.

Skolā mēs mācāmies un draudzēja-
mies.

Melānija Liepiņa, 1.kl.

Es mīlu savu skolu, te ir labi bērni 
un jauki skolotāji.

Adele Kurtiša, 1.kl.

Skolai apkārt ir skaista daba. Man 
skolā ir labi draugi.

Elizabete Zīlmane, 1.kl.

Skolā ir daudz un dažādi piedzīvo-
jumi, notikumi. Mūsu skola ir līderu 

skola. Man vislabāk patīk Madlienas 
vidusskola.

Luīze Ločmele, 1.kl.

Es mācos Madlienas vidusskolā. 
Manā skolā ir ļoti daudz bērnu. Te es 
katru dienu satieku savu labāko drau-
dzeni. Mana skola ir kārtīga un tīra. 
Mana skolotāja ir jauka, laipna un 
daudz palīdz. Mūsu skolā notiek svēt-
ki, kuros ir jāiet uz skatuves un jāuz-
stājas. Tas man ļoti patīk. Mēs rīkojam 
klases vakarus, ziemā ejam ārā spēlē-
ties sniegā. Es iesaku visiem vienmēr 
klausīt skolotāju un mācīties kārtīgi.

Evelīna Gramoļina, 3.kl.

Es gribu, lai jūs uzzinātu vairāk par 
manu skolu. Tā ir Madlienas vidussko-
la. Skola ir skaista! Man ir jaukas sko-
lotājas un draugi. Skola ir bagāta ar 
bērniem, dažādiem skaistiem koncer-
tiem un svētkiem. Man skolā patīk mā-
cīties, jo tā ir liela un skaista. Es novēlu 
skolai visu labāko.

Keita Žukova, 3.kl.

Mana mīļākā skola ir Madlienas vi-
dusskola. Tajā ir lielas un skaistas tel-
pas. Katra klase ir atšķirīga. Klasēs ir 
daudz augu un fotogrāfiju. Arī pie sko-
las aug daudz augu un ir skaista apkār-
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Lieldienu pēcpusdiena Madlienā
17. aprīlī

Vēju šūpoles augšā un lejā
Līdz pat galotnei sirdi nes līdz.
Lai caur Lieldienu gaismu no jauna
Atkal tiek dāvāts cerību rīts.

Otrajās Lieldienās tikāmies svētku 
laukumā pie kultūras nama, kur, ko-
pīgi izbaudot Lieldienu prieku, krāso-
jām Lieldienu olas! Visus klātesošos 
priecēja kultūras nama mazie dejotāji 
– bērnu deju kolektīvs „Lienīte” vadī-
tājas Danas Dātavas vadībā. 

Kad mazie ķipari bija atrādījuši, ko 
samācījušies, turpinājumā varējām 
priecāties un baudīt pavasara dzies-
mas un rituālus kopā ar Tomes fol-
kloras kopu „Graudi” (vadītāja Dace 
Priedoliņa). Kopīgi saucām un dzinām 
putnus, kārām un greznojām šūpoles, 
visi piedzīvoja arī kopējo rituālo pērie-
nu, tas bija jautri un priecīgi, ripinājām 
olas un piedalījāmies spēlēs un rota-
ļās. Paldies Dacei Priedoliņai un fol-
kloras kopai „Graudi” par viesošanos 
mūsmājās. Pēc tam bērni tikai aicināti 
kinoteātrī noskatīties animācijas  prog-
rammu „Zelta Lieldienas”.

 Tāda priecīga un piepildīta 
izvērtās šī svētku diena. Paldies ikvie-
nam, kas atnāca un priecājās kopā ar 
mums!

Madlienas kultūras nama vadītāja 
Elīna Ratmeistere

tne. Man ļoti patīk mācīties Madlienas 
vidusskolā!

Ksenija Puriņa, 3.kl.
Manai mīļajai skoliņai jau 50 gadi, 

bet tā izskatās kā jauna. Baltām sie-
nām, daudziem logiem, simtiem  grā-
matu, jauku skolotāju un klasesbied-
riem. Tā ir un būs mana mīļākā skola!

Egija Liepiņa, 3.kl.

Manā skolā ir ļoti jauki. Tur māca 
daudz dažādu interesantu lietu un ir 
mīļi skolotāji. Skolā ir lielas un krāsai-
nas telpas.  Mana skola ir ļoti skaista.

Lelde Līdaka, 3.kl.

Man ļoti patīk būt manā skolā, jo tur 
draugi un jauki skolotāji. Skola ir ļoti 
skaista. Mūsu skolas telpas ir lieliskas, 

lai gan vēl pat visas neesmu redzējusi.
Sāra Salgrāve-Zakovska, 3.kl.

Mana skola ir Madlienas vidussko-
la. Es esmu priecīga, ka varu mācīties 
šajās skolā. Šeit ir mani draugi. Man 
patīk, ka skolai visapkārt ir daba. Man 
patīk parks, pa kuru var pastaigāties, 
un spēļu laukumiņš, kurā rotaļāties.

Jolanta Folkmane, 3.kl.

Mana skola ir Madlienas vidussko-
la. Te es esmu iemācījies rakstīt, rei-
zināt. Te ir daudz pulciņu, piemēram, 
sporta pulciņš, kas man ļoti vajadzīgs. 
Klasēs ir viss nepieciešamais mācī-
bām, datori. Šeit ir jaukas skolotājas 
un daudz bērnu.

Andrejs Krūmiņš, 3.kl.
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K.Kažociņa Madlienas
 mūzikas un mākslas skola 

23., 25., 26., 30., maijā un 1.jūnijā
no pl. 13.00- 18.00

rīko audzēkņu uzņemšanu
Mākslas nodaļā

 (Līdzi jāpaņem 3 zīmējumi – mājas darbi)

Profesionālās ievirzes izglītības programmā
„Vizuāli plastiskā māksla”(12 vietas) mācību ilgums 6 gadi.

Interešu izglītības programmās
 „Mazā mākslas skoliņa” uzņem bērnus līdz skolas vecumam vai jaunāko klašu skolēnus,
„Radošā studija”- uzņem jebkuru skolas vecuma skolēnu,
 „Gleznošanas studija”,  „Fotostudija” un  „Keramika” uzņem bērnus, vecāko klašu skolēnus un pieaugušos. 

Mūzikas nodaļā

Profesionālās ievirzes izglītības programmās:
Klavierspēle (4 vietas) un vijoles spēle (2 vietas) - mācību ilgums 8 gadi.
Pūšaminstrumenti – flauta (2 vietas), saksofons (4 vietas) un sitaminstrumenti (4 vietas) – mācību ilgums 6 gadi.

Interešu izglītības programmā „Mazā mūzikas skoliņa” uz grupas nodarbībām uzņem bērnus līdz skolas vecumam vai 
jaunāko klašu skolēnus. 

Bērni, skolēni un pieaugušie var apgūt kāda instrumenta spēli  (klavierspēli, vijoles, flautas, saksofona, klarnetes, ģitā-
ras vai sitaminstrumentu spēli) individuālajās stundās. 

Lai iestātos skolā, bērniem jāierodas ar vecākiem vai aizbildņiem, līdzi ņemot dzimšanas apliecību, vai pieaugušajiem 
– pasi. Iestājoties skolā, būs jāaizpilda iesnieguma veidlapa, jānoslēdz Izglītošanas līgums un jāiesniedz ģimenes ārsta 
izziņa.

Sīkāka informāciju pa tālr.nr. 65039075, 26615445 vai 28323898.

Madlienas vidusskola AICINA DARBĀ virtuves vadītāju.    
Interesēties pa m.t. 29174989 (dir.v. saimn.d. Valdis K.)

Madlienas pagasta pārvaldes darba laiks

Pirmdienās 8:00-12:00 un 13:00-17:00
Otrdienās 8:00-12:00 un 13:00-18:00
Trešdienās 8:00-12:00 un 13:00-17:00

Ceturtdienās 8:00-12:00 un 13:00-17:00
Piektdienās 8:00-12:00 un 13:00-16:00

Pārvaldes vadītājs apmeklētājus pieņem 
otrdienās no 15:00-18:00
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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.


