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Tie brīži, kuros pats esi, nevis tas, 
kādu citi grib redzēt. Ne tie samākslo-
tie, notēlotie, neīstie... Ne tie, kuros jā-
būt kaut kam, kas patiesībā neesi, lai 
saglabātu savu tēlu...

Kad nav, ko zaudēt, un nav, ko ie-
gūt, jo iegūtais tāpat uz visiem laikiem 
nepaliks un reiz zaudētais atpakaļ ne-
atnāks. Kad esi pats, tikai un vienīgi... 
Ar plikām kājām skrienot pa dzelteno 
pieneņu pļavu, nebaidoties nosmērēt 
savas tīrās kājas vai bites kodiena. 
Nebaidoties, ka kāds ieraudzīs, ko pa-
domās, kā padomās. Nebaidoties kļū-
dīties... Kaut mirkli sajūtot brīvību no 
visiem šķēršļiem, visiem par un pret, 
vajag, nevajag. Nebaidoties itin nekā... 

Jā, bailes... tās ierobežo... tās ne-
ļauj pamēģināt, neļauj uzdrošināties. 
It kā jau varētu, bet ja nu... Un tādu 
„ja nu” dzīves laikā tik daudz var uz-

krāties. Bailes no neizdošanās, no ne-
veiksmēm, no tā, ka citi nesapratīs, ka 
nepieņems. Bailes pašam no sevis...

It kā katru brīdi var izdarīt izvēli, var 
ļauties, var doties turp, kur sirds liek... 
It kā katru brīdi būtu tā lielā iespēja, tā 
plašā un dzeltenā pieneņu pļava... ti-
kai jāsaņemas... tikai... Varbūt vēlāk... 
Kaut kad, ne tagad... Un tā visu laiku 
atliekot un atliekot – tas brīdis nekad 
nepienāk. Līdz ir par vēlu...

Patiesībā nav neviena, kas līdz ga-
lam zinātu un varētu pateikt, kā būtu 
pareizāk vai nepareizāk. Katrs tikai 
izdara savas izvēles. Un viss! Un pat, 
ja kļūdainas, kurš teicis, ka tās nevar 
labot? Kā gan lai rodas pieredze, ja 
nav kļūdu? Kā vispār nekļūdoties var 
dzīvot? Pat sperot savus pirmos soļus, 
kaut kad sekos kritiens, tad celšanās 
kājās un atkal kritiens. Un, pat iemā-

coties staigāt, kaut kad var... nokrist... 
Neviens nav pasargāts no kļūdīšanās, 
vien tas, kas neko nedara. 

Tikai liekas, ka vieglāk iet citu ie-
teiktu vai izdomātu ceļu, ne savējo. 
Vieglāk ir dzīvot tā, kā citiem ērti – mīļā 
miera labad... It kā... Bet tie brīži, kuros 
pats esi, tikai tie ir patiesi un īsti. Tikai 
to dēļ ir vērts dzīvot, jo patiesībā nav 
itin nekā, ko var zaudēt un iegūt. 

Kur ir tava dzelteno pieneņu pļa-
va, kurā ar plikām kājām skriet, skriet, 
skriet un neko citu...? Kurā būt sev pa-
šam...

Un cik daudz ir vajadzīgs, lai būtu 
labi? Vai patiešām daudz ir vajadzīgs? 
Varbūt pietiek ar to, kas ir, vien iemā-
coties tajā saskatīt visdārgāko...

 
 Mareks Liepa                            

Ik rītu uzgavilēt jaunai dienai,
Ik rītu plaukstām zemei pieskarties,

Lai zeme sajūt silto pieskārienu
Un sniedz tev vieglu soli takas iet.

Ik rītu sniedzot savu mīlestību,
Tu jutīsi, kā tevī ieplūst prieks.
Tu sevī sajutīsi dzidru strautu,

Pie kura citi tieksies veldzēties.

/Aija Celma/

Sirsnīgi sveicam 
jūnija jubilārus!
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Baltais izlaidumu laiks

Balti ceriņi. Neaizmirstulītes baltās 
vāzēs. Ābeļu zari baltos ziedos. Balts ir 
viegls, balts ir pacilājošs, balts ir svi-
nīgs. Balts nāk pēc zemes, pēc darba, 
pēc cīņas pašam ar sevi. 

Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas 
un mākslas skolā šogad 13 absolventi, 
tātad 13 jaunieši izcīnījuši savas „ne-
gribu vairs, nemācīšos, tas ir grūti” 
cīņas, un ir pienācis laiks svētkiem. 
Svinēt uzvaras vieglumu, izjust to rei-
binošo sajūtu, kad izlaiduma dienā 
patīkams satraukums kņudina pakrūtē 
un kājas ejot, šķiet, neskar zemi, kad 
mazliet bail kāpt uz skatuves un reizē 
gribas kliegt no tā, ka skola pabeigta! 

Skolu absolvēja četri mākslas no-
daļas un deviņi mūzikas nodaļas au-
dzēkņi. Direktore Vita Ervalde teica 
lielu paldies vecākiem, kuru rūpes, 
atbalsts un klātbūšana ir bijusi neat-
sverama, lai ikdienas darbs un treniņi 
vainagotos ar  izglītību apliecinošu 
dokumentu. Nav divu vienādu izlai-
dumu, nav divu vienādu pieredžu. Šo 
jauniešu iegūtā pieredze veidojusies 
no prasmes pielāgoties mācībām  gan 
klātienē, gan neklātienē, viņi piedzī-

vojuši to, kā skolas tradīcijas – kon-
certus kaimiņu pagastos un biežās 
mācību ekskursijas uz muzejiem un 
koncertlekcijām – nomaina skaņdarbu 
ierakstīšana konkursiem video formātā  
tukšā zālē, dalība mākslas konkursos 
notiek elektroniski ar darbu fotogrāfi-
jām, un svētku apsveikumi tiek samon-
tēti no individuāliem, vecāku filmētiem 
un whatsappā skolotājiem iesūtītiem 
video fragmentiem. Un lai gan liekas, 
ka nekas liels jau nav izdarīts, tomēr 
izlaidumā jauno mūziķu izjusti nospē-
lētais koncerts un mākslinieku rūpīgi 
izstrādātie beigšanas noslēguma darbi 
apliecināja, ka ir daudz – gan apgūts, 
gan padarīts! Un par to skolas peda-
gogiem ir liels prieks. Gandarījums, 
kas pārdzīvošanu, metodisko risinā-
jumu un individuālas pieejas katram 
audzēknim meklējumus vainago ar to 
balto un gaisīgo sajūtu, ka mācīt ir bi-
jis vērts, ka pasaule turpināsies, jo vēl 
dažos jaunos cilvēkos ir ielikts pamats 
– sajust, saklausīt, ieraudzīt, saprast 
un parādīt! 

Baltais izlaiduma zāles svinīgums 
turpinājās braucienā ar kuģīti, kam 

zīmīgs nosaukumu „Baltā kaza”. At-
raktīvais kuģa kapteinis savu vietu 
pie stūres atvēlēja jauniešiem, kas tik 
simboliski sasaucās ar šo sava ceļa 
iešanu, savu izvēļu izdarīšanu, ar 
prasmi būt, vadīt un stūrēt! Un absol-
ventu vecāku sarūpētās kūkas ēšana 
Daugavas vidū savā izlaiduma dienā 
–  noteikti jauniešu atmiņās tiks ierak-
stīta kā viegls, gaišs un salds mirklis, 
kam dziļa nozīme! Prast dzīvot tā, lai, 
dzīves straumes nesti, mēs mācētu ap-
stāties un sajust notikšanas garšu! Lai 
cik tumši ūdeņi mūs arī neieskautu, ne 
tikai virs mums ir balti mākoņi, tie at-
spoguļojas arī tajā tumšajā ūdenī. Un 
baltais – tas ir viegli! 

Santa Siliņa, kultūras metodiķe

Attēlā :
1.r. no kreisās: Bruno Bombāns, 

Liene Emīlija Ozoliņa, Liene Šķēla, Alek-
sandra Lepse, Agnese Lazdiņa, Kristiāna 
Līva Līcīte, Ārons Kiseļovs. 2.r.: Letīcija 
Elizabete Ekkerte, Tija Kačanova, Eliza-
bete Ločmele, Sanija Līva Daugaviete, 
Daniēls Ločmelis. Nav klāt Kristīnes 
Povhas.
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Paliec sveiks, „Taurenīt”!

27. maija pēcpusdienā mūsu „Tau-
renītī” bija svētki – „Saulespuķes” gru-
pas izlaidums, kam īpaši gatavojās gan 
paši bērni, gan vecāki. Šogad ardievas 
savai pirmsskoliņai teica 22 bērni – 12 
spriganas meitenes un 10 braši zēni. 
Vecākiem, darbiniekiem un viesiem 
tika sniegts jauks svētku koncerts – 
„Mēs, „Saulespuķes” bērni, jautras 
meitenes un zēni”, kurā bērni ikvienu 
priecēja ar dzejoļiem, skaistām un ska-

nošam dziesmām un dejām. Koncerta 
laikā ar savu apciemojumu bērnus pār-
steidza Mārīte (Vinita Mūrniece), kura, 
Biti meklējot, nejauši nokļuva pirms-
skoliņā. Mārīte ar bērniem aprunājās 
un iemācīja savu mīļāko rotaļu.

Bet jau pēc trīs mēnešiem mazos 
absolventus gaidīs skola un skolotāja 
Signe Kušnire, ar kuru bērni jau ir tiku-
šies, gan aizejot ciemos uz skolu, gan 
pie mums pirmsskolā.

Skolotājas Rudīte Struka, Una Loč-
mele un skolotāja palīgs Laura Krūmi-
ņa novēl saviem „taurenīšiem” iztu-
rību, pacietību un veiksmi skolā, bet 
vecākiem sakām sirsnīgu paldies par 
savstarpējo sapratni un sadarbību trīs 
gadu garumā.

„Saulespuķes” grupas skolotāja 
Rudīte Struka

Maijs pirmsskolā „Taurenītis”
Magonīši izauguši

Ir pagājis kārtējais mācību gads. 
Šogad tas bija pārbaudījumu pilns. 
Ne tikai Covid-19 dēļ, bet arī ar to, ka 
bērni slimoja. Tomēr ir daudz paveikts 
– apgūtas ģērbšanās iemaņas, lielākā 
daļa spēj izteikt savas vajadzības ar 
vārdiem un pastāstīt piedzīvoto vai at-
bildēt uz pieaugušo jautājumiem. Ma-
zulīši ir kļuvuši arī daudz drošāki. Tas 
bija redzams, kad 9. maijā magonīši 
sniedza koncertu māmiņām „No sirsni-
ņas sirsniņā”, kas notika bērnudārza 
zālē. Lai arī māmiņas varētu noskatī-
ties priekšnesumus, neuztraucot bēr-
nus, viņām bija jāsagatavo lieli ziedi, 
kuri pildīja masku lomu.

Maija beigās „Magonītes” grupai 
tika rīkots tematiskais rīts „Pa Sprīdīša 
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takām”, kad mazie izmēģināja savu lai-
mi, meklējot vietu, kur nauda žāvējas 
vai aprakta. Magonīši kopā ar skolotā-
ju Ingu un skolotājas palīgu Līgu izstai-
gāja visu bērnudārza teritoriju, atrodot 
šur tur pa šokolādes eiro monētai. Bei-
gās arī atrada, kur pati nauda žāvējas. 
Tematiskais rīts noslēdzās ar pikniku 
un dažādām rotaļām. 

Pēdējā maija dienā skolotājas no-
organizēja bērniem atvadu ballīti no 
„Magonītes” grupas un pasniedza kat-
ram audzēknim diplomu par labiem 
sasniegumiem, apgūstot mācību prog-
rammu. Atvadoties no „Magonītes” 
bērniem un bērnu vecākiem, arī mēs, 
skolotājas Inga un Velga, kā arī skolo-
tājas palīgs Līga, gribam visiem novē-
lēt saulainu, siltu un veselības bagātu 
vasaru! 

 Skolotāja Inga Lazdiņa

Aktīvais pavasaris „Vizbulītē”

Maija mēnesis „Vizbulītes” grupā 
pagājis radoši un darbīgi. Bērni gata-
vojās jaukākajiem svētkiem – Māmiņu 
dienai. Mācījās dzejoli, dziesmu, deju, 
gatavoja apsveikumus māmiņām un 
dāvaniņas. Atraitnītes bērni iesēja jau 
februārī un audzēja līdz maijam, lai 
tieši uz svētkiem tās ziedētu ar viskrāš-
ņākajiem ziediem. 6. maijā ilgi gaidītā 
diena bija klāt. Mammas tika mīļi gai-
dītas ciemos grupā, kur bērni sniedza 
nelielu koncertiņu un apsveica svēt-
kos. Lai jauko kopā būšanas brīdi pa-
ildzinātu, bērni ar mammām darbojās 
radošajā darbnīcā – apzīmēja krūzītes. 
Baltas un necilas krūzītes pārtapa par 
skaistām un greznām krūzēm. Tās, ie-
spējams, mammām kļūs par mīļākajām 
krūzēm kafijas vai tējas baudīšanai.

Tieši pēc nedēļas, 13. maijā, vecā-
ki tika aicināti uz „Vizbulītes” grupas 
rotaļu laukuma atjaunošanu talku. Au-
dzinātājas varēja priecāties par vecāku 
lielo atsaucību. Tika uztaisīta jauna 
smilšu kaste, atjaunota nojumītes fasā-
de, un uztaisīts soliņš pie nojumes. Arī 
lielā iecere par augu kasti, kur bērniem 
sēt dažādu dārzeņu sēkliņas, stādīt un 
vērot, kā tās aug, tika realizēta. Vēlreiz 
liels paldies vecākiem par nesavtīgo 
darbu, kas tika ieguldīts! Talkas noslē-
gumā visi varēja priecāties par kopīgi 
paveikto un atpūsties piknikā. 

18. maijā bērni devās pārgājienā uz 
skolotājas Ingunas dārzu. Diena bija 

ļoti vējaina, bet saulīte sildīja, un ga-
rais ceļš nelikās tik nogurdinošs. No-
kļuvuši galā, bērni varēja iepazīties ar 
dažādiem dārza darbiem un apskatīt, 
ko skolotāja audzē savā dārzā. Neiz-
palika arī rotaļas un spēles, burbuļu 
pūšana un ķeršana. Bērni izbaudīja 
batuta priekus. Taču pati galvenā pār-
gājiena sastāvdaļa, protams, ir ēšana. 
Katrs varēja nobaudīt līdzi paņemtos 
gardumus un cept desas. Rīta cēliens 
jautrās izklaidēs paskrēja nemanot, un 
bija jāatgriežas pirmsskolā, kur gaidīja 

siltas pusdienas un mīļās gultiņas, lai 
atpūstos. Lai visiem jauka, jautra, pie-
dzīvojumiem bagāta un silta vasara! 

Skolotāja Iveta Atslēdziņa

Pavasara prieki

„Pienenītes” grupas bērni raitā solī 
un mūzikas ritmos, saules staru pa-
vadīti, gāja meklēt vietu, kur ir daudz 
pieneņu. Tā nu nonāca pie pļavas, kas 
bija kā dzeltens paklājs, kuras vidū 
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stāvēja tās „saimnieks” Agris ar ieku-
rinātu grilu – desu cepšana nu varēja 
sākties! Neparasti un neierasti – desu 
cepšana, burbuļu pūšana ar pieneņ-
kātiem, pieneņu pušķi meitenēm, ko 
dāvināja zēni, un dejas krāšņajā pļavā. 
Atpakaļceļā pamanījām arī vabolītes, 
skudriņas, zirneklīšus. Saulains prieks 
un jauki pavadīta pārgājiena diena.

     
 Skolotāja Mārīte Dzalba

Maijs - darbīgākais mēnesis dabā 
un „Pīpenītes” grupā

Maija otrajā svētdienā Latvijā svin 
Mātes dienu. Ikviens šajā dienā cen-
šas iepriecināt māmiņu, vecmāmiņu 
ar sirsnīgiem vārdiem, uzmanību un 
mīlestību. Arī mūsu grupas bērni vēlē-
jās iepriecināt savas māmiņas un vec-
māmiņas ar īpašu svētku dienu. Kopī-
gi domājām, kā varētu svinēt Māmiņu 
dienu. Bērni paši zīmēja afišu, gāja uz 
mežu pēc avenājiem, devās iepirkties 
uz veikalu, klāja galdus. Bērniem bija 
jāizvēlas, kuru no darbiem veiks. Ko-
pīgi visi cepa cepumus un gatavoja ka-
napē maizītes. Paldies mūsu pavārītēm 
Ingai un Guntai par izrādīto atbalstu. 
Svētku rītā, 6. maijā, bērni pārsteidza 
māmiņas ar pašu gatavotām dāvanām, 
cienastu un nelielu koncertu. 

11. maijā devāmies uz Madlienas 
baznīcu, kur iepazināmies ar mūsu no-
vadnieka, mākslinieka Kārļa Hūna dar-
bu reprodukcijām. Bērni izrādīja lielu 
interesi ne tikai par K. Hūna daiļradi, 
bet arī par pašu baznīcu un uzdeva 
skolotājai Rasmai Vērpējai daudz da-
žādu jautājumu.

 Daudz interesantu nodarbību noti-
ka dabā, kaut arī laikapstākļi maijā mūs 
nelutināja. 13. maija rītā bērni saņēma 
vēstuli no mazā lācīša, kurš uzaicināja 
doties ekspedīcijā uz izcirtumu. Tur vi-
ņiem pēc kartes bija jāatrod dārgumu 
lāde ar dažādiem uzdevumiem – jāat-
pazīst zāļu tējas un jāsameklē noteikti 
objekti. Tāpat bērni ar lupām pētīja da-
žādas lietas, no dabas materiāliem ga-
tavoja kukaiņu siluetus un pēc dabas 
pētnieku kartes meklēja noteiktas lie-
tas izcirtumā. Atgriežoties grupā, bērni 
uzrakstīja pateicības vēstuli mazajam 
lācītim. 17. maijā devāmies pārgājienā 
uz Madlienas pagasta „Mārsiliem”. Tur 
mūs sirsnīgi uzņēma māju saimniece 
Māra Tauriņa, kā arī Klāva un Gustava 

mammas. Bērniem bija iespēja pieda-
līties daudzveidīgās sportiskās aktivi-
tātēs, cept desiņas un priecāties par 
apkārtnes skaitumu. 20. maijā mēs 
devāmies mācību ekskursijā uz Plāte-
res „Liepām”. Madlienas muzeja „Bet 
tā bija” vadītājs A. Praličs bērnus iepa-
zīstināja ar muzejā esošiem eksponā-
tiem. Bija iespēja paklausīties, kā skan 
gramofons, patafons, aplūkot  vērpja-
mo ratiņu, seno laiku apavus, lokšķē-
res un paturēt rokās lielo koka karoti. 

Lauras tētis un mamma ļāva bērniem 
pašiem pabarot zirgus un vistas, samī-
ļot trusīti un sunīti.

 Jūnijā dosimies ekskursijā uz Rīgas 
ZOO dārzu, jo rudenī par aktīvu dalību 
ozolzīļu vākšanas akcijā nopelnījām 
braucienu. „Pīpenītes” grupas bērni 
saka lielu paldies visiem, kuri bija ie-
saistījušies šo pasākumu īstenošanā.                                                 

 Skolotājas Vinita Mūrniece, 
Sarmīte Ozoliņa
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Vasaras brīvlaiks ir sācies

Ar tradicionālajiem skolas Karoga 
svētkiem 31. maijā skolēniem ir noslē-
dzies mācību gads. Šis laiks ieies vēs-
turē ar daudzajiem ierobežojumiem, 
attālinātām mācībām, sejas maskām, 
nepārtrauktām testēšanām un izmai-
ņām mācību procesā. Neskatoties uz 
to, esam sasnieguši labus rezultātus 
ikdienas mācību darbā, spējuši ar la-
biem rezultātiem dažādos formātos 
piedalīties mācību priekšmetu olimpi-
ādēs, konkursos un sporta sacensībās. 
Uzrunājot skolēnus, viņu vecākus un 
pedagogus svinīgajā pasākumā Karo-
ga svētkos, skolas direktors sveica un 
pasniedza pateicības par godprātīgu 
mācību darbu un izciliem sasniegu-
miem mācībās. Mēs lepojamies ar šo 
skolēnu panākumiem: 12. klasē Mari-
ja Uļjane, Edgars Mežajevs, 11. klasē 
Dāvis Saimons Jākobsons, 10. klasē 
Rinalds Gradovskis, Māris Jansons, Ye-
vhenii Zargana, 9. klasē Paula Trence, 
Justīne Mūrniece, Evelīna Irbīte, Mar-
ta Ramona Graudiņa, Hlib Ustynov, 8. 
klasē Letīcija Elizabete Ekkerte, Myky-
ta Volokitin, 7. klasē Terēza Elza Rone, 
Heidija Rimša, Sandija Liepa, Lelde 
Damroze, Lev Aliluiko, Lev Levchen-
ko, Arsenii Nasiedkin, 6. klasē Denīze 
Nora Dzene, Roman Holovan, Dmytro 
Korolov, Tymofii Maidaniuk, Illia Zarga-
na, 5. klasē Paula Dūrīte, Ģirts Irbītis, 
Agnese Laizāne, Anna Patrīcija Rone, 
Deina Valnere, Rainers Perfiševs, 4. 

klasē Līga Irbīte, Marta Kļaviņa, Eliza-
bete Mača, Sanija Torbejeva, Līvija Es-
tere Blumberga.

Zelta liecības svinīgi saņēma jau-
nāko klašu skolēni, kuriem mācībās 
šogad veicies vislabāk: Ernests Žegods 
(2.kl.), Zane Tumane (3.kl.), Līga Irbīte 
(4.kl.) un Paula Dūrīte (5.kl.).

Mēs lepojamies arī ar to skolēnu 
sasniegumiem, kuriem līdz izcilībai 
šoreiz nedaudz pietrūka kādā no mā-
cību priekšmetiem, bet viņi ir mūsu 
nākotnes rezerves:  Agija Masiule, El-
vita Bresme, Ieva Rābe, Iluta Rubene, 
Mārcis Mežajevs, Harijs Jānis Pluģis, 
Ieva Kārkliņa, Ieva Kleinberga, Viktorija 

Rudņika, Roberts Mačs, Džulians Be-
ļinskis, Anna Uļjane, Krista Streile. 

Skolas Karoga svētkos tika sumi-
nāti Ogres novada mācību priekšmetu 
olimpiāžu laureāti: 1. vieta vēstures un 
bioloģijas, 2. vieta ķīmijas olimpiādēs 
Rinaldam Gradovskim, 2. vieta vēs-
tures olimpiādē Keitai Lambertei, 3. 
vieta matemātikas olimpiādē Marijai 
Uļjanei, 1. vieta krievu valodas olim-
piādē Ksenijai Aļhimovičai, Atzinības 
bioloģijas olimpiādē Paulai Trencei 
un Voldemāram Augšpulam,  mate-
mātikas olimpiādē Terēzai Elzai Ronei 
un atklātajā angļu valodas olimpiādē 
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Jānim Dūrītim. Skolas direktora patei-
cības arī pedagogiem par kvalitatīvu 
un radošu darbu ar talantīgiem skolē-
niem, lai iedrošinātu un sagatavotu vi-
ņus dažāda līmeņa konkursiem, olim-
piādēm un sporta sacensībām – Anitai 
Jākobsonei, Intai Ošai, Daivai Lūsei, 
Ligitai Ridūzei, Sandrai Rogai, Dinai 
Vēzei, Justīnei Lindei, Zintai Saulītei, 
Signei Kušnirei, Marinai Dišereitei, 
Ilzei Smilškalnei, Vandai Kalniņai, Ritai 
Pučekaitei un Miervaldim Līcītim. Sko-
las padomes sarūpētā naudas balva 
par augstiem mācību sasniegumiem 
šogad tika piešķirta 10. klases skol-
niekam Rinaldam Gradovskim. Skolas 
paldies 12. klases skolniekiem Edga-
ram Mežajevam, Aritai Semjonovai un 
Krišam Bičevskim par nesavtīgu ie-
saistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs 
vairāku gadu garumā un skolas dzīves 
pasākumu dažādošanā.

Paldies Madlienas pagasta pārval-
dei par mācību gada izskaņā organi-
zēto pasākumu  olimpiāžu laureātiem, 
sporta sacensību uzvarētājiem un viņu 
skolotājiem! Atbilstoši saviem sasnie-
gumiem skolēni no pagasta pārvaldes 
saņēma pateicības rakstus un naudas 
balvas. Tas noteikti motivēs jauniešus 

turpmākām veiksmīgām aktivitātēm.
Aizgājušais mācību gads nāca ar 

daudziem izaicinājumiem gan skolē-
niem, gan skolotājiem. Pēc  ilgstošām 
attālinātajām mācībām atklājās „robi 
“ zināšanās, patstāvīgā darba iema-
ņu trūkums un grūtības koncentrēties 
ilgstošam stundu darbam skolā. Daļēji 
tam esam tikuši pāri, bet atklāts jautā-
jums paliek par skolēnu motivāciju mā-
cībām, kuras daļai skolēnu pietrūkst. 
Jaunas vēsmas ikdienas darbā ienesa 

ukraiņu skolēnu ienākšana skolā, viņu 
pozitīvā attieksme pret mācībām, ie-
priekš apgūtās plašās zināšanas  un 
veiksmīgā iekļaušanās klašu kolektī-
vos. 

Paldies par sapratni, izturību un at-
saucību skolēniem un viņu vecākiem 
šajā visiem sarežģītajā laikā! Saulainu 
vasaru un jaukas brīvdienas!

                                                                                                                  
Skolotāja Vanda Kalniņa

Madlienas vidusskolai – 50
Mēs lepojamies

(4. turpinājums)
Madlienas vidusskola, gaidot 50 

gadu jubileju, kļūst skaistāka, moder-
nāka un mūsdienīgāka, taču skolas 
tēlu veido cilvēki, kas tajā strādā, dar-
bojas un to no sirds iemīl. Vislielākais 
paldies skolotājiem, kas savu darbu 
veic godprātīgi, apzinīgi un profesio-
nāli. Šoreiz stāsts par pieciem pedago-
giem – Sandru Rogu, Edīti Lasi, Daigu 
Zamarinu, Daigu Rosicku un Zintu Sau-
līti.

Sandra Roga ir madlieniete, kura 
1991. gadā uzsāka darba gaitas Mad-
lienas vidusskolā kā krievu valodas, 
vēlāk arī vēstures skolotāja. No 2006. 
gada ir strādājusi dažādās skolās, līdz 
2019. gadā atkal atgriezās Madlienas 
vidusskolā, kurā mācības turpināja arī 
viņas dēls Artūrs Roga. Atmiņās sko-
lotāja raksta: „Madlienas vidusskolu 
saucu par savējo. Te esmu mācījusies, 
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absolvējusi vidusskolu. Pēc Daugav-
pils Universitātes beigšanas 1991. 
gadā sāku strādāt par krievu valodas 
skolotāju. Savos 30 nostrādātajos ga-
dos visu mūžu esmu mīlējusi krievu 
valodu un šo mīlestību centusies dot 
arī saviem audzēkņiem. Lepojos ar 
skolēnu sasniegumiem olimpiādēs un 
konkursos. Lai saņemtu apbalvojumu, 
esmu tikusies pat ar Latvijas Valsts pre-
zidentu Raimondu Vējoni. Madlienas 
vidusskolā nostrādāti 18 gadi. Atmiņā 
ir palicis 12. klases izlaidums – mirk-
lis, kad es, 21 gadu jauniņā skolotāja, 
stāvu 28 bērnu priekšā. Tāpat atmi-
nos pirmos divu dienu pārgājienus ar 
nakšņošanu teltīs, ekskursijas, klases 
vakarus, skolas pasākumus, kur kopā 
ar audzēkņiem droši kāpu uz skatuves. 
Arī ar tagadējo 6. klasi esam devušies 
pārgājienā ar velosipēdiem. Vienmēr 
esmu piedalījusies skolotāju sporta 
spēlēs. Tagad dejoju līnijdeju kolektī-
vā ,,Dejo visi”. Paldies manam klases 
audzinātājam Andrim Šrāderam, kurš 
iemācīja cīnīties un sasniegt savas 
mērķus ne tikai sportā, bet arī dzīvē. 
Paldies skolotājai Silvijai Tutānei par 
atbalstu, uzsākot darba gaitas. Viņa 
bija tā, kas vienmēr iedvesmoja uz ra-
došiem darbiem. Skolai novēlu darbī-
gus un enerģiskus skolēnus, mīlēt un 
cienīt skolotājus, vienmēr atcerēties 
savu  pirmo audzinātāju, gūt zināšanas 
un lepoties ar savu skolu.”

Edītes Lases dzimtas saknes nāk no 
Madlienas. Kaut arī Madlienas skolā ir 
mācījusies tikai vienu gadu – 3. klasē 
1967./68. mācību gadā Lielajā muižā, 
sirdī palikušas jaukas un gaišas atmi-
ņas. 1999. gadā E. Lase atkal atgriezās 
dzimtajā pusē – sākumā Madlienas 
vidusskolā veica laborantes pienāku-
mus, tad paralēli sāka strādāt Madlie-
nas Mūzikas un mākslas skolā un vēl 
pēc kāda laika kļuva par vidusskolas 
bibliotekāri. Viņas dēls Dāvis Maškē-
vičs ir Madlienas vidusskolas absol-
vents. E. Lases sirds aicinājums ir šū-
šana, tas arī vislabāk patīt un vislabāk 
sanāk. Madlienas vidusskola var lepo-
ties ar skolotājas veidotajiem lielizmē-
ra tekstildarbiem, kuri bieži rotā skolas 
telpas un skatuvi. E. Lase daudzus ga-
dus organizē skolas skaļās lasīšanas 
konkursu, kurā skolēniem ir arī labi re-
zultāti novadā, un tad jau notiek gata-
vošanās Rīgas konkursam. Atskatoties 
uz paveikto, E. Lase atceras: ,,Nekad 

nedomāju kļūt par skolotāju. Skolas 
laikā pedagoga profesiju uzskatīju par 
kaut ko pārāku un augstāku par citām. 
Man patika visi mācību priekšmeti, 
bet īpaši – ķīmija. Pēc 8. klases aiz-
braucu mācīties uz Olaini. Jau pirmās 
ekskursijas laikā pa rūpnīcām sapratu, 
ka tā nebūs mana dzīves profesija, to-
mēr pēc skolas beigšanas vienu gadu 
nostrādāju  farmaceitiskajā rūpnīcā 
(tagad ,,Olainfarm”). Atalgojums tajos 
laikos bija divas reizes lielāks par sko-
lotāja algu. Pamazām radās nojausma, 
ko labprāt gribētu darīt un pa īstam. 
Pirmo kleitu sev uzšuvu 12 gadu ve-
cumā, pārveidoju maisveidīgo skolas 

formu, šuvu arī māsai un draudzenēm. 
Pieņēmu izaicinājumu un iestājos par 
mācekli individuālās šūšanas fabrikā 
,,Baltijas Modes” ar gandrīz četras rei-
zes mazāku algu. Četros gados apguvu 
sieviešu mēteļu šūšanu, modelēšanu 
un piegriešanu.

Neatkarība nāca ar senču īpašumu 
atgūšanu, un atgriezos Madlienā vec-
vectēva celtajā mājā, kurā ar pārtrau-
kumiem dzīvoju no agras bērnības. 
Madlienieši mani zināja kā šuvēju, arī 
mana kliente Inga Šrādere bija pār-
steigta, kad pieteicos uz ķīmijas labo-
ranta vietu. 1999. gadā sāku strādāt 
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Madlienas vidusskolā. Mākslas skolā 
piedāvāja vadīt tekstilmākslas nodar-
bības, bet bija nepieciešama pedago-
ģiskā izglītība. 42 gadu vecumā iestā-
jos LU, pēc 5,5 gadiem biju diplomēts 
pedagogs. 2003. gadā kļuva vakanta 
vidusskolas bibliotekāra vieta, pie-
teicos, pieņēma. Un tā jau 23 gadus 
Madlienas skolas ēka ir arī manas ot-
rās mājas ar trim ļoti atšķirīgiem darba 
pienākumiem. Skaistākie mirkļi skolā 
ir bērnu mirdzošās acis un sajūsmas 
saucieni, kad, savienojot divus caur-
spīdīgus šķidrumus, rodas pienbaltas 
vai citrondzeltenas klimpas vai šķī-
dums iekrāsojas aveņsārts. Jūtos pati 
kā skolniece, kad pirmoreiz redzēju 
šos brīnumus. Vai arī aina bibliotēkā – 
ienāk bērns un lūdz palīdzību grāmatas 
izvēlē, noskaidroju intereses, iesaku 
grāmatu, lūdzu palasīt, vai maz patiks. 
Gaidu, līdz saprotu, ka jaunais lasītājs 
jau ir ,,iekritis” stāsta radītajā paralē-
lajā pasaulē. Cita aina,  kad jāaizvieto 
mājturības skolotāja un ierodos kabi-
netā ar savām lupatu paunām, atskan 
neslēptas nopūtas un vaidi. Kad parā-
du stundā veicamā uzdevuma parau-
dziņu, meiteņu acīs redzu ne tikai iz-
brīnu un neizpratni, bet pat izmisumu 
un šausmas. Tas taču nav iespējams! 
Izskaidroju, parādu, visas nomierinās, 
un pirms zvana atskan: ,,Urrā! Pabei-
dzu!” No klašu meiteņu darinātajiem 
elementiem esmu izveidojusi vairākus 
lielizmēra tekstildarbus, kas izmantoti 
skolas telpu un skatuves dekorēša-
nai, kā arī eksponēti tekstilmozaīkas 
festivālos Rīgā. Vislielāko gandarīju-
mu pedagoģiskajā darbā tomēr esmu 
guvusi pieaugušo auditorijā. Sajūtas 
neaprakstāmas, kad kundzes ar bagā-
tu dzīves pieredzi un izcilu meistarību 
dažādās rokdarbu tehnikās saka: ,,Pal-
dies, skolotāj! Es iemācījos ko jaunu.”

Skolotāji, lai bērniem vienmēr mir-
dzošas acis, kad palīdzat atminēt brī-
numus un uzveikt kārtējo (ne)iespēja-
mo misiju! Skola, esi!”

Daiga Zamarina nāk no Mazozolu 
pagasta, kur pedagoga darba mīlestī-
ba mantota no  mammas Veras Gruz-
niņas. D. Zamarina jau vairākus gadus 
bija strādājusi Mazozolu pamatskolā, 
kad 2003. gadā viņu uzaicināja paralē-
li vadīt mācību stundas arī Madlienas 
vidusskolā. Skolotāja izaicinājumu 
pieņēma, taču nebija viegli no mazas 
skolas ,,pārorientēties” uz mācību 

iestādi, kurā klasē ir ap 20 skolēnu. Tā 
ar pārtraukumiem D. Zamarina Madlie-
nas vidusskolā ir nostrādājusi 15 ga-
dus, mācot vēsturi, sociālās zinības un 
ekonomiku: ,,Gadi tiešām ir aizskrējuši 
vēja spārniem, un Madlienas vidussko-
la šoruden kopā sauks visus, kam mīļas 
un dārgas ir atmiņas par kopā pavadīto 
laiku. Laimīgs ir tas, kurš par savu sko-
lu, skolēniem, kolēģiem var domāt ar 
prieku un pateicību, ka savam dzīves 
ceļam ir paņēmis ne tikai grāmatu gud-
rības, bet arī savu kolēģu mīlestību un 
sirds siltumu. Arī mans ceļš jau daudzu 
gadu garumā ved uz Madlienas skolu, 
kuru saucu par savējo. Tas nepavisam 
nebija viegli – pieņemt apstiprinošu lē-
mumu paralēli  pamatdarbam Mazozo-
lu skolā uzsākt darba gaitas Madlienā. 
Māca neziņa, kā būs vai varēšu? Mani 
uzrunāja un iedrošināja direktore Alda 
Karaseva, palīdzēja direktora vietniece 
mācību darbā Vanda Kalniņa un kolēģi. 
Sāku strādāt 2003. gadā kā vēstures, 
politikas un tiesību skolotāja. Man pa-
veicās, jo toreizējās 12. klases krust-
ugunis es izturēju – turpmāk varēju ar 
viņiem un pārējiem vidusskolēniem 
diskutēt par svarīgiem politiskiem no-
tikumiem, uzklausīt viņu viedokli un 
argumentus. Šī atziņa vienmēr nākusi 
līdzi turpmākos gadus – nepalikt vien-
aldzīgiem, paust savu nostāju, nepa-
likt bez ,,mugurkaula”.

Protams, kā jebkuram pedagogam, 
arī man bijusi gandarījuma sajūta par 
labi paveiktu darbu, kad audzēkņi pie-
dalījušies olimpiādēs un konkursos, 
iegūstot godalgotas vietas. Neaizmirs-
tami palikuši atmiņā kolēģu sveikša-
nas brīži, ekskursijas, skolas akreditā-
cija kovida laikā. Ienākot skolā, nevar 
nepamanīt pārmaiņas, kas to skāru-
šas: sakopta estētiskā vide, gaumīgi 
noformēti skolas gaiteņi, labiekārtoti 
kabineti, garšīgas pusdienas. Allaž ar 
interesi esmu vērojusi ārpusstundu 
pasākumus, un tie vienmēr bijuši inte-
resanti un aizkustinoši. Viss kopā lieci-
na par vienotu veselumu un komandas 
darbu. Tagad ikdienā ar pamatskolē-
niem un vidusskolēniem esmu soci-
ālo zinību un sociālo zinātņu pasaulē. 
Interesanti, ka paši skolēni atzīst, ka 
šis ir priekšmets par dzīvi un ka viņi 
ir labi sagatavoti tai, un ka tas iedevis 
sapratni, kas notiek mums apkārt un 
pasaulē. Daži domā, ka priekšmets ir 
ļoti viegls, bet, kā izrādās, ir jāzina gan 
par valsts uzbūvi, ekonomiku, gan tie-
sībām un arī vēsturi. Ko vēlēt 50 gadu 
jubilejā? Ticēt sev un saviem spēkiem, 
bet visiem – dzīvot un strādātprieku. 
Skolas saimei no visas sirds vēlu, lai 
piepildās visi labie nodomi, lai nezūd 
ticība labajam, lai vienmēr skan Mad-
lienas skolas zvans un tālāk vijas sko-
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las gaismas pavediens.”
Daiga Rosicka – līdzīgi kā Daiga 

Zamarina – arī Madlienas vidusskolā 
nonāca nejauši. Viņai, Taurupes vidus-
skolas skolotājai, nāca piedāvājums 
mācīt fiziku Madlienas vidusskolā. Arī 
izaicinājums, kuru skolotāja pieņē-
ma. Pamazām līdzās fizikai laika gaitā 
D. Rosicka sāka mācīt arī matemāti-
ku vidusskolas klasēs. Viņa ir aktīva, 
darbīga, cenšas apmeklēt un būt klāt 
lielākajos Madlienas vidusskolas sarī-
kojumos, arī dodas kopīgos skolotāju 
pasākumos un ekskursijās. Spilgts no-
tikums D. Rosickai bija iespēja 2011. 
gadā piedalīties konkursa „Experi-
ments” televīzijas filmēšanā kopā ar 
Elitu Atslēdziņu un 9. klases komandu, 
kā arī 2016. gadā Madlienas vidussko-
lā uzņemt Ogres novada fizikas peda-
gogus. Skolotāja, atceroties Madlienā 
pavadīto, raksta: „Vislabākās atmiņas 
Madlienas vidusskolā saistās ar at-
saucīgiem kolēģiem, kopīgiem sko-
lotāju pasākumiem gada noslēgumā 
un  priekšnesumiem Ziemassvētku un 
citos pasākumos. Madlienas skolas 
kolēģus jau biju iepazinusi, strādājot 
Taurupes vidusskolā un piedaloties 
kopīgā projektā par jaunajām skolas 
programmām tālajā 2003 gadā, tā ka 
šajā skolā ienācu bez lieka stresa. 
Prieks par atsaucīgajiem vidusskolē-
niem, kuri papildus mācās un piedalās 
fizikas olimpiādēs, arī iegūstot labus 
rezultātus un popularizējot savu skolu. 
Gandarījums par centīgiem skolēniem, 
kuri apzinās savus mērķus un droši tos 
īsteno. Prieks katru gadu Žetonu vaka-
rā skatīties uz 12. klases skolēniem, 
kuri izveidojušies par personībām ar 
savu raksturu un stāju. Gandarījums 
par maniem skolēniem – nu jau kolē-
ģiem, kuri turpina skolas tradīcijas. 
Skolai 50 gados novēlu – lai turpinās 
iesāktais darbs, lai skola attīstās at-
bilstoši laikmeta prasībām, lai vienmēr 
ir zinātkāri skolēni, saprotoši vecāki un 
gudri skolotāji!”

Zinta Saulīte arī Madlienas vidus-
skolā nokļuva nejauši – 2008. gada 
rudenī bija ļoti vajadzīga latviešu va-
lodas skolotāja. Tā nu „Braku” muzeja 
speciāliste un bijušās Liepkalnes pa-
matskolas skolotāja sāka strādāt Mad-
lienas vidusskolā, paralēli turpinot dar-
bu muzejā. Līdzās stundu vadīšanai Z. 
Saulīti pamazām iesaistīja pasākumu 
organizēšanā, scenāriju veidošanā, vē-

lāk nāca rakstu gatavošana Madlienas 
pagasta avīzei „Mana Madliena” (sā-
kumā „Madlienas Vēstis”). Skolotāja 
veic arī rakstu rediģēšanu un labošanu 
gan mājas lapai, gan avīzei. 2017. gads 
bija īpašs, kad Z. Saulītes vadībā iznā-
ca skaists un vērienīgs pētījums par 
skolu – grāmata „Mana Madlienas vi-
dusskola”. No 2020. gada skolotāja ir 
Valodu un mākslas jomas metodiskās 
komisijas vadītāja. Z. Saulīte ir iemīļo-
jusi Madlienas vidusskolu, labi sapro-
tas ar kolēģiem, priecājas par skolēnu 
izaugsmi, veiksmēm un uzvarām. Arī 
atmiņas par skolu vienmēr iekrāsosies 
gaišas: „Skolotājas darbs ir mans ai-
cinājums – jau bērnībā mācīju brāli, 
kaimiņu bērnus, arī savas lelles un ro-
taļlietas. Citā profesijā sevi iedomāties 
nevarēju. Pēc deviņiem nostrādātiem 
gadiem Liepkalnes pamatskolā uzsāku 
darba gaitas R. Blaumaņa muzejā „Bra-
ki”, un drīz nāca piedāvājums strādāt 
Madlienas vidusskolā. Izaicinājums 
bija mācīt vidusskolas klasēs. Sākumā 
vilcinājos, pat baidījos no vidusskolē-
niem, taču, labu kolēģu pamudināta, 
piekritu un nekad neesmu nožēlojusi, 
ka no 2008. gada septembra sāku di-
vas reizes mērot tālo ceļo no Ērgļiem 
uz Madlienu. Iepatikās strādāt vidus-
skolas klasēs, jo jauniešus uztvēru 
kā pieaugušus cilvēkus. Protams, ne 
jau viss vienmēr veicās gludi – bija arī 
sāpju un rūgtuma brīži, īpaši, ja skolē-
ni nenovērtēja manu darbu vai radās 
nopietnas disciplīnas problēmas, taču 

vairāk ir skaistā un patīkamā. Vienmēr 
esmu priecājusies par skolēnu attīstī-
bu, pilnveidi un uzvarām konkursos un 
olimpiādēs, par mirdzošām acīm stun-
dās, par labi pateiktu vārdu, par sav-
starpēju harmoniju un sapratni. Esmu 
optimiste un rezultātu cenšos panāk 
ar cilvēcību, pozitīvismu un labestību. 
Mana skaistākā uzvara ir 2015. gadā 
aizsāktais un 2017. gadā īstenotais 
vēsturiskais pētījums, atmiņu pieraksti 
par Madlienas vidusskolu. Tas bija pa-
matīgs komandas darbs, kura rezultāts 
bija grāmata „Mana Madlienas vidus-
skola”. 

Nu jau vairākus gadus strādāju di-
vos novados – Madonas un Ogres – un 
allaž savējiem Ērgļos stāstu, cik man 
labi kolēģi Madlienas vidusskolā un 
ka ar prieku dodos uz skolu. Tāpat no 
sirds esmu iemīlējusi darbu „Braku” 
muzejā, kur veicu pētījumus par „Bra-
kiem”, Blaumani un Ērgļu apkaimes 
vēsturi. Muzeja darbs arī ir skaists, 
īpaši tikšanās ar apmeklētājiem, no 
kuriem strāvo vēlme izzināt vēsturi un 
tās bagātības. Esmu satikusi un iepa-
zinusi tik daudz gaišu cilvēku, sajutusi 
tik daudz pozitīvu emociju, ka varu ap-
galvot, ka mana darba pamatvērtība ir 
cilvēks. Ja es pati būšu atvērta un pozi-
tīva, tad arī man uzsmaidīs jauki un sa-
protoši cilvēki. Lai maniem „Brakiem” 
un Madlienas vidusskolai saules mūžs, 
lai veiksme, Dieva svētība un cilvēcis-
ko attiecību skaistums!”

Materiālu apkopoja Zinta Saulīte
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Skolotāju tālākizglītības kursi saulainajā Spānijā
No 9. līdz 13. maijam Barselonā no-

risinājās Erasmus+ skolotāju tālākiz-
glītības kursi par komandas veidošanu 
starp skolotājiem „Team Building for 
School: Play and Fun, building educa-
tors communities”.  Kursos piedalījās 
pedagogi no Vācijas, Grieķijas, Polijas, 
Ungārijas, Spānijas, Itālijas un Latvijas. 
Madlienas vidusskolu un Latviju pār-
stāvēja Madlienas vidusskolas direk-
tors Edgars Viņķis un skolotāja Anna 
Stauža.

  Visas nedēļas garumā tika 
runāts par to, cik svarīgi ir justies pie-
derīgam savai skolai, kolēģu un līdzcil-
vēku komandai. Katru dienu apguvām 
jaunu metodi, veidu vai spēli, kas pa-
līdz komandas saliedēšanai un biedru 
iepazīšanai gan starp skolotājiem, gan 
skolēniem. 

Pirmā diena pagāja, iepazīstot sa-
vus kolēģus, pārrunājot katra kursa 
dalībnieka akadēmisko ceļu, profesi-
jas izvēles iemeslus, daloties piere-
dzē par komandu un komandas darbu 
katrā skolā. Aktivitāte, ar kuru pirmajā 
dienā iepazīstināja kursu vadītājs, bija 
diezgan pārsteidzoša – mūs sadalīja 
jauktās komandās un katrai iedeva 20 
spageti makaronus, zefīru un līmlenti. 
Uzdevums bija izveidot pēc iespējas 
augstāku torni, izmantojot tikai un vie-
nīgi piešķirtos materiālus. Jau uzsākot 
aktivitāti, bija redzams, kurš ir izteikts 
līderis un kurš ir tā sekotājs. Šo spēli 
noteikti izmantosim arī savā darbā ar 
skolēniem. 

Otrās dienas sākumu pavadījām 
kursu telpās – diskutējām par to, cik 
un kādās komandās mēs katrs esam, 
cik svarīgs komandā ir katrs tās dalīb-
nieks un kā iejusties komandā. Die-
nas otrajā pusē devāmies uz krāšņo 
un senlaicīgo Barselonas Universitāti. 
Tās botāniskajā dārzā, kurā ir augi no 
visas plašās pasaules, jauktās koman-
dās veidojām ceļojuma karti –  „Augi 
apkārt pasaulei”. Botāniskajā dārzā 
meklējām interesantus un neredzētus 
augus, atzīmējām to izcelsmes vietu 
kartē un pēc tam, protams, savu veiku-
mu prezentējām pārējām komandām 
un kursu vadītājam. 

Trešajā dienā devāmies ekskursijā 
uz Barselonas kalniem, apskatījām pil-
sētu „no augšas”, iepazinām gan Bar-
selonas dabu, gan vecpilsētu. Šīs die-

nas uzdevums bija komandā izgreznot 
savu „ceļojuma koku” – vākt dažādus 
dabas materiālus, kas tiešā vai pārnes-
tā nozīmē atspoguļo mūs kā komandu. 
Veicot uzdevumu, sapratām, ka, ne-
skatoties uz to, ka esam no dažādām 
valstīm, katrs ar savu citādo kultūru un 
skatījumu uz dzīvi, mūs visus vieno mī-
lestība pret savu zemi, griba atbalstīt 
un iedvesmot skolēnus, enerģija, vēl-
me augt un attīstīties. 

Ceturtdien turpinājām cītīgi mācī-
ties – kursu vadītājs iepazīstināja ar 
dažādiem līderības veidiem, sniedza 
padomus, kā labāk skolēnus dalīt ko-
mandās, kad ir jāveic grupu darbi un 
kā skolēnos rosināt vēlmi piedalīties 
ārpusstundu aktivitātēs. Ļoti intere-
santi bija klausīties kursa biedru piere-
dzē par grupu darbu. 

Piektdienu sākām ar skolu prezen-
tēšanu. Katra dalībnieka skola bija ci-
tāda – lielāka vai mazāka, sākumskola 

vai vidusskola, publiskā vai privātsko-
la. Lai gan visas pārstāvētās izglītības 
iestādes ir no Eiropas Savienības val-
stīm, skolu estētiskais koptēls, izglī-
tības sistēma ir atšķirīga. Pēc skolu 
prezentēšanas saņēmām sertifikātu, 
kursu vadītājam sniedzām arī atgrie-
zenisko saiti par to, kas patika, bez kā 
varēja iztikt un ko programmā varētu 
pilnveidot. Kad diena bija galā, atva-
dījāmies, apmainījāmies ar kontak-
tinformāciju un idejām par turpmāko 
sadarbību. 

Skaistā un saulainā Spānija mūs uz-
lādēja, sniedza enerģiju un iedvesmu 
pēc iespējas labāk, radošāk un veik-
smīgāk noslēgt šo mācību gadu. Liels 
paldies projekta iniciatorei skolotājai 
Ligitai Ridūzei par sniegto iespēju, at-
balstu un iedrošinājumu doties piln-
veidot sevi arī ārpus Latvijas robežām. 

Skolotāja Anna Stauža
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Madlienas vidusskolas skolēnu vizīte Somijā

„ERASMUS+ akreditēts projekts: 
„Izglītojamo un personāla mobili-
tāte skolas izglītībā” LĪGUMS NR. 
2021-1-LV01-KA121-SCH-000006778

Madlienas vidusskolas 20 jaunieši 
un 5 skolotāji no 20. līdz 27. maijam 
devās mācību braucienā uz Joensuu 
pilsētu Somijā. Brauciena mērķis – ie-
pazīt Somijas izglītības sistēmu, dar-
boties kopā ar Somijas skolotājiem un 
skolēniem, iepazīstot dabas vidi un 
kultūrvidi, izmantojot daudzveidīgas 
mācību metodes un visdažādākās teh-
noloģijas. Centāmies saskatīt kopīgo 
un atšķirīgo abu valstu kultūrās, vēstu-
rē, izglītības sistēmā. 

Pa ceļam uz Joensuu iepazināmies 
ar dažādiem kultūrvēsturiskiem objek-
tiem – Helsinkos apmeklējām Klints 
baznīcu un Jana Sibeliusa pieminekli, 
kā arī Senāta laukumu, kur bija iespē-
ja uz brīvdabas estrādes vērot somu 
grupu uzstāšanos. Apmeklējām Kotkas 
jūrniecības muzeju un izstāžu centru 
„Vellamo”, Punkaharju, kur savulaik 
Takaharju sanatorijā ārstējies un sava 
mūža pēdējās dienas vadījis rakst-
nieks R. Blaumanis, Saimaa ezeru, Sa-
vonlinna ar Olavinlinnas pili, Kerimeki 
baznīcu – pasaulē lielāko koka baznī-
cu – un tad jau pati Joensuu pilsēta. 

Joensuu vidusskolā mūs laipni un 
viesmīlīgi sagaidīja pats skolas di-
rektors Esa Raty. Viņš iepazīstināja ar 
skolu, pastāstīja, kā motivē skolēnus 
un arī skolotājus kvalitatīvam mācību 
procesam. Parādīja mācību kabinetus 
(īpaši interesanti bija bioloģijas kabi-
netā), skolēnu domes darba telpas, 
bija iespēja muzicēt mūzikas klasē, 
darboties trenažieru zālē. Skolēni va-
rēja iejusties vēstures stundā, jo di-
rektors, būdams vēstures skolotājs, 
ar lielu entuziasmu parādīja, kā notiek 
mācību stunda. Noslēgumā skolēni 
pārliecinājās, kā mācību procesā tiek 

izmantotas virtuālās realitātes brilles. 
Apmeklējām arī Uimaharju pamatsko-
lu, kurā vietējie jaunieši iejutās gidu 
lomā, kopīgi uzspēlējām volejbolu un 
veidojām jaunus kontaktus.

Haapalahti nodarbības notika somu 
skolotājas Lottas Raty vadībā. „Ledus 
laušanas” spēles, Somijas iepazīšana, 
izmantojot IKT, somu tautai raksturīgās 
spēles, grupu darbs un sadarbība āra 
nodarbībās, seppo io, zemeņu audzē-
tavas, haskiju un ziemeļbriežu fermas 
apmeklējums, braukšana ar SUP dē-
ļiem, sauna, makšķerēšana, uguns-
kurs, disko, karaoke utt. 

Mājupceļā vēl pastaiga pa Koli na-
cionālo parku, kas iedvesmoja Janu 
Sibeliusu sacerēt somu simfonisko 
poēmu „Somija”. 339 m augstajā Akka 
– Koli kalnā izveidots arī brīvdabas klu-
suma templis. Vizīte Somijā bija lielis-
ka pieredze gan skolēniem, gan skolo-
tājiem. Katram savs redzējums, katram 
savs ieguvums. Gribētos ticēt, ka pratī-
sim to izmantot ne tikai sevis pilnvei-
dei, bet nodosim to tālāk saviem sko-
lasbiedriem, saviem kolēģiem. Dažas 
skolēnu domas: 

„Man ļoti patika, ka abās skolās 

skolēni bija lepni par to, ka mācās šajā 
skolā. Patika, kā Joensuu vidusskolas 
direktors rūpējas par savu skolotāju 
un skolēnu labsajūtu skolā, kā ievieš 
mācību procesā pašas modernākās 
tehnoloģijas.”

„Somijas skolās patika mājas sajū-
ta, ērti krēsli, atpūtas telpas un stūrīši. 
Priecēja, ka Somijas skolotāja uzsla-
vēja manas angļu valodas zināšanas. 
Brauciena laikā sapratu, ka varu brīvi 
komunicēt ar skolasbiedriem.”

„Pārliecinājos, ka komandā ir 
spēks, visi kopā varam paveikt lielas 
lietas. Ļoti patika sadarbība brauciena 
laikā. Patika objekti, kurus apmeklē-
jām. Uzzināju kaut ko jaunu, papildi-
nāju savas zināšanas mūzikā, vēsturē, 
ģeogrāfijā un literatūrā.”

Paldies skolēnu vecākiem par uz-
ticību, atbalstu un sadarbību! Paldies 
šoferītim Andrim Gādīgam par profe-
sionalitāti un lielisko autobusu. Kopā 
nobraucām 2161 km. Paldies arī ma-
niem kolēģiem – Marinai Dišereitei un 
Andim Bičevskim!

 Ligita Ridūze – 8. klases audzinātā-
ja, Erasmus+ projekta koordinatore



132022. gada jūnijs

Madlienas vidusskolas skolēnu panākumi sportā
16. maijā Lēdmanes pagasta izklai-

des parkā „Avārijas brigāde” Ogres 
novada Izglītības pārvalde organizēja 
pasākumu Ogres novada pašvaldības 
izglītības iestāžu valsts posma mācību 
priekšmetu olimpiāžu, zinātniski pēt-
niecisko darbu konkursa laureātiem 
un dalībniekiem, Latvijas skolēnu 75. 
spartakiādes godalgotajiem dalībnie-
kiem un viņu skolotājiem. Uzaicinātie 
skolēni un viņu skolotāji četras stun-
das izbaudīja visu, ko sniedz izklaides 
parks, noslēgumā sveicot gudrākos, 
veiklākos un veiksmīgākos novada 
skolu jauniešus ar paveikto šajā mā-
cību gadā. Ogres novada Izglītības 
pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs at-
zina: „Tomēr svarīgākais no skaitļiem 
ir viens – katrs viens, kurš ieguldījis 
darbu, un katrs viens, kurš palīdzējis 
jauniešiem sasniegt šos augstos rezul-
tātus.”

Madlienas vidusskolu šajā pasāku-
mā pārstāvēja 21 skolēns. 10. klases 
skolnieks Rinalds Gradovkis (bioloģija, 
sk. Vanda Kalniņa). Skolas volejbola 
komanda (Marta Ramona Graudiņa, 
Iluta Rubene, Evelīna Liepiņa, Justīne 
Mūrniece, Vineta Smilškalne, Alise Žu-
reviča, Santa Sedoja) Latvijas skolēnu 
75. spartakiādē volejbolā „Pamatsko-
las kauss” izcīnīja 1. vietu. Komandu 
sagatavoja skolotāja Rita Pučekaite 
un Miervaldis Līcītis. Skolas vieglatlēti 
Justs Liepiņš, Mārcis Mežajevs, Mareks 
Laizāns, Harijs Jānis Pluģis, Roberts 
Boreiko Latvijas skolēnu 75. sparta-
kiādes finālsacensībās vieglatlētikā 
komandu vērtējumā izcīnīja 3. vietu. 
Individuāli šajās sacensībās  Justam 
Liepiņam 2. vieta šķēpa mešanā un 3. 
vieta 4 x 100 m stafetē, Mārcim Meža-
jevam 1. vieta tāllēkšanā un 3. vieta 4 
x 100 m stafetē, Marekam Laizānam 3. 
vieta tāllēkšanā un 4 x 100 m stafetē, 
Harijam Jānim Pluģim 3. vieta 4 x 100 
m stafetē, Ilutai Rubenei 3. vieta 100 m 
skrējienā, Martai Ramonai Graudiņai 1. 
vieta šķēpa mešanā. Šīs pašas sparta-
kiādes rudens krosa stafetēs 3. vietu 
izcīnīja Artūrs Roga, Emīls Ernests Zvir-
bulis, Nauris Nutovcevs, Iluta Rubene, 
Marta Ramona Graudiņa, Justīne Mūr-
niece, Niks Rābe, Ģirts Irbītis, Santa 
Kārliņa, Paula Dūrīte. Latvijas 75 skolē-
nu spartakiādes vieglatlētikas sacensī-
bām jauniešus sagatavoja skolotāja R. 

Pučekaite.
27. maijā, Ogres stadionā norisinā-

jās Interesanto interešu festivāls, kurā 
notika arī sporta sacensības. Katrā 
vecuma grupā bija iespēja sacensties 
dažādos sporta veidos komandās un 
arī individuāli. Madlienas vidussko-
las skolēniem bija augsti sasniegu-
mi. Volejbolā 2. vieta – Emīls Ernests 
Zvirbulis, Reinis Kurtišs, Daniela Lam-
berte, Alise Žurēviča. Basketbolā 3 x 3 
– 2. vieta – SALO (Madliena) Крюков 
Артур, Волокитин Никита, Знаменюк 
Полина, 3. vieta – Ukrainas koman-
da (Madliena) Алилуйко Лев, Токарь 
Илья, Левченко Олеся. Handbolā (7.-
9. klase zēni) 2. vieta – Roberts Borei-
ko, 

3. vieta – Vairis Kārkliņš; (10.-12. 
klase meitenes) 1. vieta – Elīna Bata-
lova, 2. vieta – Agija Masiule; (10.-12. 
klase zēni) 1. vieta – Ilgonis Vēzis, 3. 
vieta – Didzis Ostrovskis. 

Orientēšanās (1.-3. klašu grupa) 
2. vieta – Madlienas vidusskolas ko-
mandai (Armands Juodžonits, Valters 
Leitāns, Egija Liepiņa, Keita Žukova), 
(4.-6. klašu grupa) 3. vieta – Madlie-
nas vidusskola (Santa Kārkliņa, Pau-
la Dūrīte, Džulians Beļinskis, Roberts 
Miks Mačs), (7.-9. klašu grupa) 2. vie-
ta – Madlienas vidusskola (Aleksis 
Artis Krūmiņš, Roberts Boreiko, San-
dija Liepa, Liene Šķēla), (10.-12. klašu 
grupa) 1. vieta – Madlienas vidusskola 
(Elīna Batalova, Ance Augšpule, Māris 

Jansons, Didzis Ostrovskis). Dambre-
te (4.-6. klašu grupa meitenes) 3. vie-
ta – Patrīcija Anna Rone, (4.-6. klašu 
grupa zēni) 3. vieta – Kristofers Robins 
Zariņš. Klinšu kāpšana (1.-3. klašu gru-
pa meitenes) 3. vieta – Zane Tumane, 
1.-3.  klašu grupa zēni) 1. vieta – Ar-
mands Juodžonits, (7.-9. klašu grupa 
meitenes) 1. vieta – Aiga Rudzgaile, 2. 
vieta – Liene Šķēla, (7.-9. klašu grupa 
zēni) 3. vieta – Aleksis Artis Krūmiņš. 
Regbijs (4.-6. klašu grupa zēni) 3. vie-
ta – Ģirts Irbītis, (10.-12. klašu grupa 
meitenes) 1. vieta – Agija Masiule, (10.-
12. klašu grupa zēni) 2. vieta – Ilgonis 
Vēzis. Šaušana (10.-12. klašu grupa 
pāros) 1. vieta – Jevgēnijs Zargana un 
Daniela Lamberte. Pedagogi – 2. vie-
ta – Rita Pučekaite. Spēka josla (4.-6. 
klašu grupa meitenes) 1. vieta – Pau-
la Dūrīte, (10.-12. klašu grupa meite-
nes) 2. vieta – Agija Masiule, (10.-12. 
klašu grupa zēni) 2. vieta – Jevgēnijs 
Zargana. Vieglatlētikas stafete – sko-
lu ieskaite  (7.-9. klašu grupa) 2. vieta 
– Madlienas vidusskola (Aleksis Artis 
Krūmiņš, Roberts Boreiko, Vairis Kārk-
liņš, Aiga Rudzgaile, Sandija Liepa, Lie-
ne Šķēla), (10.-12. klašu grupa) 1. vieta 
– Madlienas vidusskola (Ilgonis Vēzis, 
Didzis Ostrovskis, Māris Jansons, Agija 
Masiule, Elīna Batalova, Ance Augšpu-
le). Frisbijs  (10.-12. klašu grupa zēni 
pāros) 2. vieta – Ilgonis Vēzis un Māris 
Jansons. 

Skolotāja Rita Pučekaite
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Pavasara ziedu mirdzošajās acīs
paslēpies ir saules stariņš draisks.

Runāsim par laimi ziedoņlaikā,
laime nemīl viena pavasarī būt.

Tā mīl ziedus, mirdzumu mums acīs,
vēlas dvēselēs par ceļa vēju kļūt.

Runāsim par laimi, gaismu, ziediem,
vārdi negaisīs, tie katram pieskarsies.

Runāsim par laimi ziedoņlaikā!
Ikkatrs pavasaris ir īpašs. Saule sāk 

spīdēt spožāk un siltāk, arvien biežāk 
mūsu sejas rotā smaids un prātos pa-
vīd priecīgas domas. Pavasaris – tas 
ir plaukstošās dabas apsolījums, ka ir 
pienācis laiks jaunam posmam mūsu 
dzīvē. Arī kultūras dzīvē maijs atnāca 
ar pilnu jaudu un darba sparu, kad va-
rējām baudīt vairākus krāšņus koncer-
tus. 

3. maija vakarā Madlienas kultūras 
namā godinājām Latvijas Neatkarības 
atjaunošanas dienu, kuru Latvijā atzī-
mē 4. maijā. „Šodien mums ir brīvība 
domāt un runāt, brīvība uzdrīkstēties 
un darīt. Brīvība izvēlēties. Palīdzēt 
citiem grūtībās. Radīt dziesmu, kas ie-
dvesmo. Ar lepnumu un degsmi darīt 
savu darbu. Redzēt sāpīgo, neērto un 
grūto un nepalikt vienaldzīgiem. Mums 
ir viena lielā Brīvība – visai Latvijai, 
svēta un balta. Par to esam atbildīgi 
mēs visi, šīs zemes tauta. Un katram no 
mums pieder daļa no tās – personīga, 
savējā. Par to atbildīgs katrs pats, lai 
tā lielā nezustu vējā.” Šajā svētku rei-
zē mūs priecēja grupa „Eridana” (Ive-
ta Baumane un Roberts Pētersons) ar 
koncertprogrammu „Zeme Skaistākā”. 
Programmā bija dzirdamas patriotis-
kas un visiem labi zināmas dziesmas 
Latvijai.

7. maijā tikāmies JDK „Daina” sa-
draudzības koncertā „Liec pavasarim 
uzziedēt”. Koncertā piedalījās JDK 
„Daina” gan tuvāki, gan tālāki draugu 
kolektīvi. Beidzot kultūras namā kū-
sāja dzīvība, prieks bija atkal satikt 
dejotājus un kolektīvu vadītājus. Kon-
certa laikā tika vākti ziedojumi ukrai-
ņu ģimenēm, kuras šobrīd izmitinātas 
Lauberes un Madlienas pagastos. Pa-
sākuma ietvaros tika savākts 301 EUR. 
Šobrīd vadītāja Agrita Kaužena strādā 
pie vajadzīgo lietu sagādes procesa. 
Tiklīdz viss būs sarūpēts un nodots uk-
raiņu ģimenēm, darīsim to zināmu arī 
jums.

8. maijā pirmizrādi piedzīvoja  ama-



152022. gada jūnijs

tierteātra „Madliena” izrāde pēc Vilja-
ma Šekspīra lugas motīviem „Romeo 
un Džuljeta”. Visu pandēmijas laiku 
režisors Gundars Cauka un amatierte-
ātra aktieri cītīgi strādāja. Iestudēša-
nas laiks nebūt nav bijis viegls, ir bijuši 
dažādi pārbaudījumi, problēmas, taču 
ar visu ir tikts galā.

14. maijā VPDK „Made” aicināja 
savus draugus un dejas mīļotājus uz 
sadanci „Pavasara ziedu reibonī”. Mēs 
visi varējām vārda tiešajā nozīmē prie-
kā noreibt. Tā bija brīnišķīga satikša-
nās un tik kuplā skaitā! Paldies kolek-
tīvam un vadītājai Vinetai Tumanei par 
skaisto pasākumu.

Saulītei ir tāda vara,
Ka tā visu dzīvu dara –

Kokiem, ziediem palīdz plaukt,
Mazam bērnam lielam augt!

1. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta 
Starptautiskā bērnu aizsardzības die-
na, kuras aizsākumi meklējami 1925. 
gadā, kad Ženēvā norisinājās Pasaules 
konference bērnu labklājībai.  Kopš 
1950. gada lielā daļā pasaules valstu, 
arī Latvijā šajā datumā atzīmē Starp-
tautisko bērnu aizsardzības dienu. Arī 
mēs 1. jūnija rītā kultūras nama svēt-
ku laukumā svinējām bērnu svētkus, 
kuros uzstājās kultūras nama bērnu 
deju kolektīva „Lienīte” dejotāji. Liels 
paldies skolotājai Danai Dātavai par 
atsaucību un ieguldījumu mūsu bērnu 
pilnveidošanā. Turpinājumā bērnus iz-
klaidēja kurinātājs Ēriks Balodis, kurš 
veda bērnus disko ceļojumā apkārt 
pasaulei ar pasakas palīdzību no ma-
zajām dziesmiņām (deja ar knābjiem) 
līdz mūsdienīgiem ritmiem (MAMBO 
N5; WE WILL ROCK JOU). Kustības un 
dziesmas tika ātri iestudētas un izpil-
dītas kopā ar bērniem. Tā bija vienrei-
zēji aktīva  un enerģiska darbošanās! 
Sirsnīgs paldies  PII „Taurenītis” at-
raktīvajām audzinātājām un auklītēm, 
kuras kopā ar mazajiem ķipariem aktīvi 
dziedāja, dejoja un draiskojās.  

Bērni ir mūsu laime un brīnums, kas 
piepilda dzīvi ar patiesu prieku un sil-
tumu. 

Lai bērnu smaidi izgaismo mūsu 
planētu, un katrs no mūsu zemes ma-
zajiem iemītniekiem būtu vesels un lai-
mīgs! Sirsnīgs paldies visiem kolektīvu 
vadītājiem un kolēģiem par darbīgo un 
piepildīto maiju mūsu namā! 

Madlienas kultūras nama vadītāja
Elīna Ratmeistere



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.

Informējam, ka, ņemot vērā daudzās iedzīvotāju 
sūdzības par smakām un iespējamo gruntsūdeņu pie-
sārņojumu fermā „Pienenes” (turpmāk – Ferma), Valsts 
vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turp-
māk – Dienests) 12.04.2022. veica pārbaudi Fermā un 
konstatēja, ka neattīrīti ražošanas notekūdeņi no Fer-
mas teritorijas tiek novadīti apkārtējā vidē. Tiek pār-
kāpts Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 
“Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42. 
punkts Neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo 
notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes 
ūdeņos vai vidē, kā arī lietus kanalizācijas sistēmā ir 
aizliegta.

Dienests ir uzsācis administratīvā pārkāpuma pro-
cesu. SIA „Madliena 2” uzdots pēc iespējas īsākos ter-
miņos novērst konstatētās neatbilstības, kā arī iesniegt 
pasākumu plānu neatbilstību nepieļaušanai Fermā ilg-
termiņā.

14. jūnijā plkst. 12.00
Madlienas kapu kalniņā 
PIEMIŅAS BBRĪDIS 
Komunistiskā upuru piemiņai

23. jūnijā 
Ielīgosim svētkus kultūras nama pagalmā
  8.00 – Līgo tirgus
10.00 – Kultūras nama pūtēju orķestra 
               „Madliena” koncerts
22.00 – Zaļumballe estrādē kopā ar mūziķi 
               Edgaru Lindi
                                             Ieeja – bez maksas

10.jūlijā plkst. 13.00
Madlienas teātra izrāde „Romeo un Džuljeta”
       Ieeja – bez maksas

20. jūnijā 
SAULGRIEŽI PLĀTERĒ - JĀŅU DANČI, 

SAULGRIEŽU RITUĀLS un DARBNĪCAS

Plāteres pilskalns, Madlienas pagasts

20.00 Danču mūzikas grupa TREJDEVIŅI  un 
            Dzintars Lipors ( kokle)

22.00 Jāņuguns iedegšanas ugunsrituāls, 
            vada Lilija un Edgars Lipori

22.45 Pūdeles pacelšana

24.00 Ugunsrata ceļojums

Visa vakara garumā pirts slotu un vainagu darbnīcas.

Kultūras notikumi Madlienā


