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Tu stāvi kluss kalna galā. Un redzi 
no tāluma, cik viss mazs. Tālumā iz-
gaist sejas, ķermeņa formas. Pazūd 
neglītais un skaistais, patika un nepa-
tika.  Skaļais troksnis attālinoties pa-
mazām top klusāks, līdz pavisam vairs 
nav sadzirdams. 

No tāluma skatoties, paša problē-
mas kļūst niecīgas, ja redz kopainu, 
redz tos citus, kuriem, izrādās, klājas 
daudzreiz grūtāk. Tuvplānā visi  pazūd, 
paliec tikai pats ar savu es.  Un tad pat 
niecīgākā problēma šķiet pārspīlēti 
milzīga. 

No tāluma vislabāk redzams, cik 
viss, kas likās liels un nepārvarams, 
patiesībā  ir mazs un niecīgs... Viss 
atkarīgs, ar ko salīdzina. Pat tālums 
un tuvums ir nosakāms salīdzinājumā 

ar kaut ko. Tāpat dzīves probēmas, 
ja salīdzina ar citu daudz mazākām, 
tās patiešām kļūst lielas un nepārva-
ramas. Bet, ja salīdzina ar tiem, kam 
tās lielākas... Un vienmēr ir kāds, kam 
ir... lielākas... tad savējās automātiski 
kļūst maznozīmīgākas. Pamainot skatu 
punktu no sevis uz citiem, pilnīgi viss 
izmainās...

Tu stāvi kalna galā ar pavisam citu 
redzējumu. Nekas it kā nav mainījies, 
tikai pagāji malā, nomainīji vietu, attā-
linājies, bet no otras puses... pavisam 
cita aina, ne tā, kas ierasta... Visgrūtāk 
ir tikt prom no ierastā, pierastā. Bet 
tieši tas neļauj atrauties un paskatīties 
no tāluma. 

Pārāk daudz tuvumā esot, nevar re-
dzēt tos, kas tālumā. Un, jo tālāk ska-

tās, jo vairāk redz, cik to, kas iepriekš 
bijuši tāli, patiesībā ir tuvi. Cik patiesī-
bā līdzīgi mēs visi esam, atšķirības ir 
tuvumā saskatāmas, kad paiet tālāk... 
tālāk... vēl tālāk, arvien mazāk var re-
dzēt atšķirīgo. Arvien vairāk var redzēt, 
ka patiesībā ikviens vēlamies būt lai-
mīgs un nevēlamies problēmas. 

Tu stāvi kluss kalna galā... Patie-
šām – nav, ko teikt, redzot to pašu, 
tikai pa gabalu. Ir jāattālinās, lai būtu 
tuvāk. No sava es  jāattālinās, lai būtu 
tuvāk... citiem. Un laikam visgrūtākais 
dzīves uzdevums ir uzkāpt kalna galā, 
atrauties no visiem aizspriedumiem, 
šaubām, bailēm, nepārliecības, lai ie-
raudzītu to īsto patiesību. 

  Mareks Liepa                            

Neļaujies par ziediem zemāk 
Un par zāli zemāk liekt. 

Tam, kas piekļāvies pie zemes, 
Grūti nākas piecelties, 

Kamēr dzīvo, tik uz augšu, 
Tik pēc labā ilgojies, 

Lai ikkatrā dzīves dienā 
Mirkli laimē rotājies.

/Brigita Debeļska/

Sirsnīgi sveicam 
augusta jubilārus!
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Trenažiera laukuma 1. etaps Madlienā,
biedrības „OTRĀS MĀJAS” pagalmā

Pateicoties Ogres novada pašval-
dības organizētajam projektu konkur-
sam „Veidojam vidi ap mums Ogres 
novadā”, biedrība „OTRĀS MĀJAS” īs-
tenoja projektu „Trenažiera laukuma 
1. etaps”, kuram tika piešķirti līdzekļi 
1998,92 eiro apmērā. Tie ir āra trena-
žieri.

Lai īstenotu projektu, bija nepiecie-
šams arī pašieguldījums un Madlienas 
pagasta pārvaldes atbalsts. Kopā to 
veicām. Paldies atbalstītājiem! 28. jū-
lijā notika projekta prezentācija.

Kam trenažieri domāti? Iegādāti 
divi trenažieri, uz katra var darboties 
vienlaicīgi divi cilvēki. Uz viena trena-
žiera var atrasties svarā līdz 240 kg. 
Trenažieri var izmantot, sākot no 10 
gadu vecuma. No 10–14 gadu vecu-
mam pieaugušo pavadībā. Līdz kādam 
vecumam? Neierobežots vecums.

Ko dod šo trenažieru izmantošana? 
Viens trenažieris – gurnu, kāju, vēdera 
muskulatūras stiprināšanai, līdzsvara 
veicināšanai, sirdsdarbības uzlabo-
šanai, otrs trenažieris – plecu, roku, 
krūšu muskuļu stiprināšanai, sirdsdar-
bības uzlabošanai. 

Kam paredzēts izmantot trenažie-
rus? Visiem, kuriem vēlme brīvā dabā 
aktīvāk izkustināt savas ķermeņa da-
ļas. Trenažierus drīkst izmantot kai-
miņi, garāmgājēji, viesi. Ļoti iesakām 
tieši vecāka gada gājuma cilvēkiem, 
tāpat to var izmantot arī cita paaudze 
jebkurā laikā neatkarīgi no biedrības 
darba laika. Laipni gaidīti! Aicinām 
nākt ģimenes, arī kopā ar draugiem 

labi pavadīt laiku. 
Mūsu biedru sapnis ir izveidot at-

raktīvu trenažieru/atpūtas zonu (iesā-
kums ir), bet ar laiku krietni lielāku, ar 
bagātīgākām kustību variāciju iespē-
jām. Apmeklētāji var izmantot atpūtai 
tuvumā esošos galdiņus, soliņus un 
lieliski patrenēties, atpūsties un drau-

gu, radu lokā pavadīt laiku. Novēlu vi-
siem kustīgas, darbīgas atpūtas izklai-
des!

Ar cieņu –  
projekta un biedrības 

„OTRĀS MĀJAS” vadītāja 
Lilija Paegle

Tiek rīkota nomas tiesību rakstiska izsole Ogres novada 
pašvaldības īpašumam nedzīvojamām telpām ēkā „Autoos-
ta”, Madlienā, Madlienas pagastā, Ogres novadā.

Paziņojums par nomas tiesību rakstisku izsoli Ogres 
novada pašvaldības nekustamam īpašumam „Pašvaldī-

ba”, Madlienas pagastā, Ogres novadā, kadastra numurs 
7468 001 0341, sastāvā esošās Autoostas ēkas (būves) ar 
kadastra apzīmējumu 7468 001 0341 un adresi: „Autoos-
ta”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045, telpu 
grupas kadastra apzīmējums 7468 001 0341 001 001, lie-
tošanas veida kods un apraksts: 1241 – sakaru, stacijas, 
termināļa telpu grupa (turpmāk – Telpas), telpas Nr.1 – 5 ar 
kopējo platību 58,8 m2.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa EUR 0,83 (nulle 
euro un 83 centi) par katru Telpas kvadrātmetru mēnesī, ne-
ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

Uz izsoli pieteikties var Madlienas pagasta pārvaldē. Ob-
jektu var apskatīt darbdienās, iepriekš vienojoties ar Mad-
lienas pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. +371 650 71173.
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Piedzīvotais jauniešu nometnē Zaidā, Vācijā
Pēc vairāku gadu pārtraukuma Mad-

lienas vidusskolas skolēni atkal devās 
uz Vāciju, lai piedalītos starptautiskajā 
jauniešu nometnē skaistajā Saksijas 
pilsētiņā Zaidā. Nedēļu piecpadsmit 
meitenes no Madlienas vidusskolas 
pavadīja kopā ar Saksijas labākajiem 
šahistiem. Jaunieši ātri sadraudzējās 
un atrada kopīgu valodu sarunās, spor-
ta spēlēs un ekskursijās.

17. jūlijā sākās mūsu piedzīvojums, 
kad pēc nogurdinošā ceļa nokļuvām 
mājīgajā kempingā. Nedaudz iepazi-
nāmies ar telpām, piedāvātajām ie-
spējām un iekārtojāmies. Tad arī sākās 
mūsu notikumiem piesātinātā nedēļa. 
Pirmās dienas rītā skolēni jauktās ko-
mandās piedalījās sporta spēlēs, ku-
rās bija 8 kontrolpunkti jeb disciplīnas, 
pēcpusdienā devāmies pārgājienā uz 
Zaidu, kur iepazinām tuvējo pilsētu 
un bijām ziemas sporta veidu muzejā. 
Tas jauniešiem šķita ļoti saistošs, jo 
muzejā bija daudzas interaktīvas no-
darbes. Piemēram, šaušana pa mērķi 
u.tml. Pirmās dienas vakarā notika 
dažādas iepazīšanās spēles kempin-
ga pagalmā. Nākamajā dienā mēs 
veldzējāmies baseinā. Ļoti iespaidīgs 
šķita 5,5 km gleznainais ceļš kalnos 
uz pilsētiņu Neuhausen, kurā atrodas 
ūdens atrakcijas. Piedzīvojumiem ba-
gāta bija arī trešdiena, jo jau no paša 
rīta nodevāmies mākslinieciskām ak-
tivitātēm – krāsojām koka rotaļlietas, 
kas, kā izrādījās, ir ļoti tematiska akti-
vitāte dienas turpmākajām nodarbēm. 
Pēc tam  devāmies uz Zeifeni, kur bijām 
nelielā ekskursijā pa šo pilsētu, kā arī 
nopirkām Zeifenei tik ļoti raksturī-
gos suvenīrus – koka izstrādājumus. 
Vēlāk turpat izmēģinājām arī rodeļu 
trasi. Pēcpusdienā pārbaudījām savu 
fizisko sagatavotību klinšu kāpšanas 
nodarbībā. Kā pievienotā vērtība šai 
aktivitātei bija instruktora lekcija par 
drošību, ekipējumu un pareizu kāp-
šanu. Ceturtdien mūs gaidīja Saksijas 
elegantā princese – Drēzdene. Šeit ap-
skatījām vienu no spilgtākajiem baro-
ka arhitektūras ansambļiem vācu zemē 
– Saksijas kūrfirsta Augusta II Stiprā 
rezidenci. Aplūkojām arī Drēzdenes 
Dievmātes baznīcu. Piektdienā jaunie-
ši izmēģināja dažādas sporta aktivi-
tātes kempinga pagalmā, piemēram, 
minigolfu, galda tenisu, pēc tā – dis-

kotēka un karaokes vakars, kura laikā 
jaunieši cits citam pasniedza dāvani-
ņas kā draudzības apliecinājumu un 
piemiņu par šo notikumu. No rīta sākās 
garais atpakaļceļš uz Latviju.

Visas nedēļas garumā mūs ļoti lu-
tināja laikapstākļi, kā teica kempinga 
vadītāja Ulrike: „Jūs mums atvedāt 
sauli!”

Paldies jauniešu vecākiem, ka at-
saucāties un bijāt gatavi savus bēr-

nus vest pretī šādam piedzīvojumam, 
paldies, ka esat izaudzinājuši tik dzī-
vespriecīgus un atsaucīgus bērnus, 
kas ar lepnumu popularizē Latviju citā 
zemē. Vācieši ļoti priecājās par mūsu 
kompāniju un atzina to par draudzīgu 
un patīkamu. Ar jauniešiem kopā šo 
nedēļu pavadīja skolotāja Justīne Lin-
de un Dina Vēze.

Justīne Linde
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Madlienas vidusskolai – 50
Mēs lepojamies

(6. turpinājums) 
Madlienas vidusskolas 50 gadu 

salidojums jau pavisam tuvu, kad 24. 
septembrī pulcēsies absolventi, skolo-
tāji, tehniskie darbinieki, lai satiktos, 
aprunātos, atcerētos un sildītos labās, 
mīļās atmiņām. Gatavojoties svētkiem, 
jau vairākus avīzes numurus ir iespēja 
lasīt skolotāju atmiņas par pavadīto 
laiku Madlienas vidusskolā. Šoreiz 
tie ir pedagogi, kuri šajā skolā strādā 
neilgu laiku, taču daudzi no viņiem ir 
Madlienas vidusskolas absolventi. Ir 
tik patīkami, ka savējie atgriežas, ka ir 
vēlme strādāt savā dzimtajā pusē. Jau-
kus vārdus skolai ir veltījuši – Māra At-
slēdziņa, Justīne Linde, Ligita Ridūze, 
Anna Stauža, Dina Vēze, Ēriks Einārs 
Oto. 

No 2016. gada Madlienas vidussko-
lā strādā absolvente Māra Atslēdziņa, 
mācot matemātiku, datoriku. Savu dar-
bu un pienākumus veic ar lielu atbildī-
bu. Nebaidās lūgt pieredzējušu kolēģu 
atbalstu, lai mācību darbs tiktu piln-
veidots un optimizēts. Māras sirdī tuvs 
ir laiks, kad pati mācījās skolā, to at-
ceras ar gaišumu un mīlestību: „Visvai-
rāk atmiņu un notikumu par Madlienas 
vidusskolu man ir kā skolniecei. Vien-
mēr esmu lepojusies ar savu skolu, jo 
mums bija gudri, zinoši skolotāji, kas 
spēja aizraut ar saviem mācību priekš-
metiem, notika interesanti ārpusstun-
du pasākumi, kuros gan piedalījos, 
gan darbojoties skolēnu pašpārvaldē, 
palīdzēju organizēt, bija iespēja ap-
meklēt dažādus pulciņus, kā arī katru 
gadu varējām kopā lepoties par skolē-
nu sasniegumiem mācībās un sportā. 

Pēc augstskolas absolvēšanas at-
griežoties Madlienas vidusskolā nu 
jau kā skolotājai, pārņēma interesan-
tas sajūtas, jo nu mani skolotāji kļuva 
par kolēģiem. Jāatzīst, ka skolotājiem 
bija vieglāk mani pieņemt kā kolēģi, 
nekā pieņemt, ka mani skolotāji vairs 
nav skolotāji. Madlienas vidusskolā 
nostrādāti jau 6 gadi, kaut gan esmu 
matemātikas skolotāja, visus šos ga-
dus mācīju arī datoriku (sākotnēji – in-
formātiku), kā arī pirmajā darba gadā 
– mūziku sākumskolā divām klasēm. 
Vissiltākās atmiņas ir par manu audzi-

nāmo klasi, ar kuru kopā bija daudz 
dažādu notikumu.

2022. gads ir Madlienas vidussko-
las 50. jubilejas gads, un tas man būs 
ļoti īpašs, jo 1. septembrī dēls Kristaps 
uzsāks mācības 1. klasē Madlienas 
vidusskolā. Novēlu, lai skola attīstās, 
kļūst modernāka, lai ir daudz zinātkā-
ru, gudru, talantīgu un daudzpusīgu 
skolēnu.”

Madlienas vidusskolā jau piecus 
gadus strādā skolas absolvente Jus-
tīne Linde, kura māca latviešu valodu 
un literatūru, kā arī ir klases audzinā-
tāja. Ļoti enerģiska, apzinīga, mērķ-
tiecīga skolotāja, kura darbu veic ar 
lielu atbildību un pietāti, ir pozitīva 
un atvērta jaunām idejām, mīl peda-
goga darbu un nebaidās no grūtībām. 
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Par laiku, kas saistīts ar skolu, raksta: 
„Madlienas vidusskolu par savu saucu 
jau kopš 2000. gada, kad pirmo reizi 
sešu gadu vecumā vēru lielās, plašās 
skolas durvis. Gaiteņi šķita tik lieli un 
nebeidzami. Biju aktīvs mazais cen-
sonis, kas spēja apvienot sākumsko-
las slodzi ar mācībām Kārļa Kažociņa 
Madlienas mūzikas un mākslas skolā 
vijoļspēles klasē. Kā tagad atceros to 
saulaino klasi, kurā šūpoju kājas, klau-
soties skolotājas Imantas Kalniņas aiz-
raujošajos stāstos par dzīvi. Jau tolaik, 
harizmātiskas skolotājas iedvesmota, 
klusībā sapņoju, ko es teiktu, ko darī-
tu, ja stāvētu klases priekšā. Toreiz gan 
neapjautu šo sapņu nopietnību. 

Vēlāk sekoja pamatskolas gadi. 
Spilgti atceros, ka biju komunikabla un 
bezrūpīga skolniece, bet, kad iegāju 
skolotājas Silvijas Tutānes kabinetā, 
aizmirsos. Es prātā ilustrēju skolotājas 
literāro darbu analīzes, kā arī ļoti iz-
baudīju mirkļus, kad viņa uzdeva rado-
šos darbus. Tikai pāris komentāri mani 
iedvesmoja un lika noticēt, ka esmu 
„liela” dzejniece. 

 Vēlāk sekoja skaistākie dzīves gadi 
– vidusskolas laiks. Biju ambicioza 
jauniete, kas vienmēr iestājās par vien-
līdzību it visā. Arī tobrīd mans mīļākais 
mācību laiks bija literatūras stundas 
pie skolotāja Zintas Saulītes. Tas miers 
un apgarotība, kas mani pārņēma, 
klausoties R. Blaumaņa un citu autoru 
dzīves gājumu. Klusībā salīdzināju sevi 
ar viņiem, toreiz gan vēl neapjautu, ka 
jau teju stāvu uz lielās dzīves sliekšņa 
un pietiek sapņot.

Pēc vidusskolas beigšanas ambi-
ciozā daba guva pārsvaru pār sirdi, un 
semestri es studēju tūrisma vadību. 
Jau ātri sapratu, ka šī joma manā dzīvē 
un ikdienā nenesīs prieku. Tad es arī 
apjautu, ka nekas šajā dzīvē nav grū-
tāks par izvēli. Šobrīd varu teikt lielu 
paldies saviem vecākiem, kuri mani 
pazīst un lika noticēt, ka manī ir ne-
pieciešamais potenciāls skolotāja pro-
fesijai, un jau nākamajā mācību gadā 
iesniedzu dokumentus LU Pedagoģijas 
fakultātē.

Studijas nebija vieglas. Ātri vien tās 
mani piezemēja. Es sapratu, ka darba 
ir daudz, bet tas ir tā vērts. Katra ne-
gulētā nakts, katrs mirklis, kad sevi 
piespiedu mācīties ilgāk, vairāk, cītī-
gāk, lika man apjaust savas spējas. Šie 
gadi iemācīja strādāt precīzi, atbildīgi 

un pamatīgi. Lai studijas spētu ap-
vienot ar dzīvi Rīgā, es līdztekus strā-
dāju apģērbu veikalā. Biju ļoti lepna, 
kad trešajā kursā uzsāku darbu Juglas 
bērnudārzā par audzinātāju. Šis laiks 
mani vēl vairāk pārliecināja, ka man 
patīk strādāt ar bērniem.

Tad sekoja diplomdarba aprobācija. 
Daudz nedomājot, sniedzos pēc dzim-
tās vietas un skolas. Ļoti priecājos, ka 
Zinta Saulīte toreiz uzņēmās prakses 
vadītājas lomu. Atceros tos trīcošos 
ceļus, kad pirmo reizi nokļuvu klases 
priekšā. To dienu es iekrāsoju savā plā-
notājā. Toreiz man likās, ka darbs skolā 
nemaz nav tik sarežģīts. 2017. gadā es 
uzsāku darba gaitas Madlienas vidus-
skolā. Vadot stundu bez prakses vadī-
tājas, es domāju: „Te nu tu esi, tas ir 
tas, kāpēc tu tik cītīgi strādāji!” Sajūta 
bija neticama. Katra diena šķita kā pie-
dzīvojums.

Šobrīd aizvien sevi uzskatu par ie-
sācēju šajā jomā. Katru dienu cītīgi 
mācos, analizēju paveikto un plānoju 
nākamo. Cenšos nepievilt sevi, kolē-
ģus un skolēnus. Es meklēju atbildes 
uz jautājumiem, mēģinu izpildīt visu, 
ko skolēniem apsolu. Jau piekto gadu 
pulksten 8.00 no rīta veru skolas dur-
vis, steigā ņemu klases atslēgu un eju 
caur garajiem skolas gaiteņiem, sa-
sveicinoties ar skolēniem, atbildot uz 
jautājumiem, un, kad beidzot  atslē-
dzu savas klases durvis, es zinu – viņi 
mani gaida. Un tā ir sajūta, kas piepil-
da manu sirdi. 

Skolai nākotni vēlēšu Imanta Ziedo-
ņa vārdiem : 

„Radi SAVU pasauli! (..)
Veido no dzejoļu rindām un no ke-

ramikas māliem.
Tai nav jābūt lielai, bet tai jābūt ba-

gātai!

Un tai nav jābūt skatlogā izstādītai, 
bet, ja tevi atrod ciemiņš, lai tu vari to 
pacienāt.

Lai paliek krāsaina dzirkstele no ta-
vām glazūrām viņā.”

Lai šajos mainīgajos laikos skolai 
izdodas noturēt stabilitāti un kvalitāti! 
Lai, neraugoties uz lauku skolas statu-
su, mums izdodas pilnveidot mājīgu 
vidi, skolēnam saistošu mācību saturu 
un iedvesmojošu, siltu sociālo klima-
tu! Lai katrs, kurš iziet pa Madlienas vi-
dusskolas durvīm, ir spējīgs dot, nevis 
tikai lūgt!”

Madlienā 2018. gadā atgriezās sko-
lotāja Ligita Ridūze, kura ir šīs skolas 
absolvente un, nostrādājot vairāk nekā 
četrus gadus, ir ienesusi Madlienas vi-
dusskolas dzīvē daudzas pārmaiņas, 
popularizējot mācību iestādi, piedalo-
ties un īstenojot projektus, organizē-
jot pieredzes apmaiņas braucienus ne 
tikai ar Latvijas skolām, bet arī ārpus 
valsts robežām. „Madlienas vidus-
skolu droši varu saukt par savu skolu. 
Pirms 50 gadiem – 1972. gada 1. sep-
tembrī – es turpināju mācības 4. klasē 
jaunuzceltajā Madlienas vidusskolā. 
1980. gadā to absolvēju, bet 2018. 
gada 1. janvārī atgriezos savā skolā kā 
matemātikas un informātikas skolotā-
ja. Kaut arī darba gadi Madlienā nav 
gari, tomēr šajā laikā kopā ar skolē-
niem ir izdevies veikt daudzus nozīmī-
gus darbus un gūt labus panākumus – 
konkursos, olimpiādēs, projektos.

Par skaistākajiem brīžiem noteikti 
uzskatu:

• Neatlaidīgu darbu kopā ar 
skolēniem – Justīni Mūrnieci, Anci 
Ikaunieci, Elīzu Rasmu Bičevsku, Ma-
riju Uļjani un Annu Uļjani – dažādu 
valsts mēroga konkursu pētniecisko 
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darbu izstrādāšanā un iegūto balvu 
kopīgā izbaudīšanā. Tas deva iespēju 
man pašai uzzināt daudzas interesan-
tas lietas par Madlienu un arī labāk ie-
pazīt skolēnus.

• EP Vēstnieku skolas izveidi 
Madlienas vidusskolā un jauniešu ak-
tīvo dalību tajā. Noteikti vēlos uzteikt 
pirmos vēstniekus – Tinci Mūrnieci, 
Lauru Krupskaju, Anniju Augšpuli, Anci 
Ikaunieci un Verneru Cileviču.

• Vislielāko gandarījumu man 
sniedz darbs ar savu audzināmo klasi. 
Veiksmīgā sadarbība ar klases skolē-
niem un viņu vecākiem ir devusi labus 
panākumus gan projektā „Maini dzīvi, 
domā plašāk!”, gan ZZ čempionātos, 
gan arī parastajos ikdienas darbos. 
Projekta ideju kopīga izstrādāšana, 
darbu saplānošana un kopīgi pada-
rītais darbs, lai Madlienas skolas ap-
kārtne būtu skaistāka un mūsu darba 
rezultātus vēl daudzus gadus varētu 
izmantot visi, dod prieku un vēlmi dar-
boties vēl vairāk. Projekts „Maini dzīvi, 
domā plašāk!” pierādīja, ka ir iespē-
jams pašiem attīstīt idejas, gūt finan-
sējumu un pārliecību, ka sabiedrība 
labprāt iesaistās un atbalsta skolēnu 
idejas. Skaistus brīžus var radīt kopīgā 
darbā, īstenojot varbūt pat pārdrošas 
idejas un izdarot kaut ko tādu, kas stip-
rina skolas labo vārdu. 
      Īstenojot Nordplus Junior, Erasmus + 
akreditācijas 2021 – 2027 mobilitātes 
projektus, ir iespēja gan skolotājiem, 
gan skolēniem gūt starptautisku pie-
redzi izglītībā, kultūrā, vēsturē, mākslā 
un mūzikā. 

Skolai jubilejā novēlu turēt cieņā 
gudrību, patiešām labas zināšanas un 
labi padarītus darbus. Pieticību nomai-
nīt ar izaicinošu intelektuālo izaugsmi, 
tiekties uz augstiem valstiski un starp-
tautiski novērtētiem sasniegumiem. 
Izmantot jebkuru iespēju gan projek-
tos, gan konkursos, lai atklātu jaunus 
apvāršņus un kopā ar skolēniem un sa-
biedrību padarītu spožāku Madlienas 
skolas labo vārdu. Tas viss ir iespējams 
kopīgā darbā! Lai mums izdodas!”

Skolotāja Anna Stauža arī ir Madlie-
nas vidusskolas absolvente un te sāka 
strādāt 2018. gadā. Smaidīga, jautra, 
dzīvespriecīga skolotāja, kura māca 
angļu valodu. „Savas gaitas Madlie-
nas vidusskolā uzsāku 2007. gadā, 
kad lepni sevi saucu par pirmklasnieci. 
Man visi mūsu skolas skolotāji ir biju-

ši mīļi, bet lielākajai daļai skolēnu, to 
skaitā arī man, tieši klases audzinātā-
jas ir tās, kas atmiņā paliks vienmēr. 
Sākumskolā mans un klasesbiedru lie-
lākais atbalsts, uzticības persona un 
„miera osta” bija skolotāja Dzidra Ozo-
la-Ozoliņa. Pamatskolā mums vienmēr 
bija blakus, mūs nomierināja un moti-
vēja skolotāja Iveta Mežajeva. Vidus-
skolā labākais draugs, domubiedrs, 
ideju atbalstītājs un stingrais plecs, uz 
kuru vienmēr paļauties, bija skolotāja 
Rita Pučekaite. No laika, kad Madlie-
nas vidusskolā biju skolniece, visspilg-
tāk atmiņā ir palicis skaistais, mazliet 
bezrūpīgais, tajā pašā laikā nopietnais 
un darbīgais vidusskolas laiks – svēt-
ku atzīmēšana, piemiņas brīži, skolas 
pasākumi, kuros vienmēr varēju just 
tik ļoti vajadzīgo un katram skolēnam 
nepieciešamo piederības sajūtu, to, ka 
esi daļa no kaut kā ļoti, ļoti liela un no-
zīmīga, sajūtu, ka neesi viens. 

Atmiņā, protams, ir palicis katrs Zi-
nību dienas pasākums, skaistais izlai-
dumu laiks, Žetonvakars, kurā saņem-
to Madlienas vidusskolas piederības 
zīmi – žetona gredzenu – nēsāju ikdie-
nā, un tas man ir ļoti tuvs. Vidusskolu 
beidzot, protams, bija pavisam skumji, 
jo nevēlējos pamest tik tuvos un jau 
labi iepazītos gaiteņus, mājīgās kla-

ses, skaisto skolas apkārtni, un nevar 
nepieminēt arī skolas gardās pusdie-
nas. Tad es pat nespēju iedomāties, 
ka pavisam drīz skolā atgriezīšos, bet 
nu jau nevis kā skolniece, bet kā sko-
lotāja. 

Skolā sāku strādāt 2018. gadā, 
mācīju angļu valodu 10. un 11. klasei. 
Atceros, ka pēc sarunas ar mācību pār-
zini Vandu Kalniņu par piekrišanu strā-
dāt Madlienas vidusskolā mana pirmā 
doma bija: „Nu labi, es piekritu mācīt 
angļu valodu, kas man jādara tālāk?” 
Sajūtas pēc pirmās mācību stundas 
novadīšanas bija sirreālas, bet jau tad 
sapratu, ka mans izvēlētais ceļš pēc 
vidusskolas beigšanas – komunikāci-
ju zinātne un žurnālistika – varbūt nav 
pareizais. Pēc pirmajiem mēnešiem 
skolotāja amatā sapratu, ka man šis 
darbs liek acīm mirdzēt un sirdij puk-
stēt straujāk. Kurš gan būtu domājis, 
ka viens telefona zvans un viens „jā, es 
esmu ar mieru mēģināt” var tik ļoti iz-
mainīt dzīvi? Liels paldies ir jāsaka ko-
lēģiem un skolas vadībai par atbalstu, 
sapratni un pretimnākšanu, jo cilvē-
kam vienam dzīvē iet cauri visam ir ļoti 
grūti un sarežģīti. Madlienas skolas 
skolēni katrs ir atšķirīgi, bet visi kopā 
– neaprakstāms spēks. Viņu izteiktie 
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pateicības vārdi Žetonvakaros, Pēdējā 
zvana pasākumos, izlaidumos un arī 
klusie „paldies” ikdienā katram sko-
lotājam ir un vienmēr paliks sirdī. Kaut 
arī klases audzinātāja esmu bijusi tikai 
vienu mācību gadu, vēlos pateikties 
savai audzināmajai klasei, kura aug un 
ļauj man augt kopā ar viņiem. 

Madlienas vidusskolai 50 gadu ju-
bilejā vēlu daudz radošu, gudru un 
spējīgu skolēnu, enerģiskus un uz 
pašizaugsmi vērstus skolotājus, sko-
las darbiniekus! Katram skolēnam un 
skolotājam prasmi saskatīt skaisto un 
labo mūsu ikdienā, jo tā mums apkārt 
ir ļoti daudz. Spēju krist, sasisties, 
celties un iet uz priekšu, mācīties no 
savām kļūdām un smagi strādāt, lai 
mūsu kopējā nākotne būtu vēl gaišāka, 
panākumiem bagātāka, jo pat katram 
mākonim ir zelta maliņa. Mainās laiks, 
un mainās arī Madlienas vidusskola – 
kā skolas estētiskā vide un telpas, ap-
kārtne, tā arī izglītības sistēma, iesais-
tīšanās dažādos projektos un kursos. 
Augt un attīstīties, jo pastāvēs, kas 
mainīsies! Ticu un ceru, ka arī mans 
dēls sevi varēs saukt par Madlienas 
vidusskolas absolventu! Saules mūžu 
Latvijai, Madlienai un manai Madlie-
nas vidusskolai!” 

Skolotāja Dina Vēze ir kurzemniece, 
kuru dzīves ceļi atveduši uz Vidzemi un 
pavisam nejauši uz Madlienas vidus-
skolu. Jauna, uzņēmīga, darbīga skolo-
tāja, kura mīl bērnus un angļu valodu 
cenšas mācīt pēc vislabākās sirdsapzi-
ņas, iekļaujot jauno, mūsdienīgo. Dina 
ir cilvēcīga, izpalīdzīga un sirsnīga. At-
miņās viņa raksta: „Savas skolas gai-
tas kā pedagogs Madlienas vidusskolā 
uzsāku 2019. gadā. Dzīves ceļi no Tu-
kuma puses aizveda līdz Daugavpilij, 
kur pabeidzu valodu un pedagoģiskās 
studijas, un tālāk līdz Koknesei, no ku-
rienes diendienā dodos uz Madlienu. 
Ienākot Madlienas vidusskolā, darbs 
nebija svešs, jo iepriekš tika gūta pie-
redze gan skolā, kurā pati mācījos (Irla-
vas vidusskolā), kā arī Līvānu 1. vidus-
skolā, lai gan šo trīs gadu laikā darba 
netrūka. Ikdienā, vadot stundas angļu 
valodā, iepazinu arī skolas tradīcijas, 
cenšoties apmeklēt visus pasākumus. 
Ļoti interesants un patīkams šķiet Zie-
massvētku pasākums, kurš iepriekš 
skolās netika redzēts; arī negaidītie 
ierobežojumi šo trīs gadu laikā liedza 
iepazīt visas skolas aktivitātes. Trešais 

gads bija notikumiem visbagātākais, 
jo septembrī kļuvu par audzinātāju 5. 
klasei. Ar audzināmo klasi, šķiet, arī 
visvairāk var izjust piederību skolai, jo 
esmu iesaistīta praktiski visos notiku-
mos un skola sniedz atbalstu arī paša 
iniciatīvām. Skolai novēlu labestīgumu 
gan pašas sirdī, gan līdzcilvēkos.”

Jau divus gadus Madlienas vidus-
skolā kā sporta skolotājs strādā absol-
vents Ēriks Einārs Oto. Viņa uzdevums 
ir veikt tik atbildīgo darbu, kas saistīts 
ar sportiskajām aktivitātēm, jo madlie-
nieši visos laikos ir bijuši lieli sportisti 
un guvuši labus panākumus ne tikai 
novadā, bet arī valsts mērogā. Ēriks 
uzticēto veic atbildīgi un nopietni, jo 
pats ir liels sporta mīļotājs un ar gai-
šumu atceras savas skolas gaitas Mad-
lienas vidusskolā: „Dzimis un audzis 
Madlienā, arī savas skolas gaitas sāku 

Madlienas vidusskolā 2002. gadā. No 
skolas laika ir palikušas gan pozitīvas 
atmiņas, gan arī kādi pārdzīvojumi.  
Lielākie sasniegumi bija sporta jomā, 
par ko man jāsaka liels paldies sporta 
skolotājam Jevgēnijam Liepam, kurš 
iemācīja visu nepieciešamo, lai sa-
sniegtu labāko, ko varu. Grūti nosaukt, 
kurš būtu spilgtākais brīdis Madlienas 
vidusskolā, jo tādu ir bijis daudz, bet 
noteikti atceros jaukās klases ekskur-
sijas, kuras organizēja audzinātāja Inta 
Oša. Spilgtākais laiks Madlienas vidus-
skolā noteikti ir vidusskolas laiks. Bū-
dama neliela klase, vairāk jutāmies kā 
draugu bariņš, kurš, protams, šad tad 
neiztika arī bez strīdiem. Madlienas 
vidusskolai novēlu turpināt audzināt 
radošus un spēcīgus jauniešus kā līdz 
šim.” 

Materiālu apkopoja Zinta Saulīte
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Mana skola,
Mana mīļā skola,
Skaista mana skola,
Mana mīļā Madlienas vidusskola. 

Skaista daba, skaista pati skola. 
Lieli koki, zaļa zāle.
Nekur nevar atrast otru tādu skolu.
Tikai te, mīļajā Madlienā!

Sanija Torbejeva, 4.kl.

Manas skolas nosaukums ir Madlienas 
vidusskola. Tajā mācās vairāk nekā 
divsimt skolēnu. Madlienas vidussko-
la savas durvis vēra 1972. gadā. Manā 
skolā ir ēdnīca, kurā gatavo gardus 
ēdienus. Ārā ir ozolu birzs, un pa ta-
ciņu var aiziet uz spēļu laukumu un 
dažādām interesantām vietām. Mana 
skola ir skaista, te ir jauki skolotāji. 

Līga Irbīte, 4.kl.

Mana skola ir liela, un te mācās daudz 
skolēnu. Mana skola ir skaista. Tā ir 
celta 1972. gadā. Skolai ir trīs stāvi. 
Mūsu klase ir „jaunajā galā”, aiz sko-
las ir spēļu laukumiņš. Netālu ir parks, 
ozolu birzs. Mana mīļākā vieta skolā ir 
2. stāvs, jo tur viss ir sarkanā krāsā. 

Anete Birkenfelde, 4.kl.

Man patīk skolas pasākumi. Viens no 
jaukākajiem ir Valentīndiena, kad var 
rakstīt un sūtīt vēstules draugiem, arī 
skolas darbiniekiem. Skaista bija liepu 
alejas stādīšana, saulespuķu dēstīša-
na un putnu būrīšu uzstādīšana. Katru 
gadu notiek talkas un Meža dienas. 
Skolai novēlu izaugsmi, pilnveidoša-
nos un modernizāciju. Lai bērni skolā 
vēlas mācīties, un skolotāji vēlas mā-
cīt!

Sanija Oleta Dombrovska, 10.kl.

Lai visiem ir prieks un laime katru 
dienu! Liels paldies skolotājiem par 
rūpēm, laipnību un par to, ka esat tik 
brīnišķīgi, bez jums nebūtu šīs skolas. 
Daudz laimes dzimšanas dienā, Mad-
lienas vidusskola!

Elīza Fišere, 10.kl.

Madlienas vidusskolā mācos jau no 1. 
klases. Jaukas ir pirmās skolas dienas, 
kad satieku savus klasesbiedrus, arī 
skolas noslēgums, kad ar klasi kaut 
kur dodamies. Patīk skolas pasākumi, 
īpaši, kad visa klase gatavojas, jo tas 
saliedē kolektīvu. Atceros arī blēņas 
sākumskolā un pamatskolā. Novēlu, 
lai skola pastāvētu arī pēc 50 gadiem.

Nauris Nutovcevs, 10.kl.

Uzskatu, ka Madlienas vidusskola ir 
perfekta mācību iestāde, lai justos kā 
mājās. Skolā tiek rīkoti draudzīgi pa-
sākumi, sportiskas aktivitātes. Tā ir 
ideāla, lai mācītos un pierastu pie so-
ciālās vides. Novēlu būt draudzīgai, lai 
palielinās skolēnu skaits, lai ir smaidi 
ik dienas!

Loreta Ozola, 10.kl.

Madlienas vidusskolā sāku mācīties 
10. klasē. Šī skola saistās ar pozitī-
vām emocijām, klases kolektīvs ir sa-
liedēts, lielākā daļa skolotāju ļoti labi 
māca savu mācību priekšmetu, kā arī ir 
laipni un saprotoši. Es nenožēloju, ka 
atnācu uz Madlienas vidusskolu. Katrs 
brīdis, katra atmiņa ir īpaša un svēta. 
Sveicu Madlienas vidusskolu 50 gadu 
jubilejā. Novēlu veiksmīgu nākotni.

Rinalds Gradovskis, 10.kl.

Skolā mācos jau 11. gadu un varu ap-
galvot, ka šeit ir visjaukākie skolotāji 
un saliedētākie bērni. Piedaloties pa-
sākumos, ir iespēja uzzināt Madlienas 
vidusskolas un apkārtnes vēsturi. Sva-
rīgi, ka var nodarboties ar to, kas inte-
resē. Esmu pabeigusi mūzikas skolu 
un par to esmu lepna. Skola nav liela, 
tāpēc te ir ģimeniskuma un mājīguma 
sajūta.

Agija Masiule, 11.kl.

Skolā mācos tikai otro gadu, bet esmu 
ieguvusi draugus un jaukas atmiņas. 
Skaisti ir klasesvakari un ekskursijas, 
kurās iesaistās visa klase. Katra diena 
skolā ir īpaša, un katru dienu es iemā-
cos ko jaunu. Madlienas vidusskolai 
novēlu ilgu mūžu, lai tā sagaidītu arī 
100 un 150 gadus. Jaukus skolēnus, 
kas ar lepnumu popularizē savu skolu. 
Skolotājus, kuri strādā no sirds, lai iz-
glītotu skolēnus.

Kristīne Vonoga, 11.kl.

Pabeidzot mazo, bet jauko Meņģeles 
pamatskolu, dokumentus iesniedzu 
Madlienas vidusskolā. Ātri pieradu pie 
jaunās vides, klasesbiedri bija drau-
dzīgi un saprotoši. Skaistākie brīži ir 
skolas pasākumi, pārgājieni, kad esam 
visa klase kopā. Daudz esmu uzzinājis 
par skolu un tās vēsturi. Skolai novēlu 
čaklus un apzinīgus bērnus, augstu iz-
glītības līmeni un skaistus nākamos 50 
gadus.

Aldis Šmits, 11.kl.

Visskaistākie pasākumi man saistās 
ar skolas pašpārvaldi, kā, piemēram, 
„Aizej tur, nezin, kur”, sporta dienas. 
Ar prieku atceros visas sporta sacensī-
bas, kurās esmu ieguvis medaļas, kau-
sus un atzinības rakstus. Novēlu skolai 
attīstīties un turpināt visu ar vēl lielāku 
sparu.

Emīls Ernests Zvirbulis, 11.kl.

Man ir vislabākie klasesbiedri. Skais-
tums mūsu klasē nav brīdis vai kāds 
notikums, skaistums ir katra diena, 
katra kopā pavadīta mācību stunda. 
Novēlu, lai katrs skolēns skolā justos 
tā, lai, to beidzot, paliktu labas atmi-
ņas un maza sāpīte, ka no tās ir jāai-
ziet.

Voldemārs Augšpuls, 11.kl.

Labie vārdi Madlienas vidusskolai
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Madlienas vidusskolā mācos no 4. kla-
ses. Šo gadu laikā esmu apguvis labas 
manieres, cieņu pret citiem, atbildī-
bu un pienākumu pret ģimeni, skolu 
un sabiedrību. Skola man ir bijis kā 
vecāks, kurš pieskata uzmanīgi savu 
dēlu. Pateicos par visu – vienreizēju 
pieredzi skolas dzīvē, zinībām un ceļu 
uz nākotni.

Oskars Veļigurskis, 12.kl.

Vēlos pateikties skolotājiem par viņu 
pacietību brīžos, kad ir daudz „parā-
du”, iejūtību, sirsnību un par prasmi 
mums iemācīt jaunas un vajadzīgas lie-

tas, par spēju nodrošināt pilnvērtīgas 
mācības un kvalitatīvu mācību vidi.

Ralfs Kriškāns, 12.kl.

Skola man ir kļuvusi par otrajām mā-
jām. Tā atrodas ļoti gleznainā vietā. 
Skola un skolotāji ir devuši zināšanas 
visai dzīvei, palīdzējuši pilnveidoties, 
radoši attīstīties. Šeit ir ļoti atsaucīgas 
skolotājas, kuras vienmēr gatavas pa-
līdzēt.

Krista Streile, 12.kl.

Vēlos pateikties skolotājām par izturī-
bu un labo attieksmi pret skolēniem. 

No visām skolām, kurās esmu mācījies, 
šī ir vislabākā. Man te ļoti iepatikās. 
Žēl, ka te nemācījos visus divpadsmit 
gadus, bet tikai divus. Es pamācītos 
vēl, bet nu – ceļš uz augstskolu.

Ričards Siņicins, 12.kl.

Man ir prieks, ka izvēlējos mācīties 
Madlienas vidusskolā. Esmu piedalī-
jusies projektā „Esi Līderis!”, uzzinot 
daudz ko jaunu par uzņēmējdarbību, 
mārketingu un grāmatvedību. Pateico-
ties Madlienas vidusskolai, man bija 
iespēja doties ceļojumā uz Briseli. Ar 
māsu Mariju iesaistījāmies projektā un 
uzvarējām. Paldies visiem skolotājiem 
par atbalstu!

Anna Uļjane, 12.kl.

Skola katru no mums ir pilnveidojusi 
un attīstījusi. Te esmu apguvusi nezi-
nāmo un tiekusies uzzināt vēl vairāk. 
Paldies skolotājiem par pacietību un 
izturību, par motivāciju un uzmun-
drinošiem vārdiem. Paldies par lielo 
darbu, lai mēs izaugtu par gudriem un 
talantīgiem jauniešiem, kuri ir konku-
rētspējīgi darba tirgū.

Arita Semjonova, 12.kl.

Materiālu apkopoja Zinta Saulīte

„Paši pūta, paši dega”
Ir  svarīgi:
„Radīt no mazumiņa, no siltuma 

pirkstu galos,
no krāsām, kas rodas dvēselē un 

balojot neizbalo.
Radīt no sudraba rasas, no rīta 

dzirkstošas gaismas,
no vakara rimta klusuma un no sā-

pes, kas aizsāp.
Radīt no smagas nopūtas, no prieka 

asaras vieglas –
tad radīto palaist kā putnu, lai aug-

stu debešos uzskrien…”
Gadu no gada vasaras pilnbriedā, 

jūlija izskaņā, mēs, madlienieši, svi-
nam mūsu pagasta svētkus, kas tiek 
organizēti ar mērķi iepriecināt ikvienu 
Madlienas pagasta iedzīvotāju, gan 
mazu, gan lielu. Tikai mēs visi kopā 
esam tie, kas sniedz spārnus savam 
pagastam, katrs atsevišķi un visi kopā. 

 Radot svētkus paši, mēs tos veido-
jam personiskākus, stiprinām piederī-

bas sajūtu,  un mūsos pašos ir visi jau-
tājumi, mūsos pašos ir visas atbildes 
– ko šie pagasta svētki nozīmē katram 
no mums. Katram ir iespēja piedalīties, 
būt klātesošam, būt kopā radošajā 

procesā un saskaņoti virzīties uz kopē-
ju mērķi, kopēju svētku dienu.

 „Tikai paši… Vienmēr paši… Paši 
pūta, paši dega… Paši gribēja, paši da-
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rīja… Visu paši… Un, ja tā ir, tad mums 
pašiem viss kopā izdodas un mēs va-
ram gūt gandarījumu par paveikto!”

Gatavošanās svētkiem aizņem 
diezgan ilgu laiku, lai viss noritētu, kā 
iecerēts, ir jāsaplāno un jānoorganizē. 
Šajā procesā ietilpst visi mazie, nere-
dzamie darbiņi, kurus palīdz īstenot 
Madlienas pagasta pārvaldes darbi-
nieki un iedzīvotāji. Ir  daudz cilvēku, 
kuriem gribas pateikt vislielāko un mī-
ļāko paldies par katru sirdssiltu domu, 
smaidu, atbalstu un par katru izdarīto 
darbiņu. 

Paldies Helmutam Brencēnam, Rai-
vim Miķelsonam un pārējiem vīriem, 
Gatim Atmatam, Normundam Liepi-
ņam, Gitai Morozai, Rita Pučekaitei, 
Aelitai Lazdiņai, Vinitai Mūrniecei, 
Miervaldim Līcītim, Maldai Lapiņai, In-
gusam Liepiņam, Ilvai Kaulačai un PII 
„Taurenītis” mazajiem māksliniekiem, 
Vinetai Tumanei un vidējās paaudzes 
deju kolektīva „Made” dejotājiem, 
Andim Bičevskim, Ērikam Miezim un 
pūtēju orķestrim „Madliena”, Elitai 
Kauženai un līnijdeju kolektīva meite-
nēm, Ilzei Sprancei, Inetai Balodei un 
jauktajam korim „Madliena”, Rasmai 
Vērpējai, Osvaldam Miglonam, Gunda-
ram Caukam un Suntažu teātrim „Sau-
ja”, Edgaram Mežajevam, Mārtiņam 
Ošam, Keitai Lambertei, Ingrīdai Sūnai, 
Raivo Zanderam, Justam Liepiņam, Ver-
neram Cilevičam.

Paldies mājražotāju tirdziņa dalīb-
niekiem, Kristīnei Jukmanei par glez-
nošanas darbnīcu „Sajūti Purvīti”, gru-
pas  „Inversija” mūziķiem par skaisto 
vakara koncertu, kā arī muzikantiem 
no grupas „Pipari” par svētku ballīti.

Bet vislielāko paldies saku kultūras 
nama rosīgajiem darbiniekiem – Dzin-
taram Studeram, Aijai Ridūzei, Sarmī-
tei Āboliņai, Marekam Liepam un ma-
nai „labajai rokai” Inesei Daugavietei 
–, bez kuriem šī svētku diena nebūtu 
iedomājama.

Nevienus svētku nevar nosvinēt bez 
finansiāla ieguldījuma. Par to milzīgs 
paldies Madlienas pagasta pārvaldei 
un vadītājam Guntim Graudiņam-Pē-
tersonam!

„Laime ir lielās dzīves mazie mirkļi, 
kuri mūs piepilda ar pozitīvām emoci-
jām!” Paldies par paveikto!

Madlienas kultūras nama vadītāja
Elīna Ratmeistere
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Projekta ietvaros „Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojo-
ši – Ogres novadam!” („R.A.D.I. – Ogres novadam”) 2022. 
gadā sadarbībā ar Ogres novada sporta centru biedrība „SK 
Skrējiens” organizē Bērnu vieglatlētikas dienas „Viegli būt 
atlētam – vieglatlētam” dažādās norises vietās Ogres nova-
dā. 10. augustā – Madlienas sporta laukumā, Madlienā.

Pasākums norisināsies arī Meņģelē, Suntažos un Jum-
pravā. Informācija sekos. 

Norises laiks no pulksten 11.00 līdz 13.00. Pasākums ir 
bez maksas, ar iepriekšēju pieteikšanos šeit: https://ej.uz/
bernuvieglatletikasdiena 

Laipni gaidīti bērni vecumā no 3 līdz 12 gadiem konkrē-
tajā norises vietā. Nav noteikts sākuma laiks (uzdevums 
jāveic norādītajā laika posmā) – uzdevumi tiek veikti indi-
viduāli kopā ar Ogres novada sporta centra vieglatlētikas 
nodaļas audzēkņiem. 

Ierodoties pasākuma norises vietā, katram dalībniekam 
tiek piešķirts savs „sacensību numurs”, uzdevumu kartiņa, 
kurā tiek fiksēts uzdevuma rezultāts – katram dalībniekam 
personīgi. Uzdevumu izpildes noslēgumā ikviens tiks pie 
savas medaļas un diploma. 

Pasākuma mērķis ir veicināt bērnu aktivitāti ikdienā ar 
dažādiem vieglatlētikas uzdevumiem, dot iespēju izmēģi-
nāt vieglatlētikas disciplīnas ar rotaļu palīdzību, kā arī labi 
pavadīt laiku.

Iespēja dienēt amfībiju vienībā
Zemessardzes 54. kaujas atbalsta 

bataljons turpina attīstīties. Bataljonā 
tiek uzsākta Amfībijas vienības izvei-
de ar modernām M3 amfībijām, kuras 
ir ekspluatācijā tikai dažās NATO da-
lībvalstīs (piem., Vācija, Lielbritānija). 
Apakšvienība tiks komplektēta ar pro-
fesionālā dienesta karavīriem un ze-
messargiem. 

Vienības personālsastāvs tiks ap-
mācīts vadīt speciālos transportlī-
dzekļus (amfībijas) un peldlīdzekļus 
(laivas), kā arī daļa personāla apgūs 
ūdenslīdēja prasmes. Sākotnēji perso-
nāla apmācības tiks veiktas Vācijā. 

Ja esi gatavs dinamiskai darba vi-
dei, apgūt jaunas zināšanas, prasmes 
un iemaņas, kuras nav citās Nacionālo 
bruņoto spēku vienībās, un būt vienam 
no pirmajiem jauno amfībiju apkal-
pes vadītājiem, zvani uz 26478236 vai 
raksti uz 54bn@mil.lv, un mēs ar Tevi 
sazināsimies! 

Tev ir iespēja dienēt gan kā pilna 
laika karavīram, gan kā zemessargam, 
kurš uzdevumus pilda no darba vai mā-
cībām brīvajā laikā. 



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.

Lai popularizētu skriešanu kā vienu no vieglatlētikas 
pamatdisciplīnām un veicinātu veselīgu dzīvesveidu, 
jau 3 mēnešus katru piektdienu Madlienas vidusskolas 
stadionā norisinās „Veselības apļi Madlienā” 2022

Līdz pat 23. septembrim turpinām skriet, 
nāc un pievienojies arī Tu!
Tiekamies katru piektdienu plkst. 19.00 
5., 12., 19., 26. augustā
2., 9., 16., 23. septembrī

 Skrējienu organizē Ogres novada sporta centrs 
sadarbībā ar biedrību „SK SKRĒJIENS” 
Skrējiena tiesnesis Guna Brīvule (tel.nr.: 27704780,
 e-pasta adrese: gunabrivule18@gmail.com)

2022. gada 20. augustā
9.00–9.45 Reģistrēšanās sacensībām

        10.00       Sacensību atklāšana, 
                          G. Graudiņa-Pētersona uzruna

  Programma:
1. Vieglatlētikas sacensības pa vecuma grupām
    1.gr. 9–11 g.v.  (60 m, t/l, bumbiņa)
    2.gr. 12–15 g.v.  (60 m, t/l, bumbiņa)
    3.gr. 16–25 g.v   (100 m, t/l, šķēpa mešana)
    4.gr. 26–45 g.v. un vecāki (100 m, t/l, šķēpa 
             mešana)
    5.gr. 46 g.v. un vecāki (100 m, t/l, šķēpa mešana)
2. Stafetes pirmskolas un sākumskolas  
     vecuma bērniem pl.10.15 stadionā
3. Srītbols 
      • Sacensības vīriešiem
      • Spēļu sākums pl.13.00
4. Volejbols
      • Sacensības smilšu volejbolā vīriešiem, 
          laukumā spēlē 2 spēlētāji
      • Volejbols sievietēm, laukumā spēlē 2 spēlētājas
      • Spēļu sākums pl.10.30 sievietēm, 
                                     pl.13.00 vīriešiem
      • Spēļu kārtību noteiks, ievērojot pieteikto komandu   

  skaitu
5. Florbols (3 spēlētāji laukumā, 1 spēlētājs rezervē),    

             spēles notiek basketbola  laukumā 
      • Sacensības vīriešiem
      • Spēļu sākums pl.10.15

6. Krikets no pl.10.30
      • Apvienotā grupa
7. Airēšana no pl.10.30 
      • Komandā 2 dalībnieki (jauktā komanda)
8. „Olas mešana” 
      • Komandā 2 dalībnieki
9. Zābaka mešana pl.13.00 hokeja laukumā 
      • Zēni līdz 15 g.v.
      • Meitenes līdz 15 g.v.
      • Sievietes
      • Vīrieši 
10. Skrējiens apkārt Madlienai pl.14.00 
      (vecuma grupas kā vieglatlētikā)
11. Virves vilkšana pl.16.00
      • Dalībnieki no 18 g.v., komandā 4 vīr., 2 siev. 
         Visi startē bez apaviem
12. Šautriņu mešana pl.10.30 
      • meitenes un zēni līdz 15 g.v. (startē kopā)
      • Sievietes
      • Vīrieši
13. Izzinošā spēle „Iepazīsti Madlienu” 
       visas dienas garumā no 10.00 līdz 16.00

Dalības maksa
Bērniem līdz 9 g.v. – bez maksas
Skolēniem 9 g.v. – 15 g.v. – 2,00 EUR
No 16 g.v. un vecākiem – 5,00 EUR 
(ar vienu aproci var piedalīties visās disciplīnās)
                                               

  Informācija pa tālr. 28678885


