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 Visapkārt snieg. Baltās pārslas uz 
brīdi pasauli padara tīru. Apsniguši cil-
vēki iet uz priekšu un atpakaļ. Kaut ko 
meklē... vienmēr kaut ko meklē... Tikai 
retais apstājas un paveras debesīs. 
Dzīve kā skrējiens, viss jāpaspēj... Nav 
laika apstāties. Patiesībā jau vienmēr 
nav laika visam... un nekad nebūs...

Pie kustības pierasts, visu laiku 
kaut kur virzīties, kaut ko darīt, kaut 
kur būt, steigties, paspēt, nenokavēt. 
Pazust savās domās, savā ikdienā. 

Visapkārt snieg... Vai tajā ir kaut 
kas īpašs? Patiešām? Vai dzīve ir kaut 
kas īpašs? Jeb nemitīgi ir gaidas pēc tā 
īpašā un jaukā, kas kaut kad būs, kaut 
kad notiks? 

Apstāšanās kļuvusi tik nenozīmīga. 
Tāpat kā paiešana malā, paskatīšanās 
uz visu no citas puses. Nav laika... 

Pasaule vienmēr pēc kaut kā tiek-
sies un ilgosies. Ja kādam prieks, citam 

asaras, ja kādam laime, citam nelaime. 
Mūžīgā nenoteiktība, mūžīgais mainī-
gums. Un nekad nav līdz galam labi, 
tāpēc ka vienmēr ir pietrūkums, ilgas, 
cerības, alkas... 

Ikdienas steidzīgais ritms bieži vien 
atņem kaut ko būtisku – priecāšanos 
par to, kas ir. Steiga dzen pēc tā, kā 
pietrūkst. Apstāšanās nozīmē apzinā-
šanos – man ir tik daudz... Jo parasti 
darbojas tas tūkumu uzdzenošais sin-
droms – citiem ir vairāk, man tik maz. 

Klāt dāvināšanas laiks. Tās svarīgā-
kās dzīves dāvanas bieži vien tiek uz-
tvertas kā pašsaprotamas – veselība, 
labi draugi, ģimene, jumts virs galvas, 
ēdiens rītā, pusdienās, vakarā... Tikai, 
kad atņemtas, tad sajūt to nozīmīgu-
mu un vērtību. Savādi, ka novērtējums 
bieži parādās par vēlu, kad viss pazau-
dēts. 

 Diendienā dzīve mums pasniedz 

ļoti daudz labā. Ja vērīgi ieskatās – ik 
uz soļa. Un laimīgs ir tas, kas spēj šīs 
dāvanas saskatīt ik mirkli. Nevis domā-
jot par to, kā nav, bet tieši pretēji – par 
to, kas ir. Jo piepildījums taču ir tajā, 
kas ir, nevis nav. Un apmierinātība ne-
nāk no ārpuses, tā rodas katrā cilvēkā 
kā sajūtas, netveramas, netaustāmas.

Arī svētku sajūta. Var atrasties vis-
lielākajā ballītē bez svētku sajūtas, var 
sēdēt pie bagātīgi klātiem galdiem bez 
svētku sajūtas. Tā sajūta jau rodas, 
novērtējot to, kas ir... pazūd, kad ne-
novērtē.

Visapkārt snieg... Paskaties, kā 
pasaule balta top! Un kurš ir teicis, ka 
viņa nekad tāda nav bijusi? 

Lai Tev balti, piepildīti Ziemassvēt-
ki un skaistiem mirkļiem pilns Jaunais 
gads!

  Mareks Liepa

Lai tavās mājās ir plaukstas,
Kas pretī sniedzas tev

Un neļauj, ka paliek auksti
Tavai dvēselei.

Lai ienākot dzirdti, cik jautri
Pavardā uguns dūc.

Kaut kupenām skauti lauki,
Silti dvēselē būs.

Lai netrūkst mīļotā pleca,
Kuram klāt pieglausties.

Jo tādēļ viens otram esam,
Vienatnē dvēsele cieš.

/Aija Celma/

         Sirsnīgi sveicam 
        decembra jubilārus!
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Šā gada 29. oktobrī Ogres novada 
Madlienas pagasta kultūras namā noti-
ka sākotnējā sabiedriskā apspriešana 
par plānoto darbību (SIA „Gallusman” 
vistu novietņu kompleksa – olu un to 
produktu ražotnes – izveide Ogres no-
vadā, Madlienas pagastā) un ietekmi 
uz vidi. Iepazīstoties ar sagatavoto pa-
redzētās darbības aprakstu (sagatavo-
tājs AS „VentEko”) un SIA „Gallusman” 
pārstāvju sniegto informāciju, seci-
nāts, ka iedzīvotājiem paustā informā-
cija ir vispārīga un pretrunīga. Piegu-
ļošo zemju īpašniekiem un apkārtnes 
iedzīvotājiem ir pamatotas bažas par 
paredzētās darbības neatgriezenis-
ku un negatīvu ietekmi uz vidi, dzīves 
apstākļiem, veselību un materiālajām 
vērtībām.

29. oktobra sabiedriskajā apsprie-
šanā iedzīvotāji nesaņēma paredzētās 
darbības un darbības vietas izvēles 
argumentētu pamatojumu. Paredzētās 
darbības apraksta 10.2. apakšpunktā 
apgalvots, ka darbības norises vietām 
ir izvēlētas jau degradētas teritorijas 
– izcirsti meži. Zemes pārvaldības liku-
mā ir teikts, ka „degradētā teritorija ir 
teritorija ar izpostītu vai bojātu zemes 
virskārtu vai pamesta apbūves, derī-
go izrakteņu ieguves, saimnieciskās 
vai militārās darbības teritorija”. Dabā 
plānotās darbības teritorija vēsturis-
ki un arī šobrīd tiek izmantota lauk-
saimnieciskajai darbībai. Tas norādīts 
arī Paredzētās darbības apraksta 3.1. 
apakšpunktā un 4. punktā, kas norāda 
uz pretrunām sagatavotajā dokumen-
tā. Tāpat arī plānotās darbības teritori-
jai pieguļošie īpašumi ir apsaimniekoti 
meži un lauksaimniecībā izmantotas 
zemes, t.sk. bioloģiski apsaimnieko-
tas. 

Paredzētās darbības apkārtējā teri-
torija vēsturiski ir bijusi viensētu apbū-
ves rajons, un tuvākajā apkārtnē visas 
viensētas ir apdzīvotas un apsaimnie-
kotas. Administratīvo teritoriju un ap-
dzīvoto vietu likumā ir teikts, ka „vien-
sēta ir savrupa viena dzīvojamā ēka vai 
savrupas vairākas dzīvojamās ēkas, 
kā arī ar šo ēku vai ēkām funkcionāli 
saistītās saimniecības ēkas teritorijā, 
kur zemi primāri izmanto lauksaim-

niecības vai mežsaimniecības vajadzī-
bām”. Tuvākās viensētas no paredzē-
tās darbības vietas ir 450 m attālumā, 
bet divu kilometru rādiusā ap plānoto 
objektu ir ap 20 viensētām, līdz ar to 
nevar apgalvot, ka paredzētā darbība 
plānota neapdzīvotā vietā. Paredzams, 
ka piesārņojums un traucējumi negatī-
vi ietekmēs daudz lielāku iedzīvotāju 
skaitu, ne tikai tuvāko viensētu, bet 
arī tuvējā Zādzenes ciema iedzīvotā-
jus, Krapes pagasta iedzīvotājus un 
Lēdmanes pagasta iedzīvotājus (t.sk. 
izklaides parka „Avārijas Brigāde” 
apmeklētājus), tādējādi ierobežojot 
Latvijas Republikas Satversmē noteik-
tās „ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā 
vidē”. Saskaņā ar Latvijas Republikas 
Satversmi valsts šīs tiesības realizē, 
„sniedzot ziņas par vides stāvokli un 
rūpējoties par tās saglabāšanu un uz-
labošanu”.

Paredzētās darbības aprakstā (5.7. 
punkts) norādīts, ka „smaku emisijas 
radīsies olu ražošanas procesā no put-
nu mēsliem un putekļiem, kas ar ven-
tilatoriem tiks izvadīti apkārtējā vidē”. 
Saskaņā ar plānotās darbības aprakstu 
mēslus plānots uzglabāt „atvērta tipa 
īslaicīgās uzglabāšanas laukumā, kas 
nodrošinātu iespēju uzglabāt putnu 
mēslus to apjomā līdz vienam mēne-
sim”. Tas ir pretrunā ar valstī spēkā 
esošajām īpašajām prasībām piesār-
ņojošo darbību veikšanai dzīvnieku 
novietnēs. Ņemot vērā ražošanas apjo-
mu, norādītās ventilācijas iekārtu jau-
das, putnu mēslu daudzumu, emisijas 
no biogāzes, degšanas galaproduktus 
(kurināmais un mirušo mājputnu kre-
mēšana, par ko tika minēts sabied-
riskajā apspriedē), autotransporta 
izmešus gaisā un tuvāko viensētu no-
vietojumu un attālumu no paredzētās 
darbības vietas (450 m), valdošo vēju 
virzienu (rietumu vēji), ir paredzama 
pastāvīga traucējoša smaka – smaka, 
kas rada negatīvu iedarbību uz cilvē-
ka labsajūtu un ilgtermiņā var negatī-
vi ietekmēt cilvēka veselību. Saskaņā 
ar paredzētās darbības apraksta 3.2. 
punktu „koku izciršana plānota apbū-
vei un infrastruktūrai nepieciešamā 
apjomā ar mērķi saglabāt mežu zemes 

gabala perimetrā, izmantojot to kā 
„dabīgo gaisa filtru””. Vēršam uzma-
nību, ka paredzētās darbības zemes 
gabalā A, DA un D virzienā dabiskā ap-
auguma nav – tieši vistuvāk un visblī-
vāk apdzīvotās teritorijas virzienā, 
tāpēc maldinošs un neīstenojams ir 
plānotais risinājums – dabiskā apau-
guma saglabāšana ap plānotās darbī-
bas vietu iespējamai smaku izplatības 
mazināšanai (5.7. punkts). Traucējošas 
smakas esamība ir paredzama pie jeb-
kāda ražošanas apjoma un efektivitā-
tes tehnoloģiskajiem risinājumiem, to 
apliecina pašlaik Latvijā darbojošās 
putnu fermas ar daudz mazāku putnu 
skaitu un ražošanas apjomu.

Aprakstā norādīts, ka „emisijas 
augsnē un ūdenī radīsies no notekūde-
ņu attīrīšanas iekārtām” (5.7. punkts) 
ar normatīvi tīru notekūdeņu nova-
dīšanu apkārtējā vidē (novadgrāvī ar 
izplūdi upē) (5.5. punkts), savukārt 
10.2. punktā teikts, ka „ūdens videi 
radītais piesārņojums (novadītie no-
tekūdeņi, lai arī attīrīti līdz maksimāli 
pieļaujamai koncentrācijai, var dot pa-
pildus barības vielas tajā mītošajiem 
organismiem, tādējādi veicinot upē 
mītošo augu pastiprinātu augšanu, ie-
spējams, jutīgāku sugu nomākšanu”. 
Ņemot vērā paredzētās darbības vie-
tu, esošo meliorācijas sistēmu tuvējā 
apkārtnē un novadgrāvjus uz Ogres 
upi, noprotams, ka notekūdeņi tiks 
novadīti Ogres upē. Vēršam īpašu uz-
manību, ka Ogres upe atrodas dabas 
parka „Ogres ieleja” teritorijā un tas ir 
iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo 
teritoriju – Natura 2000 – vietu saraks-
tā, kam īpaša nozīme ne tikai vietējo 
iedzīvotāju rekreācijā, bet Ogres nova-
da tūrisma attīstībā. Paredzētā darbība 
negatīvi ietekmēs Ogres upes ūdens 
kvalitāti, padarot to nepievilcīgu tūris-
tiem, kā arī veicinot dabas daudzveidī-
bas un zivju resursu samazināšanos.

Ņemot vērā paredzēto pazemes 
ūdeņu ieguvi ražošanas vajadzībām 
(5–6 artēziskie urbumi, pie 8 mlj. put-
nu daudzuma – 648000 m3/gadā) un 
no šī apjoma izrietošo notekūdeņu 
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emisĳ as augsnē un ūdenī, ir jāveic iz-

pēte un jāizvērtē paredzētās darbības 

ietekme uz dzeramā ūdens pieejamību 

un kvalitāti apkārtnes iedzīvotājiem. 

Dzeramā ūdens kvalitātes pasliktinā-

šanās un tā pieejamība nav pieļaujama 

cilvēku veselības risku dēļ. 

Paredzētās darbības apraksta 6. 

punktā ir teikts, ka „īslaicīgi būvnie-

cības laikā var rasties troksnis un 

vibrācĳ as, bet nav paredzams, ka tās 

izplatīsies ārpus plānotā uzņēmuma 

darbības teritorĳ as”. Apgalvojums 

neatbilst patiesībai, jo būvniecības 

procesā būs nepieciešama smagās 

tehnikas pārvietošanās, būvniecības 

materiālu piegāde u.tml. pa pievadce-

ļu, un jau šobrīd ievērojamas trokšņu 

emisĳ as rada autoceļa P80 Tīnūži – 

Koknese autotransporta kustība. Ņe-

mot vērā paredzētās darbības apjomu 

un intensitāti, paredzama pastāvīga 

smagā autotransporta kustība (barības 

piegāde, mēslu izvešana, produkcĳ as 

izvešana utt.), un tās radītais troksnis 

negatīvi ietekmēs lauku vidi un apkār-

tējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

Paredzētās darbības teritorĳ a atro-

das 300 m attālumā no dabas parka 

„Ogres ieleja”, kas iekļauts Eiropas 

nozīmes aizsargājamo teritorĳ u – Na-

tura 2000 – vietu sarakstā. Saskaņā 

ar dabas parka „Ogres ieleja” dabas 

aizsardzības plānā noteiktajiem ilgter-

miņa mērķiem ir jāsaskaņo dabas aiz-

sardzības, pašvaldību un zemes īpaš-

nieku intereses un jānodrošina vienota 

dabas kompleksa (upes ielejas) aizsar-

dzība, nepieļaujot teritorĳ as fragmen-

tācĳ u, jāsaglabā teritorĳ ai raksturīgais 

reljefs, ainava un ekoloģiskie procesi, 

nodrošinot bioloģiski vērtīgāko platību 

un dzīvotņu saglabāšanu un uzturēša-

nu Ogres upes ielejā, izmantojot kom-

pleksu apsaimniekošanu, dabas parka 

„Ogres ieleja” teritorĳ ā nepieciešams 

attīstīt tūrisma infrastruktūra, kura ir 

bāzēta uz ilgtspējīgu un saudzīgu vie-

tējo dabas, kultūras, vēstures un cil-

vēkresursu izmantošanu, veicinot teri-

torĳ as apmeklētāju aktīvu darbošanos 

un izglītošanu ar vidi un dabas aizsar-

dzību saistītos jautājumos. Paredzētās 

darbības apraksta 3.2. punktā ir teikts, 

ka „plānoto darbību nebūs iespējams 

realizēt bez zemes transformācĳ as, 

t.sk. koku izciršanas”. Pievienotajā ra-

žotnes izvietojuma zemes gabala skicē

redzams, ka barības torņi un daļa no

kūtīm tiks izvietotas uz pašlaik eso-

šās meža zemes. Lai arī dabas parks

„Ogres ieleja” atrodas 300 m attālumā

no ražotnes, veicot zemes transformā-

cĳ u un milzīga industriāla objekta iz-

būvi, neatgriezeniski tiks izmainīts te-

ritorĳ ai raksturīgais reljefs un ainava,

kas ir pretrunā ar iepriekš minēto.

Secinājumi – teritorĳ ai pieguļošie 

un tuvākajā apkārtnē esošie īpašumi 

tiek apsaimniekoti, te darbojas biolo-

ģiskās saimniecības. Vairākās no tām 

(apzinātas piecas) lauksaimnieciskā 

darbība ir biškopība (bitēm ir liela no-

zīme dabas daudzveidības saglabā-

šanā, bet pasaulē piesārņojuma dēļ 

bišu populācĳ a ir apdraudēta). Vairāki 

uzņēmēji Ogres upes augštecē Mad-

lienas pagastā un Lēdmanes pagastā 

nodarbojas ar tūrismu. Ņemot vērā, ka 

gan lauksaimniecībai, gan tūrismam ir 

būtiska vide, īpaši jāizvērtē paredzētās 

darbības mĳ iedarbība un ietekme uz 

apkārtnē esošo uzņēmējdarbību. 

Nav arī skaidrs, kā tiks kompensē-

tas situācĳ as, kad tuvumā esošie māju 

iedzīvotāji būs spiesti pamest savas 

dzīves vietas izraisīto smaku dēļ, un, 

ņemot vērā to, ka tiks būtiski pazemi-

nāta īpašumu tirgus vērtība, kādā vei-

dā un apjomā tiks veikta saimniecību 

atpirkšana vai kompensācĳ u izmaksa 

cietušajiem.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, 

secināms, ka plānotā apjoma SIA „Gal-

lusman” vistu novietņu kompleksa – 

olu un to produktu ražotnes – izveide 

radīs neatgriezenisku, negatīvu ietek-

mi uz apkārtējo vidi, apkārtnes iedzī-

votāju dzīves apstākļiem un kvalitāti, 

veselību un materiālajām (īpašumu) 

vērtībām.

Vēstule adresēta Vides 
pārraudzības valsts birojam.
Apkārtējo iedzīvotāju vārdā 

Laura Andriksone

Novembris ir mēnesis, kurā katrs 

latvietis sajūt sevī patriotismu un cie-

ņu pret cilvēkiem, kuri cīnījās par ne-

atkarīgu Latvĳ u. Arī šogad, pieminot 

Lāčplēša dienu, drēgnajā un miglas 

tītajā 12. novembra rītā Madlienas vi-

dusskolas skolēni un pedagogi devās 

lāpu gājienā pie pieminekļa Madlienas 

kapu kalniņā. Gājiena priekšgalā de-

vās Jaunsardzes dalībnieki, kuri kā gal-

veno nesa Latvĳ as sarkanbaltsarkano 

karogu. Tā kā  visi pagasta iedzīvotāji 

bĳ a aicināti pievienoties gājienam, tad 

kopā ar Madlienas vidusskolu gāja arī 

kultūras nama darbinieces un bērnu 

dārza pārstāvji. Šogad pie pieminekļa 

ar lielu atbildības sajūtu sirdī runāja 

staltie 12. klases puiši, kuri spēja notu-

rēt visu klātesošo uzmanību. Piemiņas 

brīdī klātesošos uzrunāja Madlienas 

pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs At-

slēdziņš. Pasākuma laikā vidusskolas 

skolēni dziedāja dziesmu „Mirdzot 

šķēpiem”, kura spēja radīt ainu, kādi 

bĳ a brīvības cīnītāju apstākļi karā un 

ārpus tā. Pasākuma izskaņā tika no-

dziedāta Latvĳ as valsts himna, pēc ku-

ras visi tika aicināti aizdegt svecītes un 

nolikt ziedus kritušo karavīru piemiņai.

12. klases skolniece M. Kļaviņa
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Novembris – patriotisma un valsts 
svētku mēnesis. Katram latvietim sir-
dī izjūtams, cieņā un godā turams. 
Pirmsskolā „Taurenītis” šis mēnesis 
bija svētkiem un notikumiem bagāts. 
2. novembrī Ogres novada Kultūras
centrā notika pasākums „Gada skolo-
tājs 2018”, kurā skolotājiem tika pa-
sniegtas balvas dažādās nominācijās.
Nominācijai „Par inovācijām izglītības
procesā vispārējās pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs” tika pieteikti 9 preten-
denti no astoņām izglītības iestādēm.
No mūsu pirmsskolas šai nominācijai
izvirzījām mūzikas skolotāju Ilvu Kau-
laču. Mēs lepojamies ar Ilvu par viņas
apzinīgo attieksmi, sniegtajām zināša-
nām un radošajām inovācijām ikdienas 
darbā, iepazīstinot bērnus ar skanīgo
mūzikas pasauli.

Novembra sākumā, piemi-
not Dainu tēva Krišjāņa Barona 183. 
jubileju, bērni kopā ar vecākiem ga-
tavoja radošos darbus izstādei „No 
tautasdziesmu pūralādes…”, veidojot 
izvēlētajai tautasdziesmai atbilstošu 
zīmējumu. Paldies vecākiem par rado-
šu izdomu, par atsaucību, par laiku, 
kuru pavadījāt kopā ar bērniem, radot 
šos lieliskos darbus! Tie bija ne tikai zī-
mēti, bet arī aplicēti, (viens pat izgais-
mots ar mazām lampiņām) un veidoti 
no dabas materiāliem (lapām, zariem, 
čiekuriem, ozolzīļu cepurītēm) un da-

žādiem citiem materiāliem, kas izstā-
des darbus padarīja daudzveidīgus un 
krāsainus. Interesanti bija arī tas, ka 
varēja aplūkot bērnu un vecāku zīmē-
jumus par tautasdziesmām, kuri tapuši 
pirms 33 gadiem – 1985. gadā. Sagai-
dot valsts īpašo jubileju, izveidojām 
foto kolāžu „Kā mēs iepazīstam Latviju 
ikdienā un svētkos”. Prieks, ka svētku 
noskaņas radīšanā iesaistījās arī bērni, 
rotājot grupu telpas, gatavojot dekorus 
un dāvinot Latvijai jubilejā zīmējumus, 
no kuriem izveidojām svētku izstādi un 
zāles noformējumu „100 zīmējumi Lat-
vijai”.

 Sagaidot Lāčplēša dienu, 12. no-
vembrī 5–6gadīgo bērnu grupas devās 
pie pieminekļa Madlienas brīvības cī-
nītājiem, lai aizdegtu sveces, noliktu 
ziedus un godinātu kritušo karavīru 
piemiņu. Šajā svētku brīdī mēs bijām 
kopā ar Madlienas vidusskolas au-
dzēkņiem, piedalījāmies lāpu gājienā, 
klausījāmies svinīgo uzrunu, skolēnu 
sagatavoto svētku priekšnesumu un 
kopā nodziedājām Latvijas valsts him-
nu „Dievs, svētī Latviju!”.

16. novembrī Latvijas simtgadi atzī-
mējām ar svētku pasākumu „Uz zemes-
lodes, zem saules ir tāda zeme – Latvi-
ja”. Jā, mēs esam lepni un izredzēti, ka 
ir dota šī iespēja – būt klāt un piedzīvot 
mūsu valsts, mūsu Latvijas 100 gadu 
jubileju. Mēs esam lepni, ka mūsu val-

stij ir sava zeme, karogs, himna un tau-
ta, kura to mīl. Mēs patiešām dzīvojam 
laimīgā zemē, ko neskar ne stipras vēt-
ras, ne zemestrīces, kur krāšņi mainās 
četri gadalaiki, katrs nākdams ar savu 
skaistumu un dāvanām. Mūsu zemes 
balti smilšainos krastus apskalo jūra, 
zilajās debesīs spoguļojas upes un 
ezeri, bet pusi zemes klāj zaļi meži. Lai 
mēs varētu labāk iepazīt Latviju, lai sa-
prastu, kas ir Latvija, kopā ar svētku va-
dītājiem – tautumeitu (skolotāju Mārīti 
Dzalbu) un tautudēlu (Agri Ketleru) 
devāmies neparastā ceļojumā, visu ap-
kārtni iepazīstot caur piecām maņām 
– redzi, dzirdi, ožu, garšu un tausti.
„Man spulgas acis ir, kas skatās pļa-
vām pāri…”, „Man mazas ausis ir, kas
klausās lakstīgalu dziesmās…”, „Man
deguntiņš kā podziņa, bet sasmaržot
tas spēj…”, „Un arī mutīte man ir, kas
nogaršot spēj saldo medu…”, „Un vēl
un vēl man divas mazas plaukstiņas,
kas noglāstīt var smildziņas…”. Tā,
skandējot dzejoļus, dziedot dziesmas
un dejojot, visu apskatot, aptaustot,
pagaršojot, sasmaržojot un saklausot,
mēs iepazinām tuvāko apkārtni un
sapratām, ka viss, kas mums līdzās,
veido mūsu mīļo Latviju. Svētku noslē-
gumā vēlējām: „Daudz laimes, Latvija,
dzimšanas dienā!” „Saulespuķes” gru-
pas bērni kopā ar iestādes darbinieku
ansambli nodziedāja G. Rača dziesmu
„Daudz laimes, Latvija!”.

17. novembrī valsts svētku koncertā
„Mēs esam ierakstīti laikā…” sveicām 
ilggadējos darbiniekus, kuri nostrā-
dājuši 20, 30 un 40 darba gadus. No 
mūsu iestādes sveicām skolotāja pa-
līgu Lolitu Kivlenieci par apzinīgu un 
godprātīgi veiktu darbu, strādājot 30 
gadus pirmsskolā „Taurenītis”. Viss 
darbinieku kolektīvs vēlreiz sakām vi-
ņai paldies.

Uz tikšanos decembrī! Ziemassvēt-
ku eglītes:

18. decembrī
9.30 – „Magonītes” grupai
15.30 – „Pienenītes” grupai
16.30 – „Pīpenītes” grupai
19.decembrī
9.30 – „Zvaniņa” grupai
15.30 – „Vizbulītes” grupai
16.30 – „Saulespuķes” grupai
VPII „Taurenītis” vadītājas vietniece

izglītības jomā Aija Simsone

Uz zemeslodes, zem saules ir tāda zeme – Latvija
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Ogres novada skolēna karte – moderni un mūsdienī-
Ogres novada skolēna 

karte – personalizēta viedkarte, uz ku-
ras norādīts skolēna vārds, uzvārds, 
personas kods, fotogrāfija, izglītības 
iestādes nosaukums, kartes numurs, 
derīguma terniņš, klase, kas apliecina 
skolēna identitāti, tiesisko statusu un 
piederību uz viedkartes norādītajai iz-
glītības iestādei.

Mūsdienu cilvēkus viena 
no raksturojošām iezīmēm ir kabatas 
portfelis, pārpilns ar dažādām viedkar-
tēm – banku kartēm, atlaižu kartēm, 
iD kartēm, autovadītāju apliecībām 
u.c. Pāmaiņu laiks ir skāris arī skolē-
nu apliecības, kas pākāpeniski pār-
taps par modernām un mūsdienīgām
viedkartēm. Šobrīd jaunās skolēnu
kartes izmēģina Ogres 1. vidusskolas

un Jaunogres vidusskolas skolēni. Ar 
kartēm var atvērt ārdurvis, apstipri-
not savu ierašanos izglītības iestādē, 
karti var lietot, pārvietojoties „Ogres 
autobusa” maršrutos, „nopīkstinot” 
uz īpašas iekārtas un apliecinot savu 
identitāti, ar kartes palīdzību var iz-
mantot pašvaldības piešķirto brīv-
pusdienu apmaksu izglītības iestādē. 
Šāda kārtība pakāpeniski tiks ieviesta 
visās novada izglītības iestādēs, arī 
Madlienas vidusskolā. Pirmie ar sko-
lēnu kartes priekšrocībām saskarsies 
tie mūsu skolas skolēni, kuri izmanto 
„Ogres autobusa” pakalpojumus un 
šobrīd iesniedz biļetes izglītības ies-
tādē atmaksai. No 2019. gada janvāra 
tas vairs nebūs iespējams, jo skolēni 
norēķināsies ar skolēnu kartēm.

Madlienas vidusskola ir uzsākusi 
skolēnu vecāku iesniegumu pieņem-
šanu par skolēnu kartes izgatavošanu 
(iesnieguma formas ar klašu audzinā-
tāju starpniecību tiks nosūtītas skolē-
nu vecākiem, un aizpildīts iesniegums 
tiek gaidīts atpakaļ skolā). Pilngadīgie 
skolēni iesniegumu raksta un iesniedz 
paši izglītības iestādē. Karte ir derīga 
trīs gadus, tad to atjauno. Ja skolēns 
karti pazaudē, tad atjaunošana notiek 
par maksu (2,00 EUR).

Informācija uzziņai pie Madlienas 
vidusskolas lietvedes E. Kauženas 
(65039106).

Madlienas vidusskolas direktors 
E.Viņķis

Tēvzemes nedēļa Madlienas vidusskolā

LR Aizsardzības ministrijas lekcija
13. novembrī skolā viesojās LR

Aizsardzības ministrijas pārstāvji, lai 
plašāk iepazīstinātu skolēnus ar aiz-
sardzības jomu un tās nepieciešamību 
Latvijā. Vidusskolēniem bija iespēja 
uzzināt par profesijām, kas cieši saistī-
tas ar aizsardzības jomu, par nepiecie-
šamo izglītību, par aizsargu ikdienu un 
apmācībām ar citu valstu aizsargiem. 
Aktīvi piedaloties diskusijās, skolē-
niem tika pasniegtas dažādas piemi-
ņas balvas. Skola saņēma vērtīgu un 
skaistu dāvanu – grāmatu „Latvijas 
stāsts”.

100 km Latvijas 100gadei
14. novembrī 100 skolēni veica 1

km distances skrējienu, kurā kopā 
tika noskrieti 100 km, katrs kilometrs 

kā Latvijas gads. Kādam tas bija tikai 
ieskrējiens, citam prasīja daudz pūļu 
un mokošu elpas vilcienu. Šķiet, tādi 
ir bijuši arī Latvijas pastāvēšanas gadi. 
Daži kā atspēriena punkti, plaukstoši, 
stabili un spēcīgi, citi grūti pārvarami 
un sirdī sāpīgi. Sports mūs pārliecina, 
ka mūsdienās mēs vairs neesam vieni, 
tāpat kā skolēnam ir treneris, tā mums 
ir visas Latvijas, vēl vairāk – Eiropas kā 
lielas ģimenes atbalsts, lai aizstāvētu, 
kad grūti, un neļautu padoties. Skrē-
jienā piedalījās dažādu klašu skolēni. 
Lai justu patriotismu sevī, nav svarīgs 
vecums vai klase, kurā mācies. 

Svētku piemiņas zīme
Ik gadu skolas pagalma galvenajā 

zālājā tiek veidotas dažādas piemiņas 
zīmes no svecēm. Sveču gaismā pie-

minam kritušos varoņus un aizdomā-
jamies par mūsu valsts brīvību un tās 
nozīmi. Šogad sveces tika sakārtotas 
LV 100 formā, tā simbolizējot mūsu 
skolēnu kluso pateicību varoņiem, kas 
valsts brīvības vārdā atdeva pat savas 
dzīvības.

Valsts svētku koncerts
15. novembrī skolas aktu zālē no-

risinājās valsts simtgades svētkiem 
veltīts koncerts „Es Latvijai”. Pasāku-
ma ieskaņā bija iespēja vērot smilšu 
kino, kas Madlienas vidusskolā bija 
skatāms pirmo reizi. Svētku koncer-
tu ieskandinājām ar valsts himnas 
„Dievs, svētī Latviju” dziedājumu sak-
sofonu pavadījumā. Uz skatuves starp 
pieciem cēli izkārtiem valsts karogiem 
rotājās arī mūsu skolas karogs, aplieci-
not īpašu piederību un mīlestību tieši 
Madlienai, jo, mīlot savu tuvāko, mēs 
varam mīlēt Latviju. Par to liecināja arī 
skolēnu kopīgi veidotais rokdarbs – 
sega – uz skatuves. Klausoties mūsu 
skolēnu dzejas rindās, vērojot viņu 
zīmējumu projekcijas uz ekrāna, ar 
skanīgām dziesmām un dejām ritēja 
svētkiem veltītais koncerts. Īpaši ska-
tītāju sirdis sildīja sadziedāšanās kopā 
ar vidusskolēnu kori, izpildot dziesmas 
„Mirdzot šķēpiem” un „Tev mūžam dzī-
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Kad Madlienā parādās pirmās bal-
tās ziemas vēsmas, norisinās jau par 
tradīciju kļuvušais Profesionālās ievir-
zes izglītības programmas Taustiņins-
trumentu spēle – Akordeona spēle 
mūzikas skolu audzēkņu ansambļu un 
kameransambļu konkurss. Madlienas 
Mūzikas un mākslas skola to rīko rei-
zi divos gados, un šogad 24. novembrī 
tas norisinājās sesto reizi, pulcējot 21 
kolektīvu – 52 dalībniekus un 27 peda-
gogus no 16 Latvijas mūzikas skolām. 
Šis gads bija īpašs, jo konkurss noritē-
ja Latvijas simtgades zīmē. Ansambļi 
tika īpaši mudināti repertuārā izvēlē-
ties kādu latviešu komponista darbu 
vai tautas dziesmas apdari. Labākais 
latviešu skaņdarba sniegums tika īpaši 
apbalvots, un šo balvu saņēma Aizpu-
tes Mūzikas skolas kameransamblis. 
Neizpalika arī jau par tradīciju kļuvusī 
balva labākajam skaņdarba pārliku-
mam vai aranžijai, kuru šoreiz saņēma 

Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un 
mākslas skolas skolotāja Marita Karpa. 

Konkursu vērtēja Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmijas docents, Jāz. 
Mediņa Mūzikas vidusskolas peda-
gogs Jurijs Rižovs, Jāz. Mediņa Mūzi-
kas vidusskolas un Limbažu Mūzikas 
un mākslas skolas pedagoģe Natālija 
Meļņikoviča un K. Kažociņa un Skrīve-
ru Mūzikas un mākslas skolu skolotāja 
Marita Karpa. Konkurss, kā ierasts, no-
risinājās vairākās kategorijās. Piedalī-
jās viendabīgie akordeonistu ansam-
bļi – dueti, trio, kvarteti – un jauktie 
kameransambļi ar akordeonu sastāvā, 
bet noslēguma koncertā uzstājās Jel-
gavas Mūzikas vidusskolas pedagoģes 
Ludmilas Furmanovas akordeonistu 
duets Darja Grišina un Anta Puķīte, kā 
arī etnoprieka grupa „Ogas”. 

Pirmo vietu šogad izcīnīja seši da-
lībnieki – Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mū-
zikas skolas duets – ped. Līga Catla-

ka, Pārdaugavas Mūzikas un mākslas 
skolas duets – ped. Svetlana Catlaka, 
trīs kameransambļi no Augusta Dom-
brovska Mūzikas skolas – ped. Mari-
na Vidmonte, Viktorija Kirilova, Andra 
Visendorfa, Sandra Briede, Limbažu 
Mūzikas un mākslas skolas kameran-
samblis – ped. Saulcerīte Kārkliņa, Sol-
veiga Alaine-Barkovska. Galveno balvu 
– Gran Prix – ieguva Jūrmalas Mūzikas 
vidusskolas akordeonistu duets, ped. 
Zinaīda Semjonova. Pašmāju kameran-
samblim – Āronam Kiseļovam, Markam 
Kiseļovam un Nellijai Reveliņai (peda-
gogi Rūdolfs Bahmanis un Marita Kar-
pa) šoreiz trešā vieta. Apsveicam visus 
dalībniekus un pedagogus ar gūtajiem 
panākumiem, un aicinām jau uz nāka-
mo konkursu 2020. gadā!

K.Kažociņa Madlienas MMS 
skolotāja Marita Karpa

vot, Latvija”. Koncertā piedalījās visi 
mūsu skolas mākslinieciskie interešu 
izglītības pulciņi. Pasākumu vadīja 
vidusskolēni. Ir liels prieks, ka pašu 
spēkiem varam savai mīļajai Latvijai 
radīt tik skaistu svētku koncertu. No-
slēgumā smilšu kino priekšnesumā 
kā skaists pārsteigums tika izveidots 
Madlienas vidusskolas karoga galve-
nais simbols – grāmata un ozola la-
pas ar uzrakstu „Madliena”. Īpašais 
paldies uzņēmumam SIA „Deserto” un 
māksliniecei Zanei Pumpurei-Prāmnie-
cei. Tāpat liels paldies katram – gan 
skolēniem, gan vecākiem, gan peda-
gogiem – valsts svētku dalībniekiem 
Madlienas vidusskolā.

Tince Mūrniece, 11.kl.
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Novembris Madlienas bibliotēkā

Pusgada garumā projekta „No pa-
gātnes līdz mūsdienām” ietvaros Mad-
lienas bibliotēkā bija iespēja skatīties 
gan latviešu spēlfilmas, gan animāci-
jas, gan dokumentālās filmas. Tika or-
ganizēta tikšanās ar jauno aktrisi Zani 
Leimani, un 24. novembrī pie mums 
viesojās aktieris Gundars Āboliņš. Viņš 
ir pirmais latviešu aktieris, kas saņēmis 
nopietnus darba piedāvājumus Vācijā. 
Kad Gundars parādās uz skatuves vai 
ekrāna, nav lielu vai mazu lomu, bet 
visur ir jūtama viņa klātbūtne, kas pat 
nelielai lomai piešķir krāsas un izteiks-
mi.

Jau 16 gadu vecumā viņam uzradu-
sies interese par aktiermākslu, Gun-
dars iestājies Tautas kinoaktieru stu-
dijā, vēlāk absolvēja Dailes teātra 7. 
studiju un devās strādāt uz Jaunatnes 
teātri. Viņu vilināja iespēja spēlēt pie 
režisora Ādolfa Šapiro, kura izrādes un 
režija, kā šķita jaunajam aktierim, bija 
soli priekšā Dailes teātrim. Bet, saju-
ties lieks un neguvis gandarījumu no 
bērnu repertuāra, ko Āboliņam galve-
nokārt vajadzēja spēlēt, viņš atgriezās 
Dailes teātrī. Tur aizvadīja vairāk nekā 
desmit gadus, dzirkstot un plēšot jok-
us vieglu komēdiju izrādēs. 2000. gadā 
Gundars sāka strādāt Jaunajā Rīgas 
teātri, kur bijis galveno lomu atveido-
tājs vairākās populārās izrādēs. 2006. 
gada „Spēlmaņu naktī” saņēma apbal-
vojumu kā gada aktieris par titullomu 
izrādē „Soņa”. Gundaram Āboliņam 
pieder arī spoži nospēlētā loma Oblo-
movs – slavenā krievu rakstnieka Ivana 
Gončarova romāna „Oblomovs” dra-
matizējumā 2011. gadā, par ko viņš sa-
ņēma „Spēlmaņu nakts” (2011/2012) 

Skatītāju simpātiju balvu. Šī izrāde vēl 
šobrīd tiek spēlēta uz teātra skatuves. 

Pirms pieciem gadiem Gundars 
Āboliņš ķērās pie Ivana Gončerova ro-
māna „Oblomovs” tulkošanas. Jautāts, 
kālab ķēries pie šāda nopietna darba – 
grāmatas tulkošanas, Gundars atklāj: 
„Gribēju, lai šis romāns kļūtu pieejams 
arī tai paaudzei, kura krievu valodu 
vairs tik brīvi nepārvalda un dažbrīd 
pret visu, kas nācis no Krievijas, tūlīt 
izturas ar negatīvu nokrāsu. Bet krievu 
literatūrā taču ir tik daudzas augstvēr-
tīgas, dārgas pērles – un šī ir viena no 
tām. Tā ir arī iespēja iepazīt romānu 
kopumā, jo ne filmā, ne izrādē jau visu 
nav iespējams ietilpināt. Gundars dā-
vināja savu tikko iztulkoto grāmatu arī 
bibliotēkai.

Aktieris piedalījies vairākās pa-
zīstamās latviešu spēlfilmās kā, pie-
mēram, „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, 
„Ūdensbumba resnajam runcim”, fil-
mējies arī jaunajās latviešu filmās „Bil-
le”, „Homo Novus”, pašreiz piedalās 
filmas „Pilsēta pie upes” uzņemšanā. 

Līdz šim Gundara Āboliņa aktie-
riskās izpausmes bijušas tik plašas, 
ka diez vai šajā daudzveidībā viņam 
varētu piemeklēt konkurentu. Aktieris 
vienlīdz labi spējis izpausties gan kā 
traģiķis, gan kā komiķis. Kritikas slejās 
pieminēts kā farsa virtuozs un impro-
vizācijas meistars. Bijis pamanāms arī 
parodijas žanrā. Vadījis un producējis 
izklaižu pasākumus, bijis dažādu TV un 
radio raidījumu vadītājs. Spēlējis kino 
gan vecajos, gan jaunajos laikos. At-
zinību guvis arī Eiropas valstu teātros. 
Lai nu par ko, bet par savu aktiera lik-
teni viņš nevar sūdzēties.

Apmeklētājiem bija iespēja aktie-
rim uzdot jautājumus, kopīgi skatījā-
mies filmu fragmentus. Viņš labprāt arī 
pastāstīja, kā viņam klājies Minhenes 
teātrī, un paskaidroja, ar ko atšķiras 
darbs mūsu teātros no Vācijas. Salīdzi-
not teātra publiku tur un šeit, aktieris 
apgalvo, ka skatītāji reaģē līdzīgi. Esot 
tikai viena būtiska atšķirība – ja Vācijā 
kāds uzkāpj uz skatuves ar puķi rokās, 
tad ir skaidrs, ka viņš ir no Latvijas, jo 
tur pat pirmizrādēs ziedus nepasniedz. 
„Godīgi sakot, pēc šiem trim prombūt-
nes gadiem esmu sapratis, ka mana 
vieta ir šeit. Te esmu vairāk vajadzīgs, 
un arī skatītājs šeit man ir vairāk vaja-
dzīgs,” saka Gundars.

Paldies visiem par atsaucību. 
Mākslinieks bija gandarīts, ka pasā-
kumu apmeklēja tik daudz cilvēku, un 
bija patīkami pārsteigts par dāvanām, 
ziediem un jauko atmosfēru. Paldies 
Ogres novada pašvaldībai, Izglītības, 
kultūras un sporta pārvaldei par iespē-
ju īstenot bibliotēkas sapņus un dažā-
dot savus pasākumus.

       Agrita un Daina
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Novembra gaisma ir sirsniņās

Novembris K. Kažociņa Madlienas 
Mūzikas un mākslas skolā ir tāds pats 
kā citur Latvijā. Silts. Silts ārā. Un silts 
arī iekšā, sirdīs. Tik daudz pozitīvu 
emociju, saliedētības un draudzības 
mirkļu, brīnišķīgu koncertu un projektu 
par godu Latvijas simtgadei pieredzēti, 
izdzīvoti, izauklēti, ka noteikti jāturpi-
na. Priecāties un lepoties, ka Latvija – 
mana mīļā zeme, manas mājas! 

Un no kā gan mācīties savas ze-
mes mīlestību, ja ne no cilvēkiem, kas 
to diendienā apliecina, popularizējot 
Latvijas vārdu pasaulē? Mūsu mūzi-
kas nodaļas audzēkņiem bija iespēja 
noklausīties diriģenta Māra Sirmā un 
akadēmiskā kora „Latvija” koncertlek-
ciju Ogres Mūzikas skolā, uzzināt, ka 
slavenais diriģents reiz bijis spurains 
tīnis un nebūt ne priekšzīmīgs skol-
nieks, kuru zēnībā interesējusi tikai 
dziedāšana. Ir tik svarīgi audzēkņiem 
parādīt, ka aiz katra pieredzes bagāta 
cilvēka stāv reizēm apjucis un palaid-
nīgs bērns, ka viņi nav vienīgie, kam 
ir sevi jāpiespiež pildīt uzdoto, vingri-
nāties un mēģināt. Tomēr sasniegt var 
tikai tad, ja pārvar slinkumu, negribē-
šanu un neticību sev. Tālab prieks, ka 
Ogres novadā ir šāda iespēja – tikties 
ar panākumus savā jomā guvušiem 
mūziķiem, klausīties viņu atskaņotu 
mūziku un uzdot jautājumus. 

Mākslas nodaļas 20 gadu jubile-
jas zīmē tapušās izstādes joprojām 
ir apskatāmas Ogres novadā. Skolas 
absolventu noslēgumu darbu izstāde 
„Mākslas nodaļai 20” no Suntažiem 
tagad ir aizceļojusi uz Meņģeles tau-

tas namu, savukārt skolas audzēkņu, 
viņu vecāku un pedagogu darbu izstā-
de „Radīšanas prieks” šobrīd apska-
tāma Taurupes pagasta ēkās. Izstādes 
nebūtu aplūkojamas bez skolotāju 
nesavtīgā darba, tās no jauna pārve-
dot un iekārtojot citā pagastā. Un liels 
paldies jāsaka pagasta šoferim Jurim 
Savickim, kurš, „piekomandēts” mūsu 
projektam „Mākslas nodaļai 20”, brīv-
prātīgi palīdz gan noņemt gleznas, gan 
iesaiņot un pārnest tās, gan uzmanīgi 
transportēt trauslo mālu darbu kastes, 
gan uzmundrināt skolotājas un skolas 
darbinieces ar kādu joku.

Novembra sākumā audzēkņu vecā-
kiem un skolas pedagogiem bija iespē-
ja noklausīties psihologa Reiņa Lazdas 
lekciju par šobrīd tik aktuālo izdegša-
nas sindromu. Viņš aicināja padomāt, 

kur meklēt ikdienas rutīnā nobēdzinā-
to prieku par dzīvi, kā sabalansēt pie-
nākumus ar vaļaspriekiem un kā iemā-
cīties savā darba dzīvē meklēt pozitīvo.

15. novembrī skolā ar koncertu „Lat-
vija manā sirdī” svinējām valsts simt-
gadi, sajūtot, ka Latvijā esam kā putni 
ligzdā, kā zvērēni alā – cieši kopā un 
savās mājās. Siltumā, drošībā, mīlestī-
bā. Sirsnīgas šūpuļa dziesmas iedroši-
nāti, dodamies pasaulē, ļaujamies bēr-
nības rotaļām, dejām un nebēdnībām. 
Pieaugam, ar līdzjūtību spējam saprast 
karavīra bēdas, ar lepnumu savas ze-
mes skaistumu. Stāsts, kas attiecas 
uz ikvienu no mums, izdzīvots muzik-
ālajos priekšnesumos un atskaņotajos 
skaņdarbos, aizkustināja publiku. Un 
cerams, tika arī audzēkņu sirsniņās 
noglabāts, jo mēs katrs taču esam 
Latvija un Latvija sākas ar mīļa cilvēka 
dziedātu „Aijā, žūžū”. Tikai bērnībā ie-
likti sirdssilti pamati spēj noturēt mūsu 
zemi brīvu un stipru.

Novembri noslēdza direktores Vitas 
Ervaldes izlolotais VI akordeonu an-
sambļu un kameransambļu atklātais 
konkurss koncerts. Sirdsmīļumu saņē-
mis, pasākums spēj izgaismot pasauli 
un iedegt pārliecību par savu varēšanu 
konkursa dalībniekiem 16 dažādās Lat-
vijas mūzikas skolās. 

Novembris ir tumšs tikai ārā. Sirdīs, 
īpaši šogad, tas ir gaismas un siltuma 
pilns mēnesis. Neļausim izdzist šai 
sirds liesmiņai, nesīsim gaismu uz Zie-
massvētkiem!

Santa Siliņa, kultūras metodiķe
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2. novembrī Ogres novada Kul-
tūras centrā norisinājās ikgadējais 
pasākums „Gada skolotājs 2018”, 
kurā Ogres novada skolotājiem tika 

pasniegtas balvas dažādās nominā-
cijās. Madlienas skolotāju kolektīvs, 
izsakot savus priekšlikumus balsojot, 
nominācijai „Par inovācijām izglītības 

procesā vispārējās pamatizglītības un 
vispārējās izglītības iestādēs” pietei-
ca matemātikas skolotāju Daivu Lūsi. 
Pieteikumā teikts, ka „skolotājas va-
dīto matemātikas stundu neatņemama 
sastāvdaļa ir interaktīvā tāfele ar tās 
plašajām mācīšanas iespējām. Regulā-
ri mācību procesā tiek izmantoti inte-
raktīvie mācību materiāli un skolotājas 
veidoti daudzveidīgi darba uzdevumi”. 
Pasākumā uzrunas teica novada do-
mes priekšsēdētājs Egils Helmanis, 
priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, 
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 
priekšsēdētājs Artūrs Mangulis un no-
vada pašvaldības Izglītības, kultūras 
un sporta pārvaldes vadītāja Sandra 
Grunte. Klātesošajiem muzikālu svei-
cienu veltīja mūziķi Aija Andrejeva un 
Atis Ieviņš.

Mēs lepojamies ar nominācijai iz-
virzīto mūsu skolas matemātikas sko-
lotāju Daivu Lūsi!

                      Madlienas vidusskolas 
direktors Edgars Viņķis

Projekts „Skolas soma” ir lielākā 
valsts simtgades dāvana vairāk nekā 
200 000 Latvijas bērniem un jaunie-
šiem. Sākot ar 2018. gada septembri, 
tās ietvaros ikvienam mūsu valsts sko-
lēnam tiek nodrošināta iespēja izzināt 

un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras 
un dabas vērtības, iepazīt dažādos 
laikos Latvijā radītās inovācijas un 
uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. 
Arī Madlienas vidusskolas skolēniem 
šī mācību gada pirmajā semestrī bija 

iespēja noskatīties leļļu teātra izrādi 
„Sapņu kuģis”, doties uz Valmieras 
teātra izrādi „Labie bērni”, apmeklēt 
Dabas muzeju Rīgā, vērot smilšu kino 
valsts svētku koncertā skolā un doties 
uz Ādažiem, lai noskatītos koncertuz-
vedumu „Pūt, vējiņi”.

Inicatīva „Latvijas skolas soma” vei-
dota kā kompleksa, starpdisciplināra 
programma, kas apvieno resursus, lai 
stiprinātu jaunās paaudzes nacionā-
lo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās 
piederības apziņu, attīstītu kultūras 
izpratnes un izpausmes kompetenci, 
paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī 
mazinātu sociālo nevienlīdzību. 2019. 
gadā projekts turpināsies, tādēļ aici-
nu skolēnu vecākus mudināt bērnus 
un jauniešus iesaistīties piedāvātajās 
aktivitātēs un pasākumos, jo ne vien-
mēr neinteresants ir tas, ko neesam 
redzējuši. Interese un viedoklis rodas 
tikai no pašu gūtās pieredzes. Būsim 
ieinteresēti!

                      Madlienas vidusskolas 
direktors Edgars Viņķis
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Ziema – bērnu prieks

Sniedziņ, sniedziņ, cik tu balts – 
Tā kā balta lapiņa.
Sniedziņ, sniedziņ, cik tu auksts –
Tā kā liels saldējums.

Līvija Estere Blumberga, 1.kl.

Zaigo mazās pārsliņas
Baltajā sedziņā.
Rotaļājas dejā tās,
Actiņas mums priecējot.

Sanija Torbejeva, 1.kl.

Man patīk ziema, jo var taisīt torņus 
un sniegavīrus. Sniedziņš krīt uz zari-
ņiem, kokiem mainās krāsa, un ir silti, 
jo visi ir apsegušies baltiem palagiem.

Līga Irbīte, 1.kl.

Ziema ir ļoti skaista. No debesīm 
krīt sniegs un apklāj laukus, mežus. 
Bērniem ir prieks, jo var slēpot, slidot 
un pikoties. Var celt sniegavīrus un cie-
tokšņus. Tas ir jautri. Sniegs ir jauks un 
auksts.

Marta Kļaviņa, 1.kl.

Ziemā man patīk baltais sniegs, jo 
tad var taisīt sniegavīrus, būvēt sniega 
pilis, pikoties un šļūkt no kalna. Man 
ļoti patīk Ziemassvētki.

Evelīna Nika Dombrovska, 1.kl.

Ziema nāk ar aukstumu. Sāk birt 
baltas sniega pārslas. No sniega var 
celt sniegavīrus un pikoties. Cilvēki 
ziemā svin Ziemassvētkus un saņem 
dāvanas.

Elizabete Mača, 1.kl.

Aukstā ziema nu ir klāt,
Siltā istabā tā nāk.
Bērni ārā pikojas,
Eglīte svētkos rotājas.

Helēna Pluģe, 2.kl.

Ak, ziema, ziema, baltā ziema,
Visu Latviju tā klāj
Mīkstā un pūkainā segā.
Bērni skrien pikoties,
Augstus cietokšņus celt.
 Niks Rābe, 2.kl.

Ziema, ziema skaista nāk,
Ziema, ziema auksta nāk.
Ziema ar bērniem spēlēties māk,
Ar baltām sniegpārslām deju sāk.
 Agnese Laizāne, 2.kl.

Ziema, kur lai slēpjos
No tava bargā sala?
Slēpjos es istabā,
Siltumā uz mūrīša.
 Linda Juodžonite, 2.kl.

Ziema, ziema, cik balta tu esi!
Ziema, ziema, cik burvīga esi!
Ar tavu balto sniegu
Varu sniegavīrus celt.
 Deina Valnere, 2.kl.

Ziemā balts sniedziņš snieg,
Ārā jau bērni steidz,
Kad sniegavīri jābūvē – 
Tad visi žviks un klāt!

Ar pikām tie mētāties grib,
Aiz cietokšņiem paslēpties.
Ja gadās nokrist – tas nieks,
Spēlēties un velties tiem prieks.
 Aiga Rudzgaile, 4.kl.

Ziemassvētki, kur jūs esat?
Piparkūkas smaržo jau.
Sniega sasnidzis par daudz.
Ziemassvētki, kur jūs esat?
 Sandija Liepa, 4.kl.

Jau pirmais sniegs uzsnidzis,
Jau pirmie bērni sniegā,
Jau pirmie sniegavīri uzcelti,
Jau pirmais ledus sasalis.
 Nellija Reveliņa, 4.kl.
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7. novembrī 5. klase devās ekskur-
sijā karjeras attīstības atbalsta pasā-
kuma ietvaros, lai iepazītu ražošanas 
darba vidi un nepieciešamās profesijas 
uzņēmuma darbībā. Mērķis – iepazīt 
darba pasauli, apmeklēt uzņēmumu 
„Ādažu čipsi” (ražots Latvijā), lai uzzi-
nātu par sabalansētu uzturu un tā no-
zīmi, gūtu priekšstatu par sāļo uzkodu 
ražošanas procesu, ka arī radītu čipsus 
ar savu īpašo garšu. Mērķis – apskatīt 
Balto kāpu Inčupes labajā krastā, iepa-
zīt zvejnieku profesiju Carnikavas no-
vadpētniecības centrā.

Baltā kāpa Saulkrastos Inčupes
 labajā krastā

Skolēni apskatīja nozīmīgu Latvi-
jas dabas objektu – Balto kāpu, kas 
veidojusies, vējam dzenot pludmales 
smiltis pāri Baltijas ledus ezera mālai-
najiem nogulumiem. Tās baltais, 18 m 
augstais smilšu atsegums senatnē kal-

poja kā orientieris vietējiem zvejnie-
kiem. Bija iespēja vērot vēja un ūdens 
ietekmē sapostīto vienu no Vidzemes 
jūrmalas ievērojamākajiem dabas ob-
jektiem – Saulkrastu Balto kāpu, kā arī 
nu jau izpostītās tūristu iecienītās kāp-
nes un koka laipu.

Carnikavas novadpētniecības 
centrs

Skolēni novadpētniecības centrā 
iepazinās ar Carnikavas zvejnieku dzī-
vi, zvejas tradīcijām agrāk un zvejnie-
ku profesiju tagad. Tā kā Carnikava ir 
Nēģu karaliste un nēģis ir gan simbols, 
gan barotājs, gan vēstures veidotājs, 
tad skolēniem bija iespēja iepazīties ar 
nēģu zveju, uzzināt un darīt daudz ko 
jaunu, piemēram, uzmeistarojot audu-
ma nēģi un aizraujošā ceļojuma beigās 
paņemot līdzi savu pašdarināto suve-
nīru – Carnikavas nēģi. 

Ražošanas uzņēmums 
„Ādažu čipsi”

Skolēniem bija iespēja iepazīt uz-
ņēmumu un tā profesijas, kas nepie-
ciešamas, lai ražotne varētu plaukt 
un attīstīties, uzzināt par sabalansētu 
uzturu un tā nozīmi atraktīvā veidā; ie-
pazīt uzņēmuma produkciju, apmeklēt 
kartupeļu noliktavu; gūt priekšstatu 
par sāļo uzkodu ražošanas procesu – 
virtuālajā 360 grādu tūrē mērot čipsu 
ceļu ražotnē no kartupeļu šķirošanas 
līdz pat noliktavas plauktam. Uzturkla-
ses radošajā darbnīcā varēja radīt čip-
sus ar savu īpašo garšu.

Ekskursija norisinājās Eiropas Soci-
ālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 
„Karjeras atbalsts vispārējās un profe-
sionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 
Karjeras atbalsta pasākuma nosau-
kums – „Ražots Latvijā”.

Ligita Ridūze

16.decembrī plkst. 16.00  
Madlienas kultūras nama Odivi zālē

3. adventes koncerts „Tik klusa un svēta”

Piedalās Evita Zālīte-Grosa un Ilze Grunte,
 jauktais koris „Madliena”

Ieeja bez maksas

20. decembrī plkst. 18 00
Madlienas kultūras namā

Sveču liešanas nodarbība kopā ar Vinetu Grīnbergu
Gatavosim sojas vaska sveces, 
izmantojot dabīgos materiālus.

Lai  priecājas un līksmo sirds, kad pārsteigums 
būs dzimis!

Kamēr sveces gatavosies, aplūkosim, ko vēl var 
pagatavot no pļavas augiem, kas mums līdzās. 

Pļavas   augu eliksīru degustācija pie karstas
tējas krūzes.

Būs iespēja augu eliksīrus iegādāties dāvanām sev
 un saviem mīļajiem!

Līdzi jāņem labs garastāvoklis un vēlme darboties!

Dalības maksa – 6,00 EUR 
http://vinettaekosveces.wordpress.com

21. decembrī plkst. 13.00
Madlienas kultūras namā

Svētku eglīte Madlienas pagastā deklarētajiem
pirmsskolas vecuma bērniem

Ciemos nāks Ziemassvētku vecītis un viņa 
uzticamie draugi

Būsiet mīļi gaidīti!

27.decembrī plkst. 19.00 Madlienas kinoteātrī „Odivi”
Romantiskā komēdija „Jaungada taksometrs”

Līdz 12 g.v. – neiesakām
Filmas garums: 1 h 24 min

Ieejas biļete – 3,00 EUR

28. decembrī plkst. 13.00
Madlienas kultūras namā

Senioru svētku balle „Atkal tikšanās prieks”

Skatītājus priecēs
Ādažu Kultūras centra vīru vokālais ansamblis 

Gunāra Freidenfelda vadībā

Senioru vokālais ansamblis „Tik un tā”, 
vadītāja Pārsla Jēkabsone

Ballē muzicēs Skuju ģimene no Kokneses

Transportu lūdzam pieteikt Madlienas pagasta pārvaldē 
līdz 27.decembrim.  Tālrunis 65039185



Līdzjūtības

Madlienas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums. Tirāža 300 eks.  Iespiesta SIA “Tipogrāfija Ogrē”. 
Iznāk katra mēneša pirmajā nedēļā. Materiāli nākamajam numuram iesniedzami līdz katra mēneša 27. datumam.

Atbildīgais par izdevumu-Mareks Liepa, tekstu korektore-Zinta Saulīte.  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.

Nu slieksnis velti tevi gaida
Pār sevi pāri pārkāpjam.
Tas klusi raud – bez asarām
Un bez neviena smaida.

Izsakām līdzjūtību Velgai ar ģimeni, no Egila atvadoties.

Kaimiņi „Sprīdīšos”

Klusums,
Tevis vairs nav,

tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,

vārdi, kas nepateikti – skan.

Skumjā brīdī esam kopā ar Egila Vilnīša tuviniekiem, 
viņu pēdējā gaitā pavadot.

                                                  Darbabiedri

Cik maza sēkla –
bet cik liels ir koks!
Cik īss ir mūžs –
cik daudz var tajā gūt,
ja mazai sēklai
ieliek sirdi līdz!

Mūsu visdziļākā līdzjūtība Egila Vilnīša tuviniekiem, 
viņu aizsaulē aizvadot.

SIA „Madliena 2” celtnieku kolektīvs

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,

Tas izplēn un pazūd, un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,

Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd un paliek. Un mirdz.

Noliecam galvas Spodras Pīpes darbīgā mūža priekšā, 
pavadot viņu mūžībā. 

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem un draugiem. 

Biedrība „Sisegale” 

                     Madlienas vidusskolas pasākumi  

3.–7. decembris – Klašu konkurss „Netradicionālā 
                                  Ziemassvētku eglīte”

13. decembris – Skatuves runas konkurss latviešu valodā  
                      1.–12. klasēm

19. decembris – Zinātniskās darbnīcas 
                               5.–9. klašu skolēniem

20. decembris – Ziemassvētku pasākuma 
                               kopmēģinājums 

21. decembris – Ziemassvētku pasākums 1.–12. klašu   
                      skolēniem (plkst. 17.00 skolas aktu zālē)

Nodod nolietotās elektropreces pārstrādei!
Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums „Ķilupe” piedāvā 

iespēju bez maksas atbrīvoties no nolietotās elektrotehnikas. 
Piedāvājums spēkā Ogres, Ķeguma, Lielvārdes, Skrīveru no-
vada iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Sadzīves elektrotehnikas 
izvešana notiks bez maksas ar „Ķilupe” transportu, iepriekš 
par savākšanas dienu vienojoties ar katru klientu individuāli. 
Atgādinām, ka nolietotās elektropreces nedrīkst būt izjauktas. 

Piesaki pakalpojumu – 65071222, 29104053 vai
 kilupe@gmail.com!
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