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Kāda maza bērna roka pacēla krā-
saino rudens lapu no peļķes. No koka 
tā bija kritusi, liecinot par lielajām pār-
maiņām, kas dabā iesākušās, un tām 
nav atpakaļceļa. 

Visas dzīves daba ir nemitīgas pār-
maiņas.  

Ar patiesu ziņkārību un izbrīnu 
bērns pacēla rudens lapu. Viņam tā ir 
kā jaunatklājums, kā kaut kas tīrs, ne-
zināms, nebijis. 

Tikai ar laiku pieaugot, mēs arī ap-
augam ar priekšstatiem, vērtējumiem 
un simboliem. Ar „pareizi” un „nepa-
reizi”, ar „patīk”, „nepatīk”. Tad krā-
sainā rudens lapa kļūst par neko īpa-
šu. „Nu ir viņa tur, zemē, – un kas?” 
Tāpat ar daudz ko citu – nu ir tas... un? 
Jau atklātais un pašsaprotamais kļūst 
garlaicīgs un neinteresants. 

Varbūt cilvēkiem ļoti pietrūkst bēr-
nišķīgā pasaules skatījuma, kas ir tik 
vienkāršs, atvērts visam, nesarežģīts? 

Kad viss izmēģināts un dzīve ir sagādā-
jusi vilšanos, kad nekas vairs neieprie-
cina, kad nekas nenotiek, kā iecerēts, 
varbūt vajag atgriezties atpakaļ pie ne-
atklātā? Notīrīt domas un sākt visu no 
sākuma? 

Jā – grūti ir sākt visu no sākuma... 
It īpaši tad, kad daudz kas jāzaudē. 
Kad jāzaudē statuss, piederība, dzimtā  
vieta. Zaudējumu taču reti kā iespēju 
uztver. Taču, lai iesāktos kaut kas cits, 
pirms tam zaudējumam ir jānotiek. Pēc 
šķiršanās nāk citas satikšanās. Katram 
iesākumam ir savas beigas, un pēc bei-
gām nāk cits iesākums. Nav atpakaļce-
ļa, ir tikai uz priekšu – pretī nezināma-
jam, pretī kaut kam citam. 

Tik ļoti pierasts pie ierastā. Bet ie-
rastais vienmēr ieliek kaut kādā rāmī. 
Pat doma – ir tā, un viss izslēdz jaunat-
klājuma iespēju. Bet tieši pēc jaunā, 
nebijušā visa pasaule dzenas...  

Kāda maza bērna roka pacēla krā-

saino rudens lapu no peļķes. Vēl pirms 
brīža tā viņam bija neaizsniedzama, jo 
karājās augstu kokā. Tagad, kad noti-
kušas pārmaiņas, tā kļuvusi aizsnie-
dzama. Tik žilbinoši skaista, ka rodas  
neviltota interese to pacelt no zemes. 

Tik ļoti plānojam savu dzīvi, taču 
precīzi izplānot tāpat nav iespējams, jo 
vienmēr var gadīties visādi. Un vai nav 
tā, ka bailes rodas tieši tajā brīdī, kad 
plānotais var arī neizdoties, ka cerētais 
var nepiepildīties? Un varbūt arī tas 
dzīvē sagādā vislielākās problēmas, ka 
nenotiek tā, kā iecerēts? 

Un cik liela atvērtība ir tam, ka var 
notikt jebkas? Dzīve ir pārsteigumu pil-
na – kā krāsaina rudens lapa peļķē, ja 
uz to paskatās no jauna... 

Lai jauniem atklājumiem bagāts Tev 
šis krāšņais rudens!

 Mareks Liepa       

Mums tas vienkārši vajadzīgs -
izdomāts saullēkts pelēki skumīgā rītā,

saule aiz mākoņu sienas,
lietus pirms varavīksnes

un sapņu cerībā krāsotas dienas.
Dvēselei noderīgs viss,

ko dāvina zeme un debesis -
zvaigžņota nakts bez vēja,

rudi zeltainu lapu lietus,
kas koku kailumu atvadām glāsta

un, pat nokrītot dubļos,
saulainas pasakas stāsta...

/G.Āboliņa/

Sirsnīgi sveicam 
oktobra jubilārus!
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Izdota grāmata par Madlienu

21. septembrī Madlienas evaņģēlis-
ki luteriskajā baznīcā notika Rasmas 
Vērpējas grāmatas „Tilts pāri gadiem – 
Madliena” prezentācija.

 
Meklējot atbildes par Madlienu

Prezentācijas pasākumā R.Vērpēja 
atklāja, ka ir dzimusi un augusi Mad-
lienā, tad 15 gadus ceļš aizvedis uz 
citu dzīves vietu, bet Madlienā, kur 
bija tēva un vectēva mājas, viņa ir at-
griezusies, strādā Madlienas vidussko-
lā par sākumskolas skolotāju un ir arī 
Madlienas evaņģēliski luteriskās baz-
nīcas draudzes priekšniece. R.Vērpē-
ja paskaidroja, ka ideja par grāmatas 
rakstīšanu radusies tikai pirms pāris 
gadiem: „Madliena man ir ļoti mīļa. Lai 
par šo vietu uzzinātu vairāk, jau pirms 
kādiem 13 gadiem sāku vākt informāci-
ju, bet ne ar domu to publicēt, bet pa-
šai sev, lai būtu, kur ieskatīties, kad ir 
nepieciešams. Man kā baznīcas drau-
dzes priekšniecei ik pa laikam piezva-
na kāda lielāka vai mazāka tūristu gru-
pa ne tikai no Latvijas, bet arī ārzemēm 
un lūdz, lai ielaižu baznīcā, pastāstu 
par to, tādās reizēs jautājumi radās 
arī par pašu Madlienu… Lai varētu uz 
tiem atbildēt, vācu materiālus, meklē-
ju informāciju pa muzejiem, arhīviem, 
internetā.” Savākto materiālu apjoms 
bijis gana liels, līdz beidzot, madlie-
niešu un Madlienas apmeklētāju ie-
drošināta, vēlmē aiz sevis atstāt kaut 
ko paliekošu dzimtajai vietai R.Vērpēja 
sāka domāt par šo materiālu apkopo-
šanu grāmatā. 

 
Spoža varavīksne debesīs kā zīme

Runājot par to, kā tapa grāmatas 

nosaukums, R.Vērpēja atzina, ka sā-
kumā gribējusi grāmatai dot nosauku-
mu „Mana Madliena”, bet tas skanot 
pārāk privātīpašnieciski, turklāt nesen 
ar līdzīgu nosaukumu „Mana Madlie-
nas vidusskola” iznākusi grāmata par 
skolu. „Kādu dienu, nākot no veikala, 
man priekšā pēkšņi parādījās spoža 
varavīksne, nodomāju, ka varbūt ar to 
tiek dota zīme, ka grāmatai vajag šādu 
noformējumu, un tā asociējās ar til-
tu, tā radot arī grāmatas nosaukumu. 
Ir taču dažādi tilti – tie savieno upju 
krastus, ceļus, tāpat arī cilvēku sirdis, 
bet mana grāmata savieno pagātni ar 
tagadni,” par grāmatas nosaukuma 
rašanos sacīja R.Vērpēja, un grāmatas 
vākam izmantota tieši šajā mirklī tapu-
si fotogrāfija.

 
Citur tik labi nebūs nekur

Pasākuma turpinājumā Madlienas 
kultūras nama vadītāja Elīna Ratmeis-
tere un komponiste Dace Priedoliņa 
klātesošajiem veltīja dziesmu par 
Madlienu, kuras vārdu autore ir Nau-
la Dzirkale, bet mūziku komponējusi 
pati Dace Priedoliņa, piedziedājumā 
atgādinot: „Madliena, Madliena, mī-
lam mēs tevi./ Citur tik labi mums ne-
būs nekur./ Pļavas, lauki un birztalas 
zaļās/ Ar ozola spēku pie zemes mūs 
tur.”

Baznīca – vieta, ap kuru sāka 
veidoties ciems

R.Vērpēja pastāstīja un arī savā 
prezentācijā rādīja dažādus dokumen-
tus, fotogrāfijas un video, kas saistī-
ti ar Madlienai nozīmīgiem mirkļiem 
un vēsturi. Grāmatas autore atklāja, 
ka Madlienas pirmsākumi rodami 13. 

gadsimtā, kad šeit veidojās Rīgas ar-
hibīskapijas Letu gala draudzes centrs, 
pastāstīja par leģendām un teikām, 
no kurām visdrīzāk cēlies Madlienas 
vārds, par ievērojamām personībām, 
kas saistītas ar Madlienu, par dažādu 
ēku un muižu vēsturi, par Madlienas 
attīstību, par notikumiem, kad Madlie-
nas vārds izskanējis pasaulē, tā, pie-
mēram, Madlienā 1990. gadā noticis 
1. vispasaules latviešu ģimeņu saiets 
„3 x 3”, kad arī pie Madlienas kultūras 
centra iestādīti seši ozoliņi, simbolizē-
jot saietā pārstāvētās valstis – Ameri-
kas Savienotās Valstis, Kanādu, Vāciju, 
Krievija, Austrāliju un Latviju. 

 R.Vērpēja atklāja, ka arī grāmatas 
prezentācijas vieta nav izvēlēta ne-
jauša – tā notiek Madlienas baznīcā, 
jo tieši baznīca bija tā, ap kuru sāka 
veidoties ciemats. „Esmu uzdevusi 
saviem skolēniem jautājumu, kā viņi 
domā, ar ko sākusies Madliena. Atbil-
des bija dažādas – ar autobusa pietur-
vietu, ar kultūras namu, pašvaldības 
ēku, bet patiesībā tā sākās tieši ar baz-
nīcu – vietu, kur sāka veidoties ciems, 
ar vietu, kas nesusi Madlienas vārdu 
pasaulē, ar šo kultūrvēsturisko celtni, 
objektu, kuru brauc apskatīt tūristi ne 
tikai no Latvijas, bet visas pasaules,” 
sacīja R.Vērpēja, piebilstot, ka karu lai-
kā baznīca ir pamatīgi postīta, bet tā 
pastāv joprojām kā pierādījums tam, 
ka šī vieta ir varena, tajā mājo īpaša 
aura. 

 
Madlienai veltīts mūzikls, luga

Grāmatā autore aplūko arī Madlie-
nas apkārtnes muižu likteni. Vienā no 
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muižas teritorijām, Madlienas baznī-
cas mācītājmuižā, ierīkota un šobrīd 
kuplo Latvijas pagastu ozolu birzs, un 
klātesošajiem bija iespēja noklausīties 
kādreizējā madlienieša Artūra Mangu-
ļa mūzikla „Ozolzīles stāsts” ieraksta 
fragmentu – dziesmu, kas veltīta šīs 
birzs desmitgadei. R.Vērpēja pastāstī-
ja arī par leģendāro stāstu – Aspazijas 
lugas „Madlienas baznīcas torņa cē-
lējs” vēsturi un uzvedumiem, tika at-
skaņoti fragmenti no šīs lugas izrādes 
2015. gadā Madlienas kultūras namā 
Didža Caukas režijā.

 Pateicas par atbalstu
Pasākuma noslēgumā R.Vērpēja 

pasniedza savas grāmatas un pateicās 
visiem, kuri atbalstījuši un iesaistīju-
šies, lai grāmata taptu. Autorei par uz-
drīkstēšanos veikt tik nozīmīgu un arī 
apjomīgu darbu pateicās Madlienas 
pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu 
izpildītājs Ojārs Atslēdziņš, Madlienas 
vidusskolas direktors Edgars Viņķis, 
Madlienas kultūras nama vadītāja Elī-
na Ratmeistere, citi madlienieši, at-
balstītāji.

 

Grāmata izdota 310 eksemplāros, 
un to var iegādāties pie R. Vērpējas, 
cena ir 3,50 eiro. Grāmata izdota, pie-
saistot Ogres novada pašvaldības pro-
jektu konkursa „Radoši Aktīvi Izglīto-
joši Ogres novadam„ (R.A.D.I. - Ogres 
novadam) un atbalstītāju finansējumu.

Avots: www.ogresnovads.lv
Foto - Guna Brīvule 

 
Grāmatu “Tilts pāri Madlienai” būs 

atkal iespēja iegādāties no 15.oktobra.

Septembra mēnesī Madlienas vi-
dusskolas skolēni līdzās mācību dar-
bam ir piedalījušies izglītojošos pārgā-
jienos, izzinošās darbnīcās un radoši 
darbojušies, lai iepazītu meža burvību 
un gudrības, kā arī daudz jauna par mi-
litāro tehniku un tās iespējām. Ja teo-
riju sekmīgi apvieno ar praksi, tad mā-
cību process kļūst daudz interesantāks 
un saprotamāks. 

5. septembrī 5. klases skolēni ap-
meklēja militāri patriotisku audzinā-
šanas pārgājienu Zilajos kalnos, kurā 
piedalījās vairāk nekā 1000 skolēnu. 
Dubkalnu karjerās varēja iepazīties 
ar militāro ekipējumu un tehniku, ap-
skatīt aprīkojuma paraugdemonstrēju-
mus, kā arī piedalīties dažādās aktivi-
tātēs un sacensībās, kuras nodrošināja 
Zemessardzes 54. inženiertehniskais 
bataljons, NBS Gaisa spēki, Militārā 
policija, NATO bataljons, Rekrutēšanas 
atlases centrs, Ogres muzejs, Kultūras 
mantojuma centrs „Tīnūžu muiža”, 
Ogres novada sporta centrs un Ogres 
un Ikšķiles TIC.

13. septembrī 2.–4. klases skolēni 
apmeklēja izglītojoši praktisku nodar-
bību „Meža zinības Zilajos kalnos”. 
Iepazīstot dažādas laboratorijas, bērni 
bagātināja zināšanas par meža kopša-
nu, stādīšanu, kokmateriālu pārstrādi, 
iepazina meža augus un dzīvniekus, 
varēja aptaustīt meža apstrādes darba 
rīkus, tika informēti par dabas aizsar-
dzību, samīļoja Sniega suņus. Ciemos 
bija ieradies arī pats Cūkmens. Fizisks 

spēks un izturība bija nepieciešama 
šķēršļu joslas pārvarēšanā, ko mūsu 
bērni veica godam. Skolēni visu darīja 
ar lielu interesi un labprāt iesaistījās 
aktivitātēs.

12. septembrī 6. klases skolēni pa-
vadīja brīnišķīgu, jaunām zināšanām 
bagātu dienu Meža ekspedīcijā Ropa-
žu maršrutā. Audzēkņi uzzināja daudz 
jauna par koksnes izmantošanu dažā-
dos produktos, kā noteikt augsnes skā-
bumu, kā izaudzēt un kopt mežu, kā to 
saudzēt un aizsargāt. Liels bija skolē-
nu pārsteigums, ka mežā matemātika 
ir uz katra soļa. Sēžot skolas solā tā 
nemaz neliekas. Visatbildīgākais un 
sarežģītākais bija Leonardo Da Vinči 
tilta būvniecības process, bet izdevās, 
un ikviens varēja pārbaudīt tā drošību. 
Paldies Vilmāram Katkovskim un AS 
„Latvijas valsts meži” Rietumvidzemes 
reģiona komandai par šo dienu.

Paldies organizatoriem par iespēju 
skolēniem piedalīties izzinošos pasā-
kumos un skolotājiem par atsaucību 
un ieinteresētību!

Materiālu apkopoja Zinta Saulīte
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Notikumi bibliotēkā

Projektu konkursā „Veidojam vidi 
ap mums Ogres novadā” šogad kopā 
ar iedzīvotāju grupu „Radošie vecāki” 
guvām atbalstu projektam „Jauniešu 
istaba” (1500 eiro). 

Grupas mērķis bija izveidot piemē-
rotu vidi Madlienas pagastā, lai jaunie-
šiem būtu iespēja lietderīgi izmantot 

savu brīvo laiku. Projekta mērķis – no-
drošināt Madlienā pēc iespējas daudz-
veidīgākas, drošākas, interesantākas 
un radošākas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas, ļaujot jauniešiem izzināt pa-
sauli, veidot interešu grupas un iepazīt 
jaunus draugus. 

Projekta ietvaros telpā izlīmēta fo-

totapete, radot interesantāku un mā-
jīgāku sajūtu, iegādātas piemērotas 
mēbeles. Telpas interjers tika veidots 
atšķirīgs, lai šī jauniešu telpa būtu 
citāda un atraktīvāka. Ar līdzfinansē-
jumu tika iegādāts televizors, to var 
izmantot, pieslēdzot USB atmiņu – 
skatīties fotogrāfijas vai klausīties līdzi 
paņemto mūziku. Televizoram ir WiFi, 
tas ļauj izmantot youtube.com un citas 
aplikācijas. Par projekta līdzekļiem tika 
iegādātas aktīvas un interesantas spē-
les jauniešiem – gan galda spēles, gan 
spēļu galds; literatūra par veselību, sti-
lu un modi, uzņēmējdarbību, tehniku, 
programmēšanu, fotografēšanu u.c. 
No bibliotēkas krājuma tika izvietota 
literatūra, kas interesē jauniešus.

Īstenotais projekts ir kultūrizglī-
tības, informācijas un radošas vides 
radīšana jauniešiem, lai veicinātu per-
sonības attīstību ar daudzveidīgām ak-
tivitātēm. 

Paldies Ogres novada pašvaldībai 
par iespēju pilnveidoties! Un paldies 
radošajiem vecākiem – Guntaram Sī-
polam un Laurai Krūmiņai. 

Agrita Kalniņa 

Kad pieaugušajiem dārza darbi pa-
darīti un skolēniem skolā mācību pro-
cess iegājis ierastā gaitā, aicinām iz-
mantot iespēju interesanti, izglītojoši 
pavadīt brīvo laiku, apgūstot Kārļa Ka-
žociņa Madlienas Mūzikas un mākslas 
skolā piedāvātās interešu/neformālās 
izglītības programmas. Lai apmeklētu 
nodarbības, var iestāties visa mācību 
gada laikā jebkura vecuma dalībnieki 
ne tikai no Madlienas, bet jebkura ap-
kārtējā pagasta.

Ar šo mācību gadu no jauna pie-
dāvājam nodarbības KERAMIKĀ, kas 
notiks piektdienās no 17.00 līdz 18.25 
pie jaunās skolotājas Sanitas Rešins-
kas. Nodarbībās varēs apgūt dažādas 
keramikas priekšmetu izstrādājumu iz-
gatavošanas un rotāšanas tehnikas da-
žādu krāsu mālu materiālā un iemaņas 
krāsainu glazūru pārklāšanā. 

Trešdienās no 16.00 līdz 17.25 ai-

cinām pievienoties TEKSTILMĀKSLAS 
STUDIJĀ, kurā pie skolotājas Edītes 
Lases var apgūt iemaņas apģērba šū-
šanā, pārveidošanā un mākslinieciski 
dekoratīvā  labošanā, audumu krāso-
šanā, batikošanā un apdrukā, pirmās 
iemaņas aušanā stellēs un minigobe-
lēnu veidošanā, kā arī dažādas tekstil-
mozaīkas tehnikas – radošas spēles ar 
tekstilmateriālu elementiem, apdrukas 
rakstiem un  drosmīgiem krāsu saliku-
miem, radot praktiskas lietas – spilve-
nus, somas, jostas. 

Pirmdienās no 16.15. līdz 18.25 gai-
dām gleznot mīļotājus STUDIJĀ, kur 
skolotājas Skaidrītes Krīgeres vadībā 
var apgūt tēlotājmākslas radīšanas no-
slēpumus.

Ne tikai skolēniem, bet arī pieau-
gušajiem ir iespēja īstenot sapni apgūt 
kāda INSTRUMENTA SPĒLI (klavieres, 
akordeons, vijole, flauta, klarnete, sak-

sofons, sitaminstrumentu spēle, ģitā-
ras spēle). 

Bērnudārza bērni un jaunāko kla-
šu skolēni var pievienoties Mazajai 
mākslas skoliņai otrdienās no 12.50 
līdz 13.55 pie skolotājas Skaidrītes 
Krīgeres un Mazajai mūzikas skoliņai 
pirmdienās no 16.10 līdz 16.50 pie sko-
lotājas Jutas Isates.

Dalības maksa mākslas program-
mās Keramika, Tekstilmākslas studija, 
Studija, Mazā mākslas skoliņa ir 9,00 
EUR mēnesī, Mazā mūzikas skoliņa 
6,00 EUR mēnesī, bet individuālā stun-
da (40 min) instrumenta spēlē 5,86 
EUR.

Gaidīsim Jūs mūsu skoliņā. Sīkāka 
informācija pa tālr.nr. 65039075 vai 
28323898.

 Skolas direktore Vita Ervalde

Brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem 
un pieaugušajiem Madlienā
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Apbalvoti „Madlienas veselības apļi 2019” labākie skrējēji

 Lai popularizētu veselīgu dzīves-
veidu un skriešanu kā vienu no vieglat-
lētikas disciplīnām, kā arī lai noskaid-
rotu Madlienas pagasta un apkārtnes 
labākos veselības skrējējus, Madlie-
nas stadionā jau 10. gadu notika skrē-
jiena cikls „Madlienas veselības apļi 
2019”.

Ikviens interesents visu vasaru – 

no 5. maija līdz 26. septembrim katru 
ceturtdienu plkst. 19.00 varēja pievie-
noties 30 minūšu izturības skrējienam. 
Vismaz reizi uz starta līnijas kopumā 
šogad stājās 44 skrējēji. Izturīgākie 
skrējēji pa grupām: pirmsskola – Ri-
hards Dišereits, noskrieti 127 apļi, Ri-
čards Aleks Rudņiks – 36 apļi, Rainers 
Trainis – 23 apļi. 1.–4. klases meitenes: 

Sandija Liepa – 188 apļi, Agnese Lai-
zāne  – 164 apļi, Alise Žurēviča – 127 
apļi.  Zēniem šajā grupā pirmajā vietā 
Markuss Masiulis – 174 apļi, Niks Rābe 
– 41 aplis, Oskars Kaķītis – 30 apļi. 
5.–8. klases meitenes:  Marta Graudi-
ņa – 200 apļi, Sofija Rudņika – 44 apļi, 
Dārta Traine – 46 apļi. 5.–8. klašu gru-
pā zēniem uzvarētājs Roberts Boreiko 
ar 172 apļiem, Mareks Laizāns 125 apļi, 
Elvis Dišereits 30 apļi. Pieaugušo gru-
pā nepārspēta bija Valentīna Malnača 
ar 240 apļiem. 

Cītīgākie skrējēji tika apbalvoti ar 
diplomiem, Ogres novada sporta cen-
tra kausiem un trenera Jevgēnija Liepas 
sarūpētajām medaļām. Paldies Ogres 
novada sporta centram, kas atbalsta 
šādas aktivitātes arī laukos. Paldies 
Laurim Liepam par diplomu izgatavo-
šanu un foto. Uz tikšanos nākamajā 
gadā!

Guna Brīvule
Foto - Lauris Liepa

24. septembrī Madlienas vidussko-
las jaunieši un jaunietes piedalījās Lat-
vijas Republikas skolēnu vieglatlētikas 
spartakiādē Saldū. Kopvērtējumā jau-
nieši 73. spartakiādē izcīnīja 3. vietu 
no 8 komandām. Zaudējām Talsu un 
Liepājas vidusskolu skolēniem.

Smilškalns Emīls ieguva 1. vietu lo-
des grūšanā (5 kg) – 11.92 m, 2. vietu 
šķēpa mešanā (700 g) – 44.63 m.

Kristers Sams 2. vietu augstlēkšanā 
– 1.70 m. Verners Cilevičs augstlēkša-
nā 3. vietu (1.65 m).

Stafetē (4 x 100 m) Smilškalns 
Emīls, Birģelis Oto Emīls, Cilevičs Ver-
ners, Sams Kristers ieguva 2. vietu.

Jaunietēm 1. vieta lodes grūšanā (3 
kg) – 10.92 m Luīzei Madarai Dzenei.

Pamatskolas zēni 72. spartakiādē 
kopvērtējumā ieguva 3. vietu.

Emīls Ernests Zvirbulis –  2. vieta 
lodes grūšanā (4 kg) – 11.90 m, Dāvis 
Saimons Jākabsons ieguva 3. vietu 400 
m skrējienā (1.00.3 min). 

1500 m skrējienā 2. vieta – Streilim 
Kalvim, 3. vieta Nutovcevam Naurim.

4 x 100m stafetē 2. vieta (Ilgonis 
Vēzis, Emīls Ernests Zvirbulis, Nauris 
Nutovcevs, Dāvis Saimons Jākabsons). 

27. septembrī skolēni piedalījās 
Latvijas Republikas 73. skolēnu spar-
takiādē krosa stafetēs  Preiļos.

Vidusskolēniem  4 x 1 km 2. vieta 
(Smilškalns Emīls, Roga Artūrs, Streile 
Krista, Siliņa Alta).

Pamatskolas zēniem 3 x 1 km 2. vie-
ta (Zvirbulis Emīls, Streilis Kalvis, 
Nutovcevs Nauris).

Pamatskolas meitenēm 3 x 1 km 
3. vieta (Trence Alise, Cinīte Agnese, 
Streile Santa).

Ogres starpnovadu sacensībās 
Olimpiskajā stafešu dienā 20. sep-
tembrī Madlienas vidusskola, startējot 
visās klašu grupās, izcīnīja medaļas 
gandrīz visās stafetēs un ieguva kop-
vērtējuma kausu un dāvanu karti 100 
eiro vērtībā, lai iepirktos Sportland vei-
kalā.

Paldies visiem aktīvajiem jaunie-
šiem par ieguldīto darbu un cīņas spa-
ru sacensībās! Veiksmi turpmākajos 
startos!

Sporta skolotāji – J. Liepa, 
R. Pučekaite
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Arnis Veinbergs: Jaunās olu ražotnes projekts 
Madlienas pagastā pavērs biznesa attīstības

 iespējas daudziem vietējiem uzņēmumiem

SIA „Gallusman” informē, ka tur-
pina darbu pie investīciju projekta at-
tīstības, kura ietvaros Ogres novada 
Madlienas pagastā iecerēts uzbūvēt 
modernu un augstajām vides prasībām 
atbilstošu olu un to produktu ražotni. 
Projekta īstenošana iecerēta vairākos 
posmos laika periodā līdz 2027. ga-
dam. Ražošanas uzsākšana plānota 
nākamā gada otrajā pusē. Nav šaubu, 
ka jaunās ražotnes projekts ne tikai 
nodrošinās papildus nodokļu nomak-
su valsts un pašvaldības budžetos, 
radīs līdz 200 jaunu darba vietu nova-
da iedzīvotājiem, bet arī pavērs plašas 
biznesa attīstības iespējas daudziem 
vietējiem uzņēmējiem – graudu au-
dzētājiem, transporta pakalpojumu 
sniedzējiem, iepakojuma ražotājiem 
un citiem.

Šobrīd ir noslēgusies plānotās ra-
žotnes ietekmes uz vidi novērtējuma 
(IVN) ziņojuma sabiedriskā apsprieša-
na, kuras ietvaros atbildīgajām valsts 
institūcijām un arī ikvienam sabied-
rības loceklim laika posmā no 2019. 
gada 23. jūlija līdz 27. augustam bija 
iespējas iesniegt savus priekšlikumus 
un ierosinājumus sagatavotā IVN zi-
ņojuma papildināšanai. 2019. gada 7. 
augustā Madlienas kultūras namā no-
risinājās arī sabiedriskās apspriešanas 
klātienes sanāksme, kurā aptuveni 40 
sanākušie interesenti konstruktīvā gai-
sotnē tika iepazīstināti ar IVN ziņojuma 
saturu un secinājumiem. Sanāksmes 
gaitā SIA „Gallusman”, AS „VentEko” 
(ziņojuma izstrādātājs) un Ogres no-

vada pašvaldības pārstāvji sniedza arī 
atbildes uz sapulces dalībnieku uzdo-
tajiem jautājumiem.

SIA „Gallusman” līdzīpašnieks un 
valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs 
norāda: „Varam būt gandarīti, ka ražot-
nes tehniskā projekta izstrādes gaitā, 
kurā rūpīgi analizētas un vērtētas šo-
brīd jaunākās un labākās pieejamās 
nozares tehnoloģijas, esam izvēlēju-
šies ieviest tādus risinājumus, kas ne 
tikai padarīs ražotnes darbību drošu 
un efektīvu, bet arī neradīs negatīvu 
ietekmi uz vidi un piegulošo teritoriju 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes izmai-
ņām, ko ir apliecinājuši IVN ziņojuma 
izstrādes laikā saņemtie neatkarīgu 
ekspertu atzinumi.”

Viens no galvenajiem plānotās ra-
žotnes darbības principiem ir pilnībā 
atteikties no putnu mēslu uzglabāša-
nas ražotnes teritorijā, kas ir galvenais 
vides risku un nelabvēlīgu smaku avots 
citos putnkopības un dzīvnieku turēša-
nas uzņēmumos. Tā vietā ražotnē tiks 
nodrošināta mēslu tūlītēja pārstrāde 
gan biogāzē pašas ražotnes vajadzī-
bām (elektrības un siltumenerģijas 
ražošanai), gan izžāvēta un granulēta 
augsnes bagātināšanas līdzekļa veidā, 
kas ir efektīvāks un lētāks par impor-
tētajiem rūpnieciskajiem vai fosila-
jiem minērālmēsliem. Šim produktam 
turklāt ir milzīgs potenciāls eksporta 
tirgos. 

„Jāatzīst, ka uzņēmumam projek-
ta attīstības procesā ir nācies saskar-
ties ar vairākiem izaicinājumiem, tajā 

skaitā ar konkurentu aktīviem centie-
niem dažādos veidos aizkavēt ražot-
nes izveidi, lai saglabātu savas līdz 
šim nesatricināmās monopola pozīci-
jas Latvijā. Tas izpaudies gan ar pla-
šu negatīvu mediju kampaņu, gan ar 
vēršanos dažādās valsts institūcijās 
ar mērķi diskreditēt uzņēmuma, tā pār-
stāvju un citu projektā iesaistīto pušu 
reputāciju, kā arī noniecināt potenciā-
lo ieguvumu no šī ražotnes projekta īs-
tenošanas. Tomēr esam izmantojuši šo 
laiku lietderīgi, lai pilnveidotu tehnolo-
ģiskos procesus un padarītu ražotni vēl 
efektīvāku,” norāda A.Veinbergs.

Sekojot tirgus tendencēm, kad dau-
dzi pārtikas ražotāji un mazumtirdz-
niecības tīkli Eiropā tuvākajā nākotnē 
ir apņēmušies atteikties no sprostos 
turētu putnu dētu olu iepirkšanas, jau-
najā ražotnē tiks ražotas ārpus spros-
tiem turētu putnu olas. „Tā kā ārpus 
sprostiem turētu putnu olas ir objektīvi 
dārgākas zemākas putnu ražības un 
augstāku uzturēšanas izmaksu dēļ, tad 
Latvija, kurā pirktspēja vēl kādu laiku 
nebūs Eiropas attīstītāko valstu līmenī, 
nav mūsu plānotais tirgus segments. 
Neesam arī slēpuši savus plānus eks-
portēt līdz 90% no ražotās produkci-
jas, līdz ar ko mēs nevaram uzskatīt 
sevi par Latvijas olu ražotāju tiešu 
konkurentu Latvijas olu tirgū. Gluži 
pretēji – mēs varam kopīgi strādāt, lai 
popularizētu Latviju eksporta tirgos kā 
kvalitatīvu produktu ražotāju, kas vien-
laicīgi ar savu apjomu spēj apmierināt 
tirgus arvien pieaugošo pieprasījumu. 
No tā ieguvēji būtu visi,” norāda Vein-
bergs.

Ir skaidrs, ka dējējvistu barības ra-
žošanai nepieciešamo graudu apjoma 
dēļ jaunā ražotne būs viens no lielāka-
jiem graudu pārstrādātājiem Latvijā. 
Plānots, ka ik gadu tiks iepirkti līdz 
200 tūkstoši tonnas kviešu un 50 tūk-
stoši tonnu rapša sēklu. Sadarbība ar 
vietējiem graudu ražotājiem, sevišķi 
Ogres un tam tuvākajos novados, būs 
abpusēji izdevīga kaut vai tikai ievē-
rojami zemāku transporta izmaksu dēļ 
salīdzinājumā ar izejvielu piegādi no 
ārzemēm. Tāpēc arī tiek paredzēts pa-
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ļauties uz vietējiem graudu resursiem, 
kuru saražotais apjoms ar katru gadu 
palielinās, tomēr to lauvas tiesa šobrīd 
tiek eksportēta nepārstrādātā veidā – 
bez tiem pievienotās vērtības.

„Kā jau iepriekš esmu publiski pau-
dis, mūsu mērķis ir izveidot ilgtspējīgu 
projektu,” uzsver A. Veinbergs. „Bez 
atbildīgas pieejas ražošanas proce-
siem, bez iespējami labāku darba aps-
tākļu nodrošināšanas darbiniekiem un 
bez cieņpilnas un abpusēji izdevīgas 
sadarbības ar ražotnes darbam ne-
pieciešamo izejvielu un pakalpojumu 
piegādātājiem, šo mērķi nav iespē-
jams sasniegt. Neskatoties uz radīto 
pretestību, šobrīd ieguldām smagu 

darbu tāda projekta īstenošanā, kas 
būs vērsts ne tikai uz paša uzņēmuma 
izaugsmi, bet arī sniegs labumu visiem 
iesaistītajiem.”

A. Veinbergs nobeidz: „Latvijā un 
putnkopības nozarē esmu strādājis 
lielu savu profesionālas dzīves daļu un 
esmu gatavs šo pieredzi likt lietā arī 
turpmāk. Uzskatu, ka Latvija ir lieliski 
piemērota vieta ražošanas attīstībai ar 
milzīgu attīstības potenciālu. Neslēp-
šu arī to, ka jaunās ražotnes attīstīšana 
Latvijā, ko esmu veicinājis, man ir no-
zīmīga arī patriotisku apsvērumu dēļ, 
jo man rūp mūsu valsts labklājība un 
tas, ka ar savu darbu varu sniegt kādu 
artavu kopējam labumam.” 

SIA „Gallusman” līdzīpašnieks un 
valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs 
ir viens no pieredzējušākajiem savas 
jomas speciālistiem, kurš 11 gadus 
vadījis Latvijas olu ražotāju – AS „Bal-
ticovo”, bet pēdējos sešus gadus ir 
atbildīgs par ražošanas attīstības jau-
tājumiem „Ovostar Union” grupā.

Papildus informāciju par plānoto 
ražotni var iegūt klātienē SIA „Gallus-
man” birojā Ikšķilē, Tīnūžu šosejā 17, 
rakstot jautājumu e-pasta vēstulē uz 
adresi info@gallusman.eu vai zvanot 
pa tālruni +371 28449491, kā arī tīmek-
ļa vietnē www.gallusman.eu.  

Informāciju sagatavoja 
SIA „Gallusman”

„Dzīvā bibliotēka” arī Madlienā

„Dzīvās bibliotēkas” ideja radās 
Dānijā pirms 19 gadiem. Tā darbojas kā 
mums ierasta bibliotēka, taču grāmatu 
vietā ir cilvēki – interesantas radošas 
personības, cilvēki ar neparastiem 
dzīves stāstiem un pieredzi, kuri vēlas 
sadarboties ar pasākuma apmeklētā-
jiem.

Kāpēc nepamēģināt arī pie mums? 
Tā radās ideja iesniegt pieteikumu fi-
nanšu līdzekļu piešķiršanai papildus 
aktivitāšu veikšanai Ogres novada paš-
valdības iestādēm. Un jāsaka sirsnīgs 
paldies Ogres novada pašvaldībai, Iz-
glītības, kultūras un sporta pārvaldei 
par piešķirto finansējumu un iespēju 
bibliotēkai augt un pilnveidoties.

Šajā pasākumu ciklā plānojam ai-
cināt interesantas personības, dažādu 
profesiju pārstāvjus, par kuriem nav 
uzrakstītas biogrāfiskas grāmatas. Ap-
meklētājiem būs  iespēja iesaistīties 
sarunās un uzdot jautājumus par dzīvi 

un pieredzi. 
21. septembrī  bibliotēkā aizsākām 

pasākumu ciklu „Dzīvā bibliotēka”. Uz 
pirmo tikšanos tika uzaicināts aktieris 
un režisors, uzņēmējs, piecu bērnu tē-
tis, dziesmu sacerētājs un izpildītājs 
Varis Vētra. 

Viņa vārds ir pazīstams lielākajai 
daļai Latvijas iedzīvotāju – vienmēr 
smaidīgs, šarmants un pozitīvs – viņš 
dara to, kas pašam patīk vislabāk – 
muzicē un iepriecina sava talanta cie-
nītājus.

Viņu gaida. Gan mājās, gan publi-
ka, jo viņam ir, ar ko dalīties. Dzejoļu 
krājums „Tu esi skaista visos niekos, 
sīkumos”, dziesmu albumi „Pārdodu 
vēju un zirgu vēl klāt” un „Viena mirkļa 
dēļ”.

Nav pateicīgāku vārdu, kas rak-
sturotu Vara Vētras daiļradi,  kā paša 
dziesminieka teiktais, ka tā nemāca 
cilvēku dzīvošanā un mīlēšanā, bet ir 

vairāk kā atgādinājums par trim lietām, 
kuras mēs zinām, bet ikdienas steigā 
un rutīnā piemirstam. Šīs trīs vērtības 
ir saruna, cieņa un mīlestība.

Varis ir bijis to laimīgo skaitā, ko lik-
tenīgā brīdī pamana un saulē izceļ Rai-
monds Pauls. Kopā ar teātra jaunajiem 
kolēģiem Jāni Paukštello, Ivaru Kalniņu 
un Andri Bērziņu top  četru jauno aktie-
ru kvartets „Mūžīgais unisons” , kas ti-
cis skatītāju mīlēts, ja ne gluži mūzīgi, 
tad ilgstoši cauri gadiem.

Varis stāsta dažādus atgadījumus 
no dzīves, lasa dzeju, izpilda savas 
dziesmas, iesaistot dziedāšanā arī ap-
meklētājus. Katrai no dziesmām, kuras 
viņš salīdzina ar dzīvām, emocionālām 
būtnēm, ir savs īpašs stāsts.

Šķiet, Varim Vētram dzīvē veicies 
– kino un teātris, publikas mīlestība 
un dziedošā aktiera reibinošā slava, 
bet patiesībā viņš ir izgājis daudz kam 
cauri, bet  nav padevies, ir cīnījies un 
tagad ieguvis viedumu: no viņa strāvo 
miers, harmonija un saulainums. 

Vairāk nekā divas stundas paskrien 
nemanot, ja nebūtu grāmatas atvērša-
nas svētki baznīcā,  sarunas turpinātos 
vēl un vēl. Paldies visiem, kas atnāca 
uz pasākumu, prieks, ka apmeklētāju 
skaits ar katru reizi palielinās, tas dod 
mums spēku strādāt tālāk.

Nākamā tikšanās 26. oktobrī plkst. 
12.00 ar psihoterapeiti un TV šovu va-
dītāju Ainu Poišu.

                                      Daina Liepa, 
Madlienas bibliotēkas vadītāja



8 2019. gada oktobris

Skolotāju Kurzeme

Svinot Pasaules skolotāju dienu, 
Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un 
māksla skolas pedagogu, darbinieku 
un draugu kolektīvs devās pieredzes 
apmaiņas un kultūrizglītojošā ekskur-
sijā uz Kurzemi. Braucienam bija saga-
tavoti divi iespējamie varianti – ja stip-
ri līs, doties uz muzejiem un izstāžu 
zālēm, ja saule vai tikai smidzina – tad 
būšana dabā. Lietus lija, kamēr sēdē-
jām autobusā, ko prasmīgi vadīja Mār-
tiņš Mežajevs, jo nokļuvām visur laikus 
un redzējām visu, kas ieplānots. Kolīdz 
piestājām pie kāda objekta, uzspīdēja 
saulīte vai tikai viegli rasināja. Sākām 
savu dabas dažādības pieredzēšanu 
Kaņiera ezera niedrēs – gājām pa lai-
pu, kas nostiprināta uz pontoniem un 
viegli šūpojās. Apkārt augošajos kadi-
ķos gatavas ogas, tās jānogaršo. Par 
garšu katram savs viedoklis! Satikām 
dabas pārvaldes darbinieku, kas ie-
zīmēja bojātos, nomaiņai paredzētos 
laipas dēļus. Patīkami, ka laipa tiek re-
gulāri apsekota un par to rūpējas. Uz-
kāpām putnu vērošanas tornī, lai gan  
neesam lieli putnu pazinēji, bet baltus 
gārņus un gulbju jaunuļus atpazinām. 

Tālāk Mērsraga akmeņainais rags. 
Ārā vējš. Skolotāja Juta Isate visus ie-
drošināja, ka tas noteikti ir silts vējš. 
Izkāpām un pārliecinājāmies, ka tie-
šām patīkams laiks. Vidzemes iedzī-
votājam jau jūra nav ikdiena, tālab vēl 
jo vairāk gribas pastāvēt jūras  krastā 
un izbaudīt tās maģiju. Rojā aplūkojām 
jaunuzcelto Rojas brīvdabas estrādi, 
iespaidīgu celtni, kas nostiprina vēlmi 
vasarā atbraukt un paklausīties kādu 
koncertu. Nākamais pieturas punkts 

–  Pūrciema Baltā kāpa. Vērienīgi baltu 
smilšu atsegumi, dabā rodas iespaids, 
ka tās kādas meteorītu bedres. Kāpai 
apiet var pa labiekārtotu koka laipu, 
kura ved gan augšup, gan lejup, izkā-
pelēšanās tikpat intensīva kā Siguldā. 

Brauciena laikā katrs dalībnieks ie-
guva kādu pienākumu, mums bija gan 
balto zirgu skaitītājs, gan grupas mie-
dziņš, gan dienas citātu ķērājs utt. Par 
grupas svarīgāko un smieklīgāko mir-
kļu iemūžinātāju tika ievēlēts skolotā-
jas Evas Knospiņas vīrs Uģis, kas aktīvi 
pildīja savus pienākumus, mūs centīgi 
fotografējot. Pirmā grupas kopbilde 
tapa pie Kolkas jūrai atņemto piemiņas 
akmens. Kolkas rags lika apzināties 
savu niecīgumu varenās jūras un spē-
cīgā vēja priekšā. Kā mazas skudras, 
zem kapucēm un lietussargiem paslē-
pušās, satecējām Kolkasraga suvenīru 

namiņā iedzert siltu kafiju un apēst pa 
sklandrausim. Daudziem no grupas 
sklandrauša – tradicionālā kurzem-
nieku rudzu miltu un vārīto burkānu 
cepuma – nogaršošana bija jauna pie-
redze. Secinājums – vienreiz gadā jau 
arī tādu  brīnumu varot uzēst! 

Pēc Kolkas devāmies uz Ventspili. 
Mērķis bija  iepazīt jauno, mūzikai vel-
tīto celtni, kas sevī ietilpina publisko 
Mūzikas bibliotēku, Ventspils Mūzikas 
vidusskolu un koncertzāli „Latvija”. 
Mūs sagaidīja mūzikas teorijas sko-
lotāja Gunta Bauģe, mūsu skolotājas 
Vinetas Līces laba paziņa. Gunta ne-
pārprotami ir lieliska gide, izrādot lielo 
un pārdomāto ēku. Viņas stāstījumu 
caurvija liela cieņa pret ēkas arhitektu 
Deividu Kuku un viņa veikumu. Bijām 
sajūsmināti par redzēto. Arī mums 
gribētos strādāt šādos apstākļos! Vie-
sojāmies Mūzikas bibliotēkā. Tās va-
dītāja Inga Aulmane izrādīja gan kluso 
istabu, gan audiokrēslus, kam iespē-
jams pievienoties ar  savu telefonu (iz-
mantojot bluetooth) un atskaņot savu 
dziesmu izlasi, pastāstīja par projektu 
„Iedod uzspēlēt!”, kas praktiski nozī-
mē bibliotēkai ziedoto mūzikas ins-
trumentu nomas iespējas. Ingas aiz-
rautība, stāstot un demonstrējot jauno 
telpu un risinājumu iespējas, pielīp arī 
mums, gribas darboties un  ieviest ko 
jaunu arī savas skolas ikdienā. Kā at-
zina Inga, Mūzikas bibliotēka nevar 
būt klusa. Un lai gan bērni un viņu ak-
tivitātes prasa papildu uzmanību un 
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jaunradi, viņa un kolēģes vairs nevarot 
iedomāties savu ikdienu aizritam klusā 
ēkā, trim dāmām gaidot vienu apmek-
lētāju. Esam iepazīstināti ar 2 ēkas da-
ļām – bibliotēku un mūzikas vidussko-
lu. Vakarā paredzēta koncertzāle. 

Vakars. Devāmies klausīties irāņu  
izcelsmes zviedru pianistes Šidas Ša-
habi klavierkoncertu. Savus skaņdar-
bus viņa atskaņoja uz Dāvida Kļaviņa 
projektētajām pasaulē lielākajām ver-
tikālajām klavierēm „470i”. Jauna pie-
redze mums visiem! Meditatīvs, stun-
du garš solokoncerts. Pianiste veda 
sev līdzi uz nesteidzīgu, mierpilnu 
pasauli. Sekojām. Pēc koncerta Šida 

nonāca pie klausītājiem. Smaidīga, at-
vērta, vienkārša savā dabiskumā. 

Pēc koncerta izlīkumojām pa nak-
snīgās Ventspils ieliņām, apskatījām 
vides objektus, rātslaukumā izkalām 
ventspilnieku naudu – ventu, noklau-
sījāmies tirgus torņa  pulksteņa zvanus 
ieskandinām jaunu stundu, izsmaržo-
jām visas rozes ostas apstādījumos. 
Gara, bet skaista diena.

Svētdienā pabijām Užavas bākā, 
jūras valdzinājums nemainīgs. Sapra-
tām, ka Kurzemes mežos salnas nav 
bijušas, visi meži pilni sēņu un sēņo-
tāju. Paviesojāmies Užavas alus da-
rītavā, noklausījāmies harizmātiskās 

uzņēmuma vadītājas Irēnas Pumpures 
stāstījumā par uzņēmuma un paša 
alus tapšanu. Padziedājām, kamēr ārā 
lija. Atvadījāmies no jūras Jūrkalnes 
stāvkrastā. Tad atpakaļceļš uz mājām, 
piestājot Kuldīgā. Redzējām un izbau-
dījām daudz, kā atzina direktore Vita 
Ervalde, pat ja kādā vietā jau pabūts, 
daba nekad neatkārtojas. Svinējām 
Skolotāju dienu, kā skolotājiem pienā-
kas – mācoties, izzinot un iepazīstot, 
lai, darbā atgriezušies, jaunās idejas 
un iespaidus nodotu tālāk audzēk-
ņiem.

Santa Siliņa,kultūras metodiķe
Foto - Andis Bičevskis

Septembris ir pirmais rudens mē-
nesis, kad paliek vēsāks, biežāk līst 
lietus, bet lapas krāsojas dzeltenas, 
brūnganas un sārtas. Vai nav skaisti? 
Rudens ir īsts krāsu burvis, un viņam 
sanāk visskaistākās gleznas – gan 
puķu dārzos, gan pļavās un mežos. Par 
rudens bagātību, skaistumu un krāš-
ņumu raksta arī Madlienas vidusskolas 
skolēni savos dzejolīšos.

Rudentiņ, rudentiņ,
Nāc ar skaistām koku lapām,
Nāc ar skaistām koku lapām,
Ogām, riekstiem, sēnītēm.
 Ieva Kleinberga, 5.kl

Rudens klāt, rudens klāt,
Mazais ezis migā jau.
Ezim māja gatava
Aukstiem rudens vakariem.
 Liene Šķēla, 5.kl.

Rudens nāk ar krāšņām lapām,
Bērnus tas uz skolu sauc.
Pats pa logu dažreiz skatās,
Kā tie bērni čakli mācās.
 Heidija Rimša, 5.kl.

Atnācis ir rudentiņš,
Koku lapas lidinot.
Man, uz māju dodoties,
Liepu lapu lietus līst.

Rudentiņš nu aizbēdzis,
Es nu būšu grābējiņš.
Liepu lapu kaudzes būs,
Ugunskura guntiņas.
 Lelde Damroze, 5.kl.

Rudens

Rudens atkal lēnām nāk,
Ar savām lapām rotāt sāk.
Rudens rīti miglā tīti,
Mākoņi ar sauli pīti.

Peldēšanās laiks ir galā.
Vai tās dzērves, kuras klaigā?
Saule ātrāk noriet nost,
Paliek auksts, un salnas grib kost.

Labība jau novākta,
Ziemai tā ir nolikta.
Rudens rītus rasa klāj,
Atvasara priecēt sāk.

           Elīza Tirzmaliete, 6.kl.

Klāt rudens

Klāt rudens,
Jau jākārto skolas soma.
Klāt rudens,
Ik rītu man ir laba oma.

Klāt rudens,
Arvien biežāk lauki miglā tīti.
Klāt rudens,
Un nav vairs tik saulaini rīti.

Klāt rudens,
Arvien biežāk lietus gāžas.
Klāt rudens,
Pār laukiem nikni vēji brāžas.

Klāt rudens
Ar lapu zeltu košu.
Klāt rudens,
Tas saka man: „Sauju krāsainu  

      lapu došu.”

Klāt rudens,
Debesīs pulcējas gājputnu kāsis.
Klāt rudens,
Sejā sitas aukstas lietus lāses.

Klāt rudens
Ar zālē dzirkstošu rasu.
Klāt rudens,
„Vai drīz būs ziema?” noskumis        

      prasu.  
Artūrs Trūba, 6.kl.

Mežs

Mežs tik mīļš man
Kā avene sārta,
Kā dzērvene sīva,
Kā mellene salda.

Mežā lieli, sirmi koki,
Tur apmaldīties nebūs joki.
Tajā ir tik tumšs kā akā,
Sausām skujām pilna taka.

Zaļās sūnās sēnes snauž,
Zarā vāvere riekstus grauž.
Sārtas ogas visur spīd,
Aliņā mazas peles īd,

Ieskauj mežu mežrožu krūmi,
Šalc virs galvas vēji drūmi.
Mežs mums rāda skaistas ainas,
Meža laumas stāsta dainas.

Naktsvijoles saldi zied,
Putni zarā līksmi dzied.
Mežā dzīvot tiem ir prieks,
Mežā viss tik jauks, nudien!

Annija Kļava, 9.kl.
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Dzejas dienas Madlienas vidusskolā

Sporto lielie un mazie  VPII „Taurenītī”

Septembris pirmsskolas izglītības 
iestādē „Taurenītis” bija ļoti sportisks. 
Latvijas Olimpiskā diena 2019 noti-
ka 20. septembrī visā Latvijā ar devīzi 
„Nāc un vingrot sāc!”. Ogres stadionā 
pulcējās Ogres un Lielvārdes skolēni 
un Ogres novada pirmsskolas izglītī-
bas iestāžu audzēkņi. No mūsu iestā-
des uz lielo kopīgo pasākumu brauca 
„Pienenītes” grupas bērni. Olimpiskās 
dienas pasākums vienlaikus visās nori-
ses vietās sākās 10.05 ar rīta vingroša-
nu, pēc tam notika dažādas sportiskas 
un radošas aktivitātes. Ogres sporta 
hallē pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņiem bija iespēja piedalīties 
bērnu futbola festivāla aktivitātēs – ar 
futbolu saistītos uzdevumos 9 stacijās. 
Pēc aktivitāšu veikšanas katrs bērns 
tika apbalvots ar medaļu, Olimpiskās 
dienas sertifikātu, kā arī kopīgu patei-
cības rakstu un gardu  kliņģeri.

 No 23. līdz 30. septembrim 
norisinājās Eiropas sporta nedēļa ar 
devīzi „Piecelies un piecel citus!”, un 
tās mērķis ir veicināt fiziskās aktivitā-
tes visā Eiropā, un tajā iesaistīties tiek 
aicināts ikviens Latvijas iedzīvotājs. 

Saulainā pirmdienas rītā 23. septembrī 
mazie „Taurenīša” bērni un pieaugu-
šie atzīmēja Olimpisko dienu ārā pie 
iestādes. Pēc sasveicināšanās „Esi 
sveiks!” un uzrunas sākām rīta vingro-
šanu, ko mūzikas pavadījumā vadīja 
Ingrīda Mārtiņa un tēls „Panda” (Lau-
ra Krūmiņa). Pēc kopīgas vingrošanas 
sešu komandu (bērnudārza grupiņu) 
– Magonītes, Vizbulītes, Zvaniņa, Sau-
lespuķes, Pienenes un Pīpenes – bērni 

sacentās krosa skrējienā, kuru organi-
zēja sporta skolotāja Aelita Lazdiņa. 
Katram mazajam dalībniekam par pie-
dalīšanos tika pasniegts Olimpiskās 
dienas diploms. 

Arī 26. septembra rītā rudens saulī-
te mūs silti sildīja, „Pīpenītes” grupas 
bērniem notika veselīgais velobrau-
ciens un sportiskās aktivitātes kopā ar 
vecākiem. Pasākuma ieskaņā visi velo-
braucēji tika informēti par drošību uz 
ceļa, par nepieciešamo ekipējumu, lai 
velobrauciens noritētu droši. Un brau-
ciens varēja sākties! Visi draudzīgi de-
vās braucienā pa Liepu ielu visā tās ga-
rumā no bērnudārza līdz „Aizupītēm”. 
Pēc velobrauciena notika sportiskās 
aktivitātes trijās stacijās, kurās bija jā-
darbojas pa pāriem. Aktivitāšu noslē-
gumā varēja mēroties spēkiem „virves 
vilkšanā” – bērni pret vecākiem, uzva-
rēja draudzība. Pēc sportiskām aktivi-
tātēm visi draudzīgā pulciņā nobaudīja 
garšīgu zāļu tēju. Paldies vecākiem par 
atbalstu, jo visi aktīvi pavadījām skais-
tu rīta cēlienu.

VPII „Taurenītis” sporta skolotāja 
Aelita Lazdiņa

Septembris ir dzejas mēnesis,  jo 
tieši šajā laikā tiek svinēta dzejnieka 
Raiņa dzimšanas diena. Arī Madlienas 
vidusskolā visa mēneša garumā skolē-
ni aktīvi pievērsās jaunradei. Tapa gan 
dzejoļi, gan literārās pasakas. Īpašo 
dzejas mēnesi noslēdza  pasākums 
„Mans Kārlis Skalbe”.

 2019. gads ir rakstnieka Kārļa 
Skalbes jubilejas gads. 7. novembrī 
viņam apritēs 140 gadi, tāpēc Dzejas 
dienu pasākums tika  veltīts dižajam 
vecpiebaldzēnam. Kārlis Skalbe ir pa-
saku meistars, dzejnieks, skolotājs, 
pieredzējis politiķis un sabiedriskais 
darbinieks, viens no Latvijas valsts 

dibinātājiem, arī trimdinieks. Brīvības 
pieminekļa vārdi „Tēvzemei un brīvī-
bai” ir rakstnieka Kārļa Skalbes ieteik-
ti. Būtībā viss viņa mūžs ir bijis kā zie-
dojums Latvijas valstij, latviešu valodai 
un kultūrai.

Visu mēnesi katra klase iepazina 
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Kārļa Skalbes personību un daiļradi. 
Tās iedvesmoti, skolēni veidoja priekš-
nesumus, ar kuriem iepazīstināja citus 
Dzejas dienu sarīkojumā „Mans Kārlis 
Skalbe”. Pasākuma programma bija 
ļoti daudzpusīga un interesanta. Katra 
klase rakstnieka daiļradi atspoguļoja 
citādi. Vidusskolēniem tika uzticēts 
sagatavot K. Skalbes dzīves gājuma 
aprakstu, kuru paši skolēni lasīja pa-
sākuma gaitā, ievijot dažādos priekš-
nesumus. Ceturtā un piektā klase 
deklamēja K. Skalbes dzeju, savukārt 
astotā klase, rakstnieka dzejas iedves-
moti, veidoja prezentāciju par lietutiņu 
un lasīja savus sacerētos dzejoļus par 
šo tēmu. Skolēni radoši atspoguļoja 
arī rakstnieka literārās pasakas. Devītā 
klase izspēlēja visiem iemīļoto „Pasa-
ku par vērdiņu”, sestā klase prezen-
tēja pasaku „Meža māte”, iesaistot 
pašu sarakstīto dzeju, turpretim sep-
tītā klase dejā ietērpa Kārļa Skalbes 
pasaku „Garā pupa”.  Īpašu noskaņu 
pasākumā radīja muzikālie priekšne-
sumi. Skolēni izpildīja Jāņa Lūsēna 
dziesmas „Gājēji” un „Kristāla meiti-
ņa” ar Kārļa Skalbes vārdiem. Līdzte-
kus priekšnesumiem varēja apskatīt 
vidusskolēnu sagatavoto prezentāciju 
ar zīmīgām Kārļa Skalbes ģimenes fo-
togrāfijām. Skolēniem skatītāju rindās 
bija uzdevums uzrakstīt rakstnieka CV 
uz iepriekš sagatavotām darba lapām. 
Visi piedalījās pasākuma tapšanā. Paši 
skolēni radīja sev skaistus svētkus, ie-

pazīstot latviešu literatūras sapņotāju 
un klusuma burvi. Šis Dzejas dienu pa-
sākums „Mans Kārlis Skalbe” atklāja 
rakstnieka daiļrades nokrāsu un  vēstī-

jumu – vairot pasaulē labo un saskatīt 
cilvēcīgo!

Justīne Linde
Foto - Maruta Viduce-Ševele

-Pūtēju orķestris „Madliena” – diriģents Viesturs Lazdiņš, 
                                                            koncertmeistars Andis Bičevskis
-Jauktais koris „Madliena” – diriģente Ilze Sprance, kormeistare Ineta Balode
-Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Made” – vadītāja Vineta Tumane
-Jauniešu deju kolektīvs „Daina” – vadītāja Agrita Kaužena
-Līnijdeju kolektīvs „Kaprīze” – vadītāja Elita Kaužena
-Amatierteātris „Madliena” – režisors Gundars Cauka
-Senioru jauktais vokālais ansamblis „Tik un tā” – vadītāja Pārsla Jēkabsone
-Bērnu deju kolektīvs „Lienīte” – vadītāja Dana Balode

Aicinām jaunus dalībniekus pievienoties mūsu radošajai videi!
(Sīkāka informācija pa tālruni 6503916 vai vienojoties ar kolektīvu vadītājiem)

Kultūras nama pašdarbnieki vienmēr bijuši īpaša sabiedrības sastāvdaļa, bez kuriem nav iedomājama mūsu pagasta, 
novada un valsts kultūrvide.

 Paldies ikvienam Madlienas kultūras nama pašdarbības kolektīvu dalībniekam un kolektīvu vadītājiem par ieguldīto 
darbu un laiku.

Uz tikšanos!!! Mēs Jūs gaidām!



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.  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.

               Madlienas vidusskolas pasākumi  

3. oktobris – Pasākuma „Kopā jautrāk” 
                        1.–4. klašu skolēniem

4. oktobris – Skolotāju dienas sarīkojums skolā

30. sept. – 4.okt. – 10. klases skolēnu „iesvētību” 
                                    pasākumi

7.–11. oktobris – Labdarības akcija „Labo darbu nedēļa”

13.–19. oktobris – EPVS aktīvākie jaunieši dodas 
                                   pieredzes apmaiņas braucienā uz Briseli

17. oktobris – Radošās darbnīcas „Izzinošās spēles”                         
                  1.–4.klašu skolēniem

18. oktobris – Rudens tirdziņš sākumskolā

18. oktobris – Tematiskā diskotēka 
                           6.–12. klašu skolēniem

21.–25. oktobris – Skolēnu rudens brīvdienas

31. oktobris – Valsts svētku mēneša ieskaņas koncerts -                                        
                  folkloras un seno cīņu kopa „Vilkači” 

1. novembris – Ogres novada Gada balvas „Skolotājs   
                    2019” pasniegšanas ceremonija Ogrē 

                            (tiek aicināti visi pedagogi)

5. novembris – Leļļu teātra izrāde 1.–4. klašu skolēniem   
                    (plkst. 11.00)

2019. gada 2. un 3. novembrī 
Madlienas kultūras namā tiek plānota

Ogres apriņķa amatierteātru skate. 
Skatē piedalīsies Ogres,

Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novadu amatierteātri.

Precīzāka informācija būs OGRĒNIETĪ vai afišu stendā.


