NEAIZMIRSTAMAS DIENAS NORDPLUS PROJEKTA IETVAROS
Piecu dienu garumā, no 8.aprīļa līdz 12.aprīlim, Madonas pilsētas vidusskolā viesojās
ārzemju ciemiņi no piecām valstīm: Dānijas, Islandes, Somijas, Lietuvas un Igaunijas. Šajā
laikā tika īstenots viens no ANO pieņemtajiem 17 ilgtspējigas attīstības globālajiem mērķiem
– Nr.12; šī mērķa tēma „Atbildīgs patērētājs un ražotājs”.
Nordplus izglītības projektos piedalās skolēni un skolotāji no Baltijas un Ziemeļvalstīm.
Šo programmu 1988./1989.gadā izveidoja Ziemeļu Ministru padome. Kopš 2008.gada
programmā piedalās arī Baltijas valstis. Madonas pilsētas vidusskola jau otro gadu iesaistās
jauniešu izglītības projekta „Nordplus Junior” programmas īstenošanā un labprāt kopā ar
citu valstu pārstāvjiem risina jautājumus par globālām tēmām.
9.aprīļa rīta cēlienā saviem ārzemju viesiem tika rādīta 12.c klases veidotā prezentācija par
mūsu dzimto zemi Latviju „Ai, tēvu zemīte,/Tavu jaukumiņu!” 11.b klases skolēni savukārt
iepazīstināja klātesošos ar savas skolas mācību darbu, ar tās vēsturi un interesantajiem
pasākumiem, kurus organizē skolēnu domes jaunieši. Atgriezeniskās saites ietvaros digitālajā
vidē tika piedāvāts tests, ar kura palīdzību projekta dalībnieki varēja pārbaudīt savas
zināšanas par Latviju. Pārliecinošākie un atjautīgākie izrādījās mūsu kaimiņi no Lietuvas. Pēc
iepazīšanās spēles katras valsts komanda stāstīja un prezentēja savu valsti, skolu un vietu, no
kurienes ieradušies.
Pēcpusdienā devāmies uz SIA ‘’Madonas Karameles’’ ģimenes uzņēmumu, kur karameļu
darbnīcā katrs apmeklētājs varēja izveidot un iesaiņot līdzņemšanai savas karameles –
izvēlēties jebkuru no pieejamajām garšām un veidot karameles savai gaumei atbilstošās
krāsās.
Vakarpusē ārzemju viesi tika iepazīstināti ar Madonas biznesa inkubatora darba
specifiku. Tā ir vieta, kur pulcējas jaunie uzņēmēji, kam nepieciešams atbalsts biznesa ideju
realizēšanai; tur tiek rīkoti semināri ar dažādu nozaru ekspertiem un mentoriem utt. Visi kopā
darbojāmies radošajās darbnīcās, kurās varējām izveidot savai gaumei un vēlmēm atbilstošas
apsveikuma kartītes.
10.aprīlī notika intensīvs darbs starptautiskajās grupās. Pēc vieslektoru – Kristiāna
Lancmaņa, Māras Lieplapas un Sandra Akmana – iedvesmojošajiem stāstījumiem par viņu
uzņēmumiem un gūto pieredzi ilgtspējīgā attīstībā visas dienas garumā tika vākta informācija
gan par atbildīgu un ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu un efektīvu izmantošanu, gan
par piesārņojuma, atkritumu un ēdiena pārpalikumu samazināšanas, kā arī dabas resursu
taupīšanas iespējām savā valstī un pasaulē. Viens no darba grupu svarīgākajiem uzdevumiem
bija katra dalībnieka individuālas sapratnes un atbildības veicināšana par ilgtspējīgu
dzīvesveidu harmonijā ar dabu. Katra grupa veidoja „Zināšanu mapi” par šo tēmu, prezentēja
to, izklāstīja savas idejas, uzklausīja citus, vārdu sakot, notika spraiga diskusija par
globāliem jautājumiem, un dienas noslēgumā tika izdarīti nopietni secinājumi.
11.aprīlis bija ekskursiju diena pa Madonas novada uzņēmumiem. Uzņēmumu izvēle
nebija nejauša, to darbība un stratēģija atbilst mūsu projektā apskatītajam saturam.
Vispirms apmeklējām uzņēmumu Baltic Block Madonas pievārtē, Sauleskalnā, kur ražo
palešu blokus, kuru uzdevums ir saturēt paletes konstrukciju. Uzzinājām, ka šis uzņēmums ir
viena no lielākajām šāda veida ražotnēm Baltijā, te ar īpašu metodi tiek gatavoti Eiropas

palešu asociācijas sertificēti palešu bloki, kuru galvenais izejmateriāls ir koksnes atlikumi,
kas, pateicoties inovatīvajām tehnoloģijām, var veiksmīgi aizstāt zāģmateriālus, tādā veidā
palīdzot taupīt resursus.
Tad apmeklējām z/s „Līvi” Bērzaunes pusē, – tur ir lielākais kazu ganāmpulks Latvijā,
kurā tiek turētas apmēram 300 kazas. Mums izrādīja kuplo kazu saimniecību, pastāstīja par
saimniecisko darbību: šeit darbojas arī sierotava, tajā top sešu veidu mīkstie sieri, kurus
degustējām arī mēs: sieru ar baravikām, ķiplokiem, āboliņa sēklām u.c.
Vēlāk devāmies uz SPA kūrortu Mārcienas muižā. Tur gan ilgi neuzkavējāmies
(uztaisījām skaistu fotosesiju), jo mūs ar nepacietību gaidīja nesen uzceltajā un jaunatvērtajā
konditorejas uzņēmumā SIA „Junge” Madonā. Uzzinājām, kā un kas top šajā lielajā ražotnē.
Noklausījāmies prezentāciju par plašā produkcijas klāsta tapšanu; ar interesi apskatījām lielo
saldētavu; pabijām eklēru, toršu, rulešu cehā; tikām ievesti eļļā cepamās produkcijas ražotnes
telpās. Tikām cienāti ar picu, speķpīrādziņiem, bulciņām un zemenēm, kā arī ar tik tiešām
garšīgu biezpiena un burkānu ruleti. Noteikti iesakām to katram pagaršot!
Kā jau katra diena, arī šī paskrēja kā ar „vēja spārniem”... Vakara noslēgumā
starptautisko grupu komandās digitālajā vidē notika darba vērtēšana, pēc tam bija sertifikātu
saņemšana, spēles, neliela atvadu ballīte kopā ar ārzemju viesiem, un piektdienas rīta pusē
ciemiņi atvadījās un devās projām.
Paldies Madonas novada pašvaldībai par radīto iespēju skolēniem dzīvot „Smeceres sila”
atpūtas bāzē, kā arī „Smeceres kroga” vadībai par viesskolotāju izmitināšanu. Paldies
saimniecītēm par garšīgajām pusdienām un vakariņām. Milzīgs paldies visiem uzņēmumiem,
kas neatteica, parādīja, pastāstīja un iepazīstināja ar sava darba specifiku. Patiešām mums ir,
ar ko lepoties!
Tāpat liels paldies angļu valodas skolotājai Irinai Šutkai, kas deva unikālu iespēju
darboties, gūt pieredzi, pielietot praksē savas angļu valodas zināšanas. Paldies skolas
direktorei Inesei Strodei, kas atbalstīja un bija kopā ar mums – Nordplus projekta
dalībniekiem.
Kārlis Gailums, Madonas pilsētas vidusskolas 10.a klases skolēns
1.attēls. Starptautiskās komandas veido savas „Zināšanu mapes”. Foto: Agneta Pētersone
2.attēls. Visi projekta dalībnieki fotomirklī pie Mārcienas muižas. Foto: Edgars Mihovs

