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Aronas, Barkavas, 
Bērzaunes, Dzelzavas, 
Kalsnavas, Lazdonas, 
Liezēres, Ļaudonas, 
Mārcienas, Mētrienas, 
Ošupes, Praulienas,  
Sarkaņu, Vestienas  
pagastu un  
Madonas pilsētas ziņas 

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

MADONAS NOVADA

Pauls Bankovskis 
teicis “Grāmatas 
vienmēr ir bijušas 
noslēpums. Jau tādēļ 
vien, ka ar cilvēku tās 
sarunājas bez skaņas.” 

6. lpp

Mūsdienīga rotaļu 
laukumu izveide ir 
praktisks ieguldījums 
ģimeņu labklājībā. 
Arī Madonas novadā 
gaidāma vērienīga 
rotaļu laukumu 
aprīkošana ar jaunām, 
mūsdienīgām 
un standartiem 
atbilstošām iekārtām.

5. lpp

Madonas iedzīvotāju 
un viesu ērtībām tiks 
uzstādīts inovatīvs 
tehnoloģiskais 
risinājums – charge 
up uzlādes stacija.

4. lpp

Kultūras dzīve 
bez ieinteresēta un 
uzticama skatītāja ir 
mazvērtīga. Uzsākot 
jauno sezonu, vēl 
atskatīsimies uz 
iepriekšējo gadu 
Madonas kultūras 
namā.

7. lpp

Kur ik gadu pulcējas 
zinātkāri muzikanti – 
ģitāristi, bundzinieki, 
vokālisti, koklētāji? 
Jau 21. gadu 
Ģitāristu sesijā 
Madonas novadā.

8. lpp

19. reizi Madonas pilsētā gaidām 
tradīcijām bagāto rudens gadatirgu

Lasiet 
numurā:

Šogad svētki notiks Saieta laukumā, un svētku rī-
kotāji būs parūpējušies par īpašu kartupeļu un citu 
dārzeņu slavinošu izklaides programmu. Visiem ap-
meklētājiem būs iespēja piedalīties dažādās veiklības 
un izveicības stafetēs, kurās tiks apspēlēta kartupeļu 
tēma. Tāpat bērniem būs iespēja darboties kartupeļu 
radošajās darbnīcās. Būs arī ”umurkumurs”, jeb tra-
dicionālais tirgus stabs, kurā uzrāpties pēc kārumiem 
un vērtīgām lietām varēs mēģināt jebkurš tirgus da-
lībnieks.

Aicinām visus apmeklētājus nest uz svētkiem savus 

lielos dārzeņus no rudens ražas, jo pasākuma ietvaros 
tiks noteikts Madonas novada “Lielākais kartupelis”, 
“Garākais burkāns”, “Resnākais kāposts” un citi dār-
zeņi–rekordisti.

Visas dienas garumā par labu garastāvokli rūpēsies 
grupa “Sniegavīri” un atraktīvi pasākuma vadītāji.

Svētkos, kā jau katru gadu, notiks zemnieku, ražo-
tāju un amatnieku tirdziņš.

Informāciju sagatavoja Madonas novada pašvaldības 
Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa 

Dāvinājums  
Madonas 
slimnīcas 
dzemdību 
nodaļai
Madonas slimnīca 12. 
septembrī no P.Avena 
fonda “Paaudze” saņēma 
dāvinājumu dzemdību 
nodaļai: jaundzimušo 
intensīvās aprūpes sistēmu ar 
papildus aprīkotu neinvazīvu 
elpošanas atbalsta aparatūru 
un jaundzimušo dzirdes 
pārbaudes ierīci. 

Pateicoties fonda 
“Paaudze” medicīnisko 
iekārtu dāvinājumam, 
slimnīca varēs nodrošināt 
kvalitatīvāku medicīnisko 
aprūpi jaundzimušajiem. 
Esošo intensīvās aprūpes 
sistēmu tagad varēs 
pārvietot operāciju zālē, kur 
tā nepieciešama zīdaiņiem, 
kuri dzimst ķeizargrieziena 
operācijas rezultātā.

Dzirdes pārbaudes ierīce 
tiek izmantota jaundzimušo 
dzirdes skrīningam. Tā 
sastāv no pašas mērierīces 
ar programmatūru testa 
veikšanai, zondes, drukas 
ierīces, vienreizlietojamiem 
ausu uzgaļiem, maināmām 
zondēm un citiem 
aksesuāriem.

P. Avena fonds 
“Paaudze” kopš 2012.
gada ikgadēji saskaņo 
nepieciešamo palīdzību 
mātes un bērna veselības 
aprūpei un nesavtīgi 
atbalsta Madonas 
slimnīcas vajadzības. 
2016. gadā slimnīca 
saņēma dāvinājumā no 
fonda ultrasonogrāfijas 
diagnostikas aparatūru – 
ehokardiogrāfu, 
ar kuru iespējama 
sirdskaites diagnostika 
jaundzimušajiem. Arī 
glābējsilīte (BabyBox) 
slimnīcas teritorijā ir 
ierīkota ar P. Avena fonda 
“Paaudze” atbalstu.

Sagatavoja  
ArtIS StUBUrS, 

SIA “Madonas slimnīca” 
valdes priekšsēdētājs
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Madonas novada pašvaldības domes  
31. augusta sēdes lēmumu pārskats

Kalsnavas pagastā

Nolemj palielināt Ma-
donas novada paš-

valdības kapitālsabiedrības SIA 
„Kalsnavas komunālais uzņē-
mums” (reģ. Nr. 45403026708) 
pamatkapitālu par 1 590 eiro, iz-
darot naudas ieguldījumu pamat-
kapitālā un pretī saņemot attiecī-
gu kapitāla daļu skaitu.

Nolemj iznomāt biedrī-
bai „Kalsnavas jaunieši” Mado-
nas novada pašvaldībai piekritī-
gas zemes vienības  ar kadastra 
apzīmējumu 70620110205, kas 
reģistrētas uz Madonas nova-
da pašvaldības vārda Zemesgrā-
matu nodaļā, nodalījuma Nr. 
100000108026, kopējā platība 
3.03 ha, daļu 200 m2 platībā ar 
apbūves tiesībām uz 9 gadiem. 

Lazdonas pagastā

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmuma un galvojuma kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmumu ņemšanu 
19 913,51 eiro apmērā Valsts ka-
sē uz 20 gadiem ar noteikto pro-
centu likmi un atlikto maksāju-
mu uz 2 gadiem projekta „Sporta 
laukuma izveide Lazdonas pa-
gastā”, ident. Nr. 16-05-AL23-
A019.2203-000015 būvniecības 
darbu veikšanai. Aizņēmumu iz-
ņemt un apgūt 2017. gadā un tā 
atmaksu garantēt ar Madonas 
novada pašvaldības budžetu.

Ošupes pagastā

Nolemj ierīkot pašvaldībai 
piederošā ēkā „Ošupes pamat-
skola”, Ošupes pagasts, Madonas 
novads, centrālo apkuri. Aptuve-
nās izmaksas – 35 000 eiro. Pēc 
iepirkuma rezultātu apstiprinā-
šanas, plānots ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē.

Nolemj veikt grozījumus Ma-
donas novada pašvaldības domes 
29.12.2016. lēmumā Nr. 720 (pro-
tokols Nr. 27, 15. p.) „Par Mado-
nas novada pašvaldības pagastu 
pārvalžu, Madonas pilsētas un to 
iestāžu amata vienību sarakstu 
apstiprināšanu” darbinieku ama-
ta vienību sarakstā ar 2017. ga-
da 1. septembri Degumnieku pa-
matskolā: 
• samazināt laboranta, profesijas 
kods 754901, amata vienību skai-
tu no 0,4 uz 0,2 ar algas likmi 381 
eiro mēnesī;
• samazināt – informātikas teh-
niķis, profesijas kods 351301, 
amata vienību skaitu no 0,75 uz 
0,3 ar algas likmi 488 eiro mēnesī;
• iekļaut – lietvedis, profesijas 
kods 334104, 0,45 amata vienī-
bas, ar algas likmi 488 eiro mē-
nesī;
• iekļaut – internāta skolotājs 
vispārizglītojošās izglītības iestā-
des, profesijas kods 235907, 0,4 
amata vienības ar algas likmi 680 
eiro mēnesī;
• iekļaut – internāta nakts aukle 
vispārizglītojošās izglītības iestā-
dēs, profesijas kods 531101, 1,14 
amata vienības ar algas likmi – 

minimālā stundu tarifa likme;
• grozīt – pavārs-virtuves vadī-
tājs, profesijas kods 515105, ama-
ta vienību skaitu no 0,75 uz 1 ar 
algas likmi 515 eiro mēnesī. 

Aronas pagastā

Nolemj reorganizēt Madonas 
novada Aronas pagasta pārval-
des struktūrvienību “Komunālā 
saimniecība” par struktūrvienī-
bu “Madonas novada Aronas pa-
gasta pārvaldes Īpašumu uzturē-
šanas nodaļa”.

Nolemj veikt izmaiņas “Ma-
donas novada pašvaldības domes 
29.12.2016. lēmumā Nr. 720 (pro-
tokols Nr. 27, 15. p.) „Par Mado-
nas novada pašvaldības pagastu 
pārvalžu, Madonas pilsētas un to 
iestāžu amata vienību sarakstu 
apstiprināšanu” – Aronas pagas-
ta amatu vienību sarakstā, izslē-
dzot no amatu vienību saraksta 
šādas amatu vienības ar 2017. ga-
da 30. septembri:
• Aronas pagasta pārvaldē – ap-
kopēja, profesijas kods 911201, 
amata vienību skaitu 0,5 ar algas 
likmi 381 eiro mēnesī;
• Sporta zālē – apkopējs, profe-
sijas kods 911201, amata vienību 
skaitu 1,8 ar algas likmi 381 ei-
ro mēnesī;
• Komunālajā saimniecībā – 
saimniecības pārzinis, profesijas 
kods 515111, amata vienību skai-
tu 0,4 ar algas likmi 529 eiro mē-
nesī;
• Komunālajā saimniecībā – ap-
kopējs (kopmītnē Melioratoru 
ielā 1), profesijas kods 911201, 
amata vienību skaitu 0,5 ar algas 
likmi 381 eiro mēnesī;
• Komunālajā saimniecībā – re-
montatslēdznieks, profesijas kods 
723302, amata vienību skaitu 0,9 
ar algas likmi 423 eiro mēnesī;
• Komunālajā saimniecībā – kap-
sētas pārzinis, profesijas kods 
515120, amata vienību skaitu 
0,85 ar algas likmi 381 eiro mē-
nesī;
• Kusas pamatskolā – direktora 
vietnieks (saimnieciskajā darbā), 
profesijas kods 134509, amata 
vienību skaitu 0,6 ar algas likmi 
624 eiro mēnesī;
• Kusas pamatskolā – apkopējs, 
profesijas kods 911201, amata 
vienību skaitu 5,7 ar algas likmi 
381 eiro mēnesī;
• Kusas pamatskolā – sētnieks, 
profesijas kods 961301, amata 
vienību skaitu 1,0 ar algas likmi 
381 eiro mēnesī;
• PII “”Sprīdītis” – saimniecības 
vadītāja, profesijas kods 515111, 
amata vienību skaitu 0,55 ar al-
gas likmi 393 eiro mēnesī;
• PII “”Sprīdītis” – apkopējs, 
profesijas kods 911201, amata 
vienību skaitu 0,4 ar algas likmi 
381 eiro mēnesī;
• PII “”Sprīdītis” – sētnieks, pro-
fesijas kods 961301, amata vienī-
bu skaitu 0,5 ar algas likmi 381 
eiro mēnesī;
• PII “”Sprīdītis” – kurinātājs 
(jūnijā, jūlijā, augustā), profesijas 
kods 816207, amata vienību skai-
tu 1,0 ar algas likmi 381 eiro mē-

nesī;
• Aronas pagasta kultūra – ap-
kopējs, profesijas kods 911201, 
amata vienību skaitu 0,5 ar algas 
likmi 381 eiro mēnesī;
• Aronas pagasta kultūra – apku-
res krāšņu kurinātājs, profesijas 
kods 818204, amata vienību skai-
tu 4 ar algas likmi 381 eiro mē-
nesī;

un iekļaujot amatu vienību 
sarakstā šādas amatu vienības 
jaunizveidotajā Aronas pagasta 
Īpašumu uzturēšanas nodaļā ar 
2017. gada 1. oktobri:
• nodaļas vadītājs, ceļu meistars, 
profesijas kods 121901, 311231, 
amata vienību skaitu 1,0 ar algas 
likmi 750 eiro mēnesī;
• remontatslēdznieks, auto-
mobiļa vadītājs, profesijas kods 
723302, 832201, amata vienību 
skaitu 1,0 ar algas likmi 480 ei-
ro mēnesī;
• remontstrādnieks, traktorteh-
nikas vadītājs, profesijas kods 
931302, 834106, amata vienību 
skaitu 1,0 ar algas likmi 515 ei-
ro mēnesī;
• palīgstrādnieks, santehni-
ķis, elektriķis, profesijas kods 
921403, 712601, 741101, amata 
vienību skaitu 1,0 ar algas likmi 
480 eiro mēnesī;
• saimniecības daļas vadītājs (pa-
matskolā, pārvaldē), mikroauto-
busa vadītājs, darba aizsardzī-
bas speciālists, profesijas kods 
515103, 832206, 311904, amata 
vienību skaitu 1,0 ar algas likmi 
590 eiro mēnesī;                                                                                                                           
• kapsētas pārzinis, profesijas 
kods 515120, amata vienību skai-
tu 0,85 ar algas likmi 381 eiro 
mēnesī;
• apkopējs (kopmītnē Meliorato-
ru ielā 1), profesijas kods 911201, 
amata vienību skaitu 0,5 ar algas 
likmi 381 eiro mēnesī;
• apkopējs, profesijas kods 
911201, amata vienību skaitu 8,9 
ar algas likmi 381 eiro mēnesī;
• Sētnieks, profesijas kods 
961301, amata vienību skaitu 1,5 
ar algas likmi 381 eiro mēnesī;
• saimniecības vadītāja (PII 
“Sprīdītis”), profesijas kods 
515111, amata vienību skaitu 
0,55 ar algas likmi 393 eiro mē-
nesī;
• apkures iekārtas operators 
(Lauteres kultūras namā), profe-
sijas kods 818213, amata vienību 
skaitu 0,5 ar algas likmi 381 ei-
ro mēnesī.

Dzelzavas pagastā

Nolemj veikt grozījumus Ma-
donas novada pašvaldības domes 
29.12.2016. lēmumā Nr. 720 (pro-
tokols Nr. 27, 15. p.) „Par Mado-
nas novada pašvaldības pagastu 
pārvalžu, Madonas pilsētas un to 
iestāžu amata vienību sarakstu 
apstiprināšanu” darbinieku ama-
ta vienību sarakstā ar 2017. gada 
1. septembri Dzelzavas internāt-
pamatskolā:
• palielināt ārsta, profesijas kods 
221101, amata vienību skaitu no 
0,1 uz 0,4, ar algas likmi 552 ei-
ro mēnesī;
• palielināt direktora vietnieka 

saimnieciskā darbā, profesijas 
kods 134509, amata vienību skai-
tu no 0,8 uz 1, ar algas likmi 552 
eiro mēnesī;
• samazināt masāžas māsas–
medmāsas, profesijas kods 
222113; 222134, amata vienību 
skaitu no 0,8 uz 0,4 ar algas likmi 
443 eiro mēnesī;
• samazināt naktsaukles, profe-
sijas kods 531101, amata vienību 
skaitu no 4,2 uz 2,6 ar algas likmi 
381 eiro mēnesī;
• izslēgt šofera, profesijas kods 
832201, 0,2 amata vienības;
• iekļaut fizioterapeita, profesi-
jas kods 226402, 0,4 amata vienī-
bas, ar algas likmi 443 eiro mē-
nesī; 
• iekļaut dežuranta, profesijas 
kods 962905, 0,4 amata vienības, 
ar algas likmi 381 eiro mēnesī.

Nolemj nodrošināt Mado-
nas novada Dzelzavas pansionā-
tā īslaicīgas aprūpes pakalpoju-
mu (sociālā gulta), sākot ar 2017. 
gada 1. septembri, un veikt gro-
zījumus Madonas novada pašval-
dības domes 28.11.2013. sēdes 
lēmuma Nr. 768 “ Par Madonas 
novada pašvaldības maksas pa-
kalpojumu cenrāžu apstiprināša-
nu” (protokols Nr. 26, 29. p.) pie-
likumā  Nr. 5  “Dzelzavas pagasta 
pārvaldē sniegtie maksas pakal-
pojumi un to izcenojumi”, nosa-
kot pakalpojuma maksu par īs-
laicīgas aprūpes pakalpojumu 
(sociālā gulta):
• pilna apjoma pakalpojumam 15 
eiro diennaktī,
• pakalpojumam bez medicīnis-
kās aprūpes, transporta pakalpo-
jumiem un  higiēnas precēm 12 
eiro diennaktī.

Īslaicīgas aprūpes pakalpo-
jumu pilnā apjomā apmaksā 
klients.

Nolemj piešķirt finansējumu 
Dzelzavas pamatskolas krāšņu 
remontam 3 500 eiro apmērā no 
novada budžeta nesadalītajiem  
līdzekļiem.

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmuma un galvojuma kontroles 
un pārraudzības padomi atbalstīt 
aizņēmumu ņemšanu 58 119,75 
eiro apmērā Valsts kasē uz 20 ga-
diem ar noteikto procentu likmi 
un atlikto maksājumu uz 2 ga-
diem, projekta „Aprīkojuma ie-
gāde Dzelzavas pagasta kultūras 
namam”, ident. Nr. 16-05-AL23-
A019.2203-000014 īstenošanai. 
Aizņēmumu izņemt un apgūt 
2017. gadā un tā atmaksu garan-
tēt ar Madonas novada pašvaldī-
bas budžetu.

Par Madonas novada 
pašvaldības komisijām

Apstiprina Jaunatnes lietu 
komisiju 10 locekļu sastāvā:

Madonas novada pašvaldības 
domes deputāts Gatis Teilis,  

Madonas novada pašvaldības 
domes deputāte Inese Strode,  

Bāriņtiesas pārstāve, Mado-
nas novada bāriņtiesas priekšsē-
dētāja Inga Lediņa,

Sociālā dienesta pārstāve, So-
ciālā darbiniece Liezēres pagastā 
Ilze Jansiņa,

Bērnu un jauniešu cen-
tra pārstāve, Madonas Bēr-
nu un jauniešu centra direktore 
Gunita Kļaviņa,

Izglītības nodaļas pārstāvis, 
Izglītības nodaļas izglītības dar-
ba speciāliste Gundega Puķīte, 

Valsts Policijas pārstāve Ive-
ta Vāvere, 

Madonas novada pašvaldības 
kārtībnieks Gatis Kušķis, 

Valsts probācijas dienesta pār-
stāve, Valsts probācijas dienes-
ta Madonas teritoriālās struktūr-
vienības vadītāja Valda Buiķe,

Jauniešu domes priekšsēdē-
tājs.

 
Apstiprina komisiju interešu 

izglītības programmu izvērtēša-
nai un mērķdotāciju sadalei 5 lo-
cekļu sastāvā:

Deputāte Valda Kļaviņa,
Izglītības nodaļas vadītāja 

Solvita Seržāne,
Izglītības nodaļas vadītājas 

vietniece Sarmīte Jansone,
Madonas Bērnu un jauniešu 

centra direktora vietniece Vija 
Nellija Pelše,

Madonas Bērnu un jauniešu 
sporta skolas direktora vietnieks 
Jānis Irbe, 

Izveido Zvejniecības un medī-
bu tiesību komisiju 9 locekļu sa-
stāvā:

Komisijas priekšsēdētājs – Ai-
gars Šķēls, 

Komisijas priekšsēdētāja viet-
nieks – Guntis Ķeveris,

Komisijas locekļi – Andris Sak-
ne, Arvīds Greidiņš, Juris Strods, 
Jānis Zeltiņš, Dainis Tučs, Ro-
berts Šņepsts, Bruno Kokars.

Nolemj aizstāt Medību koor-
dinācijas komisijas locekli Daci 
Brosovu ar Judīti Podnieci (Lau-
ku atbalsta dienesta pārstāvis), 
kas komisijas sastāvā tiek apstip-
rināta uz termiņu līdz 2018. gada 
9. septembrim. 

Par priekšlikumu 
Zemkopības ministrijai  

Nolemj lūgt Zemkopības mi-
nistriju ierosināt grozījumus Mi-
nistru kabineta 02.05.2007. no-
teikumu Nr. 295 “Noteikumi par 
rūpniecisko zvejas iekšējos ūde-
ņos” 29.4. apakšpunktā, papildi-
not ezeru sarakstu ar Kālezera 
nosaukumu, lai Kālezerā pilnībā 
aizliegtu rūpniecisko zveju (paš-
patēriņa un komerciālo zveju).

Par finansējuma 
piešķiršanu

Nolemj piešķirt papildus fi-
nansējumu 3 472,94 eiro apmē-
rā pedagogu darba samaksai Bēr-
zaunes pagasta PII “Vārpiņa” no 
pašvaldības budžetā pedagogu 
darba samaksai paredzētā finan-
sējuma.

Nolemj nodrošināt partnera 
līdzfinansējumu biedrībai “homo 
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ecos” projekta “Plant-a-tree-me-
ži un dabas vērtības Latvijā” īste-
nošanai 300 eiro apmērā (no ku-
riem 200 eiro finanšu līdzekļi un 
100 eiro ieguldījums natūrā) no 
novada budžeta nesadalītajiem 
līdzekļiem Latvijas vides aizsar-
dzības fonda administrācijas iz-
sludinātā projektu konkursa ak-
tivitātes „Latvijas vides un dabas 
vērtību apzināšana un izcelšana, 
godinot Latvijas valsts pastāvēša-
nas simtgadi” īstenošanai.

Nolemj piešķirt finansēju-
mu 226,27 eiro apmērā Mado-
nas reģiona audžuģimeņu biedrī-
bai “Spēkavots” šā gada augustā 
biedrības biedriem organizētās 
ekskursijas transporta izdevu-
miem no pašvaldības budžeta ne-
sadalītajiem līdzekļiem.

Nolemj 2018. gada budžeta 
projektā paredzēt finansējumu 
biedrībai “Nigestes amatniecības 
nams” projekta “Simtgades bēr-
ni” īstenošanai  2821,50 eiro.

Par aizņēmuma ņemšanu 
izglītības iestāžu 
materiāltehniskās bāzes 
atjaunošanai

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pār-
raudzības padomi atbalstīt aiz-
ņēmuma ņemšanu 61 060 ei-
ro apmērā Valsts kasē ar atlikto 
maksājumu uz 1 gadu un at-
maksas termiņu uz 10 gadiem ar 
Valsts kases noteikto procentu 
likmi 2017. gada izglītības iestāžu 
investīciju projektu īstenošanai – 
jaunu datoru un programmu no-
drošinājuma iegādei. Izņemt un 
apgūt aizņēmumu 2017. gadā un 
tā atmaksu garantēt ar Madonas 
novada pašvaldības budžetu.

Par aizņēmuma ņemšanu  
bērnu rotaļu laukumu 
labiekārtošanai

Nolemj lūgt Pašvaldību aizņē-
mumu un galvojumu kontroles 
un pārraudzības padomi atbalstīt 
aizņēmuma ņemšanu 129 905,60 
eiro apmērā Valsts kasē ar atlik-
to maksājumu uz 3 gadiem un at-
maksas termiņu uz 20 gadiem ar 
Valsts kases noteikto procentu 
likmi 2017. gada Madonas nova-
da pašvaldības prioritāro investī-
ciju projektu īstenošanai – bērnu 
rotaļu laukumu iekārtu piegādei 
un uzstādīšanai Madonas novada 
Biksēres ciemā, Sarkaņu pagastā 
un Madonas pilsētā Upes skvērā 
un Priežu kalnā. Aizņēmumu iz-
ņemt un apgūt 2017. gadā un tā 

atmaksu garantēt ar Madonas 
novada pašvaldības budžetu.

Nolemj lūgt pašvaldību aizņē-
mumu un galvojumu kontroles 
un pārraudzības padomi atbalstīt 
aizņēmuma ņemšanu 239 975,67  
eiro apmērā Valsts  kasē ar atlik-
to maksājumu uz 3 gadiem un at-
maksas termiņu uz 20 gadiem ar 
Valsts kases noteikto procentu 
likmi 2017. gada Madonas nova-
da pašvaldības izglītības iestāžu 
investīciju projektu īstenošanai – 
bērnu rotaļu laukumu iekārtu 
piegādei un uzstādīšanai Mado-
nas novada pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs:
• Aronas pagasta PII “Sprīdītis” 
Kusā,
• Barkavas pagasta PII “Ābelīte”,
• Bērzaunes pagasta PII “Vārpi-
ņa” Sauleskalnā, 
• Ošupes pagasta Degumnieku 
pamatskolā,
• Dzelzavas internātpamatskolā,
• Dzelzavas pagasta PII “Rūķis” 
Aizpurvē,
• Kalsnavas pagasta PII “Lācītis 
Pūks” Aiviekstē,
• Lazdonas pamatskolā,
• Liezēres pamatskolā, Ozolos,
• Ļaudonas pagasta PII “Brī-
numdārzs”,
• Madonas PII “Kastanītis”,
• Mārcienas sākumskolā,
• Mētriena pamatskolā,
• Praulienas pagasta  PII “Pasa-
ciņa”,
• Vestienas pamatskolā.

Aizņēmumu izņemt un apgūt 
2017. gadā un tā atmaksu garan-
tēt ar Madonas novada pašvaldī-
bas budžetu.

Par  atbrīvojumu no telpas 
nomas maksas 

Nolemj piešķirt biedrībai 
“Melnais piens” atbrīvojumu no 
telpu nomas maksas uz 2 gadiem 
Augu ielā 27, Madonā, ar iespēju 
līgumā noteikto termiņu pagari-
nāt, ja biedrībai ir sabiedriskā la-
buma statuss. 

Veic budžeta grozījumus

Apstiprina saistošos no-
teikumus Nr. 18 „Par grozīju-
miem Madonas novada pašvaldī-
bas saistošajos noteikumos Nr. 2 
„Par Madonas novada pašvaldī-
bas 2017. gada budžetu””.

Apstiprināti ar Mado-
nas novada pašvaldības domes 
31.08.2017. lēmumu Nr.482 (pro-
tokols Nr. 20, 59. p.).

Noteikumi pieņemti ar liku-
mu noteikto pašvaldības funkci-
ju un uzdevumu izpildes nodro-
šināšanai.

Izteikt Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 
2 „Par Madonas novada pašvaldī-
bas 2017. gada budžetu” (apstip-
rināti 2017. gada 26. janvāra do-
mes sēdē, protokols Nr. 3, 13. p.) 
1. punktu šādā redakcijā:

„Apstiprināt  Madonas no-
vada pašvaldības pamatbudžetu 
2017. gadam ieņēmumos 23 223 
537 eiro apmērā”.

Izteikt Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 
2 „Par Madonas novada pašvaldī-
bas 2017. gada budžetu” (apstip-
rināti 2017. gada 26. janvāra do-
mes sēdē, protokols Nr. 3, 13. p.) 
2. punktu šādā redakcijā:

„Apstiprināt  Madonas no-
vada pašvaldības pamatbu-
džetu 2017. gadam izdevumos  
24 971 809 eiro apmērā”.

Izteikt Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 
2 „Par Madonas novada pašvaldī-
bas 2017. gada budžetu” (apstip-
rināti 2017. gada 26. janvāra do-
mes sēdē, protokols Nr. 3, 13. p.) 
3. punktu šādā redakcijā:

“Apstiprināt Madonas nova-
da  pašvaldības speciālo budže-
tu 2016. gadam ieņēmumos 1 054 
984 eiro apmērā, izdevumus 983 
492 eiro apmērā”.

Par azartspēļu 
organizēšanu Madonas 
novadā 

Nolemj atļaut organizēt tota-
lizatoru un derības:
• SIA „Joker LTD” (reģ. Nr. 
40003266078, juridiskā adrese: 
Katrīnas iela 12, Rīga, LV 1045) 
SIA „Joker LTD” īpašumā eso-
šajā ēkā Saules ielā 14, Madonā, 
Madonas novadā;
• SIA „Olympic Casino Latvia” 
(reģ. Nr. 40003264397, juridiskā 
adrese: Kronvalda bulvāris 3, Rī-
ga, LV 1010) SIA „Olympic Casi-
no Latvia” struktūrvienībā Sau-
les ielā 37, Madonā, Madonas 
novadā.

Madonas novada pašvaldības 
domes lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvās rajona tiesas at-
tiecīgajā tiesu namā pēc pieteicē-
ja adreses (fiziskā persona – pēc 
deklarētās dzīves vietas vai ne-
kustamā īpašuma atrašanās vie-
tas, juridiskā persona – pēc ju-
ridiskās adreses) viena mēneša 
laikā no lēmuma paziņošanas 
dienas.

Kā arī nolemj uzdot pašval-
dības kārtībniekiem un aicināt 
Valsts policiju pievērst pastipri-
nātu uzmanību sabiedriskās kār-
tības noteikumu ievērošanai Ma-
donas pilsētā esošo azartspēļu 
organizēšanas vietu tuvumā.

Par valsts budžeta mērķdotāciju sadalīšanu

Nolemj sadalīt un izmaksāt piešķirto 2017. gada otrā pusgada 
valsts budžeta mērķdotāciju Madonas novada tautas mākslas kolektī-
vu vadītājiem saskaņā ar pielikumu Madonas novada pašvaldības do-
mes 31.08.2017. lēmumam Nr. 466 (protokols Nr. 20, 43. p.):

Kolektīva nosaukums

Atalgojums  
6 mēnešiem,  

VSAOI 23,59%  
EUR

Bērzaunes pagasta vīru koris “Gaiziņš” 363

Jauktais koris “Madona” 363

Kalsnavas pagasta sieviešu koris “Silvita” 363

Ļaudonas pagasta jauktais koris “Lai top” 363

Madonas senioru koris “Mantojums” 363

Mētrienas pagasta sieviešu koris “Jūsma” 363

Praulienas pagasta jauktais koris 363

Barkavas kultūras nama senioru deju kopa “Klabdancis” 363

Barkavas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs 363

Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Atāls”

363

Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama jauniešu deju kolektīvs 363

Madonas pilsētas kultūras nama deju kolektīvs “Atvasara” 363

Dzelzavas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Zīļuki” 363

Kalsnavas pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Kalsnava” 363

Kalsnavas pagasta kultūras nama deju kolektīvs “Jāņukalns” 363

Ļaudonas pagasta kultūras nama senioru deju kolektīvs “Divi krasti” 363

Madonas pilsētas kultūras nama deju kolektīvs “Vidzeme” D 363

Madonas pilsētas kultūras nama deju kolektīvs “Vidzeme” B2 363

Mētrienas pagasta Tautas nama deju kolektīvs “Meteņi” 363

Mētrienas Tautas nama senioru deju kolektīvs “Mētra” 363

Ošupes pagasta Degumnieku tautas nama deju kolektīvs “Degumnieki” 363

Praulienas pagasta Saikavas Tautas nama deju kopa “Saikavieši” 363

Praulienas pagasta Saikavas Tautas nama jauniešu deju kopa 363

Sarkaņu pagasta Tautas nama “Kalnagravas” deju kolektīvs “Resgaļi” 363

Sarkaņu pagasta Tautas nama “Kalnagravas” deju kolektīvs B2 363

Sarkaņu pagasta Tautas nama “Kalnagravas” senioru deju kolektīvs 
“Senči”

363

Sarkaņu pagasta Tautas nama “Kalnagravas” vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Labākie gadi”

363

Lauteres kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs 363

Liezēres pagasta deju kolektīvs 363

Madonas kultūras nama koklētāju ansamblis”Rasa” 363

J.Norviļa Madonas Mūzikas skolas koklētāju ansamblis 363

 Kopā 11253

Kolektīva nosaukums
Atalgojums 6 

mēnešiem, VSAOI 
23,59% EUR

Barkavas folkloras kopa “Madava” 181,5

Madonas folkloras kopa “Vērtumnieki” 181,5

Sarkaņu folkloras kopa “Libe” 181,5

Sarkaņu Tautas nama „Kalnagravas” jauktais vokālais ansamblis 
“Rondo”

181,5

Sarkaņu Tautas nama „Kalnagravas” aušanas un rokdarbu pulciņš 181,5

Dzelzavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Variants” 181,5

Madonas pilsētas kultūras nama vokālā grupa „Thesoundeffect” 181,5

 Kopā 1270,5

Sagatavoja LAIMA LIePIņA, 
Administratīvās nodaļas vadītāja 

Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties www.madona.lv 
vai klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1

29. augustā valdība izsludināja 
ārkārtas stāvokli 27 novados, un tas 
ilgs līdz 2017. gada 30. novembrim. 
Ārkārtas stāvoklis lauksaimniecības 
sektorā izsludināts Aglonas, 
Baltinavas, Balvu, Ciblas, 
Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, 
Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, 
rēzeknes, riebiņu, rugāju, 
Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes, 
Alūksnes, Jēkabpils, Madonas, 
Lubānas, Gulbenes, Cesvaines, 

Varakļānu un Krustpils novados.

Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrija sa-
darbībā ar Finanšu ministriju 
līdz šā gada 29. septembrim no-
lēmusi izvērtēt pašvaldību pie-
prasījumus zaudējumu kom-
pensēšanai par nodarītiem 
zaudējumiem pašvaldību infra-
struktūras objektiem, kā arī iz-
vērtēs pašvaldību iesniegto infor-

māciju par privātajiem mājokļiem 
un pašvaldību sniegto atbalstu 
iedzīvotājiem ārkārtas situācijā. 
Lauksaimnieki, kuriem lauk-
saimniecības platības ir dekla-
rētas Lauku atbalsta dienestā, 
kompensācijām iespējams pie-
teikties elektroniski līdz 1. oktob-
rim. Savukārt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības minis-
tra Kaspara Gerharda (VL-TB/
LNNK) vadībā izveidotā koordi-

nācijas padome lietavu un plūdu 
radīto seku likvidēšanai līdz 1. no-
vembrim veiks pieteikto platību 
apsekošanu un situācijas izvērtē-
šanu. Attiecīgi pēc tam Zemkopī-
bas ministrija informēs Ministru 
kabinetu par kopējiem zaudē-
jumiem lauksaimniekiem. Pre-
cīzi kompensāciju saņemša-
nas kritēriji vēl nav skaidri. 
Madonas novadā postījumus pie-
dzīvojuši Barkavas, Mētrienas, 

Praulienas un Ošupes pagasti. 
Neskaidrību gadījumā, lūgums 
vērsties Lauku atbalsta dienes-
tā (Saieta laukumā 1, 114. kab. 
1. stāvā, Madonā, tālr. 64860998) 
vai Latvijas Lauku konsultāciju 
centrā (Poruka ielā 2, Madonā, 
tālr. 64807688; 28662917).

Sagatavoja ILZe rIeKStIņA, 
Madonas novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Ārkārtas situācija 27 novados saistībā ar lietavu un plūdu radītajiem zaudējumiem 
lauksaimniekiem Latgalē, Zemgalē un Vidzemē
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Paziņojums par lokālplānojuma 
nekustamā īpašuma “Lejas ruļļi”, 
Lazdonas pagasts, Madonas novads zemes 
vienībās ar kadastra apzīmējumiem 7066 
001 0028 un 7066 001 0029, kas groza 
Madonas novada teritorijas plānojumu, 
izstrādes uzsākšanu 

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības do-
mes 2017. gada 31. augusta lēmumu Nr. 470 
“Par lokālplānojumu nekustamā īpašuma “Le-
jas Ruļļi”, Lazdonas pagasts Madonas nova-
dā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
70660010028 un 70660010029,  kas groza Mado-
nas novada teritorijas plānojumu” (domes sēdes 
protokols Nr. 20, 47. p.) ir uzsākta lokālplāno-
juma izstrāde un apstiprināts darba uzdevums.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt 
teritorijas plānojumu, lai radītu priekšnoteiku-
mus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, mainīt te-
ritorijas plānojumā noteikto atļauto teritorijas 
izmantošanu, pašreiz zemes gabalā atļauto teri-
torijas izmantošanu Lauku zemes (L1) un Meža 
zemes (M) uz publiskās apbūves teritoriju (P), 
noņemot apgrūtinājumu – Meža aizsargjosla ap 
pilsētu, pamatojot teritorijas plānojuma grozīju-
mu nepieciešamību.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokāl-
plānojuma izstrādei adresējami Madonas no-
vada pašvaldībai Saieta laukums 1, Madona, 
Madonas novads, LV 4801, fiziskām personām 
norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām 
personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, ad-
resi līdz 2017. gada 15. oktobrim.

Paziņojums par publisko apspriešanu
Saskaņā ar Madonas novada 

pašvaldības domes 2017. gada 31. 
augusta lēmumu Nr. 471 (domes 
sēdes protokols Nr. 20, 48. p.) 
publiskai apspriešanai ir nodotas 
lokālplānojums zemes vienībās 
ar kadastra Nr. 70010011570; 
7001011569; 70010011571; 
70010011572, 70010011373, 
Saules ielā, Madonas pilsētā, Ma-
donas novadā, kas groza Mado-
nas novada teritorijas plānoju-
mu, un tā Vides pārskata pirmās 

redakcijas.
 Publiskās apspriešanas laiks ir 
noteikts no 2017. gada 15. septem-
bra līdz 2017. gada 15. oktobrim.

Visi interesenti ar lokālplāno-
juma un tā Vides pārskata pirmo 
redakciju var iepazīties Madonas 
novada pašvaldībā Saieta laukumā 
1, 204. kab., Madonā, Madonas no-
vadā un Madonas novada pašval-
dības mājaslapā sadaļā “Pašvaldī-
ba – Sabiedrības līdzdalība”.
Sabiedriskā apspriedes sanāks-

me notiks 2017. gada 28. septem-
brī plkst. 15.00 3. stāva zālē Saie-
ta laukumā 1, Madonā, Madonas 
novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un 
ierosinājumus par lokālplānoju-
ma un vides pārskata pirmo re-
dakciju  iesniegt Madonas nova-
da pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 
101. kab., Madonā, LV 4801 vai 
elektroniski pa e-pastu: dome@
madona.lv līdz 2017. gada 15. ok-
tobrim, fiziskām personām norā-

dot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas 
adresi, juridiskām personām no-
rādot reģistrācijas numuru, reģis-
trācijas un darbības vietas adresi.

Kontaktpersonas attīstības 
plāna izstrādei: Madonas novada 
pašvaldības Attīstības nodaļas te-
ritorijas plānotāja Ilona Gleizde, 
e-pasts: ilona.gleizde@madona.
lv, tel. 25615880, adrese: Saieta 
laukums 1, 204. kabinets, Mado-
na, Madonas novads, LV-4801.

Pielikums Nr. 2
APSTIPRINĀTS ar Madonas novada pašvaldības 
31.08.2017. lēmumu Nr. 470 (protokols Nr. 20., 47. p.)

Lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Lejas ruļļi”, Lazdonas pagasts, Madonas novads 
zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 70660010028 un 70660010029, kas groza 
Madonas novada teritorijas plānojumu, robežas

Paziņojums par lokālplānojuma 
nekustamajam īpašumam Bērzu ielā 
27, Madonas pilsētā, Madonas novadā, 
kadastra apzīmējums 700 0011693, 
kas groza Madonas novada teritorijas 
plānojumu, izstrādes uzsākšanu 

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības do-
mes 2017. gada 31. augusta lēmumu Nr. 487 “ Par 
lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Bērzu 
ielā 27, Madonas pilsētā, Madonas novadā, kadas-
tra apzīmējums 70010011693, kas groza Madonas 
novada teritorijas plānojumu” (domes sēdes pro-
tokols Nr. 20, 47. p.) ir uzsākta lokālplānojuma iz-
strāde un apstiprināts darba uzdevums.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt te-
ritorijas plānojumu, lai radītu priekšnoteikumus 
teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, mainīt teritori-
jas plānojumā noteikto atļauto teritorijas izman-
tošanu, pašreiz zemes gabalā atļauto teritorijas 
izmantošanu Dabas un apstādījumu teritoriju 
(DA1) – kapsētu teritorija uz Dabas un apstādī-
jumu teritoriju (DA), uzliekot apgrūtinājumu – 
Meža aizsargjosla ap pilsētu, pamatojot teritori-
jas plānojuma grozījumu nepieciešamību.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokāl-
plānojuma izstrādei adresējami Madonas no-
vada pašvaldībai Saieta laukums 1, Madona, 
Madonas novads, LV-4801, fiziskām personām 
norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām 
personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, ad-
resi līdz 2017. gada 15. oktobrim.

Pielikums Nr. 2
APSTIPRINĀTS ar Madonas novada pašvaldības domes
31.08.2017. lēmumu Nr. 487 (protokols Nr. 20., 64. p.)

Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Bērzu ielā 27, Madonas pilsētā, Madonas novadā, 
kadastra apzīmējums 70010011693, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, robežas

Sagatavoja ILONA GLeIZDe, 
Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja

Pieejami  
lielie atkritumu 
maisi
Kā ik katru rudeni, arī šoruden 
madoniešiem tiek piedāvāta 
iespēja saņemt lielos maisus, 
kur savākt tā saucamos  
zaļos atkritumus.  
Šie maisi BŪS PIeeJAMI  
līdz oktobra beigām.

Vien atgādinām, ka 
lielajos maisos drīkst 
likt tikai un vienīgi zaļo 
masu – puķu lakstus, zāli, 
lapas, nelielus koku zarus, 
arī skaidas un līdzīgus 
atkritumus, bet nekādā 
gadījumā tos nevar piepildīt 
ar sadzīves atkritumiem – 
plastmasas pudelēm, stikla 
taru, šīferi, akmeņiem, 
būvgružiem, zemi, 
makulatūru, lielgabarīta 
atkritumiem utt. 

Lielos maisus iespējams 
saņemt Madonas novada 
pašvaldības īpašumu 
uzturēšanas nodaļā (Gaujas 
ielā 37) vai arī pieteikt tos pa 
tālruni 29287466. Maisus pēc 
to piepildīšanas pašvaldība 
izvedīs bez maksas. 

Madonā tiks 
uzstādīta mobilo 
ierīču uzlādes 
stacija
Charge up jeb mobilo ierīču 
uzlādes stacija ir paredzēta 
mobilo telefonu, planšetdatoru 
vai jebkāda cita veida 
elektroierīču uzlādēšanai, 
pievienojot USB vadu.

Savas ierīces vienlaicīgi 
var uzlādēt 3 lietotāji (uzlādi 
var veikt no divām USB 
izejām vai viena virsmā 
iebūvēta bezvadu lādētāja). 
Uzlādes ātrums ir tāds 
pats, kā lādējot telefonu no 
elektrotīkla.

Elektroenerģiju 
uzlādes stacijai nodrošina 
saules paneļi, tāpēc tā ir 
novietojama dažādās vietās 
un tai nav nepieciešams 
elektrotīkla pieslēgums.

Charge up staciju ir 
paredzēts novietot Madonā, 
Saieta laukumā 1, lai tā būtu 
brīvi pieejama ikvienam 24 
stundas diennaktī. 
Ziemas sezonā stacija tiks 
pārvietota uz Madonas sporta 
centru. 

Uzstādīšanas laiks –  
šī gada septembra nogale.
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Lauku atbalsta dienesta LeADer programmas projekti
Projektā “Sporta lauku-
ma izveide Lazdonas pagas-
tā”, ident. Nr. 16-05-AL23-
A019.2203-000006, tiek 
veidots publiskais sporta lau-
kums, kurā ietilps strītbola 
laukums, volejbola laukums 
un labiekārtota teritorija uz-
stādot skatītāju soliņus, at-
kritumu urnas un žogu. Pro-
jekta kopējās izmaksas – EUR 
22 314,98, t.sk. Lauku atbalsta 
dienesta finansējums – EUR 
10 949,34 un Madonas novada 
pašvaldības līdzfinansējums – 
EUR 11 365,64. Būvdarbus 
projektā veic SIA “HETA Bū-
ve”. Projekta īstenošanas ter-
miņš ir 31.10.2017.

Madonas novadā tiks ierīkoti 
jauni, mūsdienīgi bērnu 
rotaļu laukumi

Madonas novada pašvaldība 
Meža dienu 2017 ietvaros 
realizē Latvijas Pašvaldību 
savienības (LPS) projektu 
“Pašvaldību labie darbi parkos 
Latvijas simtgadei”, sastādot 
jaunus kokaugus Mīlestības 
graviņā. Madonas Īpašumu uzturēšanas nodaļas 
labiekārtošanas darbu speciālistes Gitas Lutces un 
ainavu arhitektes Agneses Silupas vadībā skolēniem 
septembra mēnesī bija izzinošā un praktiskā 
veidā iespēja stādīt kokaugus kā paliekošu vērtību 
nākamajām paaudzēm.

Latvijas pašvaldību Meža die-
nu tradīcijas (2016.–2018. g.) mēr-
ķis ir padarīt Latviju krāšņāku ar 
koku stādījumiem un/vai mazo ko-
ka arhitektūras objektu izvieto-
šanu parkos gatavojoties Latvijas 
simtgadei.  Meža dienu moto: “Ko-

pā nākotnes mežam!”. Projekta finansētāji – Meža 
attīstības fonds un Meža dienas.

Sagatavoja AGNeSe SILUPA, 
Madonas novada pašvaldības ainavu arhitekte

Projekts “Jauniešu cen-
tra izveide Sarkaņu pagas-
tā”, ident Nr. 16-05-AL23-
A019.2203-000009, paredz 
izveidot konferenču – atpū-
tas telpu jauniešu centrā, 
kā arī iegādāties aprīkoju-
mu (spēles, mēbeles u.c.), kas 
paredzēts jauniešiem brīvā 
laika pavadīšanai. Projekta 
ietvaros ir izstrādāta būvnie-
cības ieceres dokumentācija 
konferenču – atpūtas telpas 
izveidei. Būvniecības ieceres 
dokumentācijas izstrādi vei-
ca SIA “Trast Būve” par ko-
pējo summu EUR 3 576,76.

Projekts “Kultūrvēsturis-
kā mantojuma un ama-
tu prasmju skolas pilnvei-
došana Sarkaņu pagastā”, 
ident. Nr. 16-05-AL23-
A019.2203-000013, paredz 
veikt Sarkaņu pagasta Ama-
tu skolā un Madonas no-
vadpētniecības un mākslas 
muzeja filiāles telpās grīdu 
atjaunošanu, kanalizācijas 
sistēmas atjaunošanu, pub-
lisko tualešu atjaunošanu, 
telpu kosmētiskos remontus 
un telpu pārplānošanu, elek-
troinstalācijas atjaunošanu, 
UAS sistēmas atjaunošanu. 
Projekta ietvaros būvniecī-
bas ieceres dokumentācija 
izstrādi veica SIA “Trast Bū-
ve” par kopējo summu EUR 
6 154,06.

Projektā “Apkures un venti-
lācijas sistēmas atjaunoša-
na Vestienas muižas ēkā”, 
ident Nr. 16-05-AL23-

Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei

A019.2201-000008, pare-
dzēts Vestienas muižas ēkā 
izbūvēt ventilācijas un apku-
res centralizēto sistēmu, no-
drošinot labvēlīgu vidi Vestie-
nas pamatskolas izglītojamiem 
un personālam. Šobrīd objek-
tā noris būvniecības darbi, ku-
rus veic SIA “Hektors” par ko-
pējos summu EUR 82 661,10, 
būvuzraudzību nodrošina SIA 
“Halle B” par kopēju summu 
EUR 1 452,00 un autoruzrau-
dzību nodrošina SIA “C pro-
jekti” par kopējo summu EUR 
907,50. Projekta kopējās iz-
maksas – EUR 85 020,60, t.sk. 
Lauku atbalsta dienesta finan-
sējums – EUR 40 000,00 un 
Madonas novada pašvaldības 
finansējums – EUR 45 020,60. 
Projekta īstenošanas termiņš ir 
01.02.2018. 

Projektā “Aprīkojuma iegāde 
Dzelzavas pagasta kultūras na-
mam”, ident Nr. 16-05-AL23-
A019.2203-000014, paredzēts 
iegādāties jaunu skaņu apara-
tūru, gaismu sistēmu, skatuves 
aizkarus un krēslus, nodroši-
not kvalitatīvu kultūras dzī-
vi Dzelzavas pagasta kultūras 
namā. Skaņu aparatūras pie-
gādi un uzstādīšanu veic SIA 
“AJV Grupa” par kopējo sum-
mu EUR 26 713, 09, gaismu 
sistēmas piegādi un uzstādī-
šanu – SIA “Čivix” par kopējo 
summu EUR 7 885,27, skatu-
ves aizskaru piegādi un uzstā-
dīšanu veic SIA “Atspulgs lo-
giem” par kopējo summu EUR 
12 002,19 un krēslu piegādi –  
SIA “Lazurīts S” par kopēju 

summu EUR 11 519,20. Pro-
jekta kopējās izmaksas – EUR 
58 119,75, t.sk. Lauku atbalsta 
dienesta finansējums – EUR 
11 200,00 un Madonas nova-
da pašvaldības finansējums – 
EUR 46 919,75. Projekta īste-
nošanas termiņš ir 02.10.2017.

Projekts “Sociālo pakal-
pojumu uzlabošana Ma-
donas novada Kalsnavas 
pa gastā”, ident. Nr. 16-05-AL23-
A019.2204-000002, paredz ie-
gādāties speciālo inventāru, 
kas nodrošinātu un atrisinā-
tu invalīdu pārvietošanos no-
vada teritorijā. Centrā pare-
dzēts veikt arī remontdarbus 
(centra atrašanās vieta – Ve-
setas iela 4), kas nodrošinātu 
piekļuvi invalīdiem ar kustī-
bu traucējumiem, WC pārbū-
vi atbilstoši vides pieejamībai 
un invalīdiem, telpu kosmētis-
ko remontu, āra durvju pārbū-
vi, pandusu izbūvi un virtuves 
izbūvi uzstādot arī aprīkoju-
mu. Aktīvās atpūtas brīžiem 
projekta ietvaros paredzēts ie-
gādāties 10 sēžammaisus un 
mūzikas centru. Centru būs ie-
spējams izmantot un apmeklēt 
cilvēkiem ar invaliditāti. Būv-
niecības ieceres dokumentāci-
ju projekta ietvaros veica SIA 
“Comment” par kopējo summu 
EUR 1 290,00.

Informāciju sagatavoja  
INDrA KĀrKLIņA, 

Attīstības nodaļas projektu 
sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste

Pašreizējais Madonas PII “Kastanītis” rotaļu laukums pirms jauno rotaļu 
iekārtu uzstādīšanas.                                                             D. VeCKALNIņA foto

Projekta “Bērnu rotaļu laukumu 
iekārtu piegāde un uzstādīšana 
Madonas novadā” ietvaros 
tiks veikta jaunu bērnu rotaļu 
laukumu elementu uzstādīšana 
visās Madonas novada pirmsskolas 
izglītības iestādēs, t.sk. Madonas 
PII “Kastanītis” un izveidoti 
4 publiskie rotaļu laukumi – 
Biksēres ciemā, Sarkaņu pagastā 
un Madonas pilsētas Upes skvērā 
(esošā publiskā rotaļu laukuma 
vietā) un Priežu kalnā.

Pēc veiktās bērnu rotaļu lau-
kumu apsekošanas 2016. gadā vi-
sās Madonas novada pirmsskolas 
izglītības iestādēs, kā arī publis-
kajos rotaļu laukumos, tika kon-
statēts, ka esošās rotaļu iekārtas 
ir fiziski un morāli novecojušas.  
Esošā situācija pirmsskolas izglī-
tības iestādēs norādīja uz to, ka 
iekārtas ir vairāk kā 20 gadus ve-
cas, tās ir nedrošas bērniem un 
rotaļu ierīces lielākoties neatbilst 
EN 1176 standartam (standarts 
par rotaļu ierīču aprīkojuma dro-
šību), savukārt publiskie lauku-
mi nenodrošina mūsdienīga ro-
taļu laukuma prasības. Ņemot 
vērā šos aspektus, ir nepiecieša-
ma nedrošo vai morāli novecoju-
šo iekārtu demontāža un rotaļu 
laukumu aprīkošana ar jaunām, 
mūsdienīgām un standartiem at-
bilstošām iekārtām

 Bērnudārzos tiks uzstādī-
tas 6–17 gab. rotaļu iekārtu vie-
nības, kuru komplektācija ļaus 
nodrošināt pilnvērtīgas un inte-

resantas rotaļas ārtelpā, pilnvei-
dojot bērnu fiziskās, emocionā-
lās, sociālās un kognitīvās spējas. 
Biksēres ciemā publiskajā rota-
ļu laukumā paredzēts uzstādīt 
10 jaunas iekārtas, t.sk. vingro-
šanas kompleksus bērniem un 1 
āra trenažieri. Madonas pilsētā 
divos publiskajos laukumos ir pa-
redzēts uzstādīt kopskaitā 36 ie-
kārtu vienības (rotaļu, vingroša-
nas kompleksi dažādām vecuma 
grupām, šūpoles, atsperšūpoles, 
karuseļi, āra trenažieri u.c. akti-
vitāšu elementi), tādējādi nodro-
šinot daudzveidīgu brīvā laika 
pavadīšanas iespēju visām vecu-
ma grupām.

Mūsdienīgu rotaļu laukumu 
izveide  ir praktisks ieguldījums 
ģimeņu labklājībā.

Kopējās projekta izmaksas 
ir 369 881,27 eiro. Finansētājs – 
Madonas novada pašvaldība. 
Darbu izpildi projekta ietvaros 
nodrošina SIA “GOplay”. Pro-
jekta īstenošanas termiņš – 2017. 
gada nogale. Tehnoloģiskā pār-
traukuma gadījumā rotaļu iekār-
tas tiks pilnībā uzstādītas 2018. 
gada pavasarī.

Pilnīga rotaļu laukumu labie-
kārtošana turpināsies arī 2018. 
gadā, kad paredzēts ieklāt trie-
ciena absorbējošo gumijas segu-
mu zem rotaļu iekārtām.

Sagatavoja AGNeSe SILUPA, 
Madonas novada pašvaldības 

ainavu arhitekte
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1947. gada 28. septembris –  
1989. gada 17.  jūnijs

Jānis Simsons dzimis Matīšos. 
1974. gadā sāk strādāt Madonas 
muzejā, 1975. gadā kļūst par 
Madonas bērnu mākslas skolas 
direktoru, 1984. – sāk vadīt 
Madonas Tautas tēlotājas 
mākslas studiju, no 1988. gada – 
viens no Tautas frontes kustības 
līderiem. Mākslinieks, pedagogs, 
„Madonas Atmodas” redaktors, 
dzejnieks. 

No Elzas Rudenājas, Madonas 
muzeja pirmās direktores, 
atmiņām par Jāni Simsonu:

„Madonas sabiedrība bez 
Jāņa Simsona šai laikā nebija 
iedomājama. Par Jāni var teikt, 
ka viņam bija ne tikai atsaucīga 
sirds, bet arī zelta rokas. Nezinu, 
vai bija kāds darbs, ko Jānis 
neprata veikt. Bez gleznošanas 
viņš pārvaldīja grafiku, prata 
apstrādāt gan koku, gan metālu, 
strādāt ar virpu un daudz ko 
citu. Muzejam Jānis gatavoja 
smalkos minirasējumus metāla 
nozīmītēm. Pēc viņa zīmējumiem 
tapa nozīmītes „Madonas 
muzejs”, „Vecais ceplis”, 
„R. Blaumaņa Braki”, „Meņģeļi”, 
„A. Jurjāns”. Jānis izdomāja arī 
kā noslēpt neglītās papildgaismas 
spuldzes jaunajās izstāžu zālēs, 
kā ērtāk piekarināt bildes. Jānis 
izstrādāja arī konstrukcijas 
un darba zīmējumus muzeja 
vēstures nodaļas ekspozīcijas 
iekārtai. Izdarīja to ātri, dažās 
dienās. Vitrīnas – ļoti ērtas, tajās 
materiāls viegli pārmaināms un 
papildināms.” 

Jāteic, ka minētie paveiktie 
darbi vēl joprojām kalpo muzeja 
izstāžu zālēs. 

Arī dažas no Jāņa Simsona 
gleznām ir muzeja krājumā, bet 
liela daļa no radošā mantojuma 
vēl gaida savu glabātāju. Sarunas 
par šo cilvēku madoniešu starpā 
uzvirmo ik pa laikam un tieši 
Jāņa Simsona darba, radošuma 
un personības kontekstā rodas 
jautājums: kas paliek pēc cilvēka? 
Kas nosaka to, ka atceramies 
darbu autoru un kādēļ pat ļoti 
svarīga veikuma sākumu nezinām.

Attālināti skatoties, rodas 
sajūta, ka Jānis dzīvojis pilnīgi un 
galēji. Dāvājis un ļāvis sevi lietot. 
Viņa dzīve kļuvusi par vielu 
sarunām, atmiņām un saistās ar 
atslēgas vārdiem: patriotisms, 
nesavtība, dvēsele, ziedošanās, 
upuris, māksla, atmoda. 

No 2017. gada 19. septembra 
izstāžu zāļu foajē skatāma Jāņa 
Simsona glezna „Satraukums” 
(1986).

Sagatavoja 
DANUte VēZe, 

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja 

mākslas izstāžu organizatore   

Jānim  
Simsonam – 70

Bibliotēku darbs balstās uz 
noteiktām tradīcijām, tās 
attīstās, pielietojot inovācijas 
un tehnoloģiskos risinājumus, 
veidojot, saglabājot un nodrošinot 
publisko pieejamību informācijai. 
Kas interesants gaidāms  
tuvākajos mēnešos?

Uzrakstīt vismaz vienu dzejoli 
dienā, tāda bija Guntara Rača ap-
ņemšanās, sākot jauno gadu. Un 
apņemšanās ir īstenojusies, nupat 
kā iznākusi jaunās dzejoļu grāma-
tas ”365” pirmā daļa. 

Daudziem jauns posms dzīvē 
sākās ar jauno mācību gadu. Lai 
tas būtu zināšanām bagāts, lasī-
sim grāmatas! Madonas novada 
bibliotēkas abonementā piedāvā-
jam Zanes Višķeres grāmatu ”Spē-
lējies un audz”. Tā  ir lielisks ideju 
avots radošiem skolotājiem, vecā-
kiem, vecvecākiem, lai bērns vis-
pusīgi un harmoniski attīstītos. 
Palīgs vēstures zināšanu papla-
šināšanai būs grāmatas: Aivars 
Ruņģis ”Uz tām prūšu robežām”, 
tajā atainoti kaprāļa Kociņa skar-
bie pieredzējumi, Māris Linde 

”Trešā zvaigzne” – par Latgales 
likteni. Būtiskākie pamatskolas 
temati bioloģijā, ķīmijā, fizikā ie-
kļauti grāmatā ”Ilustrēta rokas-
grāmata dabaszinātnēs skolēniem 
un vecākiem”. Pavasarī svinējām 
novadnieces, rakstnieces Ilzes In-
drānes 90 gadu jubileju. Pēc vai-
rāk kā 40 gadiem iznācis atkārtots 
izdevums stāstu krājumam ”Ba-
sām kājām”. Šogad latviešu lite-
ratūras klasiķim Jānim Jaunsud-
rabiņam aprit 140 gadu, savukārt 
viņa daiļrades pētniecei rakstnie-
cei, literatūrzinātniecei Lūcijai 
Ķuzānei 90, iznācis atkārtots, pa-
pildināts izdevums ”Saule mūžam 
mana”. Vienmēr ar lielu emocio-
nālo pacēlumu lasām Andas Līces 
grāmatas, nupat iznākusi ”Pal-
dies, ka uzmodināji!“ – redzējumi 
un dzeja. Pieminētās un daudzas 
jo daudzas citas saistošas, aizrau-
jošas grāmatas jūs gaida Madonas 
novada bibliotēkā. Uz tikšanos!

Kad vējš, lietus lāses un krēs-
las stundas sāk nogurdināt, atce-
ries, ka bibliotēkas Uzziņu lasī-
tavā ir iespēja paņemt uz mājām 
vairāk kā 70 nosaukumu žurnā-
lus. Varbūt vēlies noskatīties kā-
du filmu, paklausīties mūziku? 
Piedāvājam CD un DVD krājumu. 
Nāc un izvēlies!

Septembrī Madonas novada 

bibliotēkas Bērnu literatūras no-
daļa aicina pirmsskolas un jau-
nākā skolas vecuma skolēnus uz 
Dzejas stundu kopā ar lelli Šarlo-
ti. Iepriekš lūgums pieteikties, te-
lefona numurs: 64821296. Jopro-
jām ir iespēja iesaistīties lasīšanas 
veicināšanas mērķprogrammā 
“Bērnu žūrija 2017” un kļūt par 
lasīšanas ekspertu.

Bērnu literatūras nodaļa ir ie-
saistījusies Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Bērnu literatūras cen-
tra pilotprojektā “Skaļā lasīšana”. 
Aicinām bērnus 11–12 gadu vecu-
mā pieteikties skaļās lasīšanas sa-
censībām. Sīkāka informācija būs 
pieejama bibliotēkas mājaslapā no 
20. septembra, kā arī Bērnu lite-
ratūras nodaļā un pa iepriekš mi-
nēto telefonu.   

Oktobrī interesentus aicinām 
aplūkot Signes Ērmanes bērnu 
grāmatu ilustrāciju izstādi konfe-
renču zālē. Būs iespēja arī pieteik-
ties tematiskām nodarbībām par 
mākslinieces ilustrētajām grāma-
tām, kas pieejamas Bērnu litera-
tūras nodaļas krājumā.

26. septembrī visās Eiropas 
Savienības dalībvalstīs tiek at-
zīmēta Eiropas valodu diena, lai 
palielinātu informētību par plašo 
valodu dažādību Eiropā, veicinā-
tu kultūras un valodu daudzveidī-

bu, mudinātu visu vecumu cilvē-
kus apgūt svešvalodas. 

Tā kā Madonas novada biblio-
tēkas telpās atrodas Europe Direct 
informācijas centra Gulbenē Mado-
nas filiāle, arī mēs piedāvājam Ei-
ropas valodu dienas aktivitātes sko-
lām: 26.–29. septembrim aicinām 
pieteikt klases uz praktiskajām no-
darbībām “ES un 24 valodas”, ku-
ru laikā izzināsim visas Eiropas Sa-
vienības oficiālās valodas, pildīsim 
praktiskus uzdevumusu. Pieteikša-
nās pa tālr. 64821050 (Daiga).

Iepriekš iespējams vienoties 
arī par citiem tematiem, kas sais-
tīti ar procesiem Eiropas Savienī-
bā, piemēram: “Latvija – ES da-
lībvalsts”, “Ieskats ES veidošanās 
vēsturē”; “Romas līgumu 60. ga-
dadiena”; spēle “40 minūtēs ap-
kārt Eiropai” u.c.

Rudens un ziemas mēnešos 
piedāvājam ikvienam interesen-
tam pieteikties uz bezmaksas in-
dividuālajām datorkonsultācijām. 
Pieteikšanās, zvanot 64821050 
(Daiga), 64821250 (Lilita) vai per-
sonīgi jebkurā bibliotēkas nodaļā, 
iepriekš vienojoties par apmācību 
datumu, laiku un vēlamo tematu.

Informāciju apkopoja  
SArMĪte rADIņA, 

Madonas novada bibliotēkas 
galvenā bibliotekāre

No 8. līdz 10.  septembrim 
vairāk nekā sešdesmit vietās 
Latvijā notika eiropas kultūras 
mantojuma dienu pasākumi, kas 
šoruden veltīti teritorijām, ēkām 
un citiem objektiem, kas saistīti 
ar vēsturiskiem notikumiem vai 
ievērojamām personām. 

Madonas novadā pasākuma 
karogs tika pacelts pie Sarkaņu 
skolas, kas 112 gadus bijusi izglī-
tības iestāde. Tajā saglabājusies 
maz pārveidota skolas vide: tel-
pu plānojums, mēbeles,  mācību 
un vēstures materiāli, kas sniedz 
liecību par ilgstošu izglītības vēs-
tures posmu Latvijā. 

Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzejs sadarbībā ar 
amatu skolu Eiropas kultūras 
mantojuma dienu 2017 zīmē ai-
cināja apmeklētājus 9. septem-
brī uz pasākumu “Sarkaņu sko-
las ēkas stāsta”. 

Lielajā skolas ēkā dienas ie-
skaņu emocionālu krāsoja Sar-
kaņu vokālā ansambļa “Rondo” 
dziedātās dziesmas un izstādē 
“No Sarkaņu skolas vēstures” 
vienuviet skatāmais foto klāsts, 
mācību lietas un informācijas 
glabātājas – dienasgrāmatas, al-
bumi, avīze “Skurstenis”. Ikvie-
nam te bija iespēja izstaigāt un 
apskatīt Madonas muzeja etno-
grāfijas un sadzīves priekšmetu 
krātuves ar amatnieku rīkiem, is-
tabu iekārtojumu, mēbeļu, sadzī-
ves priekšmetu, mēru un tvert-
ņu kolekcijām, kā arī izciliem 
kultūras darbiniekiem sarkanie-
šiem un šīs skolas absolventiem 

ņem rudeni pie rokas un dodies uz bibliotēku!

Sarkaņu skolā aizvadīta Eiropas 
kultūras mantojuma diena

O. Dreģei, V. Breģim, J. Vītoli-
ņam, V. Eglītim iekārtoto izstādi. 
Skolas laiku atcerēties ļāva mate-
mātikas risināšana pie tāfeles un 
glītrakstīšanas uzdevumi. 

Mazajā skolā pasākuma dalīb-
niekus gaidīja darbošanās Tautas 
daiļamata meistares Vandas Po-
diņas vadībā, iepazīšanās ar ama-
tu skolas darbiem un saimnieces 
Mirdzas Akmentiņas gatavotās 
skolas pusdienas.

Iepriecināja, ka pasākuma da-

lībnieku (kopā – vairāk kā deviņ-
desmit) vidū bija liela daļa bijušo 
skolotāju, nāca absolventi un ci-
ti interesenti. Satikšanās pārstei-
gumu savai audzinātājai Guntai 
Apelei sagādāja 1995. gada izlai-
duma klase.

Paldies visiem, kas piedalījās 
pasākuma sagatavošanā un no-
risē! Prieks par ieinteresētajiem, 
nesteidzīgajiem apmeklētājiem, 
un, kā pasākuma ieskaņā sacīja 
Madonas novada pašvaldības de-

putāte un Tautas nama “Kalna-
gravas” direktore Valda Kļaviņa, 
ir patiess prieks, ka abās Sarka-
ņu skolas ēkās izglītošanās tur-
pinās un kultūras jomā notiek 
veiksmīga visu triju māju – mu-
zeja, amatu skolas un Sarkaņu 
bibliotēkas – sadarbība. 

Sagatavoja INeSe SUDĀre, 
Madonas Novadpētniecības un 

mākslas muzeja 
krājuma glabātāja Sarkaņos

Rūpīgi un nopietni tiek veikts glītrakstīsanas uzdevums.                                     LAIMAS GArĀS foto



Madonas Novada Vēstnesis  7 
            2017. gada septembrisKultūra

turpinājums. Sākums – augusta 
numurā.

jot, 20. gadu jubilejā ar koncer-
tu–uzvedumu “Izlaušanās” se-
vi pieteica deju grupa “Aliens”. 
Uz skatuves darbojās deviņdes-
mit dejotāju septiņos bijušo un 
esošo dejotāju sastāvos ar dažā-
du varēšanu, pieredzi un atdevi 
vecumā 6–25 gadiem, bet galve-

nais – ar gribu dejot. Stāsts bija 
par izlaušanos no ikdienas stei-
gas, mūžīgā skrējiena pēc nezinā-
mā, par sevis meklēšanu un atra-
šanu, visbeidzot par atgriešanos 
vienam pie otra.

Netradicionālo braucamrīku 
sacensības “Ripo raiti 2017” Ma-
donas pilsētas svētku ietvaros šo-
gad pulcēja divtik vairāk dalībnie-
ku kā pagājušogad. Dalībnieku 
gājiens ar J. Norviļa Madonas 
mūzikas skolas pūtēju orķestri 
“VIVO” priekšgalā izvērtās krāš-
ņs un atraktīvs. Priecēja pagastu 
atsaucība, individuālie pārstāvji, 
oriģinalitāte un izdoma. Prieks, 
ka šī tradīcija nostiprinās un ce-
ram, ka nākošgad būs vēl divtik 
dalībnieku.

Pirmsjāņu ielīgošanas vakarā 
22. jūnijā skvēriņā pie kultūras 
nama notika dažādas lustes – ra-
došā apvienība “MaSKa” uzrunā-
ja ar dažādām sadzīves ainiņām, 
 kultūras nama deju kolektīvi “Pi-
pariņi” un “Atvasara” iesildīja ar 
dančiem deju grīdu, lai kopā ar 
folkgrupu “Luča” vakarā varētu 

kārtīgi izdancoties. Daudzi izvē-
lējās  skaistās mūzikas baudīša-
nu un noskaņas gūšanu pie Jāņu 
ugunskura. Vislielāko piekrišanu 
izpelnījās mīklas cepšanas dar-
bnīca un meldrošana, kur tika 
veidoti vainagi, cepures, rotājumi 
un pat svārki. 

Vēl būtu jāpiemin pašdarbības 
kolektīvu skates, kas notikušas 
kultūras namā, piedalīšanās dažā-
dos koncertizbraukumos, bet par 
to citreiz raksta cienīgā stāstā.

Kultūras nama darbā svarīgi 
ieraudzīt jaunas ieceres un mēr-
ķus, ko realizēt, jo jauni intere-
santi izaicinājumi dod iedvesmu, 
aizrautību un gandarījumu.

Novēlot visiem kultūras nama 
darbiniekiem pacietību un ener-
ģiju, kolektīviem – radošas iece-
res un veiksmes, skatītājiem – 
uzticību un piepildījumu,

INĀrA CAKULe, 
mākslinieciskās daļas vadītāja 

Madonas pilsētas  
kultūras namā

Kultūras nama dzīve gada griezumā
Nu jau par tradīciju kļu-

vis koncerts “Tautasdziesmas 
spēks”, kad martā kopā sadzie-
dājās vairāki kori. Šoreiz skanēja 
latvju dainas jau lielākā koru pul-
kā. Atšķīrās dziesmu izpildījums 
un interpretējums. Dalībnieki – 
jauktais koris “Madona”, Prau-
lienas pagasta jauktais koris, 
jauktais koris Sēlpils, Mētrienas 
pagasta sieviešu koris “Jūsma”, 
Vecpiebalgas novada Muižas ko-
ris, Taurenes–Dzērbenes jauktais 
koris “Pie Gaujas”, Krustpils kul-
tūras nama jauktais koris “No-
skaņa”, Rīgas latviešu biedrības 
jauktā kora grupa un koris “Aus-
trums”. Kopkoris Madonas koru 
apriņķa virsdiriģenta Ārija Šķe-
pasta vadībā atskanēja vienojo-
ši, piepildīti un uzlādējoši. Katrs 
saņēma Madonas 90-gadei veltīto 
Valta Pūces tautasdziesmu aran-
žējumu “Saules dziesmas” nošu 
partitūru savu repertuāru papil-
dināšanai. Paldies arī mazajiem 
dejotājiem “Pipariņiem” par spri-
gano dejas soli un smaidiem.

Komunistiskā genocīda upu-
ru piemiņas dienā 25. martā pēc 
ziedu nolikšanas pie Šķeltā ak-
mens nu jau otro gadu visi bi-
ja aicināti uz Madonas kultūras 
namu, lai atcerētos un pieminē-
tu savu, piederīgo vai līdzcilvēku 
pārdzīvoto. Sāpīgas atmiņas un 
nesaprotams pāridarījums uzvir-
moja visos klātesošajos, ieklauso-
ties patiesajos stāstos dramatis-
kā kolektīva lasījumā. Dziesma 
un deja TDA “Vidzeme”, “Pipari-
ņu” un kora “Mantojums” izpil-
dījumā brīžiem lika sastingt un 
aizrauties elpai. Kinofilma “Me-
lānijas hronika” pulcēja cilvēkus 
no visdažādākajām paaudzēm, 
kas atgādināja, ka nav vienalga.

Lieldienas šogad pagāja tau-
tas deju ansambļa “Vidzeme” 55 
gadu zīmē. 16. aprīlī koncertā 
vienojās četri “Vidzemes” sastā-
vi – divi jauniešu, vidējās paau-
dzes deju kolektīvs un kādrei-
zējo dejotāju studentu sastāvs, 
kas īpaši sapulcējās šai jubilejai. 
“Vid zemes” deju gaitas bija vēro-
jamas fotogrāfijās, bija iespēja ie-
mūžināt mirkļus pie fotosienas. 
Par koncerta omulību gādāja at-
raktīvais Edgars Žukovskis, lie-
kot atcerēties veiksmes, stāstus 
un piedzīvojumus, uz mirkli vi-
siem iejusties pašdarbnieku au-
tobusā. Muzikāli dziedošā gru-
pa “Četri vienā” aizrāva ikvienu 
skatītāju. Taču īss, aizlūzis trom-
petes solo Jetes Rebekas Strazdi-
ņas izpildījumā lika uz mirkli vi-
sam apstāties un atcerēties pirms 
gada mūžībā aizgājušo vadītāju 
Andri Ezeriņu. To papildināja vi-
ņa deju mantojums “Vidzemes” 
un “Atvasaras” izpildījumā. Tau-
tas deju ansambļa “Vidzeme” 
mākslinieciskā vadītāja Rudī-
te Jurciņa ar degsmi, atbildības 
sajūtu un jaunām iecerēm uzsā-
kusi darbu ar “Vidzemi”. To re-
dzam daudzajos koncertos, cītīgā 
darbā un aizrautībā. 8. jūlijā  es-
trādē tika aicināti jauniešu un vi-
dējās paaudzes dejotāji no Cēsīm, 
Jaunpiebalgas, Straupes, Valmie-
ras, Limbažiem un Rīgas uz sa-

danci “Katram savi akcenti”.
Otrajās Lieldienās ļaudis pul-

cināja folkloras kopa “Vērtum-
nieki” un “Libe”, aicinot uz rota-
ļām un Lieldienu gavilēšanu pie 
kinoteātra “Vidzeme”, kam se-
koja multfilmu seansi mazāka-
jiem.

4. maijā tika turpināts Ma-
donas jubilejas gadā aizsāktais 
pasākumu cikls, kura trīs sēri-
jās iepazīstinām ar pilsētas vēs-
turiskajiem un kultūras proce-
siem. Otrajā sērijā tika apskatīts 
laiks no 1946. līdz 1990. gadam. 
Ieraudzīt un sajust to palīdzē-
ja Aija Špure, Induļa Zvirgzdiņa 
vienmēr zinošie stāsti un komen-
tāri, Kārļa Kumsāra veidotie vi-
deosižeti, Rūdolfa Blaumaņa Ma-
donas Tautas teātra aktieri, TDA 
”Vidzeme”, Madonas saksofo-
nu kvartets, jaunā Baleta studi-
ja, vokālistu konkursa “Cīrulītis 
2017” dalībnieki.

6. maijā saulainā pēcpus-

Tautasdziesmu spēks atskan kopkorī Madonas koru apriņķa virsdiriģenta Ārija Šķepasta vadībā.

Pirmais “Vidzemes” sastāvs, kas izcīnīja TAD “Vidzeme” nosaukumu.

Deju grupas “Aliens” 20 gadu jubilejas koncertuzvedums “Izlaušanās”.

dienā tika atklāta Tautas tēlo-
tājmākslas studijas “Madona” 
dalībnieces Agitas Auziņas jubi-
lejas izstāde, ko ēterisku piepildī-
ja Agi tas Auziņas dēlu Kārļa un 
Mārča muzikālie pieskārieni sak-
sofona un ģitāras skaņās.

21. maijā, skatuvi pārbūvē-
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Ģitāristu sesijas mirkļi.

Ģitāristu sesijā no 22. līdz 
27. oktobrim, Praulienas skolā 
satiekas zinātkāri muzikanti – 
ģitāristi, bundzinieki, vokālisti un 
koklētāji.

Lai arī šoruden dotu piene-
sumu Latvijas mūzikas pale-
tei, sesijas organizatoru koman-
da turpina strādāt! Tiek veidota 
programma, kura tiek pildīta 
ar meistarklasēm, koncertiem 
un draudzīgu atmosfēru. Sesi-
jas interesantākā daļa ir vakaru 
koncerti, patreiz organizatoris-
kas sarunas notiek ar grupām 
“Carnival Youth”, “Very Cool 
People”, piekrišanu muzicēt se-
sijā ir devušas grupas – “Vil-
kači”, “Karmafree”, “Moussa 
Diallo trio” un “Rihards Lībie-
tis orchestra”.  Šogad sesiju ar 
savu klātbūtni pagodinās mūzi-
ķi no Kopenhāgenas – „Mous-
sa Diallo trio”. Afroeiropieti 
Moussu Kopenhāgenā dēvē par 
Big Man. Viņš ir pasaules kla-
ses mūziķis, komponists, bērnu 
mūziklu autors, kurš labprāt ar 
muzikālajām izrādēm uzstājas 
Eiropas un Āfrikas valstīs, Indi-
jā, Indonēzijā un citur. Ir iecere 
sesijas laikā iestudēt oriģināls-

Ģitāristu sesijai  21. reize – „acīte”!

kaņdarbu, kurā skanētu latvie-
šu un afrikāņu tautas melodijas 
un kura atskaņošanā piedalītos 
gan visi meistari, gan dalībnieki 
un tālākais Moussa Diallo, ku-
ram saknes ir Kamerūnā. 

Sesijas mācībspēks ir Latvi-
jas mūziķi-pedagogi, protams, 
gaidīti madonieši – Mārcis Au-
ziņš, Ingars Viļums, Andris Bui-
ķis, Sandris Sproģis, Edmunds 
Vestmanis, Juris Skrajāns un ci-
ti, kuri sevi uzskata par sesijai 
piederošiem. Padsmitnieki jop-

rojām aizraujas un mācās folku, 
džezu, rokmūziku. Sesijas prog-
ramma piedāvās diskutēt par 
rokmūzikas ietekmi sabiedrībā 
un politikā. Uģis Olte prezentēs 
un komentēs Latvijas–Norvēģi-
jas kopražojuma dokumentālo 
mūziklu „Atbrīvošanas diena”. 
Filma pirmizrādi piedzīvojusi 
Amsterdamā, izrādīta arī Zvied-
rijā, Norvēģijā, Kazahstānā un 
citviet, un to pavada slavino-
šanas atsauksmes. Šodien tiek 
daudz runāts, zvanīts, domāts, 

darīts, tiek apkopotas idejas, 
rakstīti projekti, meklēts at-
balsts. Pateicoties aktīvai darbī-
bai, nākošajai sesijai ir pieteiku-
šies vairāki dalībnieki, joprojām 
ir aktīva interese sociālajos tīk-
los, organizatori divdesmit gadu 
jubilejā turpina saņemt apsvei-
kumus un pateicības. 

Sesijas gaitu var vērot FB 
ht tps : / /www. facebook . com/
mmsesija/?fref=ts kā arī mājas-
lapā www.gitaristusesija.lv Pie-
teikšanās rit pilnā sparā!

Svētdien,  
22. oktobrī, plkst. 17.00 

Praulienas skolas zālē 
konkurss  
„PASAULeS rItMI”

Konkursu organizē Praulienas pagasta 
pašvaldība sadarbībā ar „Ģitāristu sesiju”

Madonas novada Praulienas  
skolas zālē, jau trešo gadu notiks 
jauno grupu konkurss „Pasaules 
ritmi Praulienā”. 

Ideja rīkot šādus svētkus ra-
dās reizē ar Praulienas ansambļa 
“Ķiršu zagļi” darbību, kuri vēlē-
jās uzaicināt ciemos muzikāli do-
mājošus, muzicējošus jauniešus. 
Šī doma sakrita ar pagasta kultū-
ras darbinieku vēlmēm un faktu, 
ka 20-gadīgais mūzikas izglītības 
pasākums – “Ģitāristu sesija” 
mainīja atrašanās vietu no Ma-
donas uz Praulienas skolu.

Konkursā piedalīties ir gaidī-
tas grupas no visas Latvijas, ka-
pacitāte – 12 kolektīvi. Savukārt, 
Ģitāristu sesijas dalībniekiem ie-
rodoties uz sesiju jau svētdien, ir 
iespēja sevi parādīt muzikāli, kā 
arī satikties, iepazīties, diskutēt 
par mūziku un tikt novērtētiem. 

Iepriekš konkursu sauca “Prau-
lienas ritmi”, taču lai paplašinā-
tu mūzikas saturiskās iespējas 
un konkursa uzvarētāju pašapzi-
ņu, pasākumam pielikts pasaules 
skanējuma statusu.

Pirmā konkursā vērtētāji bi-
ja Madonas mūziķi – Juris Ska-
rajāns un Sandris Sproģis, sa-
vukārt, pirms gada rokgrupas 
„Laime pilnīga” dalībnieki, ta-
ču šogad, 22. oktobrī organiza-
tori žūrijā ir uzaicinājuši grupas 
“Mattergy” mūziķus.

Vērtēts un apbalvots tiks 
ritmiskais un muzikālais ska-
nējums, jaunrade un novitā-
tes, skatuves tēls un kontakts 
ar publiku, oriģināli skaņdar-
bi, kā arī individuāli labākais 
katrā instrumentu grupā. Kon-
kursā nepiedalās kolektīvi, ku-
ri izmanto programmētu mūzi-
kas pavadījumu, fonogrammas. 

Katrs konkursants izpilda trīs 
latviešu vai ārzemju izpildītā-
ju kaverversijas. Konkursa žū-
rija vērtēs 10 punktu sistēmā, 
oriģināldarbi vērtēšanā dos pa-
pildus punktus. Pirmās trīs vie-
tas, ar žūrijas palīdzību, savā 
starpā sadalīs 300 eiro vērtīgas 
veikala “Sound Factory” dāva-
nu kartes! Ar Praulienas pagas-
ta pašvaldības gādību visiem no-
minantiem tiks speciālbalvas, kā 
arī pieredze, iespēja sevi parādīt 
un noklausīties citus kolektīvus. 
Organizatori uzstāšanās laikā 
nodrošinās kvalitatīvu skaņu un 
gaismu aparatūru. Pēc konkursa 
ir iespēja piedalīties „Ģitāristu 
sesijā 2017”.

Lai izvērtētu un paziņotu 
konkursa dalībniekus visai pa-
saulei, Praulienas pagasta kultū-
ras darba organizatore Sarmīte 
Lazdiņa un sesijas organizators 
Imants Pulkstenis gaida elektro-
niski iesūtītas pieteikuma anke-
tas  līdz 15. oktobrim!

Konkursa nolikums un an-
keta atrodama interneta vietnē 
www.gitaristusesija.lv.

„Pasaules Ritmi” organizato-
ri vēl muzikālas idejas, ražīgus 
mēģinājumus un pārliecinošus 
startus konkursā! 

IMANtS PULKSteNIS, 
Ģitāristu sesijas organizators

Aicinājums 
iesūtīt 
pieteikumus 
Lai apzinātu un godinātu 
personas par mūža ieguldījumu 
un sevišķiem nopelniem 
(vienreizējs izcils darbs vai 
ilgstoša un mērķtiecīga, 
panākumiem bagāta darbība) 
Madonas novada labā, tā 
izaugsmē un attīstībā, Madonas 
novada pašvaldība izsludina 
pretendentu pieteikšanu 
Madonas novada pašvaldības 
augstākajiem apbalvojumiem.

Pretendentus apbalvojuma 
piešķiršanai ir tiesīga pieteikt 
pašvaldības domes pastāvīgā 
komiteja, pašvaldības domes 
deputāts, pašvaldības komisija, 
valsts vai pašvaldības iestāde, 
Madonas novadā dzīvojoša 
fiziska persona vai Madonas 
novadā reģistrēta juridiskā 
persona vai organizācija.
Saskaņā ar nolikumu, kas 
atrodams www.madona.lv – 
pašvaldība – dokumenti – 
nolikumi. Pieteikumi 
adresējami Madonas novada 
pašvaldības Apbalvojumu 
piešķiršanas komisijai un 
iesniedzami personiski vai 
iesūtāmi pa pastu Madonas 
novada pašvaldībai Saieta 
laukumā 1, 101. kabinetā  
līdz š.g. 10. oktobrim. 

Domes lēmums par 
apbalvojumu piešķiršanu 
desmit dienu laikā pēc tā 
pieņemšanas tiks publicēts 
pašvaldības mājaslapā un 
informatīvajā izdevumā 
“Madonas Novada Vēstnesis”.

Apbalvotie tiks godināti 
pašvaldības organizētā 
apbalvojumu pasniegšanas 
ceremonijā.

ILZe rIeKStIņA
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rosināt skolēnus izpausties 
radoši, ļaujot viņiem pašiem 
veidot savas skolas tēlu! Ar 
šādu mērķi jau trešo gadu visā 
Latvijā tiek īstenots projekts 
“Dienasgrāmata”, kura ietvaros 
skolēni projekta organizatoriem 
iesūta pašu zīmētus zīmējumus 
par tēmu “Mana dienasgrāmata”. 
Pēcāk projekta īstenotāji 
uzrunā katra novada vietējos 
uzņēmējus, kas labprāt atbalsta 
skolēnu radošās idejas, piešķirot 
līdzfinansējumu šo dienasgrāmatu 
tapšanā. 

Madonas novadu šajā projek-
tā pārstāv Madonas Valsts ģim-
nāzija, Lazdonas pamatskola un 
Bērzaunes pamatskola. Šo skolu 
skolēni projekta īstenotājiem ie-
sūtīja savu dienasgrāmatu vēla-
mos dizainus. Kopumā noritēja 
aktīvs darbs pie 275 dienasgrā-
matu izgatavošanas. Jāpiebilst, 
ka skolēni šīs unikālās, pašu di-
zainētās dienasgrāmatas saņē-
ma šī gada 1. septembrī, uzsā-
kot jauno 2017./2018. mācību 
gadu.

Lai viss noritētu veiksmī-
gi, ļoti nozīmīgs un pat neatsve-
rams ir vietējo novada uzņēmēju 
atbalsts. Protams, ir lielāki nova-
di, kuros dienasgrāmatu izmak-
su kopsummu viens uzņēmums 
nosegt nevar, tāpēc šim labvēlim 
ar savu atbalstu pēcāk piebied-
rojas arī citi vietējie uzņēmumi. 
Šāda situācija attiecināma arī uz 

 Programma /vecuma 
grupa

Pedagogs Nodarbību dienas un 
laiks

Vieta

Teātris
Teātra pulciņš
4.–8. kl.

Dace Ādamsone
28663475

Otrdiena 16.30 – 18.00
Ceturtdiena 
15.00 – 16.60

BJC, Skolas 8a

Teātra studija 
“Pilnpiens”
1.–12. kl.

Inese Zīle
29189376

Pirmdiena, trešdiena
1.–4. kl. 14.00 – 15.30
 5.–9. kl. 15.30 – 16.30
10.–12. kl. 16.30 – 20.00

BJC, Skolas 8a

Leļļu teātris “Delveri”
1.–5. kl.

Dace Caune
26556175

Pirmdiena
14.00–16.30

“Kubs”,  
Raiņa 12

Improvizācijas pulciņš 
”Improprieks” 1.–4. kl.

Dace Dzilna
29139960

Otrdiena
13.00–14.30

“Kubs”,  
Raiņa 12

Mūzika
Estrādes mūzikas 
studija
7.-12. kl.

Edmunds Vestmanis
29289249

Ceturtdiena, piektdiena
14.00–18.00

“Kubs”,  
Raiņa 12

Bērnu mūzikas studija
5–7 gadi, 5.–9. kl.

Dace Sināte
26442207

Otrdiena, trešdiena
14.00–18.00

“Kubs”,  
Raiņa 12

Vizuālā un vizuāli 
plastiskā māksla
Rokdarbu pulciņš 
“Mīļlietiņas”
1.–4. kl., 5.–9. kl.

Rima Smoļska
26782051

Otrdiena, trešdiena, 
ceturtdiena
13.30–16.30

BJC, Skolas 8a

Studija “Tu visu vari”
1.–4. kl., 5.–9. kl.

Ieva Repša
28349680

Pirmdiena, otrdiena
13.30–17.30

“Kubs”,  
Raiņa 12

Keramika
6–11 gadi

Māris Karlsons
29254909

Ceturtdiena 
13.00–17.30

BJC,  
Skolas 8a

Floristika
1.–4. kl.,5.–9. kl.

Karīna Ravinska
29444861

Trešdiena, ceturtdiena
13.30–17.00

“Kubs”,  
Raiņa 12

Tehnika , sports
Robotika
1.–4. kl., 5.–7. kl.

Ināra Meikališa
26633080

Pirmdiena, otrdiena, 
ceturtdiena
1.–4. kl. 14.30–16.00
5.–7. kl. 16.00–17.30

“Kubs”,  
Raiņa 12

24. septembrī 
“Dzelzavas 
pagasta 
ekspedīcija”
Šī gada 24. septembrī 
(svētdienā) 
aicinām doties izzinošā 
braucienā “Dzelzavas pagasta 
ekspedīcija”. Pasākums tiek 
organizēts kā ekskursija, 
kurā dalībnieki brauc ar 
savām automašīnām. Dienas 
gaitā kopā ar vietējo gidi 
Sandru Deikmani gūsim 
ieskatu Dzelzavas pagastā 
un nobrauksim ap 50 
kilometriem.  

Programma:
10.30 tikšanās autoceļu 

“Madona – Gulbene” un 
“Cesvaine – Aizkuja” 
krustojumā.  

Aizkuja, Aizpurve – 
uzzināsim kādas vēsturiskās 
liecības glabā bijusī Aizkujas 
muiža un kādreizējais 
Aizkujas kūdras fabrikas 
ciems. 

Zeizas – Danas Reutas 
mājražošanas uzņēmums, 
specializējies piena produktu 
ražošanā: biezpiens, piens, 
krējums, dažādi sviesti un 
sieri. Produkciju varēs arī 
iegādāties. 

Agro Dzelzava – piena 
ražošanas komplekss, kur 
Dzelzavas puses auglīgās 
pļavas pārtop “piena upēs”. 

Rūgumi – viesosimies 
Leontīnas un Ojāra Sirmo 
skaisti iekoptajā ģimenes 
lauku sētā.

Pusdienu pikniks (ar 
savām līdzi paņemtajām 
maizītēm).

Mucenieki – rakstnieka 
Doku Ata (1861.–1903.) 
dzimtās mājas.

Zīļulejas – brīvdienu 
māja, piedāvā viesību telpu, 
pirtiņu un nakšņošanu. 

Dzelzavas pils – 18. 
gs. vidus baroka stila 
pils, savulaik piederējusi 
Tranzeju-Rozenieku 
dzimtai, šobrīd pils ēkā 
atrodas skola.

Pasākuma noslēgums – 
ap pieciem pēcpusdienā.

Pasākums notiek āra 
apstākļos, nepieciešams 
piemērots apģērbs. 
Pieteikšanās no 18. līdz 22. 
septembrim pa tel. 29130437 
vai tic@madona.lv. 

Pasākumu organizē 
Madonas novada pašvaldības 
Uzņēmējdarbības un 
tūrisma attīstības nodaļa. 

SANItA SOMA, 
Uzņēmējdarbības un tūrisma 

attīstības nodaļas 
tūrisma darba organizatore

 Programma /vecuma 
grupa

Pedagogs Nodarbību dienas  
un laiks

Vieta

Tehnika , sports
Trases automodelisms
5.-11. kl.

Imants Pulkstenis
29411619

Trešdiena, piektdiena
13.00–17.00

Madonas 
pilsētas vsk.

Tūrisms 
1.–4. kl.,5.–9. kl.

Nataļja Peļepeca
26220605

Otrdiena, ceturtdiena
16.00–18.00

BJC, Skolas 8a 

Citas programmas
Frizieri, stilisti
4.–7. kl.

Vineta Blumberga
26599959

Otrdiena 13.30–17.30
Piektdiena 13.30–16.50

BJC, Skolas 8a

Modes studija “Defilē”
4.–7. kl.

Vineta Blumberga
26599959

Trešdiena
13.30–17.30 

“Kubs”,  
Raiņa 12

Mājsaimniecības 
pulciņš
1.–4. kl., 5.–8. kl.

Ērika Tropa
29331567

Pirmdiena, trešdiena, 
ceturtdiena, 14.00–17.30

“Kubs”,  
Raiņa 12

Pulciņš “Manas 
iespējas”
1.–4. kl, 5.–11. kl.

Ingūna Tihomirova
26052365

Pirmdiena, piektdiena
16.00–19.00
Sestdiena 11.00–14.00

Skolas 8a

Mazpulks “Ļaudonieši”
4.–6. kl., 7.–9. kl.

Sandra Zavale
29221326

Ceturtdiena
13.30

Ļaudonas vsk.

Boccia (bērniem un 
jauniešiem ar īpašām 
vajadzībām)

Vineta Blumberga
26599959

Trešdiena 
11.20–12.50

“Kubs”,  
Raiņa 12

Muzikālās attīstības un 
deju pulciņi (bērniem un 
jauniešiem ar īpašām 
vajadzībām)

Laila Jēkabsone
26381599

Sestdiena
9.00–12.00

PII ”Saulīte”

Klubs “Kodoliņš”
(bērniem un jauniešiem  
ar  īpašām vajadzībām) 

Ērika Tropa
29331567

Pirmdiena, trešdiena 
10.00–15.00
Pirmā tikšanās 
23. septembrī pl. 10.00 
PII ”Saulīte”

BJC,  
Skolas 8a;
“Kubs”,  
Raiņa 12

Kontakti: tālr. 64807552 (metodiskais kabinets)  
vai  29333762 (direktore G.Kļaviņa), 28319577 (vietniece V.Pelše), 

e-pasts: bjc@madona.lv

2017. gada septembris

Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.

Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Erante” 

Izdevējs –  SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgā par izdevumu –  

Ilze Riekstiņa.

MADONAS NOVADA

Madonas bērnu un jauniešu centrs piedāvā  2017./2018. m.g.

Sirsnīgs paldies AS „Lazdonas piensaimnieks”, SIA „Asver”,  
SIA „Millmix Agro”, SIA „WSH Solution”, SIA „Dāmirevas dolomīts”,  
un SIA „Daugavlīči” par atbalstu Madonas novada  
skolēnu radošajām idejām!

Madonas novadu. Te savu atbal-
stu skolēnu radošajām idejām ļo-
ti labprāt sniedza AS „Lazdonas 
piensaimnieks”, SIA „Asver”, 
SIA „Millmix Agro”, SIA „WSH 
Solution”, SIA „Dāmirevas dolo-
mīts”, un SIA „Daugavlīči”. Sirs-
nīgs paldies par to!

Runājot par atbalstītājiem AS 
„Lazdonas piensaimnieks”, SIA 
„Asver”, SIA „Millmix Agro”, 
SIA „WSH Solution”, SIA „Dā-
mirevas dolomīts”, un SIA „Dau-
gavlīči”, lielākā daļa Madonas 

novada iedzīvotāju noteikti zina, 
ar ko šie uzņēmi nodarbojas. Ta-
ču, ja kāds tomēr nav īsti pārlie-
cināts vai nezina, tad mēs pačuk-
stēsim priekšā!

AS „Lazdonas piensaim-
nieks” veic pilnu piena pārstrā-
des ciklu – piena sagādi, pār-
strādi, piena produktu ražošanu 
un realizāciju. Ražoto produktu 
klāsts ir ļoti daudzveidīgs (piens, 
krējums, biezpiens un biezpie-
na izstrādājumi, jogurti, deser-
ti). SIA „Asver” veic celtniecības 

un remonta darbus, dzīvojamo 
un nedzīvojamo ēku būvniecību, 
ceļu un maģistrāļu būvniecību. 
SIA „Millmix Agro” piedāvā kva-
litatīvu graudu sistēmu tirdznie-
cību un montāžu. SIA „WSH So-
lution” nodarbojas ar dzīvojamo 
un nedzīvojamo ēku būvniecī-
bu, ūdensapgādes sistēmu būv-
niecību un citu inženiersistē-
mu montāžu. SIA „Dāmirevas 
dolomīts” ir dolomīta šķem-
bu ražotne. Uzņēmums nodar-
bojas ar grants, smilts, akmens 
ieguvi, māla, kaolīna ieguvi un 
grants, smilts karjeru izstrādi. 
SIA „Daugavlīči” ir uzņēmums, 
kas nodarbojas ar mežsaimniecī-
bu, kokapstrādi, transporta pa-
kalpojumiem un nekustamo īpa-
šumu pirkšanu.

Tieši tāpēc gan projekta “Die-
nasgrāmata” organizatori – “Zi-
nātnes un inovāciju parks” Lie-
pājā pārstāvji, gan Madonas 
novada skolēni un konkrēto sko-
lu darbinieki vēlreiz un vēlreiz 
saka lielu paldies AS „Lazdonas 
piensaimnieks”, SIA „Asver”, 
SIA „Millmix Agro”, SIA „WSH 
Solution”, SIA „Dāmirevas dolo-
mīts”, un SIA „Daugavlīči” par 
atsaucību un atbalstu. Jaunā 
2017./2018. mācību gada sākums 
Madonas novada skolēniem būs 
ļoti priecīgs! 

Ar cieņu – 
“Zinātnes un inovāciju parka” 

darba grupa

Zīmējumi konkursam “Mana dienasgrāmata”.
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SePteMBrĪ
24. septembrī  19.00 k/t  
Kino “Ceļojums  
uz Spāniju”, komēdija, 
dokumentālā filma.                                                          

28. septembrī 19.00 k/t 
Kino “Vectēvs,  
kas bīstamāks par datoru”,  
ģimenes filma.                                             

30. septembrī 19.00 k/n. 
Koncerts  “Smaidiet un labi būs!”                                                                         
Mūziķu apvienības “Vintāža” 
jubilejas koncerts,  
piedalās A. Ančevskis,  
N. Rutulis, R. Dūduma,  
G. Krievkalna.  
Ieeja par maksu.

OKtOBrĪ
1., 5. oktobrī  19.00 k/t 
“Stikla pils”  biogrāfiska drāma.                                                                                      

6. oktobrī 19.00 k/n 
Instrumentālo ansambļu 
“excelsus” un “L Chaim” koncerts.                              
Programmā akadēmiskā, 
rokmūzika, populāri skaņdarbi.
Ieeja par maksu.

19. oktobrī 13.00 k/n. 
Dailes teātra izrāde bērniem –  
A. Kronenbergs “Jērādiņa” 
Pēteronkulis – P. Liepiņš – stāsta 
bērniem par dzīvi laukos.  
Ieeja par maksu.

21. oktobrī  11.00 k/n 
Sporta deju festivāls  

“Madonas rudens – 2017”                                                   
Ieeja par maksu.

22. oktobrī 16.00 k/n  
Koncerts “Viktors Lapčenoks – 70” 
Piedalās A. Vītoliņa, E. Čampere, 
L. Miltiņa, instrumentālā grupa 
R. Macata vadībā.  
Ieeja par maksu.

28. oktobrī 18.00 k/n 
Pasākums – Neparasti parastie 
madonieši.                                                            

30. oktobrī 19.00 k/n 
Stand-up komēdija  MAČO – 
vīrišķības tests divās daļās                                 
Piedalās A. Ančevskis vai  
I. Kļavinskis.  
Ieeja par maksu.

NOVeMBrĪ
17. novembrī Madonas kultūras 
nama kolektīvu svētku koncerts.                                              

18. novembrī 15.00 k/n Ansambļa 
Dobeles Zemessargi  svētku 
koncerts  “esmu Latvietis”.  
Ieeja par maksu.

22. novembrī 19.00 k/n  
Jaunā Rīgas teātra viesizrāde 
Cilvēks, kurš meklē vectēvu – 
Vilis Daudziņš. Ieeja par maksu.  

25. novembrī 19.00 k/n Koncerts – 
Lauris Reiniks “es domāšu par 
tevi”. Ieeja par maksu.

 26. novembrī 16.00 k/n Koncerts – 
grupas “KeKSI” 20 gadu jubilejas 
koncerts. Ieeja par maksu.

DeCeMBrĪ
2. decembrī 16.00 k/n 
Koncerts –  
Ielūdz raimonds Pauls       
Ieeja par maksu.                                                                      

10. decembrī 15.00 k/n 
Vijolnieka R. Ozola  
un mūziķa R. Macata  
koncerts ziemas  
noskaņās. 
Ieeja par maksu.

17. decembrī 18.00 k/n 
Ziemassvētku koncerts –  
vokālā grupa Latvian Voices – 
“Mazie, skumjie  
Ziemassvētki”. 
Ieeja par maksu.

ArONAS PAGAStĀ
30. septembrī plkst. 18.00  
Skāķu Kalna kapos 
7. oktobrī plkst. 17.00  
Līdēres Vecajos kapos 
7. oktobrī plkst. 18.00  
Līdēres Jaunajos kapos
 
BArKAVAS PAGAStĀ
30. septembrī plkst.19.00  
Saikavas kapos 
7. oktobrī plkst. 17.30  
Muižas kapos
7. oktobrī plkst. 19.00  
Barkavas kapos

BērZAUNeS PAGAStĀ
7. oktobrī plkst. 17.00  
Bērzaunes kapos

7. oktobrī plkst. 18.00  
Grostonas kapos

DZeLZAVAS PAGAStĀ
16. septembrī plkst. 16.00 
Balvānīcu kapsētā 
16. septembrī plkst. 17.00 
Biksenes kapsētā 
16. septembrī plkst. 18.00 
Mierakalna kapsētā

KALSNAVAS PAGAStĀ
30. septembrī plkst. 17.30 
Jāņukalna kapos 
30. septembrī plkst.19.00 
Veckalsnavas kapos

LIeZēreS PAGAStĀ
30. septembrī plkst. 16.00 
Liezēres pagasta kapos

ĻAUDONAS PAGAStĀ
30. septembrī plkst. 16.00 
Mētrienas kapos
30. septembrī plkst. 17.00 
Pārupes kapos
30. septembrī plkst. 18.00 
Ļaudonas kapos

MADONAS PILSētĀ
30. septembrī plkst. 18.00 
Madonas  
pilsētas kapos 
7. oktobrī plkst. 18.00  
Liseskalna kapos

MĀrCIeNAS PAGAStĀ
7. oktobrī plkst. 17.00  
Mārcienas pagasta  
kapos  

MētrIeNAS PAGAStĀ
7. oktobrī plkst. 18.00  
Ozolkalna kapos

OŠUPeS PAGAStĀ
14. oktobrī plkst. 16:00 
Krievbirzes kapos

PrAULIeNAS PAGAStĀ
16.septembrī plkst. 18:30 
Vistiņlejas kapos

SArKAņU PAGAStĀ
7. oktobrī plkst. 18.00  
Sarkaņu kapos

VeStIeNAS PAGAStĀ
7. oktobrī plkst. 15.00  
Vecajos kapos

7. oktobrī plkst. 16.00  
Jaunajos kapos
7. oktobrī plkst. 17.00 
Tolkas kapos 

Informāciju apkopoja 
INGA ArĀJA, 

Madonas novada pašvaldības 
kultūras darba organizatore

30. septembrī 
pulksten 19.00  

Madonas  
kultūras namā

Madonas pilsētas kultūras nama pasākumu piedāvājums kultūras namā, kinoteātrī “Vidzeme”

Svecīšu vakari Madonas novadā


