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Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

19. reizi Madonas pilsētā gaidām
tradīcijām bagāto rudens gadatirgu

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

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

Šogad svētki notiks Saieta laukumā, un svētku rīkotāji būs parūpējušies par īpašu kartupeļu un citu
dārzeņu slavinošu izklaides programmu. Visiem apmeklētājiem 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 tradicionālais tirgus stabs, kurā uzrāpties pēc kārumiem
un vērtīgām lietām varēs mēģināt jebkurš tirgus dalībnieks.
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 dārzeņi–rekordisti.
Visas dienas garumā par labu garastāvokli rūpēsies
grupa “Sniegavīri” un atraktīvi pasākuma vadītāji.
Svētkos, kā jau katru gadu, notiks zemnieku, ražotāju un amatnieku tirdziņš.
Informāciju sagatavoja Madonas novada pašvaldības
Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa

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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Domes ziņas

Madonas Novada Vēstnesis
2017. gada septembris

Madonas novada pašvaldības domes
31. augusta sēdes lēmumu pārskats
Kalsnavas pagastā
Nolemj palielināt Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA
„Kalsnavas komunālais uzņēmums” (reģ. Nr. 45403026708)
pamatkapitālu par 1 590 eiro, izdarot naudas ieguldījumu pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaitu.
Nolemj
iznomāt
biedrībai „Kalsnavas jaunieši” Madonas novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 70620110205, kas
reģistrētas uz Madonas novada pašvaldības vārda Zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr.
100000108026, kopējā platība
3.03 ha, daļu 200 m2 platībā ar
apbūves tiesībām uz 9 gadiem.

Lazdonas pagastā
Nolemj lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmumu ņemšanu
19 913,51 eiro apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem ar noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz 2 gadiem projekta „Sporta
laukuma izveide Lazdonas pagastā”, ident. Nr. 16-05-AL23A019.2203-000015 būvniecības
darbu veikšanai. Aizņēmumu izņemt un apgūt 2017. gadā un tā
atmaksu garantēt ar Madonas
novada pašvaldības budžetu.

Ošupes pagastā
Nolemj ierīkot pašvaldībai
piederošā ēkā „Ošupes pamatskola”, Ošupes pagasts, Madonas
novads, centrālo apkuri. Aptuvenās izmaksas – 35 000 eiro. Pēc
iepirkuma rezultātu apstiprināšanas, plānots ņemt aizņēmumu
Valsts kasē.
Nolemj veikt grozījumus Madonas novada pašvaldības domes
29.12.2016. lēmumā Nr. 720 (protokols Nr. 27, 15. p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu
pārvalžu, Madonas pilsētas un to
iestāžu amata vienību sarakstu
apstiprināšanu” darbinieku amata vienību sarakstā ar 2017. gada 1. septembri Degumnieku pamatskolā:
• samazināt laboranta, profesijas
kods 754901, amata vienību skaitu no 0,4 uz 0,2 ar algas likmi 381
eiro mēnesī;
• samazināt – informātikas tehniķis, 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 vienības, ar algas likmi 488 eiro mēnesī;
• iekļaut – internāta skolotājs
vispārizglītojošās izglītības iestādes, profesijas kods 235907, 0,4
amata vienības ar algas likmi 680
eiro mēnesī;
• iekļaut – internāta nakts aukle
vispārizglītojošās izglītības iestādēs, profesijas kods 531101, 1,14
amata vienības ar algas likmi –

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

Aronas pagastā
Nolemj reorganizēt Madonas
novada Aronas pagasta pārvaldes struktūrvienību “Komunālā
saimniecība” par struktūrvienību “Madonas novada Aronas pagasta pārvaldes Īpašumu uzturēšanas nodaļa”.
Nolemj veikt izmaiņas “Madonas novada pašvaldības domes
29.12.2016. lēmumā Nr. 720 (protokols Nr. 27, 15. p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu
pārvalžu, Madonas pilsētas un to
iestāžu amata vienību sarakstu
apstiprināšanu” – Aronas pagasta amatu vienību sarakstā, izslēdzot no amatu vienību saraksta
šādas amatu vienības ar 2017. gada 30. septembri:
• Aronas pagasta pārvaldē – apkopēja, profesijas kods 911201,
amata vienību skaitu 0,5 ar algas
likmi 381 eiro mēnesī;
• Sporta zālē – apkopējs, profesijas kods 911201, amata vienību
skaitu 1,8 ar algas likmi 381 eiro mēnesī;
• Komunālajā saimniecībā –
saimniecības pārzinis, profesijas
kods 515111, amata vienību skaitu 0,4 ar algas likmi 529 eiro mēnesī;
• Komunālajā saimniecībā – apkopējs (kopmītnē Melioratoru
ielā 1), profesijas kods 911201,
amata vienību skaitu 0,5 ar algas
likmi 381 eiro mēnesī;
• Komunālajā saimniecībā – remontatslēdznieks, profesijas kods
723302, amata vienību skaitu 0,9
ar algas likmi 423 eiro mēnesī;
• Komunālajā saimniecībā – kapsētas pārzinis, profesijas kods
515120, amata vienību skaitu
0,85 ar algas likmi 381 eiro mēnesī;
• 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 algas likmi 393 eiro mēnesī;
• PII “”Sprīdītis” – apkopējs,
profesijas kods 911201, amata
vienību skaitu 0,4 ar algas likmi
381 eiro mēnesī;
• PII “”Sprīdītis” – sētnieks, profesijas kods 961301, amata vienību skaitu 0,5 ar algas likmi 381
eiro mēnesī;
• PII “”Sprīdītis” – kurinātājs
(jūnijā, jūlijā, augustā), profesijas
kods 816207, amata vienību skaitu 1,0 ar algas likmi 381 eiro mē-

nesī;
• Aronas pagasta kultūra – apkopējs, profesijas kods 911201,
amata vienību skaitu 0,5 ar algas
likmi 381 eiro mēnesī;
• Aronas pagasta kultūra – apkures krāšņu kurinātājs, profesijas
kods 818204, amata vienību skaitu 4 ar algas likmi 381 eiro mēnesī;
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,
automobiļa vadītājs, profesijas kods
723302, 832201, amata vienību
skaitu 1,0 ar algas likmi 480 eiro mēnesī;
• remontstrādnieks, traktortehnikas vadītājs, profesijas kods
931302, 834106, amata vienību
skaitu 1,0 ar algas likmi 515 eiro mēnesī;
• palīgstrādnieks,
santehniķis, elektriķis, profesijas kods
921403, 712601, 741101, amata
vienību skaitu 1,0 ar algas likmi
480 eiro mēnesī;
• saimniecības daļas vadītājs (pamatskolā, pārvaldē), mikroautobusa vadītājs, darba aizsardzības speciālists, profesijas kods
515103, 832206, 311904, amata
vienību skaitu 1,0 ar algas likmi
590 eiro mēnesī;
• kapsētas pārzinis, profesijas
kods 515120, amata vienību skaitu 0,85 ar algas likmi 381 eiro
mēnesī;
• apkopējs (kopmītnē Melioratoru 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 mēnesī;
• apkures iekārtas operators
(Lauteres kultūras namā), profesijas kods 818213, amata vienību
skaitu 0,5 ar algas likmi 381 eiro mēnesī.

Dzelzavas pagastā
Nolemj veikt grozījumus Madonas novada pašvaldības domes
29.12.2016. lēmumā Nr. 720 (protokols Nr. 27, 15. p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu
pārvalžu, Madonas pilsētas un to
iestāžu amata vienību sarakstu
apstiprināšanu” darbinieku amata vienību sarakstā ar 2017. gada
1. septembri Dzelzavas internātpamatskolā:
• palielināt ārsta, profesijas kods
221101, amata vienību skaitu no
0,1 uz 0,4, ar algas likmi 552 eiro mēnesī;
• palielināt direktora vietnieka

saimnieciskā darbā, profesijas
kods 134509, amata vienību skaitu 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, profesijas 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, profesijas kods 226402, 0,4 amata vienības, ar algas likmi 443 eiro mēnesī;
• iekļaut dežuranta, profesijas
kods 962905, 0,4 amata vienības,
ar algas likmi 381 eiro mēnesī.
Nolemj nodrošināt Madonas novada Dzelzavas pansionātā īslaicīgas aprūpes pakalpojumu (sociālā gulta), sākot ar 2017.
gada 1. septembri, un veikt grozījumus Madonas novada pašvaldības domes 28.11.2013. sēdes
lēmuma Nr. 768 “ Par Madonas
novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” (protokols Nr. 26, 29. p.) pielikumā Nr. 5 “Dzelzavas pagasta
pārvaldē sniegtie maksas pakalpojumi un to izcenojumi”, nosakot pakalpojuma maksu par īslaicīgas aprūpes pakalpojumu
(sociālā gulta):
• pilna apjoma pakalpojumam 15
eiro diennaktī,
• pakalpojumam bez medicīniskās aprūpes, transporta pakalpojumiem un higiēnas precēm 12
eiro diennaktī.
Īslaicīgas aprūpes pakalpojumu pilnā apjomā apmaksā
klients.
Nolemj piešķirt finansējumu
Dzelzavas pamatskolas krāšņu
remontam 3 500 eiro apmērā no
novada budžeta nesadalītajiem
līdzekļiem.
Nolemj lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma kontroles
un pārraudzības padomi atbalstīt
aizņēmumu ņemšanu 58 119,75
eiro apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem ar noteikto procentu likmi
un atlikto maksājumu uz 2 gadiem, projekta „Aprīkojuma iegāde Dzelzavas pagasta kultūras
namam”, ident. Nr. 16-05-AL23A019.2203-000014 īstenošanai.
Aizņēmumu izņemt un apgūt
2017. gadā un tā atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības 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, Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Inga Lediņa,

Sociālā dienesta pārstāve, Sociālā darbiniece Liezēres pagastā
Ilze Jansiņa,
Bērnu un jauniešu centra pārstāve, Madonas Bērnu un jauniešu centra direktore
Gunita Kļaviņa,
Izglītības nodaļas pārstāvis,
Izglītības nodaļas izglītības darba speciāliste Gundega Puķīte,
Valsts Policijas pārstāve Iveta Vāvere,
Madonas novada pašvaldības
kārtībnieks Gatis Kušķis,
Valsts probācijas dienesta pārstāve, Valsts probācijas dienesta Madonas teritoriālās struktūrvienības vadītāja Valda Buiķe,
Jauniešu domes priekšsēdētājs.
Apstiprina komisiju interešu
izglītības programmu izvērtēšanai un mērķdotāciju sadalei 5 locekļu 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 medību tiesību komisiju 9 locekļu sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – Aigars Šķēls,
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Guntis Ķeveris,
Komisijas locekļi – Andris Sakne, Arvīds Greidiņš, Juris Strods,
Jānis Zeltiņš, Dainis Tučs, Roberts Šņepsts, Bruno Kokars.
Nolemj aizstāt Medību koordinācijas komisijas locekli Daci
Brosovu ar Judīti Podnieci (Lauku atbalsta dienesta pārstāvis),
kas komisijas sastāvā tiek apstiprināta uz termiņu līdz 2018. gada
9. septembrim.

Par priekšlikumu
Zemkopības ministrijai
Nolemj lūgt Zemkopības ministriju ierosināt grozījumus Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr. 295 “Noteikumi par
rūpniecisko zvejas iekšējos ūdeņos” 29.4. apakšpunktā, papildinot ezeru sarakstu ar Kālezera
nosaukumu, lai Kālezerā pilnībā
aizliegtu rūpniecisko zveju (pašpatēriņa un komerciālo zveju).

Par finansējuma
piešķiršanu
Nolemj piešķirt papildus finansējumu 3 472,94 eiro apmērā pedagogu darba samaksai Bērzaunes pagasta PII “Vārpiņa” no
pašvaldības budžetā pedagogu
darba samaksai paredzētā finansējuma.
Nolemj nodrošināt partnera
līdzfinansējumu biedrībai “homo

Domes ziņas
ecos” projekta “Plant-a-tree-meži un dabas vērtības Latvijā” īstenošanai 300 eiro apmērā (no kuriem 200 eiro finanšu līdzekļi un
100 eiro ieguldījums natūrā) no
novada budžeta nesadalītajiem
līdzekļiem Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātā projektu konkursa aktivitātes „Latvijas vides un dabas
vērtību apzināšana un izcelšana,
godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” īstenošanai.
Nolemj piešķirt finansējumu 226,27 eiro apmērā Madonas reģiona audžuģimeņu biedrībai “Spēkavots” šā gada augustā
biedrības biedriem organizētās
ekskursijas transporta izdevumiem no pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem.
Nolemj 2018. gada budžeta
projektā paredzēt finansējumu
biedrībai “Nigestes amatniecības
nams” projekta “Simtgades bērni” īstenošanai 2821,50 eiro.

Par aizņēmuma ņemšanu
izglītības iestāžu
materiāltehniskās bāzes
atjaunošanai
Lūgt Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmuma ņemšanu 61 060 eiro apmērā Valsts kasē ar atlikto
maksājumu uz 1 gadu un atmaksas termiņu uz 10 gadiem ar
Valsts kases noteikto procentu
likmi 2017. gada izglītības iestāžu
investīciju projektu īstenošanai –
jaunu datoru un programmu nodrošinājuma 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 aizņēmumu un galvojumu kontroles
un pārraudzības padomi atbalstīt
aizņēmuma ņemšanu 129 905,60
eiro apmērā Valsts kasē ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem un atmaksas termiņu uz 20 gadiem ar
Valsts kases noteikto procentu
likmi 2017. gada Madonas novada pašvaldības prioritāro investīciju projektu īstenošanai – bērnu
rotaļu laukumu iekārtu piegādei
un uzstādīšanai Madonas novada
Biksēres ciemā, Sarkaņu pagastā
un Madonas pilsētā Upes skvērā
un Priežu kalnā. Aizņēmumu izņemt un apgūt 2017. gadā un tā

atmaksu garantēt ar Madonas
novada pašvaldības budžetu.
Nolemj lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles
un pārraudzības padomi atbalstīt
aizņēmuma ņemšanu 239 975,67
eiro apmērā Valsts kasē ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem un atmaksas termiņu uz 20 gadiem ar
Valsts kases noteikto procentu
likmi 2017. gada Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu
investīciju projektu īstenošanai –
bērnu rotaļu laukumu iekārtu
piegādei un uzstādīšanai Madonas novada pirmsskolas izglītības iestādēs:
• Aronas pagasta PII “Sprīdītis”
Kusā,
• Barkavas pagasta PII “Ābelīte”,
• Bērzaunes pagasta PII “Vārpiņa” 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 “Brīnumdārzs”,
• Madonas PII “Kastanītis”,
• Mārcienas sākumskolā,
• Mētriena pamatskolā,
• Praulienas pagasta PII “Pasaciņa”,
• Vestienas pamatskolā.
Aizņēmumu izņemt un apgūt
2017. gadā un tā atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības 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 pagarināt, ja biedrībai ir sabiedriskā labuma statuss.

Veic budžeta grozījumus
Apstiprina
saistošos
noteikumus Nr. 18 „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2
„Par Madonas novada pašvaldības 2017. gada budžetu””.
Apstiprināti
ar
Madonas novada pašvaldības domes
31.08.2017. lēmumu Nr.482 (protokols Nr. 20, 59. p.).
Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai.

Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.
2 „Par Madonas novada pašvaldības 2017. gada budžetu” (apstiprināti 2017. gada 26. janvāra domes sēdē, protokols Nr. 3, 13. p.)
1. punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt
Madonas novada pašvaldības pamatbudžetu
2017. gadam ieņēmumos 23 223
537 eiro apmērā”.
Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.
2 „Par Madonas novada pašvaldības 2017. gada budžetu” (apstiprināti 2017. gada 26. janvāra domes sēdē, protokols Nr. 3, 13. p.)
2. punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt
Madonas novada
pašvaldības
pamatbudžetu 2017. gadam izdevumos
24 971 809 eiro apmērā”.
Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.
2 „Par Madonas novada pašvaldības 2017. gada budžetu” (apstiprināti 2017. gada 26. janvāra domes sēdē, protokols Nr. 3, 13. p.)
3. punktu šādā redakcijā:
“Apstiprināt Madonas novada pašvaldības speciālo budžetu 2016. gadam ieņēmumos 1 054
984 eiro apmērā, izdevumus 983
492 eiro apmērā”.

Par azartspēļu
organizēšanu Madonas
novadā
Nolemj atļaut organizēt totalizatoru un derības:
• SIA „Joker LTD” (reģ. Nr.
40003266078, juridiskā adrese:
Katrīnas iela 12, Rīga, LV 1045)
SIA „Joker LTD” īpašumā esošajā ēkā Saules ielā 14, Madonā,
Madonas novadā;
• SIA „Olympic Casino Latvia”
(reģ. Nr. 40003264397, juridiskā
adrese: Kronvalda bulvāris 3, Rīga, LV 1010) SIA „Olympic Casino Latvia” struktūrvienībā Saules ielā 37, Madonā, Madonas
novadā.
Madonas novada pašvaldības
domes lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc
deklarētās dzīves vietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša
laikā no lēmuma paziņošanas
dienas.
Kā arī nolemj uzdot pašvaldības kārtībniekiem un aicināt
Valsts policiju pievērst pastiprinātu uzmanību sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanai Madonas pilsētā esošo azartspēļu
organizēšanas vietu tuvumā.
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Par valsts budžeta mērķdotāciju sadalīšanu
Nolemj sadalīt un izmaksāt piešķirto 2017. gada otrā pusgada
valsts budžeta mērķdotāciju Madonas novada tautas mākslas kolektīvu vadītājiem saskaņā ar pielikumu Madonas novada pašvaldības domes 31.08.2017. lēmumam Nr. 466 (protokols Nr. 20, 43. p.):
Atalgojums
6 mēnešiem,
VSAOI 23,59%
EUR
363

Kolektīva nosaukums
Bērzaunes pagasta vīru koris “Gaiziņš”
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”
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”
Sarkaņu pagasta Tautas nama “Kalnagravas” vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Labākie gadi”
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
Kopā

363

363
363

363
11253
Atalgojums 6
mēnešiem, VSAOI
23,59% EUR
181,5

Kolektīva nosaukums
Barkavas folkloras kopa “Madava”
Madonas folkloras kopa “Vērtumnieki”

181,5

Sarkaņu folkloras kopa “Libe”

181,5

Sarkaņu Tautas nama „Kalnagravas” jauktais vokālais ansamblis
“Rondo”
Sarkaņu Tautas nama „Kalnagravas” aušanas un rokdarbu pulciņš

181,5

Dzelzavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Variants”

181,5

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

Ārkārtas situācija 27 novados saistībā ar lietavu un plūdu radītajiem zaudējumiem
lauksaimniekiem Latgalē, Zemgalē un Vidzemē
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 reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju
līdz šā gada 29. septembrim nolēmusi izvērtēt pašvaldību pieprasījumus zaudējumu kompensēšanai
par
nodarītiem
zaudējumiem pašvaldību infrastruktūras objektiem, kā arī izvērtēs pašvaldību iesniegto infor-

māciju par privātajiem mājokļiem
un pašvaldību sniegto atbalstu
iedzīvotājiem ārkārtas situācijā.
Lauksaimnieki, kuriem lauksaimniecības platības ir deklarētas Lauku atbalsta dienestā,
kompensācijām iespējams pieteikties elektroniski līdz 1. oktobrim. Savukārt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda (VL-TB/
LNNK) vadībā izveidotā koordi-

nācijas padome lietavu un plūdu
radīto seku likvidēšanai līdz 1. novembrim veiks pieteikto platību
apsekošanu un situācijas izvērtēšanu. Attiecīgi pēc tam Zemkopības ministrija informēs Ministru
kabinetu par kopējiem zaudējumiem lauksaimniekiem. Precīzi
kompensāciju
saņemšanas kritēriji vēl nav skaidri.
Madonas novadā postījumus piedzīvojuši Barkavas, Mētrienas,

Praulienas un Ošupes pagasti.
Neskaidrību gadījumā, lūgums
vērsties Lauku atbalsta dienestā (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
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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.

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, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, un tā Vides pārskata pirmās

redakcijas.
Publiskās apspriešanas laiks ir
noteikts no 2017. gada 15. septembra līdz 2017. gada 15. oktobrim.
Visi interesenti ar lokālplānojuma un tā Vides pārskata pirmo
redakciju var iepazīties Madonas
novada pašvaldībā Saieta laukumā
1, 204. kab., Madonā, Madonas novadā un Madonas novada pašvaldības mājaslapā sadaļā “Pašvaldība – Sabiedrības līdzdalība”.
Sabiedriskā apspriedes sanāks-

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

me notiks 2017. gada 28. septembrī plkst. 15.00 3. stāva zālē Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas
novadā.
Rakstiskus priekšlikumus un
ierosinājumus par lokālplānojuma un vides pārskata pirmo redakciju iesniegt Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1,
101. kab., Madonā, LV 4801 vai
elektroniski pa e-pastu: dome@
madona.lv līdz 2017. gada 15. oktobrim, fiziskām personām norā-

dot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas
adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.
Kontaktpersonas
attīstības
plāna izstrādei: Madonas novada
pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Ilona Gleizde,
e-pasts: ilona.gleizde@madona.
lv, tel. 25615880, adrese: Saieta
laukums 1, 204. kabinets, Madona, 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

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2017. gada 31. augusta lēmumu Nr. 470
“Par lokālplānojumu nekustamā īpašuma “Lejas Ruļļi”, Lazdonas pagasts Madonas novadā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
70660010028 un 70660010029, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu” (domes sēdes
protokols Nr. 20, 47. p.) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde un apstiprināts darba uzdevums.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt
teritorijas plānojumu, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, mainīt teritorijas plānojumā noteikto atļauto teritorijas
izmantošanu, pašreiz zemes gabalā atļauto teritorijas izmantošanu Lauku zemes (L1) un Meža
zemes (M) uz publiskās apbūves teritoriju (P),
noņemot apgrūtinājumu – Meža aizsargjosla ap
pilsētu, pamatojot teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību.
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei adresējami Madonas novada pašvaldībai Saieta laukums 1, Madona,
Madonas novads, LV 4801, fiziskām personām
norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām
personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi līdz 2017. gada 15. oktobrim.

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 domes 2017. gada 31. augusta lēmumu Nr. 487 “ Par
lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Bērzu
ielā 27, Madonas pilsētā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 70010011693, kas groza Madonas
novada teritorijas plānojumu” (domes sēdes protokols Nr. 20, 47. p.) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde un apstiprināts darba uzdevums.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu, lai radītu priekšnoteikumus
teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, mainīt teritorijas plānojumā noteikto atļauto teritorijas izmantošanu, pašreiz zemes gabalā atļauto teritorijas
izmantošanu Dabas un apstādījumu teritoriju
(DA1) – kapsētu teritorija uz Dabas un apstādījumu teritoriju (DA), uzliekot apgrūtinājumu –
Meža aizsargjosla ap pilsētu, pamatojot teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību.
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei adresējami Madonas novada pašvaldībai Saieta laukums 1, Madona,
Madonas novads, LV-4801, fiziskām personām
norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām
personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi 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
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Madonas novadā tiks ierīkoti
jauni, mūsdienīgi bērnu
rotaļu laukumi

Projektā
“Sporta
laukuma izveide Lazdonas pagastā”, ident. Nr. 16-05-AL23A019.2203-000006,
tiek
veidots publiskais sporta laukums, kurā ietilps strītbola
laukums, volejbola laukums
un labiekārtota teritorija uzstādot skatītāju soliņus, atkritumu urnas un žogu. Projekta 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 Būve”. Projekta īstenošanas termiņš ir 31.10.2017.
Projekts
“Jauniešu
centra izveide Sarkaņu pagastā”, ident Nr. 16-05-AL23A019.2203-000009, paredz
izveidot konferenču – atpūtas telpu jauniešu centrā,
kā arī iegādāties aprīkojumu (spēles, mēbeles u.c.), kas
paredzēts jauniešiem brīvā
laika pavadīšanai. Projekta
ietvaros ir izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija
konferenču – atpūtas telpas
izveidei. Būvniecības ieceres
dokumentācijas izstrādi veica SIA “Trast Būve” par kopējo summu EUR 3 576,76.
Projekts
“Kultūrvēsturiskā mantojuma un amatu prasmju skolas pilnveidošana Sarkaņu pagastā”,
ident.
Nr.
16-05-AL23A019.2203-000013, paredz
veikt Sarkaņu pagasta Amatu skolā un Madonas novadpētniecības un mākslas
muzeja filiāles telpās grīdu
atjaunošanu, kanalizācijas
sistēmas atjaunošanu, publisko tualešu atjaunošanu,
telpu kosmētiskos remontus
un telpu pārplānošanu, elektroinstalācijas atjaunošanu,
UAS sistēmas atjaunošanu.
Projekta ietvaros būvniecības ieceres dokumentācija
izstrādi veica SIA “Trast Būve” par kopējo summu EUR
6 154,06.
Projektā “Apkures un ventilācijas sistēmas atjaunošana Vestienas muižas ēkā”,
ident
Nr.
16-05-AL23-

A019.2201-000008,
paredzēts Vestienas muižas ēkā
izbūvēt ventilācijas un apkures centralizēto sistēmu, nodrošinot labvēlīgu vidi Vestienas pamatskolas izglītojamiem
un personālam. Šobrīd objektā noris būvniecības darbi, kurus veic SIA “Hektors” par kopējos summu EUR 82 661,10,
būvuzraudzību nodrošina SIA
“Halle B” par kopēju summu
EUR 1 452,00 un autoruzraudzību nodrošina SIA “C projekti” par kopējo summu EUR
907,50. Projekta kopējās izmaksas – EUR 85 020,60, t.sk.
Lauku atbalsta dienesta finansējums – 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 namam”, ident Nr. 16-05-AL23A019.2203-000014, paredzēts
iegādāties jaunu skaņu aparatūru, gaismu sistēmu, skatuves
aizkarus un krēslus, nodrošinot kvalitatīvu kultūras dzīvi Dzelzavas pagasta kultūras
namā. Skaņu aparatūras piegādi un uzstādīšanu veic SIA
“AJV Grupa” par kopējo summu EUR 26 713, 09, gaismu
sistēmas piegādi un uzstādīšanu – SIA “Čivix” par kopējo
summu EUR 7 885,27, skatuves aizskaru piegādi un uzstādīšanu veic SIA “Atspulgs logiem” par kopējo summu EUR
12 002,19 un krēslu piegādi –
SIA “Lazurīts S” par kopēju

summu EUR 11 519,20. Projekta kopējās izmaksas – EUR
58 119,75, t.sk. Lauku atbalsta
dienesta finansējums – EUR
11 200,00 un Madonas novada pašvaldības finansējums –
EUR 46 919,75. Projekta īstenošanas termiņš ir 02.10.2017.
Projekts
“Sociālo
pakalpojumu
uzlabošana
Madonas
novada
Kalsnavas
pagastā”, ident. Nr. 16-05-AL23A019.2204-000002, paredz iegādāties speciālo inventāru,
kas nodrošinātu un atrisinātu invalīdu pārvietošanos novada teritorijā. Centrā paredzēts veikt arī remontdarbus
(centra atrašanās vieta – Vesetas iela 4), kas nodrošinātu
piekļuvi invalīdiem ar kustību traucējumiem, WC pārbūvi atbilstoši vides pieejamībai
un invalīdiem, telpu kosmētisko remontu, āra durvju pārbūvi, pandusu izbūvi un virtuves
izbūvi uzstādot arī aprīkojumu. Aktīvās atpūtas brīžiem
projekta ietvaros paredzēts iegādāties 10 sēžammaisus un
mūzikas centru. Centru būs iespējams izmantot un apmeklēt
cilvēkiem ar invaliditāti. Būvniecības ieceres dokumentāciju projekta ietvaros veica SIA
“Comment” par kopējo summu
EUR 1 290,00.
Informāciju sagatavoja
Indra Kārkliņa,
Attīstības nodaļas projektu
sagatavošanas un ieviešanas
speciāliste

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 laukumu apsekošanas 2016. gadā visās Madonas novada pirmsskolas
izglītības iestādēs, kā arī publiskajos rotaļu laukumos, tika konstatēts, ka esošās rotaļu iekārtas
ir fiziski un morāli novecojušas.
Esošā situācija pirmsskolas izglītības iestādēs norādīja uz to, ka
iekārtas ir vairāk kā 20 gadus vecas, tās ir nedrošas bērniem un
rotaļu ierīces lielākoties neatbilst
EN 1176 standartam (standarts
par rotaļu ierīču aprīkojuma drošību), savukārt publiskie laukumi nenodrošina mūsdienīga rotaļu laukuma prasības. Ņemot
vērā šos aspektus, ir nepieciešama nedrošo vai morāli novecojušo iekārtu demontāža un rotaļu
laukumu aprīkošana ar jaunām,
mūsdienīgām un standartiem atbilstošām iekārtām
Bērnudārzos tiks uzstādītas 6–17 gab. rotaļu iekārtu vienības, kuru komplektācija ļaus
nodrošināt pilnvērtīgas un inte-

resantas rotaļas ārtelpā, pilnveidojot bērnu fiziskās, emocionālās, sociālās un kognitīvās spējas.
Biksēres ciemā publiskajā rotaļu laukumā paredzēts uzstādīt
10 jaunas iekārtas, t.sk. vingrošanas kompleksus bērniem un 1
āra trenažieri. Madonas pilsētā
divos publiskajos laukumos ir paredzēts uzstādīt kopskaitā 36 iekārtu vienības (rotaļu, vingrošanas kompleksi dažādām vecuma
grupām, šūpoles, atsperšūpoles,
karuseļi, āra trenažieri u.c. aktivitāšu elementi), tādējādi nodrošinot daudzveidīgu brīvā laika
pavadīšanas iespēju visām vecuma 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”. Projekta īstenošanas termiņš – 2017.
gada nogale. Tehnoloģiskā pārtraukuma gadījumā rotaļu iekārtas tiks pilnībā uzstādītas 2018.
gada pavasarī.
Pilnīga rotaļu laukumu labiekārtošana turpināsies arī 2018.
gadā, kad paredzēts ieklāt trieciena absorbējošo gumijas segumu zem rotaļu iekārtām.
Sagatavoja Agnese Silupa,
Madonas novada pašvaldības
ainavu arhitekte

Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei
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 dienu tradīcijas (2016.–2018. g.) mērķis ir padarīt Latviju krāšņāku ar
koku stādījumiem un/vai mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos gatavojoties Latvijas
simtgadei. Meža dienu moto: “Kopā nākotnes mežam!”. Projekta finansētāji – Meža
attīstības fonds un Meža dienas.
Sagatavoja Agnese Silupa,
Madonas novada pašvaldības ainavu arhitekte

Pašreizējais Madonas PII “Kastanītis” rotaļu laukums pirms jauno rotaļu
iekārtu uzstādīšanas.
D. Veckalniņa foto
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Jānim
Simsonam – 70

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

Sarkaņu skolā aizvadīta Eiropas
kultūras mantojuma diena
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 izglītības iestāde. Tajā saglabājusies
maz pārveidota skolas vide: telpu plānojums, mēbeles, mācību
un vēstures materiāli, kas sniedz
liecību par ilgstošu izglītības vēstures posmu Latvijā.
Madonas Novadpētniecības
un mākslas muzejs sadarbībā ar
amatu skolu Eiropas kultūras
mantojuma dienu 2017 zīmē aicināja apmeklētājus 9. septembrī uz pasākumu “Sarkaņu skolas ēkas stāsta”.
Lielajā skolas ēkā dienas ieskaņu emocionālu krāsoja Sarkaņu vokālā ansambļa “Rondo”
dziedātās dziesmas un izstādē
“No Sarkaņu skolas vēstures”
vienuviet skatāmais foto klāsts,
mācību lietas un informācijas
glabātājas – dienasgrāmatas, albumi, avīze “Skurstenis”. Ikvienam te bija iespēja izstaigāt un
apskatīt Madonas muzeja etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu
krātuves ar amatnieku rīkiem, istabu iekārtojumu, mēbeļu, sadzīves priekšmetu, mēru un tvertņu kolekcijām, kā arī izciliem
kultūras darbiniekiem sarkaniešiem un šīs skolas absolventiem

Rūpīgi un nopietni tiek veikts glītrakstīsanas uzdevums.
O. Dreģei, V. Breģim, J. Vītoliņam, V. Eglītim iekārtoto izstādi.
Skolas laiku atcerēties ļāva matemātikas risināšana pie tāfeles un
glītrakstīšanas uzdevumi.
Mazajā skolā pasākuma dalībniekus gaidīja darbošanās Tautas
daiļamata meistares Vandas Podiņas vadībā, iepazīšanās ar amatu skolas darbiem un saimnieces
Mirdzas Akmentiņas gatavotās
skolas pusdienas.
Iepriecināja, ka pasākuma da-

			

lībnieku (kopā – vairāk kā deviņdesmit) vidū bija liela daļa bijušo
skolotāju, nāca absolventi un citi interesenti. Satikšanās pārsteigumu savai audzinātājai Guntai
Apelei sagādāja 1995. gada izlaiduma klase.
Paldies visiem, kas piedalījās
pasākuma sagatavošanā un norisē! Prieks par ieinteresētajiem,
nesteidzīgajiem apmeklētājiem,
un, kā pasākuma ieskaņā sacīja
Madonas novada pašvaldības de-

LaimaS GarāS foto
putāte un Tautas nama “Kalnagravas” direktore Valda Kļaviņa,
ir patiess prieks, ka abās Sarkaņu skolas ēkās izglītošanās turpinās un kultūras jomā notiek
veiksmīga visu triju māju – muzeja, amatu skolas un Sarkaņu
bibliotēkas – sadarbība.
Sagatavoja Inese Sudāre,
Madonas Novadpētniecības un
mākslas muzeja
krājuma glabātāja Sarkaņos

Ņem rudeni pie rokas un dodies uz bibliotēku!
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 apņemšanās, sākot jauno gadu. Un
apņemšanās ir īstenojusies, nupat
kā iznākusi jaunās dzejoļu grāmatas ”365” pirmā daļa.
Daudziem jauns posms dzīvē
sākās ar jauno mācību gadu. Lai
tas būtu zināšanām bagāts, lasīsim grāmatas! Madonas novada
bibliotēkas abonementā piedāvājam Zanes Višķeres grāmatu ”Spēlējies un audz”. Tā ir lielisks ideju
avots radošiem skolotājiem, vecākiem, vecvecākiem, lai bērns vispusīgi un harmoniski attīstītos.
Palīgs vēstures zināšanu paplašināšanai būs grāmatas: Aivars
Ruņģis ”Uz tām prūšu robežām”,
tajā atainoti kaprāļa Kociņa skarbie pieredzējumi, Māris Linde

”Trešā zvaigzne” – par Latgales
likteni. Būtiskākie pamatskolas
temati bioloģijā, ķīmijā, fizikā iekļauti grāmatā ”Ilustrēta rokasgrāmata dabaszinātnēs skolēniem
un vecākiem”. Pavasarī svinējām
novadnieces, rakstnieces Ilzes Indrānes 90 gadu jubileju. Pēc vairāk kā 40 gadiem iznācis atkārtots
izdevums stāstu krājumam ”Basām kājām”. Šogad latviešu literatūras klasiķim Jānim Jaunsudrabiņam aprit 140 gadu, savukārt
viņa daiļrades pētniecei rakstniecei, literatūrzinātniecei Lūcijai
Ķuzānei 90, iznācis atkārtots, papildināts izdevums ”Saule mūžam
mana”. Vienmēr ar lielu emocionālo pacēlumu lasām Andas Līces
grāmatas, nupat iznākusi ”Paldies, ka uzmodināji!“ – redzējumi
un dzeja. Pieminētās un daudzas
jo daudzas citas saistošas, aizraujošas grāmatas jūs gaida Madonas
novada bibliotēkā. Uz tikšanos!
Kad vējš, lietus lāses un krēslas stundas sāk nogurdināt, atceries, ka bibliotēkas Uzziņu lasītavā ir iespēja paņemt uz mājām
vairāk kā 70 nosaukumu žurnālus. Varbūt vēlies noskatīties kādu filmu, paklausīties mūziku?
Piedāvājam CD un DVD krājumu.
Nāc un izvēlies!
Septembrī Madonas novada

bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa aicina pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma skolēnus uz
Dzejas stundu kopā ar lelli Šarloti. Iepriekš lūgums pieteikties, telefona numurs: 64821296. Joprojām ir iespēja iesaistīties lasīšanas
veicināšanas
mērķprogrammā
“Bērnu žūrija 2017” un kļūt par
lasīšanas ekspertu.
Bērnu literatūras nodaļa ir iesaistījusies Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Bērnu literatūras centra pilotprojektā “Skaļā lasīšana”.
Aicinām bērnus 11–12 gadu vecumā pieteikties skaļās lasīšanas sacensībām. Sīkāka informācija būs
pieejama bibliotēkas mājaslapā no
20. septembra, kā arī Bērnu literatūras nodaļā un pa iepriekš minēto telefonu.
Oktobrī interesentus aicinām
aplūkot Signes Ērmanes bērnu
grāmatu ilustrāciju izstādi konferenču zālē. Būs iespēja arī pieteikties tematiskām nodarbībām par
mākslinieces ilustrētajām grāmatām, kas pieejamas Bērnu literatūras nodaļas krājumā.
26. septembrī visās Eiropas
Savienības dalībvalstīs tiek atzīmēta Eiropas valodu diena, lai
palielinātu informētību par plašo
valodu dažādību Eiropā, veicinātu kultūras un valodu daudzveidī-

bu, mudinātu visu vecumu cilvēkus apgūt svešvalodas.
Tā kā Madonas novada bibliotēkas telpās atrodas Europe Direct
informācijas centra Gulbenē Madonas filiāle, arī mēs piedāvājam Eiropas valodu dienas aktivitātes skolām: 26.–29. septembrim aicinām
pieteikt klases uz praktiskajām nodarbībām “ES un 24 valodas”, kuru laikā izzināsim visas Eiropas Savienības oficiālās valodas, pildīsim
praktiskus uzdevumusu. Pieteikšanās pa tālr. 64821050 (Daiga).
Iepriekš iespējams vienoties
arī par citiem tematiem, kas saistīti ar procesiem Eiropas Savienībā, piemēram: “Latvija – ES dalībvalsts”, “Ieskats ES veidošanās
vēsturē”; “Romas līgumu 60. gadadiena”; spēle “40 minūtēs apkārt Eiropai” u.c.
Rudens un ziemas mēnešos
piedāvājam ikvienam interesentam pieteikties uz bezmaksas individuālajām datorkonsultācijām.
Pieteikšanās, zvanot 64821050
(Daiga), 64821250 (Lilita) vai personīgi jebkurā bibliotēkas nodaļā,
iepriekš vienojoties par apmācību
datumu, laiku un vēlamo tematu.
Informāciju apkopoja
Sarmīte Radiņa,
Madonas novada bibliotēkas
galvenā bibliotekāre
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Kultūras nama dzīve gada griezumā
Turpinājums. Sākums – augusta
numurā.
Nu jau par tradīciju kļuvis koncerts “Tautasdziesmas
spēks”, kad martā kopā sadziedājās vairāki kori. Šoreiz skanēja
latvju dainas jau lielākā koru pulkā. Atšķīrās dziesmu izpildījums
un interpretējums. Dalībnieki –
jauktais koris “Madona”, Praulienas pagasta jauktais koris,
jauktais koris Sēlpils, Mētrienas
pagasta sieviešu koris “Jūsma”,
Vecpiebalgas novada Muižas koris, Taurenes–Dzērbenes jauktais
koris “Pie Gaujas”, Krustpils kultūras nama jauktais koris “Noskaņa”, Rīgas latviešu biedrības
jauktā kora grupa un koris “Austrums”. Kopkoris Madonas koru
apriņķa virsdiriģenta Ārija Šķepasta vadībā atskanēja vienojoši, piepildīti un uzlādējoši. Katrs
saņēma Madonas 90-gadei veltīto
Valta Pūces tautasdziesmu aranžējumu “Saules dziesmas” nošu
partitūru savu repertuāru papildināšanai. Paldies arī mazajiem
dejotājiem “Pipariņiem” par sprigano dejas soli un smaidiem.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā 25. martā pēc
ziedu nolikšanas pie Šķeltā akmens nu jau otro gadu visi bija aicināti uz Madonas kultūras
namu, lai atcerētos un pieminētu savu, piederīgo vai līdzcilvēku
pārdzīvoto. Sāpīgas atmiņas un
nesaprotams pāridarījums uzvirmoja visos klātesošajos, ieklausoties patiesajos stāstos dramatiskā kolektīva lasījumā. Dziesma
un deja TDA “Vidzeme”, “Pipariņu” un kora “Mantojums” izpildījumā brīžiem lika sastingt un
aizrauties elpai. Kinofilma “Melānijas hronika” pulcēja cilvēkus
no visdažādākajām paaudzēm,
kas atgādināja, ka nav vienalga.
Lieldienas šogad pagāja tautas deju ansambļa “Vidzeme” 55
gadu zīmē. 16. aprīlī koncertā
vienojās četri “Vidzemes” sastāvi – divi jauniešu, vidējās paaudzes deju kolektīvs un kādreizējo dejotāju studentu sastāvs,
kas īpaši sapulcējās šai jubilejai.
“Vidzemes” deju gaitas bija vērojamas fotogrāfijās, bija iespēja iemūžināt mirkļus pie fotosienas.
Par koncerta omulību gādāja atraktīvais Edgars Žukovskis, liekot atcerēties veiksmes, stāstus
un piedzīvojumus, uz mirkli visiem iejusties pašdarbnieku autobusā. Muzikāli dziedošā grupa “Četri vienā” aizrāva ikvienu
skatītāju. Taču īss, aizlūzis trompetes solo Jetes Rebekas Strazdiņas izpildījumā lika uz mirkli visam apstāties un atcerēties pirms
gada mūžībā aizgājušo vadītāju
Andri Ezeriņu. To papildināja viņa deju mantojums “Vidzemes”
un “Atvasaras” izpildījumā. Tautas deju ansambļa “Vidzeme”
mākslinieciskā vadītāja Rudīte Jurciņa ar degsmi, atbildības
sajūtu un jaunām iecerēm uzsākusi darbu ar “Vidzemi”. To redzam daudzajos koncertos, cītīgā
darbā un aizrautībā. 8. jūlijā estrādē tika aicināti jauniešu un vidējās paaudzes dejotāji no Cēsīm,
Jaunpiebalgas, Straupes, Valmieras, Limbažiem un Rīgas uz sa-

Tautasdziesmu spēks atskan kopkorī Madonas koru apriņķa virsdiriģenta Ārija Šķepasta vadībā.
danci “Katram savi akcenti”.
Otrajās Lieldienās ļaudis pulcināja folkloras kopa “Vērtumnieki” un “Libe”, aicinot uz rotaļām un Lieldienu gavilēšanu pie
kinoteātra “Vidzeme”, kam sekoja multfilmu seansi mazākajiem.
4. maijā tika turpināts Madonas jubilejas gadā aizsāktais
pasākumu cikls, kura trīs sērijās iepazīstinām ar pilsētas vēsturiskajiem un kultūras procesiem. Otrajā sērijā tika apskatīts
laiks no 1946. līdz 1990. gadam.
Ieraudzīt un sajust to palīdzēja Aija Špure, Induļa Zvirgzdiņa
vienmēr zinošie stāsti un komentāri, Kārļa Kumsāra veidotie videosižeti, Rūdolfa Blaumaņa Madonas Tautas teātra aktieri, TDA
”Vidzeme”, Madonas saksofonu kvartets, jaunā Baleta studija, vokālistu konkursa “Cīrulītis
2017” dalībnieki.
6. maijā saulainā pēcpus-

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

Pirmais “Vidzemes” sastāvs, kas izcīnīja TAD “Vidzeme” nosaukumu.
dienā tika atklāta Tautas tēlotājmākslas studijas “Madona”
dalībnieces Agitas Auziņas jubilejas izstāde, ko ēterisku piepildīja Agitas Auziņas dēlu Kārļa un
Mārča muzikālie pieskārieni saksofona un ģitāras skaņās.
21. maijā, skatuvi pārbūvē-

jot, 20. gadu jubilejā ar koncertu–uzvedumu “Izlaušanās” sevi pieteica deju grupa “Aliens”.
Uz skatuves darbojās deviņdesmit dejotāju septiņos bijušo un
esošo dejotāju sastāvos ar dažādu varēšanu, pieredzi un atdevi
vecumā 6–25 gadiem, bet galve-

nais – ar gribu dejot. Stāsts bija
par izlaušanos no ikdienas steigas, mūžīgā skrējiena pēc nezināmā, par sevis meklēšanu un atrašanu, visbeidzot par atgriešanos
vienam pie otra.
Netradicionālo braucamrīku
sacensības “Ripo raiti 2017” Madonas pilsētas svētku ietvaros šogad pulcēja divtik vairāk dalībnieku kā pagājušogad. Dalībnieku
gājiens ar J. Norviļa Madonas
mūzikas skolas pūtēju orķestri
“VIVO” priekšgalā izvērtās krāšņs un atraktīvs. Priecēja pagastu
atsaucība, individuālie pārstāvji,
oriģinalitāte un izdoma. Prieks,
ka šī tradīcija nostiprinās un ceram, ka nākošgad būs vēl divtik
dalībnieku.
Pirmsjāņu ielīgošanas vakarā
22. jūnijā skvēriņā pie kultūras
nama notika dažādas lustes – radošā apvienība “MaSKa” uzrunāja ar dažādām sadzīves ainiņām,
kultūras nama deju kolektīvi “Pipariņi” un “Atvasara” iesildīja ar
dančiem deju grīdu, lai kopā ar
folkgrupu “Luča” vakarā varētu

kārtīgi izdancoties. Daudzi izvēlējās skaistās mūzikas baudīšanu un noskaņas gūšanu pie Jāņu
ugunskura. Vislielāko piekrišanu
izpelnījās mīklas cepšanas darbnīca un meldrošana, kur tika
veidoti vainagi, cepures, rotājumi
un pat svārki.
Vēl būtu jāpiemin pašdarbības
kolektīvu skates, kas notikušas
kultūras namā, piedalīšanās dažādos koncertizbraukumos, bet par
to citreiz raksta cienīgā stāstā.
Kultūras nama darbā svarīgi
ieraudzīt jaunas ieceres un mērķus, ko realizēt, jo jauni interesanti izaicinājumi dod iedvesmu,
aizrautību un gandarījumu.
Novēlot visiem kultūras nama
darbiniekiem pacietību un enerģiju, kolektīviem – radošas ieceres un veiksmes, skatītājiem –
uzticību un piepildījumu,
Ināra Cakule,
mākslinieciskās daļas vadītāja
Madonas pilsētas
kultūras namā
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Aicinājums
iesūtīt
pieteikumus

Ģitāristu sesijai 21. reize – „acīte”!

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

Ģitāristu sesijā no 22. līdz
27. oktobrim, Praulienas skolā
satiekas zinātkāri muzikanti –
ģitāristi, bundzinieki, vokālisti un
koklētāji.
Lai arī šoruden dotu pienesumu Latvijas mūzikas paletei, sesijas organizatoru komanda turpina strādāt! Tiek veidota
programma, kura tiek pildīta
ar meistarklasēm, koncertiem
un draudzīgu atmosfēru. Sesijas interesantākā daļa ir vakaru
koncerti, patreiz organizatoriskas sarunas notiek ar grupām
“Carnival Youth”, “Very Cool
People”, piekrišanu muzicēt sesijā ir devušas grupas – “Vilkači”, “Karmafree”, “Moussa
Diallo trio” un “Rihards Lībietis orchestra”. Šogad sesiju ar
savu klātbūtni pagodinās mūziķi no Kopenhāgenas – „Moussa Diallo trio”. Afroeiropieti
Moussu Kopenhāgenā dēvē par
Big Man. Viņš ir pasaules klases mūziķis, komponists, bērnu
mūziklu autors, kurš labprāt ar
muzikālajām izrādēm uzstājas
Eiropas un Āfrikas valstīs, Indijā, Indonēzijā un citur. Ir iecere
sesijas laikā iestudēt oriģināls-

Ģitāristu sesijas mirkļi.
kaņdarbu, kurā skanētu latviešu un afrikāņu tautas melodijas
un kura atskaņošanā piedalītos
gan visi meistari, gan dalībnieki
un tālākais Moussa Diallo, kuram saknes ir Kamerūnā.
Sesijas mācībspēks ir Latvijas mūziķi-pedagogi, protams,
gaidīti madonieši – Mārcis Auziņš, Ingars Viļums, Andris Buiķis, Sandris Sproģis, Edmunds
Vestmanis, Juris Skrajāns un citi, kuri sevi uzskata par sesijai
piederošiem. Padsmitnieki jop-

rojām aizraujas un mācās folku,
džezu, rokmūziku. Sesijas programma piedāvās diskutēt par
rokmūzikas ietekmi sabiedrībā
un politikā. Uģis Olte prezentēs
un komentēs Latvijas–Norvēģijas kopražojuma dokumentālo
mūziklu „Atbrīvošanas diena”.
Filma pirmizrādi piedzīvojusi
Amsterdamā, izrādīta arī Zviedrijā, Norvēģijā, Kazahstānā un
citviet, un to pavada slavinošanas atsauksmes. Šodien tiek
daudz runāts, zvanīts, domāts,

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 radās reizē ar Praulienas ansambļa
“Ķiršu zagļi” darbību, kuri vēlējās uzaicināt ciemos muzikāli domājošus, muzicējošus jauniešus.
Šī doma sakrita ar pagasta kultūras darbinieku vēlmēm un faktu,
ka 20-gadīgais mūzikas izglītības
pasākums – “Ģitāristu sesija”
mainīja atrašanās vietu no Madonas uz Praulienas skolu.
Konkursā piedalīties ir gaidītas grupas no visas Latvijas, kapacitāte – 12 kolektīvi. Savukārt,
Ģitāristu sesijas dalībniekiem ierodoties uz sesiju jau svētdien, ir
iespēja sevi parādīt muzikāli, kā
arī satikties, iepazīties, diskutēt
par mūziku un tikt novērtētiem.

Iepriekš konkursu sauca “Praulienas ritmi”, taču lai paplašinātu mūzikas saturiskās iespējas
un konkursa uzvarētāju pašapziņu, pasākumam pielikts pasaules
skanējuma statusu.
Pirmā konkursā vērtētāji bija Madonas mūziķi – Juris Skarajāns un Sandris Sproģis, savukārt, pirms gada rokgrupas
„Laime pilnīga” dalībnieki, taču šogad, 22. oktobrī organizatori žūrijā ir uzaicinājuši grupas
“Mattergy” mūziķus.
Vērtēts un apbalvots tiks
ritmiskais un muzikālais skanējums, jaunrade un novitātes, skatuves tēls un kontakts
ar publiku, oriģināli skaņdarbi, kā arī individuāli labākais
katrā instrumentu grupā. Konkursā nepiedalās kolektīvi, kuri izmanto programmētu mūzikas pavadījumu, fonogrammas.

darīts, tiek apkopotas idejas,
rakstīti projekti, meklēts atbalsts. Pateicoties aktīvai darbībai, nākošajai sesijai ir pieteikušies vairāki dalībnieki, joprojām
ir aktīva interese sociālajos tīklos, organizatori divdesmit gadu
jubilejā turpina saņemt apsveikumus un pateicības.
Sesijas gaitu var vērot FB
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
mmsesija/?fref=ts kā arī mājaslapā www.gitaristusesija.lv Pieteikšanās rit pilnā sparā!

Katrs konkursants izpilda trīs
latviešu vai ārzemju izpildītāju kaverversijas. Konkursa žūrija vērtēs 10 punktu sistēmā,
oriģināldarbi vērtēšanā dos papildus punktus. Pirmās trīs vietas, ar žūrijas palīdzību, savā
starpā sadalīs 300 eiro vērtīgas
veikala “Sound Factory” dāvanu kartes! Ar Praulienas pagasta pašvaldības gādību visiem nominantiem 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 pasaulei, Praulienas pagasta kultūras darba organizatore Sarmīte
Lazdiņa un sesijas organizators
Imants Pulkstenis gaida elektroniski iesūtītas pieteikuma anketas līdz 15. oktobrim!
Konkursa nolikums un anketa atrodama interneta vietnē
www.gitaristusesija.lv.
„Pasaules Ritmi” organizatori vēl muzikālas idejas, ražīgus
mēģinājumus un pārliecinošus
startus konkursā!
Imants Pulkstenis,
Ģitāristu sesijas organizators
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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!
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 projektā pārstāv Madonas Valsts ģimnāzija, Lazdonas pamatskola un
Bērzaunes pamatskola. Šo skolu
skolēni projekta īstenotājiem iesūtīja savu dienasgrāmatu vēlamos dizainus. Kopumā noritēja
aktīvs darbs pie 275 dienasgrāmatu izgatavošanas. Jāpiebilst,
ka skolēni šīs unikālās, pašu dizainētās dienasgrāmatas saņēma šī gada 1. septembrī, uzsākot jauno 2017./2018. mācību
gadu.
Lai viss noritētu veiksmīgi, ļoti nozīmīgs un pat neatsverams ir vietējo novada uzņēmēju
atbalsts. Protams, ir lielāki novadi, kuros dienasgrāmatu izmaksu kopsummu viens uzņēmums
nosegt nevar, tāpēc šim labvēlim
ar savu atbalstu pēcāk piebiedrojas arī citi vietējie uzņēmumi.
Šāda situācija attiecināma arī uz

Zīmējumi konkursam “Mana dienasgrāmata”.
Madonas novadu. Te savu atbalstu skolēnu radošajām idejām ļoti labprāt sniedza AS „Lazdonas
piensaimnieks”, SIA „Asver”,
SIA „Millmix Agro”, SIA „WSH
Solution”, SIA „Dāmirevas dolomīts”, un SIA „Daugavlīči”. Sirsnīgs paldies par to!
Runājot par atbalstītājiem AS
„Lazdonas piensaimnieks”, SIA
„Asver”, SIA „Millmix Agro”,
SIA „WSH Solution”, SIA „Dāmirevas dolomīts”, un SIA „Daugavlīči”, lielākā daļa Madonas

novada iedzīvotāju noteikti zina,
ar ko šie uzņēmi nodarbojas. Taču, ja kāds tomēr nav īsti pārliecināts vai nezina, tad mēs pačukstēsim priekšā!
AS „Lazdonas piensaimnieks” veic pilnu piena pārstrādes ciklu – piena sagādi, pārstrādi, piena produktu ražošanu
un realizāciju. Ražoto produktu
klāsts ir ļoti daudzveidīgs (piens,
krējums, biezpiens un biezpiena izstrādājumi, jogurti, deserti). SIA „Asver” veic celtniecības

un remonta darbus, dzīvojamo
un nedzīvojamo ēku būvniecību,
ceļu un maģistrāļu būvniecību.
SIA „Millmix Agro” piedāvā kvalitatīvu graudu sistēmu tirdzniecību un montāžu. SIA „WSH Solution” nodarbojas ar dzīvojamo
un nedzīvojamo ēku būvniecību, ūdensapgādes sistēmu būvniecību un citu inženiersistēmu montāžu. SIA „Dāmirevas
dolomīts” ir dolomīta šķembu ražotne. Uzņēmums nodarbojas ar grants, smilts, akmens
ieguvi, māla, kaolīna ieguvi un
grants, smilts karjeru izstrādi.
SIA „Daugavlīči” ir uzņēmums,
kas nodarbojas ar mežsaimniecību, kokapstrādi, transporta pakalpojumiem un nekustamo īpašumu pirkšanu.
Tieši tāpēc gan projekta “Dienasgrāmata” organizatori – “Zinātnes un inovāciju parks” Liepājā pārstāvji, gan Madonas
novada skolēni un konkrēto skolu darbinieki vēlreiz un vēlreiz
saka lielu paldies AS „Lazdonas
piensaimnieks”, SIA „Asver”,
SIA „Millmix Agro”, SIA „WSH
Solution”, SIA „Dāmirevas dolomīts”, 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

Madonas bērnu un jauniešu centrs piedāvā 2017./2018. m.g.
Programma /vecuma
grupa
Teātris
Teātra pulciņš
4.–8. kl.

Pedagogs

Nodarbību dienas un
laiks

Vieta

Dace Ādamsone
28663475

BJC, Skolas 8a

Teātra studija
“Pilnpiens”
1.–12. kl.

Inese Zīle
29189376

Leļļu teātris “Delveri”
1.–5. kl.
Improvizācijas pulciņš
”Improprieks” 1.–4. kl.
Mūzika
Estrādes mūzikas
studija
7.-12. kl.
Bērnu mūzikas studija
5–7 gadi, 5.–9. kl.
Vizuālā un vizuāli
plastiskā māksla
Rokdarbu pulciņš
“Mīļlietiņas”
1.–4. kl., 5.–9. kl.
Studija “Tu visu vari”
1.–4. kl., 5.–9. kl.
Keramika
6–11 gadi
Floristika
1.–4. kl.,5.–9. kl.
Tehnika , sports
Robotika
1.–4. kl., 5.–7. kl.

Dace Caune
26556175
Dace Dzilna
29139960

Otrdiena 16.30 – 18.00
Ceturtdiena
15.00 – 16.60
Pirmdiena, trešdiena
1.–4. kl. 14.00 – 15.30
5.–9. kl. 15.30 – 16.30
10.–12. kl. 16.30 – 20.00
Pirmdiena
14.00–16.30
Otrdiena
13.00–14.30

Edmunds Vestmanis
29289249

Ceturtdiena, piektdiena
14.00–18.00

“Kubs”,
Raiņa 12

Dace Sināte
26442207

Otrdiena, trešdiena
14.00–18.00

“Kubs”,
Raiņa 12

Rima Smoļska
26782051
Ieva Repša
28349680
Māris Karlsons
29254909
Karīna Ravinska
29444861
Ināra Meikališa
26633080

BJC, Skolas 8a

“Kubs”,
Raiņa 12
“Kubs”,
Raiņa 12

Otrdiena, trešdiena,
ceturtdiena
13.30–16.30
Pirmdiena, otrdiena
13.30–17.30
Ceturtdiena
13.00–17.30
Trešdiena, ceturtdiena
13.30–17.00

BJC, Skolas 8a

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

“Kubs”,
Raiņa 12

“Kubs”,
Raiņa 12
BJC,
Skolas 8a
“Kubs”,
Raiņa 12

Programma /vecuma
grupa
Tehnika , sports
Trases automodelisms
5.-11. kl.
Tūrisms
1.–4. kl.,5.–9. kl.
Citas programmas
Frizieri, stilisti
4.–7. kl.
Modes studija “Defilē”
4.–7. kl.
Mājsaimniecības
pulciņš
1.–4. kl., 5.–8. kl.
Pulciņš “Manas
iespējas”
1.–4. kl, 5.–11. kl.
Mazpulks “Ļaudonieši”
4.–6. kl., 7.–9. kl.
Boccia (bērniem un
jauniešiem ar īpašām
vajadzībām)
Muzikālās attīstības un
deju pulciņi (bērniem un
jauniešiem ar īpašām
vajadzībām)
Klubs “Kodoliņš”
(bērniem un jauniešiem
ar īpašām vajadzībām)

Pedagogs

Nodarbību dienas
un laiks

Vieta

Imants Pulkstenis
29411619
Nataļja Peļepeca
26220605

Trešdiena, piektdiena
13.00–17.00
Otrdiena, ceturtdiena
16.00–18.00

Madonas
pilsētas vsk.
BJC, Skolas 8a

Vineta Blumberga
26599959
Vineta Blumberga
26599959
Ērika Tropa
29331567

Otrdiena 13.30–17.30
Piektdiena 13.30–16.50
Trešdiena
13.30–17.30
Pirmdiena, trešdiena,
ceturtdiena, 14.00–17.30

BJC, Skolas 8a

Ingūna Tihomirova
26052365

Skolas 8a

Sandra Zavale
29221326
Vineta Blumberga
26599959

Pirmdiena, piektdiena
16.00–19.00
Sestdiena 11.00–14.00
Ceturtdiena
13.30
Trešdiena
11.20–12.50

Laila Jēkabsone
26381599

Sestdiena
9.00–12.00

PII ”Saulīte”

“Kubs”,
Raiņa 12
“Kubs”,
Raiņa 12

Ļaudonas vsk.
“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

MADONAS NOVADA

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
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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.
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Pasākumi

Madonas Novada Vēstnesis
2017. gada septembris

30. septembrī
pulksten 19.00
Madonas
kultūras namā

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

OKTOBRĪ

24. septembrī 19.00 k/t
Kino “Ceļojums
uz Spāniju”, komēdija,
dokumentālā filma.

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

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.

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.

NOVEMBRĪ

DECEMBRĪ

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.

17. novembrī Madonas kultūras
nama kolektīvu svētku koncerts.
18. novembrī 15.00 k/n Ansambļa
Dobeles Zemessargi svētku
koncerts “Esmu Latvietis”.
Ieeja par maksu.

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

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

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

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

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

ĻAUDONAS PAGASTĀ

MĒTRIENAS PAGASTĀ

26. novembrī 16.00 k/n Koncerts –
grupas “KEKSI” 20 gadu jubilejas
koncerts. 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.

Svecīšu vakari Madonas novadā
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

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

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

