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Projekts “Ļaudonas pagasta  
kultūras nama atjaunošana” 
Ident. Nr.  16-05-AL23-A019.2203-000007

Projekta ietvaros veikta Ļaudonas pagasta kul-
tūras nama atjaunošana, t.sk. vispārceltnieciskie 
darbi, inženiertīklu atjaunošana, ēkas jumta no-
maiņa, ēkas pamatu atjaunošana un izbūvēti gājē-
ju celiņi un atpūtas vietas pie kultūras nama.

Būvdarbu projekta ietvaros veica SIA “Trast 
Būve”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Skaid-
rītes Zepas birojs”, autoruzraudzību nodrošināja 
SIA “B&L projekti. Projekta kopējās būvniecības 
izmaksas – EUR 222 907,68, t.sk. Lauku atbalsta 
dienesta finansējums – EUR 11 200,00, Madonas 
novada pašvaldības finansējums – EUR 211 707,68.

Projekts “Jauniešu centra izveide  
Sarkaņu pagastā”  
Ident. Nr.  16-05-AL23-A019.2203-000009

Projekta 
ietvaros veikta 
konferenču 
zāles izbūves 
būvdarbi 
un iegādāts 
aprīkojums, 
kas nodrošinās 
jauniešu centra 
apmeklētājiem 
īstenot 
dažādas sev 
interesējošas 
aktivitātes.
Būvdarbus 
projekta 
ietvaros veica 
SIA “WSH 
Solution”, 
būvuzraudzību 
nodrošināja  
SIA 
“BUVKON”, 
aprīkojums 
iegādāts no 
SIA “Labas 
mēbeles” – 
mēbeļu 
aprīkojums, 
SIA 

“Kvarcs” – sadzīves tehnika, SIA “Lapiņas A” –  
datortehnika, SIA “Sporta halle” – sporta 
inventārs, SIA “MV Music” – mūzikas 
aprīkojums.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 51 684,73, 
t.sk. Lauku atbalsta dienesta finansējums – 
EUR 10 259,16, Madonas novada pašvaldības 
finansējums – EUR 41 425,57.

Madonas Novada Vēstnesis  3 
                         2018. gada maijs   2 Madonas Novada Vēstnesis 

            2018. gada maijs Domes ziņas Domes ziņas

Madonas novada pašvaldības domes  
26. aprīļa sēdes lēmumu pārskats

Par SIA 
„Bērzaunes 
komunālais 
uzņēmums”

Nolemj piešķirt finansēju-
mu SIA „Bērzaunes komunālais 
uzņēmums” 6 655 eiro apmērā 
tehniskā projekta “Ūdenssaim-
niecības attīstība 2. kārta Ves-
tienas ciemā, Vestienas pagastā, 
Madonas novadā” aktualizāci-
jai, palielinot pamatkapitālu par 
6 655 eiro bez jaunu dalībnieku 
uzņemšanas, pretī saņemot at-
tiecīgu jaunu daļu skaitu.  Fi-
nansējumu novirzīt no dabas re-
sursu nodokļa ieņēmumiem.

Par investīcijām 
kanalizācijas pārbūvei 
Liezēres pagastā

Ņemot vērā to, ka AS “Ma-
donas ūdens” ir sabiedriskā 
ūdenssaimniecības pakalpoju-
ma sniedzējs Liezēres pagasta 
teritorijā, uzņēmums ir izstrā-
dājis būvprojektu “Saimniecis-
kās kanalizācijas pārbūve Ozol-
kalnā, Liezērē, Liezēres pagastā, 
Madonas novadā”, lai novērstu 
iespējamo Liezēres ezera pie-
sārņošanu kanalizācijas nosēda-
ku pārplūdes gadījumā, novēr-
stu nepatīkamu smaku rašanos 
un atvieglotu saimnieciskās ka-
nalizācijas apkalpošanu ziemā. 
Projekts iesniegts Madonas no-
vada būvvaldē. Madonas novada 
pašvaldības iepirkumu komisijai 
uzdots veikt iepirkuma procedū-
ru minētā būvprojekta būvniecī-
bai un būvuzraudzībai.

Par dolomīta ieguves 
akceptēšanu derīgo 
izrakteņu atradnē 

Izvērtējot ietekmes uz vi-
di novērtējuma ziņojumu, Vi-
des pārraudzības valsts biroja 
atzinumu par ietekmes uz vi-
di novērtējuma ziņojumu, paš-
valdības un sabiedrības viedok-
li, nolemj akceptēt dolomīta 
ieguvi derīgo izrakteņu atrad-
nē „Saikava”, Madonas novada, 
Praulienas pagastā, nekustama-
jos īpašumos “Divupe” (kad. Nr. 
70860150020), “Silva” (kad. Nr. 
70860150074) un “Dvīņi” (kad. 
Nr .70860150114).

Par autoceļu seguma 
uzlabošanu

Lai nodrošinātu sekmīgu uz-

ņēmējdarbību, kā arī uzlabotu 
vietējo iedzīvotāju dzīves aps-
tākļus, nolemj uzdot Attīstī-
bas nodaļai sagatavot vēstuli 
Satiksmes ministrijai ar lūgu-
mu veikt valsts vietējā auto-
ceļa V874 “Saikava–Trakši–
Prauliena” posmā no Madonas 
novada pašvaldības autoceļa 
“Caunes–Kamatauskas” līdz 
valsts reģionālajam autoceļam 
P82 “Jaunkalsnava–Lubāna” 
un valsts reģionālā autoceļa 
P82 “Jaunkalsnava–Lubāna” 
posmā no valsts reģionālā au-
toceļa P62 “Krāslava–Prei-
ļi–Madona (Madonas apved-
ceļš)” līdz valsts reģionālajam 
autoceļam P84 “Madona–Va-
rakļāni” uzlabošanu (ir grants 
segums), paredzot šiem autoce-
ļiem melno segumu.

Par autoceļu posmu 
pārbūves projektiem 

Ļaudonas pagastā
Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-

ņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības pa-
domi atbalstīt aizņēmuma 
ņemšanu 184 989,01 eiro apmē-
rā Valsts kasē ar atmaksas ter-
miņu uz 20 gadiem ar atlikto 
maksājumu 3 gadi un Valsts ka-
ses noteikto procentu likmi pro-
jekta „Autoceļa Ezergali–Mežā-
res posma pārbūve un autoceļa 
Sāviena–Ķunci posma pārbūve 
Ļaudonas pagastā, Madonas no-
vadā” īstenošanai. Aizņēmumu 
izņemt 2018. un 2019. gadā, un 
tā atmaksu garantēt ar Mado-
nas novada pašvaldības budže-
tu.

Projekta ietvaros ir plānots 
pārbūvēt grants ceļu 2,62 km 
garumā Madonas novada Ļau-
donas pagastā.

Praulienas pagastā
Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-

ņēmumu un galvojumu kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmuma ņemšanu 
361 458,25 eiro apmērā Valsts 
kasē ar atmaksas termiņu uz 
20 gadiem ar atlikto maksāju-
mu uz 3 gadiem un Valsts kases 
noteikto procentu likmi projek-
ta „Autoceļa Silnieki–Dobsalas 
pārbūve un autoceļa Dravsalas–
Auziņas–Trākši posma pārbū-
ve Praulienas pagastā, Madonas 
novadā” īstenošanai.

Aizņēmumu izņemt 2018. un 
2019. gadā, un tā atmaksu ga-
rantēt ar Madonas novada paš-
valdības budžetu.

AS „Madonas ūdens” 
informē, ka ar   
2018. gada jūniju  
par papīra formāta  
rēķinu piegādi tiks piemērota samaksa 
EUR 0,85 (t.sk. PVN).  

AS „Madonas ūdens” administrācija

Projekta ietvaros ir plānots 
pārbūvēt grants ceļu 5,75 km ga-
rumā Madonas novada Praulie-
nas pagastā.

Sarkaņu pagastā
Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-

ņēmumu un galvojumu kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmuma ņemšanu 
415 388,01 eiro apmērā Valsts 
kasē ar atmaksas termiņu uz 20 
gadiem ar atlikto maksājumu uz 
3 gadiem un Valsts kases noteik-
to procentu likmi projekta „Au-
toceļa Poteri–Sarkaņi Sarkaņu 
pagastā, Madonas novadā pār-
būve” īstenošanai.

Aizņēmumu izņemt 2018. un 
2019. gadā, un tā atmaksu ga-
rantēt ar Madonas novada paš-
valdības budžetu.

Projekta ietvaros ir plānots 
pārbūvēt grants ceļu 8,01 km ga-
rumā Madonas novada Sarkaņu 
pagastā.

Dzelzavas pagastā
Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-

ņēmumu un galvojumu kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmuma ņemšanu 
51 290,13 eiro apmērā Valsts ka-
sē  ar atmaksas termiņu uz 20 
gadiem ar atlikto maksājumu uz 
3 gadiem un Valsts kases noteik-
to procentu likmi projekta „Au-
toceļa Krampāni–Sīmašas Dzel-
zavas pagastā, Madonas novadā 
posma pārbūve” īstenošanai.

Aizņēmumu izņemt 2018. 
gadā, un tā atmaksu garantēt 
ar Madonas novada pašvaldības 
budžetu.

2017. gadā objektā „Auto-
ceļa Krampāni–Sīmašas Dzel-
zavas pagastā, Madonas nova-
dā posma pārbūve” tika uzsākti 
būvdarbi, taču slikto laikapstāk-
ļu dēļ netika pabeigti. Darbi tiks 
pabeigti šajā gadā. 

Barkavas pagastā
Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-

ņēmuma un galvojuma kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmuma ņemšanu 
78 181,72 eiro apmērā Valsts 
kasē uz 20 gadiem ar noteikto 
procentu likmi un atlikto mak-
sājumu uz 2 gadiem Eiropas 
Savienības fonda projekta Nr. 
5.6.2.0/16/I/015 “Ceļa posma 
Madonas šoseja–Saukas purvs 
A 11 pārbūve Barkavas pagastā 
Madonas novadā” īstenošanai.

Aizņēmumu izņemt un ap-
gūt 2018. gadā, un tā atmak-
su garantēt ar Madonas novada 
pašvaldības budžetu.

Projektā paredzēts veikt ce-
ļa posma (1,572 km) Madonas 
šoseja–Saukas purvs A11, kas ir 
piekļuves ceļš degradētajai teri-
torijai, pārbūvi, veicot sagata-
vošanas darbus, komunikāciju 
pārbūvi, zemes darbus, kons-
truktīvo kārtu izbūvi, caurte-
ku un konstrukciju uzstādīša-
nu, labiekārtošanu, ceļa zīmju 
un apzīmējumu uzstādīšanu 
projektā paredzētajās vietās un 
veikt būvuzraudzību šo ielu pār-
būves darbiem. 

Par projektu  
“H. Medņa dzimtas mājas 
atjaunošana”

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmuma un galvojumu kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmuma ņemšanu 
217 192,14 eiro apmērā Valsta 
kasē uz 20 gadiem ar noteikto 
procentu likmi un atlikto mak-
sājumu uz 2 gadiem projekta 
“H. Medņa dzimtas mājas atjau-
nošana”, ident. Nr. 16-05-AL23-
A019.2203-000013  īstenošanai.

Aizņēmumu izņemt un ap-
gūt 2018. gadā, un tā atmak-
su garantēt ar Madonas novada 
pašvaldības budžetu.

Projekta ietvaros paredzēts 
atjaunot H. Medņa dzimtas mā-
jas “Dzintari” – veicot ēkas logu 
un durvju nomaiņu, ēkas fasā-
des atjaunošanu, bēniņu siltinā-
šanu, jumta spāru konstrukciju 
pastiprināšanu, apkures sistē-
mas sakārtošanu, piebūves at-
jaunošanu izbūvējot 1. stāvā 
terasi un 2. stāvā balkonu, at-
jaunot pagraba telpas un iekšē-
jos inženiertīklus.

Par projektu “Lifta 
izbūve bērnudārza ēkai 
Ļaudonas pansionāta 
vajadzībām” 

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmuma un galvojuma kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmumu ņemšanu 
sociālo iestāžu investīciju pro-
jektam 132 582,73 eiro apmērā 
Valsts kasē uz 20 gadiem ar no-
teikto procentu likmi un atlik-
to maksājumu uz 2 gadiem pro-
jekta “Lifta izbūve bērnudārza 
ēkai Ļaudonas pansionāta vaja-
dzībām” īstenošanai.

Aizņēmumu izņemt un ap-
gūt 2018. gadā, un tā atmak-
su garantēt ar Madonas novada 
pašvaldības budžetu.

Par projektu “Bērzaunes 
pagasta tautas nama 
pārbūve un aprīkojuma 
iegāde”

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmuma un galvojuma kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmumu ņemšanu 
244 470,21 eiro apmērā Valsts 
kasē uz 20 gadiem ar noteikto 
procentu likmi un atlikto mak-
sājumu uz 2 gadiem projekta 
“Bērzaunes pagasta tautas na-
ma pārbūve un aprīkojuma ie-
gāde”, ident. Nr. 16-05-AL23-
A019.2203-000016 īstenošanai.

Aizņēmumu izņemt un ap-
gūt 2018. gadā, un tā atmak-
su garantēt ar Madonas novada 
pašvaldības budžetu.

Projekta ietvaros paredzēts 
veikt vispārceltnieciskos dar-
bus (kosmētisko remontu, tel-
pu pārplānošanu, kāpņu pārbū-
vi, uzstādīt invalīdu pacēlāju), 
atjaunot inženiertīklus (apku-
re, ūdensvads, kanalizācijas tīk-

li un elektroinstalācija). Pie ēkas 
galvenās ieejas izbūvēt pandu-
su, nodrošinot vides pieejamību 
ēkā. 

Par elektroenerģijas 
jaudu palielināšanu 
Bērzaunes pagastā

Izvērtējot situāciju par elek-
troenerģijas jaudas nepietieka-
mību uzņēmējdarbības attīstī-
bai Sauleskalna un Bērzaunes 
ciemos un domājot par Bērzau-
nes pagasta attīstību ilgtermiņā, 
nolemj līdzfinansēt elektrolīni-
jas Madona–Sauleskalns pār-
būves darbus 12,8 km garumā, 
ņemot aizņēmumu prioritārā 
investīciju projekta īstenošanai 
Valsts kasē.

Lēmumu par pašvaldības 
līdzfinansējuma summas apmē-
ru investīciju projekta realizē-
šanai nolemj pieņemt pēc tam, 
kad AS “Sadales tīkls” būs nos-
lēdzies iepirkuma process, un 
būs zināmas kopējās projekta iz-
maksas.

Aizņēmumu izņemt 50% ap-
mērā 2018. gadā un 50% ap-
mērā 2019. gadā, un tā atmak-
su garantēt ar Madonas novada 
pašvaldības budžetu.

Par finansējuma 
piešķiršanu mācību 
līdzekļu iegādei  

Lai mācību process būtu 
pilnvērtīgs, nolemj piešķirt fi-
nansējumu 800 eiro apmērā 
Jāņa Norviļa Madonas mūzikas 
skolai akordeona iegādei no paš-
valdības budžetā mācību līdzek-
ļiem paredzētajiem līdzekļiem. 

Nolemj piešķirt finansēju-
mu 225 eiro apmērā Jāņa Sim-
sona Madonas mākslas skolai 
grafiskās planšetes iegādei no 
pašvaldības budžetā mācību lī-
dzekļiem paredzētajiem līdzek-
ļiem. 

Par izmaiņām darba 
samaksā 

Nolemj sociālo darbinieku 
darba samaksu nepiesaistīt pil-
sētas pārvaldnieka un pagasta 
pārvaldes vadītāja amata likmei. 
Ar 01.07.2018. noteikt sociālā 
darba speciālistiem minimālo 
darba samaksu 700,00 eiro mē-
nesī.

Nolemj izvērtēt iespēju iz-
strādāt jaunu nolikumu “Par 
darba samaksu un sociālajām 
garantijām Madonas novada 
pašvaldībā un tai pakļautajās in-
stitūcijās” (26.11.2009.  prot. Nr. 
15; 3. p.). 

Sagatavoja DACE CIPULE, 
lietvedības darbu speciāliste

 
Ar lēmumu pilnu tekstu  

var iepazīties 
www.madona.lv vai  

klientu apkalpošanas
zālē Saieta laukumā 1 

Sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu 
Madonas novadā tiek īstenoti LEADER 
programmas projekti

Projekts “Sporta infrastruktūras uzlabošana 
Praulienas pagastā”  
Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000010

Projekta ietvaros ir uzsākti būvniecības darbi pie 
Praulienas pagasta sporta stadiona atjaunošanas.

Būvdarbus projekta ietvaros veic SIA “Ošu-
kalns celtniecība”, būvuzraudzību nodrošina SIA 
“IngWay”.

Informāciju sagatavoja 
INDRA KāRKLIņA, 

Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas 
un ieviešanas speciāliste 

Pagasta dāvana 
jaundzimušajiem 
„Dzimis Ļaudonā 2018”

 
Ļaudonas pagasta pārvalde ša-
jā gadā ir aizsākusi skaistu pro-
jektu – dāvana pagasta jaun-
dzimušajiem. Priecājoties līdz 
ar jaunajiem vecākiem un svei-
cot mazos ļaudoniešus pagas-
ta iedzīvotāju pulkā – pagasta 
pārvaldes vadītājs Artūrs Port-
novs dosies pie ģimenēm, lai 
pasniegtu pagasta sarūpēto dā-
vanu un teiktu laba vēlējuma 
vārdus. Dāvana tapusi sadarbī-
bā ar Ļaudonas pagasta uzņē-
mumu SIA “Zelta sproga” – se-
dziņa un pagalvītis (ar dabīgu 
aitas vilnas pildījumu), ar izšū-
tu Ļaudonas pagasta simbolu – 
griezi un bērniņa dzimšanas 
datumu. Ceram, ka šī dāvana 
būs vērtība, ko jaunie vecākie 
saglabās –  lai jau pieaugušie 
bērni varētu paši izlasīt vēlēju-
ma vārdus, apzinoties, ka Ļau-
dona allaž būs mājas un vieta, 
kur atgriezties.

Zīmīgi, ka šis projekts ir aiz-
sācies Latvijas 100-gades gadā, 
kad daudzviet Latvijā īpaši su-
mina 2018. gadā dzimušos ma-
zuļus. Tomēr Ļaudonā jaundzi-
mušo sveikšana turpināsies arī 
pēc Latvijas 100-gades gada – 

Ļaudonas vēstis

īpaši suminot un sagaidot ik-
katru mazo ļaudonieti, kas kup-
lina pagasta iedzīvotāju rindas.

Pagasta talka Ļaudonā

Vislatvijas talka norisinā-
jās 28. aprīlī un, kā ierasts, pie-
dāvāja dažnedažādos veidos un 
vietās kopīgi talkot. Bieži ša-
jās talkas dienās cilvēki tiek 
aicināti pat uz vairākām tal-
košanas vietām – darba devē-
ju korporatīvās talkas, biedrī-
bu kopīga talkošana, draugu un 
radu aicinājumi, tāpat notiek 
dažādi tirgi un pasākumi šajā 
dienā. Tāpat jāpiemin, ka Lie-
lās Talkas ietvaros, bieži vien 
gadās diezgan skarbi laika aps-

tākļi vai, precīzāk, neprognozē-
jami tie ir visai bieži, kad viss 
vēl ir diezgan mitrs un daudzus 
darbus tā īsti nevar paveikt. 
Tieši tādēļ, Lielās talkas ietva-
ros, pavasari sagaidot, ļaudo-
nieši tika aicināti sākt ar savas 
teritorijas sakopšanu, palīdzē-
šanu kaimiņiem un, protams, 
laipni aicināti arī darboties 
Ļaudonas teritorijā, to kopjot 
un satīrot. 

Savukārt lielajā Ļaudonas 
kopīgajā talkā 11. maijā, visi, 
kam bija iespēja, tika laipni ai-
cināti pievienoties pašvaldības 
iestāžu darbiniekiem Latvijas 
simtgadē sakopt Ļaudonas kul-
tūras norišu vietas – kultūras 
namu un estrādi. 

Sakarā ar to, ka šogad tiks 

atklāts jaunizremontētais kul-
tūras nams, talkas dienā tika 
gādāts, lai sakoptu teritoriju 
pie kultūras nama – jo tiek vei-
dota jauna ainaviskā arhitek-
tūra. Līdz ar to notika dažādi 
darbi – zāliena ierīkošana, ze-
mes līdzināšana, zaru un krū-
mu griešana, stādu stādīšana.  
Savukārt estrādē turpinājās 
darbi pie parka labiekārtoša-
nas, tika uzstādītas rotaļu lau-
kuma konstrukcijas. Paldies ik-
vienam talkotājam!

Kultūras nama teritorijā 
un estrādes parkā tika izdarīti 
daudzi vērtīgi darbi. Protams, 
darīt vēl ir ko un tiks darīts – 
bet talkas dienas darba spēks 
deva lielu ieguldījumu. 

Paldies pagasta dārzniecei 

par darbu koordinēšanu, pal-
dies skolas virtuves darbinie-
kiem par gardo zupu un vēlreiz 
paldies palīgiem!

Mēs esam par tīru un sakop-
tu Latviju!

Bērnības svētki

Vecāki aicināti pieteikt sa-
vas atvases, lai svinīgā pasāku-
mā 21. jūlijā ievēlētu bērnam 
krustvecākus.

Pieteikšanās līdz 30. jūni-
jam pa tel. 26590186 vai laudo-
na_kultnams@inbox.lv. Dalības 
maksa vienam bērnam – 5 eiro.

SIgNE PRUšAKEVIčA, 
Ļaudonas kultūras nama 

vadītāja
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            2018. gada maijs Aktuāli Aktuāli

Zivju resursu pavairošana 
Madonas novada  
Salas ezerā

Projekta ietvaros Mado-
nas novada Salas ezerā pa-
redzēts ielaist 5 000 līdaku 
mazuļu. Projekta kopējās iz-
maksas – EUR 1 512, 50, 
t.sk. Valsts zivju fonda finan-
sējums – EUR 1 347,50, Ma-
donas novada pašvaldības fi-
nansējums – EUR 165,00.

Zandartu  mazuļu ielaišana 
Madonas novada Vestienas 
pagasta Kālezerā

Projekta ietvaros Mado-
nas novada Vestienas pagasta 
Kāla ezerā paredzēts ielaist 
15 000 zandartu mazuļu. 
Projekta kopējās izmaksas – 

EUR 3 375,00, t.sk. Valsts 
zivju fonda finansējums – 
EUR 2 375,00, Madonas no-
vada Vestienas pagasta pār-
valdes finansējums – EUR 
500,00 un biedrības “Kāla 
ezera padome” finansējums – 
EUR 500,00.

Zivju resursu pavairošana 
Madonas novada Aronas 
pagasta Lielais Līdēris ezerā

Projekta ietvaros Mado-
nas novada Aronas pagas-
ta Lielais Līdēris ezerā pa-
redzēts ielaist 10 000 līdaku 
mazuļus. Projekta kopējās iz-
maksas – EUR 3 000,80, t.sk. 
Valsts zivju fonda finansē-
jums – EUR 2 500,80, Mado-
nas novada Aronas pagasta 

pārvaldes finansējums – EUR 
400,00 un biedrības “Lielais 
Līdēris” finansējums – EUR 
100,00.

Zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumu 
izstrāde Madonas novada 
Mētrienas pagasta Odzienas 
ezeram

Projekta ietvaros Mado-
nas novada Mētrienas pagas-
ta Odzienas ezerā paredzēts 
izstrādāt zivsaimniecis-
kās ekspluatācijas noteiku-
mus, kura ietvaros paredzēts 
veikt:

1. Esošo vēsturisko datu ie-
gūšanu un to apkopošanu.
2. Ezera ūdens kvalitātes 
novērtēšanu.

3. Zivju barības bāzes (zo-
oplanktona un zoobento-
sa) ievākšanu.
4. Ihtiofaunas izpēti.
5. Ekoloģisko un hidrolo-
ģisko datu apstrādi.
6. Ekspluatācijas noteiku-
mu izstrādi.
Projekta kopējās izmak-

sas – EUR 4 301,55, t.sk. 
Valsts zivju fonda finansē-
jums – EUR 3 871,39, Ma-
donas novada pašvaldības fi-
nansējums – EUR 430,16.

Informāciju sagatavoja  
INDRA KāRKLIņA, 

Attīstības nodaļas projektu 
sagatavošanas 

un ieviešanas speciāliste

Madonas novada tūrisma pakal-
pojumu sniedzējus aicinām pie-
dalīties izbraukuma seminārā  
“Madonas novada tūrisma jau-
numi”. Pasākuma laikā apcie-
mosim jaunākos novada tūris-
ma uzņēmumus un uzzināsim 
par to piedāvājumu ceļotājiem. 
Pasākumu organizē: Madonas 
novada pašvaldības Uzņēmēj-
darbības un tūrisma attīstības 
nodaļa.

 
Programma:

14.00 Izbraukšana no 
Saieta laukuma Madonā. 
Braukšana ar savām automa-
šīnām.

Aušanas un rokdar-
bu darbnīca “Ozolkalna 
klēts”. Adrese: Biksēre, Sar-
kaņu pagasts, Madonas no-
vads. Saimniece: Līga Kuba, 
tel. 29424633. Piedāvājums 
ceļotājiem: ekskursijas prog-
ramma, aušanas apmācības, 
austo izstrādājumu iegāde un 
pasūtīšana, steļļu izgatavošana.  
Silvijas Čurkstes kulinārā 
programma. Adrese: Lielie 
Kupri, Aronas pagasts, Mado-

19. jūnijā informācijas diena  
“Madonas novada tūrisma jaunumi”

nas novads. Saimniece: Silvi-
ja Čurkste, tel. 26200599. Pie-
dāvājums ceļotājiem: stāsts ar 
degustāciju par senajiem ap-
kārtnes ēdieniem, kulināro 
mantojumu un ēšanas para-
žām.

Brīvdienu māja “Gravas 
dzirnavas”. Adrese: Gravas 
dzirnavas, Aronas pagasts, Ma-
donas novads. Saimniece: Ilze 
Stūre, tel. 29332642. Piedāvā-
jums ceļotājiem: naktsmītne ar 

4 gultas vietām, pirtiņa, aina-
viska apkārtnes teritorija ar dī-
ķi, laivas, katamarāns.  

Biškopības saimniecība 
“Kalnu medus”. Adrese: Ro-
gas, Lubeja, Liezēres pagasts, 
Madonas novads. Saimnieks: 
Sandris Akmans, tel. 29174560. 
Piedāvājums ceļotājiem: iepazī-
šanās ar bišu dzīves norisēm, 
biškopja darba specifiku, darba 
instrumentiem un produkcijas 
iegūšanas iekārtām. Stāsts par 

Madonas 
novadā  
notiks 
karavīru 
apmācības 
Jūnija sākumā Madonas 
novadā plānotas 
Zemessardzes un 
sabiedroto karavīru 
apmācības, lai pilnveidotu 
savstarpējo sadarbību. 

Mācību ietvaros 
3. jūnijā uz autoceļiem 
Madona–Pļaviņas 
un Madona–Ērgļi 
pārvietosies militārā 
tehnika, tiks lietota 
mācību munīcija un 
kaujas imitācijas līdzekļi, 
kā arī īslaicīgi tiks 
ierobežota satiksme. 

Mācību munīcija 
īslaicīgi tiks lietota arī 
6. jūnijā laika periodā 
no plkst. 7.00 līdz plkst. 
12.00 Madonas pilsētas 
centrā, kur notiks 
karavīru apmācība 
uzdevumu veikšanai 
apdzīvotā vietā.  

Mācību munīcija un 
kaujas imitācijas līdzekļi 
rada troksni un dūmus, 
bet neapdraud veselību 
un dzīvību un nenodara 
kaitējumu videi. 

Aicinām iedzīvotājus 
ar izpratni izturēties 
pret iespējamiem 
satiksmes kustības 
īslaicīgiem 
apgrūtinājumiem, 
kas varētu rasties 
sakarā ar militārās 
tehnikas pārvietošanos 
pa autoceļiem. Tāpat 
aicinām iedzīvotājus 
neuztraukties, redzot 
karavīru un zemessargu 
pārvietošanos 
ārpus militārajiem 
poligoniem un vienību 
izvietojumiem, kā arī 
redzot tehnikas un 
cita veida aprīkojuma 
izvēršanu un pozīciju 
ieņemšanu dažādās 
Latvijas vietās. Visas šīs 
aktivitātes ir saskaņotas 
un notiek apmācību 
ietvaros.

Informāciju sagatavoja  
IEVA KARLSBERgA, 

Zemessardzes  
2. Vidzemes brigādes  

Civilmilitārās sadarbības 
nodaļas priekšniece, 

virsleitnante 
e-pasts:  

ieva.karlsberga@mil.lv 

SIA “Vides eksperti” pēc Eiropas 
Komisijas statistikas biroja 
EUROSTAT pasūtījuma veiks 
zemes seguma un lietojuma 
apsekojumu Baltijas valstīs t.sk. 
arī Madonas novada pašvaldībā. 
Apsekojums notiks no 2018. 
gada maija līdz oktobrim. 
EUROSTAT lūdz visus zemes 
īpašniekus, lauksaimniecības 
uzņēmumus un atbildīgās 
iestādes sadarboties, atļaujot 
piekļūt zemes platībām un 
vajadzības gadījumā paņemt 
augsnes paraugus.

Apsekojumā Latvijā ir ie-
kļauti 3192 punkti. Punkti var 

atrasties visos zemes seguma 
veidos (aramzemē, zālājos, me-
ža zemēs, apbūvētās teritori-
jās, transporta tīklos utt.). Ap-
sekotāji nosaka zemes seguma 
un lietojuma veidu, zālājus, me-
liorācijas esamību un ainavas 
struktūras elementus.

Vienlaikus 221 punktos tiek 
paņemts augsnes virskārtas pa-
raugs. Paraugs tiek analizēts 
laboratorijā un izmantots ar vi-
des faktoru novērtēšanu sais-
tītiem mērķiem, piemēram, 
Eiropas augšņu karšu atjauni-
nāšanai, augsnes modeļu vali-
dācijai un organiskas izcelsmes 

oglekļa satura noteikšanai aug-
snē, kas ir būtisks klimata pār-
maiņu ietekmes faktors.

Piecpadsmit punktos tiek 
paņemts augsnes papildu pa-
raugs, lai analizētu augsnes 
bioloģisko daudzveidību.

Apsekotājs darbojas saska-
ņā ar precīzām instrukcijām, lai 
kartētu un nofotografētu izvē-
lēto punktu, radot pēc iespējas 
mazāk traucējumu un nebojājot 
augu segu, kas atrodas punktā.

Apkopotā informācija tiks 
izmantota tikai Eiropas mēroga 
statistikas apkopošanai, un tā 
neatspoguļos nekādus personis-

ka rakstura datus vai datus par 
zemes īpašumu. LUCAS 2018 
apsekojuma dati netiks izman-
toti lauksaimniecības subsīdiju 
kontrolei, un tie nav piemēroti 
šādam mērķim.

Atvainojamies par iespēja-
mi sagādātajam neērtībām un 
traucējumu zemju īpašniekiem.

Lai iegūtu papildu informā-
ciju par LUCAS, lūdzu, apmek-
lējiet atbilstošo nodaļu interne-
ta vietnē http:/ec.europe.eu

Informāciju sagatavoja  
IVARS PAVASARS, 

SIA ”Vides eksperti”  
valdes loceklis

Līgo pasākumi Madonas novadā
ARONAS PAgASTā

23. jūnijā 20.00 Kusas estrādē
Līgošana kopā ar pagasta pašdarbniekiem 
pie balti klātiem galdiem ar līdznesto 
cienastu. Par lustīgiem dančiem gādās 
Jānis Ceriņš. Ieeja bez maksas.

BARKAVAS PAgASTā

18.–21. jūnijā Barkavas kultūras nama 
bērnu un jauniešu istabā radošās 
darbnīcas “Mana spēka zīme” (bērni 
iepazīs un dažādās tehnikās izgatavos 
latvju rakstu zīmes). 
 
21. jūnijā 8.00 Barkavas pamatskolas 
parkā pasākums “Saulgriežu rītā”. 
Folkloras kopas “Madava” pieslēgšanās 
Radio 2 tiešraidei “Gadsimta garākā 
līgodziesma”.
 
23. jūnijā 22.00 Barkavas estrādē Līgo 
nakts balle. Spēlē grupa “Kamēr jauni”.
Ieeja bez maksas.

BĒRZAUNES PAgASTā

20. jūnijā 19.00 Bērzaunes pagasta 
estrādē “Aizvējš” Mētrienas pagasta 
amatierteātra izrāde-uzvedums “Alus un 
siers”. Ieeja bez maksas.
 
22. jūnijā 22.00 Bērzaunes pagasta 
estrādē “Aizvējš” Vasaras Saulgriežu 
zaļumballe kopā ar grupu “Vidroks”.
Ieeja bez maksas.

DZELZAVAS PAgASTā

23. jūnijā pulksten 22.00 Dzelzavas 
estrādē Līgo vakara ieskandināšana un 
ugunskura iedegšana.  

Jāņu nakts balle kopā ar grupu 
“Kreisais pagrieziens”. Ieeja bez 
maksas.

KALSNAVAS PAgASTā

30. jūnijā 15.00 Jāņukalna Zaļumballes 
placī brīvdabas izrāde. Ieeja bez maksas.

30. jūnijā 22.00  Jāņukalna Zaļumballes  
placī Zaļumballe. Ieeja bez maksas.

LAZDONAS PAgASTā

23. jūnijā 21.00 futbola laukumā pie 
Lazdonas pamatskolas Līgo nakts 
zaļumballe. Spēlē Sergejs Bogdanovs. 
Ieeja bez maksas. 

LIEZĒRES PAgASTā

23. jūnijā no 18.00 Aicinām svinēt  
Līgo dienu “Līgo Ozolos”: 
laukumā pretī veikalam: dažādas 
aktivitātes, Jāņu ugunskurs, 
umurkumurs un Līgo balle. 
estrādē: pagasta pašdarbības kolektīvi 
un Liezēres amatierteātris izspēlē  
A.Banka lugu “No Jāņiem līdz 
Pēteriem... “. Ieeja pasākumos bez 
maksas. Konkrētiem sākuma laikiem 
sekot līdzi reklāmai.

ĻAUDONAS PAgASTā

22. jūnijā no 17.00 Ļaudonas pagasta 
estrādē Kļavu lapu cepuru un Līgo ziedu 
rotu darināšanas darbnīca.
Ielīgošanas koncerts un pagasta vecāko 
Jāņu sumināšana. Ieeja bez maksas.
Balle kopā ar grupu  
„2 PRO miles”. Ieejas maksa: 2.00 EUR.

Ar Valsts Zivju fonda atbalstu Madonas 
novadā tiks īstenoti vairāki projekti:

LUCAS 2018 apsekojums: Zemes lietojuma un 
zemes seguma statistiskais apsekojums 

biškopības produkciju, degus-
tācija. Iespēja iegādāties pro-
dukciju. 

“Vakars uz ezera”, www.
viedi.org.   Adrese: Kāla ezers, 
Vestienas pagasts, Madonas 
novads. Saimnieks: Arturs Gai-
lītis, tel. 26313346. Piedāvā-
jums ceļotājiem: garšu baudī-
jums uz grezni iekārtota plosta 
Kāla ezerā kopā ar labākajiem 
Latvijas pavāriem. Šī gada va-
sarā tiek piedāvāti 12 tematis-
ki pasākumi. Mēs apskatīsim 
vietu, kur notiek pasākumi un 
dosimies kopīgā izbraucienā 
uz plosta pa Kāla ezeru. Šoreiz 
par vakariņām parūpēsimies 
paši – līdzi jāņem groziņš. 

Pasākuma noslēgums ap as-
toņiem vakarā.

Dalība pasākumā ir bez 
maksas.

Pieteikšanās līdz 15. jū-
nijam.

Informāciju sagatavoja  
SANITA SOMA, 

pasākuma organizatore,  
tūrisma darba organizatore, 

tel. 29130437

MADONAS PILSĒTā

22. jūnijā 21.00 Madonas pilsētas estrādē
Saulgriežu deju koncerts “Katram savi 
akcenti”. Turpinot pagājušā gadā 
aizsākto tradīciju, koncertā piedalās 
TDA “Vidzeme” kopā ar jauniešu un 
vidējās paaudzes deju kolektīviem.
Ieeja bez maksas.

22. jūnijā 23.00 Madonas pilsētas estrādē 
deju vakars kopā ar postfolkloras grupu 
“Rikši”. Ieeja bez maksas.

MāRCIENAS PAgASTā

23. jūnijā 21.00 pie Mārcienas pagasta  
pārvaldes ēkas “Līgosim Mārcienā”.  
Līgo vakara ielīgošana kopā ar Silmaču 
ļaudīm. Ķimeņu siers, dziesmas un dejas 
pie ugunskura radu, draugu un pagasta 
pašdarbnieku pulkā kopā ar grupu 
“Atomiņš”. Ieeja bez maksas.

MĒTRIENAS PAgASTā

23. jūnijā 20.00 Ozolkalna estrādē 
Mētrienas amatierteātra iestudējums. 
R.Misūne “Tikai alus un siers”. 
Piedalās visi Mētrienas tautas nama 
amatiermākslas kolektīvi. 
Ieeja bez maksas.

23. jūnijā 23.00 Ozolkalna estrādē Līgo 
zaļumballe kopā ar muzikālo apvienību  
“Elpojiet dziļi”. Ieeja bez maksas.

OšUPES PAgASTā

22. jūnijā 20.00  
Degumnieku tautas namā
Ielīgosim Jāņus kopā ar pašmāju 

amatiermākslas 
kolektīviem koncertā 
“Iepīsim prieku vasaras 
Saulgriežu stellēs”.  
Ieeja bez maksas.

22. jūnijā 22.00 Degumnieku tautas namā 
Balle.  Ieeja bez maksas.

PRAULIENAS PAgASTā 

22. jūnijā 20.00 Praulienas pamatskolas 
zālē Dzīves ainiņu parāde Jāņu noskaņās.
Praulienas amatierteātris griezīsies 
skeču karuselī „Brauc, Jānīti 
Praulienā, ar to dzīves vezumiņu: Lai 
var Jāni daudzināt, pašā zāļu vakarā.”
Ieeja bez maksas.

SARKAņU PAgASTā

23. jūnijā 18.00 Biksēres estrādē 
Teatralizēts uzvedums  “Līgo vakars 
Mūsmājās”. Piedalās amatiermākslas 
kolektīvi. Ieeja bez maksas.

VESTIENAS PAgASTā 

23. jūnijā 19.00 Vestienas pagasta estrādē
Amatierteātris “Aušas” izspēlēs M.Meijo 
lugu “Mans Luteklītis”. Ieeja bez 
maksas.

Par šiem un citiem pasākumiem vairāk 
informācijas – www.madona.lv sadaļā 
“Kultūra”.

Informāciju sagatavoja  
INgA ARāJA, 

Madonas novada pašvaldības 
galvenā speciāliste,  

kultūras darba organizatore 

16.–17. jūnijā starts tiek dots pirmajām 
Ceļotāju dienām, kas tiek organizētas 
Lubāna ezera apkārtnē. 

Pasākuma galvenais uzsvars ir po-
pularizēt Lubāna ezeru un tā apkārt-
ni, kā lielisku galamērķi, kas piemērots 
kā aktīvās atpūtas, dabas, kultūras un 
lauku tūrisma cienītājiem, kā arī vei-
dot padziļinātāku sabiedrības izpratni 
par dabas teritoriju “Lubāna mitrājs” –  
tā dabas vērtībām un nozīmi. Arī Ma-
donas novadam pieder sava maza daļa 
Lubāna ezera, un šajā Ceļotāju dienās 
piedalās arī Madonas novada tūrisma 
uzņēmēji un saimniecības.

Ceļotāju dienu pasākuma program-
ma ir plānota, lai sev tīkamo nodar-
bi spētu atrast gan dabas mīļotājs, gan 
aktīvās atpūtas baudītājs, gardēdis un 
kultūras mantojuma cienītājs. Lai bū-
tu vienkāršāk sekot līdzi un plānot šo 
nedēļas nogali, esam izveidojuši inter-
aktīvu tiešsaistes karti, kur var redzēt 
visus kultūras pasākumus, saimniecī-
bas, tūrisma informācijas punktus, ak-
tīvās atpūtas un dabas izziņas pasāku-
mus – ejuz.lv/celotajudienukarte. 

Dabas mīļotājiem būs iespēja iepazī-
ties ar dabas lieguma „Lubāna mitrājs” 
putnu daudzveidību un purvu pasau-
li kopā ar putnu vērotāju un biologu, 
doties pārgājienā purvā kopā ar dabas 
ekspertu, ielūkoties nakts gaismās, pē-
tot naktstauriņus kopā ar entomologu, 
un arī doties ekspedīcijas cienīgā laivu 
braucienā ar mērķi iepazīt Baltos klā-
nus.

Esot šeit, ir vērts arī atklāt kādu 
no “Lubāna ezera noslēpumiem”! Pavi-
sam noteikti ir vērts pieteikt kādu cie-
mošanos un doties pie apkārtnes tūris-
ma saimniekiem, kuriem ir tik daudz 
talantu un arodu! Baudi sieru, alu, se-
nos mūzikas instrumentus, kūpinātas 
zivis, gūsti baudījumu dabā un smelies 
spēku no seniem stāstiem! Kultūras cie-
nītājiem 16. jūnija vakarā ŪTAC “Bā-
ka” norisināsies fotoizstādes „Lubāna 
ezera iedambēšana toreiz un tagad” un 
īsfilmas par vietējo iedzīvotāju dzīvi da-
bas liegumā „Lubāna mitrājs”, par dzī-
vi šodien un senāk, atklāšana. Dienas 
izskaņā muzikālu baudījumu ar brīvda-
bas koncertu mums sniegs kāds pasau-
les apceļotājs un dziesminieks. 

Lubāna ezera Ceļotāju dienās visi 
iesaistītie saimnieki un organizatori ir 
iepazinuši Lubāna ezeru un dabas lie-
gumu „Lubāna mitrājs”, ir apkārtnes 
vietējie cilvēki un šajās Ceļotāju dienās 
sanākuši kopā, lai teritorijas neskartu-
mu, valdzinājumu un nesteidzīgumu iz-
rādītu tieši Jums!

Pasākums tapis „Lubāns Latvijai to-
reiz un tagad” projekta ietvaros ar Lat-
vijas Vides aizsardzības fonda finan-
siālu atbalstu, ko īsteno biedrība „Pie 
Kraujas” no Madonas novada kopīgi ar 
projekta partneriem – biedrībām „Abo-
rieši” no Lubānas novada un „Lubāna 
vilnis” no Rēzeknes novada.

Par pasākuma norisi plašāka infor-
mācija pieejama www.lubanamitrajs.lv.

Informāciju sagatavoja Lubāna mitrāja 
informācijas centrs

Aicina Lubāna ezera 
ceļotāju dienas

2018. gada maijs

Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.

Izdevējs –   
Madonas novada pašvaldība.

Adrese: Madona,  
Saieta laukums 1.

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”. 

MADONAS NOVADA
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Konferences programma

8.00–9.00 Sv. Mise Madonas Romas katoļu baznīcā Madonā, Liepājas ielā 13

9.30–10.00 Dalībnieku reģistrācija – Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejs, Skolas iela 10A, Madona

10.00–10.20
Konferences atklāšana 
Zigfrīds Gora, Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks; 
Līvija Zepa, Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja direktore

10.20–10.45 Psihoterapeits Viesturs Rudzītis,  “Varoņa dzimšana un nāve”

10.45–11.10 Dr. hist., prof. Harijs Tumans, “Varonības fenomens Eiropas kultūras pamatos: antīkais mantojums”

11.15–11.45 Priesteris Pāvils Kamola, ““…par labo varbūt kāds uzņemtos mirt…” (Rom 5:7) – būt varonim pēc  
Bībeles gudrības”

11.50–12.15 Režisors Viesturs Kairišs, “Varonis mūsdienu sabiedrībā un kultūrā”

12.15–12.30 Jautājumi un diskusijas

12.30–13.30 Pusdienas

13.30–15.30

Paralēlās diskusiju grupas – Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejs, Skolas iela 10A

“Varonis – vīrietis” Piedalās: priesteris Ronalds Melkers, Lielā zāle

“Varone – sieviete” Piedalās: prof. Angelika Juško-Štekele,  
dr. theol. māsa Sofija, Irena Ošmjanska, Mazā zāle

“Varoņu publiskā tēla veidošana” Piedalās: žurnāliste Dace Stirāne, Mansards

15.30–16.00 Konferences noslēgums, Lielā zāle

Programma var tikt precizēta!

Konference  
“Būt vai nebūt varonim?”

Madonas Novadpētniecības  
un mākslas muzejs sadarbī-
bā ar Madonas Romas katoļu 
draudzi ielūdz Jūs uz konferen-
ci “Būt vai nebūt varonim?”. 
Konference norisināsies 2018. 
gada 8. jūnijā Madonas muzeja 
telpās.  

Dažādu jomu eksperti aici-
nāti konferencē Madonā mek-
lēt atbildes uz jautājumiem par 

varoņiem un varonību. 
Mēs vēlamies iesaistīt arī 

sabiedrību un kopā ar eksper-
tiem dienas otrajā pusē ļauties 
diskusijai trīs dažādās foku-
sa grupās: “varonis – vīrietis”, 
“varone – sieviete” un “varoņu 
stereotipu veidošana un uztu-
rēšana”.

“Būt vai nebūt?” – Šekspī-
ra vārdos iespiestā mūžības ro-

bežšķirtnes esence. 2018. gadā 
daudz tiks runāts par Latvijas 
cilvēkiem – varoņiem, par va-
ronīgo Latvijas tautu, par noti-
kumiem pirms 100  un nedaudz 
vairāk gadiem. “Būt vai nebūt 
varonim?” – var likt dažādus 
uzsvarus. Kā jautājumu sev, 
jautājumu par varoņu nepiecie-
šamību mūsdienu pasaulē, kā 
vērtējumu otram cilvēkam. 

Laipni lūdzam! 
Dalība pasākumā bez maksas. 
Pieteikšanās līdz 2018. gada 5. jūnijam,  
tālr. 64823844, 29750811.

 

Informāciju sagatavoja  
LīgA IRBE, 

Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja 
galvenā speciāliste

Ir atlicis nedaudz vairāk par mēnesi, līdz XXVI Vispārējiem 
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki, kuru centrālās 
aktivitātes notiks no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam Rīgā. 
Dziesmu un deju svētki norisināsies Latvijas valsts simtgades 
svinību zīmē un sāksies ar svētku gājienu un atklāšanas 
pasākumu 1. jūlijā.

Madonas novadu svētkos pārstāvēs 39 amatiermākslas 
kolektīvi, kopā gandrīz 900 dalībnieku. Deju lieluzvedumu 
“Māras zeme” izdejos 24 novada deju kolektīvi, noslēguma 
koncertā “Zvaigžņu ceļā” piedalīsies 8 novada kori. Bez 
šiem diviem centrālajiem notikumiem svētku ietvaros 
7. jūlijā Brīvdabas muzejā notiks folkloras diena, kurā 
piedalīsies Madonas kultūras nama folkloras kopa 
“Vērtumnieki” kokļu mūzikas koncertā “Stīgo brālīt! 
Stīgo māsiņ!” 5. jūnijā Dailes teātra lielajā zālē piedalās 
J. Norviļa Madonas Mūzikas skolas koklētāju ansamblis 
un Madonas kultūras nama koklētāju ansamblis “Rasa”. 
‘Rasa” piedalīsies arī kokļu mūzikas nakts koncertā 
“Skaņu raksti”. Madonas kultūras nama pūtēju orķestris 
4. jūlijā piedalīsies koncertos, kas ieplānoti baznīcās, 
6. jūlijā Dižkoncertā Esplanādē, kā arī noslēguma koncertā 
8. jūlijā Mežaparkā. Liels gods Madonas pūtēju orķestrim 
ir dalība pūtēju orķestru latviešu mūzikas koncertā 
“Pieskāriens laikam” 3. jūlijā koncertzālē “Lielā Ģilde”, uz 
kuru uzaicināti 5 labākie Latvijas pūtēju orķestri, tai skaitā 
madonieši. Un vēl, – pavisam noteikti īkšķis par savējiem 
jātur arī 2. jūnijā, kad  Madonas pūtēju orķestris piedalīsies 
svētku fināla konkursā.

Sarkaņu pagasta tautas nama “Kalnagravas” senioru 
deju kolektīvs “Labākie gadi”,  Madonas pilsētas kultūras 
nama Tautas deju ansamblis “Vidzeme” un senioru 
deju kolektīvs “Atvasara” pēc skašu rezultātiem ir 
izvirzīti dalībai deju koncertam “Vēl simts gadi dejai”, 
kas notiks “Arēnā Rīga” 2. jūlijā,  un kurā tiks izdejotas 
tautā iemīļotas dejas vairāku gadu desmitu garumā. 
Šiem kolektīviem tās būs papildus mēģinājumu dienas 
un atbildība godam pārstāvēt novadu kopā ar pašiem 
labākajiem Latvijas deju kolektīviem.

Madonas novads tiks pārstāvēts arī Tautas lietišķās 
mākslas izstādē “Radītprieks”, kas 29.06.–26.08. būs 
skatāma izstāžu zālē “Rīgas Mākslas telpa”. Izstādei 
vērtēšanas komisija ir izvirzījusi vairākus darbus no 
“Sarkaņu Amatu skolas” dalībnieku veikuma. Tāpat 
novads tiks pārstāvēts arī vokālo ansambļu ielu koncertos 
Vecrīgā, kas notiks 7. jūlijā. Uzaicinājumu piedalīties ielu 
koncertos ir saņēmuši Sarkaņu jauktais vokālais ansamblis 
“Rondo” un Dzelzavas kultūras nama sieviešu vokālais 
ansamblis “Variants”. Abi ansambļi ar labiem panākumiem 
startējuši reģionālajās skatēs, iegūstot I pakāpi un jau 
vairākus gadus ir labāko Latvijas vokālo ansambļu vidū.

Kā ierasts daudzu gadu garumā, mūsu novada svētku 
dalībnieki mitināsies 3. Valsts Ģimnāzijā, pašā Vecrīgas 
sirdī, un kā jauna mājvieta būs Rīgas internātpamatskolā 
Šmerļa mežā, netālu no tirdzniecības nama “Alfa”. Tam 
par iemeslu ievērojams dalībnieku skaita palielinājums, 
salīdzinot ar 2013. gadu (200 dalībnieki). Atliek vien 
precizēt dažus sīkums, lai svētku laiks gan dalībniekiem, 
gan organizatoriem būtu veiksmīgs un pozitīvām emocijām 
piepildīts.

VALDA KĻAVIņA, 
svētku koordinatore Madonas novadā

Madonas novads 
gatavs svētkiem

Madonas pilsētas iedzīvotāji un 
viesi tiek aicināti uz Madonas 
pilsētas un novada svētkiem 
“Atspulgi”, kas ar pasākumiem 
visai ģimenei, plašu kultūras, 
sporta un izklaides programmu 
norisināsies no 7. līdz 
10. jūnijam.

Šogad katra diena nes sevī 
īpašu vēstījumu. Svētku atklā-
šanas diena ir arī Madonas pil-
sētas dzimšanas diena! Kā jau 
ierasts, dzimšanas dienām ga-
tavojam īpašas dāvanas un da-
rām to no visas sirds, lai ap-
dāvinātajam prieks un pašiem 
gandarījums. 7. jūnijā aicinām 
visus doties uz estrādi un pa-
celt mūsu valsts un pilsētas ka-
rogus jaunajos estrādes karogu 
mastos. Būs arī svētku atklāša-
nai atbilstošas novada un pilsē-
tas vadītāju oficiālās uzrunas, 
skatījums par Madonas estrā-
des nākotni, vēl kāda nopiet-
nāka programmas daļa un kāds 
jautrāks sižetiņš, kuru izdejos 
mūsu pašu bērni. Tad sauksim 
palīgā jūs un jūsu līdzņemtās 
ziemas šalles un veidosim “Zie-
mas šalles ceļu” no estrādes līdz 
Smeceres sila sporta un atpūtas 
bāzei. Kāpēc tieši “Smeceres 
sils” ir šīs akcijas gala punkts, 
ja vēl nezināsiet, noteikti uzzi-
nāsiet ierodoties estrādē pulk-
sten 18.00. Tie, kuri nepagūs uz 
sešiem, būs gaidīti arī kā akci-
jas dalībnieki. Galapunktā mūs 
sagaidīs ziemas–vasaras atpū-
tas MIX, Uguns šovs un Ledus, 
DJ Jānis Fabriks, kurš jau kā-
du laiku apmāca Madonas nova-
da jauniešus DJ lietām. Būs arī 
mūsu novadnieki, kuri nes Ma-
donas vārdu pasaulē, un erudī-
tais Uģis Joksts, kurš, savukārt, 
šajā vakarā saņems atbildes uz 
vairākiem nezināmajiem par 
Madonu.

8. jūnijs – Madoniešu un 
viesu diena. Sanāciet, sabrau-
ciet un baudiet, jo Madonas 
centrālajā laukumā uz zaļum-
balli aicina Madonas pūtēju or-
ķestris Andreja Cepīša vadībā. 
Par mūsu orķestri daudz ru-
nā Latvijā, pēc Dziesmusvēt-
kiem runās vēl vairāk. Mado-
nas pilsētas pūtēju orķestris 
vienīgais no ārpus Rīgas eso-
šajiem orķestriem ir Dziesmu-
svētku Latviešu mūzikas kon-
certa Lielajā ģildē dalībnieks! 
Madonas pūtēju orķestrī pirms 
dažiem gadiem darbojās arī ar 
īpašu šarmu apveltītā Ieva Ke-
rēvica, kura ar prieku un ie-
interesētību atsaucās vadīt 
šāgada svētku pasākumus. Or-
ķestra sagatavotā programma 
sāksies no pulksten 22.00, tad 
Saieta laukumā iešalksies arī 
pirmās ar gaismām iekrāsotās 
ūdens strūklas. Strūklaku šovs 
ir ieplānots pulksten 23.00 ar 
atkārtojumu un īpašāku prog-
rammu pulksten 24.00. No va-
kara pulksten vienpadsmitiem 
līdz pusdiviem naktī Skolas ie-
la no vēsturiskā Biržu muižas 
centra līdz Saieta laukumam 

Madonas pilsētas un novada svētki – 
mūsu kopdarbības svētki

cijas, izdevniecības “Jumava” 
un citas. “Infotelšu pilsētiņā” 
darbosies arī mūsu sadarbī-
bas partneri no Anikšču rajona 
Lietuvā. Visas dienas aktivi-
tātes nav iespējams aprakstīt, 
bet ir viens pasākums, kuru 
nevar nepieminēt, un tas ir 
“Skrējiens apkārt Madonai”. 
Par šo un citiem pasākumiem 
plašāk varēsiet izlasīt Mado-
nas novada pašvaldības mājas-
lapā www.madona.lv.

piedāvās foto, video, gaismu 
projekcijas. Ja kāds plāno ne-
gulēt visu nakti, var iegriez-
ties laukumā pie kafejnīcas 
“Rudzons”. Tur spēlēs gru-
pa “Brīvdiena” un DJ Virpu-
lis. Tas dienas noslēgumā. Bet 
sākumā? Diena sāksies ar kon-
ferenci “Būt vai nebūt varo-
nim?” Madonas Novadpētnie-
cības un mākslas muzejā.

Arī Madona nebūs izņē-
mums no to pilsētu skaita, kas 
svin savus un novada svēt-
kus mūsu valsts simtgades zī-
mē. Lepojoties ar mūsu krietno 
Dziesmusvētku dalībnieku pul-
ku, tautas mākslas un citiem 
kolektīviem, 9. jūnijā aicinām 
uz vērienīgāko svētku pasāku-
mu – Tautas mākslas kolektī-
vu koncertu “Laika pieskārie-
ni”, un kultūras programmu 
Saieta laukumā, kuros dalību 
ir pieteikuši ap 1500 dalībnie-
ku. Būs arī kolektīvu gājiens 
no Saieta laukuma uz estrā-
di, kas, mūsuprāt, ir patrio-
tisma, lepnuma un prieka brī-
dis gan gājiena dalībniekiem, 
gan skatītājiem, kuri varēs pie-
vienoties gājienam aiz Dzies-
musvētku dalībnieku ciešajām 
rindām. Šajā Novada dienā re-
dzēsim un dzirdēsim arī mūsu 
viesu kolektīvu no Igaunijas, 
Lietuvas un Latvijas sniegu-
mu. Protams, jau tradicionā-
li Saieta laukumā un tā apkār-
tnē, no rīta pulksten deviņiem, 
amatnieku un mājražotāju tir-
dziņš; aktivitātes bērniem un 
ģimenēm – par maksu un bez 
maksas (jautājiet!): piepūša-
mās atrakcijas, seju apglezno-
šana, brauciens ar bānīti un 
citas aktivitātes. Būs arī vai-
rākas informatīvās teltis – Ma-
donas novada bibliotēkas, Ma-
donas–Jauniešu galvaspilsētas 
2018, Zemessardzes un poli-

 Svētku noslēguma dienu, 
svētdienu, aicinām pavadīt nā-
kotnes zīmē. Kas mēs esam bez 
turpinājuma? Mūsu ģimenēs 
un mūsu bērnos ir mūsu spēks, 
mūsu nākotne. 2017./2018. ga-
da jaunie vecākie piesakiet sa-
vu dalību Jauno vecāku gājie-
nam ar ratiņiem! Jums šajos 
svētkos ir atvēlēts īpašs un, 
iespējams, skaistākais uzde-
vums. Sanākam kopā pie kul-
tūras nama no pulksten vien-
padsmitiem un 12.00 dodamies 
ceļā. Jaunais un tradicionā-
lais mūsu dzīvē iet solis so-
lī. Tā arī Jauno vecāku gājiens 
ienāks Saieta laukumā, kurā 
jau no pulksten 12.30 būs ie-
spēja pavērtēt vēl tikai vizuāli 
braucamrīkus, tad doties gājie-
nā uz “Ripo raiti 2018” sacen-
sību vietu un redzēt īstu sa-
censību sparu. Sacensību gars 
virmos arī Priežu kalna lauku-
mos no pulksten trijiem “Top 
bumba” pasākumos. Pulksten 
15.30 skaists noslēgums skais-
tai dienai – mūsdienu deju gru-
pas “Aliens” koncertuzvedums 
“Gribu kā bērns vēl just”.

Jau veidojot svētku prog-
rammu, saņēmām milzīgu at-
balstu no visu nozaru pār-
stāvjiem. Tas priecēja, sniedza 
gandarījumu un lepnuma sa-
jūtu par Madonu un novadu! 
Tiekamies mūsu kopdarbības 
svētkos!

Informāciju sagatavoja 
 INgA ARāJA, 

Madonas novada pašvaldības 
Kultūras nodaļas vadītāja p.i.

Madona svin savus 
un novada svētkus 
mūsu valsts 
simtgades un XXVI 
Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XVI 
Deju svētku zīmē

Madonas pūtēju orķestris.



Madonas Novada Vēstnesis  9 
                         2018. gada maijs    8 Madonas Novada Vēstnesis 

            2018. gada maijs Izglītība Izglītība

2018. gada 3. maijā jau otro 
reizi norisinājās Madonas Valsts 
ģimnāzijas Latvijas neatkarības 
atjaunošanas svētku pasākums, 
koru sadziedāšanās gaiziņkalnā 
“No gaiziņa Latviju redzot”, 
kurš pulcināja vairāk nekā 
400 dalībnieku, talantīgus 
jauniešus no āgenskalna 
Valsts ģimnāzijas, Bauskas 
Valsts ģimnāzijas, Cēsu 
Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzijas, Daugavpils Valsts 
ģimnāzijas, Dobeles Valsts 
ģimnāzijas, gulbenes Valsts 
ģimnāzijas, Rīgas Valsts vācu 
ģimnāzijas, Valkas Jāņa Cimzes 
ģimnāzijas un Madonas Valsts 
ģimnāzijas.

Dūdām un pūtēju ansam-
blim sasaucoties, sākās koru 
sadziedāšanās koncerts. Katra 
dziesma, skanot pāri kalniem 
un ielejām, radīja saviļņojumu 
gan koncerta klausītājiem kal-
na pakājē, gan dziedātājiem 
kalna virsotnē. Koncertā izska-
nēja arī īpaša, šim pasākumam 
radīta Jāņa Lūsēna un Gun-
tara Rača dziesma “No Gaizi-
ņa Latviju redzot”. Līdzās ko-
ru sadziedāšanās pasākumam, 
mākslas plenērā darbojās arī 
jaunie mākslinieki un fotogrā-
fi. Gleznās un fotogrāfijās ie-
mūžināts viss – gan dziedātāji, 
gan varenie skati no kalna, gan 
arī paši mākslinieki. Arī saule 
lutināja pasākuma viesus un 
dalībniekus. Kad kora koncerts 
izskanēja, uz dančiem aicināja 
folkloras grupa „Rikši”, kas de-
jās ievilka ikvienu.

Koru sadziedāšanās “No Gaiziņa Latviju redzot”

Pasākums iepriecināja vi-
sus, jo apkārt  bija  īpaša at-
mosfēra, kas radīja skaistas 
un pacilājošas izjūtas. Pēc kora 
koncerta dalībnieki dalījās ie-
spaidos:

„Šogad stāvēt Gaiziņa vir-
sotnē bija tiešām saviļņojoši. 
Dziedātāju skaits bija divkār-
šojies, pat trīskāršojies. Tas bi-
ja neaprakstāmi. Visas dzies-
mas izskanēja kilometriem 
tālu. Stāvēt un baudīt mirkli, 
baudīt sajūtu, cik varens esi 
tu un tava balss. Arī saule par 
mums neaizmirsa, tā spīdēja 
un sildīja. Laiks bija tik ideāls, 

kādam tam vajadzēja būt. Vis-
apkārt mežs, tālumā ezers un 
pakalni. Iemūžināt šo skaistu-
mu, dabas burvību bildēs vai 
gleznojot varēja ikkatrs, kurš 
vēlējās. Tur arī tas skaistums 
un dabiskums slēpjas – darot 
lietas, kas liek acīm iemirdzē-
ties un sirdij mazliet straujāk 
pukstēt.”

„Man ļoti patika. Bija brī-
nišķīga diena un vieta šādam 
pasākumam. Ļoti patika ko-
ris un pūtēju ansamblis. Vēl ļo-
ti jauki bija tas, ka katrs da-
lībnieks varēja nodarboties ar 
dažādām lietām – fotografē-

šanu, gleznošanu vai vienkār-
ši jauku laika pavadīšanu brī-
vā dabā. Pati vairāk gleznoju, 
un ļoti novērtēju, ka tāda ie-
spēja tika dota. Apspriežoties 
ar klases biedriem un skolotā-
ju, secinājām – šis pasākums bi-
ja izdevies un noteikti būtu jau-
ki, ja tādi norisinātos arī citus 
gadus.”

„Kopumā bija ļoti foršs pa-
sākums, kas ieskandināja 
Gaiziņa apkārtni, un tiešām bi-
ja sajūta, ka dziesmas skan pā-
ri visām koku galotnēm. Ļoti 
jauka atmosfēra, brīnišķīgi lai-
kapstākļi šādam pasākumam, 

Laikā no 2018.gada 13.maija 
līdz 15.maijam Kalsnavas 
pamatskolas direktore gunta 
Lapsa piedalījās tematiskajā 
konferencē „Promoting 
citizenship and tolerance 
through international school 
cooperation” („Pilsoniskuma 
un tolerances veicināšana, 
izmantojot starptautisku 
skolu sadarbību”), kas notika 
Vācijas pilsētā Veimārā. 
Konferenci organizēja Vācijas 
“Erasmus+” nacionālā aģentūra 
un pedagoģisko apmaiņas 
programmu dienests.   

Brauciens notika, izmanto-
jot Latvijas Valsts izglītības at-
tīstības aģentūras piedāvātās 
programmas “Erasmus+” ie-
spējas, konkrēti – TCA pasā-
kumu.

Eiropas savienības program-
mas izglītības, mācību, jaunat-
nes un sporta jomā “Erasmus+” 
Starptautiskās sadarbības akti-
vitātes, jeb TCA (Transnational 
Cooperation Activities) ir pasā-
kumi, kuru ietvaros iespējams 
piedalīties kontaktsemināros, 
mācību vizītēs, konferencēs un 
tematiskajos semināros, lai vei-
cinātu pieredzes un labās prak-
ses apmaiņu, diskusiju par da-
žādiem izglītības jautājumiem, 
kontaktu veidošanu, kā arī vei-
cinātu “Erasmus+” program-

mas mērķu un prioritāšu sa-
sniegšanu  skolu, pieaugušo, 
profesionālās un augstākās iz-
glītības sektoros.

Viens no konferences ap-
meklējuma mērķiem bija ie-
gūt papildus pieredzi Kalsna-
vas pamatskolas kā UNESCO 

Asociēto skolu tīkla dalībsko-
las darba uzdevumu kvalitatī-
vākai izpildei.

Kalsnavas pamatskola jau 
trešo gadu ir UNESCO Asociē-
to skolu tīkla dalībskola un dar-
bojas tematiskajā virzienā – cil-
vēktiesības.

Ne mazāk nozīmīgs iemesls 
braucienam bija jaunu ideju ie-
gūšana mācību un audzināša-
nas procesa dažādošanai un 
skolas darba plānošanai. Tā kā 
konferencē bija pārstāvēti da-
lībnieki no gandrīz visām Vā-
cijas federālajām zemēm, kā 
arī Austrijas, Polijas, Čehijas, 
Somijas u. c., tad bija iespē-
ja savstarpēji apmainīties pie-
redzē gan paralēlo darbnīcu 
laikā, gan neformālajās saru-
nās.  Savukārt „Iespēju tirdzi-
ņā” demonstrēto skolu īsteno-
to starptautisko projektu labās 
prakses piemēri deva impulsus 
turpmākajam darbam.

Protams, katra ārzem-
ju brauciena mērķis ir atrast 
jaunus kontaktus turpmāku 
projektu īstenošanai, jo piere-
dze liecina, ka tikšanās klātie-
nē palīdz veiksmīgāk izvēlēties 
partnerus, ar kuriem nākotnē 
būtu vieglāk, produktīvāk sa-
darboties.

Īpaši emocionāls un pār-
domas rosinošs izvērtās pie-
miņas vietas Būhenvaldē ap-
meklējums un pārgājiens pa 
Veimāras pilsētu. Pilsētu, ku-
ra iekļauta UNESCO pasaules 
mantojuma sarakstā. Kaut arī 
Veimāra ir salīdzinoši neliela 
pilsēta, tā ieņem nozīmīgu vie-
tu Vācijas un arī pasaules kul-
tūrā un notikumos. Vispirms 

jau Veimāra ir tādu pasaules 
dižgaru kā J. V. Gētes, F. Šil-
lera, J. S. Baha, A. Šopenhau-
era, F. Nīčes u.c. dzīves vieta. 
Veimāras klasicisma laikmets 
ir spilgts pilsoniskās kultūras 
piemērs, te 1816. gadā kā vie-
nā no pirmajām valstīm izde-
va konstitūciju, bet 1919. gadā 
šeit nodibināja Vācijas teritori-
jā pirmo republiku – Veimāras 
Republiku. Taču visnotaļ pār-
steidz fakts, ka tieši šeit, kur 
tik lepni sevi prezentē kultū-
ras nācija, šī pati nācija turpat 
netālu izveidoja Buhenvaldi – 
vietu, kur masveidā iznīcināti 
cilvēki. Konferences gaitā vai-
rākkārt izskanēja šis piemērs 
kā atgādinājums atbildības, 
pilsoniskās apziņas veidošanas 
un tolerences uzturēšanas no-
zīmīgumam.

Par brauciena iespaidiem, 
emocijām un iegūto pieredzi 
G. Lapsa dalījās Kalsnavas pa-
matskolas un Kalsnavas bērnu 
un jauniešu iniciatīvu centra 
UP’s organizētajā pasākumā, 
kas tika veltīts ANO un UNE-
SCO 21. maijā starptautiski 
atzīmējamai dienai “Pasaules 
kultūras daudzveidības diena 
dialogam un attīstībai”.

gUNTA LAPSA, 
Kalsnavas pamatskolas 

direktore

Iegūta jauna pieredze Veimāras konferencē

Kalsnavas pamatskolas skolēni iepazīst pasaules kultūras 
daudzveidību. 

kas spēja vienot korus no visas 
Latvijas. Ļoti patika danči, ko 
organizēja grupa “Rikši”. Varē-
ja no sirds izlēkties un izdejo-
ties! Manuprāt, šādi pasākumi 
būtu jārīko arvien plašāki, ar 
daudz vairāk koriem un dzies-
mām.”

„No Gaiziņa Latviju re-
dzot”, manuprāt, ir pasākums, 
kuram jākļūst par tradīciju 
un jāgūst vēl lielāka popula-
ritāte. Man liekas, ka šis pa-
sākums parāda gan Latvijas 
dabas skaistumu, gan to, ka 
nevajag lielas koncertzāles un 
labu apskaņošanu, bet pietiek 
ar to, kas mums ir, jo koru ska-
nējums piepildīja visu Gaizi-
ņa apkārtni. Pavasaris padarī-
ja šo pasākumu gan ausī, gan 
acīm, gan sirdīm baudāmu. Ik-
vienam, gan Madonas novada, 
gan citiem iedzīvotājiem, bū-
tu jāredz, cik daudz var darīt 
vienkāršība!”

Pasākums izskanējis, bet 
dalībnieku un viesu pozitīvās 
emocijas liek saprast – tradīcija 
jāturpina un nākamgad 3. mai-
jā atkal jātiekas Gaiziņkalnā!

Sakām paldies ikvienam, 
kas pasākumu finansiāli at-
balstīja: Madonas novada paš-
valdībai, reģionālajai televīzijai 
Re:TV, Izglītības un zinātnes 
ministrijai pasākuma “Mado-
na – Jaunatnes galvaspilsēta” 
ietvaros, AS “Madonas ūdens”, 
Madonas Valsts ģimnāzijas At-
tīstības fondam!

LINDA AMURA, 
MVĢ 11. klases skolniece 

Vairāki mētrienieši ieteica 
sabiedriski atzīmēt skolotājas 
un sportistes Līgas Pastares 
apaļo dzimšanas dienu. 

30. aprīlī Mētrienas tau-
tas namā pulcējās Līgas spor-
ta gaitu biedri no vairākiem pa-
gastiem un vietējās sabiedrības 
pārstāvji. Skaistās pavasara die-
nas, kad plauka Mētrienas bēr-
zi, sarīkojumu atklāja kosmis-
kas skaņas. Pasākuma vadītāja 
Laura Biķerniece atskaņoja pir-
mā zemes mākslīgā pavado-
ņa signālus. Kosmosā bija no-
ticis arī pirmā cilvēka lidojums, 
pēc kura 12. aprīlis tika apstip-
rināts par  kosmonautikas die-
nu. Tieši tādā dienā 1958. gada 
12. aprīlī Viesītē piedzima Līga 
Pastare. Pabeidza vidusskolu, 
augstskolu un ieradās Mētrie-
nā kā bioloģijas un ķīmijas sko-
lotāja.  

Līgu raksturoja ilggadīgā  
Mētrienas pamatskolas bijusī 
direktore Melita Grudule. Mēt-
riena Līgai bija pirmā darbavie-
ta un tāda palikusi līdz šim brī-
dim. Vēlāk viņa uzņēmās sporta 
skolotājas pienākumus. Pildīja 
tos aizrautīgi, jo pati bija teica-

Madonas novada pašvaldības 
Izglītības nodaļa maijā 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņiem organizē sporta 
dienu. Par godu Latvijas valsts 
100. gadadienai 125 pirmsskolas 
izglītības iestāžu audzēkņi 
ar savām audzinātājām un 
citiem līdzjutējiem 24. maijā 
piedalījās pasākumā “Augsim 
stipri Latvijai”, kas norisinājās 
pulkveža Oskara Kalpaka 
dzimtas mājās Ošupes pagasta 
„Liepsalās”.

Sporta dienā piedalījās 13 
Madonas novada pirmsskolas 
izglītības iestādes, kurām pie-
vienojās arī Cesvaines, Vara-
kļānu un Lubānas pirmsskolas 

izglītības iestādes. Pasākums 
“Liepsalās” norisinājās, lai vei-
cinātu bērnos patriotismu un 
iepazīstinātu viņus ar valstī 
nozīmīgu personību. 

Pēc nelieliem ievadvār-
diem, himnas nodziedāšanas 
un pirmsskolas izglītības ies-
tāžu karogu uzvilkšanas mas-
tos pasākuma dalībnieki kopā 
ar Zemessardzes 25. kājnieku 
bataljona zemessargiem veica 
vingrojumus, lai sagatavotos 
aktīvai dienai. Arī par sportis-
kajām aktivitātēm, kurās bēr-
niem bija iespēja parādīt savu 
izturību un saliedētību, parū-
pējās zemessargi, kuru klātesa-
mība dalībniekos raisīja lielu 
atbildības sajūtu.

Dzīve veltīta Mētrienas skolai un sportam
visās pašvaldību spartakiādēs. 
No 1949. gada bez pārtraukuma 
notiek Mētrienas pagasta spor-
ta svētki. 

Līgas audzēknis  ir pazīsta-
mais, starptautiskus panāku-
mus guvušais, pludmales volej-
bolists Edgars Točs. Mētrienas 
sporta zālē pirmos soļus volej-
bolā, tēva Raimonda vadībā, sā-
ka divkārtējais Latvijas kausu 
ieguvējs un Valsts čempions Zi-
gurds Adamovičs. Vēl viens Lī-
gas audzēknis Roberts Ābols 
savulaik bija Latvijas kausa ie-
guvējs volejbolā. 

Mētrienas pagasta pārval-
des vadītājs Andris Dzenovskis, 
sveikdams Līgu, pasniedza viņai 
grāmatu ar Latvijas skatiem, 
kuras pirmajā lapā parakstījās 
visi klātesošie. 

Bijusī ilggadējā kultūras na-
ma vadītāja Daina Āboliņa stās-
tīja, cik patīkami bija spēlēt vie-
nā komandā ar Līgu, no kuras 
izstaroja sirds siltums un sie-
višķa prasme saliedēt meitenes. 
Turklāt Līga piedalījās pagasta 
administrācijas rīkotajās jaun-
piedzimušo reģistrācijās, bēr-
nības svētkos un pilngadības 
svinībās. Līgas balss bija ļoti pie-

mērota teicējai svinīgā fonā. 
Mārīte no Kalsnavas un čet-

ras viņas bijušās komandas 
biedres teica labus vārdus Lī-
gai par kopējām spēlēm Mētrie-
nas, Kalsnavas un vēlāk Mado-
nas veterānu komandās. 

Atašienes spēlētājs Jānis 
Beinarovičs, kurš kādreiz spē-
lēja kopā ar abiem dēliem, pa-
stāstīja par Līgas ieguldījumu  
Atašienes vīriešu komandas iz-
augsmē, jo 20 gadus Atašienes 
volejbolisti 2 reizes nedēļā tre-
nējās  Mētrienā. 

Līgas ģimenei nopietns dar-
ba lauks ir savā zemnieku saim-
niecībā „Vīkšņi”. Līgas vīrs And-
ris, vispusīgs sportists, bija viens 
no Mētrienas vīriešu koman-
das balstiem. Viņš prot zemnie-
kot – saimniecībā kārtība, nav 
aizaugušu platību, darbojas me-
liorācijas sistēmas. Patīkami 
skatīties uz „Vīkšņu” tīrumiem, 
kuri ir daļa no Barkavas graud-
audzētāju kooperatīva. 

Līga ar saviem sportistiem 
spodrina Mētrienas un Mado-
nas vārdu mūsu valstī un starp-
tautiskā arēnā.

ILMāRS gRUDULIS

ma un vispusīga sportiste. 
Ilmārs Grudulis uzskaitīja 

Līgas panākumus sportošanā.  
Lieliskā volejboliste izcēlās ar 
elegantu spēli gan uzbrukumā, 
gan aizsardzībā. Bija Madonas 
rajona sieviešu volejbola sievie-
šu komandas izlases dalībniece. 
Kopā ar spēlētājām Jogitu Mūr-
mani un Līgu Platpīri pludma-
les volejbolā kļuva par Madonas 
rajona čempionēm. 

Paralēli skolotājas darbam 

no 2010. gada Līga ir Mētrie-
nas pagasta sporta organizato-
re. Mētrienas pagastā pastāvī-
gi darbojas sieviešu un vīriešu 
volejbola komandas. Žurnāla 
„MMD” kausos un citās sacen-
sībās piedalās šāvēji ar Medību 
ieročiem. Ļoti organizēti ir mak-
šķernieki. No 1966. gada izcīnīts 
Mētrienas kauss zemledus mak-
šķerēšanā, bet no 1972. gada vo-
lejbolā. Līga Pastare ir organizē-
jusi Mētrienas komandas dalību 

Ar krāšņu un sirsnīgu koncertu 
Madonas pilsētas kultūras 
namā 25. maijā savu 40 gadu 
jubileju atzīmēja Madonas 
pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestāde “Saulīte”. Koncertā “Kur 
dzīvo laime?...” piedalījās visi 
bērnudārza audzēkņi kopā ar 
savām audzinātājām, auklītēm 
un pārējo bērnudārza kolektīvu. 

Pasākuma laikā trīs mazi 
rūķīši centās noskaidrot, kur 
laime mīt. Rūķu mamma sa-
pratusi, ka bērni jau izaugu-
ši, ļāva rūķīšiem doties ceļā, lai 
to noskaidrotu. Viņa līdzi tiem 
deva vācelīti, kurā rūķu bēr-
niem bija jākrāj dažādi tikumi-
ņi. Ar šiem senajiem, bet dzīvē 
tik noderīgajiem tikumiņiem, 

Pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” – 40
skanīgām dziesmām, jautrām 
dejām un rotaļām viņus iepa-
zīstināja ceļā sastaptie bērni. 
Ceļš līdz laimei nebūt nebija 
viegls, jo rūķīšiem bija jābūt ļo-
ti uzmanīgiem un vērīgiem. Lai 
atrastu vietu, kur laime mīt, 
rūķīši prasīja padomu pat sir-
majam ozolam, upītei un žaga-
tai, bet visi kā viens atbildēja: 
“Atbilde jāatrod jums pašiem.” 
Kad vācelīte bija pilna, atbilde 
pie rūķīšiem atnāca nemanot. 
Viņi saprata, ka laime ir tepat – 
ikkatrā māmiņā un tētiņā, ik-
katrā bērniņā, padarītajā dar-
biņā, mājiņā, sirsniņā un visur 
citur, kas atrodas “tepatās”. 

Jau 40 gadus Madonas pil-
sētas pirmsskolas izglītības ies-
tādē “Saulīte” dienu no dienas 

tiek piedzīvoti tūkstošiem no-
tikumu. Katru dienu uz bēr-
nudārzu nāk daudz mazu sir-
sniņu, kuras nes katra savu 
pasauli. Tās krāj šos senos, bet 
brīžiem piemirstos tikumiņus, 
lai izaugtu par labiem un godī-
giem cilvēkiem. 

Saulains sveiciens apaļa-
jā jubilejā Madonas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādei 
“Saulīte”! Lai vienmēr mūsu 
laime ir kā koncerta noslēgumā 
izskanējušajā dziesmā – mūsu 
mājas, mūsu zeme un siltums, 
kas nāk no ļaudīm, siltums, kas 
staro no sirds uz sirdi.

Informāciju sagatavoja:  
gERDA gAILE un  
ILZE RIEKSTIņA

Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu sporta diena 
pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas mājās “Liepsalas”

Tuvojoties noslēgumam, 
sporta dienas apmeklētāji ko-
pīgi pusdienoja, lai gūtu spēkus 
vēl pārējām aktivitātēm. Kad 
bērnu sejās bija redzams ne-
liels nogurums, ikvienu pasā-
kuma dalībnieku sporta dienas 
izskaņā pārsteigt un priecēt bi-
ja ieradušies Valsts robežsar-
dzes darbinieki ar dienesta su-
ņiem. Kinologi kopā ar suņiem 
rādīja dažādus paraugdemons-
trējumus, kas lika elpai aizrau-
ties, acīm ieplesties un enerģi-
jai nemanāmi atgriezties gan 
mazajiem, gan lielajiem pasā-
kuma dalībniekiem, gan arī ap-
meklētājiem.

gERDA gAILE

Dziesmām izskanot pāri koku galotnēm, kļuva skaidrs, ka šai tradīcijai jāturpinās arī nākamgad.

Ikviens PII “Saulīte” audzēknis koncertā kāpa uz skatuves, pat 
vismazākais.

Sporta dienas “Augsim stipri Latvijai” atklāšana.

Mētrieniete Līga Pastare savā skaistajā jubilejā.
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Maija sākumā, tuvojoties 
mācību gada izskaņai, jau 
astoto gadu Madonas novada 
pašvaldības izglītības nodaļa 
sveica un apbalvoja labākos 
skolēnus, kuri sevi ar augstiem 
panākumiem apliecinājuši 
novadu apvienības, reģiona, 
atklātajos un valsts 
pārbaudījumos.

Mērķis olimpiāžu marato-
niem ir apliecināt, ka zināša-
nām ir spēks, kas ikvienā dzī-
ves situācijā ir nepieciešams, lai 
sasniegtu iecerēto un gūtu pa-
nākumus nākotnē. Arī šogad 
Madonas novada skolēniem ir 
izdevies pierādīt savu zinātkāri 
un mērķtiecību, ar ko katrs lau-
reāts, viņa skolotājs un vecāki 
var lepoties. Laureātus abos pa-
sākumos bija ieradušās sveikt 
Madonas novada pašvaldības 
amatpersonas, kā arī pagastu 
pārvalžu vadītāji.

 
Mācību priekšmetu 
olimpiāžu statistika

Šajā mācību gadā visas 17 
pašvaldības izglītības iestādes 
piedalījās olimpiādēs, kas lieci-
na par augstu sagatavotības lī-
meni olimpiādēm visā Madonas 
novadā. Gada ietvaros skolēni 
sevi apliecināja 17 valsts olim-
piādēs, 14 novadu apvienības 
olimpiādēs, 6 skolēnu zinātnis-
ki pētniecisko darbu konkursos 
un 4 reģiona un atklātajās olim-
piādēs. Kopumā mācību priekš-
metu olimpiādēs piedalījās 947 
skolēni no visa Madonas nova-
da. 

Pasākumu laikā tika godi-
nāts un apbalvots 231 laureā-
ts. 1. vietu mācību olimpiādēs 
izcīnījuši 55 skolēni, 2., 3. vie-
tu 60 skolēni, savukārt atzinī-
bu par piedalīšanos saņēmuši 
56 skolēni. Godalgotas vietas 
vairāk kā vienā olimpiādē Ma-
donas novadā 1.–6. klašu gru-
pā ieguvuši 8 skolēni, 7.–9. kla-
šu grupā 14 skolēni un 10.–12. 
klašu grupā 19 skolēni. Apko-
potie dati ļauj secināt, ka sta-
tistikā, salīdzinot ar iepriek-
šējo mācību gadu, ir vērojams 
neliels kritums, tomēr, nerau-
goties uz to, varam būt ganda-
rīti par aizvadīto mācību gadu 
Madonas novadā.

Lielu paldies ir jāsaka zino-
šajiem, atraktīvajiem un rado-
šajiem pedagogiem, kuri savus 
audzēkņus motivēja un iedves-
moja mācīties visa mācību gada 
garumā. Iegūtie dati liecina, ka 
skolēnus 1.–9. klašu posmā sa-
gatavoja 93 zinoši, atraktīvi un 
radoši pedagogi, savukārt 10.–
12. klašu posmā 56 pedagogi. 
Pasākumu laikā tika teikts pal-
dies arī vecākiem.

Ievērojamākie 
sasniegumi 1.–9. klasē

1.–6. klašu grupā:
Glītrakstīšanas konkursā 1. 

vietu izcīnījusi Madonas pilsē-
tas vidusskolas 1. klases skol-
niece. 2. klašu grupā glītrak-
stīšanas konkursā 2. vietu ir 
ieguvusi Barkavas pamatsko-
las skolnieks. Godpilno 2. vietu 

“Latvenergo” koncerna 8. un 
9. klašu erudīcijas konkursā 
“FIZMIX Eksperiments” 
Madonas ģimnāzijas komandas 
“Epsilons 111” un “Epsilons 112” 
Vidzemes reģionā izcīnījušas 
godalgoto 2. un 3. vietu. šogad 
konkursā startēja rekordliels 
dalībnieku skaits – 226 
komandas no visas Latvijas. 
Spēcīgākie dalībnieki 12. maijā 
tikās Rīgā, kur piedalījās arī 
Latvijā pirmajā fizikas festivālā.

Vērienīgā konkursa noslē-
gumā Rīgā, kurā startēja 360 
konkursa finālisti no visas Lat-
vijas, Madonas jaunieši mēro-
jās spēkiem ar stiprākajām Vi-
dzemes komandām no Cēsīm, 
Valkas, Gulbenes un Līgatnes. 
Parādot teicamu sniegumu, ko-
manda “Epsilons 111” finālā 
ieguva 41 punktu un “Epsilons 
112” – 40 punktus. 

Kopā ar konkursa 
finālu – Latvijā pirmais 
fizikas festivāls

Kamēr komandas sacentās 
zināšanās, fināla norises vietā 
Arhitektūras un mediju centrā 
H2O 6 notika arī “Latvenergo” 
koncerna organizētais Latvi-
jā pirmais fizikas festivāls, pul-
cējot vairāk nekā divus tūksto-
šu apmeklētāju. Dienas garumā 
gan konkursa dalībnieki un 
līdzjutēji, gan visi citi apmeklē-

tāji festivālā bez maksas baudī-
ja plašu izglītojoši izklaidējošu 
programmu – tika veikti nepa-
rasti eksperimenti ar gravitā-
ti, skaņu, gaismu un elektrību, 
būvētas raķetes, laivas un ar 
sauli vadāmie auto, apgūti ak-
robātu triki, darbināts hidrau-
liskais robots, pārbaudīti dažā-
di fizikas likumi un zināšanas 
elektrodrošībā.  

Interaktīvās atrakcijas un 

radošās darbnīcas piedāvāja 
mācību portāls “FIZMIX”, zi-
nātniskais teātris “Laborato-
rium”, zinātkāres centrs “Zi-
noo”, “Rīgas cirka skola”, 
Latvijas Universitātes “Jauno 
Fiziķu skola”, Cietvielu fizikas 
institūta “Saules Kauss”, uz-
ņēmumi “Tomega” un “Baltic 
3D.eu”, AS “Sadales tīkls”, iz-
glītības uzņēmums “Lielvārds” 
un vēl daudzi citi tehniski ra-

došie prāti. Uz festivāla lielās 
skatuves ar iedvesmas stāstiem 
par fiziku dažādās jomās dalījās 
pašmāju ultravieglo lidaparātu 
ražotāju inženieris, šefpavārs, 
robottehnikas skola “AlfaRo-
bot” un kāds lidotājs, kurš vei-
cis pasaulē pirmo lēcienu ar iz-
pletni no drona. Centrālais 
festivāla notikums bija konkur-
sa “FIZMIX Eksperiments” fi-
nāla noslēdzošā kārta.

Kurš ir īstais brīdis, kad 
informēt jauniešus par vēzi? 

Vai to darīt 12. klasē, kad 
daļa skolēnu jau domā par 
smēķēšanas atmešanu, vai 7. 
klasē, kad prāto par uzsākša-
nu. Vai meiteņu dzīšanās pēc 
saules iedeguma ir drauds viņu 
veselībai? Vai drauds ir jaunie-
šu ballītēs, kad kamīnos tiek 
dedzinātas PET pudeles, ne-
prasmīgi tiek lietots degšķid-
rums, ēdiens izvēlēts un paga-
tavots neveselīgi. Vai drauds ir 
veikt studiju izvēles, balstoties 
uz nepareiziem orientieriem, 
nevis ieklausoties savās vēl-
mēs, un kāds tam ilgtermiņā 
sakars ar onkoloģiju? Vai nav 
par agru skolu jauniešu apzi-
ņā ieviest jēdzienu “vēzis”, kad 
pieaugušo sabiedrība, izvairīgi 
runā par “krabi”, “zīli”, “kaut 
ko sliktu” un „vārdā nemina-
mo”? Vai vēloties nepārtraukti 
būt pozitīviem, esam aizmirsu-
ši par zināšanu spēku? Cik mēs 
kā sabiedrība esam gatavi iepa-
zīt potenciālo ienaidnieku, lai 
nākotnē būtu stiprāki un spē-
tu to uzvarēt?

Mūsdienās onkoloģiskās sa-
slimšanas piemeklē cilvēkus 

dažādās vecuma grupās. Zināt-
niekiem pagaidām nav visu at-
bilžu par iemesliem, kādēļ no-
tiek saslimšana, tomēr daudz 
ko nosaka paša cilvēka izvē-
le. Tieši tādēļ “O fonds” ir iz-
virzījis sev mērķi pēc iespējas 
agrāk ar jauniešiem runāt par 
tēmām, kas var ietekmēt vi-
ņu veselību un ļautu izvairīties 
no iespējamām onkoloģiskām 
slimībām nākotnē. Projekts 

“Apaļš kā pūpols!” ir noslēdzies 
un tas bija par zināšanām, par 
gatavību, par dzīvesprieku un 
par dzīvi.

Projekts ilga astoņus mē-
nešus un tajā sacentās vecāko 
klašu skolēni no trim skolām – 
Madonas pilsētas vidusskolas, 
Juglas vidusskolas un Mārupes 
vidusskolas. Projekta gaitās vi-
ņus vadīja skolu bioloģijas sko-
lotāji un vērtēja profesionāla 

Par sasniegumiem godināti Madonas novada skolēni

Ir sācies izlaidumu laiks. Lūk, vēl gaidāmie:
Izglītības iestāde

Izlaiduma norises
datums laiks vieta

Pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs

Madonas pilsētas vidusskola
08.06.2018. (12. klasei) plkst.15.00 Madonas pilsētas Sporta centrs
15.06.2018. (9. klasei) plkst.15.00 Madonas pilsētas Sporta centrs

Madonas Valsts ģimnāzija
08.06.2018. (12. klasei) plkst.18.00 Madonas pilsētas Sporta centrs
15.06.2018. (9. klasei) plkst.18.00 Madonas pilsētas kultūras nams

Madonas Vakara un neklātienes 
vidusskola 14.06.2018. plkst.18.00 Skolas bibliotēkas foajē

Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskola

02.06.2018. (12. klasei) plkst.18.00 skola
16.06.2018. (9. klasei) plkst.17.00 skola

Barkavas pamatskola 16.06.2018. plkst.18.00 skola

Bērzaunes pamatskola 16.06.2018. plkst.14.00 Bērnu un jauniešu apvienības “Rīts” 
telpas

Degumnieku pamatskola 15.06.2018. plkst.19.00 skolas aktu zāle
Dzelzavas internātpamatskola 07.06.2018. plkst.12.00 skola
Dzelzavas pamatskola 16.06.2018. plkst.16.00 Dzelzavas kultūras nams
Kalsnavas pamatskola 16.06.2018. plkst.15.00 skola
Lazdonas pamatskola 16.06.2018. plkst.15.00 skola
Liezēres pamatskola 15.06.2018. plkst.17.00 skola
Mētrienas pamatskola 16.06.2018. plkst.17.00 skola
Praulienas pamatskola 15.06.2018. plkst.18.00 skola
Vestienas pamatskola 16.06.2018. plkst.15.00 Vestienas Tautas nams

Pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās
Lazdonas pamatskola 01.06.2018. plkst.10.00 pirmsskola
Vestienas pamatskola 01.06.2018. plkst.16.00 pirmsskolas grupu zāle
Madonas pilsētas PII “Saulīte” 31.05.2018. plkst.17.00 Madonas pilsētas kultūras nams
Madonas pilsētas PII 
“Kastanītis” 01.06.2018. plkst.15.00 viesu māja

Aronas pagasta PII “Sprīdītis” 31.05.2018. plkst.16.00 pirmsskola
Dzelzavas pagasta PII “Rūķis” 01.06.2018. plkst.16.00 pirmsskola
Ļaudonas pagasta PII 
“Brīnumdārzs” 01.06.2018. plkst.15.00 pirmsskola

Praulienas pagasta PII 
“Pasaciņa” 01.06.2018. plkst.15.00 pirmsskola

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs
Jāņa Norviļa Madonas 
mūzikas skola 01.06.2018. plkst.16.00 Madonas pilsētas kultūras nams

Jāņa Simsona Madonas 
mākslas skola 02.06.2018. plkst.16.00 Madonas pilsētas kultūras nams

Informāciju apkopoja Izglītības nodaļa

Fizikas konkursa finālā Madonas jauniešiem 
Vidzemes reģionā 2. un 3. vieta 

Par konkursu “FIZMIX 
Eksperiments”

Erudīcijas konkursu “FIZ-
MIX Eksperiments” “Latve-
nergo” koncerns rīko jau vai-
rāk nekā 20 gadus ar mērķi 
radīt interesi par fiziku jaunie-
šiem saistošā veidā, parādīt, 
kā teorētiskās zināšanas iespē-
jams izmantot praksē, izglītot 
elektrodrošības jautājumos un 
mudināt apgūt inženiertehnis-
kās profesijas. Konkursa dalīb-
nieku skaits pēdējos gados ir 
audzis, un šogad tajā piedalī-
jās vairāk nekā 1000 jauniešu 
jeb katra ceturtā Latvijas sko-
la, kurā mācās 8. un 9. klašu 
skolēni.

Ņemot vērā novēroto au-
gošo interesi par fiziku, “Lat-
venergo” koncerns dibinājis 
jaunu tradīciju – rīkot fizikas 
festivālu visiem zinātkārajiem 
bērniem un jauniešiem.

Festivālu rīkoja AS “Latve-
nergo”, sadarbībā ar – “Liel-
vārds”, “Rimi Latvia”, “Dobe-
les dzirnavnieks”, “Samsung 
Electronics Baltics”, “Quest 
Lab”, “Cosmos” ilūziju muzejs, 
“Graci”, “Sadales tīkls”, “Ilus-
trētā Zinātne” un “Ilustrētā 
Vēsture”.

Informāciju sagatavoja:  
KATE NīTIņA, 

konkursa koordinatore, 
e-pasts: info@eksperiments.lv

Pirmais vēža profilakses skolu  
projekts „Apaļš kā pūpols!” noslēdzies

ekspertu komanda. Katru mē-
nesi jauniešiem tika dots uzde-
vums iepazīties ar noteiktu tē-
mu un ar dažādiem radošiem 
risinājumiem prezentēt apgū-
to, kā arī veidot publicitāti sa-
viem darba rezultātiem. Kopā 
iedziļinājāmies šādās tēmās:

– oktobrī – veselīgs pikniks;
– novembrī – smēķēšana;
– janvārī – kaitīgās vielas 

sadzīvē;
– februārī – garīgā veselība;
– martā – saules ietekme
– aprīlī – ko darīt un no ne-

darīt saskarsmē ar onkoloģisku 
saslimšanu.

Projekta vērtība slēpās ne 
tikai tā tematikā un struktūrā, 
bet arī garajos mēnešos, kas, 
pretēji īstermiņa kampaņām, 
ļāva jauniešiem padziļināti pie-
vērsties izvirzītajām tēmām. 
Ikmēneša darbi bija skolēnu 
veiktās aptaujas, pašu filmētie 
video stāsti, gudras un asprātī-
gas prezentācijas, ar skolotāju 
palīdzību piesaistīti lektori, ve-
selīgā uztura darbnīcas, disku-
sijas, pašu darināta dabīgā kos-
mētika un daudz kas cits, kas 
ļāva skolēniem praktiskāk un 
personiskāk paraudzīties uz ve-
selības jautājumiem.

Kopumā informācija par 
projekta aktivitātēm sasniedza 
900 jauniešus skolās, kā arī pla-
šāku sabiedrības loku caur me-
dijiem un sociālajiem tīkliem. 

Projektā uzvarēja Madonas 
pilsētas vidusskolas komanda 
“Mēs no Madonas”!

Tā kā projekta laikā risinā-
jām nopietnas tēmas, noslēgu-
ma pasākumu bijām pelnījuši 
brīvā atmosfērā, kāpelējot pa 
kokiem “Milžu takā” un iedzi-
ļinoties Nacionālā Botāniskā 
dārza augu daudzveidībā.

Projekts bija iespējams, pa-
teicoties Kanādas Palīdzības 
un Attīstības fondam Latvijai 
(LRDF) un kādas privātperso-
nas ziedojumam.

Ikmēneša balvu fondu 
mums palīdzēja sarūpēt Vese-
lības uzņēmumu grupa „Rep-
harm”, lidsabiedrība „KLM”, 
farmācijas uzņēmums „Sil-
vanols”, veikals „Cherry Pic-
king”, Aigas Dātavas studija 
“Podusēta” un koka darināju-
mu meistars Jānis Brencis.

LAURA BRIEDE, 
“O fonda”  

projektu koordinatore

lasīšanas konkursā izcīnījis arī 
Liezēres pamatskolas 2. klases 
skolnieks un Madonas pilsētas 
vidusskolas 4. klases skolniece. 
4. klašu latviešu valodas olim-
piādē 1. vietu izcīnīja Madonas 
pilsētas vidusskolas skolniece. 
3. klašu grupā 2. vietu ieguvusi 
arī Madonas pilsētas vidussko-
las skolniece.

4. klašu angļu valodas olim-
piādē 1. vietu izcīnīja divi Ma-
donas pilsētas vidusskolas 4. 
klases skolnieki. 6. klašu angļu 
valodas olimpiādē 2. vietu ir ie-
guvušas divas Madonas pilsētas 
vidusskolas skolnieces.

Matemātikas olimpiādē 1. 
vietu izcīnīja Madonas pilsētas 
vidusskolas 4. klases skolnieks. 
2. vietu matemātikas olimpiādē 
ieguvuši Kusas pamatskolas un 
Praulienas pamatskolas 3. kla-
ses skolnieki.

Vizuālās mākslas olimpiādē 
1. vietu ir ieguvusi Kusas pa-
matskolas 3. klases skolniece, 
Praulienas pamatskolas 4. kla-
ses skolnieks un Andreja Eglī-
ša Ļaudonas vidusskolas 5. kla-
ses skolnieks. Sporta olimpiādē 
godpilno 1. vietu izcīnījusi Bar-
kavas pamatskolas skolēnu ko-
manda.

7.–9. klašu grupā:
1. vietu latviešu valodas un 

literatūras olimpiādē ir izcīnī-
jusi Liezēres pamatskolas 9. 
klases skolniece. Savukārt an-
gļu valodas olimpiādē 1. vie-
tu ir ieguvusi Madonas Valsts 
ģimnāzijas 8. klases skolniece. 
Godpilno 1. vietu krievu valo-
das olimpiādē B grupā izcīnīja 
Kalsnavas pamatskolas 8. kla-
ses skolnieks.

Augstus sasniegumus skolē-
nu zinātniski pētniecisko dar-
bu konkursā ir parādījusi Ma-
donas pilsētas vidusskolas 7. 
klases skolniece un Madonas 
Valsts ģimnāzijas 8. klases skol-
niece, izcīnot 2. vietu.

Matemātikas olimpiādē 
1. vietu ir ieguvusi Mado-
nas Valsts ģimnāzijas 7. kla-
ses skolniece. Savukārt 9.–12. 
klašu grupā 2. vietu matemā-
tikas valsts olimpiādē izcīnījis 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidus-
skolas 9. klases skolnieks.

Ķīmijas valsts olimpiādē 1. 
vietu ieguvusi Madonas Valsts 
ģimnāzijas 9. klases skolniece. 
Neklātienes bioloģijas olimpi-
ādē 1. vietu ir izcīnījusi Barka-
vas pamatskolas 7. klases skol-
niece, savukārt 8. klašu grupā 
2. vietu ieguvusi Liezēres pa-
matskolas skolniece. 3. vietu 
Vidzemes atklātajā ģeogrāfijas 
olimpiādē ir izcīnījis Kusas pa-
matskolas skolnieks. 1. vietu 
ģeogrāfijas komandu olimpi-

ādē 8. klasēm ieguvusi Mado-
nas Valsts ģimnāzijas koman-
da. 

Vizuālās mākslas olimpiādē 
6.–7. klasei 1. vietu ieguvusi 
Praulienas pamatskolas 7. kla-
ses skolniece un Barkavas pa-
matskolas 7. klases skolniece. 
Sporta olimpiādē 7.–9. klasei 
1. vietu un kausu ir izcīnījusi 
Dzelzavas pamatskolas koman-
da.

Vairāku olimpiāžu uzvarētāji
1.–6. klašu grupā: Barkavas 

pamatskolas 1. klases skolnie-
ce, trīs Madonas pilsētas vidus-
skolas 5. klases skolēni, Andreja 
Eglīša Ļaudonas vidusskolas 5. 
klases skolniece, Kristiāna Dā-
vida pamatskolas 6. klases skol-
niece, Madonas pilsētas vidus-
skolas 6. klases skolniece un 
Praulienas pamatskolas 6. kla-
ses skolniece.

7.–9. klašu grupā: Madonas 
pilsētas vidusskolas 7. klases 
skolniece, divi Madonas Valsts 
ģimnāzijas 7. klases skolēni, 
Praulienas pamatskolas 8. kla-
ses skolniece, Kalsnavas pamat-
skolas 8. klases skolnieks, čet-
ri Madonas Valsts ģimnāzijas 
8. klases skolēni, Vestienas pa-
matskolas 9. klases skolniece, 
Barkavas pamatskolas 9. kla-
ses skolniece, kā arī trīs Mado-
nas Valsts ģimnāzijas 9. klases 
audzēkņi.

Ievērojamākie 
sasniegumi 10.–12. klasē

Augstākie sasniegumi
10.–12. klašu grupā:

1. vietu latviešu valodas 
valsts olimpiādē 11.–12. klasei 
izcīnījusi Madonas pilsētas vi-
dusskolas 12. klases skolniece. 
Angļu valodas olimpiādē 1. vietu 
ieguvis Madonas pilsētas vidus-
skolas 12. klases skolnieks. Sa-
vukārt godpilno 1. vietu krievu 
valodas valsts olimpiādē B gru-
pā izcīnījis Madonas pilsētas vi-
dusskolas 10. klases skolnieks. 
Vācu valodas valsts olimpiādē 2. 
vietu ir ieguvis Madonas pilsē-
tas vidusskolas 12. klases skol-
nieks. 1. vietu publiskās runas 
konkursā angļu valodā izcīnī-
jušas Madonas Valsts ģimnāzi-
jas 11. un 12. klases skolnieces. 
Vācu valodas konkursā “Der 

Frühling ist da” 1. vietu ir iegu-
vusi Madonas Valsts ģimnāzijas 
10. klases skolniece. 

Konkursā “Pazīsti savu or-
ganismu” 9.–12. klasei 1. vietu 
izcīnījusi Madonas Valsts ģim-
nāzijas 11. klases skolniece. 
Arī godpilno 1. vietu filozofijas 
valsts olimpiādē ir ieguvusi Ma-
donas Valsts ģimnāzijas 12. kla-
ses skolniece. 

Pasākuma laikā tika apbal-
voti vairāki skolēni par labiem 
sasniegumiem skolēnu zināt-
niski pētniecisko darbu konkur-
sā un skolēnu mācību uzņēmu-
mu veidošanā. Vizuālās mākslas 
olimpiādē 10.–12. klasei 1. vie-
tu ieguvusi Madonas pilsētas vi-
dusskolas 11. klases skolniece. 
Savukārt sporta olimpiādē 10.–
12. klasei 1. vietu un kausu izcī-
nījusi Madonas Valsts ģimnāzi-
jas komanda.

Vairāku olimpiāžu uzvarētāji
10.–12. klašu grupā: septi-

ņi Madonas Valsts ģimnāzijas 
10. klases skolēni, trīs Mado-
nas pilsētas vidusskolas 11. kla-
ses skolēni, seši Madonas Valsts 
ģimnāzijas 11. klases skolēni, 
Madonas pilsētas vidusskolas 
12. klases skolnieks un divi Ma-
donas Valsts ģimnāzijas 12. kla-
ses skolēni.

Informāciju sagatavoja  
gERDA gAILE

Projekta uzvarētāji – Madonas pilsētas vidusskolas komanda – 
“Milžu takās”.
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No Rūjienas līdz Subatei, no Ludzas 
līdz Nīcai – 1. jūnijā jau piekto gadu 
dievnami visā Latvijā vienosies kultūras 
notikumā Baznīcu nakts. 

Šoreiz pasākumā piedalīsies 170 
baznīcas. Vakars sāksies pulksten 17.50 
ar baznīcu zvanu skaņām, ko turpinās 
ekskursijas, lekcijas, radošās darbnīcas 
bērniem, kopīga Tēvreizes lūgšana un, 
atzīmējot Latvijas valsts 
simtgadi, kopīga valsts 
himnas dziedāšana. Vi-
si dievnami, kas pieteiku-
ši dalību, atrodami www.
baznicunakts.lv interaktī-
vajā kartē. Baznīcu prog-
rammas būs pieejamas 
mājaslapā no 20. maija.

Visvairāk dalībnie-
ku arī šogad būs Vidze-
mē – 55 baznīcas, Zemgalē un Sēlijā – 
27 baznīcas, Kurzemē 24 baznīcas, no 
tām Liepājā – 5, Latgalē – 16 baznīcas. 
Rīgā un Rīgas apkārtnē atvērtas būs 34 
baznīcas.

“Šogad Baznīcu nakts norisinās 
Latvijas Valsts simtgades zīmē. Tādēļ 
ikvienu dievnamu esam aicinājuši rotāt 
ar Latvijas valsts karogu un vakarā pēc 
Tēvreizes lūgšanas, kurai vienoti pul-
cēsimies pulksten 21.00, kopīgi dziedāt 
arī Latvijas valsts himnu. Mūsu him-
na ir īpaša, tā ir unikāla savā būtībā, 
jo ir lūgšana, kuru dziedot katru reizi 
varam lūgt Dieva palīdzību, svētību un 
labklājību savai zemei un tautai”, noti-
kuma norisi Latvijas simtgadē rakstu-

ro rīkotāju pārstāvis Jurģis Klotiņš.  
Baznīcu nakti īpašu dara ne ti-

kai vakara noskaņa dievnamos, bet jo 
vairāk cilvēki, kuri rada un līdzdarbo-
jas – vismaz 300 brīvprātīgo baznīcās 
visā Latvijā; mūziķu, koru dziedātāju, 
mākslinieku un lektoru skaits kopā ir 
mērāms vairākos simtos.

Baznīcu nakts ir kultūras noti-
kums, kas ielūdz uz satikšanos ar Lat-

vijas baznīcām – mākslas 
un arhitektūras skais-
tumu, garīgo mūziku un 
pārdomām klusumā un 
lūgšanā. 

Kultūras notikums 
„Baznīcu nakts” Latvi-
jā notiek kopš 2014. ga-
da. Baznīcu nakts ideja 
līdz Latvijai atceļoja no 
Austrijas, kur pirms ne-

daudz vairāk kā 10 gadiem notika pir-
mais šāds Kristīgās baznīcas konfesiju 
un draudžu kopīgi rīkots ekumēnisks 
notikums. Pasākuma ieceri atbalsta 
Latvijas lielāko kristīgo konfesiju va-
dītāji. Latvijā Baznīcu nakti organi-
zē starpkonfesionāla domubiedru gru-
pa – Nodibinājums „Baznīcu Nakts 
fonds”. Pateicamies un aicinām ziedot 
turpmākam darbam – “Baznīcu Nakts 
fonds”, reģ. Nr. 40008214405, konta 
Nr. LV14HABA0551037490653.

   Informāciju sagatavoja INESE KNIPšE, 
 kultūras notikuma „Baznīcu nakts” 

komunikācijas vadītāja 
 e-pasts: baznicu.nakts@gmail.com 

Baznīcu naktī iepazīsim 
Latvijas dievnamus


