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Par sapņu ķērāju sauc 
talismanu, kas sargā cilvēka 
sapņus. 

Tiek uzskatīts, ka tas filtrē 
sapņus, pievilinot labo un aiz-
dzenot murgus. Uzmeistarot 
šādu sapņu ķērāju nepavisam 
nav sarežģīti. Galvenais nosa-
cījums – ieguldīt šajā procesā 
savu dvēseli un noticēt sapņu 
ķērāja maģiskajām spējām, jo 

tikai tajā gadījumā tas patie-
šām “darbosies”. Turklāt pa-
ša gatavots amulets atspoguļo 
personīgos pārdzīvojumus un 
jūtas, ko nevar teikt par veika-
lā iegādātiem priekšmetiem.

“Mums katram ir savi sap-
ņi, kurus mēs izsapņojam, iz-
lolojam un īstenojam” – šādi 
Madonas pilsētas pirmskolas 
izglītības iestādē „Saulīte” ve-
cāku stendos sākas uzaicinā-

jums izgatavot kopā ar saviem 
bērniem sapņu ķērāju. 

No 22. marta „Saulītē” ir ie-
spējams aplūkot krāšņu sapņu 
ķērāju izstādi, kurā var apska-
tīt vairāk nekā 130 sapņu ķē-
rājus. Mežģīņu skaistums un 
spalvu vieglums kaut uz brīdi 
ļauj aizmirsties no ikdienas rū-
pēm un steigas. Paldies visiem 
par atsaucību un krāsaino iz-
stādi, sagaidot pavasari!

Mēs visi kopā šajā pavasarī 
ķersim savus lielos un mazos 
sapņus! Aicinām visus sapņot 
labus, jaukus un neparastus 
sapņus un ķert viņus ar sa-
viem, pašu gatavotiem sapņu 
ķērājiem. Idejas var smelties 
pie mums “Saulītē”.

Informāciju sagatavoja 
 LĪGA ZARĀNE, 

Madonas pilsētas PII ,,Saulīte” 
pirmsskolas skolotāja

Pavasarī ķeram sapņus...

Lai spētu skaidrāk 
pozicionēt 
Madonas novada 
(uz labklājību 
orientētu, aktīvu, 
dabai draudzīgu) 
tēlu, izceltu mūsu priekšrocības 
attiecībā pret citiem novadiem, 
kā arī skaidrotu novada nozīmi 
Vidzemes, Latvijas, kā arī 
Eiropas mērogā, 2019. gada 
vasarā, sagaidot Madonas 
novada desmitgadi, plānots 
izstrādāt jaunu novada zīmola 
identitāti.

Vizuālā identitāte ir ele-
mentu kopums, kas ātrā, piesā-
tinātā un mūsdienīgā veidā spēj 
nodot sabiedrībai vienkāršu 
priekšstatu par novadu – mūsu 
filozofiju, kopējām vērtībām, ie-
spējām un attīstības vīziju. Ma-
donas novada vizuālā identitāte 
sevī ietvers jaunu novada zīmo-
la izveidi (kā novada formālo 
identitāti saglabājot ģērboni), 
tiks izstrādāts arī jau  ns nova-
da sauklis jeb devīze. Izveidoto 

zīmolu plānots izmantot gan uz 
novada reklāmas materiāliem, 
gan arī e-vidē.

Agris Lungevičs, Mado-
nas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs: “Vēlamies, lai 
ikviens novada iedzīvotājs bū-
tu lepns par vietu, no kuras 
nācis – gan skaistās dabas dēļ, 
gan kultūrvēsturiskā manto-
juma dēļ, tāpat arī tamdēļ, ka 
novads nemitīgi attīstās un 
spēj iet līdzi laikam. Vizuā-
lā identitāte ir viens no pasā-
kumu kopumiem, kas, pēc ma-
nām domām, veicinās novada 
attīstību un iedzīvotāju pašap-
ziņu.” 

Lai izstrādātā tēla vizuā-
lais izskats patiešām atbilstu 
mūsu pašu – novadnieku iece-
rēm, kā arī lai jaunais zīmols 
būtu novadu raksturojošs, aiz-
raujošs un jēgpilns, aicinājām 
ikvienu iedzīvotāju iesaistīties 
zīmola apspriešanas procesā, 
aizpildot aptauju no šī gada 13. 
līdz 25. martam. Aptauja tika 
publicēta pašvaldības interne-

ta vietnē www.madona.lv, kā 
arī laikrakstā “Stars”.

Kopumā saņēmām  123 at-
bildes. Paldies ikkatram, kas 
izteica savu viedokli!

Īsumā rezumējot iesnieg-
to atbilžu saturu, varam seci-
nāt, ka madoniešiem Madonas 
novads simboliski asociējas ar 
ziemu, sniegu, mežiem, gaili, 
Gaiziņkalnu, kalniem, reljefu, 
sporta un atpūtas bāzi “Smece-
res sils” un ziemas sporta vei-
diem. Šīs noteikti ir iezīmes, 
kas atšķir mūsu novadu no dau-
dziem citiem. Mūsu atšķirība 
un unikalitāte atklājas arī ša-
jos daudzkārt anketās pieminē-
tajos faktos – Madonas novads 
ir viens no teritoriāli vislielā-
kajiem novadiem, tas iezīmē ro-
bežu starp Latgali un Vidze-
mi, ekoloģiski tīra vide, izteikts 
reljefs, mēs varam lepoties, ka 
esam īsteni dziedātāji un dejo-
tāji, mūsu pašdarbnieku skaits 
ir viens no vislielākajiem Latvi-
jā, mēs esam bagāti ar daudz-
veidīgām kultūras tradīcijām 

un aktīvu sporta dzīvi, šeit 
daudz tiek domāts par atbal-
stu uzņēmējdarbībai, esam ļoti 
latvisks novads, šeit mīt aktīvi 
jaunieši un kopumā draudzīgi, 
uzņēmīgi un pats galvenais – 
veselīgi cilvēki.

Visbiežāk pieminētās nova-
du raksturojošās krāsas bija – 
zaļa un balta, savukārt, čet-
ras galvenās nozares – novada 
prioritātes, Jūsuprāt, ir sports, 
uzņēmējdarbība, tūrisms un 
kultūra.

Paldies arī par radošajām 
saukļu idejām. Lielai daļai ie-
dzīvotāju pieņemams šķiet jau 
esošais sauklis “Madona – pil-
sēta, kur esi gaidīts”, vien tas 
būtu jāpielāgo un jāattiecina 
uz novadu kopumā. 

Jūsu domas, ieteikumi un 
redzējums mums noteikti palī-
dzēs atrast Madonas novadam 
vispiemērotāko vizuālo tēlu un 
devīzi.

Informāciju sagatavoja 
 ILZE RIEKSTIŅA, 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Novadam top jauna vizuālā identitāte

Gatavojoties jaunajai 
tūrisma sezonai, Madonas 
novada tūrisma un atpūtas 
pakalpojumu sniedzējus 
aicinām uz tikšanos, kura 
notiks izbraukuma semināra 
formā. 

Tikšanās laikā pārrunā-
sim vasaras sezonas tūris-
ma aktualitātes. Ciemosi-
mies: IK “Kvadriki” Aronas 
pagastā, viesu mājā “Jaun-
sīļi” Praulienas pagastā, 
Podnieku Dumpju darbnī-
cā pie Mētrienas, saimnie-
cībā “Burkānciems” Ļaudo-
nas pusē, pie slavenā ērgļu 
pētnieka Uģa Bergmaņa un 
koku vilnas meistara Ritva-
ra Toča Barkavas pagastā. 
Braukšana ar personīgajām 
automašīnām, pasākuma 
laikā nobrauksim ap 100 ki-
lometriem. Pasākuma no-
rises laiks: no plkst. 13.00 
līdz 20.00. Dalība seminā-
rā ir bez maksas. Pasākumu 
organizē Madonas novada 
pašvaldības Uzņēmējdar-
bības un tūrisma attīstības 
nodaļa. Pieteikšanās līdz šī 
gada 6. maijam. 

Informāciju sagatavoja  
SANITA SOMA,  

tūrisma darba organizatore, 
tel. 29130437,  

tic@madona.lv 

8. maijā tūrisma 
seminārs 
“Madonas novada 
saimnieku 
pieredzes stāsti”

MADONAS NOVADA 
PAŠVALDĪBA AICINA 

UZ TIKŠANOS  
MADONAS NOVADĀ 

DZĪVOJOŠOS 
ČERNOBIĻAS AES 
AVĀRIJAS SEKU 
LIKVIDĒŠANAS 
DALĪBNIEKUS

Tikšanās notiks  
2019. gada 24. aprīlī 

pulksten 12.00 Madonas 
pilsētas kultūras namā.

Lūgums dalību pieteikt 
līdz 15. aprīlim, zvanot 
uz tālruni 27868891 vai 

rakstot uz e-pastu:  
inga.araja@madona.lv  

Kultūras nodaļas 
galvenajai speciālistei, 

kultūras darba 
organizatorei Ingai Arājai. 

Uz tikšanos!
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Madonas novada pašvaldības domes  
28. februāra domes sēdes lēmumu pārskats

Par uzturēšanās 
maksu Madonas 
novada 
pašvaldības 

pansionātos
Ar 2019. gada 1. maiju nosaka 
vienai personai  par uzturēša-
nos Madonas novada pansio-
nātos mēnesī šādu maksu:

Pansionāts Uzturē
šanās 
maksa
mēnesī

Uzturēšanās 
maksas atlaide 
pansionātā 
mēnesī 
Madonas 
novadā 
deklarētajām 
personām  
(EUR)

Barkavas 
pansionāts

441,00 30,00

Dzelzavas 
pansionāts

503,00 50,00

Mārcienas 
pansionāts

592,00 120,00

Ļaudonas 
pansionāts

422,00 10,00

Par dzīvojamās telpas 
izīrēšanu kvalificētam 
speciālistam 

Piešķir Leldei Zūkurei, 
kā kvalificētam speciālistam, 
kurš nepieciešams pašvaldī-
bas funkciju nodrošināšanai, 
īres tiesības uz dzīvokli ar ad-
resi Jaunā iela 4-6, Mārcie-
na, Mārcienas pagasts, Mado-
nas novads. Darba līgums ar 
Leldi Zūkuri par fizioteraptei-
ta pienākumu veikšanu Mār-
cienas pansionātā noslēgts ar 
04.03.2019.

Par Lazdonas feldšeru 
punktu 

Atbalsta feldšeru punkta 
izveidi Lazdonas pagasta pār-
valdes telpās Meža ielā 2, Laz-
donas pagastā. Telpas feldše-
ru punkta darbībai varētu tikt 
iekārtotas Lazdonas pagas-
ta pārvaldes telpās Meža ie-
lā 2, Lazdonā. (Lazdonas pa-
gasta iedzīvotāji savāca 255 
parakstus uz iesnieguma Ma-
donas novada domes priekšsē-
dētājam par veselības aprūpes 
pakalpojuma nodrošināšanu 
Lazdonas pagastā.)

Par pamatkapitāla 
palielināšanu  
SIA „Bērzaunes 
komunālais uzņēmums”

Nolemj palielināt SIA 
“Bērzaunes komunālais uz-
ņēmums” pamatkapitālu par 
1 990 eiro, nododot un iegul-
dot pamatkapitālā lēmuma 
pielikumā norādīto mantu – 
tehnoloģiskās iekārtas – apku-
res katlus “Viadrus”, “Viadrus 
U22D”, “Atmos DC 75SE”, “At-
mos DC 80”.

2018. gada 16. janvārī ti-
ka pieņemts Madonas nova-
da pašvaldības domes lēmums 
Nr. 4 (protokols Nr. 1, 4. p.) par 
SIA “Bērzaunes komunālais 
uzņēmums” deleģētajām funk-
cijām Vestienas pagastā. 

Par piedalīšanos zivju 
resursu pavairošanas 
projektā Lazdonas 
pagasta Rāceņu ezerā 
un Vestienas pagasta 
Kālezerā

Nolemj piedalīties Lauku 
atbalsta dienesta izsludinātajā 
projektu konkursa aktivitātē 
“Zivju resursu pavairošana un 
atražošana publiskajās ūdens-
tilpēs un ūdenstilpēs, kurās 
zvejas tiesības pieder valstij, 
kā arī citās ūdenstilpēs, kas 
ir valsts vai pašvaldību īpašu-
mā” ar diviem projekta iesnie-
gumiem:

„Līdaku  mazuļu ielaiša-
na Madonas novada Vestie-
nas pagasta Kālezerā”. Pro-
jekta kopējās izmaksas – 3 600 
eiro, t.sk. Valsts Zivju fon-
da finansējums – 2 600 eiro 
un Madonas novada pašvaldī-
bas (Vestienas pagasta pārval-
des) finansējums – 500 eiro un 
biedrības “Kāla ezera padome” 
finansējums – 500 eiro.

Madonas novada Kāla eze-
rā zivju resursu krājumi ir 
atjaunoti 2011. gadā, ielai-
žot 25 000 zandartu mazuļus, 
2013. gadā – 10 000 gab. vien-
vasaras līdaku mazuļus, 2014. 
gadā – 16 500 gab. līdaku ma-
zuļus, 2016. gadā – 20 000 gab. 
līdaku mazuļus, 2018. gadā – 
15 000 gab. zandartu mazuļus. 
Projekta ietvaros paredzēts ie-
laist  16 000 gab. līdaku mazu-
ļus. 

„Zivju resursu pavairošana 
Madonas novada Lazdonas pa-
gasta Rāceņu ezerā”. Projekta 
kopējās izmaksas – 1 050 eiro, 
t.sk. Valsts Zivju fonda finan-
sējums – 900 eiro un Madonas 
novada pašvaldības (Lazdo-
nas pagasta pārvaldes) finan-
sējums – 75 eiro un biedrī-
bas “Madonas Makšķernieku 
klubs” finansējums – 75 eiro.

Ielaižamais zivju mazuļu 
daudzums noteikts atbilstoši 
Rāceņu ezera zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumiem. 
Madonas novada Rāceņu eze-
rā 2016. gadā 3500 gab. līdaku 
mazuļi. Projekta ietvaros pa-
redzēts ielaist 3 500 gab. zan-
dartu mazuļus. 

Par projekta 
“Energoefektivitātes 
paaugstināšanas 
pasākumu uzlabošana 
Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolā” 
ieviešanai nepieciešamo 
līdzfinansējumu

Apstiprina projekta “Ener-
goefektivitātes paaugstinā-
šanas pasākumu uzlabošana 
Andreja Eglīša Ļaudonas vi-
dusskolā” kopējās izmaksas – 
1 157 243,72 eiro.

Projekta īstenošanai no-
drošināt Madonas novada 
pašvaldības līdzfinansējumu 
656 502,35 eiro, ņemot aizņē-

muma Valsts kasē, un priekš-
finansējumu 10% apmērā no 
Eiropas Reģionālā Attīstības 
fonda un Valsts budžeta dotāci-
jas kopsummas  67 835,97 eiro, 
ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Projekta ietvaros veicamās 
aktivitātes – vidusskolas ēkas 
fasādes siltināšana, jumta at-
jaunošana un siltināšana (t.sk. 
lūku nomaiņa), ēkas cokola sil-
tināšana, atsevišķu logu un 
durvju nomaiņa, ēkas ieeju at-
jaunošana, skolas daļā izbūvēt 
ventilācijas sistēmu ar rekupe-
rāciju, modernizēt apkures sis-
tēmu un nomainīt luminiscētos 
gaismekļus uz LED tipa apgais-
mojumu, ūdensvada un kanali-
zācijas tīklu atjaunošana.

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmuma un galvojuma kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmumu ņemšanu  
17 456,25 eiro apmērā Valsts 
kasē uz 10 gadiem ar noteik-
to procentu likmi un atlikto 
maksājumu uz 1 gadu projek-
ta tehniskās dokumentācijas – 
būvprojekta – izstrādei. Aizņē-
mumu izņemt un apgūt 2019. 
gadā, un tā atmaksu garantēt 
ar Madonas novada pašvaldī-
bas budžetu.

Nolemj piešķirt finansēju-
mu 11 253 eiro apmērā no bu-
džeta nesadalītajiem līdzek-
ļiem būvprojekta ekspertīzes 
apmaksai.

Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu 
energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai

Piešķirt palīdzību – līdzfi-
nansējumu energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas Gaujas 
ielā 26, Madonā, Madonas no-
vadā dzīvokļu īpašnieku kopī-
bai 50% apmērā no energoefek-
tivitātes pasākumu veikšanas 
izmaksām, kas ir 822,80 eiro, 
ieskaitot daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas pārvaldnieka SIA 
“Madonas namsaimnieks”, re-
ģistrācijas Nr. 47103000233, 
norēķinu kontā.

Līdzfinansējums energo-
efektivitātes pasākumiem tiek 
piešķirts:

– dzīvojamās daudzdzīvok-
ļu mājas energoaudita veikša-
nai līdz 50% no izmaksām;

– tehniskās apsekošanas 
veikšanai līdz 50% no izmak-
sām;

– energoefektivitātes pasā-
kumu veikšanas tāmes sastā-
dīšanai līdz 50% no izmaksām;

– vienkāršotās renovāci-
jas tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšanai līdz 50% no iz-
maksām.

Par Černobiļas 
atomelektrostacijas 
avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieku 
apbalvošanu

Piešķir Latvijas savienībai  

“Černobiļa”, reģ. Nr. 
40008000085, 210 eiro se-
šu Madonas novadā dzīvojošu 
Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas da-
lībnieku apbalvošanai no paš-
valdības budžeta nesadalīta-
jiem līdzekļiem.

Par bērnu un 
jauniešu nometņu 
projektu konkursa – 
2019 nolikuma 
apstiprināšanu 

Apstiprina Madonas nova-
da pašvaldības bērnu un jau-
niešu nometņu projektu kon-
kursa – 2019 nolikumu, kas 
nosaka kārtību, kādā tiek ie-
sniegti, izvērtēti bērnu un jau-
niešu vasaras nometņu projek-
tu pieteikumi konkursam, lai 
pretendētu uz finansiālu at-
balstu nometņu organizēšanai. 
Konkursa mērķi ir veicināt un 
finansiāli atbalstīt bērnu un 
jauniešu saturīgu un lietderī-
gu brīvā laika pavadīšanu sko-
lēnu brīvdienās, sekmēt jaunu 
zināšanu un prasmju apguvi, 
radošās un individuālās paš-
izpausmes, kā arī veselīgu dzī-
vesveidu. Projektu pieteiku-
mu iesniegšana līdz šī gada 30. 
aprīlim. Nolikums atrodams 
www.madona.lv

Par jauniešu projektu 
konkursa – 2019 
nolikuma apstiprināšanu

Apstiprina Madonas nova-
da pašvaldības jauniešu pro-
jektu konkursa – 2019 noliku-
mu, kas nosaka kārtību, kādā 
tiek iesniegti, izvērtēti jaunie-
šu projektu pieteikumi kon-
kursam, lai pretendētu uz fi-
nansiālu atbalstu jaunatnes 
iniciatīvām. Konkursa mēr-
ķi ir veicināt un finansiāli at-
balstīt  jauniešu līdzdalību sa-
vu interešu, ideju realizēšanā 
un problēmu risināšanā, sek-
mēt jauniešu lietderīga brīvā 
laika pavadīšanu un sniegt ie-
spēju jauniešiem gūt pieredzi 
un prasmes projektu izstrādā-
šanā. Projektu pieteikumu ies-
niegšana līdz šī gada 12. aprī-
lim. Nolikums atrodams www.
madona.lv.

Par finansiālu atbalstu 
Kristiāna Dāvida 
pamatskolai 

Piešķir Kristiāna Dāvida 
pamatskolai finansiālu atbal-
stu 2 000 eiro apmērā malkas 
iegādei internāta apkurei.

Par grozījumiem 
Jaunatnes lietu komisijas 
sastāvā  

Nolemj veikt šādus grozī-
jumus Jaunatnes lietu komisi-
jas sastāvā: izslēgt no komisi-
jas sastāva Bērnu un jauniešu 
centra pārstāvi – Ievu Repšu, 
jauniešu centra “Kubs” vadītā-

ju un iekļaut komisijas sastāvā 
Bērnu un jauniešu centra pār-
stāvi – Aldu Eglīti – Madonas 
Bērnu jauniešu centra direk-
tori, kas pienākumus veic no 
02.01.2019.

Par Madonas novada 
pašvaldības 2019. gada 
budžetu

Apstiprina Madonas nova-
da pašvaldības Saistošos no-
teikumus Nr. 2 „Par Madonas 
novada pašvaldības 2019. gada  
budžetu”.

Noteikumi pieņemti ar li-
kumu noteikto pašvaldības 
funkciju un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

1., 2. Apstiprina Madonas 
novada pašvaldības pamatbu-
džetu 2019. gadam ieņēmumos  
24 269 217 eiro apmērā, izde-
vumos 24 269 217 eiro apmērā 
(pielikums Nr. 1).

3. Apstiprina Madonas no-
vada pašvaldības speciālo bu-
džetu 2019. gadam ieņēmumos 
1 089 463 eiro apmērā, izdevu-
mos 989 463 eiro apmērā (pie-
likums Nr. 2).

4. Naudas līdzekļu un 
noguldījumu atlikums ga-
da sākumā pamatbudžetā –  
3 476 115 eiro, speciālajā bu-
džetā – 735  525 eiro.

5. Neatmaksātie aizņē-
mumi uz gada sākumu – 
17 957 287 eiro, galvojumi – 
2 973 018 eiro (pielikumi Nr. 
3, 4).

6. Madonas novada domes 
priekšsēdētājs ir tiesīgs ar rī-
kojumu piešķirt līdzekļus ne-
paredzētiem gadījumiem līdz 
2 000 eiro.

7. Madonas novada pagastu 
pārvalžu vadītāji un Madonas 
pilsētas pārvaldnieks ir tiesī-
gi ar rīkojumu piešķirt līdzek-
ļus neparedzētiem gadījumiem 
līdz 200 eiro.

8. Visus 6. un 7. punktā 
minētos piešķīrumus iekļaut 
kārtējos pašvaldības budžeta 
grozījumos, kurus pieņem Ma-
donas novada dome.

9. Nosaka, ka Madonas no-
vada pašvaldības administrāci-
jas Finanšu nodaļa un pagastu 
pārvaldes budžeta ieņēmumu 
daļas neizpildes gadījumā var 
finansēt pašvaldības  budžeta 
iestādes proporcionāli budžeta 
ieņēmumu izpildei.

10. Pilnvaro pašvaldības iz-
pilddirektoru, pārvalžu vadī-
tājus un Madonas pilsētas pār-
valdnieku apstiprināt Madonas 
novada pašvaldības pasāku-
mu, iestāžu un struktūrvienī-
bu ieņēmumu un izdevumu tā-
mes 2019. gadam.

Sagatavoja  
DACE CIPULE, 

lietvedības darbu speciāliste

Ar lēmumu pilnu tekstu
var iepazīties

www.madona.lv vai
klientu apkalpošanas zālē 

Saieta laukumā 1
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Sakarā ar to, ka Madonas 
iedzīvotājiem ir liela interese 
par pieslēgšanos pilsētas 
centralizētajai siltumapgādes 
sistēmai, sniedzam tuvāku 
informāciju par projektu 
“Siltumtīklu izbūve Madonā”. 

2019. gada 10. janvārī ti-
ka parakstīts līgums ar Cen-
trālo finanšu un līgumu 
aģentūru par Eiropas Savie-
nības Kohēzijas fonda projek-
ta “Siltumtīklu izbūve Mado-
nā” (identifikācijas numurs 

4.3.1.0/18/A/031) īstenoša-
nu. Šī projekta ietvaros ir pa-
redzēts pieslēgt pilsētas cen-
tralizētajai siltumapgādes 
sistēmai 34 jaunus objektus, 
galvenokārt Valmieras, Liepā-
jas, Ziedu, Ievu, Lazdu, Straz-
du un Dumpu ielās. Tiks iz-
būvētas siltumtrases 2012 m 
garumā, kā arī katrā ēkā ie-
būvēts siltummezgls.

Varam iepriecināt mūsu 
topošos klientus, kuri ar nepa-
cietību gaida jau divus gadus, 
ka nu tas brīdis ir klāt, va-

sarā siltumtrase tiks izbūvē-
ta. Pašlaik noslēguma stadijā 
ir tehniskā projekta izstrāde, 
paredzams, ka aprīlī tiks iz-
sludināta iepirkuma procedū-
ra un jūnijā uzsākti būvdarbi. 
Būvdarbus paredzams pa-
beigt līdz nākamajai apkures 
sezonai. Papildus informāciju 
klienti, kuri ir pieteikušies uz 
šo projektu, var iegūt, zvanot 
pa tālr. 26564598 SIA “Mado-
nas Siltums” siltumenerģēti-
kas inženierim Iva ram Gran-
dānam.

Projekts “Siltumtīklu izbūve Madonā”

Novada pašvaldības teritorijas 
kopšanas pavasara un 
vasaras periods ir noteikts 
no 1. aprīļa līdz 14. oktobrim, 
tāpēc atgādinām par kārtības 
uzturēšanu savos īpašumos.

Madonas novada pašval-
dības administratīvajā terito-
rijā esošu zemesgabalu, ēku, 
būvju vai to daļu īpašniekiem, 
valdītājiem, nomniekiem un 
īrniekiem savos objektos jā-
nodrošina: objektu teritorijas 
kopšana (ietves, laukumi un 
celiņi); zāles pļaušana un aiz-
vākšana; krūmu izciršana; dzī-
vžogu kopšana un uzturēšana.

Lauksaimniecības dzīv-
nieku turēšanai paredzētās 

saimniecības ēkas drīkst iz-
vietot tikai Madonas novada 
pašvaldības atļautajās terito-
rijās. Aizliegta lauksaimniecī-
bas dzīvnieku ganīšana parkos, 
skvēros, meža parku, pludmaļu 
un citās rekreācijas teritorijās.

Juridiskās un fiziskās per-
sonas, kuras neievēro šos no-
teikumus, var tikt sauktas pie 
administratīvās atbildības. Fi-
ziskajām personām var tikt iz-
teikts brīdinājums vai uzlikts 
naudas sods no 15 līdz 350 ei-
ro. Savukārt, juridiskām per-
sonām – no 70 līdz 700 eiro.

Tīras un sakoptas apkārtē-
jās vides nodrošināšanas nolū-
kos Madonas  novada pašvaldī-
ba iegulda nozīmīgus līdzekļu 

resursus, un nekaunīga, vardar-
bīga vai bezatbildīga rīcība pret 
dabu un pilsētas infrastruktū-
ru ir sodāms pārkāpums.

Par ielu un citu sabiedrisko 
vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku 
koplietošanas telpu piegružoša-
nu ar sīkiem sadzīves atkritu-
miem var tikt izteikts brīdinā-
jums vai uzlikts naudas sods līdz 
29 eiro. Savukārt, par ielu un ci-
tu sabiedrisko vietu piegružoša-
nu ar sadzīves atkritumiem var 
tikt izteikts brīdinājums vai uz-
likts naudas sods fiziskām per-
sonām līdz 143 eiro, juridiskām 
personām līdz 1400 eiro. Bet 
par pilsētas sabiedrisko objek-
tu, labiekārtojuma objektu, ma-
zo arhitektonisko formu bojāša-

nu var tikt uzlikts naudas sods 
līdz 350 eiro.

Ja esat aculiecinieks kā-
dam sabiedriskās kārtības ne-
ievērošanas, demolēšanas vai 
vides piesārņojuma, teritoriju 
nekopšanas gadījumam Mado-
nas pilsētā, ziņojiet:

– zvanot uz Valsts policijas 
diennakts bezmaksas palīdzī-
bas tālruni 110;

– zvanot Madonas novada 
pašvaldības kārtībniekiem – 
Gatim Kušķim (tālr. 25725666) 
vai Robertam Krauk lim (tālr. 
28760063);

– rakstot vēstuli un/vai sū-
tot fotogrāfijas kā pierādīju-
mu Madonas novada pašvaldī-
bai uz adresi Saieta laukums 

1, Madonā, vai uz e-pastu: do-
me@madona.lv vai pilsētas 
pārvaldniekam Guntim Ķe-
verim uz e-pastu: guntis.keve-
ris@madona.lv (var anonīmi);

Katra Madonas novada ie-
dzīvotāja – privātas vai juridis-
kas personas – pienākums ir 
ievērot Madonas novada paš-
valdības saistošos noteikumus. 

Informējam, ka lielie baltie 
atkritumu maisi zaļajai masai 
tiks izsniegti ar 3. aprīli. Tos 
būs iespējams pieteikt, zvanot 
64860143 vai 28009914.

Informāciju sagatavoja  
ILZE RIEKSTIŅA,  

sabiedrisko attiecību  
speciāliste

Teritorijas sakopšanas darbi, iestājoties siltākam laikam

Darba vakances jauniešiem vasarā
Šī gada vasaras mēnešos – 
laika posmā no 1. jūnija līdz 
31. augustam Madonas novada 
pašvaldība īstenos projektu 
“Jauniešu karjeras izvēle un 
amata prasmju apguve”. 

Projekta ietvaros plānots 
līdzfinansēt 30 darbavietas 
Madonas novada uzņēmumos. 
Madonas novada pašvaldības 
finansējums vienam darba de-
vējam tiek piešķirts minimālās 
mēneša darba algas – 430 eiro 

apmērā par 1 jaunieša normā-
lā darba laika ietvaros nostrā-
dātajām stundām. Informācija 
par projekta norises kārtību, 
termiņiem un pieteikuma veid-
lapas pieejamas www.busines-
smadona.lv.

Darba devēji vakantās dar-
bavietas pieteikumu projek-
tam iesniedz elektroniski no 
2019. gada 20. marta līdz 14. 
aprīlim (ieskaitot),  aizpildot 
pieteikuma veidlapu (projekta 
nolikuma 1. pielikumu), un no-

sūtot to Madonas novada paš-
valdības Uzņēmējdarbības un 
tūrisma attīstības nodaļai uz 
e-pastu: ilze.vogina@madona.
lv, ar norādi “Projektam – Jau-
niešu karjeras izvēle un amata 
prasmju apguve”.

Vasaras darbu vakanču 
piedāvājums 16.04.2019. tiks 
publicēts mājaslapās www.bu-
sinessmadona.lv un www.ma-
dona.lv sadaļā “Uzņēmējdar-
bība”.

Pieteikums darba vakan-

cei (projekta nolikuma 2. pie-
likums), jaunietim jāiesniedz 
elektroniski no 2019. gada 16. 
aprīļa līdz 12.  maijam (ieskai-
tot), latviešu rakstu valodā, 
datorsalikumā, nosūtot uz e-
pastu: ilze.vogina@madona.
lv, ar norādi “Projektam – Jau-
niešu karjeras izvēle un amata 
prasmju apguve”. Papildus pie-
teikuma veidlapai var iesniegt 
izglītības vai kultūras iestāžu, 
jauniešu centru, nevalstisko 
organizāciju un citu iestāžu, 

Informējam, ka Madonas 
iedzīvotājiem, kuri ir iztei-
kuši vēlmi pieslēgties centra-
lizētajai siltumapgādei pēc šī 
projekta apstiprināšanas, ir 
jāgaida nākamais ES fondu 
projekts vai arī jāpieslēdzas 
siltumapgādei, izmantojot ci-
tus finansēšanas avotus. 

Projekts tiks finansēts ar 
Valsts kases aizdevumu par 
kuru galvojumu sniegs Ma-

donas novada pašvaldība.
Pateicamies un ceram arī 

uz turpmāku Madonas nova-
da pašvaldības deputātu un 
darbinieku atbalstu šī pro-
jekta un pārējo KF līdzfinan-
sēto siltumapgādes projektu 
realizācijā.

SIA “Madonas Siltums” vārdā,  
ULDIS LIELVALODIS, 

valdes loceklis

uzņēmumu darbinieku reko-
mendācijas (brīvā formā).

Kontaktinformācija par pro-
jektu – Uzņēmējdarbības un tū-
risma attīstības nodaļā vai pa 
tālr. 20204906, e-pastā: ilze.vo-
gina@madona.lv.

Pagājušā gada 18. decembrī 
sākās Madonas novada vīriešu 
volejbola komandu atklātais 
čempionāts. 

Tāpat kā gadu iepriekš, par 
galvenajām balvām sacentās 
četras komandas: „Madonas 
logu maiņa”, „MADNO”, „Ēr-
gļi” un „Mētriena”. Uzvarētā-
ji tika noskaidroti 16. februāra 
pusfināla un fināla spēlēs. Ļo-
ti grūtā sacensībā piecos setos 
ar rezultātu 2/3 „MADNO” ko-
manda pieveica „Mētrienu”. Sa-
vukārt otrajā spēlē „Madonas 
logu maiņa” vinnēja „Ērgļus”. 
Finālspēlē uzvarētāja laurus 
plūca „Madonas logu maiņa”, 
atstājot aiz sevis „MADNO” 
komandu. Bronzas medaļas ie-
guva „Mētrienas” volejbolis-
ti Armands Grudulis, Artūrs 

Vīriešu volejbola čempionāts. Mētrienas balvas turnīrs
ri spēja pieveikt titulēto „Mēt-
rienas” komandu.

23. februārī piecas volejbola 
komandas tikās Mētrienas pa-
matskolas sporta zālē, kur jau 
47. reizi notika Mētrienas bal-
vu izcīņas turnīrs. Sacensības 
aizritēja korektā gaisotnē Mēt-
rienas pagasta sporta organi-
zatores Līgas Pastares vadībā. 
Šogad savdabīgu rekordu uz-
stādīja Ramatas komanda no 
Mazsalacas, vinnējot jau ses-
to gadu pēc kārtas. Mētrienas 
vīri palika ceturtie aiz Ļaudo-
nas spēlētājiem un MBD (Ma-
donas–Barkavas–Degumnieku) 
apvienotās komandas. Spēlēs 
piedalījās arī Mētrienas jaunie-
šu komanda, un sacensības pa-
rādīja, ka volejbols Mētrienā ne-
pazudīs, ja to turpinās Norberts 
Aleknavičs, Ģirts Prikulis, Re-

nārs Ivāns, Rinalds Ilgsalietis, 
Salvis Krauklis, Haralds Iesal-
nieks un Artūrs Mālnieks.

Mētrienieši īpaši lepojas ar 
Edgara Toča sasniegumiem 
pludmales volejbolā – 2018. 
gadā iegūto 5. vietu pasaules 
rangā un sūta vēlējumu iekļūt 
Olimpisko spēļu dalībnieku 
pulkā. Arī trīskārtējam Latvi-
jas kausa ieguvējam Zigurdam 
Adamovičam novēlam 2019. 
gadā noturēt čempiona titulu. 
Zigurda tēvs Raimonds Ada-
movičs divdesmit gadus spēlē-
jis Mētrienas volejbola koman-
dā, kur viņa vadībā pirmos 
spēles elementus jau no mazot-
nes apguva arī Zigurds. 

Informāciju sagatavoja 
ILMĀRS GRUDULIS, 

volejbola organizators Mētrienā

Fridrihsons, Jurģis Seržāns, 
Roberts Fridrihsons, Uģis Eg-
lītis, Arnis Seržāns, Raimonds 
Adamovičš, Kaspars Fridrih-
sons, Norberts Aleknavičs, Ed-

munds Malta. Pēc daudziem 
gadiem dalību čempionātā at-
sāka Cesvaines vīru komanda. 
Jāatzīmē arī Ļaudonas vidus-
skolas spēlētāju sniegums, ku-

Ļaudonas un Ramatas komandas pēc Mētrienas kausa spēlēm.
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Madonas novada pašvaldībai 
ir apstiprināts 2019. gada 
budžets. Tas sastāv no 
pamatbudžeta, investīciju jeb 
attīstības budžeta un speciālā 
budžeta (ceļu fonds un dabas 
resursu nodoklis). 

Pirmkārt – pamatbud-
žets. Tā apjoms izdevumos 
un ieņēmumos ir apstiprināts 
24 269 217 eiro apmērā. Sa-
līdzinot ar 2018. gadu, tas ir 
palielinājies par 821 585 ei-
ro. Pamatbudžeta veidošanas 
principi palikuši tādi paši, kā 
iepriekšējā gadā – no budžeta 
tiek finansēta iestāde, aktivitā-
te, projekts. Katrai iestādei, at-
bilstoši apstiprinātajam amata 
vienību sarakstam, aprēķināti 
izdevumi atlīdzībai, paredzē-
ti iestāžu uzturēšanas izde-
vumi. Šogad pašvaldībā turpi-
nām reformas amatu vienību 
sarakstos un darba organizāci-
jā – turpinām centralizēt grā-
matvedību, vairākos pagastos 
apvienojām īpašumu uzturē-
šanas nodaļas vadītāja un pār-
valdes vadītāja amatus, samē-
rojām lietvežu un grāmatvežu 
darba algas, martā veicām re-
formu bāriņtiesā – samazinot 
darbinieku skaitu, bet būtis-

ki palielinot algas. Tāpat pa-
matbudžetā plānots trūksto-
šais finansējums pedagogu 
atlīdzībai gan J. Norviļa Mado-
nas mūzikas skolai, J. Simsona 
Madonas mākslas skolai, Bēr-
nu un jaunatnes sporta sko-
lai, gan vispārizglītojošo sko-
lu pedagogiem, gan Bērnu un 
jauniešu centra pedagogiem, 
ko nav piešķīrusi valsts. Vi-
siem skolēniem no 5. līdz 12. 
klasei pašvaldība paredzēju-
si brīvpusdienas. 1.–4. klasei 
tās sedz valsts. Pamatbudžetā 
paredzēts finansējums visām 
novada sociālās palīdzības, iz-
glītības, kultūras, sporta ak-
tivitātēm, uzņēmējdarbības 
atbalstam un tūrisma aktivi-
tātēm, kuras plānotas šajā ga-
dā, paredzēti sociālie pabalsti, 
nodrošināti visu ēku un terito-
riju uzturēšanas izdevumi, pa-
redzēts finansējums aizņēmu-
mu maksājumu veikšanai par 
iepriekšējos gados ņemtajiem 
kredītiem.

Otrkārt – investīciju bu-
džets. Investīciju budžets rak-
sturo visas investīcijas un pro-
jektus, kurus plānots realizēt 
novadā šogad. Tas ataino lī-
dzekļu un aktivitāšu kopumu, 
kuru šogad pašvaldība plāno 

ieguldīt attīstībā. Tāpat tas at-
spoguļo, no kādiem finanšu re-
sursiem plānots šīs aktivitātes 
īstenot. 

Madonas novada pašvaldī-
bā investīciju projektiem ir plā-
notas investīcijas 17 098 211 ei-
ro apmērā, no tām 13 103 448 
eiro ir Eiropas Savienības fon-
du un valsts atbalsta līdzfinan-
sētie projekti. Plānotais Eiro-
pas Savienības fondu un valsts 
atbalsts no 2019. gada īsteno-
tajiem projektiem ir 6 368 919 
eiro apmērā. Lai nodrošinātu 
investīciju projektu realizāci-
ju, plānots ņemt aizņēmumus 
un galvojumus 9 537 001 eiro 
apmērā.

Vislielākais investīciju ie-
guldījums, 4 574 833 eiro, ir iz-
glītības nozarē, jo šobrīd Mado-
nas novada pašvaldība īsteno 
Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda projektus “Vispārējās iz-
glītības iestāžu mācību vides 
uzlabošana Madonas novadā”, 
“Energoefektivitātes pasāku-
mu paaugstināšana Madonas 
novada Liezēres pirmsskolas 
izglītības iestādē” un “Ener-
goefektivitātes pasākumu pa-
augstināšana Madonas novada 
Ļaudonas vidusskolā”. 

Transporta infrastruktū-

rā tiek ieguldītas investīcijas 
2 696 722 eiro pašvaldības ceļu 
un ielu sakārtošanai. Pašval-
dības ceļu sakārtošanai, atbil-
stoši Madonas novada pašval-
dības lauku ceļu sakārtošanas 
programmai, tiek piesaistīts 
Eiropas Savienības fonda pa-
sākuma ”Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” finansējums.

Sporta nozarē investīcijas 
tiek ieguldītas novada mēroga 
sporta un atpūtas bāzes “Sme-
ceres sils” attīstībai. Sporta 
un atpūtas bāzes “Smeceres 
sils” attīstībai tiek saņem-
ta arī valsts mērķdotācija 
500 000 eiro apmērā. Novada 
teritorijā 2019. gadā tiks veik-
ti ieguldījumi Liezēres pamat-
skolas sporta zāles rekons-
trukcijai.

Investīcijas uzņēmējdarbī-
bā tiks ieguldītas projektā, kurš 
jau tiek īstenots – ”Ielu pārbū-
ve un lietus ūdeņu novades sis-
tēmas izbūve industriālajā te-
ritorijā Sauleskalnā, Madonas 
novadā” un jaunajos projektos 
“Industriālās zonas, biznesa at-
tīstības centra un uzņēmējdar-
bības infrastruktūras izveide 
Madonas novadā”, “Publisko 
ceļu izbūve uz kokapstrādes uz-

ņēmumiem Bērzaunē”, kas tiks 
īstenoti specifiskajā atbalsta 
mērķi 5.6.2. “Teritoriju revita-
lizācija, reģenerējot degradētas 
teritorijas atbilstoši pašvaldī-
bu integrētajām attīstības prog-
rammām” un 3.3.1. “Palielināt 
privāto investīciju apjomu reģio-
nos, veicot ieguldījumus uzņē-
mējdarbības attīstībai atbilstoši 
pašvaldību attīstības program-
mās noteiktajai teritoriju eko-
nomiskajai specializācijai un 
balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām”. 

Treškārt – speciālais bu-
džets. Speciālais budžets sastāv 
no mērķdotācijas autoceļiem 
989 463 eiro apmērā un plāno-
tajiem dabas resursu nodokļu 
ieņēmumiem 100 000 eiro ap-
mērā. Mērķdotācijas autoceļiem 
apmērs salīdzinājumā ar pagā-
jušo gadu nav mainījies. Pašval-
dības autoceļu un ielu uzturēša-
nai paredzēto naudas līdzekļu 
sadalījums starp pagastu pār-
valdēm un Madonas pilsētu pa-
licis nemainīgs, iepriekšējā gada 
līmenī.

AGRIS LUNGEVIČS,
Madonas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14., 15. pantu un 21. panta pir-
mās daļas 27. punktu, 611. panta trešo daļu, Attīstības plānošanas sistēmas 
likuma 5. pantu, 6. pantu  un 10. pantu, Teritorijas attīstības plānošanas li-
kuma 12. panta trešo daļu un 22. panta otro daļu, 14.10.2014. MK noteiku-
mu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas do-
kumentiem” 1. nodaļas 3. punktu un 5. nodaļas 5.1. apakšnodaļas 73. punktu, 
08.07.2014. MK noteikumu Nr. 392 „Teritorijas attīstības plānošanas infor-
mācijas sistēmas noteikumi” 18. punktu, lai veicinātu Madonas novada ilgt-
spējīgu attīstību,  plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, ņemot vē-
rā plānotās investīcijas 2019. g., tiks aktualizēts Madonas novada attīstības 
programmas 2013.–2020. gadam investīciju plāns (2018.–2020. gadam) un rī-
cību plāns (2018.–2020. gadam.

Apstiprināts Madonas novada pašvaldības budžets 2019. gadam
PLĀNOTO INVESTĪCIJU APJOMS 
2019. gadam

EUR

Plānotās investīcijas, EUR 17098211

Plānots no pašvaldības budžeta atlikuma 
uz 31.12.2018. 1 192 291

Aizņēmumi un galvojumi 9 537 001

ES fondu un valsts atbalsts
īstenotajos projektos 6 368 919

Budžets

Madonas novada pašvaldības investīcijas 
2019. g. (EUR)

Plānotās ES fondu investīcijas pa nozarēm 2019. g. 
Madonas novada pašvaldības teritorijā (%)

Siltumapgāde

34%

Uzņēmējdarbība

10%
Transporta      
infrastruktūra

16%

Izglītība

31%

Kultūra

2%

 Sports

6%

Meliorācija

1%

Pašvaldības budžeta 
līdzekļi

7%
Aizņēmumi un 

galvojumi

56%
ES un valsts 

atbalsts

37%
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Madonas novada pašvaldības 
skolu tīkla sakārtošana ir 
jautājums, kas aktuāls pēdējo 
gadu laikā. Valstī esošā 
tendence bērnu skaitam 
samazināties ir būtiski 
jūtama arī mūsu novadā. 
Šādu situācijas izveidi ir 
ietekmējusi zemā dzimstība 
un sociālekonomiskie apstākļi 
(iedzīvotāju migrācija).

Apzinoties, cik svarīga ir 
skolas loma konkrētā pagas-
ta teritorijā, jautājums vai-
rākkārt ir ticis pārrunāts, 
meklēti risinājumi Mētrienas 
pamatskolas darba pilnveidei. 
2017./2018. m.g. skolā bija 38 
skolēni un 31 pirmsskolas au-
dzēknis. Šobrīd Mētrienas pa-
matskolā mācās 27 skolēni un 
33 pirmsskolas audzēkņi. Arī 
Mētrienas pagasta demogrā-
fiskā situācija neliecina, ka si-
tuācija nākotnē ar izglītojamo 
skaita palielināšanos skolā va-
rētu uzlaboties. Mācību darbs 
skolā norit tikai apvienotajās 
klasēs – ir 4 klašu komplekti 
un vienā – 8. klasē – izglītoja-
mo  nav. Lielā mērā tas ir bijis 
par pamatu tam, ka daudzas 
pagastā dzīvojošās ģimenes ir 
izvēlējušās izglītību iegūt ci-
tās novada izglītības iestādēs. 

Par Mētrienas pamatskolas reorganizāciju
Izglītojamo skaits  

Mētrienas pamatskolā (1.–9. kl.)  
no 1994. gada līdz 2018. gadam

Šobrīd esošais skolēnu skaits 
neļauj nodrošināt pilnvērtī-
gu skolas administrācijas un 
pedagogu darba apmaksu no 
valsts mērķdotācijas, papildus 
tiek piešķirts finansējums no 
pašvaldības budžeta. Pedago-
gus ir grūti nodrošināt ar op-
timālām slodzēm. Mētrienas 
pamatskolas skolēnu skaits ir 
kritiski mazs, ar kādu nākotnē 
būs arvien grūtāk nodrošināt 
labu izglītības kvalitāti, sekmī-
gu socializācijas prasmju apgū-
šanu pašiem skolēniem, jaunā 
– kompetencēs balstītā mācību 
satura – ieviešanu un mūsdie-

nīgas mācību vides attīstību.
Tādēļ, ņemot vērā visu ie-

priekš minēto, Madonas nova-
da pašvaldības šī gada 28. mar-
ta domes sēdē tika pieņemts 
lēmums par Mētrienas pamat-
skolas slēgšanu šī gada 31. jūli-
jā, juridiski nododot Mētrienas 
pamatskolas pamatizglītības 
programmu (1.–9. klase) īste-
nošanu Praulienas pamatsko-
lai, kas neierobežo izglītoja-
majiem, viņu vecākiem brīvi 
izvēlēties mācību iestādi izglī-
tības turpināšanai arī citur. 
Savukārt Mētrienas pamat-
skolas pirmsskolas izglītības 

programmas īstenošana tiks 
nodota Praulienas pagasta 
pirmsskolas izglītības iestādei 
“Pasaciņa”, saglabājot pirm-
skolas grupu darbību līdzšinē-
jā vietā, Centra ielā 5, Mētrie-
nā.

Šobrīd mācību gads Mētrie-
nas pamatskolā turpinās kā ie-
rasts, jo skolēniem pavasarī ir 
jākārto valsts pārbaudes dar-
bi un jāsaņem gada vērtējumi 
mācību priekšmetos. Domā-
jot par Mētrienas pamatsko-
las darbiniekiem, pašvaldības 
rīcība būs saskaņā ar norma-
tīvajos aktos noteikto kārtību, 

nodrošinot gan kompensāciju 
izmaksas, gan piedāvājot citas 
darba iespējas.

Mētrienas skolas kolektī-
vam, skolēnu ģimenēm priek-
šā ir laiks, kad būs jāizda-
ra izvēle. Maijā lūgsim skolu 
informēt par izglītības ies-
tādēm, ko izvēlējušies skolē-
ni un viņu vecāki, lai varētu 
palīdzēt sakārtot jautājumus 
par turpmāko izglītošanos, 
sniegtu atbalstu neskaidrī-
bu gadījumā, kā arī sadarbībā 
ar Mētrienas pagasta pārvaldi 
risinātu jautājumu par skolē-
nu pārvadājumu organizēša-
nu nākamajā mācību gadā.

Madonas novadā skolu tīk-
la sakārtošanas jautājumi ir 
pieņemti, analizējot visus kri-
tērijus, to savstarpējo saistī-
bu un turpmākās attīstības 
iespējas visa novada mērogā, 
bet neskatoties uz to, katra 
konkrētā situācija ir emocio-
nāli grūta, īpaši iesaistītajām 
pusēm. Tomēr vēlos aicināt iz-
prast šo situāciju un pārmai-
ņās ieraudzīt jaunas iespējas, 
lai mūsu bērni dzīvē varētu 
sasniegt vairāk. 

Informāciju sagatavoja 
SOLVITA SERŽĀNE, 

Madonas novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas vadītāja

Avots: Izglītības nodaļas, VIIS dati

15. mar tā iz glītī bas prog    - 
ram mā „Lauk saim nie cī ba” kva- 
li fi kā ci ju „Lau ku īpašuma ap-
saim  nie ko tājs” ie gu va 21 iz glī-
to jamais. 

12. un 13. martā sākās valsts 
pārbaudījumu laiks vispārējās 
vidējās izglītības iegūšanai. 
Eksāmenu angļu valodā kārto-
ja 24 3. kursu izglītojamie.

20. un 21. martā kvalifikāci-
jas prakses aizstāvēšana notika 
izglītības programmu „Lauk-
saimniecība” un „Viesnīcu pa-
kalpojumi” 4. kursu izglītoja-
majiem. Atziņa – prakses laikā 
iegūtā pieredze, gan pozitīvā, 
gan negatīvā, ir pieredze tālā-
kajām darba gaitām.

Martā notika praktiskās 
mācības lopkopībā izglītības 
programmai “Augkopība”. 

Marts. Lauksaimniecības 

datu centra organizētais se-
minārs Murmastienē – jaunā 
pārraudzības sistēma CILDA 
gaļas liellopu ganāmpulkos.

19. marts. Latgales CMAS 
organizētais seminārs Viļā-
nos – jaunās liellopu audzēša-
nas programmas Latvijā, no 
kurām būs atkarīga lopkopī-
bas subsidēšanas politika pēc 
2021. gada.  

22. marts. SIA “Latvijas 
Lauku konsultāciju un iz-
glītības centrs” organizētās 
mācības trijās gaļas liellopu 
saimniecībās – pieredze, kļū-
das un veiksmes (ZS “Gul-
biškas”, kurā audzē intensī-
vo šķirņu liellopus; SIA “TD 
Sveķi” nodarbojas ar eksten-
sīvo gaļas šķirņu dzīvnieku 
audzēšanu, tur aitas un vis-
tas; ZS “Kalna Rubeņi” – He-

refordas šķirnes dzīvnieku 
ganāmpulks. Saimniecības 
mērķis ir iegūt šķirnes saim-
niecības statusu).

Kā vienmēr Barkavas 
struktūrvienība aktīvi pieda-
lās sporta sacensībās. 27. mar-
tā Barkavas struktūrvienība 
rīkoja sacensības telpu futbo-
lā jaunietēm, kuras notika De-
gumnieku pamatskolas sporta 
zālē. Komandā startēja Inga 
Bedrīte, Anna Lazdiņa Uzul-
niece, Diāna Ulanova, Janī-
na Pauniņa, Linda Dzerkale. 
19. martā skolas jaunieši pie-
dalījās svaru stieņa spieša-
nā guļus sacensībās, kas noti-
ka Rīgā. Sacensībās piedalījās 
Dainis Mičuls, Inguss Kal-
niņš, Arvis Bonda. 20. martā 
jaunietes devās uz Aizkrauk-
les profesionālo vidusskolu, 

Aktualitātes JAK Barkavas struktūrvienībā
12. aprīlī – informācijas diena Barkavā

Esi profesionālis!
Pielaiko Būvnieka, Viesnīcu speciālista, Augkopja un  

SPA speciālista profesiju.

Aicinām Tevi uz Informācijas dienu  
12. aprīlī no plkst. 10.00 Barkavā, Dzirnavu ielā 1.

Ja brauc kopā ar lielāku draugu pulciņu,  
tad piesakies pa tālruni 64807215

kur notika novusa sacensības. 
Jaunietes startēja ļoti labi, iz-
cīnot 2. vietu un 27. martā do-
sies uz Rīgu uz finālsacensī-
bām. Lai veicas!

27. martā skolā norisinājās 
Jaunsargu šaušanas sacen-
sības. Sacentās jaunsargi no 
Barkavas, Varakļāniem, Mur-
mastienes un Praulienas. Mū-

su skolas jaunsargi komandu 
kopvērtējumā ieguva pirmo 
vietu un individuālajā šauša-
nā pirmo vietu ieguva Lauris 
Stafeckis. 

Informāciju sagatavoja  
SILVIJA SMELTERE,  

JAK Barkavas struktūrvienības  
vadītāja

Izglītība

Jau otro gadu Dzelzavas 
internātpamatskola rīkoja 
Latvijas Republikas speciālo 
izglītības iestāžu un Madonas 
novada vispārizglītojošo skolu 
skolēnu, kuri apgūst speciālās 
izglītības programmu  
(kods 21015811), mājturības  
un tehnoloģiju radošās 
darbnīcas “Kam čaklas rokas, 
tam darbi sokas”.  
Šī gada tēma – Putni. 

Pasākumā piedalījās divas 
Madonas novada skolas (Lie-
zēres pamatskola un Lazdonas 
pamatskola) un Varakļānu no-
vada Murmastienes pamatsko-
la. No speciālajām skolām – 

Radoša diena Dzelzavas internātpamatskolā
vas internātpamatskola.

Radošajās darbnīcās ti-
ka gatavoti putnu būri, putnu 
maskas, putnu dekori.

Skolotājiem tika organizēts 
seminārs, kuru vadīja lektore 
I.Vilnīte no Rīgas 5. speciālās 
internātpamatskolas. 

Pēcpusdienā skolēniem ti-
ka organizēta nodarbība par 
putniem, sadarbībā ar apmā-
cību centru “Pakalnieši”, bet 
skolotāji varēja piedalīties mū-
zikas terapijas nodarbībā un 
atgūt spēkus relaksācijas ista-
bā ar sāli.

Paldies visām skolām, ku-
ras atbalstīja mūsu pasāku-
mu un īpašs paldies visiem 

Dzelzavas internātpamatsko-
las skolotājiem, kuri piedalījās 
pasākuma norisē.

27. martā Dzelzavas inter-
nātpamatskolas skolēni, ku-
ri nebija iesaistīti iepriekšmi-
nētajā pasākumā, devās uz 
Cēsīm iepazīties ar Zinātnes 
centru. Dienas noslēgumā ap-
meklēja koncertzāli “Cēsis”.

Šis izbrauciens bija saistīts 
ar iniciatīvu – Latvijas skolas 
soma.

Informāciju sagatavoja  
EVIJA AGORELOVA, 

Dzelzavas internātpamatskolas 
direktores vietniece

Sveķu internātpamatskola, 
Ru dzātu speciālā internātpa-

matskola, Antūžu speciālā in-
ternātpamatskola un Dzelza-

Dzelzavas internātpamatskolas skolēnu komanda.



Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzeja izstāžu 
zālēs no 20. aprīļa būs 
aplūkojama Kaspara Groševa 
personālizstāde  
“Velni un pelni”. 

Kaspars Groševs ir māks-
linieks, kurators un mūzi-
ķis, kurš 2014. gadā piedalī-
jās “427” galerijas dibināšanā 
un vadīja to no 2014. līdz 2019. 
gadam. Šī gada aprīlī Groševs 
ir kļuvis par “Kim?” Laikme-
tīgās mākslas centra program-

mas direktoru.
Mākslinieks īstenojis virk-

ni neatkarīgu projektu, pie-
dalījies starptautiskās grupu 
un personālizstādēs, to skai-
tā laikmetīgās mākslas cen-
trā “Futura” Prāgā, mākslas 
centrā “Bozar” Briselē, galeri-
jā “Shanaynay” Parīzē, “SIC” 
mākslinieku telpā Helsin-
kos, kā arī Latvijas Nacionāla-
jā mākslas muzejā un “Kim?” 
Laikmetīgās mākslas centrā.

Šajā personālizstādē māks-
linieks pievēršas nepastāvī-
bai, alķīmiskiem paradoksiem 
un ļodzīgām konstrukcijām, 
turpinot pētīt glezniecību kā 
imagināru telpu, kurā atsegt 
personisku un daudznozīmī-

gu referenču tīklojumu. “Vel-
ni un pelni” ir līdz šim plašākā 
Kaspara Groševa personāliz-
stāde, kurā apkopoti gleznoju-
mi, kas mijiedarbojas ar telpu. 
Gleznu groteskie tēli balansē 
uz naža asmens, atrodoties no-
spriegotā stāvoklī starp kustī-
bu un monumentalitāti, starp 
risinājumiem un kompromi-
siem, starp mežonīgu deju un 
kapa klusumu.

Groševs savā radošajā dar-
bībā allaž atsaucas uz personis-
kiem novērojumiem, meklējot 
ikdienišķu poēziju, popkultū-
ras matriksa bojājumus, aiz-
mirstus pagrīdes strāvojumus. 
Izstāde “Velni un pelni” ta-
pusi, iespaidojoties no māksli-

nieka tīņu gadu zīmējumiem, 
kuros sajaucās 90-to gadu ko-
miksi, pusaudžiem domāti ani-
mācijas seriāli, ielu māksla un 
neapzināta radošā brīvība. 

Aicinām uz izstādes at-
klāšanu 20. aprīlī plkst. 13.00 
Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja izstāžu zāļu 
Lielajās zālēs, Skolas ielā 10a. 
Paredzēta muzikālā perfor-
mance. Izstāde būs apskatāma 
līdz 2. jūnijam.

Informāciju sagatavoja  
ELĪNA KRUPKO, 

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas  muzeja 

Mākslas nodaļas vadītāja
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                      2019. gada aprīlis   

Pateicoties VKKF finansiālajam 
atbalstam, apmeklētājiem 
piedāvājam projektu 
“Pārlapojam grāmatas kopā ar 
autoru”. 

Projekta pamatideja – tie-
koties ar autoriem, radīt in-
teresi par latviešu literatūras 
saturisko daudzveidību, tās 
tapšanas procesiem un auto-
riem kā personībām, grāmatu 
lasīšanu kā interesantu nodar-
bi un kultūrvēstures izzināša-
nas procesu. Projekta plānoto 
tikšanos laiki ir: aprīlis, sep-
tembris, oktobris, novembris. 

Pirmajā tikšanās reizē 11. 
aprīlī plkst. 17.00 Madonas no-
vada bibliotēkā viesosies Karī-
na Račko. Autore teic: “Mana 
Latvijas tūre rit pilnā sparā, 
un šobrīd teju sāk šķist, ka 
dzīvoju pie automašīnas stū-
res, tomēr es ļoti priecājos tik-
ties un iepazīties ar katru la-
sītāju.” 

Rakstniece atpazīstama kā 
popularitāti guvušo erotisko 
romānu “Saplēstās mežģīnes”, 
“Debesis pelnos” un “Samai-
tātā” autore, kā arī zobārste 

un pasniedzēja Rīgas Stradi-
ņa universitātē. Viņas vārds 
ir viens no visvairāk apspries-
tajiem pēdējo gadu latviešu 
rakstniecībā, gūti rekordlieli 
grāmatu pārdošanas rādītāji.

Sirsnīgā sarunā mēģinā-
sim likt daudzpunktes un iz-
saukuma zīmes cilvēka esības, 
jēgas meklējumos, iekšējo kais-
lību un vētru peripetijās. 

Saruna ar jauniešiem un 
pedagogiem 11. aprīlī plkst. 
14.20 Madonas multifunkcionā-
lajā jaunatnes iniciatīvu centrā 
“Kubs”. Rakstniece priecājas 
par katru pasākuma apmek-
lētāju, kurš lasa, saprot, ie-
dvesmojas, mīl! K. Račko: “Pa-
tiesībā ir tikai divas iespējas 
– izsapņot savu dzīvi vai izdzī-
vot savus sapņus.” 

Šogad esam iecerējuši pa-
sākumus – meistarklases: gan 
tiksimies ar autoriem, gan ie-
saistīsimies jaunrades tapša-
nas procesā un darbosimies, 
radīsim kopā ar autoriem: Ja-
nu Egli, Leonu Briedi un And-
ri Akmentiņu. Skatuves runas 
meistarklase “Lasu, klausos, 
domāju Broņislavas Martuže-

vas Dzejas klētī” – būs intere-
sentu izbraukums uz B. Mar-
tuževas Dzejas klēti Lubānā.

Grāmatu svētki notiks 26. ap-
rīlī.  Piedāvāsim iesaistīties 
Laikraksta “Latvijas Avīze” 
vadītajā  publiskajā diskusijā 
par gaidāmo reģionālo reformu 
ar atbildīgo valsts, pašvaldību 
darbinieku līdzdalību. 

No literārajiem pasāku-
miem apmeklētājiem tiks pie-
dāvāta meistarklase “Stās-
tām stāstu!” kopā ar prozas 
autori, arī dziesminieci Ja-
nu Egli. J. Egles stāstu krājums 
“Gaismā” saņēma “Latvijas Li-
teratūras gada balvu 2017” par 
labāko prozas darbu. Pērn iz-
nākusi jauna stāstu  grāma-
ta “Svešie jeb miļeņkij ti moi”, 
kura arī šogad ir “Latvijas Li-
teratūras gada balvas 2018” 
Labākais prozas darbs nomi-
nantu vidū. Autore nebaidās 
spēcīgi rakstīt par 20.–21. gad-
simta Latviju, tās dažādo soci-
ālo slāņu cilvēkiem.

Filmas “Atzinības krusts: 
ceļš uz Latviju” autors, pasau-
les apceļotājs  Bruno Šulcs 
dalīsies iespaidos par filmas 

tapšanu un filmēšanas ekspe-
dīcijām Madonas bibliotēkā, 
bet Madonas pilsētas vidussko-
lā dalīsies iespaidos par filmas 
“Melnā pipara ceļš” tapšanu.

Par karjeras izaugsmes ie-
spējām jauniešiem Madonas 
skolās stāstīs Raivis Kalniņš, 
galda spēļu uzņēmuma “Brain 
Games” vadītājs. 

Madonas novada bibliotēkā 
grāmatu komercizstādē pieda-
līsies Latvijas Mediji, Zvaigzne 
ABC, Latvijas Grāmata ar pla-
šu literatūras piedāvājumu.

Grāmatu svētku noslēgumā 
plkst. 14.00 Madonas bibliotē-
kā būs iespēja noskatīties te-
ātra izrādi “Zenta Mauriņa. 
Dokumentālie sapņi”. Tas ir 
neatkarīgs projekts, kas cen-
šas mainīt priekšstatu par iz-
cilu personību. Izrāde notiks 
pateicoties VKKF finansiāla-
jam atbalstam. 

Laipni aicinām ikvienu in-
teresentu! 

Informāciju sagatavoja  
SARMĪTE RADIŅA, 

Madonas novada bibliotēkas 
galvenā bibliotekāre

Laikā no 18. līdz 22. martam 
Latvijā viesojās bibliotekāru un 
kultūras nozares pašvaldību 
darbinieku grupa no 
Austrumukrainas. 

Vizītes mērķis bija iepa-
zīt Latvijas bibliotēkas, kul-
tūras darba organizāciju Lat-
vijas pašvaldībās. Piecpadsmit 
cilvēku grupā bija bibliotēku 
direktori, kultūras namu va-
dītāji un pašvaldību kultū-
ras nodaļu pārstāvji no Har-
kovas, Dņepropetrovskas un 
Zaporožjes reģiona pilsētām.
Brauciena iniciators un finan-
sētājs – Vācijas starptautiskās 
sadarbības biedrība (Deutsche 
Gesellschaft für Internationa-
le Zusammenarbeit, GIZ).

Ukrainas pārstāvji apmek-
lēja Rīgas, Daugavpils, Ludzas 
un Madonas bibliotēkas un ci-
tas kultūras iestādes,  Latvijas 
Nacionālo bibliotēku (LNB).

Pēc ciemiņu lūguma notika 

Ciemiņi no Ukrainas

ne tikai ekskursijas un prezen-
tācijas, bet arī sarunas ar paš-
valdību pārstāvjiem par kul-
tūras dzīves organizāciju un 
norisi, vietējās kopienas pagāt-
ni, tagadni un nākotni. Intere-
šu loks – eiropeiska pieredze 
jautājumos, kuri viņiem šobrīd 
aktuāli – bēgļu jautājumi no 

karadarbības rajoniem, iedzī-
votāju skaita samazināšanās, 
decentralizācija un sadarbība, 
pakalpojumi, maksas pakalpo-
jumi, kultūras norišu organi-
zācija.  

21. martā Ukrainas kolēģi 
viesojās Madonā, kur bija ie-
spēja  iepazīties ar Madonas 

Pavasarīgas tikšanās novada bibliotēkā

novada bibliotēku, kultūras 
namu, Madonas Novadpētnie-
cības un mākslas muzeju, Sar-
kaņu bibliotēku, amatu māju, 
muzeja krātuvi un Sarkaņu 
pagasta tautas namu “Kalna-
gravas.

Viesi aizbrauca emocionā-
li uzlādēti, paužot savu apbrī-
nu  un sakot paldies Madonas 
novada pašvaldības priekšsē-
dētāja vietniekam Zigfrīdam 
Goram, Kultūras nodaļas vadī-
tājai Daigai Iraidai, Madonas 
kultūras nama direktorei Ilzei 
Šulcei, Madonas Novadpētnie-
cības un mākslas muzeja di-
rektorei Līvijai Zepai, Sarkaņu 
bibliotēkas vadītājai Irēnai Ba-
čukai un Sarkaņu pagasta tau-
tas nama “Kalnagravas” vadī-
tājai Valdai Kļaviņai. 

Informāciju sagatavoja  
IMELDA SAULĪTE, 

Madonas novada bibliotēkas 
direktore

Aktuāli

Kaspara Groševa personālizstāde “Velni un pelni”

Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzeja izstāžu 
zālēs no 12. aprīļa būs 
apskatāma Madonas 
mākslinieces Danutes 
Vēzes  personālizstāde 
“Balinājumi”. 

Danute ir pozitīva un 
daudzpusīga mākslinie-
ce, kurai patīk eksperimen-
tēt un atklāt sevi dažādos 
mākslas virzienos – akvare-
ļos, tekstilmākslā, izmanto-
jot dabas materiālus. Māks-
linieces radītie darbi ir 
bijuši vairākās izstādēs Lat-
vijā un atrodas arī privāt-
kolekcijās. Viņas talants iz-
paužas, radot un veidojot 
īpašas piespraudes un “tau-
riņus” no koku zariņiem.

Šajā personālizstādē ba-
linātie tekstila darbi ir vi-
ņas personiskais un iz-
teiktais skatījums – maigi, 
smalki un dabas vērojumos 
mierīgu krāsu gūti iespai-
di. Tekstilijās, kuras ir bali-
nātas, ir mēģināts dzēst to, 
kas tur ir bijis. Esošā vecā 
un radītā jaunā mijiedarbī-
ba – raksti un elementi, kas 
veidojas no jauna. Balinā-
jums ir kā mēģinājums tīrīt 
veco, atveidot, radīt kaut ko 
citu. Būs arī darbi, kuri ir 
radīti pavisam no parastām 
lietām, kuri tapuši it kā spē-
lējoties, aizsapņojoties un 
ļaujoties pavisam vienkār-
šam priekam. Sajūtas, kas 
rodas kā vasarā skrienot pa 
pļavu un rotaļājoties. Būs 
arī iespēja mazākiem ap-
meklētājiem paspēlēties ar 
kādu no Danutes radītiem 
izstādes elementiem. 

Aicinām uz izstādes at-
klāšanu 12. aprīlī plkst. 
15.00 Madonas Novadpēt-
niecības un mākslas muze-
ja izstāžu zāļu mazajā zālē, 
Skolas iela 10a. Izstāde  būs 
apskatāma līdz 2. jūnijam.

Informāciju sagatavoja  
ELĪNA KRUPKO

Danutes Vēzes 
“Balinājumi”

APRĪLĪ  
MADONAS MUZEJS 

AICINA ARĪ UZ ŠĀDIEM 
PASĀKUMIEM:

17. aprīlī plkst 12.00  
IKMĒNEŠA  
TIKŠANĀS 

SENIORIEM,  
ciklā  

“Dzīves un mākslas 
krāsās”. 

25. aprīlī  
no 13.00 līdz 15.00  

TIKŠANĀS 
AR LATVIJAS 

REKRUTĒŠANAS 
VIENĪBAS 

PĀRSTĀVJIEM, 
ZEMESSARGIEM

Ukrainas kultūras darbinieki Madonas novada bibliotēkā.



8 Madonas Novada Vēstnesis 
            2019. gada aprīlis Afiša

ARONAS PAGASTĀ
21. aprīlī 11.00  
Pie Lauteres kultūras nama
Lieldienu lustes – šūpošanās, 
olu krāsošana, olu kaujas, 
spēles un rotaļas.
Dalība bez maksas.

BARKAVAS PAGASTĀ
21. aprīlī 12.00  
Pie Barkavas kultūras nama
Lieldienas Barkavā. 
Vizināšanās zirga pajūgā un 
citas aktivitātes bērniem.
Dalība bez maksas.

21. aprīlī 14.00  
Barkavas kultūras namā
Barkavas amatierteātra izrāde. 
Z.Pamše “Vīrietis”.
Ieeja bez maksas.

BĒRZAUNES PAGASTĀ
21. aprīlī 07.00  
Bērzaunes evaņģēliski  
luteriskajā baznīcā
Lieldienu rīta – Kunga Jēzus 
Kristus augšāmcelšanās 
dievkalpojums.
Ieeja bez maksas.

22. aprīlī 13.00  
Pie Sauleskalna tautas nama 
šūpolēm 
Dažādas Lieldienu lustes.
Dalība bez maksas.

DZELZAVAS PAGASTĀ
21. aprīlī 13.00  
Pie Dzelzavas kultūras nama
Olu ripināšana, dzīvnieku 
fermas “Dzeņi” dzīvnieciņi un 
citas aktivitātes.
Dalība bez maksas.

21. aprīlī 14.00  
Dzelzavas kultūras namā
Lieldienu koncerts. Piedalās 
pašmāju kolektīvi – ansamblis 
“Variants” un deju grupa 
“Dzeldes”, Litenes kultūras 
nama jauniešu deju kolektīvs 
“Litenietis”, kā arī Dzelzavas 
kultūras nama amatierteātris 
ar savu iestudējumu 
pirmizrādi!
Ieeja bez maksas. 

KALSNAVAS PAGASTĀ
21. aprīlī 14.00  
Kalsnavas kultūras namā
Kalsnavas pamatskolas 
dejotāju pārsteigums  
Lieldienu zaķim un vecākiem.
Ieeja bez maksas.
Pēc koncerta, 14.20 
Animācijas filma “Lote un 
pazudušie pūķi”. 
Ieejas maksa: 2.00 EUR.

21. aprīlī 16.00  
Jura Alunāna parkā  
(sliktu laika apstākļu gadījumā 
Kalsnavas kultūras namā)
Lieldienu aktivitātes.
Dalība bez maksas.

Lieldienu pasākumi Madonas novadā
Aicina mūziķi Sandris Sproģis 
un Intars Zommers.
Ieeja bez maksas.

22. aprīlī 15.00  
kinoteātrī “Vidzeme”

Kinoseanss 
“Kukainīši 2:  
Uz tāltālo krastu”.
Žanrs: piedzīvo-
jumu filma, 
komēdija, 
animācija.

Bez vecuma 
ierobežojuma.

Ieejas maksa: 3.00 
EUR, bērniem līdz 10 

gadu vecumam – 2.00 EUR.

22. aprīlī 17.00  
kinoteātrī “Vidzeme”
Kinoseanss “Kukainīši 2:  
Uz tāltālo krastu”. 3D
Žanrs: piedzīvojumu filma, 
komēdija, animācija. Bez 
vecuma ierobežojuma.Ieejas 
maksa: 3.00 EUR, bērniem līdz 
10 gadu vecumam – 2.00 EUR.

MĀRCIENAS PAGASTĀ
22. aprīlī 16.00  
Mārcienas kultūras namā
Koncerts “Lieldienu zaķim pa 
pēdām”. Piedalās Sauleskalna 
tautas nama bērnu tautas 
deju kolektīvi. Pēc koncerta 

dažādas Lieldienu aktivitātes – 
olu ripināšana, šūpošanās.
Ieeja bez maksas.

MĒTRIENAS PAGASTĀ
21. aprīlī 19.00  
Mētrienas tautas namā
Lieldienu koncerts.  
Piedalās senioru deju kolektīvs 
“Mētra”, dāmu deju grupa 
“Saulgriezes”, amatierteātris 
“Maskarāde”, vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Meteņi”, 
Mētrienas PII “Taurenīši” 
grupas bērni. Ieeja bez maksas.

21. aprīlī pulksten 21.00 
Mētrienas tautas namā
Lieldienu balle kopā ar  
Skuju ģimeni.
Ieejas maksa: 3.00 EUR.

OŠUPES PAGASTĀ
19. aprīlī 16.00  
Degumnieku tautas namā
Iešūposim Lieldienas kopā 
ar folkgrupu “Dadzes” 
(Jaungulbene).  
Ieejas maksa: 2.00 EUR.

20. aprīlī 14.00  
Degumnieku tautas namā
Lieldienu pasākums bērniem. 
Aicina bērnu teātris  
“Mazais  Modelītis”.
Izrāde “Puķuzirnīša māja”, 

rotaļas un citas lustes.
Ieeja bez maksas.

PRAULIENAS PAGASTĀ
20. aprīlī 15.00  
Praulienas pamatskolas zālē
Bērnu tautas deju kolektīvam 
“ZIG-ZAG” 10 gadu jubilejas 
koncerts.  
Vadītāja Daiga Maderniece. 
Ieeja par ziedojumiem tautas 
tērpu papildināšanai.

SARKAŅU PAGASTĀ
21. aprīlī 11.00  
Biksēres muižas parkā
Lieldienu lustes lieliem un 
maziem. Dalība bez maksas.

21. aprīlī 22.00  
Tautas namā “Kalnagravas”
Balle kopā ar duetu “Inga un 
Normunds” (Rēzekne).
Ieejas maksa: 5.00 EUR.

VESTIENAS PAGASTĀ
22. aprīlī 12.00  
Vestienas tautas namā
Muzikāla Lieldienu izrāde ar 
līdzdarbošanos “Otiņas un 
Krāsiņas lielā diena”.
Ieejas maksa: 1.50 EUR

INFORMĀCIJU APKOPOJA 
KULTŪRAS NODAĻA

2019. gada aprīlis
Madonas novada pašvaldības 

informatīvs izdevums.
Izdevējs –   

Madonas novada pašvaldība.
Adrese: Madona,  
Saieta laukums 1.

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”. 

MADONAS NOVADA

LAZDONAS PAGASTĀ
22. aprīlī 13.00  
Pie multifunkcionālā Bērnu un 
jauniešu centra „Kodols”
Lieldienu Zaķis 
aicina uz kopīgām 
spēlēm un 
rotaļām. Līdzi 
jāņem vismaz 
viena krāsota 
ola izstādei un 
ripināšanai. 
Būs arī 
Lieldienu 
radošās darbnīcas.
Dalība bez maksas.

LIEZĒRES PAGASTĀ
21. aprīlī 12.00  
Liezēres kultūras namā un 
kultūras nama pagalmā
Lieldienu lustes Liezērē. 
Koncerts, olu krāsošana, 
ripināšana, šūpošanās.
Ieeja bez maksas.

ĻAUDONAS PAGASTĀ
18. aprīlī 14.00  
Ļaudonas bibliotēkā
Radošās darbnīcas bērniem 
“Raibo olu vācelīte”.
Dalība bez maksas.

21. aprīlī 20.00  
Ļaudonas kultūras namā
Lieldienu pasākums.  
Piedalās deju kolektīvi un 
Ļaudonas amatierteātris.
Ieeja bez maksas.

21. aprīlī 22.00  
Ļaudonas kultūras namā
Disko balle.
Ieejas maksa: 1.00 EUR.

MADONAS PILSĒTĀ
18. un 20. aprīlī  
Madonas novada bibliotēkā
Literatūras un tematiskās 
izstādes (ieeja bez maksas).

18., 20. un 21. aprīlī Madonas 
Novadpētniecības un mākslas 
muzeja Izstāžu zālēs
Izstāde “Lieldienu pastkartes 
no muzeja krājuma” (ieeja bez 
maksas) un citas izstādes.

20. aprīlī 13.00  
Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja Izstāžu zālēs
Kaspara Groševa personāl-
izstādes “Pelni un velni” 
atklāšana. Ieeja bez maksas.

21. aprīlī 13.00 pie Madonas 
pilsētas kultūras nama
Lieldienu jampadracis ar 
stilīgo Zaķi Kašeru. Rotaļas, 
dziesmas, mīklas, ticējumi un 
krāsainas aktivitātes.
Dalība bez maksas. 

22. aprīlī 15.00  
Madonas pilsētas  
kultūras namā
Koncerts “Ja līdzās ir 
Gaiziņš”. Piedalās dažādas  
muzikālās apvienības.

IEVĒRĪBAI!
Biļešu iepriekšpārdošana
uz visiem kino seansiem

kinoteātrī “Vidzeme”
“Biļešu paradīzes” kasēs
visā Latvijā un internetā
www.bilesuparadize.lv

Biļešu rezervēšana  
pa tālruni 90002000.

Filmu repertuārs:
www.madona.lv/kino
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