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

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

MADONAS NOVADA

Nr. 10 (87)2019. gada decembris

M ēs dzīvojam 
pašu cilvēku 
radītā tikumu 
pasaulē, kuras 

veidotā kārtība to virza uz 
cilvēciskās esības virsotnēm. 
Vispārējā labestība ir mērķis 

cilvēku attiecībās pret dzīvo 
un nedzīvo. Nav pozitīvas 
attieksmes pret cilvēku 
bez pozitīvas attieksmes 
pret pasauli, nav pozitīvas 
attieksmes pret pasauli bez 
pozitīvas attieksmes pret 

cilvēku. Laime cilvēka dzīvē, 
prieks un apmierinājums 
sasniedzams ne tad, kad tie 
ir pašmērķi, bet kad tie ir 
vispārējā labestībā veidoti.

Mums katram jākļūst par 
gaismas un siltuma avotu 

citiem cilvēkiem!
Priecīgus Ziemassvētkus 

un laimīgu Jauno gadu!
ZIGFRĪDS GORA, 

Madonas novada priekšsēdētāja 
vietnieks izglītības, kultūras un 

sociālajos jautājumos  

Z
iemassvētku 
gaidīšanas laiks 
ir došanas un 
gūšanas laiks. Mēs 

dodam mīlestību, gaišas 
domas, baltus darbus un 
labus vārdus. Šīs vērtības 
saņemam pretī, un tās 
padara mūs laimīgākus, 
mierpilnākus un stiprākus. 
Šajā laikā mēs arī mēģinām 
kaut uz brīdi izrauties 
no ikdienas steigas un 
pārdomāt gada laikā 
paveikto, arī to, kas nav 
izdevies.

Ir īstais laiks nospraust 
jaunus mērķus un ceļu, 
kur dzīvē vēlamies iet. Ir 
vērts sapņot par neticamo, 
jo, ja vien mēs varam ko 
iedomāties – varam to arī 
sasniegt. Madonas novadā 
esam aizvadījuši veiksmīgu 
gadu. Katrs novada 
iedzīvotājs ir sniedzis 
savu pienesumu, lai mēs 
būtu pār vēl vienu gadu 
pieredzējušāki, gudrāki, 
saliedētāki, attīstītāki. 
Šogad sagaidījām novada 
desmitgadi, esam stiprs 
un saliedēts novads, droši 
nesam Vidzemes lielākā 
novada vārdu. To visu 
paveicam kopā. Redzot 
pozitīvo un atbalstot savus 
līdzcilvēkus. Būsim arī 
viens otram 2020. gadā, 
sapņosim lielus sapņus 
un būsim drosmīgi ceļā 
uz šo sapņu piepildījumu. 
Mierpilnu un sirsnīgu 
Ziemassvētku laiku, laimīgu 
Jauno gadu!

Patiesā cieņā – 
AGRIS LUNGEVIČS, 

Madonas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs 

Adventes laiks jāpavada 
klusumā, dziļās pārdomās 
un lūgšanās. Četru svētdienu 
garumā mūsu mājās iemirdzas 
sveces liesmiņa, kurai 
simbolismu varam piemeklēt 
katrs pēc savām izjūtām. 
Tas ir meklējumu sevī laiks. 
Dienas, kad esam kopā ar 
ģimeni, sev tuvajiem. Lai mierīgs 
šis svētku gaidīšanas laiks!
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Madonas novada pašvaldības domes  
22. novembra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes  
31. oktobra sēdes lēmumu pārskats

Par 
siltumenerģijas 
pakalpojumu 
tarifu noteikšanu 

Barkavas pagastā
Nolemj apstiprināt SIA 

“Madonas siltums” sniegto sil-
tumenerģijas pakalpojumu gala 
tarifu Barkavas pagastā 50,68 
EUR/MWh. Tarifs stājas spēkā 
no 2019. gada 1. novembra. 

Pēc Barkavas katlu mājas 
rekonstrukcijas siltumenerģijas 
izmaksas Barkavas pagastā ir 
samazinājušās, līdz ar to ir iespē-
jams piemērot mazāku siltum-
enerģijas tarifu šim pagastam.

Par finansējuma 
piešķiršanu  
SIA “Madonas siltums” 
pamatkapitāla 
palielināšanai

siltums
Madonas

ūdens
Madonas

slimnīca
Madonas

namsaimnieks
Madonas

komunālais
uzņēmums

Kalsnavas
komunālais
uzņēmums

Bērzaunes

Nolemj piešķirt SIA “Ma-
donas siltums”, reģistrācijas 
Nr. 45403004471, finansējumu 
18 076 eiro pamatkapitāla palie-
lināšanai Liezēres pagasta Lie-
zēres ciema centralizētās siltum-
apgādes sistēmas atzara izbūvei 
uz Liezēres ambulanci Vid zemes 
ielā 1, Liezērē, Liezēres pagastā. 
Tas ļaus atteikties no krāšņu 
apkures, kuras Liezēres ambu-
lancei ir sliktā stāvoklī, kā arī 
siltumtrases izbūves gadījumā 

nebūs nepieciešams kurinātājs, 
kas samazinās Liezēres ambu-
lances izmaksas.

Par pastāvīgās atkritumu 
izvešanas daļas maksas 
izmaiņām

Ar 01.01.2020. Madonas no-
vada pirmajā atkritumu apsaim-
niekošanas zonā (ko apkalpo 
SIA “Madonas namsaimnieks”) 
nolemj noteikt šādu maksu par 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu:

1.1. maksu par atkritumu 
viena kubikmetra savākšanu 
noteikt saskaņā ar Madonas 
novada pašvaldības pirmajai 
atkritumu apkalpošanas zonai 
apstiprinātā sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas tarifa pastā-
vīgo daļu – 9,68 EUR/m3, papil-
dus aprēķinot PVN.

1.2. maksu par atkritumu 
viena kubikmetra noglabāšanu 
noteikt atbilstoši spēkā esošajam 
atkritumu noglabāšanas tari-
fam, ko apstiprinājis Sabiedrisko 
pakalpojumu regulators konkrē-
tā norēķinu periodā, nemainot 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas aprēķināšanas kārtības 
pamatprincipus, kādi tie tika 

apstiprināti, pamatojoties uz 
25.02.2016. Madonas novada paš-
valdības lēmumu Nr. 90.

SIA “Madonas namsaim-
nieks” norāda, ka, samazinoties 
sadzīves atkritumu noglabāša-
nas tarifam, neskatoties pat uz 
to, ka ar 2020. gada 1. janvāri 
Dabas resursu nodoklis sadzīves 
atkritumu noglabāšanai tiek pa-
augstināts no 43,00 EUR/t uz 
50,00 EUR/t, palielinot izveša-
nas izmaksas par 0,70 EUR/m3, 
tas, salīdzinot ar šobrīd esošo, 
summāri neietekmēs iedzīvo-
tāju kopējo rēķinu lielumu par 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu.

Par finansējuma 
piešķiršanu skeitparka 
konstrukciju 
izgatavošanai un 
uzstādīšanai

Nolemj Investīciju plānā ie-
kļaut pasākumu “Āra skeitparka 
laukuma izveide Gaujas ielā 33, 
Madonā” un paredzēt Madonas 
novada pašvaldības 2020. gada 
budžetā finansējumu 59 938,56 
eiro apmērā skeitparka kons-
trukciju izgatavošanai un uz-
stādīšanai. Paredzētais līguma 

izpildes termiņš 01.03.2020.–
29.05.2020.

Par finansējumu 
būvprojektu izstrādei 
Madonas novada 
Sauleskalna industriālās 
zonas izbūvei

Nolemj piešķirt finansējumu 
4 1019 eiro būvprojektu izstrādei 
Madonas novada Sauleskalna in-
dustriālās zonas izbūvei no paš-
valdības budžetā rezervētajiem 
līdzekļiem kredītu līdzfinansē-
jumiem.

Tā mērķis – teritoriju revita-
lizācija, reģenerējot degradētās 
teritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības program-
mām.

Par papildus finansējumu 
Madonas novada 
pašvaldības sporta bāzes 
“Smeceres sils” biatlona 
stadionam

Nolemj novirzīt papildus 
finansējumu 4 643,25 eiro tre-
neru un preses platformas pie-
gādei un uzstādīšanai Madonas 
novada pašvaldības sporta bāzes 

“Smeceres sils” biatlona stadio-
na starta-finiša laukumā no 
2019. gada budžeta investīciju 
plānā paredzētā finansējuma 
tehniskā projekta izstrādei Ma-
donas kapu paplašināšanai.

Par finansējuma 
piešķiršanu 
informācijas tehnoloģiju 
pilnveidošanai un iegādei 

Nolemj piešķirt finansējumu 
2 250 eiro apmērā informācijas 
tehnoloģiju pilnveidošanai un ie-
gādei (35 cietajiem diskiem, kas 
uzlabos datora ātrdarbību, sama-
zinās elektroenerģijas patēriņu 
un palielinās darba efektivitāti, 
kā arī 4 portatīvajiem datoriem 
apmācības procesa organizēša-
nai) no budžetā investīciju plānā 
attīstības programmas 2021.–
2027. gadam izstrādei paredzēta-
jiem līdzekļiem.

Par finansējuma 
piešķiršanu Madonas 
bērnu un jaunatnes 
sporta skolai

Nolemj piešķirt papildu fi-
nansējumu Madonas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas inven-
tāra iegādei augstus sasniegu-
mus guvušo izglītojamo mācību 
treniņu apstākļu uzlabošanai 
(inventāra iegāde distanču slē-
pošanā, slēpju zābaki 4 gb.) un 
padziļinātajām medicīniskajām 
pārbaudēm 7 440 eiro apmērā no 
nesadalītajiem budžeta līdzek-
ļiem. 

Par Madonas 
novada 
pašvaldības 
autoceļu un ielu 

uzturēšanai paredzēto 
naudas līdzekļu 
sadalījumu

Apstiprina saskaņā ar 
22.12.2015. „Madonas novada paš-
valdības ceļu fonda pārvaldīšanas 
kārtība” 3. daļu Madonas novada 
pašvaldības autoceļu un ielu uztu-
rēšanai paredzēto naudas līdzekļu 
sadalījumu Madonas novada paš-
valdības pagastu pārvaldēm un 
Madonas pilsētai 2020. gadā.

Par finansējuma 
piešķiršanu tautas 
namam “Kalnagravas” 
Sarkaņu pagastā

Nolemj piešķirt finansējumu 
stacionārā projektora ar ekrā-
nu un portatīvā datora iegādei 
tautas namam “Kalnagravas” 
8 447,93 eiro apmērā no 2018. 
gada nekustamā īpašuma no-
dokļa pārpildes. 

Projekta “Publisko ceļu 
izbūve uz uzņēmumiem 
Bērzaunes pagastā” 
iesnieguma iesniegšanu 
un nepieciešamā 
līdzfinansējuma 
nodrošināšanu

Nolemj apstiprināt projekta 
iesniegumu “Publisko ceļu iz-
būve uz uzņēmumiem Bērzau-
nes pagastā” ar mērķi 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.

Projekta kopējās izmaksas  – 
68 8849,38 eiro. Nodrošināt pro-
jektam nepieciešamo Madonas 
novada pašvaldības līdzfinansē-
jumu 107 917,53 eiro jeb 15,67%, 
kā arī priekšfinansējumu 10% 
apmērā no ERAF un valsts 
budžeta dotācijas kopsummas 
58 093,18 eiro, ņemot aizņēmu-
mu Valsts kasē.

Par ceļu uzturēšanu 
ziemas periodā

Uzdod Madonas novada paš-
valdības pagastu pārvaldēm 
Madonas novada pagastu teri-
torijās nodrošināt ceļu tīrīšanu 
no sniega 2020. gadā līdz visām 
lauku viensētām, kuras ziemas 

periodā ir apdzīvotas, uzņēmu-
miem un sabiedriskas nozīmes 
objektiem, kuru īpašnieki nav 
atteikušies no sniega tīrīšanas. 
Sniega tīrīšanas darbu finansē-
šanas avots – pārvaldes pamat-
budžetā ceļu uzturēšanai pare-
dzētie līdzekļi.

Projekta “Industriālās 
zonas, biznesa 
attīstības centra un 
uzņēmējdarbības 
infrastruktūras izveide 
Madonas novadā” 
iesnieguma iesniegšanu 
un nepieciešamā 
līdzfinansējuma 
nodrošināšanu

Nolemj apstiprināt projekta 
iesniegumu “Industriālās zo-
nas, biznesa attīstības centra un 
uzņēmējdarbības infrastruktū-
ras izveide Madonas novadā”. Tā 
mērķis – teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās teritori-
jas atbilstoši pašvaldību integrē-
tajām attīstības programmām.

Nr.
p.k.

Pārvalde

Kopā:
Sadalījuma 
koeficients  
(% no kop.

fin.)

No 
pašvaldības 

budžeta 
(EUR)

No ceļu 
fonda (EUR)

Pavisam 
kopā (EUR)

1. MADONA 154744 247712 402456 37,89
2. ARONAS PAGASTS 21379 34223 55602 5,24
3. BARKAVAS PAGASTS 19009 30430 49439 4,66
4. BĒRZAUNES PAGASTS 18173 29092 47265 4,45
5. DZELZAVAS PAGASTS 15065 24116 39181 3,69
6. KALSNAVAS PAGASTS 25624 41018 66642 6,27
7. LAZDONAS PAGASTS 6706 10736 17442 1,64
8. LIEZĒRES PAGASTS 19594 31366 50960 4,80
9. ĻAUDONAS PAGASTS 22309 35713 58022 5,46
10. MĀRCIENAS PAGASTS 14357 22983 37340 3,52
11. MĒTRIENAS PAGASTS 18861 30193 49054 4,62
12. OŠUPES PAGASTS 18476 29576 48052 4,52
13. PRAULIENAS PAGASTS 20573 32932 53505 5,04
14. SARKAŅU PAGASTS 20916 33481 54397 5,12
15. VESTIENAS PAGASTS 12567 20117 32684 3,08

KOPĀ: 408353 653688 1062041 100,00
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Madonas novada pašvaldības domes  
28. novembra sēdes lēmumu pārskats

Par Madonas 
novada 
bāriņtiesas 
locekli

Par Madonas novada bāriņ-
tiesas locekli ar 09.12.2019. uz 
pieciem gadiem ievēl Mariku 
Prokiraiti.

Par finansējuma 
piešķiršanu SIA 
“Madonas slimnīca” 
pamatkapitāla 
palielināšanai

Nolemj piešķirt SIA “Ma-
donas slimnīca”, reģistrācijas 
Nr. 40003356507, finansējumu 

50 000 eiro apmērā pamatka-
pitāla palielināšanai SIA “Ma-
donas slimnīca” atbrīvoto telpu 
pārbūvei un operāciju zāles ap-
rīkojuma iegādei ar mērķi mazi-
nāt slimnīcas esošo operāciju zā-
ļu noslogojumu un arī turpmāk 
nodrošināt speciālistu piesaisti 
no vadošajām klīnikām un ie-
spēju uzsākt darbu pašvaldības 
atbalstītajiem jaunajiem speciā-
listiem. Finansējumu piešķirt 
no Madonas novada pašvaldības 
2019. gada investīciju plānā plā-
notā finansējuma.

Par finansējuma 
piešķiršanu SIA 
“Bērzaunes komunālais 

uzņēmums” 
pamatkapitāla 
palielināšanai 

siltums
Madonas

ūdens
Madonas

slimnīca
Madonas

namsaimnieks
Madonas

komunālais
uzņēmums

Kalsnavas
komunālais
uzņēmums

Bērzaunes

Nolemj piešķirt SIA “Bēr-
zaunes komunālais uzņēmums”,  
reģistrācijas Nr. 48703002782, fi-
nansējumu 7 483  eiro apmērā pa-
matkapitāla palielināšanai būv- 
projekta “Katlumājas un centra- 
lizētas siltumapgādes sistēmas  
jaunbūve” izmaksu segšanai. Fi-
nansējumu piešķirt no Vestienas 
pagasta pārvaldes budžeta.

Projekta ietvaros ir izstrā-
dāts būvprojekts, kurā tiek pa-
redzēts veikt jaunas katlumā-
jas būvniecību un siltumtīklu 
izbūvi, paredzot tai pieslēgt 
Vestienas pagasta iestādes – 
bērnudārzu, kultūras namu, 
pamatskolu, pamatskolas spor-
ta zāli, pamatskolas internāta 
ēku, pagasta pārvaldes ēku un 
SIA “Kadiķi” īpašumu.

Par slēpju iegādi 
sporta un atpūtas bāzē 
“Smeceres sils”

Nolemj piešķirt finansējumu 
slēpju inventāra (85 komplek-
tu – slēpes, nūjas, slēpju stipri-

nājumi, slēpju zābaki) iegādei 
Sporta un atpūtas bāzei “Sme-
ceres sils” 11 640,58 eiro apmē-
rā no pašvaldības budžeta 2019. 
gada nesadalītajiem līdzekļiem.   
Tie nepieciešami jaunajām slē-
potāju un biatlonistu grupām, 
kā arī skolām nodrošinot slēpo-
šanas iespējas mācību stundu 
laikā.

Sagatavoja  
DACE CIPULE, 

lietvedības darbu speciāliste

Ar lēmumu pilnu tekstu
var iepazīties  

www.madona.lv vai
klientu apkalpošanas zālē 

Saieta laukumā 1

Kopējās projekta izmaksas 
396 4018,49 eiro. Nodrošināt 
projektam nepieciešamo Mado-
nas novada pašvaldības līdzfi-
nansējumu 594 602,77 eiro jeb 
15%, kā arī priekšfinansējumu 
10% apmērā no ERAF kopsum-
mas – 336 941,57 eiro, ņemot aiz-
ņēmumu Valsts kasē.

Projektā plānotās darbības 
ir laukuma izbūve, noliktavas 
ēkas un angāra jaunbūve, zemes 
iegāde Sauleskalnā un biznesa 
attīstības centra izveide Mado-
nas pilsētā.

Par biedrības  
“Mēs saviem bērniem” 
atbrīvošanu no telpu 
nomas maksas

Nolemj atbrīvot biedrību 
“Mēs saviem bērniem” no telpu 
nomas maksas par Madonas pil-
sētas kultūras nama lielās zāles 
izmantošanu festivāla “Zem vie-
nas saules” norisei, kas norisinā-
jās 2019. gada 8. novembrī. Aprē-
ķinātie telpu nomas neieņemtie 

ienākumi sastāda 257,73 eiro.
Biedrības “Mēs saviem bēr-

niem” mērķis ir noorganizēt 
mūzikas, deju un teātra festivā-
lu Madonas reģionā “Zem vie-
nas saules” bērniem, jauniešiem 
un pieaugušajiem ar dažādiem 
funkcionāliem traucējumiem. 
Veicināt bērnu, jauniešu un pie-
augušo ar dažādiem funkcionā-
liem traucējumiem integrēšanos 
mūsdienu mainīgajā sabiedrībā.        

Par Latvijas Sarkanā 
krusta Madonas 
komitejas budžeta 
pieprasījumu  
2020. gadam

Nolemj atbalstīt Latvijas Sar-
kanā krusta Madonas komitejas 
lūgumu un ieteikt Madonas no-
vada pašvaldības Finanšu noda-
ļai, izstrādājot pašvaldības 2020. 
gada budžeta projektu,  paredzēt 
Latvijas Sarkanā krusta Mado-
nas komitejas darbības nodroši-
nāšanai 1 503 eiro.

Par Madonas pilsētas 
pensionāru biedrības 
budžeta pieprasījumu 
2020. gadam

Nolemj atbalstīt Madonas 
pensionāru biedrības lūgumu 
un ieteikt Madonas novada paš-
valdības Finanšu nodaļai, iz-
strādājot pašvaldības 2020. gada 
budžeta projektu, paredzēt  Ma-
donas pilsētas pensionāru bied-
rībai 1 600 eiro.

Par Madonas novada 
politiski represēto 
biedrības budžeta 
pieprasījumu 2020. gadam

Nolemj atbalstīt Madonas 
novada politiski represēto bied-
rības lūgumu un ieteikt Mado-
nas novada pašvaldības Finanšu 
nodaļai, izstrādājot pašvaldības 
2020. gada budžeta projektu,  pa-
redzēt  Madonas novada politiski  
represēto  biedrības aktivitāšu 
nodrošināšanai 1 500 eiro.

Par ielu apgaismojuma 
projekta izmaksu 
apstiprināšanu

Nolemj apstiprināt projekta 
“Ieviest un demonstrēt viedās 
pilsētvides tehnoloģijas Madonas 
pilsētā, nomainot ielu apgaismo-
jumu uz LED apgaismojumu ar 
viedo vadību”, ident. Nr. EKII – 
3/12, izmaksas.

Izmaksu pozīcija Finansējums, EUR
Projekta kopējās 
izmaksas

756 751, 55

Attiecināmās 
izmaksas, t.sk.

753 847,55

EKII finansējums 
64%

482 462,43

Pašvaldības 
finansējums 36%

271 385,12

Neattiecināmas 
izmaksas 
(Publicitāte)

2 904,00

Ieguvumi no projekta īsteno-
šanas:

· Pēc projekta aktivitāšu īs-
tenošanas, elektroenerģijas pa-
tēriņš apgaismojumam ar viedo 

vadības sistēmu gadā tiks sama-
zināts par 498 592 kWh (pirms 
projekta elektroenerģijas patē-
riņš 675 472 KWh)), kas dos CO2 
emisiju samazinājumu 54 347 kg 
CO2. Izmaksas par elektroener-
ģiju gadā tiks samazinātas par 
84 461,56 eiro.

· Apgaismojumu paredzēts 
nomainīt 60 ielās, nomainot 889 
esošās nātrija tipa lampas uz jau-
nām LED tipa lampām.

· Īstenojot projekta aktivi-
tātes, projektā paredzēts, ka 
pašvaldība projekta īstenošanai 
nodrošinās līdzfinansējumu 
271 385,12 eiro apmērā, kas 
pašvaldībai, uzstādot LED ap-
gaismojumu, atmaksāsies 3,26 
gados.

· Esošās 889 nātrija tipa 
lampas pēc to demontāžas tiks 
nodotas pēc pieprasījuma pagas-
tu pārvaldēm.

Iepirkuma procedūras rezul-
tātā Madonas novada pašvaldī-
bas iepirkuma komisija ir nolē-
musi piešķirt līguma slēgšanas 
tiesības SIA “Vizulo Solutions”.  

siltums
Madonas

ūdens
Madonas

slimnīca
Madonas

namsaimnieks
Madonas

komunālais
uzņēmums

Kalsnavas
komunālais
uzņēmums

Bērzaunes

No 2018. gada 25. maija  
Latvijā personas datu apstrādes 
prasību ievērošanā  
ir piemērota Eiropas Savienības 
Vispārīgā datu aizsardzības 
regula, kas ir saistoša arī 
sabiedriskā ūdenssaimniecības 
pakalpojuma sniedzējam  
AS “Madonas ūdens”.

Tāpēc, atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām, ir izstrādāti lī-
gumi jaunā redakcijā, kuros:

· iekļauti punkti par fizisko 
personu datu aizsardzību;

· pielikums  Nr. 1 par izvē-
les iespējām saņemt rēķinus;

· pielikums Nr. 2 par attā-
linātu ūdens uzskaites mērapa-
rātu nolasīšanas pakalpojuma 
apmaksu (ja tāds ir).

Klientu ērtībai Madonas 
pilsētā, piedāvājam līgumu 
pārslēgšanu ar kurjera starp-
niecību pēc darba laika, savā 

dzīves vietā. Par kurjera iera-
šanos konkrētā daudzdzīvokļu 
mājā, paziņojam atsevišķi. Ja 
klientam šāds līguma slēg-
šanas veids nav pieņemams, 
lūgums  to veikt ierodoties 
personīgi  Raiņa ielā 54, Ma-
dona, AS “Madonas ūdens”  
administrācijas ēkā, abonentu 
daļā, iepriekš saskaņojot pa tel. 
64807073 vai e-pastu: info@
madonasudens.lv.  

Saskaņojot ierašanos lai-
ku, līgums jau būs sagatavots 
un klientam formalitāšu kār-

tošana aizņems minimālu lai-
ku.

Līgumus pārslēgt ir iespē-
jams arī attālināti, izmantojot 
elektronisko parakstu. Šādā 
gadījumā tas ir jāpiesaka, sazi-
noties pa iepriekš minēto telefo-
nu vai elektroniski uz e-pastu: 
info@madonasudens.lv. 

Atgādinām, ka visiem AS 
“Madonas ūdens” pakalpojumu 
lietotājiem ir jānoslēdz līgums, 
ja līdz šim kādu iemeslu pēc tas 
nav izdarīts. 

No šī gada 1. decembra  ir mai-
nīts AS “Madonas ūdens” abo-
nentu daļas darba laiks, kurš ir 
sekojošs:
• Pirmdien:  

no 8.00 līdz 18.00;
• Otrdien, trešdien,  

ceturtdien: no 8.00 līdz 16.30;
• Piektdien:  

no 8.00 līdz 15.00;
pusdienas pārtraukums  
katru dienu no 12.30 līdz 13.00

AS “MADONAS ŪDENS” 
ABONENTU DAĻA   

AS “Madonas ūdens” līgumu pārslēgšana turpinās

Madonas novada pašvaldības 
dome 2019. gada 31. oktobrī 
apstiprināja lēmumu  
Nr. 524 (protokols Nr 21.,  
24. p.) “Par “Lokālplānojuma 
izstrādi nekustamajā īpašumā 
“Strauti”, Bērzaunes pagastā, 
Madonas novadā, zemes vienībā 

ar kadastra apzīmējumu 
7046 009 0007, kas groza 
Madonas novada teritorijas 
plānojumu” un Vides pārskata 
redakcijas nodošanu publiskajai 
apspriešanai.”

Publiskā apspriešana ilgs no 

2019.  gada 14. novembra līdz 13. 
decembrim.

Ar informāciju par plāno-
šanas dokumentiem un Vides 
pārskata projektu ir iespēja 
iepazīties www.madona.lv, un 
klātienē Madonas novada paš-
valdībā, Saieta laukumā 1, Ma-

donā, 101. kabinetā.
Rakstiskus priekšlikumus 

un ierosinājumus par lokālplā-
nojuma un vides pārskata re-
dakciju iesniegt Madonas nova-
da pašvaldībā, Saieta laukumā 
1, 101.kab., Madonā, LV-4801 
vai elektroniski pa e-pastu: do-

me@madona.lv līdz 2019. gada 
13. decembrim, fiziskām perso-
nām norādot vārdu, uzvārdu, 
dzīves vietas adresi, juridiskām 
personām norādot reģistrācijas 
numuru, reģistrācijas un darbī-
bas vietas adresi.” 

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu
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Jauno gadu vēlamies iesākt 
ar brīnišķīgu muzikālu 
sarīkojumu, tādēļ 10. janvārī 
plkst. 17.00 aicinām uz 
arfistes Dārtas Tisenkopfas 
un novadnieces, vijolnieces 
Rasas Kumsāres kamermūzikas 
koncertu Madonas muzeja 
Izstāžu zālēs!

Arfistei Dārtai šis būs ot-
rais koncerts Madonā. Pirmo 
reizi Dārta koncertēja muze-
ja 75. gadu dzimšanas dienā. 
Koncerta viesi noteikti atceras, 
ka pirmais koncerts muzejā bi-
ja “improvizēts” uz pēdējā brīdī 
no Latvijas Nacionālās operas 
īrēta instrumenta. Dārta atzi-
nīgi novērtēja muzeja zāles no 
akustiskā viedokļa  un izteica 
vēlmi viesoties pie mums vēl-
reiz. 10. janvārī arfiste muzicēs 
uz itāļu firmas Liuteria Morbi-
delli piešķirtā instrumenta.  

Dārta Tisenkopfa 2018. ga-
dā ar izcilību absolvējusi un 

Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzeja izstāžu 
zālēs šī gada 21. decembrī, 
sestdien, plkst. 13.00 tiks 
atklāta mākslinieka Artūra 
Vītiņa izstāde “Redzamais. 
Neredzamais”. 

Pats autors par savas izstā-
des ideju saka: “Glezna kā pār-
dzīvojums, nevis informatīvs 
materiāls. Katram laikam ir 
sava estētiskā naratīva, kon-
teksts. Laba māksla uzrunā cil-
vēka jūtas, ne tik daudz sajūtas. 
Sajūtas ir jūtu izpausme – tas 
kā cilvēks reaģē uz apkārtējo 
pasauli, jūtas balstās viņa iek-
šējā pasaulē. Te liela nozīme ir 
ideāliem, vērtībām, kas nosaka 
virzienu.

Mākslas darba uztvere bals-

tās uz tēlaino, nevis analītisko 
domāšanu. No skatītāja ir atkarī-
ga spēja just, (iz)tēlot (par atbal-
sta punktu ņemot konkrēto dar-
bu), interpretēt. Jautājums – kā 
redzamais attiecas uz paša pie-
redzi? Mākslas darbam ir jābūt 
saprotamam visiem, jautājums 
ir – kādu valodu ir jālieto tā nola-
sīšanai – vai tā ir reprezentācija, 
viedokļa paušana, iekšējo pārdzī-
vojumu, stāvokļa izpausme.

Viena no mākslas īpašī-
bām ir estetizēt dabu, cilvē-
kus, priekšmetus. Estētika un 
gaume ir iegūstamas vērtības, 
tātad attīstāmas, vai degradē-
jamas. Gaumes spriedums nav 
loģisks vai izzinošs spriedums. 
Skaistuma augstāko pakāpi 
izsaka trīs vērtības – forma, 
saturs, derīgums. Skaistums 
izriet no dabiskuma, patiesu-
ma.

Cilvēka dabā no Dieva ir 
ielikta vēlme pacelties pāri 
ikdienai, parastajam, ierasta-

jam – transcendēt. Bet tran-
scendence ir iespējama dažā-
dos veidos un var novest pie 
dažādiem mērķiem. Mākslas 
uzdevums ir šo transcenden-
ci ievirzīt pareizajā gultnē – 
virzienā uz iekšu, kas ved pie 
atklāsmes par sevi un Dievu. 
Mākslinieks attēlo subjektīvo 

realitāti, jautājums – cik lielā 
mērā tā atbilst objektīvajai un 
cik tas konkrētajā gadījumā 
ir svarīgi. Forma ir pakārtota 
idejai un ideju izsaka ar for-
mu. Mākslas darbs ir atrauts 
no realitātes, tādā ziņā, ka tas 
nav tikai attēls, bet tas, kas 
stāv aiz – idejas nesējs.” 

Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzeja izstāžu 
zālēs, no šī gada 13. decembra, 
piektdienas, būs skatāma 
Alūksnes latviešu tautas 
lietišķās mākslas studijas 
“Kalme” izstāde “No dabas 
ziedu vainadziņš, man krāsains 
dzīpariņš”. 

Studija savu darbību uzsā-
kusi 1966. gada rudenī un ap-
vieno dažādu paaudžu un pro-
fesiju dalībniekus, kuri veido 
savu brīnišķīgo pasauli, radoši 
darbojoties – aužot, adot, tam-
borējot, izšujot. Studijas dalīb-
nieku virsuzdevums ir nodro-
šināt tautas lietišķās mākslas 
saglabāšanu, popularizēšanu, 
pārmantošanu un nodošanu 

tālāk jaunajām dalībniecēm, 
paralēli veicinot radošo attīs-
tību.

“Izstādē piedalās 12 stu-
dijas dalībnieces, kuras sa-
vus darbus darinājušas no 
dzijas, kas krāsotas ar augu 
krāsvielām. Latvijas daba ir 
krāšņa, krāsu tajā ir daudz, 
un krāsas mums ir visapkārt. 
Lai no katra auga maksimāli 
iegūtu krāsu nianšu bagātī-
bu, tika izmantotas dažādas 
auga daļas (saknes, ziedi, lak-
sti, lapas, mizas), kā arī dažā-
di  kodinātāji. Šāda krāsoša-
na ir izveidojusies kā tautas 
mākslas nozare, kurā katra 
meistare parāda savu amata 
prasmi, pārmantotos, no da-
žādiem avotiem apgūtos un 

beigām, no augu vākšanas 
līdz nokrāsotās dzijas skalo-
šanai un žāvēšanai, izveidojot 
kompozīciju un aužot vai adot 
tiek pie gatava izstrādājuma”, 
stāsta studijas vadītāja Ineta 
Leja

Ar dabas krāsu bagātību 
esat aicināti iepazīties no  13. 
decembra, Madonas Novadpēt-
niecības un mākslas muzeja iz-
stāžu zālēs, mansardā, Skolas 
ielā 10a.  Izstāde  būs apska-
tāma līdz 2020. gada 16. feb-
ruārim.

Informāciju sagatavoja  
ELĪNA KRUPKO,  

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja 

Mākslas nodaļas vadītāja

ieguvusi maģistra grādu arfas 
spēles specializācijā Parmas 
konservatorijā Itālijā pie profe-
sores Emanuelas Degli Esposti. 
Studējot apguvusi arī baroka 
lautas spēli pie profesora Gian 
Luca Lastraioli. Mūziķe gu-
vusi atzinību vairākos starp-

tautiskos konkursos, šajā gadā 
septembrī ieguva 3. prēmiju 
International Harp Competition 
“Suoni D’Arpa” Itālijā.

Vijolniece Rasa Kumsāre 
ir mūsu novadniece, beigusi 
J.Norviļa Madonas mūzikas 

skolu, mācījusies E.Dārziņa 
mūzikas vidusskolā un J.Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā, 
bakalaura grāds iegūts 2013. 
gadā Roterdamas mūzikas 
augstskolā. Rasa piedalījusies 
jauniešu orķestru projektos 
Norvēģijā, Beļģijā un Vācijā, ar 

Artūra Vītiņa personālizstāde “Redzamais. Neredzamais”
Mākslinieks, kurš cēlies no 

Ogres, vairāk kā piecus gadus 
ir dzīvojis Madonā un papildi-
nājis Madonas kultūras vidi 
ikdienas darbā, tagad ir iz-
veidojis personālizstādi, kurā 
piedāvā ielūkoties savā iekšējā 
pasaulē un skatījumā uz to. 

Ar mākslinieka krāsai-
nās pasaules pārdzīvojumiem 
gleznās varēs iepazīties izstā-
dē “Redzamais. Neredzamais” 
21. decembrī plkst. 13.00 at-
klāšanas pasākumā Madonas 
Novadpētniecības un mākslas 
muzeja izstāžu zālēs, lielajās 
zālēs, Skolas ielā 10a.  Ieeja 
pasākuma dienā bez maksas. 
Izstāde  būs apskatāma līdz 
2020. gada 2. februārim.

Informāciju sagatavoja  
ELĪNA KRUPKO,  

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja 

Mākslas nodaļas vadītāja

Latviešu tautas lietišķās mākslas studijas “Kalme” izstāde  
„No dabas ziedu vainadziņš, man krāsains dzīpariņš”

eksperimentos atrastos darba 
paņēmienus. Meistares pie šī 

darba ir strādājušas jau vairāk 
nekā 4 gadus, no sākuma līdz 

Jaunā gada dāvana Madonas muzeja draugiem un apmeklētājiem!
dažādiem sastāviem koncertē-
jusi daudzviet pasaulē (Nīder-
landē, Austrijā, Šveicē, Norvē-
ģijā, Latvijā un citur). Ieguvusi 
zināšanas, arī pašai piedaloties 
meistarklasēs pie Jeruzale-
mes stīgu kvarteta pirmās 
vijoles Aleksandra Pavlovska 
(Alexander Pavlovsky), tāpat 
pie Bostonas Universitātes vi-
joles pasniedzējiem Dana Ma-
zurkēviča (Dana Mazurkevich) 
un Jurija Mazurkēviča (Yuri 
Mazurkevich). 2015. gadā Rasa 
pieaicināta kā pedagogs bērnu 
un jauniešu teātra un mūzi-
kas festivālā Academie Lyrique 
Francijā.

Ieeja koncertā ir bez mak-
sas! 

Informāciju sagatavoja  
ZANE GRĪNVALDE, 

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja 

Izglītojošā darba nodaļas 
vadītāja

Vijolniece Rasa Kumsāre. Arfiste Dārta Tisenkopfa.
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Madonas novada pašvaldībai 
kopš 2019. gada oktobra 
vidus ir jauna izpilddirektore 
Vita Robalte, kura novadā 
pavadījusi savu bērnību un 
vairākus darba gadus, tomēr 
šis amats ļāvis atgriezties 
novadā pēc darba Rīgā. Par 
to, kā ar darba pienākumiem 
veicies pirmajā darba mēnesī, 
pašreiz aktuālajiem un 
plānotajiem projektiem pilsētā 
un novada pagastos, sarunas 
turpinājumā. 

Kādi iespaidi, mēnesi esot 
Madonas novada pašvaldības 
izpilddirektores amatā? 

Veicamo darbu ir daudz – 
tas ir skaidrs. Patiesību sakot, 
vienmēr tuvs bijis Madonas 
novads un tā apkārtne. Pieņe-
mot šo izaicinājumu, kļūstot 
par novada pašvaldības iz-
pilddirektori, esmu atgriezu-
sies no salīdzinoši īslaicīgas 
prombūtnes. Pirms tam ak-
tīvi strādāju pie Gaiziņkalna 
apkārtnes investīciju plānu 
realizēšanas un tūristu pie-
saistes reģionam. Madonas 
novadā ir Latvijas augstākais 
kalns – tas kalpo par pateicīgu 
saķeres punktu, tikai jāmāk 
izmantot šīs iespējas tā, lai ie-
guvums būtu ne tikai atseviš-
ķiem uzņēmējiem, bet sabied-
rībai kopumā. Gaiziņa labā 
darīšu visu, kas manos spē-
kos. Tā ir mana misija! Jāsaka 
gan, ka atbildīgajā ministrijā, 
mainoties politiskajai vadībai, 
process ir apstājies. Tomēr tas 
nav iemesls, lai mestu mieru. 

Jau no bērnības esmu ra-
dusi strādāt cītīgi un uzņem-
ties atbildību par paveikto. 
Tāda ir mana darba ētika. 
Tieši bērnības atmiņas pava-
da mūs visa mūža garumā. 
Bērnībā likti pamati manai 
ticībai Augstākajam, Dievam, 
kas seko līdzi katram mūsu 
solim. Esmu pārliecināta, ka 
par paveiktajiem darbiem reiz 
būs jādod norēķins, bet tai pat 
laikā Dievs ir visur klāt esošs, 
piedodošs un mīlošs. Esmu 
mācīta, ka nav mazsvarīgu 
darbu. Katru uzticēto pienā-
kumu jāpaveic visaugstākajā 
iespējamā kvalitātē. 

Kas līdz šim pagūts?

Lai iepazītu jauno darba 
vidi un saprastu to, cik rezul-
tatīvi dažādi darbi virzījušies 
līdz šim, esmu viesojusies vi-
sos novada pagastos, lai iepa-
zītos klātienē ar katra pagas-
ta pārvaldes vadītāju un viņu 
komandām. Esmu iepazinu-

sies ar pagastu aktualitātēm, 
iesāktajiem un plānotajiem 
darbiem, tiekoties ar pagastu 
izglītības iestāžu direktoriem, 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
vadītājiem, bibliotēku vadītā-
jiem, sociālo aprūpes iestāžu 
(pansionātu un dienas centru) 
vadītājiem, tāpat ar kultūras 
darba organizatoriem, kā arī 
ar novada sociālā dienesta va-
dību un darbiniekiem novadā. 
Darbu sarakstā vēl iepazīša-
nās ar Madonas pilsētas iestā-
žu vadītājiem un projektiem, 
lai kopīgiem spēkiem rastu ce-
ļu attīstībai. 

Līdzšinējā darba pieredze 
saistīta ne tikai ar vadošiem 
amatiem valsts pārvaldē un 
privātajā sektorā, bet arī ar 
praktisko pieredzi projektu 
vadīšanā – iesaistot visas ie-
interesētās puses kopīga, iz-
svērta lēmuma pieņemšanai, 
lai rezultāts būtu ekonomiski 
pamatots, kā arī – sabiedrībai 
saprotams. Izprotot, cik svarī-
ga un atbildīga joma pašvaldī-
bai ir izglītība, esmu izvirzījusi 
to par vienu no savām priori-
tātēm, kur mana līdzšinējā 
pieredze var noderēt, ņemot 
vērā pašreiz aktuālos projek-
tus izglītības jomā. Norisinās 
Madonas pilsētas vidusskolas 
rekonstrukcija. Pašlaik esam 

fināla fāzē – būvprojekts no-
dots ekspertīzei un šobrīd ak-
tīvi norit darbs pie publiskā 
iepirkuma dokumentu pro-
jektu sagatavošanas būvdar-
bu iepirkumam. Kā vēl viena 
no aktualitātēm – Madonas 
valsts ģimnāzijas renovācijas 
būvdarbu pārraudzība. Esmu 
iepazinusies ar akceptēto būv-
projektu, tostarp, ar būvdarbu 
līdzšinējo izpildi. No pašvaldī-
bas puses veiksmīgākai pro-
jekta realizācijai nodrošinām 
ģimnāzijas renovācijas būv-
darbu pārraudzību. 

Būvdarbu pārraudzība no-
risinās arī Bērzaunes pagastā 
Sauleskalna Tautas nama re-
konstrukcijas ietvaros, Vestie-
nas skolas sporta zāles atjau-
nošanas darbos, kas ir bijušais 
zirgu stallis, kā arī vēl vienā, 
pašvaldībai ļoti svarīgā – so-
ciālajā – jomā – Ļaudonas pan-
sionātā, kur iedzīvotāju ērtībai 
tiek izbūvēts lifts. 

Jāatzīst, ka profesionālās 
zināšanas un iepriekšējā darba 
pieredze ir lieti noderējusi, arī 
izskatot jau augusta mēnesī 
uz saskaņošanu iesniegto būv-
projektu par tipogrāfijas ēkas 
rekonstrukciju pilsētas centrā, 
kā rezultātā, esam atraduši 
ekonomiski pamatotāko un 
piemērotāko projekta risināju-

Vita Robalte: pildot darba pienākumus,  
svarīga objektivitāte 

novietotu auto, turklāt tas ir 
bez maksas… Var atrast vietu, 
kur valda klusums – lai ikdie-
nas skrējienā atvilktu elpu. 

Ko Jūs ieteiktu tiem, kam arī 
plānā atgriezties uz dzīvi  
novadā? 

Uzdrīkstaties atgriezieties 
savās lauku mājās un sākt sa-
vu biznesu. Madonas novads 
ir draudzīgs kā topošajiem, tā 
arī jau esošajiem uzņēmējiem. 
Tāpat arī sporta, kultūras un 
izglītības infrastruktūra ir at-
tīstīta un laba.

Secinot par atbildību, kas nāk 
līdz ar izpilddirektores amatu...

Atskatoties uz aizgājušā 
mēnesī paveikto, piedzīvoto, 
redzēto, dzirdēto, iedzīvotāju 
iesniegumos izlasīto, man ir 
jāsecina, ka izpilddirektora 
amatu pildīt vietējam varētu 
izrādīties ļoti sarežģīti. Latvija 
ir maza, bet novads – teritoriā-
li ir vēl mazāks, kur viens otru 
zina, pazīst, ir radi, draugi, pa-
ziņas vai arī ikdienā ir nācies 
cits citam izpalīdzēt… Mēs 
apzināmies, ka, lai arī darba 
līgums tiek noslēgts uz neno-
teiktu laiku, amats (jebkurš) 
mums tiek uzticēts uz kādu 
laiku – citam garāku, citam 
īsāku. Amats valsts un pašval-
dību iestādēs uzliek zināmus 
pienākumus un atbildību ne 
tikai likuma, bet arī sabiedrī-
bas priekšā. 

Ikdienas darbā redzot, ar 
kādām samilzušām problē-
mām cilvēki atnāk uz paš-
valdību, pieņemu, izmantojot 
iespēju, ka esmu “jauniņā” 
man ir jāsaskaras ar faktu, ka 
viņu “sāpes” vai pat sadzīvis-
kas problēmas nav atrisinātas 
(varbūt netika risinātas) pat 
desmitu gadu garumā. 

No tā secinu, ka esmu, pa-
šai nezinot, nokļuvusi privili-
ģētā stāvoklī. Man ir iespēja, 
pildot man uzticētos pienā-
kums, saglabāt man svarīgus 
principus – mērķtiecīgumu, 
godīgumu, efektivitāti, objek-
tivitāti lēmumu pieņemšanā 
un profesionālismu tā iemesla 
dēļ, ka personīgi teju nevienu 
nepazīstu. Tāpēc ļoti būtiski, 
ka pirmā mēneša laikā esmu 
iepazinusi pagasta pārvalžu 
vadītājus un pašvaldības ies-
tāžu vadītājus. Esmu atgrie-
zusies savā Tēvu zemē, bet 
absolūti nezinu, kurš kuram 
ir rads, draugs vai paziņa. 
Amats reiz beigsies, bet kai-
miņi, radi paliek uz mūžu. Un 
šo prast nošķirt, pildot darba 
pienākumus, spējot būt mak-
simāli objektīvam, godīgam 
un profesionālam, tas ir ļoti 
svarīgi.

 

Madonas novada  
pašvaldība

Tiekoties ar Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu, Tieslietu namu apskatot.                  Agra Veckalniņa foto

mu – esam būvprojekta izstrā-
des finiša taisnē. 

Patreiz novada teritorijā ir 
virkne būvprojektu, kas izska-
tīti, bet turpinās aktīvs darbs 
ar projektētājiem, piemēram, 
Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzeja  rekons-
trukcija, lai nodrošinātu vides 
pieejamību, kā arī pirmsskolas 
izglītības iestādes “Kastanī-
tis” rekonstrukcija, u.c. 

Pašvaldībā norisinās nāka-
mā gada pašvaldības budžeta 
plāna izstrāde. Esmu iepazi-
nusies ar iepriekšējos gados 
veiktā budžeta plānošanas 
pieredzi un praksi, iesniegusi 
savu redzējumu. Darbs rit pil-
nā sparā.

Lai arī ko es darītu, iedziļi-
nos detaļās, aizrokos līdz sak-
nei, un tikai tad pieņemu lē-
mumu vai parakstu attiecīgus 
dokumentus. Tāda ir mana 
būtība. Vēlos būt maksimāli 
objektīva, esot daļa no lielākas 
komandas. Palīdzot cits citam 
ikdienā,  lietas virzās raitāk 
un rezultatīvāk. Pieņemu, ka 
visi strādājam vienam mēr-
ķim – novada un tā iedzīvotāju 
labklājības celšanai.

Kādi ir plānotie darbi līdz gada 
beigām? 

Godam paveikt iesāktos 
darbus un novest tos līdz re-
zultātam. Piemēram, tipo-
grāfijas ēkas rekonstrukcijas 
būvprojekta apstiprināšana, 
kā arī ES projektu iesniegšana 
apstiprināšanai, kuru rezultā-
tā varētu pretendēt uz papildu 
atbalstu uzņēmējdarbības at-
tīstības veicināšanai novadā.

Kādas ir priekšrocības, 
strādājot Madonā? 

Vienmēr ir brīva vieta, lai 

Izprotot, cik svarīga un 
atbildīga joma pašvaldībai 
ir izglītība, esmu izvirzījusi 
to par vienu no savām 
prioritātēm, kur mana 
līdzšinējā pieredze var 
noderēt
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Izglītībā šis ir pārmaiņu laiks, kad 
valstī pakāpeniski  tiek ieviests  jaunais  
izglītības  saturs  un  mācīšanās  pieeja, 
kas sniedz plašākas iespējas  skolēnos 
attīstīt 21. gadsimtam atbilstošas 
kompetences, mācot bērnam pašam  
nonākt līdz atbildēm, nevis saņemt tās 
gatavā veidā, apgūt prasmes risināt 
problēmas un iegūtās zināšanas 
pielietot  reālās dzīves situācijās. 

Jaunais izglītības saturs ir organi-
zēts septiņās  cilvēka dzīves darbībai  
nozīmīgās mācību jomās, akcentējot 
zināšanu un prasmju kopveselumu, 
mazinot satura sadrusmstalotību. 
Mācību priekšmetu apguvi papildina  
attīstāmās  caurviju  prasmes: kritis-
kā domāšana un problēmrisināšana, 
jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta 
mācīšanās, sadarbība, līdzdalība, kā 
arī digitālā pratība. Mācību procesā 
ir iekļauta arī dzīvei nozīmīgu vērtī-
bu un tikumu attīstīšana, tādā veidā  
stiprinot mācību un audzināšanas  
darba vienotību.

No šī gada 1. septembra pilnvei-
dotais izglītības saturs tiek īstenots 
pirmsskolas izglītības iestādēs at-
bilstoši “Noteikumiem par valsts 
pirmsskolas izglītības vadlīnijām un 
pirmsskolas izglītības programmu 
paraugiem”.  Skolās jaunā pamatizglī-
tības  un vispārējās vidējās izglītības 
standarta ieviešana   tiks  pakāpeniski  
uzsākta  no 2020. gada 1. septembra 
1., 4., 7. un 10. klasē. No 2021. gada 

1. septembra  jaunais  izglītības saturs  
tiks ieviests 2., 5., 8. un 11. klasē, bet  
2022./2023. mācību gadā arī 3., 6., 9. 
un 12. klasē.

Pārmaiņām mērķtiecīgi gatavojas 
visu izglītības iestāžu pedagogi, piln-
veidojot savas profesionālās kompe-
tences mācību procesa organizēšanā, 
skolotāju sadarbībā un kopīgā darba 
plānošanā. 

Ļoti svarīgi, lai arī izglītojamo ve-
cākiem veidotos dziļāka izpratne par 
jaunā izglītības  satura un pieejas  ie-
viešanas  mērķiem, akcentu maiņu un 
plānoto pārmaiņu  ieviešanas  gaitu 
attiecīgos izglītības posmos. Tādēļ 
viens no šī mācību gada galvenajiem 
uzdevumiem Madonas novada izglītī-
bas iestādēs, ieviešot  jauno izglītības 
saturu un lietpratības pieeju,  ir  stip-
rināt sadarbību  ar  vecākiem  bērnu 
individuālās izaugsmes veicināšanai.  
Būtiski ir abām pusēm – skolai un ģi-
menei – apzināties, ka mums  ir viens 
kopīgs mērķis – zinātkārs, radošs un 
dzīvespriecīgs bērns, vispusīgi attīs-
tīts, lietpratīgs un mērķtiecīgs sko-
lēns, kurš mācās ar interesi un spēj uz-
ņemties atbildību par savu veikumu.  
Veiksmīga  sadarbība  sākas  ar  sav-
starpēju uzticēšanos, kā arī vienotu 
izpratni  par  procesu kopumā,  katra  
veicamajiem uzdevumiem, pienāku-
miem un atbildības jomām. Pirms-
skolas izglītības iestādes un skolas  
izmanto  dažādas informācijas snieg-
šanas formas  vecāku iepazīstināšanai 
ar  aktuālajām izmaiņām   mācību pro-

cesā. Lai  šajā pārmaiņu laikā  skolēnu 
ģimenēm  sniegtu lielāku atbalstu, arī     
Madonas novada pašvaldības Izglītī-
bas nodaļa ir  plānojusi  diskusijas un 
sarunas ar  vecākiem,  2020. gada 29. 
janvārī Madonas kultūras namā  orga-
nizējot Madonas novada Vecāku kon-
ferenci  “Mūsdienīga izglītība:  iesais-
tīties un darīt!”.  Konferencē vēlamies 
ne tikai diskutēt par jauno izglītības 
saturu un kompetenču pieeju, bet  arī  
runāt par aktuāliem digitālā laikmeta  
bērnu audzināšanas un savstarpējās  
saskarsmes jautājumiem, vecāku lomu 
mūsdienīgas  izglītības procesā, mek-
lējot  atslēgas  veiksmīgai sadarbībai  
ģimenē  un izglītības iestādē. Piedalī-
ties konferencē esam aicinājuši Latvi-
jā labi pazīstamus, augstu novērtētus 
lektorus – psiholoģi, Māmiņu kluba 
lektori Diānu  Zandi un personiskās 
izaugsmes treneri, arī LTV raidījuma 
“Saknes debesīs” vadītāju Aleksi  Dau-
mi.

Ar precīzu konferences norises 
kārtību varēs iepazīties Madonas no-
vada pašvaldības mājaslapā, kā arī   
izglītības iestādēs. Būsim savstarpēji 
atbalstoši, gatavi iesaistīties un  darīt, 
lai  sniegtu  bērniem nepieciešamo at-
balstu viņa  izaugsmes ceļā!

Paldies par sadarbību aizvadītajā 
gadā!

Lai 2020. gads  ikvienam  ir  jaunu 
iespēju un izaugsmes laiks!

SARMĪTE JANSONE, 
Izglītības nodaļas vadītājas vietniece  

Ir pienācis Adventes laiks, kas 
mudina mūs apstāties nemitīgajā 
skrējienā, atskatīties uz aizvadīto 
laiku, novērtēt  paveikto, pakavēties 
klusumā un pārdomāt nākošā gada 
ieceres. Ziemassvētku gaidīšana gada 
tumšākajā laikā ienes īpašu gaišumu un 
rada  izjūtu pateikties par kopābūšanu, 
kopā paveikto. 

Madonas novada bibliotēkā 2019. 
gads bijis bagāts iespējām, interesan-
tiem viesiem, saistošiem notikumiem 
un aktivitātēm. Paldies sakām Janai 
Eglei, Andrim Akmentiņam, Virdžīni-
jai un Jānim Lejiņiem par viņu daudz-
veidīgo radošo veikumu un ielūkoša-
nos viņu meistardarbnīcās. Pateicoties 
VKKF atbalstam mēs varējām īstenot 
tikšanās ar dažādu nozaru literatūras 
autoriem: Karīnu Račko, Valdi Klišānu, 
Janīnu Kursīti, Daci Judinu un mūzi-
ķi Arturu Nīmani. Paldies arī projekta 
“Latvijas skolas soma” atbalstam.

Prieks par atsaucību mūsu pasāku-
mu apmeklētājiem un līdzdarbošanos 
gan Bibliotēku nedēļas piedāvātajās 
aktivitātēs – foto ar grāmatu, gan iz-
braukumā uz Broņislavas Martuževas 
Dzejas klēti Lubānā, gan Dzejas dienu 
pasākumā – brīvajā mikrofonā, kad sūtī-
jām laba vēlējumus mūsu novadniekam 
Leonam Briedim, paldies par sadarbību 
R. Blaumaņa Madonas Tautas teātra 
aktieriem un režisorei Aijai Špurei. Pal-
dies laikrakstam “Stars” un VTV par 
mūsu aktivitāšu atspoguļošanu.

Paldies vēlamies teikt mūsu šī gada 

izstāžu sadarbības partneriem: Aiva-
ram Aiviekstam, Latvijas Universitātes 
bibliotēkai un personīgi Mārītei Savi-
čai, Ievai Margai Markausai, Vidzemes 
plānošanas reģionam, „Latvieši pasau-
lē” muzejam un pētniecības centram, 
fotogrāfam Valdim Kļaviņam, māksli-
niecēm: Unai Kuklei, Agnesei Briedei, 
Helei, Latvijas Republikas Satversmes 
tiesai.

Kā novitāti bibliotēkā, sakot paldies 
Laumai Balodei, gribas atzīmēt profe-
sionālo režisores Kristīnes Krūzes teāt-
ra izrādi „Zenta Mauriņa. Dokumentā-
lie sapņi”.

Īpaši pateicības vārdi par sadarbību 
veltāmi Latvijas Universitātes Madonas 
filiāles direktorei Lolitai Kostjukovai, 
Latvijas Universitātes Akadēmiskajai 
bibliotēkai par iespēju Madonās biblio-
tēkā aplūkot ceļojošās izstādei “Johana 
Kristofa Broces (1742–1823) devums 
Latvijas novadpētniecībā: Livonijas zī-
mējumu un aprakstu kolekcija”.

Par sadarbību Eiropas Savienības 
komunikācijas jautājumos paldies sa-
kām Eiropas Komisijas pārstāvniecībai 
Latvijā, Eiropas Parlamenta Birojam 
Latvijā, Latvijas Republikas Ārlietu mi-
nistrijai, Gulbenes novada bibliotēkai, 
Alūksnes pilsētas bibliotēkai, organizā-
cijai “Zaļā brīvība”.

“Puķes, zāles, putni, koki, debesis, 
mākoņi, lietus, vējš, krusa, sniegs, pute-
nis, saule, mēness, zvaigznes… Raugi, īs-
tā grāmata, ko nenolasīties!” Tā L. Brie-
dis grāmatā “Vilcene un atraitnis” – “ja 
redzēsi ar dvēseli, ieraudzīsi visu.”  

Kad lasām, tas laiks, tie mirkļi ir ti-
kai mūsu, atvēlēsim tos sev! Lasīsim da-
bā, grāmatās un cilvēkos un tiksimies 
bibliotēkā! 

Bērnu literatūras nodaļa saka pal-
dies ikvienam apmeklētājam, paldies 

sadarbības partneriem: PII “Priedīte” 
un “Kastanītis” audzinātājām un pa-
līdzēm par mērķtiecīgu un plānveidīgu 
bērnu lasīšanas veicināšanu. Madonas 
pilsētas vidusskolas jaunāko klašu sko-
lotājām par aktīvu iesaistīšanos pro-
jektā “Mūsu mazā bibliotēka”. Paldies 
ikvienai ģimenei, kas atrada laiku un 
vēlmi iesaistīties Bērnu literatūras no-
daļas organizētajā LNB Bērnu literatū-
ras centra un LNB Atbalsta biedrības 
lasīšanas veicināšanas programmā 
“Grāmatu starts” 2018/2019.

Īpašs paldies UNESCO Latvijas 
Nacionālās komisijas tīkla “Stāstu bib-
liotēkas” aktivitāšu “Stāsti par mums 
pašiem” darbnīcu vadītājām Inesei  un 
Ilzei Mailītēm, Sandrai Pulkstenei par 
izzinošām un radošām nodarbībām.

Paldies par sadarbību Ziemeļu mi-
nistru padomei, īpaši Ievai Hermanso-
nei. Paldies  bērnu un jauniešu grāmatu 
autoriem, kuri piedalījās VKKF at-
balstītajā projektā “Labu labā grāmata: 
lasām kopā ar autoru” – Agnesei Vana-
gai, Anetei Felkerei, Lilijai Berzinskai, 
Agnesei Zarānei, Agnesi Aizpurieti un 
Arturam Baltam. 

Paldies par dāsno galda spēļu dā-
vinājumu SIA Brain Games un izpild-
direktoram Raivim Kalniņam par 
iedvesmojošo tikšanos ar Madonas jau-
niešiem. Paldies SIA Lonas Latvija, per-
sonīgi  Audriusam Griškam par balvām 
2019. gada lasošajām ģimenēm.

Pateicamies pašvaldībai, īpaši pilsē-
tas pārvaldniekam Guntim Ķeverim, 
atbalstot mūsu radošās idejas un akti-
vitātes.  

Jaunajā gadā vēlot  gaišas domas, 
radošas ieceres un izdošanos, Madonas 

novada bibliotēkas vārdā –  
direktore IMELDA SAULĪTE

„Ar noskaņu kurpēm ieminam 
pēdas laikā…”  S. Radiņa

Aktualitātes izglītībā Ziemassvētku   un Jaunā gada sagaidīšanas pasākumi  Madonas novadā
Skaistus, jaukus, mīļus svētkus!

ARONAS PAGASTĀ
Decembrī  
Lauteres kultūras namā
Līgas Dzenes gleznu izstāde  
“Ārpus šīs realitātes”.
Ieeja bez maksas.
 
12. decembrī 15.00 Kusas centrā
Lielās svētku egles iedegšana.
Dalība bez maksas.

17. decembrī 11.30 
Pirmsskolas izglītības iestādes 
“Sprīdītis” zālē
Eglīte Aronas pagasta bērniem, kuri 
neapmeklē pirmsskolas izglītības 
iestādes. Ieeja ar ielūgumiem.

23. decembrī 16.00  
Kusas sporta zālē
Ziemassvētku tirdziņš.
 
26. decembrī 16.00 
Lauteres kultūras namā 
Ziemassvētku koncertā – 
Dina Bitēna-Sirmā un Atvars Sirmais. 
Ieeja bez maksas. 
 
30. decembrī 22.00 
Lauteres kultūras namā 
Vecā gada balle pie galdiņiem 
ar līdzņemtajiem “groziņiem”. 
Ieejas maksa: 4.00 EUR. 
Galdiņus iespējams rezervēt.  
Tālrunis informācijai: 26531050.

2020. gada 3. janvārī 14.00 Lauteres 
kultūras namā
uz Jaungada eglīti tiek aicināta  
Aronas pagasta vecākā paaudze. 
Dalība bez maksas. Aicinām ņemt  
līdzi mazu “groziņu”.
 
BARKAVAS PAGASTĀ
No 13. decembra  
Barkavas bibliotēkā  
Ingas Zvirgzdiņas gleznu 
izstāde “Mana krāsu 
pasaule”. Ieeja bez maksas.

16. un 17. decembrī  
14.00– 18.00 Barkavas kultūras namā
būs iespēja satikt, iesēsties klēpī, 
nofotografēties vai nodot īpašu vēstuli 
Ziemassvētku vecītim. Ziemassvētku 
vecītis ļoti gaida Barkavas pagastā 
deklarētos bērnus, kuri neapmeklē 
pirmsskolas izglītības iestādi. 
Papildinformācija pa tālruni: 20047048.
 
21. decembrī 15.00 
Barkavas kultūras namā 
Ziemassvētku ieskaņu  
“Mazo meža dīvainīšu” koncerts. 
Ieeja bez maksas.

28. decembrī 17.00 
Barkavas kultūras namā
Filma “Jaungada taksometrs 2”.
Ieejas maksa: 2.00 EUR.
 
28. decembrī 22.00 
Barkavas kultūras namā
Svētku balle ar atrakciju programmu un 
grupu “Sokrāta brīvdienas”.
Ieejas maksa: 3.00 EUR.
BĒRZAUNES PAGASTĀ
22. decembrī 18.00 
Bērzaunes evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā
Daiņa Skuteļa koncert programma 
“Gaismas lāse”.
Biļetes cena: 6.00 EUR (pasākuma 
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norises dienā),
5.00 EUR iepriekšpārdošanā. 
Biļešu iepriekšpārdošana 
Bērzaunes pagasta pārvaldes 
kasē, “Biļešu paradīzes” kasēs 
un www.bilesuparadize.lv.

24. decembrī 16.00 Bērzaunes 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
Kristus piedzimšanas 
svētvakara dievkalpojums.

25. decembrī 16.00 Bērzaunes 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
Ziemassvētku, Kristus 
piedzimšanas svētku 
dievkalpojums.
 
28. decembrī 18.00 
Bērzaunes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā
“Trīs Latvijas tenoru” (Nauris 
Puntulis, Miervaldis Jenčs, 
Guntars Ruņģis) un pianista 
Māra Žagara koncerts 
“Jaungada sapnis”.
Biļetes cena: 7.00 EUR 
(pasākuma norises dienā),
6.00 EUR iepriekšpārdošanā. 
Biļešu iepriekšpārdošana 
Bērzaunes pagasta pārvaldes 
kasē, “Biļešu paradīzes” kasēs 
un www.bilesuparadize.lv.
 
DZELZAVAS PAGASTĀ
Līdz 21. decembrim  
Dzelzavas pagasta  
2. bibliotēkā
Mārītes Kanteles  
rokdarbu izstāde.
Ieeja bez maksas.
 
23. decembrī 19.00 
Dzelzavas kultūras namā 
Akustiskā koncertprogramma 
“Sajūti Ziemassvētkus”.
Ieeja bez maksas.
 
27. decembrī 14.00 
Dzelzavas kultūras namā 
Dzelzavas pagasta senioru 
eglīte.
 
28. decembrī 22.00 
Dzelzavas kultūras namā 
Baltā balle kopā ar grupu 
“Pianistu brīvdienas”. 
Ierašanās baltā apģērbā.
Ieejas maksa: 4.00 EUR, 
no 00.00 – 5.00 EUR.
 
30. decembrī 13.00 
Dzelzavas kultūras namā 
Degumnieku bērnu teātra 
“Mazais modelītis” izrāde 
“Lācīša deguntiņš”.
Izrādē piedalās bērnu deju 
kolektīvs “Virpulītis”.
Pēc izrādes svētku pasākums 
pie eglītes bērniem, kuri 
neapmeklē pirmskolas izglītības 
iestādi.
 
30. decembrī 18.00 
Dzelzavas kultūras namā 
Filma “Jaungada taksometrs 2”.
Ieejas maksa: 2.00 EUR.
 
KALSNAVAS PAGASTĀ
12. decembrī 14.30  
Pie Kalsnavas kultūras nama 
Eglītes iedegšana kopā ar 
Kalsnavas pamatskolas 
skolēniem.  
Ieeja bez maksas.

13. decembrī 19.00 
“Vecā pagasta māja” Jāņukalnā
Ziemassvētku ieskaņas koncerts 
“Baltā stunda”. 
Ieeja bez maksas.

13. decembrī 22.00 
“Vecā pagasta māja” Jāņukalnā
Balle kopā ar grupu “Brālīši”.
Ieejas maksa: 3.00 EUR. 
 
21. decembrī 11.00 
Kalsnavas kultūras namā 
Eglīte vismazākajiem 
kalsnaviešiem.
Ieeja bez maksas.

21. decembrī 18.00 
Kalsnavas kultūras namā
Ziemassvētku koncertu  
“Gads ir balts no abiem galiem” 
izdziedās Lubānas kultūras 
nama jauktais vokālais 
ansamblis “Naktsputni”, 
vadītāja Rudīte Kolāte. Ieejas 
maksa: 2.00 EUR.

22. decembrī 13.00 
Kalsnavas kultūras namā
Ziemassvētku pasākums 
kalsnaviešu vecākajai paaudzei.
Svētku noskaņu radīs Saikavas 
amatierteātris un Praulienas 
jauktais koris.
Ieeja bez maksas.
 
25. decembrī 22.00 
Kalsnavas pagasta pārvaldes 
ēkas 2. stāva zālē 
Ziemassvētku balle ar grupu 
“Ķirmji” (ar groziņiem un labu 
garastāvokli, galdiņus pieteikt 
pie kultūras nama darbiniecēm: 
26490710 vai 26638586). 
Ieejas maksa: 3.00 EUR. 
 
28. decembrī 18.00 
Kalsnavas kultūras namā 
Filma “Jaungada taksometrs 2”.
Ieejas maksa: 3.00 EUR. 
 
31. decembrī 23.55 
Pie Kalsnavas centra dīķa
Jaunā gada uguņošana. 

LAZDONAS PAGASTĀ
20. decembrī 12.00 Lazdonas 
pagasta pārvaldes zālē
Pensionāru tējas pēcpusdiena. 
Tikšanās ar IK “55 Mārītes” 
īpašnieci. Iepazīsim un 
degustēsim dažādas tējas, kopā 
jauki pavadīsim laiku.
Pieteikšanās līdz 10. decembrim 
(Lazdonas pagasta bibliotēkā 
vai pa tālruni. 26375559, Ināra). 
Dalība bez maksas.
 
2020. gada 1. janvārī 00.30 
Lazdonas pagasta  
pārvaldes zālē 
Jaungada nakts balle.  
Spēlē Sergejs Bogdanovs. 
Ieejas maksa: 2.00 EUR.
 
LIEZĒRES PAGASTĀ 

21. decembrī  
no 11.00 līdz 13.00 Liezēres 
kultūras namā 
Ziemassvētku tirdziņš. 
Aicinām mājražotājus, 
amatniekus, rokdarbniekus 
piedalīties ar saviem 
darinājumiem – ēdamlietām, 
smukumlietām, rokdarbiem, 
Ziemassvētku dāvaniņām. 

22. decembrī 11.00  
Liezēres kultūras namā 
Ziemassvētku eglīte Liezēres 
pagastā deklarētajiem 
pirmsskolas vecuma bērniem. 
Dalība bez maksas.

27. decembrī 19.00 
Liezēres kultūras namā 
Ziemassvētku koncerts 
“Bērnības stāsts”.
Koncertā piedalās Ginta 
Krievkalne, Uģis Roze un 
Kristapa Krievkalna grupa.
Ieejas maksa: 5.00 EUR. Biļetes 
pieejamas arī iepriekšpārdošanā 
pagasta pārvaldē un kultūras 
namā.
 

ĻAUDONAS PAGASTĀ
13. decembrī 19.00 
Ļaudonas kultūras namā 
Uzvedums “Ziemassvētku 
noskaņa Pasaku mežā”.
Svētku noskaņu meklēs 
Saikavas teātris, deju kopa 
“Saikavieši” kopā ar Praulienas 
pagasta jaukto kori. Režisore 
Aija Špure. 
Pēc uzveduma – silta tēja un 
pagasta egles iemirdzēšanās.
Ieeja bez maksas.
 
21. decembrī 11.00 
Ļaudonas kultūras namā
Ļaudonas pagasta 
amatierteātra izrāde bērniem 
“Ziemassvētki Rūķubodē”.
Uz pasākumu aicināti 
pagastā deklarētie bērni, 
kuri neapmeklē pirmsskolas 
izglītības iestādi.
Uz Ziemassvētku pasākumu 
aicināti arī lielāki bērni, tad 
vecākiem lūgums parūpēties 
par dāvaniņu (tūtu), ko bērns 
var saņemt no Ziemassvētku 
vecīša. Saldumu paciņu var 
iegādāties arī sazinoties ar 
kultūras nama vadītāju Signi 
(26590186). Dalība bez maksas.
 
26. decembrī 16.00 
Ļaudonas kultūras namā 
Ilze Rijniece un draugi 
koncertprogrammā “Dedziet 
gaišu uguntiņu”.
Programmā populāras 
Ziemassvētku dziesmas.
Piedalās: vokālā grupa 
“The Sound effect”, Artūrs 
Biķernieks, Arvis Kļaviņš 
(taustiņi), Valters Kriškāns 
(bungas), Maikls Drobins (bass), 
Jānis Kārlis Rijnieks (klarnete).
Ieejas maksa: 2.00 EUR.
 
30. decembrī 20.00 
Ļaudonas kultūras namā 
Filma “Jaungada taksometrs 2”. 
Ieejas maksa: 3.00 EUR. 
 
2020. gada 1. janvārī 01.00 
Ļaudonas kultūras namā 
Jaungada balle kopā ar grupu 
“Dadži”. 

Galdiņa rezervācija: 26590186.
Ieejas maksa: 2.00 EUR.
MADONAS PILSĒTĀ
 
Decembrī izstādes
Madonas novada bibliotēkā
Eiropas Savienības 
informācijas lasītavā – “Ziemas 
brīnums Eiropā”; uzziņu 
lasītavā – “Rakstu raksti”. 
Ziemassvētkiem, Jaunajam 
gadam veltīta izstāde; bērnu 
literatūras nodaļā – “Eglīte 
mūsmājās smaržīgus 
Ziemassvētkus piebur” 
(M.Cielēna) un citas.
Ieeja bez maksas.

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja Izstāžu zālēs
 “Lielākais, senākais, 
smagākais… muzeja krājumā. 
Izstāde veltīta Madonas muzeja 
75. dzimšanas dienai”, virtuālā 
ekspozīcija “100 Madonas 
novada personības” un citas; no 
13. decembra Alūksnes tautas 
lietišķās mākslas studijas 
“Kalme” izstāde “No dabas 
ziedu vainadziņš, Mans krāsu 
dzīpariņš”, no 17. decembra 
“Ziemassvētku atklātnes un 
rotājumi”; no 21. decembra 
“Artūrs Vītiņš “Redzamais. 
Neredzamais””.

Madonas kultūras nama 
kafejnīcas telpā
kultūras nama mākslas studijas 
darbu izstāde.
Ieeja bez maksas. 
 
14. decembrī 15.00  
Madonas kultūras namā
Kultūras nama pašdarbības 
kolektīvu koncerts “Tvīti un 
mīti”.
Programmu sniedz bērnu 
deju kolektīvi ”Pipariņi” un 
Madonas pilsētas vidusskolas 
2. klases deju kolektīvs 
(vadītāja Gunta Beķere), 
“Atspole” (vadītāja Maija 
Rijniece), mūsdienu deju 
grupa “Aliens” (vadītājas 
Ināra Cakule un Vita Grūbe), 
klasiskā baleta deju grupas 
(vadītāja Jeļena Rudzīte), deju 
grupa “Dance Mix” (vadītāja 
Gunta Dreimane), Tautas 
deju ansamblis “Vidzeme” 
un vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Vidzeme” (vadītāja 
Rudīte Jurciņa), kā arī vokāli 
instrumentālais ansamblis 
(vadītāja Sanda Paškevica).
Ieeja bez maksas.

15. decembrī 15.00 
Madonas kultūras namā
Rūdolfa Blaumaņa Madonas 
Tautas teātra pirmizrāde – 
dzejas uzvedums.
Leons Briedis “No kurienes nāk 
dzejnieks”. Ieeja bez maksas.

18. decembrī 12.00 Madonas 
Novadpētniecības un mākslas 
muzeja Izstāžu zālēs
Tikšanās senioriem ciklā 
“Dzīves un mākslas krāsās”.
Ieeja bez maksas.

18. decembrī 14.00 Madonas 
Novadpētniecības un mākslas 
muzeja Izstāžu zālēs
Artūra Vītiņa izstādes 
“Redzamais. Neredzamais” 

atklāšana. 
Ieeja bez maksas.
19. decembrī 19.00 
Kinoteātrī “Vidzeme” 
Kinoseanss “Jaungada 
taksometrs 2”. Komēdija.
Ieejas maksa: 3.00 EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana. 
www.bilesuparadize.lv un visās 
“Biļešu paradīze” kasēs.

No 20. līdz 22. decembrim  
10.00 –19.00 Saieta laukumā 
Ziemassvētku sajūtu tirdziņš.
Tirdziņa programmā 
arī Ziemassvētku 
koncertprogrammas, kurās 
skanēs gan visā pasaulē 
pazīstamas melodijas, gan 
Latvijas tradicionālās dziesmas, 
teatralizēti uzvedumi, 
radošās darbnīcas, būs arī 
Ziemassvētku vecīša namiņš.

20. decembrī 10.00–19.00 
Saieta laukumā 
Atvērts Ziemassvētku sajūtu 
tirdziņš. Tirdziņa programmā.
12.00–19.00 Radošā darbnīca 
bērniem;
18.00 Ilze Rijniece un draugi 
koncertprogrammā “Dedziet 
gaišu uguntiņu”.

21. decembrī 10.00-19.00  
Saieta laukumā 
Atvērts Ziemassvētku sajūtu 
tirdziņš. Tirdziņa programmā.
12.00–19.00 Radošā darbnīca 
bērniem;
17.00 Ieva Sutugova ar 
koncertprogrammu ‘’Klusi 
Tavu vārdu čukstu’’.

21. decembrī 15.00 
Kinoteātrī “Vidzeme” 
Kinoseanss “Ledus sirds 2”. 
Animācijas filma. 3D. 
Ieejas maksa: 3.00 EUR, 2.00 
EUR bērniem līdz 10 gadu 
vecumam.
Biļešu iepriekšpārdošana. 
www.bilesuparadize.lv un visās 
“Biļešu paradīze” kasēs.

21. decembrī 17.00 
Kinoteātrī “Vidzeme” 
Kinoseanss “Projām”. 
Animācijas filma. 
Ieejas maksa: 3.00 EUR, 2.00 
EUR bērniem līdz 10 gadu 
vecumam.
Biļešu iepriekšpārdošana. 
www.bilesuparadize.lv un visās 
“Biļešu paradīze” kasēs.

22. decembrī 10.00–19.00 
Saieta laukumā 
Atvērts Ziemassvētku sajūtu 
tirdziņš. 
Tirdziņa programmā:
11.00–18.00 Darbosies 
“Ziemassvētku vecīša namiņš”;
11.30–12.30 Izklaidējoša 
programma visai ģimenei ar 
elfiem un rūķiem;
13.00 Asa sižeta muzikālā 
pasaka ar laimīgām beigām 
“Sniegpārsliņu trilleris”;
14.30–15.30 Izklaidējoša 
programma visai ģimenei ar 
elfiem un rūķiem;
16.00 Daugavpils teātra izrāde 
“Ziemassvētku Olimpiāde 
mežā”.
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informatīvs izdevums.
Izdevējs –   

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

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”. 

MADONAS NOVADA

22. decembrī 15.00 
Kinoteātrī “Vidzeme” 
Kinoseanss “Ledus sirds 2”. 
Animācijas filma. 
Ieejas maksa: 3.00 EUR, 2.00 
EUR bērniem līdz 10 gadu 
vecumam.
Biļešu iepriekšpārdošana. 
www.bilesuparadize.lv un visās 
“Biļešu paradīze” kasēs.

22. decembrī 17.00 
Kinoteātrī “Vidzeme” 
Kinoseanss “Ledus sirds 2”. 
Animācijas filma. 
Ieejas maksa: 3.00 EUR, 2.00 
EUR bērniem līdz 10 gadu 
vecumam.
Biļešu iepriekšpārdošana. 
www.bilesuparadize.lv un visās 
“Biļešu paradīze” kasēs.
 
23. decembrī 16.00 
Madonas kultūras namā
Ziemassvētku koncerts “Es 
ticu”. Ieejas biļetes cena: 10.00, 
12.00, 15.00, 18.00 EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana www.
bilesuparadize.lv un visās 
“Biļešu paradīze” kasēs – 
Madonā, kinoteātra “Vidzeme” 
un kultūras nama kasēs.

26. decembrī 13.00 
Kinoteātrī “Vidzeme” 
Kinoseanss “Ledus sirds 2”. 
Animācijas filma. 
Ieejas maksa: 3.00 EUR, 2.00 
EUR bērniem līdz 10 gadu 
vecumam.
Biļešu iepriekšpārdošana www.
bilesuparadize.lv un visās 
“Biļešu paradīze” kasēs.

26. decembrī 15.00 
Kinoteātrī “Vidzeme” 
Kinoseanss “Ledus sirds 2”. 
Animācijas filma. 
Ieejas maksa: 3.00 EUR,  
2.00 EUR bērniem līdz 10 gadu 
vecumam.
Biļešu iepriekšpārdošana www.
bilesuparadize.lv un visās 
“Biļešu paradīze” kasēs.

26. decembrī 17.00 
Kinoteātrī “Vidzeme” 
Kinoseanss “Ledus sirds 2”. 
Animācijas filma. 3D.
Ieejas maksa: 3.00 EUR, 2.00 
EUR bērniem līdz 10 gadu 
vecumam.
Biļešu iepriekšpārdošana www.
bilesuparadize.lv un visās 
“Biļešu paradīze” kasēs.

26. decembrī 19.00 
Kinoteātrī “Vidzeme” 
Kinoseanss “Reiz 
Ziemassvētkos”. Romantiska 
komēdija.
Ieejas maksa: 3.00 EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana www.
bilesuparadize.lv un visās 
“Biļešu paradīze” kasēs.

27. decembrī 17.00 
Kinoteātrī “Vidzeme” 
Kinoseanss “Ledus sirds 2”. 
Animācijas filma.
Ieejas maksa: 3.00 EUR,  
2.00 EUR bērniem līdz 10 gadu 
vecumam.
Biļešu iepriekšpārdošana www.
bilesuparadize.lv un visās 
“Biļešu paradīze” kasēs.

27. decembrī 19.00 
Kinoteātrī “Vidzeme” 
Kinoseanss “Cats”. Mūzikls.
Ieejas maksa: 3.00 EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana  

www.bilesuparadize.lv un visās 
“Biļešu paradīze” kasēs.

29. decembrī 15.00 
Kinoteātrī “Vidzeme” 
Kinoseanss “Ledus sirds 2”. 
Animācijas filma.
Ieejas maksa: 3.00 EUR,  
2.00 EUR bērniem līdz 10 gadu 
vecumam.
Biļešu iepriekšpārdošana. 
www.bilesuparadize.lv un visās 
“Biļešu paradīze” kasēs.

29. decembrī 17.00 
Kinoteātrī “Vidzeme” 
Kinoseanss “Cats”. Mūzikls.
Ieejas maksa: 3.00 EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana. 
www.bilesuparadize.lv un visās 
“Biļešu paradīze” kasēs.
 
29. decembrī 22.00  
Madonas kultūras namā
Vecgada balle kopā ar grupu 
“Sestā jūdze”.
Darbosies kafejnīca. 
Galdiņu pieteikt 
kultūras nama 
kasē vai pa tālruni: 
62400999. Maksa 
par pakalpojumu:  
3.00 EUR. Ieejas 
biļetes cena: 7.00 
EUR. Biļetes var 
iegādāties Madonas 
pilsētas kultūras 
nama kasē.

30. decembrī 19.00 
Kinoteātrī “Vidzeme” 
Kinoseanss “Jaungada 
taksometrs 2”. Komēdija. 
Ieejas maksa: 3.00 EUR. Biļešu 
iepriekšpārdošana. www.
bilesuparadize.lv un visās 
“Biļešu paradīze” kasēs. 

31. decembrī no 23.30  
līdz 1. janvāra 02.00  
Saieta laukumā
Jaunā 2020. gada sagaidīšana. 
Svētku uguņošana.
 
MĀRCIENAS PAGASTĀ
14. decembrī 15.00 
Pie Mārcienas pagasta pārvaldes 
ēkas 
Radošā apvienība “abiLabi” 
kopā ar Pūci un Peli dosies 
iedegt svētku eglīti.
Līdzi ņemam labu garastāvokli 
un eglītes rotājumu.
Ieeja bez maksas.
 
21. decembrī 15.00 
Mārcienas kultūras namā 
“Ziemassvētki rūķu bodē”. 
Ziemassvētku pasākums 
Sauleskalna tautas nama 
bērnu tautisko deju 
kolektīviem un Mārcienas 
pirmsskolas vecuma bērniem 
(tiem, kuri neapmeklē 
pirmsskolas izglītības iestādes). 
Dalība bez maksas.

27. decembrī 19.00 
Mārcienas kultūras namā
Uzvedums “Ziemassvētku 
noskaņa Pasaku mežā”.
Svētku noskaņu meklēs 
Saikavas teātris, deju 
kopa “Saikavieši” kopā ar 
Praulienas pagasta jaukto kori. 
Režisore Aija Špure.
Ieeja bez maksas. 
 
28. decembrī 16.00 
Mārcienas kultūras namā 
Ziemassvētku pasākums 
pagasta pensionāriem, 
senioriem “Tad atnāk 

svētvakars”.
Dalība bez maksas.
2020. gada 1. janvārī 00.30 
Mārcienas kultūras namā 
Jaungada diskoballe.
Ieeja bez maksas.
 
MĒTRIENAS PAGASTĀ
Līdz 18. decembrim 
Mētrienas pagasta bibliotēkā
Mētrienas rokdarbnieču un 
amatnieku darbu izstāde.
Ieeja bez maksas.

No 20. decembra 
Mētrienas pagasta bibliotēkā
“…Kur baltos spārnus klusi 
saglauduši, / Uz ceļiem eņģeļi 
stāv, galvas noliekuši…”. 
Ludmilas Vīksnas eņģeļu 
kolekcija.
Ieeja bez maksas.

 
20. decembrī 18.00 
Mētrienas tautas namā 
Koncertprogramma  
“Sajūti Ziemassvētkus”. 
Ieeja bez maksas. 
 
22. decembrī 13.00 
Mētrienas tautas namā 
Ļaudonas amatierteātra izrāde 
“Ziemassvētki rūķu bodē”.
Ieeja bez maksas.
 
30.decembrī 22.00 
Mētrienas tautas namā
Vecgada balle kopā ar grupu 
“Kamēr Jauni”.
Ieeja bez maksas. 

OŠUPES PAGASTĀ 

21. decembrī 19.00  
Degumnieku tautas namā 
Uz Ziemassvētku koncertu 
tautiskās noskaņās aicina 
grupa “Sintēze”. 
Ieeja bez maksas.

28. decembrī 13.00 
Degumnieku tautas namā 
Eglīte pagasta pirmsskolas 
vecuma bērniem.
Bērnu teātra “Mazais 
modelītis” un bērnu deju 
kolektīva “Virpulītis” 
uzvedums “Lācīša deguntiņš”.
Ieeja bez maksas.
 
30. decembrī 22.00 
Degumnieku tautas namā 
Vecgada balle kopā ar grupu 
“Tandēms trijatā”.
Ieejas maksa: 5.00 EUR.
 
PRAULIENAS PAGASTĀ
Decembrī 
Praulienas pagasta bibliotēkā
“Latvijas Mediju” izstāde 
“Alekseja Naumova, 

Ilzes Dambes, Gundegas 
Muzikantes un Signes 
Ērmanes zīmējumi no Ulda 
Ausekļa grāmatas “Četras 
otas””. Ieeja bez maksas.

13. decembrī 17.30 
Praulienas centra laukumā 
Praulienas pagasta Lielās egles 
iedegšana. Kopā ar Mīlestības 
un Brīnumu feju uzbursim 
brīnumus, sniedziņu, prieku…
Dalība bez maksas.
 
22. decembrī 17.00 
Praulienas pamatskolas zālē 
Uzvedums “Ziemassvētku 
noskaņa Pasaku mežā”.
Piedalās Saikavas teātris, 
deju kopa “Saikavieši” kopā ar 
Praulienas pagasta jaukto kori. 
Režisore Aija Špure.
Ieeja bez maksas.
 
27. decembrī 12.00 
Saikavas tautas namā 
Ziemassvētku pasākums 

Praulienas pagasta 
senioriem kopā ar 
dziedātāju Anitu Ozolu. 
Ieeja bez maksas. 
 
2020. gada 1. janvārī 00.30 

Praulienas pamatskolas zālē
Jaunā gada ieskaņas balle 
kopā ar grupu “Sokrāta 
brīvdienas”.
Ieejas maksa: 4.00 EUR.
 
SARKAŅU PAGASTĀ

Decembrī izstādes
Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja Etnogrāfijas un 
sadzīves priekšmetu krātuvē 
Sarkaņos
“Neba maize pati nāca”, 
“Amatniecības darba rīku 
kolekcija”, “Mēbeļu un 
sadzīves priekšmetu kolekcija”, 
“19. gadsimta beigu un 20. 
gadsimta dzīvojamo istabu 
iekārtojums”, “Tradicionālās 
tvertnes un mēri” un citas.

14. decembrī 19.00 
Tautas namā “Kalnagravas” 
Svētku egles iedegšana un 
Ziemassvētku ieskaņu koncerts 
“Kad svecītes mirdz”.
Piedalās Sarkaņu pagasta 
tautas nama “Kalnagravas” 
jauktais vokālais ansamblis 
“Rondo”, Dzelzavas pagasta 
kultūras nama sieviešu 
vokālais ansamblis “Variants”, 
kolektīvu vadītāja Dace 
Kalniņa, mūziķi. Paula Silava 
(flauta), Juris Nikolovskis 
(ģitāra), Ilze Drozdova 
(kontrabass), Dace Kalniņa 
(klavieres) un solisti. Madonas 
mūzikas skolas audzēkņi 
Reiners un Ralfs Puzāni.
Ieeja bez maksas.
 
14. decembrī 22.00 
Tautas namā “Kalnagravas”
Balle kopā ar grupu “Māgas”.
Ieejas maksa: 5.00 EUR. 
Decembra jubilāriem bez 
maksas. 
 
15. decembrī 15.00 
Tautas namā “Kalnagravas” 
Ziemassvētku pasākums 
pirmsskolas vecuma bērniem.
Ar ielūgumiem dāvaniņas 
saņemt tiek aicināti visi tie, 
kuri neapmeklē pirmsskolas 
izglītības iestādes.
Iepriekš piesakoties, pasākumu 
apmeklēt tiek aicināti arī 
pārējie mazie sarkanieši.

Pieteikties līdz 9. decembrim. 
Tālrunis informācijai: 
26414793 (Inga).
Par svētku programmu gādās 
radošā grupa “Teātris un Es”.
 
29. decembrī 16.00 
Tautas namā “Kalnagravas” 
Gadumijas pasākums 
senioriem.
Par svētku programmu 
gādās Sarkaņu pagasta 
amatiermākslas kolektīvi un 
grupa “Zeļļi”.
Pieteikšanās līdz 27.12.2019.. 
Tālrunis informācijai: 
29424739 (Valda).

2020. gada 1. janvārī 01.00 
Tautas namā “Kalnagravas”
Jaungada nakts balle kopā ar 
grupu “Rolise”.
Ieejas maksa: 5.00 EUR.

2020. gada 4. janvārī 19.00 
Tautas namā “Kalnagravas” 
Sarkaņu pagasta tautas 
nama “Kalnagravas” 
amatiermākslas kolektīvu 
koncerts “Uz gadumijas 
sliekšņa”. Ieeja bez maksas.
 
VESTIENAS PAGASTĀ
12. decembrī 16.00  
Pie Vestienas “Pagastmājas” 
Eglītes iedegšanas svētki. 
Rotaļas un dziesmas, 
cienāšanās ar saldumiem. 
Dalība bez maksas. 
 
13. decembrī 15.00  
Vestienas tautas namā 
Ziemassvētku eglīte senioriem 
un cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. 
Par labu omu un lustīgu 
vakaru rūpēsies Pēteris 
Leiboms. 
Ieeja bez maksas.

20. decembrī 18.00 
Vestienas tautas namā 
Vestienas pamatskolas skolēnu 
koncerts. 
Ieeja bez maksas.

26. decembrī 19.00 
Vestienas tautas namā
Muzikālās apvienības 
“Ķekars” Ziemassvētku 
koncerts. Ieeja bez maksas.
 
31. decembrī 20.00 
Vestienas tautas namā
Amatierteātris “Aušas” aicina 
uz Vecgada pasākumu “Esi 
sveicināta, Žurka!”.
Humors un jautrība neizpaliks! 
Ieeja bez maksas.

 
 

Informāciju sagatavoja  
INGA ARĀJA, 

Galvenā speciāliste kultūras 
darba organizatore

Vairāk informācijas par šiem un 
citiem pasākumiem – 

 www.madona.lv


