Aronas, Barkavas,
Bērzaunes, Dzelzavas,
kalsnavas, Lazdonas,
Liezēres, Ļaudonas,
Mārcienas, Mētrienas,
Ošupes, Praulienas,
Sarkaņu, Vestienas
pagastu un
Madonas pilsētas ziņas
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Madonas pilsētas 91 gada jubileja

1. – 4. jūnijs

1. jūnijs

3. jūnijs

17.00 sporta centrā

10.00–14.00 un Skolas ielā: amatnieku un

Mīlestības graviņā pie strūklakas

Madonas

mājražotāju tirdziņš, aktivitātes bērniem un ģimenēm –
piepūšamās atrakcijas, seju apgleznošana, brauciens ar laivu,
izjādes ar zirgiem un citas

Bērnu un jauniešu
tautas deju kolektīvu un
jaukto koru koncerts
“Danco, brālīt,
es gavilēšu!”

11.00 X Latvijas kausa posms – Madonas novada
Kafejnīcas “Rudzons” iekšpagalmā

atklātais čempionāts svaru stieņa spiešanā no stāvokļa guļus
uz atkārtojumu skaita

2. jūnijs

12.00 seriāls. Info: www.xrace.lv

10.00 pasākums ģimenēm “ES zaļai Latvijai”

14.00 mākslinieces Aijas Ozoliņas izstādes

Saieta laukumā X Race piedzīvojumu sacensību

Gaisa balonu saiets
“Madonai 91”

Gaisa balonu saiets
“Madonai 91”

18.00 laika apstākļos)

18.00 tikai labvēlīgos laika apstākļos)

22.00

22.00

21.00 pilsētas svētku koncerts

Vakara lidojums (notiks

Degļu šovs – brauciens pa
Madonas pilsētas ielām

23.00 “Rudzons”

Balle pie kafejnīcas

Ginta Krievkalna

Mārtiņš Ruskis

Svētku organizators
Madonas novada
pašvaldība

Saieta laukumā – ratu parāde, piedalās
J. Norviļa Madonas mūzikas skolas pūtēju orķestris
“Vivo” A. Kloppes un A. Grandāna vadībā.
Ratu sacensības Skolas ielā

Vakara lidojums (notiks tikai labvēlīgos

ga

Balonu spīdēšana blakus Saieta laukumam
(notiks tikai labvēlīgos laika apstākļos)
Saieta laukumā Madonas

“Par vasaru, puķēm un mīlestību”
Piedalās: Ginta Krievkalna, Ieva Sutugova,
Andris Ērglis, Mārtiņš Ruskis, Elīna Čampere,
Laima Miltiņa, dejotāji Ievas Kemleres vadībā,
grupa “Vintāža”,
koncerta vadītājs – Māris Grigalis

Andris
Ērglis

Netradicionālo braucamrīku

ri

Madonas kristiešu draudzēs

13.00 sacensības “Ripo raiti 2017”

sG

Baznīcu nakts

4. jūnijs

M āri

no 18.00

14.00

Laukumā pie Priežu kalna pasākumi visai
ģimenei „Pazudis un atrasts”.
Pasākumu rīko Madonas baptistu draudze un
kristīgo nometņu centrs „Ērgļa spārni”

s–

Skvērā pie kultūras nama

“Mana vieta” atklāšana. No 1. līdz 4. jūnijam apmeklē
Madonas muzeja izstāžu zāles bez maksas.

tāj

11.00 Bērnu un jauniešu leļļu teātru izrādes

Madonas muzeja izstāžu zālēs

dī

Pie Madonas novada bibliotēkas

a Sutugova
Iev

23.00 un “Belcanto orķestris”,

Svētku ballē spēlēs: Andris Ērglis

DJ Roberts Lejasmeijers

DJ Roberts Lejasmeijers

Uz visiem svētku pasākumiem ieeja bez maksas.
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Madonas Novada Vēstnesis
2017. gada maijs

Domes ziņas

Domes ziņas

Nolemj piešķirt finansējumu
1952 eiro vienreizēju naudas
balvu (30 eiro pēc nodokļu nomaksas) katram Madonas novadā dzīvojošajam Černobiļas
atomelektrostacijas
avārijas
seku likvidēšanas dalībniekam
un līdz 1000 eiro pasākuma organizēšanai no novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem
līdzekļiem.
Nolemj piešķirt finansējumu 25 000 eiro apmērā teleskopiska iekrāvēja iegādei,
palielinot SIA „Madonas siltums” pamatkapitālu, no novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem.
Nolemj atbalstīt biedrības
„Kontaktligzda” projektu „Atklātās slidotavas izveide Ošu
pes pagasta Degumniekos”,
piešķirot līdzfinansējumu 10%
apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, t.i. 1400 eiro.
Nolemj iesniegt projekta
“Viļumsona stelles un raksti”
pieteikumu Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursu
aktivitātē “Tradicionālās kultūras nozarē”. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu 1000 eiro.
Nolemj piešķirt biedrībai
“Mēs – Barkavas pagastam”
934,16 eiro (10% no attiecināmajām izmaksām) biedrības „Mēs – Barkavas pagastam” projekta “Barkavas
radošo aktivitāšu parka izveide” ID Nr. 16-05-AL23A019.2202-000011 līdzfinansēšanai no novada budžeta
nesadalītajiem līdzekļiem.

Liezēres pagastā
Nolemj lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmuma ņemšanu
15 004 eiro apmērā Valsts kasē ar atlikto maksājumu uz 1
gadu un atmaksas termiņu uz
4 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi projekta
“Energoefektivitātes paaugstināšana Madonas novada Liezēres pamatskolas bērnudārza
ēkā” tehniskās dokumentācijas
izstrādei. Aizņēmumu izņemt
2017.gadā, apgūt 2017. gadā un
tā atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.

Ļaudonas pagastā
Nolemj lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmuma ņemšanu
10 406 eiro apmērā Valsts kasē
ar atlikto maksājumu uz 1 gadu un atmaksas termiņu uz 4
gadiem ar Valsts kases noteikto
procentu likmi LEADER projekta “Ļaudonas pagasta kultūras
nama atjaunošana” tehniskās
dokumentācijas izstrādei. Aizņēmumu izņemt 2017. gadā un
apgūt 2017. gadā un tā atmaksu garantēt ar Madonas novada
pašvaldības budžetu.

Izglītība
Apstiprina Barkavas pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā.
Nolemj piešķirt finansējumu
168 eiro apmērā mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Kristiāna Dāvida pamatskolai 2017. gada sešiem mēnešiem
no pašvaldības budžetā šim
mērķim paredzētajiem līdzekļiem.
Nolemj piešķirt finansē-

jumu 2150 eiro apmērā mācību braucienam uz Baltkrieviju
2017. gada 27.–30. jūnijā no izglītības pasākumu budžetā mācību priekšmetu metodisko apvienību darbībai paredzētajiem
līdzekļiem.
Sadala 2017. gada sešiem
mēnešiem Madonas novada pašvaldības pirmsskolas, vispārējās
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu mācību līdzekļu un mācību literatūrai iegādei
paredzēto valsts budžeta līdzekļus 27 040 eiro.
Pielikums Madonas novada
pašvaldības domes 18.04.2017.
lēmumam Nr. 177 (protokols Nr.
9, 21. p.)
Valsts budžeta līdzekļu
sadale mācību grāmatu un
mācību līdzekļu iegādei
pirmskolām 2017. gadam
(janvāris–jūnijs):

• Liezēres pamatskolai,
8 bērni – 75 eiro;
• Ļaudonas pagasta
pirmskolas izglītības iestādei
“Brīnumdārzs”, 17 bērni –
160 eiro;
• Praulienas pagasta
pirmskolas izglītības iestādei
“Pasaciņa”, 47 bērni –
445 eiro;
• Ošupes pagasta Degumnieku
pamatskolai, 17 bērni –
160 eiro;
• Mētrienas pamatskolai,
14 bērni – 132 eiro;
• Mārcienas pamatskolai,
4 bērni – 38 eiro;
• Vestienas pamatskolai,
3 bērni – 28 eiro;
• Kopā – 4075 eiro;
• Uz vienu bērnu – 9,45 eiro.
(Bērni – vecāki par 5 gadiem,
dati uz 1016. gada 1. septembri).

• Madonas pilsētas pirmskolas
izglītības iestādei
“Kastanītis”, 25 bērni –
237 eiro;
• Madonas pirmskolas
izglītības iestādei “Priedīte”,
73 bērni – 690 eiro;
• Madonas pirmskolas
izglītības iestādei “Saulīte”,
110 bērni – 1041 eiro;
• Aronas pagasta pirmskolas
izglītības iestāde “Sprīdītis”,
17 bērni – 160 eiro;
• Barkavas pagasta pirmskolas
izglītības iestādei “Ābelīte”,
11 bērni – 104 eiro;
• Bērzaunes pagasta
pirmskolas izglītības iestādei
“Vārpiņa”, 24 bērni –
227 eiro;
• Dzelzavas pagasta
pirmskolas izglītības iestādei
“Rūķis”, 16 bērni – 152 eiro
• Kalsnavas pagasta
pirmskolas izglītības iestādei
“Lācītis Pūks”, 38 bērni –
360 eiro;
• Lazdonas pamatskolai,
7 bērni – 66 eiro;

Nolemj piešķirt finansējumu 21 605 eiro Madonas novada
pašvaldības pirmsskolas, vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu mācību
līdzekļu iegādei 2017. gada sešiem mēnešiem no pašvaldības
budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.
Pielikums Madonas novada
pašvaldības domes 18.04.2017.
lēmumam Nr. 178 (protokols Nr.
9, 22. p.)
Pašvaldības budžeta
līdzekļu sadale mācību
līdzekļu iegādei skolām
2017. gadam (janvāris–
jūnijs)
• Madonas Valsts ģimnāzija,
264 skolēni – 1848 eiro;
• Madonas pilsētas 1.
vidusskola, 707 skolēni –
4949 eiro;
• Madonas pilsētas 2.
vidusskola, 366 skolēni –
2562 eiro;
• Madonas vakara un
neklātienes vidussk.,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

94 skolēni – 658 eiro;
Andreja Eglīša Ļaudonas
vidusskola, 166 skolēni –
1162 eiro;
Kusas pamatskola,
71 skolēns – 497 eiro;
Barkavas pamatskola,
82 skolēni – 574 eiro;
Bērzaunes pamatskola,
88 skolēni – 616 eiro;
Dzelzavas pamatskola,
87 skolēni – 609 eiro;
Kalsnavas pamatskola,
128 skolēni – 896 eiro;
Lazdonas pamatskola,
48 skolēni – 336 eiro;
Liezēres pamatskola,
71 skolēns – 497 eiro;
Mārcienas pamatskola,
28 skolēni – 196 eiro;
Mētrienas pamatskola,
28 skolēni – 196 eiro;
Degumnieku pamatskola,
50 skolēni – 350 eiro;
Praulienas pamatskola,
95 skolēni – 665 eiro;
Vestienas pamatskola,
56 skolēni – 392 eiro;
Kopā – 17003 eiro.
Uz vienu skolēnu –
7,00 eiro.

Uzsāk lokālplānojuma
izstrādi
Nolemj uzsākt lokālplānojuma
izstrādi teritorijas plānojuma
grozījumiem nekustamā īpašumā Saules ielā 63D, Madonas
pilsētā un Madonas pilsētas daļai starp Gaujas ielu un Saules
ielu, Madonas novadā. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Madonas novada
pašvaldības Attīstības nodaļas Teritorijas plānotāju Ilonu
Gleizdi. Uzdod lokālplānojuma
izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par lokālplānojuma uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā.

Madonas novada pašvaldības domes 16. maija
ārkārtas sēdes lēmumu pārskats
Par finansējuma un
priekšfinansējuma
piešķiršanu
Nolemj piešķirt finansējumu 600 eiro apmērā Madonas
Bērnu un jauniešu centra projektam “Latvijas izglītības iestāžu leļļu teātru festivāls “Kike-ri-gū!”” no novada budžeta

MADONAS NOVADA

2017. gada maijs
Madonas novada pašvaldības
informatīvs izdevums.
Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Erante”
Izdevējs – SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgā par izdevumu –
Ilze Riekstiņa.

nesadalītajiem līdzekļiem.
Nolemj piešķirt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu
3631,74 eiro apmērā projekta
“Plāni iet? Plāni nāk” aktivitāšu īstenošanai no novada nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.
Nolemj piešķirt priekšfinansējumu 4566 eiro apmērā projekta “Kālezera ekoloģiskās
situācijas izvērtēšanai, ilgtspējīgas zivsaimniecības apsaimniekošanas plāna izstrāde”, identifikācijas Nr. 2.9. īstenošanai no
budžeta nesadalītajiem līdzekļiem.
Nolemj piešķirt finansējumu
4696 eiro apmērā centralizētās
siltumapgādes sistēmas atzara
jaunbūvei Dārza ielā, Madonā
no novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem,
palielinot “Madonas siltums”

pamatkapitālu.

Apstiprina projekta
izmaksas
Nolemj apstiprināt projekta “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu
nodrošināšanai Madonas novadā” kopējās izmaksas 12825,73
eiro, t.sk. Valsts zivju fonda finansējums 10901,87 eiro, Madonas novada pašvaldības finansējums 1 923,86 eiro. Veikt
iepirkuma procedūru aprīkojuma iegādei saskaņā ar Publisko
iepirkuma likumu.
Nolemj apstiprināt projekta “Aktīvās atpūtas laukuma izveide Liezēres pagasta Ozolos”,
identifikācijas Nr. 16-05-AL23A019.2203-000008, kopējās iz-

maksas 31 505,98 (t.sk. PVN
21%) eiro.
Nolemj apstiprināt projekta
“Bērnu rotaļu laukuma izveide Aronas pagastā”, ident. Nr.
16-05-AL23-A019.2203-000011
kopējās izmaksas 22 901,42
(t.sk. PVN 21%) eiro.

tība” 8.1.2. specifiskā atbalsta
mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros tehniskās dokumentācijas
izstrādei. Aizņēmumu izņemt
2017. gadā, apgūt 2017. gadā un
tā atmaksu garantēt ar Madonas
novada pašvaldības budžetu.

Atbalsta aizņēmuma
ņemšanu

Par uzturēšanās maksu
Madonas novada
pašvaldības Barkavas
un Ļaudonas pansionātos

Nolemj lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmuma ņemšanu 96
578,57 eiro apmērā Valsts kasē
ar atlikto maksājumu uz 1 gadu un atmaksas termiņu uz 4
gadiem ar Valsts kases noteikto
procentu likmi projekta Madonas novadā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
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Madonas novada pašvaldības domes
27. aprīļa sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes
18. aprīļa ārkārtas sēdes lēmumu pārskats
Par
finansējuma un
līdzfinansējuma
piešķiršanu

Madonas Novada Vēstnesis
2017. gada maijs

Nosaka ar 2017. gada 1.jūliju vienai personai par uzturēšanos Madonas novada pansionātos mēnesī šādu maksu:
Barkavas pansionāts –
393,00 eiro;
Ļaudonas pansionāts –
406,00 eiro.

Uzsāk lokālplānojuma izstrādi
Nolemj uzsākt lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā
īpašumā “Aronas muiža”, Kalsnavas pagastā, Madonas
novadā, kadastra Nr. 70620110376. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas Teritorijas plānotāju Ilonu
Gleizdi. Uzdod lokālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par lokālplānojuma uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā.

Zemes lietas
Nolemj iznomāt biedrībai „Kontaktligzda” no Madonas novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7082013299, kas reģistrēta uz
Madonas novada pašvaldības vārda Zemesgrāmatu nodaļā, folija Nr. 100000379082, kopējā platība 0,8035 ha
zemes gabalu 0,3 ha platībā ar apbūves tiesībām.

Par finansējuma
piešķiršanu
Nolemj piešķirt finansējumu apgādam “Jumava”
Ilzes Indrānes grāmatas “Basām kājām” 100 eksemplāru iegādei 900 eiro apmērā no Madonas novada 2017.
gada budžetā kultūras pasākumam “Atbalsts Madonas
novada autoru grāmatu izdošanai” paredzētajiem līdzekļiem.
Nolemj piešķirt finansējumu no izglītības pasākumu budžetā atbalsts talantīgiem skolēniem paredzētajiem līdzekļiem:
– 172 eiro J.Norviļa Madonas mūzikas skolas pūtēju
orķestrim VIVO dalībai Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojumā Rīgā,
– 234 eiro Madonas pilsētas 1.vidusskolas folkloras
kopas dalībai Latvijas bērnu un jauniešu folkloras nacionālo sarīkojumā “Pulkā eimu, pulkā teku” Vecpiebalgā,
– 135 eiro Mārcienas sākumskolas folkloras kopas
dalībai Latvijas bērnu un jauniešu folkloras nacionālo
sarīkojumā “Pulkā eimu, pulkā teku” Vecpiebalgā.

Par līdzfinansējumu
projektiem

Par izmaiņām maksas
pakalpojumos
Veic papildinājumus Madonas novada pašvaldības
domes 28.11.2013. lēmumā Nr. 768 (protokols Nr. 26,
29. p.) “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” pielikuma Nr. 1 “Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada
pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” Madonas novada pašvaldības iestādes “Sporta un
atpūtas bāze “Smeceres sils” maksas pakalpojumos:
15. Sporta un atpūtas bāze „Smeceres sils”
Pakalpojuma nosaukums
15.31
15.32

Maksa par treniņu dienu mototrasē
bērniem līdz 16 g. vecumam
Sezonas abonements mototrasē
bērniem līdz 16 g. vecumam

Maksa (EUR)
(papildus
aprēķinot PVN)
2.48
12.49

Veic grozījumus un papildina Madonas novada pašvaldības domes 28.11.2013. lēmuma Nr. 768 (Protokols
Nr. 26, 29. p.) “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” pielikuma
Nr. 1 “Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs”
16. punktu “Maksa par Madonas novada pašvaldības
Sociālā dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem “
ar ierakstu:
16.5. Zobārstniecības pakalpojumi Madonas novada
pašvaldībā dzīvojošajiem bērniem
Nr.p.k.
16.5.1.
16.5.2.
16.5.3.
16.5.4.
16.5.5.
16.5.6.

Pakalpojums
Gaismā cietējoša kompozīta materiāla
plomba 1 virsmā
Gaismā cietējoša kompozīta materiāla
plomba 2 virsmās
Gaismā cietējoša kompozīta materiāla
plomba 3 virsmās
Gaismā cietējoša kompozīta materiāla
plomba 4 virsmās
Zoba kroņa atjaunošana ar gaismā cietējoša
kompozīta materiālu
Zoba kroņa atjaunošana izmantojot ar
stikla šķiedru stiprinātu gaismā cietējoša
kompozīta materiālu

Cena EUR
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
40,00

Barkavas pagastā

Nolemj atbalstīt biedrības „Kalsnavas jaunieši” projektu „Aktīvās atpūtas laukuma izveide Jaunkalsnavā”, piešķirot līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, t.i. 1400 eiro.
Nolemj atbalstīt biedrības „Kalsnavas jaunieši” projektu „Jauno talantu attīstīšana”, piešķirot līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām – 200 eiro.
Nolemj atbalstīt biedrības „Aronas pīlādzis” projektu „Mūzika izaugsmei”, piešķirot līdzfinansējumu 10%
apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām – 200 eiro.
Nolemj atbalstīt biedrības „Aronas pīlādzis” projektu „Rakstu rakstiem izrakstīju”, piešķirot līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām – 200 eiro.

Nolemj lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma
kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmumu ņemšanu 141 985,60 eiro apmērā Valsts kasē uz 20
gadiem ar noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz 2 gadiem, projekta „Sporta pakalpojumu uzlabošana Barkavas pamatskolas zālē” īstenošanai. Aizņēmumu izņemt 2017. gadā, apgūt 2017. gadā un tā
atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu. Vispārēja lēmuma izpildi nolemj uzdot Madonas
novada pašvaldības Attīstības nodaļai.

Bērzaunes pagastā
Nolemj lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmu-

ma ņemšanu 5 142,50 eiro apmērā Valsts kasē ar atlikto maksājumu uz 1 gadu un atmaksas termiņu uz 4 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi LEADER
projekta “Bērzaunes pagasta tautas nama pārbūve un
aprīkojuma iegāde” tehniskās dokumentācijas izstrādei. Aizņēmumu izņemt 2017. gadā un apgūt 2017. gadā un tā atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.

Par SIA “Madonas slimnīca”
valdes locekli
Apstiprina SIA “Madonas slimnīca” valdes locekļa
amatā Andi Audži.

Par Madonas novada pašvaldības
2016. gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprina Madonas novada pašvaldības 2016. gada
pārskatu. Ar Madonas novada pašvaldības 2016. gada
pārskatu pilnā apjomā var iepazīties Finanšu nodaļā.

Veic budžeta grozījumus
Apstiprina saistošos noteikumus Nr.8 “Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 2017. gada budžetu””.
Apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības domes
2017. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 214 (protokols Nr. 10,
30. p.).
Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto pašvaldības
funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai.
Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 2017. gada budžetu” (apstiprināti 2017. gada 26. janvāra domes
sēdē, protokols Nr. 3, 13. p.) 1. punktu šādā redakcijā:
“Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbudžetu 2017. gadam ieņēmumos 22 736 304 eiro apmērā.”
Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 2017.
gada budžetu” (apstiprināti 2017. gada 26. janvāra domes sēdē, protokols Nr. 3, 13. p.) 2. punktu šādā redakcijā:
“Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbudžetu 2017. gadam izdevumos 23 915 471 eiro apmērā.”
Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 2017.
gada budžetu” (apstiprināti 2017. gada 26. janvāra domes sēdē, protokols Nr. 3, 13. p.) 3. punktu šādā redakcijā:
“Apstiprināt Madonas novada pašvaldības speciālo
budžetu 2016. gadam ieņēmumos 1 054 865 eiro apmērā, izdevumos 970 049 eiro apmērā.”
“Apstiprināt Madonas novada pašvaldības ziedojumus un dāvinājumus 2017. gadam izdevumos 8 eiro apmērā.”
Sagatavoja LAIMA LIEPIŅA,
Administratīvās nodaļas vadītāja
Ar lēmumu pilnu tekstu ar iepazīties www.madona.lv

Madonas novada pašvaldība aicina būt aktīviem!
Tīras un sakoptas apkārtējās
vides nodrošināšanas nolūkos
Madonas novada pašvaldība
iegulda nozīmīgus līdzekļu
resursus.
Diemžēl, joprojām atsevišķos gadījumos cilvēku rīcība
pret dabu un pret pilsētā izveidoto infrastruktūru ir nekaunīga, vardarbīga un bezatbildīga. Atgādinām, ka šāda rīcība

ir sodāms pārkāpums.
Tāpēc situācijās, ja esat aculiecinieks kādam sabiedriskās
kārtības neievērošanas, demolēšanas vai vides piesārņojuma gadījumam Madonas pilsētā, Madonas novada pašvaldība aicina
būt aktīviem un ziņot par šāda
veida pārkāpumiem un necienošu rīcību:
– zvanot uz Valsts policijas palīdzības tālruni 110 (tas

ir bezmaksas tālrunis, sasniedzams visu diennakti, darbojas gan no mobilā, gan fiksētā
tālruņa un operatīvi savienos
ar jebkuru Latvijas dežūrdaļu);
– zvanot Madonas novada pašvaldības kārtībniekiem – Gatim Kušķim pa tālr.
28639412 vai Robertam Krauk
lim pa tālr. 28760063;
– rakstot elektronisku vēstuli un/vai sūtot fotogrāfijas kā

pierādījumu par fiksēto gadījumu Madonas novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@madona.
lv (vēstule var būt anonīma);
– rakstot elektronisku vēstuli un/vai sūtot fotogrāfijas kā
pierādījumu par fiksēto gadījumu Madonas novada pašvaldības pilsētas pārvaldniekam
Guntim Ķeverim uz e-pastu: guntis.keveris@madona.lv
(vēstule var būt anonīma).

Izmantojiet kādu no minētajiem informēšanas veidiem,
nestāviet malā un neklusējiet!
Tikai kopā mēs varam savu pilsētu padarīt skaistāku, sakoptāku un drošāku. Priecāsimies
sadarboties.
Ilze Riekstiņa,
Madonas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

4

“Brīvības
svētki Madonā”
2017. gada 4. maijā
Liepājā ar plašu pasākumu
programmu “Brīvības svētki
Liepājā” tika atzīmēta
Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas
27. gadadiena.
Lai iepazīstinātu
ar Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem arī
tos iedzīvotājus, kuriem
nav iespēju apmeklēt
tradicionālo valsts svētku
parādi 18. novembrī Rīgā,
pirms vairākiem gadiem
aizsardzības nozare
aizsāka jaunu tradīciju
– valsts Neatkarības
atjaunošanas dienā, 4.
maijā, kādā no Latvijas
novadiem organizēt
Nacionālo bruņoto spēku
dienu. Bruņoto spēku
dienas pasākumi kopš
2013. gada norit ar devīzi
“4. maijs – Brīvības
svētki”.
Pirmā šāda diena
notika 2012. gadā
Rēzeknē, bet gadu
vēlāk – Kuldīgā. 2014.
gadā bruņotie spēki
Brīvības svētkus svinēja
Valmierā. Savukārt 2015.
gadā svētkus svinēja
Jelgavā – pilsētā, kura
atzīmēja dibināšanas 750
gadadienu. 2016. gadā
kopā ar Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem 4.
maiju atzīmēja Krāslavā.
Šogad kā pasākuma
norises vieta tika
izvēlēta Liepāja, kur
klātesot šī gada svinīgajā
pasākumā, kā tradīcijas
turpinātājiem Madonas
novada pašvaldībai
tika nodots īpašais
Latvijas valsts karogs,
jo 2018. gada 4. maijā
svētki notiks Madonā.
Vienlaikus Latvijas
simtgades gadā, tieši
Madonā atzīmēsim
gan Latvijas armijas
99. gadadienu, gan
kopā ar Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem
svinēsim Latvijas
Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienu.
Brīvības svētki
tradicionāli sākas
ar dievkalpojumu,
piedaloties Latvijas
valsts amatpersonām,
Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem
un pilsētas pašvaldības
vadībai. Tai seko militāro
vienību un tehnikas
parāde, lidojumu
paraugdemonstrējumi,
kā arī virkne citu svētku
aktivitāšu.
Brīvības svētkus
organizē pilsētas
pašvaldība ciešā sadarbībā
ar Latvijas Aizsardzības
ministriju, Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem
un Latvijas Kultūras
ministrijas simtgades
biroju.
ILZE RIEkSTIŅA

Izglītība

Aktuāli

Madonas Novada Vēstnesis
2017. gada maijs

2017. gada 3. jūnija
pašvaldību vēlēšanas

Godināti mācību
olimpiāžu uzvarētāji

Saskaņā ar “Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma” 23. pantu Madonas novada
Vēlēšanu komisija publicē Madonas novada domes vēlēšanām reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus.
Informējam, ka iepazīties ar reģistrētajiem kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmām ir iespējams Madonas nova
da pašvaldības ēkā Saieta laukumā 1, Madonā 1.stāvā Klientu apkalpošanas zālē, kā arī no 2017. gada 29. maija visos Madonas
novada vēlēšanu iecirkņos.

VĒLĒŠANU IECIRkŅU DARBA LAIkI:
29.05.2017. (pirmdiena) – no plkst. 16.00 līdz 20.00
30.05.2017. (otrdiena) – no plkst. 09.00 līdz 13.00
31.05.2017. (trešdiena) – no plkst. 17.00 līdz 20.00 (iepriekšējas balsošanas diena)
01.06.2017. (ceturtdiena) – no plkst. 9.00 līdz 12.00 (iepriekšējas balsošanas diena)
02.06.2017. (piektdiena) – no plkst. 10.00 līdz 16.00 (iepriekšējas balsošanas diena)
03.06.2017. (sestdiena) – no plkst. 07.00 līdz 22.00 (vēlēšanu diena)
Informācija par 2017. gada pašvaldību vēlēšanām, par vēlēšanu kandidātu sarakstiem Madonas novadā (arī citos novados), par
priekšvēlēšanu programmām, par kandidātiem un statistiku ir pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv.
EVITA ZĀLE,
Madonas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Deputātu kandidātu saraksti Madonas novadā
Nr. 1 “Politiskā partija Izaugsme”
1.
2.
3.
4.

Artūrs Čačka
Andris Skride
Andris Trečaks
Aldis Bondars

5.
6.
7.
8.

Jānis Putniņš
Imelda Saulīte
Uģis Irbe
Ināra Ližbovska

9.
10.
11.
12.

Dace Zeile
Jānis Stafeckis
Madara Kreile
Mārcis Iesaliņš

13.
14.
15.
16.

Jānis Kārkliņš
Artis Sīlis
Guntis Mozga
Normunds Eliņš

17.
18.
19.
20.

Raivis Zāģers
Kaspars Ozoliņš
Guntars Agate Paeglis
Imants Gailītis

Nr. 2 “VIENOTĪBA”
1.
2.
3.
4.

Andrejs Ceļapīters
Daiga Maderniece
Vanda Maderniece
Kaspars Udrass

5.
6.
7.
8.

Zanda Buzina
Ilze Dreimane
Artūrs Grandāns
Liena Hačatrjana

9.
10.
11.
12.

Gunita Kļaviņa
Dzintars Kozulis
Pēteris Krūgaļaužs
Jānis Malta

13.
14.
15.
16.

Regīna Makovska
Andrejs Piekalns
Agrita Plāte
Ņina Stiprā

17.
18.
19.
20.

Inese Strode
Artūrs Vīle-Bērziņš
Dainis Vuškāns
Pēteris Zeps

Nr. 3 “VIDZEMES PARTIJA”
1.
2.
3.
4.

Andris Dombrovskis
Aigars Kreicbergs
Jānis Lūsis
Silvija Smeltere

5.
6.
7.
8.

Kristīne Šulce
Elvīra Utināne
Ivars Grandāns
Jānis Kļaviņš

9.
10.
11.
12.

Agris Kaščjuks
Raimonds Rudzītis
Valdis Vucāns
Linards Ķeveris

13.
14.
15.
16.

Kalvis Koskevičs
Ilze Ozoliņa
Dace Meldere
Armīns Bogdanovs

17.
18.
19.
20.

Dāvids Ducens
Iveta Larionova
Guntis Zīlīte
Ilmārs Krampe

Maija sākums bija svētku laiks
skolēniem, mācību priekšmetu un
konkursu uzvarētājiem.
Septīto gadu Madonas novada paš
valdības izglītības nodaļa sveica labā
kos audzēkņus, kas spoži sevi aplie
cinājuši novadu apvienības, reģiona,
atklātajos un valsts pārbaudījumos.
Kopējie rezultāti un sasniegumi parā
da, ka arī šajā mācību gadā skolēniem
ir pieticis mērķtiecības, zināšanu un
neatlaidības. Un jebkurš apbalvojums
ir motivācija turpmākajam darbam,
tāpēc ikvienam skolēnam tika vēlēts
neapstāties pie sasniegtā, uzstādīt sev
jaunus mērķus un neatlaidīgi tiekties
uz tiem.

Mācību priekšmetu olimpiāžu
statistika
Šajā mācību gadā skolēniem bija
iespēja sevi apliecināt 35 novadu ap
vienības olimpiādēs, 10 valsts olim
piādēs, 5 reģiona olimpiādēs, 4 at
klātajās olimpiādēs, kā arī 4 dažādos
skolēnu pētniecisko darbu konkur
sos. Kopumā mācību priekšmetu olim
piādēs piedalījušies 1293 novadu ap
vienības skolēni, trīs ceturtdaļas no
tiem ir Madonas novada skolēni. No
vadu apvienības olimpiādēs piedalī
jušies gandrīz 1000 Madonas novada
skolēnu, 9 – reģiona olimpiādēs, 23 –
valsts olimpiādēs. Lielākās virsotnes
sasniegtas valsts olimpiādēs (viena 1.
vieta, viena 3. vieta, divas atzinības),
reģiona olimpiādēs (divas 1. vietas, di
vas 3. vietas, divas atzinības), atklāta
jās olimpiādēs un konkursos (piecas 1.
vietas, četras 2. vietas, sešas 3. vietas,
viena atzinība).

Nr. 4 “No sirds Latvijai”
1.
2.
3.
4.

Valentīns Rakstiņš
Jānis Garbovskis
Andris Sakne
Jānis Sirmais

5.
6.
7.
8.

Ruta Vizāne
Andrejs Levis
Viktors Ūdris
Gunārs Latkovskis

9.
10.
11.
12.

Irina Uhanova
Andris Mugurevičs
Valdons Kalniņš
Ivars Stoma

13.
14.
15.
16.

Elga Šņucīte
Vladimirs Kišņakovs
Valdis Špaks
Arnita Stulpiņa

17. Zigmārs Bāriņš
18. Maksims Ozerovs

Nr. 5 Partija “Vienoti Latvijai”
1.
2.
3.
4.

Ivars Miķelsons
Valdis Broks
Rudīte Petrovica-Zariņa
Vaira Studente

5.
6.
7.
8.

Guntis Šahno
Edgars Lācis
Laura Smudze
Liene Ankrava

9.
10.
11.
12.

Andrejs Pļaviņš
Gita Lancmane
Baiba Platače
Ivars Janovskis

13.
14.
15.
16.

Oskars Janovičs
Jevgenijs Tarasovs
Silvija Čurkste
Artūrs Vāvere

Izcilākie panākumi 1.–9. klasē
17.
18.
19.
20.

Māris Belorags
Irita Gaile
Dāvis Ivanovs
Ilga Gailuma

17.
18.
19.
20.

Artūrs Bricis
Edvīns Gudrītis
Aigars Šķēls
Andris Simtnieks

Nr. 6 “Zaļo un zemnieku savienība”
1.
2.
3.
4.

Agris Lungevičs
Valda Kļaviņa
Aleksandrs Šrubs
Modris Zomerovskis

5.
6.
7.
8.

Vents Ikaunieks
Guntis Ķeveris
Rihards Saulītis
Bruno Kokars

9.
10.
11.
12.

Agris Sārs
Gatis Teilis
Diāna Dambeniece
Gunārs Ikaunieks

13.
14.
15.
16.

Voldemārs Šmugais
Igors Šapovals
Sandra Deikmane
Sarmīte Pabērza

Nr. 7 Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNk”
1.
2.
3.
4.

Zigfrīds Gora
Antra Gotlaufa
Jeuženija Adamoviča
Ingūna Vītuma

5.
6.
7.
8.

Valdis Beļaunieks
Aivars Kazušs
Jānis Rijnieks
Ilmārs Strods

9.
10.
11.
12.

Edgars Avišāns
Māris Čanders
Vita Lepere
Luīze Sniedze

13.
14.
15.
16.

Aija Kreile
Māris Ramanis
Ilze Kanča
Dagnis Sakne

17. Atis Brants
18. Lilita Mālniece
19. Gints Jubelis

Nr. 8 “Latvijas Reģionu Apvienība”
1.
2.
3.
4.

Ojārs Krūmiņš
Andis Apsītis
Raivo Stradiņš
Ance Abramova

5.
6.
7.
8.

Alvis Lazdups
Mareks Krauklis
Linda Liepiņa
Edijs Ķeirāns

9.
10.
11.
12.

Nansija Grīnberga-Ivāne
Juris Putns
Una Stradiņa
Aivis Lejiņš

13.
14.
15.
16.

Rūdolfs Zemītis
Linda Feldmane
Nauris Broks
Kristaps Puzāks

17. Paula Grotkere
18. Rolands Cīrulis
19. Andis Akmentiņš

Augstākie sasniegumi:
Vidzemes reģiona latviešu valodas
olimpiādē 3. klasei: 2. vieta – Mado
nas pilsētas 1. vidusskolas skolniecei
Madarai Paulai Eglītei; 3. vieta – Ma
donas pilsētas 1. vidusskolas skolniecei
Emīlijai Frolovai.
Vidzemes reģiona skolu ģeogrāfijas
olimpiādē 8. klašu komandām: Mado
nas Valsts ģimnāzijas komandai (Dāvis
Palieks, Dāvis Romulis, Anna Apsīte) –
3. vieta.
Reģiona vācu valodas olimpiādē 8.
klasei: Madonas Valsts ģimnāzijas 8.
klases skolniecei Annai Apsītei – atzi
nība.
Vairāku olimpiāžu uzvarētāji:
1.–4. klašu grupā: Liezēres pamat
skolas 2. klases skolniece Elena Miko
viča, Degumnieku pamatskolas 3. kla
ses skolēns Alekss Kozulis.
5.–9. klašu grupā: Madonas Valsts
ģimnāzijas 8. klases skolniece Karīna
Kalniņa, Dzelzavas pamatskolas 9. kla
ses skolniece Paula Silava, Barkavas
pamatskolas 8. klases skolniece Ance

Gailuma, Degumnieku pamatskolas 9.
klases skolnieks Ralfs Bormanis, Ma
donas pilsētas 1. vidusskolas 9. klases
skolniece Madara Kecko, Madonas pil
sētas 2. vidusskolas 8. klases skolniece
Jana Patašņika.

Izcilākie skolēnu panākumi
10.–12. klasē
Augstākos sasniegumus šogad ie
guvusi Madonas Valsts ģimnāzi
jas 12. klases skolniece Laura Drun
ka, viņa uzvarēja novadu apvienības
ģeogrāfijas olimpiādē, valsts ģeogrā
fijas olimpiādē ieguva 3. vietu, atklā
tajā Vidzemes ģeogrāfijas olimpiādē
– 1. vietu, atklātajā ģeogrāfijas olim
piādē – 3. vietu, vēstures olimpiādē –
1. vietu, piedalījās valsts līmeņa vēs
tures olimpiādē, bioloģijas olimpiādē
ieguva 2. vietu, ķīmijas – 2. vietu, fi
lozofijas olimpiādē – 2. vietu, latviešu
valodas olimpiādē – 3. vietu, matemā
tikas olimpiādē – 2. vietu un veiksmī
gi piedalījās matemātikas valsts līme
ņa olimpiādē.
Madonas Valsts ģimnāzijas 11. kla
ses audzēknis Krišjānis Kucins nova
du apvienības ģeogrāfijas olimpiādē
ieguva 2. vietu, valsts līmeņa ģeo
grāfijas olimpiādē – 1. vietu, atklāta
jā Vidzemes ģeogrāfijas olimpiādē – 2.
vietu, bioloģijas olimpiādē – 1. vietu,
fizikas olimpiādē – 2. vietu, ekonomi
kas olimpiādē – 3. vietu, matemātikas
olimpiādē – atzinību, Vidzemes reģio
na izglītojamo zinātniskajā konferencē
– atzinību, Latvijas skolēnu zinātnis
kajā konferencē – 2. pakāpes diplomu,
skolēnu mācību uzņēmumu konkur
sā – 1. vietu un nominācijas Vislatvi
jas skolēnu mācību uzņēmumu kon
kursā–gadatirgū.
Madonas Valsts ģimnāzijas 12. kla
ses skolniece Rebeka Birziņa novadu
apvienības bioloģijas olimpiādē iegu
va 1. vietu, labi panākumi valsts līme
ņa bioloģijas olimpiādē, vēstures olim
piādē – 2. vieta, fizikas olimpiādē – 3.
vieta, ekonomikas olimpiādē – 2. vie
ta, konkursā „Pazīsti savu organismu”
– 1. vieta, ģeogrāfijas olimpiādē – atzi
nība, valsts ģeogrāfijas olimpiādē – at
zinība, atklātajā Vidzemes ģeogrāfijas
olimpiādē – 3. vieta.
Madonas Valsts ģimnāzijas 12. kla
ses audzēkne Māra Karlsone nova
du apvienības latviešu valodas olimpi
ādē ieguva 1. vietu, valstī – atzinību.
Valsts līmenī novadam lika izskanēt
arī Madonas Valsts ģimnāzijas 12. kla
ses skolniece Sintija Zepa, kas novada
apvienības konkursā „Pazīsti savu or
ganismu” ieguva 2. vietu un atzinību –
valsts konkursā.
Paldies ikvienam Madonas novada
skolotājam un izglītības iestāžu dar
biniekam par ieguldīto darbu skolē
nu sagatavošanā, par uzvarām mācī
bu priekšmetu olimpiādēs, konkursos,
par ievirzi zinātniski pētnieciskajā
darbībā, par izglītošanu mācību uzņē
mumu veidošanā, par sniegto atbal
stu talantīgajiem bērniem, kā arī sko
lēniem ar īpašām vajadzībām, paldies
par godprātīgu darbu un ieguldījumu
ikviena bērna attīstībā.
Informāciju apkopoja
SARMĪTE JANSONE,
Izglītības nodaļas vadītājas vietniece;
ILZE RIEkSTIŅA
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Izlaidumi izglītības
iestādēs 2017. gadā
PIRMSkOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
PII iestāde

Datums

Vieta

Laiks

Madonas PII “Saulīte”

31.05.2017

Madonas kultūras namā

17.00

Madonas PII “Priedīte” - “Pelēni”

25.05.2017

PII

17.00

Madonas PII “Priedīte” - “Taurenīši”

26.05.2017

PII

17.00

Madonas PII “Kastanītis”

09.06.2017.

Atpūtas vietā Lielie Kupri

15.00

Aronas pagasta PII “Sprīdītis”

26.05.2017.

PII

14.00

Barkavas pagasta PII “Ābelīte”

26.05.2017.

Barkavas pamatskolā

17.00

Bērzaunes pagasta PII “Vārpiņa”

26.05.2017.

PII

16.00

Dzelzavas pagasta PII “Rūķis”

02.06.2017.

PII

16.00

Kalsnavas pagasta PII “Lācītis Pūks”

26.05.2017.

Kalsnavas kultūras namā

16.00

Degumnieku pamatskolas PI grupas

26.05.2017.

skolas zālē

14.00

Lazdonas pamatskola, PI grupas

31.05.2017.

PI grupā

16.00

Liezēres pamatskola, PI grupas

26.05.2017.

Liezēres pamatskolā

12.30.

Ļaudonas pagasta PII “Brīnumdārzs”

27.05.2017.

PII

13.00

Praulienas pagasta PII “Pasaciņa”

26.05.2017.

PII

15.00

Mārcienas sākumskolā, PI grupas

02.06.2017.

skolā

11.00

Skola

Datums

Vieta

Laiks

Madonas Valsts ģimnāzija

09.06.2017.

Sporta centrā

18.00

Madonas pilsētas 1.vidusskola

10.06.2017.

Skolā

14.00

Madonas pilsētas 2.vidusskola

09.06.2017.

skolas sporta zālē

18.00

A.Eglīša Ļaudonas vidusskola

10.06.2017.

skolā

17.00

Madonas vakara un neklātienes
vidusskola

08.06.2017.

Madonas pilsētas
1. vidusskolā

17.00

Barkavas pamatskola

10.06.2017.

skolā

18.00

Bērzaunes pamatskola

10.06.2017.

BJC “Rīts”

14.00

Degumnieku pamatskola

09.06.2017.

skolas zālē

18.00

Dzelzavas pamatskola

10.06.2017.

Dzelzavas kultūras namā

16.00

Kalsnavas pamatskola

10.06.2017.

skolas sporta zālē

17.00

Kusas pamatskola

10.06.2017.

Lauteres kultūras namā

15.00

Lazdonas pamatskola

10.06.2017.

skolā

14.00

Liezēres pamatskola

09.06.2017.

skolā

17.00

Mētrienas pamatskola

10.06.2017.

skolā

14.00

Praulienas pamatskola

09.06.2017.

skolā

17.00

Vestienas pamatskola

09.06.2017.

Vestienas Tautas namā

17.00

Skola

Datums

Vieta

Laiks

Madonas Valsts ģimnāzija

10.06.2017.

Sporta centrā

16.00

Madonas pilsētas 1.vidusskola

09.06.2017.

Skola

17.00

Madonas 2.vidusskola

10.06.2017.

Skolas sporta zālē

19.00

A.Eglīša Ļaudonas vidusskola

26.05.2017.

skolā

19.00

Madonas vakara un neklātienes
vidusskola

08.06.2017.

Madonas pilsētas
1. vidusskolā

17.00

PAMATSkOLAS

VIDUSSkOLAS

Informāciju apkopoja
VIVITA VECOZOLA,
izglītības darba speciāliste

J. Norviļa
Madonas Mūzikas skola uzņem
jaunos audzēkņus
2017./18. mācību gadam

UZŅEMŠANAS EkSĀMENS
5. JūNIJĀ
PĒC kONSULTĀCIJĀS IZVEIDOTĀ SARAkSTA
Konsultācijas jaunuzņemamajiem audzēkņiem mūzikas
skolas Laimas zālē:
Pirmdien, 29. maijā plkst. 11.00 un 18.00
Otrdien, 30. maijā plkst. 11.00 un 18.00
Vairāk informācijas pa tel. 29143961
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Vasaras nometnes Madonas novadā
Bērniem un jauniešiem vasaras
brīvlaikā iespējams piedalīties
vairākās nometnēs Madonas
novadā.
Valsts izglītības satura cen
tra mājaslapā www.nometnes.
gov.lv, var sameklēt un izvēlē
ties reģistrētās skolēnu nomet

nes, kuras notiek gan Madonas
novadā, gan arī visā Latvijā.
Atvērtā tipa nometnēs, kurām
piešķirts Madonas novada paš
valdības līdzfinansējums re
dzamas tabulā (jābrīdina, ka
vairākās nometnēs dalībniekus
vairs neuzņem).

Lai piedzīvojumiem pilna
vasara!
GUNITA kĻAVIŅA,
Madonas Bērnu un jauniešu
centra direktore
Tālr. 64807552
bjc@madona.lv

Tūrisma akcija 2O17

MADONAS NOVADA GARŠA

Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu
projektu konkurss – 2017
Laiks

Nometnes nosaukums

Dalībnieku
vecums

Iesniedzējs

Nometnes
vadītājs

Tālruņa
numurs

18–22. jūnijs

„Atvērts komandai”
diennakts

13–18 gadi

Biedrība „Jaunieši
Madonai”

Kristīne
Lukaševica

26461330

18.–23. jūnijs

„Labā gana skola”
diennakts

7–12 gadi

Biedrība „Brāļu draudze”

Zane Līcīte

25449665

18.-23. jūnijs

„Piedzīvojumu lāde”
diennakts

7–11 gadi

Biedrība „Young and Active”

Lana Vihrova

28217896

26.–30. jūnijs

„Knaģis 2017”
dienas

7–11 gadi

Biedrība „Kalsnavas
jaunieši”

Gatis Teilis

29126112

3.–7. jūlijs

„Draugi dabā”
diennakts

10–12 gadi

Biedrība „KM Strautnieki”

Kristīne
Lukaševica

26461330

9.–14. jūlijs

„Prieks kopā būt”
diennakts

13–18 gadi

Bērnu un jauniešu
apvienība „Rīts”

Iluta Kārkliņa

29832963

10.–15. jūlijs

„Deju sintēze”– dienas

10–18 gadi

Biedrība „Young and Active”

Lana Vihrova

28217896

17.–21. jūlijs

„Caur omītes brillēm
skatoties” – dienas

6–9 gadi

Biedrība „KM Strautnieki”

Kristīne
Lukaševica

26461330

24.–28. jūlijs

„Pirmklasīgais Madonas
pētnieks” – dienas

7–8 gadi

Madonas pilsētas PII
„Priedīte”

Dace Dzilna

29139960

Gaidāmie pasākumi Madonas novadā
1.06.–18. novembris, Tūrisma
akcija “Madonas novada garša
2017”, tel. 29130437,
www.visitmadona.lv

21.06. – Ugunsskulptūru
festivāls Sarkaņu pagastā,

29.07. – 7. festivāls “Latvijas
Radio 2 Zelta šlāgeris” Madonā,

tel. 29424739.

tel. 26131727.

10.06. – Autofotoorientēšanās
“Madona 2017”, tel. 29454458,

01.07. – Starptautiskais
motociklistu saiets Madonā,

tel. 26648266.

29.07. – Akustiskās mūzikas
koncerts pie Lubāna ezera, tel.
13.07. – Melleņu svētdiena,

11.06. – Tūrisma ekspedīcija.

08.07. – Aviācijas svētki
Degumniekos, tel. 29426366,

www.brauciens.lv

Ļaudonas pagasts, tel.
29130437, www.visitmadona.lv

16.06. – Lubāna ezera
laivošanas sezonas un Akmens
laikmeta apmetnes atklāšana,
tel. 29234956,
www.lubanamitrajs.lv

17.–18.06. – Baltijas čempionāts
Enduro Smeceres sila mototrasē,
tel. 26396032.

18.06. – Peoniju svētki,

Jaunkalsnava, LVM Kalsnavas
arborētums, tel. 27841099,
29326912.

25622223.

16.07. – Velo ekskursija “Mazliet
no baroniem – Dzelzava,
Cesvaine”, tel. 29130437,

29234956, www.lubanamitrajs.lv

Vestienas pagasts, Jāņkalni,
tel. 29332642,
www.visitmadona.lv

19.08. – Velobrauciens “Apkārt
Lubānam”, tel. 29234956, www.

www.visitmadona.lv

lubanamitrajs.lv

22.07. – Eiropas čempionāta
posms Enduro Cross Country
Smeceres sila Mototrasē,

26.08. - Ezera skaņas,

tel. 26396032.

23.07. – Skrējiens kalnā
“Gaiziņkalna bulta”,

tel. 28389159.

25.07.–05.08. – 20. Latviešu
mūzikas svētki Madonā,
tel. 26194675.

www.ezeraskanas.lv

24.09. – Tūrisma ekspedīcija.

Dzelzavas pagasts, tel.
29130437, www.visitmadona.lv

Madonas novada skolas,
kuras piedalās šajā projektā,
sadarbojoties ar saviem skolē
niem, kopīgi veido individuāla
dizaina un satura dienasgrā
matas. Tas nozīmē, ka dienas
grāmatu izskatu ļoti lielā mērā
ietekmē un nosaka katras sko
las skolēnu radošās idejas, kas
visbiežāk izpaužas dažnedažā
dos krāšņos zīmējumos.
Te, protams, svarīgi pie

bilst, ka tām Latvijas skolām,
kas piedalās šajā projektā,
šīs unikālās dienasgrāmatas
tiek izgatavotas par samazi
nātām izmaksām. Un par to,
savukārt, vislielākais paldies
sakāms katra novada uzņē
mējiem, kas šo ideju atbal
sta.
No Madonas novada sko
lām savu dalību šajā projek
tā šobrīd jau ir apstiprinājusi
Bērzaunes pamatskola, Laz
donas pamatskola, Madonas
Valsts ģimnāzija. Veiksmīgai
dienasgrāmatu izgatavošanas
procesa norisei aicināti pievie
noties Madonas novada uzņē
mēji, kas vēlētos palīdzēt sko
lēniem tikt pie pašu veidota

• No 2017. gada 1. jūnija līdz 18. novembrim apmeklē 3 akcijas objektus. Tos var apmeklēt visu akcijas laiku (pēc iepriekšēja
pieteikuma) vai īpašajās Ciemiņu dienās.
• Prasi saimniekiem , lai Tavā “Dalībnieka kartē” izdara atzīmi par apmeklējumiem.
• Aizpildīto “Dalībnieka karti” līdz 18. novembrim atstāj jebkurā akcijas objektā vai nofotografētu atsūtīt uz e-pastu tic@madona.lv
• 25.novembrī “Madonas novada Uzņēmēju dienās 2017” tiks paziņoti akcijas titulu ieguvēji un izlozētas 25 “Dalībnieku kartes”,
kuru īpašnieki saņems garšīgas dāvanas vai dāvanu kartes.
Akcijas ziņas: www.visitmadona.lv

Akcijas objekti:
1 Kamambērs. Saimniecības
“Burkānciems” govs piena baltā pelējuma siers,
pagatavots pēc klasiskas franču mīkstā siera
receptes. Ceļotājiem: kazu saimniecība (ap 150
dzīvnieki), sierotava, cietie un mīkstie sieri,
degustācija, produkcijas iegāde. Lejas Ķunci 2,
Ļaudonas pag. , tel. 22188433 (Ruta
Grauduža), www.burkanciems.lv
Ciemiņu diena - 11. jūnijs.

2 Madonas gaišais alus. Pagatavots SIA
“Madonas Alus” darītavā pēc īpašas 6 iesalu
receptes, raudzēšanas procesā alus ieguvis
patīkamu, graudainu garšu buķeti, dzintara
krāsas toni un stingru putu cepuri. Ceļotājiem:
alus ražošanas procesu iepazīšana, degustācija,
veikaliņš. Bodnieki, Praulienas pag., tel.
22016544 (Rolands Zaharovs).
Ciemiņu diena - 17. jūnijs.

3 Kefīrs ar biﬁdo baktērijām.
Uzņēmumā „Lazdonas piensaimnieks”
ražotajam 3.2% kefīram ir krējumveida
konsistence, pienskāba un atsvaidzinoša garša,
tas ir veselīgs pateicoties labajām biﬁdo
baktērijām. Ceļotājiem: ekskursija, iepazīšanās
ar piena pārstrādes procesiem, produkcijas
degustācija, iegāde. Klēts, Lazdonas pag., tel.
26467187, 29423907. Ciemiņu diena - 1. jūlijs.

4 Maizes zupa. Bioloģiskajā saimniecībā
“Aizupes” ražots deserts. Sausā maisījuma
pamatā ir mājās ceptās rupjmaizes rīvmaize un
žāvēti augļi. Ceļotājiem: stāsts par
saimniecības produkciju (maize, ābolu
konfektes, žāvēti dārzeņi u.c.), degustācija,
ēdināšana-pikniks. Irbītes, Bērzaunes pag.,
tel. 29372796 (Silvija Garbovska).
Ciemiņu diena - 9. jūlijs.

5 Svaigi ziedputekšņi. Biškopības
saimniecībā “Kalnu medus” ievāktie veselīgie
un uz mēles kūstošie ziedputekšņi ir izcili
pilnvērtīgs dabas produkts. Ceļotājiem: stāsts
par bitēm un biškopības produktu ražošanu,
degustācija, produkcijas iegāde, Lubejas muiža.
Rogas, Liezēres pag., tel. 29174560 (Sandris
Akmans), facebook.com/kalnumedus.
Ciemiņu diena - 23. jūlijs.

6 Vītināta pīles krūtiņa. Saimniecības
“TD Sveķi” delikatese, pagatavota pēc senas
gruzīnu receptes, kas pielāgota latviešu
gardēžu gaumei. Ceļotājiem: dzīvnieku sēta
(trušu, aitu un putnu kolekcijas), gaļas
konservu un vītinājumu degustācija, iegāde,
piknika vieta. Sveķi, Bērzaunes pag., tel.
28353321 (Vita Kangare).
Ciemiņu diena - 28. jūlijs.

dizaina dienasgrāmatām.
Lai atbalstītu Madonas
novada skolas projektā „Die
nasgrāmata 2017”, Madonas
uzņēmēji laipni aicināti sazi
nāties ar projekta īstenotājiem
– sabiedriskā labuma organi
zāciju „Liepājas Universitātes
Zinātnes un inovāciju parks”,
sūtot vēstules epastā: info@
liepuzip.lv vai sazinoties pa
tālr.: 20004399.
MARUTA DENE,
LiepUZIP pārstāve

Joprojām izturīgie un ener
ģiskie cilvēki, kuri sasnieguši
simts un vairāk gadus, īpaši,
kuri piedzimuši reizē ar Lat
viju, kā arī visi pārējie ilgdzī
votāji no visas Latvijas – visi
tie, kuri joprojām spēj apburt
gan ar personīgo šarmu, gan
aktīvo sabiedrisko dzīvi, gan
dzīvesprieku un zinātkāri, ai
cināti piedalīties. Aicināti iz

iet sabiedrībā kopā ar savas
dzimtas pārstāvjiem, pašval
dības vadītājiem, satikties ar
vienaudžiem, satikties ar cil
vēkiem, kuri veidojuši mūsu
kopīgās vēsturiskās atmiņas
pamatu.
Salidojumā aicināti piedalī
ties arī novadu izcilākie ļaudis
biznesā, izglītībā, kultūras dzī
vē, sportā un mājsaimniecībā.
Klātesošie, kas nav tiešie dalīb
nieki un salidojuma virsraksta
varoņi, var piedalīties salidoju
mā kā klausītāji, kā arī iesais
tīties diskusijās un visās akti
vitātēs, kas notiek salidojuma
laikā.

Pasākuma ietvaros pare
dzētas arī ekskursijas, iepazīs
tot mākslas vērtības pils mu
zejā, būs iespēja izstaigāt pils
dārzus, paredzēts mākslinie
ku un aktieru koncerts, svēt
ku mielasts pēc Latvijas valsts
sākuma gados izdoto recepšu
grāmatām. Bet pāri visam, lai
sirdi pilda lepnums par mūsu
cilvēkiem!
Zināms, ka šobrīd dalību
Pirmajā Latvijas simtgadnie
ku salidojumā pieteikuši jau 23
seniori. Plānots, ka Madonas
novadu pasākumā pārstāvēs
madonieti Kārlis Dumbrājs.
Cienījamais kungs ir Latvijas

9 ŽelejZauriņi. Uzņēmumā “Madonas
Karameles” ražotas želejkonfektes ar zemeņu,
ābolu un plūmju garšu. Roku darbs, dabīgs
produkts, garšos bērniem un saldummīļiem.
Ceļotājiem: karameļu darbnīca, degustācija,
veikaliņš. Rīgas iela 1, Madona, tel. 26380073
(Linda Blaževica), www.karameles.lv
Ciemiņu diena - 1. septembris.

10 Māmuļas ūdens kliņģeri. Pēc omes
Helēnas receptes cepti ūdens kliņģeri ar
bērnības garšu. Ceļotājiem: maizes cepšanas
programma (4 st.), ēdināšana, lauku labumu
veikaliņš. Maiznīca-kafejnīca “Māmuļa”, Parka
iela 12, Madona, tel. 29424634 (Ļena un
Andrejs Broki). Ciemiņu dienas - 1. septembris
un 29. oktobris.

11 Mājas vīnogu vīns. Garšām bagāts
vīns, gatavots no piemājas dārzā augošām
vīnogu šķirnēm. Un, ja ticam, ka glāze dienā
laba vīnogu vīna uzlabo sirds veselību – vai nav
vērts to nobaudīt? Ceļotājiem: sarunas par
vīnogu vīna gatavošanu, tā degustēšana un
vīnu iegāde. Raiņa iela 19, Madona, tel.
29296045, 26395710 (Astra un Ilze Riekstiņas).
Ciemiņu diena - 17. septembris.

12 Senie Madonas novada ēdieni. Uz
kulinārijas nodarbībām aicina godu saimniece
un TV šova “Īstās latvju saimnieces 2017"
dalībniece Antra Gotlaufa. Kopīgi gatavosim
latviskus un garšīgus Madonas puses ēdienus,
kas pagatavoti no vietējiem lauksaimniecības
produktiem. Viesu māja “Apiņu kalte”,
Prauliena, tel. 29455829.
Pasākums notiek 1. un 15. oktobrī.

13 No 10. novembra izstāde “Kulinārais
mantojums, tradīcijas un godu
saimnieces”. Izstāde par vēsturiskām
Madonas novada ēšanas paražām, virtuves
piederumiem un svētku mielošanās
tradīcijām. Madonas novadpētniecības un
mākslas muzejs, Skolas iela 10, tel.
64823844, www.madonasmuzejs.lv

Organizē: Madonas novada pašvaldības
Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa
sadarbībā ar akcijas objektu saimniekiem.
Kontaktpersona: S. Soma, tel. 29130437.
Akcijas ziņas: www.visitmadona.lv
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Interesantākā ekskursija

Interesantākā ekskursija

Skaistākais iepakojums

Skaistākais iepakojums

Dāvāsim svētkus
valsts simtgadniekiem
Šovasar, 15. jūlijā, Rundāles
pils Baltajā zālē notiks
Pirmais Latvijas simtgadnieku
salidojums. Šī ir pilsoniskā
iniciatīva, kas veltīta Latvijas
valsts lielajai jubilejai.

8 Laime mīlestībā. Aromātisks IK “55
mārītes” ārstniecības augu tēju maisījums, tā
bagātīgā ziedu buķete palīdzēs sakārtot
organismu un atjaunot dzīvesprieku.
Ceļotājiem: stāsts par ārstniecības augiem, to
atpazīšana dabā, tēju gatavošanas māksla,
degustācija, iegāde. Lejaszīles, Praulienas
pag., tel. 26527445 (Līga Lieplapa),
www.marites.biz Ciemiņu diena - 19. augusts.

i,
Ja sapn ī ēd maiz
tad bū si bagāts.

Pasākumus apkopoja
SANITA SOMA,
Tūrisma darba organizatore;
ILZE RIEkSTIŅA

Uzņēmēji aicināti palīdzēt Madonas
novada skolēniem tikt pie unikāla
dizaina dienasgrāmatām!
Veicināt skolēnos radošo
domāšanu, ļaujot viņiem
pašiem veidot savas skolas tēlu
– ar šādu mērķi gan Madonas,
gan citos Latvijas novados
šobrīd tiek īstenots projekts
„Dienasgrāmata 2017”.

Aicinām iepazīt Madonas novadu, apceļojot pārtikas ražotājus, izgaršojot ēdienus un dzērienus, un izzinot kulinārā mantojuma
tradīcijas. Uzņēmumi ir izvirzījuši savus 2017. gada īpašos produktus, aicina tos nobaudīt vai iemācīties kopīgi pagatavot. Lai
cienāšanās būtu interesantāka, aicinām iesaistīties ceļotāju akcijā un laimēt kādu no 25 garšīgām dāvanām.
Akcijas noteikumi:

7 Kūpināta cūkgaļa. Pagatavota
saimniecībā “Sipiņi S” pēc sentēvu receptes.
Latvietis gadu simtiem darījis smagu darbu un
pēc tā gribējis labi paēst – tieši gaļas ēdiens
allaž devis spēku un drosmi. Ceļotājiem: lauku
saimniecība, liellopu ganāmpulks, 100 šķirņu
gladiolas, kūpinājumi, zupa, kvadracikli,
pirtiņa. Aļņi, Ošupes pag., tel. 28893026 (Dace
Kalniņa). Ciemiņu diena - 5. augusts.

vienaudzis, viņš bijis ne tikai
aculiecinieks daudziem nozī
mīgiem vēstures notikumiem,
bet arī ar tiem cieši saistīts.

Uzmanību!

Pieteikšanās termiņš ir pa
garināts līdz 20. jūnijam, zva
not pa tālr. 29574170.
ILZE RIEkSTIŅA
Vairāk informācijas:
Lukass Mairis Marcinkevičs,
projekta “Piedzimt kopā ar
Latviju” vadītājs,
tel. 26549820
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Novadnieces
Aijas Ozoliņas
personālizstāde
“Mana vieta”

Pilsētas svētku ietvaros
3. jūnijā plkst. 14.00
Madonas Novadpētniecības un
mākslas muzejā tiks atklāta
novadnieces, mākslinieces
Aijas Ozoliņas retrospektīva
izstāde “Mana vieta”.
Tā sniegs plašu ieskatu
grafiķes radošajā darbībā
sākot no 20. gadsimta
septiņdesmitajiem gadiem
līdz pat mūsdienām, ļaujot
iepazīties ar darbiem, kas
tapuši oforta, sietspiedes,
pasteļa un guašas tehnikās.
Aija Ozoliņa ir dzimusi
1932. gada 16. jūlijā Madonas
novada Veckalsnavas
pagasta mājās “Rīziņos”,
kur māksliniece joprojām
pavada laiku no agra
pavasara līdz vēlam rudenim.
Sarunā grafiķe reiz izteica
domu, ka, ja viņai un arī
vīram Aleksandram Dembo
(1931–1999) nebūtu bijusi
nepieciešamība Rīgā pelnīt
naudu, tad dzimtajā vietā
būtu pavadīts daudz vairāk
laika.
To, ka dzimtā vieta
māksliniecei ir ļoti svarīgs
iedvesmas avots, kādā
intervijā 1983. gadā minēja
arī viņas vīrs A. Dembo
sakot: ”Tur katra vieta
runā tieši ar tevi. Ozols,
puķe, ezers... Noskaņas, kas
neatkārtojas, kaut redzētas
neskaitāmas reizes. No
šejienes Aijas darbos ienāk
arī tik dažādas dabas formas
un ritma kustība ”.
Par to arī būs iespēja
pārliecināties izstādē,
kuras nosaukums ņemts
no deviņdesmitajos
gados radītās lielformāta
sietspiedes sērijas “Darbi”.
Plašākai publikai visvairāk
pazīstamas viņas radītā
kluso dabu sērija, bet izstādē
būs iespēja iepazīties arī ar
mazāk zināmiem darbiem.
Izstāde būs eksponēti
darbi no Madonas muzeja
kolekcijas un mēs tiešām
varam būt lepni, ka šāda
nozīmīga kolekcija atrodas
muzeja krājumā. Par to
īpaši jāpasakās māksliniecei
A. Ozoliņai, kas savu radošo
mantojumu uzdāvināja
muzejam un arī Madonas
novada pašvaldībai, kas
muzejam ļāva atsevišķus
darbus nopirkt.
Monta Cimdiņa,
Madonas Novadpētniecības un
mākslas muzeja
Mākslas nodaļas vadītāja

Kultūra

Madonai – 91!

Ar krāšņu un daudzveidīgu pasākumu programmu
svinēsim Madonas pilsētas 91 gada jubileju!
Svētku svinības sāksim ar
vērienīgu Bērnu un jauniešu
tautas deju kolektīvu un jaukto
koru koncertu “Danco, brālīt,
es gavilēšu” 1. jūnijā Madonas
pilsētas sporta centrā. Gaidām
ciemos ap 700 tautisko deju
dejotāju un ap 100 koru
dziedātāju no visas Latvijas.
2. jūnijā jau 7. gadu Madonas pilsētas svētku ietvaros zaļajā zonā pie Madonas novada
bibliotēkas ikvienam būs iespēja piedalīties brīvdabas aktivitātēs ģimenēm «ES zaļai Latvijai». Šī gada pasākuma laikā
būs unikāla iespēja tuvumā apskatīt gaisa balona grozu, iesaistīties aktīvās nodarbībās
par meža tēmu kopā ar Danutu Kiopu no Meža konsultāciju
pakalpojumu centra apmācību
centra “Pakalnieši”, iepazīties
ar Stafecku ģimenes bišu saimi no ZS “Kalna Maruškas”
un iejusties bitenieka arodā,
izstaigāt sajūtu taku dažādām
maņām un izspēlēt atjautības
spēli, kurā jāatpazīst dabas
veltes. Bet šīs pasākuma noslē-

gumā visiem kopā būs iespēja
baudīt Zaļo zupu.
Skvērā pie Kultūras nama 2. jūnijā lielus un mazus
aicinām uz Latvijas izglītības
iestāžu leļļu teātru festivālu
”Ki-ke-ri-gū!”, kas Madonas
novadā tiek rīkots ar mērķi
attīstīt bērnu un jauniešu leļļu teātru kustību Latvijā, tādā
veidā atjaunojot izglītības iestāžu leļļu teātru kustības tradīcijas. Festivāls ir iespēja bērnu un jauniešu leļļu teātriem
parādīt publikai savu veikumu,
dalīties pieredzē, savukārt pedagogiem saņemt profesionālu ekspertu ieteikumus kvalitatīvākam darbam un celt savu
kvalifikāciju.
Uz vasaras terases atklāšanu un piektdienas nakts balli
kopā ar grupu Hit Band un DJ
Virpuli ielūdz kafejnīca “Rudzons”.
3.jūnijā Mīlestības graviņā pie strūklakas un Skolas ielā tradicionāli darbosies
amatnieku un mājražotāju tirdziņš, būs aktivitātes bērniem
un ģimenēm – piepūšamās at-

rakcijas, seju apgleznošana,
brauciens ar laivu, izjādes ar
zirgiem un daudz kas cits.
Sestdien pa dienu Madonā
gaidāmas vairākas sportiskas
aktivitātes. Viena no tām – X
Latvijas kausa posms – Madonas novada atklātais čempionāts svara stieņa spiešanā no
stāvokļa guļus uz atkārtojumu
skaita notiks kafejnīcas «Rudzons» iekšpagalmā.
Savukārt laukumā pie Priežu kalna kā ik gadu Madonas
baptistu draudze un kristīgo
nometņu centrs «Ērgļa spārni»
būs sarūpējusi dažnedažādus
pasākumi visai ģimenei «Pazudis un atrasts».
3. jūnija vakarā tiksimies Saieta laukumā uz Madonas pilsētas svētku lielkoncertu «Par vasaru, puķēm un
mīlestību», kurā piedalīsies
Ginta Krievkalna, Ieva Sutugova, Andris Ērglis, Mārtiņš
Ruskis, grupa «Vintāža», koncerta vadītājs – Māris Grigalis.
Pēc koncerta – svētku balli un lustīgas dejas visas nakts
garumā nodrošinās Andris Ēr-

glis, «Belcanto orķestris» un
DJ Roberts Lejasmeijers.
Svētdien, svētkus noslēdzot, otro gadu aicinām ikvienu piedalīties vai būt kaut tikai skatītājam netradicionālo
braucamrīku sacensībās «Ripo raiti 2017». Saieta laukumā
notiks ratu parāde, piedaloties
J.Norviļa Madonas mūzikas
skolas pūtēju orķestrim «VIVO» A.Kloppes un A.Grandāna
vadībā. Savukārt pēc parādes
gājiena Skolas ielā norisināsies
amizanto ratu sacensības.
Uz visiem svētku pasākumiem ieeja bez maksas!
Madonas novada pašvaldība visiem madoniešiem, novada iedzīvotājiem un pilsētas
viesiem novēl patiesi jaukus
un prieka piepildītus Madonas
pilsētas svētkus, baudot krāšņo
kultūras, sporta un izklaides
pasākumu programmu! Lai jūtamies lepni par 91. gadadienas gaviļnieci Madonu! Daudz
laimes svētkos!
Ilze Riekstiņa

BAZNĪCU NAKTS MADONĀ Piedzīvojumu sacensības
Jau 4. gadu “Baznīcu nakti” Latvijā organizē starpkonfesionāla
xRace – pirmo reizi Madonā
domubiedru grupa – Nodibinājums „Baznīcu Nakts fonds”.
Brīvprātīgi, veltot savu laiku un profesionālās zināšanas, komandas kodolu veido 13 cilvēki. Taču pasākumu kopumā – vismaz 300 cilvēku dažādās baznīcās visā Latvijā.
Baznīcu nakts ir kultūras notikums, kas kristīgo draudžu
baznīcās notiek vasaras sākumā, šogad 2. jūnijā. Tas ir laiks, kad
baznīcā ienākt citādi un iepazīt kultūras un garīgās vērtības. Pasākuma dienā baznīcas ir atvērtas līdz pusnaktij un pat ilgāk.
Nāc un esi viesis – izbaudi mūziku, mākslu, arhitektūru, sarunas, dziesmas, klusumu un lūgšanu. Informācija – www.baznicunakts.lv

Sestdien, 3. jūnijā, Madonā pilsētas svētku ietvaros norisināsies
piedzīvojumu sacensību seriāla xRace otrais sezonas posms.

Sacensību dalībnieki distanci uzsāks pilsētas Saieta laukumā,
no kura plkst. 12.00 dosies Madonas centrā meklēt kontrolpunktus. Turpmākā distance ar velosipēdiem vedīs uz Kusu un Smecersilu. Sporta un atpūtas bāzē dalībnieki veiks skriešanas uzdevumu. Pēc Smecersila – vairāki uzdevumi ar velosipēdiem un
skriešanu, bet Madonas karjera teritorijā dalībnieki veiks intelaivu un virvju uzdevumus. Sacensību finišs būs Saieta laukumā.
Vairāk informācijas mājaslapā www.xrace.lv.
Marta Zumberga, tālr. 2668060
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Par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā…
3. maijā Rīgas pilī notika valsts augstāko apbalvojumu
pasniegšanas ceremonija. Tajā Triju Zvaigžņu ordeni un arī
Atzinības krustus no Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa rokām
saņēma vairākas Latvijas izcilības, kuru vidū bija arī Madonas
novada kordiriģents, skolotājs, Latvijas novadpētnieks Jānis
Bērziņš. Kā ilggadējs kultūras un izglītības darbinieks J.Bērziņš
saņēma V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni, tādējādi iegūstot arī
ordeņa kavaliera titulu.
Tāpat apbalvojumus saņēma vēl divas mūsu pusē labi zināmas personas – ilggadējā Zviedrijas latviešu sabiedriskā darbiniece, Andreja Eglīša Latviešu nacionālā fonda valdes locekle
Māra Strautmane, kam piešķirta Atzinības krusta IV šķira, ieceļot viņu par ordeņa virsnieci, un Latvijas Republikas Zemessardzes 25. kājnieku bataljona 2. kājnieku rotas virsseržants
lubānietis Māris Ezeriņš, kas apbalvots ar Viestura ordeņa otrās pakāpes (sudraba) goda zīmi.
Lepojamies!
Ilze Riekstiņa

Akcijā “Apceļo Latvijas muzejus!” piedalīsies visi Latvijas
muzeji, galvenais mērķis ir pievērst uzmanību mazajiem muzejiem Latvijā (ne tikai Latvijas novados, bet arī Rīgā),
veicināt to atpazīstamību, rosināt interesi par piedāvājumu
un parādīt šo muzeju “šarmu”.
Aicinām akcijā iesaistīties
ikvienu Latvijas iedzīvotāju

vai viesi, kam patīk apmeklēt
muzejus, iepazīt vietējo novada vēsturi un kultūras mantojumu. Kā akcijas galvenā
platforma tiks izmantota lapa www.facebook.com/apcelolatvijasmuzejus. Lai piedalītos
konkursā, dalībniekam nepieciešams profils sociālajā tīklā “Facebook”. Apmeklējot kādu no muzejiem, dalībniekam
jāatzīmējas savā “Facebook”
profilā, laika līnijā ievietojot foto no apmeklētās vietas un komentējot piedzīvot, redzētu un
uzzināto. Tāpat jāpievieno no-

rāde @Apceļo Latvijas muzejus
un jāatzīmē atrašanās vieta, izmantojot sociālā tīkla “Facebook” rīku ar vietas atzīmēšanu vai arī ierakstot konkrētu
muzeju, piemēram, @Limbažu muzejs. Ar akcijas nolikumu
un uzdevumiem var iepazīties
Latvijas Muzeju biedrības mājaslapā www.muzeji.lv.
Kā norāde, ka muzejs piedalās akcijā, konkrētajā muzejā būs izlikta akcijas “Apceļo
Latvijas muzejus!” pazīšanas
zīme.
Uzvarētāji tiks noteikti, izvērtējot dalībnieka atraktivitāti un aktivitāti, apmeklējot
muzejus un ievietojot ierakstus vismaz par 5 apmeklētiem
muzejiem.
Katrs uzvarētājs iegūs 5
brīvbiļetes uz kādu no Latvijas muzejiem: Latvijas Nacio-

nālo mākslas muzeju, Rīgas
Vēstures un kuģniecības muzeju, muzeju “Rīgas Jūgendstila centrs”, Rīgas Motormuzeju,
“Laimas” šokolādes muzeju,
Rundāles pils muzeju, Daugavpils Marka Rotko mākslas
centru, Latvijas Etnogrāfiskais Brīvdabas muzeju, Turaidas muzejrezervātu un Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeju.
Iepazīsim Latvijas muzejus,
to izstādes un ekspozīcijas, izzināsim vietējo vēsturi, tradīcijas un kultūru, aplūkosim arī
sezonālos muzejus, kuri atvērti tikai vasarā!
Zane Grīnvalde,
Madonas Novadpētniecības un
mākslas muzejs
Izglītojošā darba nodaļas
vadītāja

Sveikiņi, mani mīļie zināmie un nezināmie draugi!
Pirms pieciem gadiem es, lelle
Šarlote, no Vācijas ierados
Madonā, lai dzīvotu un strādātu
Madonas novada bibliotēkas
bērnu literatūras nodaļā.
Šajā laikā esmu iepazinusi radošos, zinātkāros, aktīvos
un kustīgos bērnus un viņu atsaucīgos vecākus, piedalījusies
dažādās un interesantās lasīšanas veicināšanas aktivitātēs.
Man ļoti patīk lasīt, tāpēc aicinu ikvienu, sākot no 5 gadu
vecuma piedalīties lasīšanas
veicināšanas mērķprogrammā
“Bērnu žūrijā 2017”. Tu vari kļūt par lasīšanas ekspertu,
pat ja nemāki labi lasīt!
Lasīšanai un vērtēšanai
tiek piedāvāta grāmatu kolekcija 9+, 11+, 15+ vecuma grupās. Īpaši aicinu piedalīties vecākus, kuriem šogad jāizlasa
tikai 4 grāmatas. “Bērnu žūrija – 2017” uzsāk lasīšanas maratonu 1. jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā!
2. jūnijā no plkst. 10.00–
13.00 zaļajā zonā pie Madonas
novada bibliotēkas aicinu ik-

konkursā, kas veltīts rakstnieka un mākslinieka Jāņa Jaunsudrabiņa 140. dzimšanas dienai. Dzejoļus konkursam var
iesniegt 5–15 gadus veci bērni
un jaunieši līdz 31. maijam. Interesantākie darbi tiks publicēti dzejas gadagrāmatā bērniem
“Garā pupa 2017”, kas iznāks
nu jau ceturto reizi kopš šā izdevuma atjaunošanas – ikgadējo Dzejas dienu laikā. Kur meklēt sīkāku informāciju? Nu,
protams, ka bibliotēkā!
Vasara – tā ir atpūta no
mācībām un tehnoloģijām, izbaudi bērnību un apciemo mani brīvdienās, lai kopīgi uzspēlētu galda spēles, iepazītos ar
jaunākajām grāmatām, noskatītos filmu, satiktu draugus un
atpūstos. Mūsu darba laiks nemainīgs: katru dienu no 10.00
līdz 18.00, sestdienās no 9.00
līdz 15.00.
vienu piedalīties pilsētas svētkiem veltītās aktivitātēs “ES
zaļai Latvijai”.
Esmu pārliecinājusies, ka
Madonas novada bērni ir ta-

Piedalieties
akcijā
“Vietvārdu
talka”!
Turpinot vietējā mantojuma
apzināšanas tradīcijas un
gatavojoties Latvijas valsts
simtgadei, arī šogad UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
(LNK) sadarbībā ar LU
Latviešu valodas institūtu un
partneriem aicina iesaistīties
interaktīvā talkā, kas veltīta
Starptautiskajai dzimtās valodas
dienai – “Vietvārdu talkā”.

Latvijas Muzeju biedrības akcija
“Apceļo Latvijas muzejus!”
Latvijas Muzeju biedrība šogad
atzīmē 25 gadu jubileju. Šo gadu
laikā Muzeju biedrības saime ir
augusi un šodien apvieno 107
valsts, pašvaldības, privātos
un autonomos muzejus. Lai
pievērstu uzmanību Latvijas
Muzeju biedrības darbībai, kā
arī Latvijas muzejiem, šogad
no 1. jūnija līdz 31. augustam
organizējam vasaras akciju
“Apceļo Latvijas muzejus!”.
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lantīgi. Izmantojiet savu radošumu, piedaloties biedrības
“Ascendum” un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras
padomes izsludinātajā dzejoļu

Lelles Šarlotes vārdā
Līga Fiļipova,
Madonas novada bibliotēkas
bērnu literatūras nodaļās
vadītāja

Starptautisko dzimtās
valodas dienu visā pasaulē
atzīmē 21. februārī, savukārt
“Vietvārdu talka” tika
atklāta 23. februārī un tā
noritēs līdz 30. septembrim.
Kopš pirmās un pēdējās
vietvārdu talkas ir pagājis
gandrīz simts gadu. To
aizsāka Jānis Endzelīns.
Vēlākajos gados vietvārdu
vākšana bijusi valodnieku
un atsevišķu entuziastu
iniciatīva. Bet mūsdienās
ar vietvārdu vākšanu,
pētīšanu un ievietošanu
kartē nodarbojas gan LU
Latviešu valodas institūts,
gan Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra, karšu
izdevniecības un vairāki
entuziasti.
Vietvārdu talkā” ikviens
aicināts apzināt, pierakstīt
un datubāzē reģistrēt
vietējos vietvārdus –
īpašvārdus, kas nosauc kādu
fizioģeogrāfisku objektu,
piemēram, Zilais kalns, Velna
grava, Čurkstupīte utt., kas
tiek lietoti patlaban vai ir
lietoti agrāk. Īpaši svarīgi ir
pamanīt un neaizmirst mazos
vietvārdus, kuriem neatrodas
vieta kartē.
Apzinātos vietvārdus
iespējams reģistrēt Tautas
vietvārdu datubāzē www.
vietvardi.lv
“Vietvārdu talkā” īpaši
aicinātas piedalīties izglītības
iestādes, bibliotēkas, muzeji,
tūrisma informācijas centri,
nevalstiskās organizācijas
un citas institūcijas, kā arī
individuāli interesenti un
aktīvistu grupas. Tāpat
talkā aicināti piedalīties
interesenti, kuri Latvijas
valsts simtgades digitālajā
platformā www.lv100.lv
izteikuši vēlmi līdzdarboties
simtgades sagatavošanas
procesā un dāvinājuši savas
stundas digitālajā laika
bankā Latvijas simtgadei.
Institūcijas aicinātas rīkot
arī izglītojošas aktivitātes,
kas varētu sekmēt vietējo
vietvārdu apzināšanu un
fiksēšanu.
Katru mēnesi tiek izcelts
čaklākais talcinieks, kā arī
vietvārdiem krāšņākais
novads.
Talka ilgs līdz 30.
septembrim, bet noslēgta tā
tiks 20. oktobrī Vietvārdu
dienā.
Vairāk informācijas www.vietvardi.lv.
Sanda Rapa,
sanda.rapa@inbox.lv
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tivitātes (t.sk. preventīvie
pasākumi un izglītošanas
aktivitātes);
• izglītības iespēju un sabiedrisko aktivitāšu veicināšana Madonas novada iedzīvotājiem kultūras, sporta
un sociālo jautājumu jomās.
Projektu
pieteikumu
var iesniegt:
– biedrības, nodibinājumi,
reliģiskas organizācijas;
– Madona novada pašvaldības iestādes, kas apstiprinātas
pašvaldības nolikumā.
Konkursa kopējais finansējums ir 4500 EUR. Maksimālā

Līdz šim ar fonda atbalstu
jau 130 projektu pieteikumu iesniedzēji, gan pašvaldības iestādes, gan sabiedriskās organizācijas īstenojušas 300 dažādus
projektus. Fonda darbības laikā vietējās kopienas attīstībā
ieguldīts vairāk kā 480 000 eiro, kļūstot par nozīmīgu vietējo kopienu sadarbības partneri.
Konkursa prioritātes:
• droša un veselīga dzīves vide (t.sk. preventīvie pasākumi un izglītošanas aktivitātes);
• vides sakopšanas, aizsardzības un saglabāšanas ak-

piešķiramā summa vienam projektam ir 800 EUR, savukārt
minimālā summa nav noteikta.
Projektu pieteikumus jāiesniedz
līdz 2017. gada 16. jūnijam.
Lai iepazīstinātu interesentus ar projektu konkursa nosacījumiem un pieteikumu veidlapas aizpildīšanu, 19. maijā,
plkst. 14.00 Madonas novada
pašvaldības telpās (Saieta laukums 1, 3. stāva zālē) notiks
informatīvs seminārs. Par dalību seminārā projekta iesniedzējs saņems papildus punktu.
Konkursa dokumentācija
pieejama www.madona.lv
Mairita Blūma,
Nodibinājuma “CEMEX Iespēju
fonds” vadītāja
Tālr.: 20628802,
e-pasts: mairita.bluma@
ext.cemex.com

Zinātniskā projekta realizācijai
Madonā tiek meklēti darbinieki
Latvijā norisinās Latvijas
Universitātes Medicīnas
fakultātes sadarbībā ar
Starptautisko vēža pētniecības
aģentūru veikts pētījums
(GISTAR), kas pēta kuņģa un
zarnu vēža izraisītās mirstības
samazināšanas iespējas.
Pētījuma vadītājs LU MF
profesors, gastroenterologs
Mārcis Leja.
Sadarbībā ar ģimenes ārstiem, pētījumā tiek uzaicināti
40 līdz 64 gadus veci iedzīvotāji. Tos, kuri piekrīt piedalīties,
īpaši apmācīti mediķi aptaujā aizpildot anketu, kas apkopo dzīvesveida faktorus, kā arī
iepriekšējās saslimšanas un sūdzības. Visi dalībnieki tiek lūgti

veikt slēpto asiņu testu izkārnījumos, kā arī tiek paņemti asins
paraugi, kurus analizē pēc īpašas pētījumā noteiktas shēmas.
Pētījuma dalībniekus, kuriem
analīzēs tiek atklātas novirzes
no normas, uzaicina turpmākiem izmeklējumiem. Tiek plānota arī tālāka projektā iesaistīto pacientu novērošana 10–15
gadu periodā. Piedalīšanās pētījumā, veiktie izmeklējumi,
ja nepieciešams medikamenti
kuņģa baktērijas izskaušanai ir
bez maksas.
Pētījumā jau ir iesaistīti vairāk nekā 3500 Vidzemes,
Latgales un Kurzemes iedzīvotāju no Cēsu, Alūksnes, Ludzas, Saldus un Tukuma novadiem. Pateicoties Tukuma

novada pašvaldības ieinteresētībai un atbalstam, pētījums
šobrīd norisinās Tukumā.
Veicot izmeklējumus agrīni atklāti vairāki gan kuņģa,
gan resnās zarnas ļaundabīgi audzēji, vairāk kā 70% kuņģa helikobaktērija, kā arī dažādas ļaundabīgo audzēju risku
paaugstinošas saslimšanas. Iedzīvotājiem nodrošināta vai ieteikta ārstēšana.
Inese Veckagane,
Latvijas Universitātes
Klīniskās un profilaktiskās
medicīnas institūta
GISTAR pētījuma
administratore
Tālr.: 29189098; 25153015
www.gistar.eu

Pētījumu centram būs vajadzīgi 5 darbinieki,
kuri tiks pieņemti darbā Latvijas Universitātē
uz pētījuma realizācijas laiku
no 2017. gada 1. augusta līdz 2018. gada 31. martam:
Reģistrators – 1
(var būt bez medicīniskās izglītības)

Ārsts vai ārsta palīgs – 1
Medicīnas māsas – 3

(viena no tām var būt arī laborants)
Prasības:
• vidējā speciālā vai pirmā līmeņa augstākā
medicīniskā izglītība;
• reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
• labas datora lietošanas prasmes; augsta
atbildības sajūta;
• labas saskarsmes un organizatoriskās prasmes;
spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā.

Pienākumi:
• Reģistratoram – respondentu iekļaušana
pētījumā;
• Medicīnas māsai – procedūru māsas
pienākumi (venozo asiņu ņemšana un paraugu
sagatavošana glabāšanai u.c);
• Ārsta palīgam – respondentu iekļaušana
pētījumā.
Piedāvājam:
• atbildīgu, dinamisku un interesantu pilnas
slodzes darbu uz projekta realizācijas laiku;
• atbilstošas apmācības darba pienākumu
veikšanai;
• iespēju profesionāli pilnveidoties un gūt vērtīgu
pieredzi.

Vairāk informācijas pa tālruni: 26443802. CV sūtīt uz e-pastu: gistar@gistar.eu
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Līgo pasākumi Madonas novadā

Izsludināts nodibinājuma
„CEMEX Iespēju fonds” atklātais projektu
pieteikumu konkurss Madonas novadam
“CEMEX Iespēju fonds” aktīvi
un mērķtiecīgi piedalās
vietējo kopienu dzīves
kvalitātes uzlabošanā, sniedzot
iedzīvotājiem iespēju īstenot
sabiedriskā labuma projektus.

Madonas Novada Vēstnesis
2017. gada maijs

ARONAS PAGASTĀ
30. jūnijā 20.00
Kusas estrādē

Aizvadām Jāņus un
Pēterdienu ar teatralizētu
uzvedumu
pēc R.Blaumaņa novelēm
“Paradīzē” un “Sapnis”.
Piedalās pagasta pašdarbības
kolektīvi.
Ieeja bez maksas.

BARKAVAS PAGASTĀ
23. jūnijā 19.00
Barkavas estrādē

“Accenture Latvia” sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību dos
iespēju Informāciju Tehnoloģiju speciālistiem strādāt Madonas
novadā.
Madonas novada pašvaldība kopš 2014. gada mērķtiecīgi īsteno Informāciju Tehnoloģiju nozares attīstības programmu novadā. Lai nodrošinātu attiecīgu speciālistu pieejamību novadā, tika
uzsākta dalība StartIT programmā, kurā programmēšanu apgūst Madonas novada skolu audzēkņi, tāpat ar Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas palīdzību Madonas Novada Augstākās izglītības centrā iespējams apgūt programmēšanu 1. līmeņa augstākās
izglītības programmas budžeta grupās. Kopš 2014. gada kopumā
3 kursos studentu skaits sasniedzis aptuveni 30 cilvēkus, kuri
nākotnē varēs strādāt informāciju tehnoloģiju nozarē. Lai nodrošinātu šiem un citiem speciālistiem iespēju strādāt nozarē, pašvaldība ir piesaistījusi lielāko IT uzņēmumu Latvijā – “Accenture
Latvia”, kas ir gatavs nodrošināt attālinātās darbavietas Madonas novada IT nozares speciālistiem. Šim mērķim izveidots portāls www.letsjusttalk.lv, kurā aicināti pieteikties visi tie Madonas novada iedzīvotāji, kuriem ir attiecīga (IT nozares) izglītība
vai darba pieredze un vēlme strādāt globālā kompānijā, bet dzīvot Madonā. Pašvaldība jau ir atbalstījusi arīvairākus IT nozares
uzņēmumus biznesa grantu konkursā “Madona var labāk!”. Īstenojot visus pasākumus, plānots, ka 2025. gadā Madonas novadā būs vismaz 80 IT speciālisti. Tāpēc, ja esi IT cilvēks, Tev patīk dzīvot Madonā, bet vēlies strādāt globāli – piesakies www.
letsjusttalk.lv.
Romāns Hačatrjans,
Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas vadītājs

2017. gada 10. jūnijā
Aicinām uz mamogrāfijas
izmeklējumu!
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valsts
apmaksātās programmas ietvaros veic
mobilā mamogrāfa izmeklējumus.
Mamogrāfija ir krūts audu rentgenoloģiska izmeklēšana
ar zemas intensitātes rentgenstarojumu.
Šī uzskatāma par vienu no efektīvākajām metodēm,
lai savlaicīgi atklātu krūts vēzi.
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīcas”
veiktās pārbaudes mobilajā mamogrāfā
būs iespējams saņemt
Madonas novadā – Barkavā,
pie Ambulances, Skolas ielā 1,
š. g. 10. jūnijā no plkst. 14.00 līdz 16.00.
Tālrunis uzziņām: 26458044.


Līgo dienas lieluzvedums
“Trīnes grēki”.
Piedalās Barkavas kultūras
nama pašdarbības kolektīvi
– pieaugušo amatierteātris,
sieviešu vokālais ansamblis
“Pauze”, folkloras kopa
“Madava”, senioru deju
kolektīvs “Klabdancis”,
jauniešu deju kolektīvs “Pīne”,
sieviešu deju kopa “Zīles”,
vokāli instrumentālās studijas
kapela.
22.00 Zaļumballe ar grupu
“Sveķi”.
00.00 Puspliko skrējiens.
Ieeja un dalība pasākumos bez
maksas.

BĒRZAUNES PAGASTĀ
21. jūnijā 19.00
Bērzaunes pagasta estrādē
“Aizvējš”

Ielīgošanas pasākums –
uzvedums “Līgošanas
nerātnības”.
Ieeja bez maksas.
Īpaši sliktos laikapstākļos,
pasākuma norise var tik
pārcelta uz Sauleskalna
tautas namu. Sekojiet līdzi
informācijai.

23. jūnijā 23.00
Bērzaunes pagasta estrādē
“Aizvējš”

Līgo nakts zaļumballe.
Ieeja bez maksas.
Īpaši sliktos laikapstākļos,
pasākuma norise var tik
pārcelta uz Sauleskalna
tautas namu. Sekojiet līdzi
informācijai.
DZELZAVAS PAGASTĀ

23. jūnijā Dzelzavas estrādē
21.00 Līgo vakara

ieskandināšana, ugunskura
iedegšana;
23.00 (līdz ~05.00) Līgo nakts
balle kopā ar grupu “Kamēr
jauni”.
Ieeja pasākumos bez maksas.

KALSNAVAS PAGASTĀ
22. jūnijā
skvēriņā pie Kalsnavas
kultūras nama
21.00 Jāņu ielīgošana kopā ar

folkloras kopu “Vesetnieki”.
23.30. Alus dzeršanas
sacensības.
Pēc pusnakts Puspliko
skrējiens pa J.Alunāna parku.
Lustīgākai līgošanai ņemt
līdzi cienastu un aplīgošanas
dziesmas.

24. jūnijā no 22.00
Jāņukalna Zaļumballes placī
Balle. Spēlē grupa
“Kamēr jauni”.
Dalība par maksu.

LAZDONAS PAGASTĀ
23. jūnijā 22.00
pie “Bērzsalām”

Līgo nakts zaļumballe. Spēlē
Sergejs Bogdanovs.
Ieeja bez maksas.

29. jūnijā 19.00
pie Lazdonas pagasta pārvaldes
(lietus gadījumā pagasta
pārvaldes zālē)
Pēterdienā skatīsimies
uzvedumu “Līgošanas
nerātnības”.
Spēlē Degumnieku
tautas nama
amatierteātris.
Ieeja bez maksas.

MADONAS PILSĒTĀ

OŠUPES PAGASTĀ

SARKAŅU PAGASTĀ

22. jūnijā no 19.30
skvēriņā pie Madonas pilsētas
kultūras nama

22. jūnijā 20.00
Degumnieku tautas namā

23. jūnijā 20.00
Biksēres estrādē

Vainagu pīšana, dziedāšana,
dejošana – Saulgriežu
svinēšana!
Dalība bez maksas.

22. jūnijā 22.00
skvēriņā pie Madonas pilsētas
kultūras nama

Saulgriežu lustēšana kopā ar
folkgrupu “Luca” (Rīga).
Ieeja bez maksas.

23. jūnijā

aicinām svinēt
Līgo dienu
“Līgo Ozolos”:

12.00 pie
pamatskolas

Līgo skrējiens.
Reģistrācija no
pulksten 9.30.
Trases: 5 km, 10 km,
nūjošanas trase 5 km un
bērnu trase 1-3 km.
Organizē “Madonas rings”.
Dalība par maksu.
Līgo siera siešana, vainagu
pīšana, sportiskas aktivitātes,
dziesmas un dejas kopā ar
Cesvaines jaukto kori
“Cesvaine”, Lauteres VPDK
“Ritsolis” un Liezēres
dziedošiem un dejojošiem
bērniem.

19.00 Ozolu estrādē

Līgo vakara teatrāls uzvedums
“Caur vēderu uz sirdi”.
Piedalās Liezēres pagasta
amatiermākslinieki –
amatierteātris “Reālisti”,
sievu deju kopa, Liezēres
tautas deju kolektīvs un Zane
Imša.

21.00 Jaunatnes ielā,
stāvlaukumā

MĀRCIENAS PAGASTĀ
23. jūnijā 21.00
Mārcienas pagasta pārvaldes
ēkas pagalmā

Lustīga Līgo vakara
ieskandināšana “Lai līgojam,
lai svinam”.
Ar pašmāju dziedātāju un
Silmaču ļaužu piedalīšanos
kopīgi iedegsim Jāņu
ugunskuru, cienāsimies ar
sieru un ballēsimies līdz rīta
gaismai.

MĒTRIENAS PAGASTĀ
23. jūnijā 20.00
Mētrienas estrādē

ĻAUDONAS PAGASTĀ

Līgo vakara orientēšanās
spēle komandām.
Piedalīties var visa vecuma
līgotāji. Katrā komandā 6
dalībnieki.
Komandu pieteikšana līdz 22.
jūnijam.
Tālrunis: 20021220.
Dalība bez maksas.

23. jūnijā 16.00
Ļaudonas pagasta estrādē

23. jūnijā 22.00
Mētrienas estrādē

Jāņu ugunskura iedegšana
un Jāņu nakts balle līdz
saullēktam kopā ar grupu
“Roja”.
Ieeja visos pasākumos bez
maksas.

Līgo svētku ielīgošanas
pasākums – pagasta vecāko
Jāņu sumināšana,
dziesmas un dejas.
Līdz 20. jūnijam aicināti
pieteikties (zvanīt: 26590186)
tie pagasta iedzīvotāji,
kuri gatavo sieru – tiks
organizēta pašgatavoto Jāņu
sieru degustācija.
Ieeja bez maksas.
Sekojiet līdzi informācijai.

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

PRAULIENAS
PAGASTĀ
No 16. jūnija 22.00 līdz
18. jūnija 16.00

LIEZĒRES
PAGASTĀ

15.00 Jaunatnes ielā,
stāvlaukumā pretī veikalam

Līgo svētku ieskaņas
koncertuzvedums.
Ieeja bez maksas.

Līgo balle.
Tālāko un tuvāko līgotāju
ērtībām iespēja nakšņot telšu
pilsētiņā.
Pirms balles un balles laikā
tiks nodrošināts transports no
Mētrienas
centra uz estrādi un atpakaļ.
Sliktu laikapstākļu gadījumā
balle notiks Mētrienas tautas
namā.
Ieeja bez maksas.

Praulienas pagastā
svētki “Praulienai –
510”.
Ir pagājuši 510
gadi, kopš pirmo
reizi izskanējis
Praulienas
vārds.
Pagasta svētkus
ietvaros veltīsim
dzejas rindas
un mūziku
savam pagastam.
Būs iespēja
apskatīt izstādi
„Mans vaļasprieks”.
Aplūkosim pagasta
vēsturi cauri simtgadēm.
Svētku koncertā piedalīsies
pašmāju pašdarbības
kolektīvi, kā arī viesi.
Svētku noslēgumā aicinām
noskatīties izrādi Jēkabpils
Tautas teātra sniegumā –
R.Blaumanis „Trīnes grēki”.
Ieeja pasākumos bez maksas.

Teatralizēts uzvedums “Līgo
vakars Dullās Paulīnes
sabiedrībā”.
Piedalās amatiermākslas
kolektīvi.
Ieeja bez maksas.

23. jūnijā pēc uzveduma Biksēres
estrādē
Jāņu nakts balle kopā ar
grupu “Kad sanāk”.
Ieeja bez maksas.

VESTIENAS PAGASTĀ
23. jūnijā 20.00
Vestienas pagasta estrādē

Jāņu ielīgošana ar Rūdolfa
Blaumaņa izrādi „No saldenās
pudeles”. Spēlē Vestienas
amatierteātris „Aušas”.
Cienāsimies ar sieru un alu.
Ieeja bez maksas.
Pēc izrādes Jāņu ugunskurs
un balle.

23. jūnijā 23.00
Vestienas pagasta estrādē

Balle. Spēlēs muzikālā
apvienība “Dukāts” (grupas
“Bastards” balles versija).
Dalība par maksu.
Par šiem un citiem
pasākumiem vairāk
informācijas www.madona.lv
sadaļā “Kultūra”.
Informāciju apkopoja
Inga Arāja,
Madonas novada pašvaldības
galvenā speciāliste, kultūras
darba organizatore
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Aktuāli

Madonas Novada Vēstnesis
2017. gada maijs

Gaisa balonu saiets
“Madonai 91”
Madonas pilsētas svētku ietvaros ikvienu iepriecinās ap 12 krāšņu
gaisa balonu lidojumi virs pilsētas, tāpat arī degļu parāde cauri
visai pilsētai un balonu spīdēšana.

27. maijā Stirnu buks iekaros
Vidzemes augstieni!
AGRa VECKALNIŅa foto
Piedalīsies gaisa balonu ekipāžas ne vien no Latvijas, bet
arī Krievijas un Baltkrievijas, tādējādi pasākuma apmeklētājiem būs iespēja priecāties par vēl neredzētiem un īpaši skaistiem baloniem. Festivāla laikā plānoti divi gaisa balonu lidojumi
virs Madonas: 2. un 3. jūnija vakaros. Lai madoniešiem un pilsētas viesiem būtu iespējams balonu pacelšanos vērot tuvumā, lai
lidojumu redzētu pēc iespējas vairāk cilvēku, tiek plānots, ka viena no pacelšanās vietām būs pilsētas teritorijā – Madonas 1. vidusskolas sporta laukumā vai Madonas stadionā (sekojiet informācijai). Piloti darīs visu iespējamo, lai baloni pārlidotu tieši pāri
pilsētai.
Viss iepriekšminētais norisināsies TIKAI labvēlīgos laika apstākļos un pasākumu norises laiki var mainīties atkarībā no laika
apstākļiem, tādēļ pasākumu apmeklētāji aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā www.madona.lv un Madonas novada pašvaldības profilos sociālajos tīklos.
Tāpat pasākuma rīkotāji un gaisa balonu saieta tehniskais
direktors, gaisa balona pilots Kristaps Frickauss informē, ka
saistībā ar pasākuma norisi Madonas pilsētas teritorijā plānoti
satiksmes ierobežojumi. Tāpat iedzīvotājiem tiek lūgts būt saprotošiem attiecībā uz paaugstinātu trokšņa līmeni vakara stundās,
baloniem paceļoties, kā arī tiek aicināti būt atsaucīgiem, atbalstīt
gaisa balonu nosēšanos, vajadzības gadījumā neliedzot to veikt
arī privātīpašumu teritorijās, jo lidojuma rādiuss varētu būt līdz
19 kilometriem no balonu pacelšanās vietas Madonā.
Ilze Riekstiņa

Ogres Zilajos kalnos 15. aprīlī tika atklāta taku skrējienu seriāla “Stirnu buks 2017” sezona. Arī šajā
gadā visi septiņi taku skrējienu seriāla posmi notiks izcili ainaviskās vietās, kur būs iespēja baudīt
Latvijas augstākos paugurus un skaistākās dabas takas.
Taku skrējienu seriāla otrais posms tā dalībniekus ievedīs pašā Latvijas vidienē – Vidzemes
augstienes teritorijā, kas ir augstākā Latvijas augstiene. Latvijas augstākie virsas punkti ir
augstienēs. Latvijā neviena augstiene pēc sava absolūtā augstuma nesasniedz kalnu augstumus,
tomēr cilvēki ikdienā augstākos paugurus dēvē par kalniem. Augstākie Latvijas punkti
Gaiziņkalns (311,94 m) un Sirdskalns (296,8 m) atrodas Vidzemes augstienē. Trase solās būt gana
izaicinoša un dinamiska.

Starta/finiša zona: sporta un atpūtas centrs
“Smeceres sils”, Madona
Dienas programma:
10.00 Sākas sacensību reģistrācija un numuru izņemšana.
12.00 Starts distanču “Stirnu buks” un “Lūsis” dalībniekiem.
12.15 Starts Kanikrosa – sportistiem, kas skrien sasaistē ar suni – distances dalībniekiem.
13.00 Starts distances “Susurs” dalībniekiem.
13.30 Starts distances “Zaķis” dalībniekiem.
14.00 Starts Latvijas čempionāta taku skriešanā skolu jauniešiem.
14.15 Starts distances “Vāvere” dalībniekiem.
~16.00 Apbalvošana Latvijas čempionāta taku skriešanā skolu jauniešiem 1. posma uzvarētājiem.
~17.00 Apbalvošana distanču “Zaķis”, “Stirnu buks”, “Lūsis” un sprinta etapa “Stirnu buka
kalnu karalis/karaliene” uzvarētājiem vecumā grupās un sacensību kopvērtējumā.
~17.45 Balvu izloze, kad finišējis pēdējais sacensību dalībnieks, un sacensību noslēgums.
No 11.00 Amatnieku tirdziņš, radošās darbnīcas, rotaļas un citas aktivitātes visas dienas garumā.
Uz tikšanos mežā!

Iepazīstieties ar trašu shēmu:

Aldis Rocens,
Rimants Liepiņš,
www.stirnubuks.lv

