Aronas, Barkavas,
Bērzaunes, Dzelzavas,
Kalsnavas, Lazdonas,
Liezēres, Ļaudonas,
Mārcienas, Mētrienas,
Ošupes, Praulienas,
Sarkaņu, Vestienas
pagastu un
Madonas pilsētas ziņas
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Mūsu KINOTEĀTRIM – 55!
Madonas kinoteātris „Vidzeme” – viens no dažiem Latvijā un vienīgais reģionā.

Kā iespējams
mazināt kritiski
trūkstošo darbaspēku
ekonomiski svarīgās
nozarēs? Piedaloties
pieaugušo izglītības
programmā.

Latvijas Tautas
Saimes grāmata
nonākusi
Madonas novadā

5. lpp

Pirmās iestrādnes
pirmajos četros
mēnešos – izvirzīti
konkrēti mērķi,
pieņemti jauni
izaicinājumi un aktīvi
strādāts novada
iedzīvotāju labā.
6. lpp

Kinoteātra “Vidzeme” pirmsākumi 1962. gadā.

Noris pretendentu
pieteikšana konkursam
“Madonas novada
jaunatnes lietu
gada balva”
8 nominācijās.

7. lpp

Novembra mēnesī
uzzini vairāk par savu
Latviju. Noskaties
īpašās Latvijas
valsts simtgades
projekta filmas –
par Brīvības
pieminekļa
celtniecību un latviešu
strēlniekiem.

8. lpp
Kā ik katru novembri –
dziedošo un
muzicējošo ģimeņu
“Spiets” aicina uz
koncertuzvedumu,
šoreiz piedāvājot
satikties ar
tautā iemīļotiem
kino industrijas
pārstāvjiem.

8. lpp

6. novembrī apritēs 55 gadi, kopš
Madonā darbojas kinoteātris
“Vidzeme”, dodot iespēju
madoniešiem un Madonas viesiem
baudīt kino kultūru un būt
pilntiesīgiem kino industrijas
dalībniekiem.
Madonas kinoteātris „Vidzeme” savu darbību uzsāka 1962.
gada 6. novembrī, kā tolaik ļoti
moderns kinoteātris ar divām kasēm un 352 skatītāju vietām. Pirmā filma, kuru izrādīja kinoteātrī, bija „Meiteņu pavasaris”. Tā
tolaik bija īpaša filma ar stereo
skaņu. Tolaik kinoteātrī darbojās Madonas rajona kino direkcija, kas organizēja kino izrādīšanu visā Madonas rajonā. Madonas
rajona kino direkcijā par kino mehāniķiem, to palīgiem, kasieriem
un šoferiem strādāja vairāk kā 60
darbinieki. Madonas rajonā kino
tika izrādīts 46 vietās. Madonas
kino direkcija savu darbību izbeidza 1992. gadā, kad katra pašvaldība sāka rūpēties par kino izrādīšanu savā pilsētā vai pagastā. No
1995. gada 1. septembra kinoteātris „Vidzeme” tika izveidots kā
Madonas pilsētas kultūras nama
filiāle „Vidzeme”.
Šobrīd kinoteātris „Vidzeme”
ir aprīkots ar modernākajām digitālajām iekārtām – “Barco 2K
“projektoru un “Dolby” 3D sistēmu. Skatītāju zālē ir 186 skatītāju
vietas. Bet aiz aprīkojuma un tehnikas visu šo daudzo gadu laikā ir
bijuši cilvēki, tāpēc sveicienus sūta tie darbinieki, kuri arī šobrīd
darbojas kinoteātrī:

Madonas pilsētas kultūras nama
direktore Ilze Šulce:

Kinomehāniķis
Jānis Auziņš:

Kinoteātris noteikti man saistās ar vietu, kurā satikties. Satikties dažādiem cilvēkiem, dažādos
dzīves posmos, lai pāris stundas
izdzīvotu kādu citu cilvēku dzīvi.
Tā noteikti ir šī kinoteātru burvība, kas ļāvusi, pilnveidojoties tehnoloģijām, saglabāt kinoteātra
nepieciešamību.
Es vienmēr esmu priecājusies un lepojusies, ka Madonā ir
kinoteātris “Vidzeme”. Šeit esmu nostrādājusi četrpadsmit gadus. Sāku, kad filmas vēl bija lentās un glabājās lielās zaļās kastēs
un tika sūtītas ar satiksmes autobusu no Rīgas. Rādot kino, bija lampas, kas pārslēdzoties skaļi
trokšņoja, skatītājiem bija parasti, cieti krēsli un tie, skatoties filmu, lobīja saulespuķu sēklas. Bija bērnu filmas, kurās mikrofonā
tika lasīts latviskais tulkojums,
un jaunieši apmeklēja diskotēkas.
Daudz kas ir mainījies, mainījušās ir paaudzes un mainījies tehniskais aprīkojums, bet palikusi
šī kopīgā uzticamo darbabiedru
sajūta, precizitāte darbā un vienkārši mīlestība uz kino.
Šajā jubilejas gadā vēlos pateikt paldies savai bijušajai darba
komandai: Vijai Smuidrei, Jānim
Auziņam, Maijai Gabrānei, Dzintaram Balodim, Dzidrai Auziņai,
Lienei Dreiškinai.
Lai izdodas kinoteātrim pilnveidoties tālāk, lai vienmēr būtu
piepildītas skatītāju rindas, lai
būtu vieta, kurā satikties!

Saistība ar kino laikam sākās jau kādā 2. vai 3. klasē. Skolā
vienreiz nedēļā ar 16 mm projektoru vienā no klasēm radīja filmas. To darīja 8. klases zēni. Likās ļoti interesanti un vilinoši.
Pēc kāda laika radās pašam iespēja rādīt filmas klubā ar profesionālu aparatūru. Patika filmas
un pats demonstrēšanas process.
Palīdzēja un atbalstīja daudzi bijušās Madonas rajona kinodirekcijas cilvēki.
Tā tas turpinās līdz pat šodienai, jau vairāk kā 40 gadus. Bijuši dažādi darba pienākumi un
nomainījušās daudzas tehnikas
paaudzes, bet vēl joprojām ir interesanti.
Kasiere Vija Smuidre:
Priecājos, ka mums izdevās, ar
Madonas pilsētas domes palīdzību, saglabāt kinoteātri kā tādu.
Šeit ir īpaša aura. Reizēm pēc seansa šķiet, ka no kāda stūra, vai
spoguļa nāks laukā kāds filmu
varonis, nereti baiss.
Te ir manas otrās mājas.
Mums ir labs, atsaucīgs kolektīvs.
Gaidām savus skatītājus, īpaši
priecājamies par jauno skatītāju paaudzi un ceram, ka viņi nekad kino ekrānu nenomainīs pret
televizoru, datoru vai mobilo telefonu!

➔ 8. lpp

Sagaidot Latvijas Valsts 100
gadu jubileju, valdība aicinājusi
katru iedzīvotāju būt aktīviem,
iesaistīties pasākumos, atrast
ideju, kā atzīmēt šo svarīgo
pasākumu.
Biedrība RASA, atsaucoties
aicinājumam, ir piedāvājusi
veidot īpašu Latvijas Tautas
Saimes grāmatu, tā aktivizējot
senioru sabiedrību, katru
līdzcilvēku Latvijā un ārvalstu
diasporā – uzrakstot veltījumu,
vēlējumu, novēlējumu,
pārdomas, apsveikumu,
attīstības ideju Latvijas valstij
jubilejā. Par cerībām, sapņiem,
valsts nākotnē skatoties un
atzīstoties mīlestībā Latvijai.
Ar domu par Latviju un tās
cilvēkiem tapa Latvijas valsts
simtgadei veltītā Rīgas aktīvo
senioru alianses iniciatīva.
20. aprīlī Rīgas domē notika
preses konference, veltīta
pilsoniskām iniciatīvām,
sagaidot Latvijas valsts
simtgadi. Viena no tām –
biedrības “RASA” ideja – Tautas
Saimes grāmata. Tā tika skaļi
iedziedāta ar tautasdziesmu
“Ģērbies, saule, sudraboti”, to
ikreiz iedzied ļaudis novados,
sūtot sveicienus un vēlot labu
ceļavēju grāmatas ceļiem
Latvijā. Tā kļuvusi par grāmatas
himnu.
Kopumā izveidotas 25 šādas
grāmatas. Saimes Grāmata
izceļojusies jau pa Rucavas,
Alsungas, Kuldīgas, Baldones,
kā arī citiem novadiem un
pagastiem.
Šī gada 29. septembrī
Tautas Saimes grāmata tika
nodota Madonas novadam,
lai līdz valsts svētkiem –
18. novembrim – apkopotu
mūsu novada ļaužu vēlējumus
un īpašos ierakstus Latvijai
tās simtgadē. Grāmata būs
pieejama pagastu bibliotēkās
(sekojiet informācijai mājaslapā
www.madona.lv un sociālajos
tīklos Facebook, Draugiem un
Twitter).
2018. gada septembrī visas
grāmatas atgriezīsies Rīgā un
tiks nodotas Valsts prezidentam,
kurš tās nodos glabāšanai
Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā.
Informāciju sagatavoja
Ilze Riekstiņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Domes ziņas

Madonas novada pašvaldības domes
28. septembra sēdes lēmumu pārskats
Par balsu skaitīšanas komisijas
apstiprināšanu un pagastu pārvalžu
vadītāju iecelšanu

Nolemj lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma
kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmumu ņemšanu sociālo programmu investīciju projektiem
132 582,73 eiro apmērā Valsts kasē uz 15 gadiem ar noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz 2 gadiem,
projekta “Lifta izbūve bērnudārza ēkai Ļaudonas pansionāta vajadzībām” īstenošanai. Aizņēmumu izņemt 2017.
un 2018. gadā, un tā atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.

Apstiprina balsu skaitīšanas komisiju pagasta pārvalžu vadītāju amata kandidātu iecelšanai amatā šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Āris Vilšķērsts, komisijas locekle – Biruta Vindele, komisijas locekle – Laima Liepiņa.
Ar 2017. gada 2. oktobri nolemj iecelt: Mariku Zembahu par Vestienas pagasta pārvaldes vadītāju; Edgaru Lāci
par Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītāju.

KULTŪRA

Ošupes pagastā

Par atbalstu labdarības pasākumam

Nolemj lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma
kontroles un pārraudzības padomei atbalstīt aizņēmuma
ņemšanu 44 550 eiro apmērā Valsts kasē uz 10 gadiem ar
Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz 2 gadiem skolēnu autobusa iegādei Ošupes pagasta
pārvaldes vajadzībām. Aizņēmumu izņemt 2017. gadā un
apgūt 2017. gadā un tā atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.

Nolemj piešķirt atbalstu 2017. gada 27. novembra labdarības pasākumam “Baltā ūdensroze” Madonā – Madonas kultūras nama telpu nodrošināšana plkst. 19.00–
21.30, 350 eiro transporta izdevumiem mākslinieku
pārvadāšanai, 250 eiro pusdienām māksliniekiem koncerta dienā (aptuveni 50 cilvēkiem) no novada budžeta nesadalītajiem līdzekļiem. Nolemj labdarības pasākumā iegūtos līdzekļus novirzīt Mātes un bērna krīzes centram
(Parka ielā 6, Madonā).

Par automašīnas iegādi Barkavas pagastā un
autobusa iegādi Dzelzavas pagastā
Nolemj veikt iepirkuma procedūru jaunas vai mazlietotas automašīnas (8+1 vietas) iegādei Barkavas pagasta
pārvaldes vajadzībām.
Nolemj veikt iepirkuma procedūru autobusa (8+1 vietas) iegādei Dzelzavas internātpamatskolai skolēnu pārvadāšanai.

Bērzaunes pagastā
Nolemj palielināt SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” pamatkapitālu, veicot mantisko ieguldījumu, par
66 600 eiro, tai skaitā nekustamais īpašums, kas sastāv
no zemes, meža un derīgo izrakteņu atradnes, ar kadastra Nr. 7050 006 0085 “Strūgu kalns”, Dzelzavas pagasts,
Madonas novads, platība 6,1 ha, vērtība 66 600 eiro (iegulu vērtība 64 700 eiro) atbilstoši eksperta vērtējumam.
Ja derīgo izrakteņu transportēšanas rezultātā no atradnes “Zāģukalns” tiek bojāti pašvaldības autoceļi vai
tilti, SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums” ir pienākums nodrošināt šo autoceļu vai tiltu bojājumu novēršanu.

Sarkaņu pagastā
Nolemj lūgt pašvaldības aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomi atļaut Madonas novada pašvaldībai sniegt galvojumu SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums”, reģ. Nr. LV45403027648, juridiskā adrese: J.Ramaņa iela 3, Sarkaņu pagasts, Madonas novads,
LV 4870, kura 100% kapitāla daļu pieder pašvaldībai, kredītlīnijas 8 000 eio atvēršanai SEB Bankā ar bankas noteikto procentu likmi ar atmaksas termiņu uz 1 gadu līdz
30.09.2018. Kredīta atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

Par atbrīvošanu no nomas maksas
Nolemj atbrīvot sporta deju klubu “RONDO” no Madonas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksas sporta
deju festivāla “MADONAS RUDENS 2017” vajadzībām
2017. gada 21. oktobrī.

Par līdzekļu piešķiršanu
Nolemj piešķirt līdzekļus tautastērpu iegādei Madonas pilsētas kultūras nama kolektīvu dalības 2018. gada
Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos nodrošināšanai 11 245,74 eiro apmērā no novada budžeta nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

244

244

488

2347

11448

11445

22893

Uz vienu skolēnu

9,75

Valsts budžeta līdzekļu sadale mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei pirmskolām 2017. gadam (jūlijs–decembris)
Bērnu
vecāku
par 5. g.
skaits uz
1.09.2017.

Mācību
līdzekļu
iegādei
EUR

30

293

79

771

104

1014

14

137

16

156

16

156

18

176

34

332

Lazdonas pamatskola

8

78

Liezēres pamatskola

13

127

17

166

32

312

Degumnieku pamatskola

19

185

Mētrienas pamatskola

14

137

Mārcienas sākumskola

4

39

Vestienas pamatskola

7

68

425

4147

Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestāde
“Kastanītis”
Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestāde
“Priedīte”
Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestāde
“Saulīte”
Aronas pagasta pirmskolas izglītības iestāde
“Sprīdītis”
Barkavas pamatskola
Bērzaunes pagasta pirmskolas izglītības iestāde
“Vārpiņa”
Dzelzavas pagasta pirmskolas izglītības iestāde
“Rūķis”
Kalsnavas pagasta pirmskolas izglītības iestāde
“Lācītis Pūks”

Ļaudonas pagasta pirmskolas izglītības iestāde
“Brīnumdārzs”
Praulienas pagasta pirmskolas izglītības iestāde
“Pasaciņa”

Kopā
Uz vienu bērnu

IZGLĪTĪBA
Par valsts budžeta līdzekļu sadalīšanu mācību
līdzekļu un mācību literatūras iegādei

9,75

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu
mācību līdzekļu iegādei

Nolemj sadalīt 2017. gada 2. pusgadam Madonas novada pašvaldības pirmsskolas, vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu mācību līdzekļu un mācību literatūrai iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļus
27 040 eiro apmērā saskaņā ar pielikumu Madonas novada pašvaldības domes 28.09.2017. lēmumam Nr. 528 (protokols Nr. 21, 40. p.).

Nolemj piešķirt finansējumu 21 265 eiro apmērā Madonas novada pašvaldības pirmsskolas, vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu mācību līdzekļu iegādei 2017. gada II pusgadam no pašvaldības budžetā
šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem saskaņā ar pielikumu Madonas novada pašvaldības domes 28.09.2017. lēmumam Nr. 529 (protokols Nr. 21, 41. p.).

Valsts budžeta līdzekļu sadale mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei skolām 2017. gadam (jūlijs–decembris)

Pašvaldības budžeta līdzekļu sadale mācību līdzekļu iegādei
skolām 2017. gadam (jūlijs–decembris)

Mācību
grāmatu
iegādei
EUR

Mācību
līdzekļu
iegādei
EUR

271

1322

1321

2643

1017

4960

4960

9920

73

356

356

712

156

761

761

1522

Ļaudonas pagastā

Kusas pamatskola

68

332

331

663

Barkavas pamatskola

78

380

381

761

Apstiprina kopējās būvniecības darbu izmaksas 213
206,49 eiro apmērā, t.sk. būvdarbiem 204 745,94 eiro un
būvuzraudzībai 8 460,55 eiro projekta “Ļaudonas pagasta
kultūras nama atjaunošana” ietvaros.
Nolemj lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmumu ņemšanu sociālo programmu investīciju projektiem 213 206,49
eiro apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem ar noteikto procentu
likmi un atlikto maksājumu uz 2 gadiem, projekta “Ļaudonas pagasta kultūras nama atjaunošana” īstenošanai.
Aizņēmumu izņemt 2017. un 2018. gadā, un tā atmaksu
garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.

Bērzaunes pamatskola

92

449

448

897

Dzelzavas pamatskola

80

390

390

780

Kalsnavas pamatskola

125

610

609

1219

Lazdonas pamatskola

52

254

253

507

Liezēres pamatskola

75

366

366

732

Mārcienas sākumskola

20

98

97

195

Mētrienas pamatskola

38

185

186

371

Degumnieku pamatskola

58

283

283

Praulienas pamatskola

94

458

459

Apstiprina izstrādātos zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumus Madonas novada Liezēres pagasta Dziļūkstes
un Sezēra ezeros.

Kopā

50

Pilsēta, pagastu pārvalde,
izglītības iestāde

Skolēnu
skaits
01.09.
2017.

Liezēres pagastā

Vestienas pamatskola

Izglītības iestāde

Madonas Valsts ģimnāzija
Madonas pilsētas
vidusskola
Madonas vakara un
neklātienes vidusskola
Andreja Eglīša Ļaudonas
vidusskola

Skolēnu
skaits
01.09.2017.

Mācību
grāmatu
iegādei
EUR

Mācību
līdzekļu
iegādei EUR

Kopā
EUR

271

949

948

1897

1017

3560

3559

7119

73

256

255

511

156

546

546

1092

Kusas pamatskola

68

238

238

476

Barkavas pamatskola

78

273

273

546

92

322

322

644

80

280

280

560

125

438

437

875

Lazdonas pamatskola

52

182

182

364

Liezēres pamatskola

75

263

262

525

566

Mārcienas
sākumskola

20

70

70

140

917

Mētrienas pamatskola

38

133

133

266

Kopā EUR

Izglītības iestāde
Madonas Valsts
ģimnāzija
Madonas pilsētas
vidusskola
Madonas vakara un
neklātienes vidussk.
Andreja Eglīša
Ļaudonas vidusskola

Bērzaunes
pamatskola
Dzelzavas
pamatskola
Kalsnavas
pamatskola

Domes ziņas
Degumnieku
pamatskola
Praulienas
pamatskola
Kopā

Madonas Vakara un neklātienes
vidusskola
Madonas Valsts ģimnāzija

73

15

271

58

Mārcienas sākumskola

20

5

Mētrienas pamatskola

38

8

16429

Praulienas pamatskola

94

21

7,00

Vestienas pamatskola

50

10

58

203

203

406

94

329

329

658

50

175

175

350

2347

8217

8212

Vestienas pamatskola

Madonas Novada Vēstnesis
2017. gada oktobris

Uz vienu skolēnu

Pašvaldības budžeta līdzekļu sadale mācību līdzekļu iegādei
pirmskolām 2017. gadam (jūlijs-decembris)

Dzelzavas internātpamatskola
Kopā

40

0

2409

500

Par pamatskolu nolikuma apstiprināšanu

Bērnu līdz 5. g.
vecuma skaits
uz 1.09.2017.

Mācību
līdzekļu
iegādei EUR

74

444

142

852

195

1170

28

168

Apstiprina Mētrienas pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā, atzīstot par spēku zaudējušu Madonas novada
pašvaldības domes 24.09.2009. sēdes lēmuma 17. punkta
9. apakšpunktu (protokols Nr. 11; 17. p.).

25

150

Par pārstāvja deleģēšanu

48

288

24

144

59

354

Lazdonas pamatskola

16

96

Liezēres pamatskola

32

192

39

234

60

360

Degumnieku pamatskola

18

108

Mētrienas pamatskola

17

102

Mārcienas sākumskola

14

84

Vestienas pamatskola

15

90

Kopā

806

4836

Pilsēta, pagastu pārvalde,
izglītības iestāde
Madonas pilsētas pirmskolas izglītības
iestāde “Kastanītis”
Madonas pilsētas pirmskolas izglītības
iestāde “Priedīte”
Madonas pilsētas pirmskolas izglītības
iestāde “Saulīte”
Aronas pagasta pirmskolas izglītības iestāde
“Sprīdītis”
Barkavas pamatskola
Bērzaunes pagasta pirmskolas izglītības
iestāde “Vārpiņa”
Dzelzavas pagasta pirmskolas izglītības
iestāde “Rūķis”
Kalsnavas pagasta pirmskolas izglītības
iestāde “Lācītis Pūks”

Ļaudonas pagasta pirmskolas izglītības
iestāde “Brīnumdārzs”
Praulienas pagasta pirmskolas izglītības
iestāde “Pasaciņa”

Uz vienu bērnu

6,00

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu
mācību līdzekļu iegādei
Nolemj piešķirt pašvaldības finansējumu 2017. gada
2. pusgadam no pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem:
– Kristiāna Dāvida pamatskolai 154 eiro mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei;
– J. Norviļa Madonas mūzikas skolai 2 550 eiro mācību līdzekļu iegādei;
– J. Simsona Madonas mākslas skolai 334 eiro mācību
līdzekļu iegādei;
– Madonas pilsētas vidusskolas un A.Eglīša Ļaudonas
vidusskolas zēnu korim 82 eiro grāmatu iegādei.

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu
portāla uzdevumi.lv licenču iegādei
Nolemj piešķirt pašvaldības finansējumu 3 630 eiro
apmērā Madonas novada pašvaldības vispārējās pamata
un vispārējās vidējās izglītības iestādēm, Kristiāna Dāvida pamatskolai no budžetā mācību līdzekļu iegādei paredzētajiem līdzekļiem saskaņā ar pielikumu Madonas novada pašvaldības domes 28.09.2017. lēmumam Nr. 531
(protokols Nr. 21, 43. p.).
Skolēnu un uzdevumi.lv licenču skaits Madonas novada vispārizglītojošajās skolās
Skolēnu skaits
(01.09.2017.)

Licenču skaits

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola
Barkavas pamatskola

156
78

33
17

Bērzaunes pamatskola

92

20

Degumnieku pamatskola
Dzelzavas pamatskola
Kalsnavas pamatskola

58
80
125

12
17
27

Kristiāna Dāvida pamatskola

22

4

Kusas pamatskola

68

14

Lazdonas pamatskola

52

11

Liezēres pamatskola

75

16

1017

212

Izglītības iestādes nosaukums

Madonas pilsētas vidusskola

Apstiprina Praulienas pamatskolas nolikumu jaunā
redakcijā, atzīstot par spēku zaudējušu Madonas novada
pašvaldības domes 24.09.2009. sēdes lēmuma 17. punkta
10. apakšpunktu (protokols Nr. 11; 17. p.).

Nolemj deleģēt Madonas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāju Agri Lungeviču pārstāvniecībai Jēkabpils
Agrobiznesa koledžas konventā.

Par atbalstu projektam
Nolemj piešķirt finansējumu 200 eiro (t.sk. PVN 21%)
SIA „Ziņas TV” bērnu drošības projektam „Lai dzīvo bērni!” no izglītības pasākumu budžetā metodiskās darbības
nodrošinājumam paredzētajiem līdzekļiem.

Par valsts mērķdotācijas sadali pedagogu
darba samaksai no 2017. gada 1. septembra līdz
31. decembrim
Nolemj sadalīt Madonas novada pašvaldības vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai, pedagogu piemaksai par kvalitāti un sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām paredzēto valsts mērķdotāciju 1 096 584 eiro
apmērā, t.sk. piemaksu par 3. kvalitātes pakāpi – 26 228
eiro, par 4. kvalitātes pakāpi – 7 504 eiro un par 5. kvalitātes pakāpi – 2 284,00 eiro.
Nolemj iedalīt Dzelzavas internātpamatskolai valsts
mērķdotāciju 239 146 eiro apmērā, t.sk. pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 130 508 eiro; piemaksu par 3. kvalitātes pakāpi – 1 68 eiro, par 4. kvalitātes pakāpi – 356 eiro.
Nolemj sadalīt Madonas novada pašvaldības izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai, pedagogu piemaksai par kvalitāti un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto
valsts mērķdotāciju 141 888 eiro apmērā, t.sk. piemaksu
par 3. kvalitātes pakāpi – 6 032 eiro.
Nolemj sadalīt Madonas novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagoģisko darbinieku darba
samaksai, pedagogu piemaksai par kvalitāti un sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto valsts
mērķdotāciju 59 384 eiro apmērā, t.sk. piemaksu par 3.
kvalitātes pakāpi – 1 816 eiro, par 4. kvalitātes pakāpi –
304 eiro un par 5. kvalitātes pakāpi – 96 eiro.

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu
pedagogu darba samaksai no 2017. gada
1. septembra līdz 31. decembrim
Nolemj piešķirt finansējumu Madonas novada pašvaldības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no budžetā pedagogu darba samaksai paredzētajiem līdzekļiem:
– pirmsskolas izglītības iestādēm – 8 279 eiro;
– pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm –
533 eiro;
– interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm – 877 eiro.

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības
administrācijas amatu vienību sarakstā
Nolemj ar 2017. gada 1. oktobri papildināt Madonas
novada pašvaldības 29.12.2016. domes sēdes lēmumu Nr.
720 (protokols Nr. 2 7,15. p ) “Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestā-
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žu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amatu vienību saraksta apstiprināšanu” ar ierakstu – Sporta
un atpūtas bāze “Smeceres sils”:
Amata nosaukums
Traktortehnikas vadītājs,
Mototrases strādnieks

Profesijas
kods
834106,
921403

Amata
vienību
skaits
1

Amatalgas
Mēneša
likme EUR algas fonds
550.00

550.00

Par Madonas novada Jaunatnes politikas
attīstības plāna 2018.–2024. gadam
apstiprināšanu
Apstiprina Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.–2024. gadam gala redakciju, atzīstot
par spēku zaudējušu Madonas novada pašvaldības domes
29.03.2012. sēdē (Protokols Nr. 6; 52. p.) apstiprināto Madonas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības
stratēģiju 2012.–2020. gadam. (Ar pilno Jaunatnes politikas attīstības plānu iespējams iepazīties www.madona.
lv).

Par medicīnas speciālistu piesaisti
Madonas novadā
Nolemj nodrošināt rezidentūras studiju maksas finansēšanu speciālistu piesaistei Madonas novadā laika posmā
no 2017. gada līdz 2023. gadam šādās ārstu specialitātēs:
anesteziologs, reanimatologs; fizikālās un rehabilitācijas
medicīnas ārsts; neirologs; ginekologs, dzemdību speciālists; gastroenterologs; ķirurgs; narkologs; otolaringologs;
psihiatrs; radiologs diagnosts; traumatologs, ortopēds; internists; urologs.

Par finansējuma piešķiršanu
Nolemj slēgt līgumu ar Rīgas Stradiņa Universitāti
(RSU) par finansējuma 11 800 eiro apmērā saņemšanu
Evitas Kārkliņas studijām – rezidentūra medicīnā, specialitātē psihiatrs, laika posmā no 2017. gada 2. oktobra līdz
2021. gada 30. septembrim. Finansējumu plānot pašvaldības budžetā atbilstoši studiju gadam: 2017. gadā – 885 eiro, 2018. gadā – 3 245 eiro 2019. gadā – 3 245 eiro, 2020.
gadā – 3 245 eiro, 2021. gadā – 2 066 eiro.

Par līdzfinansējumu piešķiršanu
Nolemj piešķirt līdzfinansējumu Bērnu un jauniešu
apvienības “Rīts” projektiem no novada budžetā projektiem paredzētajiem līdzekļiem:
– 254 eiro “Programmas “Corel DRAW Graphics” apgūšana grafiskās datorprogrammas vidē”.
– 1217,68 eiro projektam “Pamatlīdzekļu iegāde vietas pievilcībai, ilgtspējai vietējo iedzīvotāju iniciatīvu un
dzīves kvalitātes attīstībai”.

Par atbalstu projektam
Nolemj piešķirt finansējumu 426,60 eiro apmērā Madonas pilsētas vidusskolas 6 izglītojamajiem apmācību
turpināšanai projektā “Esi Līderis” 2017./2018. m.g. no
izglītības pasākumu budžetā profesionālo iemaņu apmācībai paredzētā finansējuma.

Par iestāšanos federācijās
Madonas novada pašvaldība nolemj iestāties Latvijas
Biatlona federācijā, kļūstot par tās biedru, pārņemot Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas tiesības un saistības. Par Madonas novada pašvaldības pārstāvi Latvijas
Biatlona federācijā nolemj pilnvarot Madonas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas direktoru Voldemāru Šmugo.
Madonas novada pašvaldība nolemj iestāties Latvijas
Slēpošanas federācijā, kļūstot par tās juridisko biedru.
Par Madonas novada pašvaldības pārstāvi Latvijas Slēpošanas federācijā nolemj pilnvarot Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktoru Voldemāru Šmugo.

Par pārstāvja deleģēšanu
Nolemj deleģēt Madonas novada pašvaldības sociālā
dienesta vadītāju Gundaru Riekstiņu darbam Vidzemes
plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas vadības grupā.

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības
komisiju nolikumā un komisijas sastāvā
Nolemj izdarīt Madonas novada pašvaldības Ētikas
komisijas nolikumā, kas apstiprināts ar Madonas novada
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pašvaldības domes 28.07.2016. lēmumu Nr. 380, šādus
grozījumus: Nolikuma 2.2. punktā svītrot teikumu “Vismaz viens no komisijas locekļiem ir deputāts”. Papildināt
Nolikumu ar 2.¹ punktu šādā redakcijā: “2.¹ Komisijas sastāvā neiekļauj domes deputātus un pašvaldības centrālās
administrācijas darbiniekus.” Lēmums stājas spēkā 2017.
gada 28. septembrī.
Nolemj atbrīvot no Madonas novada pašvaldības Ētikas komisijas locekļa pienākumu veikšanas, izslēdzot no
Ētikas komisijas sastāva, Vandu Madernieci. Ar 2017. gada 28. septembri par Madonas novada pašvaldības Ētikas
komisijas locekli apstiprina Daci Rudusu.
Apstiprina Madonas novada pašvaldības Vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā: Ārijs Krūms, Laima Liepiņa, Velta Vilšķērste, Evita Zāle, Inese Kohanova, Kristīna Gribonika, Egija Romanovska.

Par Madonas novada pašvaldības 2017. gada
budžeta grozījumiem
Apstiprina saistošos noteikumus Nr. 21 „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 2017. gada
budžetu””.
Apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības domes
28.09.2017. lēmumu Nr. 562 (protokols Nr. 21, 74. 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:

Bērnu rotaļu laukuma izveide Aronas pagasta
Kusas ciemā
Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Lauku atbalsta dienesta
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju” ir
īstenojusi projektu “Bērnu rotaļu laukuma izveide Aronas pagasta
Kusas ciemā”, ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000011. Projekta
ietvaros ir uzstādīts rotaļu komplekss, tīklu piramīda, šūpoles, fitnesa kompleksi (2 gab.), šķēršļu komplekss, āra trenažieris, soliņi un
atkritumu urnas. Laukuma drošībai ir uzstādīts triecienabsorbējošs
gumijas segums 130 m2. Projekta kopējās izmaksas – EUR 22 901,43,
t.sk. Lauku atbalsta dienesta finansējums – EUR 11 142,56, Madonas novada pašvaldības finansējums – EUR 11 758,87.

Aktīvās atpūtas laukuma izveide
Liezēres pagasta Ozolos

–

Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Lauku atbalsta
dienesta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.
gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju” ir īstenojusi
projektu “Aktīvās atpūtas laukuma izveide Liezēres pagasta Ozolos”, ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000008.
Projekta ietvaros ir uzstādīts rotaļu komplekss, tīklu piramīda, šūpoles, fitnesa komplekss, dambretes galds,
šķēršļu komplekss, soliņi (3 gab.). Laukuma drošībai ir
uzstādīts triecienabsorbējošs gumijas segums 250 m2.
Projekta kopējās izmaksas – EUR 31 505,98, t.sk. Lauku atbalsta dienesta finansējums – EUR 11 200,00, Madonas novada pašvaldības finansējums – EUR 20 305,98.
Informāciju sagatavoja Indra Kārkliņa,
Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un
ieviešanas speciāliste

„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbudžetu 2017. gadam ieņēmumos 25 045 794 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 26 789 375 eiro apmērā”.
Apstiprināt Madonas novada pašvaldības ziedojumus
un dāvinājumus 2017. gadam ieņēmumos 120 eiro apmērā un izdevumos 4 844 EUR apmērā”.
Sagatavoja Laima Liepiņa,
Administratīvās nodaļas vadītāja
Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties www.madona.lv
vai klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1

Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001
„Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Madonas novada Degumnieku pamatskolā
Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču
pilnveidei un izaugsmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts
mācīšanās un attīstības process, tā ir cilvēka virzība visa mūža
garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā. Un tā ir nepieciešama mūsu laikmetā, kas attīstās un mainās ļoti ātri.
Jau skolā ir nepieciešams izprast savas intereses un spējas.
Saprast ko grib, var un kas būtu jāpilnveido.Tā ir prasme organizēt sevi un attīstīt savas prasmes. Tieši tāpēc Degumnieku
pamatskola iesaistījās šajā projektā. Projekts paver iespējas iepazīt dažādo un mainīgo profesiju pasauli, pārbaudīt sevi meistarklasēs, tikties ar profesionāļiem, veiksmīgiem sava biznesa
cilvēkiem, gūt pieredzi no skolas absolventiem.
Projekta ietvaros esam piedalījušies seminåros J. Seiksta
meistarklasē, apmeklējuši tehnobusu, “Zino” centra pasākumu, bijām atvērto durvju dienā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas
Barkavas filiālē, tikušies ar absolventiem, iepazinušies ar vairākiem profesiju pārstāvjiem: mežkopja, mežziņa, lauksaimnieka
profesiju, skaistumkopšanas profesijas, glābēja, vetārsta, ceļu
būvniecības, dizaina, mākslinieka profesijām.
Tas palīdz noteikt savas intereses un arī saprast, ko tiešām
vēlos un ko nevēlos. Mācīties neizniekot savu laiku. Karjeras izglītība palīdz papildināt zināšanas par sevi.
Skolēniem visinteresantākais ir darbošanās meistarklasēs,
kur redz sava darba rezultātu. Tās vislabāk palīdz izprast spējas un talantus.
Svarīgs aspekts ir arī informācijas iegūšana par mācību
iestādēm, izglītības iegūšanas iespējām.
Arī šajā mācību gadā ir paredzēti daudzi karjeras izglītības
pasākumi.
Paldies par atbalstu Madonas novada pašvaldībai un Ošupes
pagasta pārvaldei.
Ināra Kiukucāne,
Degumnieku pamatskolas pedagogs, karjeras konsultants

Sporta pakalpojumu uzlabošana
Barkavas pamatskolas sporta zālē
Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar
Lauku atbalsta dienesta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības vietējās attīstības
stratēģiju” ir īstenojusi projektu “Sporta
pakalpojumu uzlabošana Barkavas pamatskolas sporta zālē”, ident. Nr. 16-05-AL23A019.2203-000006. Projekta ietvaros ir atjaunots sporta zāles grīdas segums 680,30 m2
platībā, skatītāju tribīnes, uzstādīti mūsdienām atbilstoši skatītāju krēsli, atjaunota esošā apkures sistēma, uzstādīti jauni paceļami – nolaižami basketbola grozi un uzstādīts
volejbola aprīkojums (volejbola tīkla stabi un
volejbola tīkls). Projekta kopējās izmaksas –
EUR 141 985,99, t.sk. Lauku atbalsta die-

nesta finansējums – EUR 11 200,00, Madonas novada pašvaldības finansējums – EUR 130 785,99.
Būvdarbus projekta ietvaros veica pilnsabiedrība
“A.A.&būvkompānijas” un būvuzraudzību būvdarbiem nodrošināja SIA “BUVKON”.
Informāciju sagatavoja Indra Kārkliņa,
Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un
ieviešanas speciāliste
							
							

Projekti

Madonas Novada Vēstnesis
2017. gada oktobris

5

Atklāta pirmā pieteikšanās kārta vērienīgā
ES fondu pieaugušo izglītības projektā
Šodien, 5. oktobrī, atklāta
pirmā pieteikšanās mācībām
vērienīgā pieaugušo izglītības
projektā “Nodarbināto personu
profesionālās kompetences
pilnveide”, ko īsteno Valsts
izglītības attīstības aģentūra
(VIAA). Tajā ikviens strādājošais
vai pašnodarbinātais vecumā
no 25 gadiem var paaugstināt
savu profesionālo kompetenci
un konkurētspēju ar ES fondu
un valsts līdzfinansējumu.
Pirmā pieteikšanās izsludināta
četrās tautsaimniecības nozarēs,
kurās pašlaik visvairāk trūkst
kvalificētu darbinieku.

Ilgtspējīga un ekonomiski
pamatota pieaugušo
izglītība
“Mūsu valstī ir prasmīgi,
gudri un čakli cilvēki, bet viņu prasmes reizēm ir apstājušās formālās izglītības robežās.
Man ir patiess prieks, ka valsts
var piedāvāt mūsu cilvēkiem lielisku iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes, kas rada
iespējas uzlabot savu dzīves kvalitāti, labklājību. Mūsdienās profesijas attīstās ļoti ātri, tāpēc iegūtās prasmes un zināšanas ir
jātiecas papildināt. Iegūtais sertifikāts, ja tas netiek atjaunināts,
ir neglābjami novecojis. Šobrīd ir
situācija, ka pat cilvēks, kurš sevi
uzskata par speciālistu, nezina –
ko viņš nezina. Kādreiz pienāks
arī situācija, kad formāli iegūtajām kvalifikācijām vairs nebūs
tik lielas nozīmes, jo prasmes ik
pa laikam ir jāatjauno. Līdzīgi
kā antivīrusa programma, tā ik
pa laikam ir jāatjauno,” preses
konferencē norādīja izglītības un
zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.
“Vispirms vēlos uzsvērt, ka
Latvija ir kļuvusi par globālās
ekonomikas sastāvdaļu. Mēs redzam, ka parādās milzīgs konflikts starp darba tirgus piedāvājumu un pieprasījumu. Apmēram
40% uzņēmēju ir atzinuši, ka pastāv būtiskas problēmas nokomplektēt darbinieku sastāvu. Tas
visvairāk ir saistīts nevis ar cilvēku trūkumu, bet iemeslu, ka
šiem cilvēkiem nav darba tirgū
nepieciešamo prasmju un iemaņu. Tehnoloģijām attīstoties, rodas jaunas profesijas, nepieciešamas jaunas zināšanas, pirms
padsmit gadiem iegūta izglītība
un profesija ir jāpilnveido. Pieaugušo izglītības programma noteiktajās specialitātēs ir lielisks
veids, kā varam mazināt kritiski trūkstošo darbaspēku ekonomikai svarīgās nozarēs. Vienlaikus šī ir izcila iespēja Latvijas
iedzīvotājiem apgūstot jaunas
prasmes virzīties uz jaunu, labi
apmaksātu darbu,” piebilst ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.
“Ar šo projektu valsts pirmo
reizi pievēršas nodarbināto pieaugušo izglītības nodrošināšanai, kas līdz šim bija pieejama
tikai bezdarbniekiem. Plānots,

ka valsts, darba devēju un pašvaldību ciešā sadarbība mācību
piedāvājuma nodrošināšanā radīs pamatu ilgtspējīgas pieaugušo izglītības pārvaldības sistēmas izveidē, kas varētu turpināt
pastāvēt arī pēc ES fondu atbalsta beigām. Savukārt katram
strādājošajam šī ir unikāla iespēja uzlabot savu konkurētspēju strauji mainīgajā darba tirgū,”
pasākumā akcentēja Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās.

Darba devējiem trūkst
darba roku
Lai pēc iespējas ātrāk reaģētu uz pārmaiņām darba tirgū,
pirmās mācības pieejamas četrās
Latvijas ekonomikai prioritārajās nozarēs – būvniecībā, kokrūpniecībā, elektronisko un optisko
iekārtu ražošanā, informācijas
un komunikācijas tehnoloģijās,
kā arī metālapstrādē, mašīnbūvē
un mašīnzinībās, kurās kvalificēta darbaspēka trūkums ir visaktuālākais.
Piedāvāto mācību saraksti šajās nozarēs ir tapuši ciešā sadarbībā ar nozares darba devējiem,
kas apvienojušies Latvijas Darba
devēju konfederācijas (LDDK)
Nozaru ekspertu padomēs.
Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas prognozēm iedzīvotāju
skaits darbspējas vecumā nākamajos gados turpinās sarukt –
par vairāk nekā 60 tūkstošiem
līdz 2022. gadam, radot vairāk
nekā 25 tūkstošu vidējās kvalifikācijas speciālistu iztrūkumu
darba tirgū:
• būvniecības specialitātēs –
aptuveni 2500 speciālistu iztrūkums;
• IKT, elektronika – aptuveni
2000 speciālistu iztrūkums;
• kokapstrādes specialitātēs –
aptuveni 700 speciālistu iztrūkums;
• metālapstrādē, mašīnbūvē
un mašīnzinībās – aptuveni 7200
speciālistu iztrūkums.
Latvijas darba tirgū ir liels
mazkvalificētā darbaspēka īpatsvars. Pašlaik vairāk nekā 90
tūkstošiem jeb aptuveni 9% no
ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem ir pamatizglītība vai nepabeigta pamatizglītība, turklāt
nav sagaidāms, ka tuvākā nākotnē viņu īpatsvars varētu samazināties. 2016. gadā gandrīz 1/3 jeb
ap 360 tūkstošiem no Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 25 līdz 64
gadiem bija vidējā vispārējā, pamatizglītība vai zemāks izglītības līmenis, un viņi veidoja pusi
jeb 45,4 tūkstošus no darba meklētājiem atbilstošā vecuma grupā. Jārēķinās, ka turpmākajos
gados turpinās sarukt mazkvalificētā darbaspēka pieprasījums
un darba meklētāju īpatsvars ar
pamatizglītību un bez profesionālām iemaņām var palielināties.
21. gadsimta tehnoloģiju laikmetā zināšanas un prasmes no-

Ja esi vecumā no 25 gadiem un šobrīd strādā,
IZMANTO MĀCĪBU IESPĒJAS MADONAS NOVADA
PAŠVALDĪBĀ!
APGŪSTI :
Autokrāvēja vadītāja, stropētāja, lifta operatora, sanitārtehnisko
iekārtu montēšanas, punktveida metināšanas, metāla griešanas ar
deggāzi, sastatņu montēšanas, rasēšanas pamatu un daudzas citas
prasmes mācību centrā BUTS!
Programmatūras un produktu izstrādes, IKT produktu un
pakalpojumu pārdošanas, AutoCad, personas datu aizsardzības
pamatu, kvalitātes vadības uzņēmumā un daudzas citas prasmes
mācību centrā ABC!
Ceļu satiksmes noteikumu un kustības drošības noteikumu
traktortehnikas A kategorijas tiesībām apgūšana, mājaslapu
veidošanas, Google Adwords kampaņu organizēšanas, HTML5
programmēšanas un daudzas citas prasmes mācību centrā ALFA!
Elektriķa, elektromontiera, apdares darbu strādnieka,
sanitārtehnisko iekārtu montētāja profesiju, ēku siltināšanas,
dekoratīvā apmetuma uzklāšanas, tapešu līmēšanas un daudzas
citas prasmes mācību centrā Austrumvidzeme!
Ēku energoefektivitātes pamatu, flīzēšanas, krāsošanas, sausās
būves montāžas, papīra plastikas darbu, ēkas siltuma mezglu
apkopes, regulēšanas un daudzas citas prasmes
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā (Barkavas pagastā)!
Mācības 90% apmērā apmaksā ES fondi un valsts, 10%
ir strādājošā līdzmaksājums. Personām ar trūcīgās vai
maznodrošinātās personas statusu mācības ir bez maksas.

Pieteikšanās mācībām līdz 6. novembrim!
IZMANTO KONSULTĀCIJU IESPĒJAS!
Vivita Vecozola,
projekta koordinatore Madonas novada pašvaldībā,
Izglītības nodaļas speciāliste,
26378836, vivita.vecozola@madona.lv,
Saieta laukums 1, Madona, 402. kab.

veco arvien ātrāk, tādēļ pastāvīgi nepieciešams tās pilnveidot
un uzlabot, kā arī apgūt jaunas,
lai spētu konkurēt darba tirgū.
2016. gadā vien 7,3% jeb 77,7
tūkstoši iedzīvotāju vecumā no
25 līdz 64 gadiem bija iesaistīti
mūžizglītības pasākumos. Valsts
mērķis ir līdz 2020. gadam palielināt pieaugušo izglītībā iesaistīto īpatsvaru līdz 15% jeb aptuveni 120 tūkstošiem.

Var apgūt jaunas prasmes
vai pārkvalificēties,
piesakoties līdz
6. novembrim
Pirmajā pieteikšanās kārtā
iedzīvotājiem pieejamas 770 izglītības programmas, kuras piedāvā 55 izglītības iestādes visā
Latvijā. Pieteikšanās notiek līdz
6. novembrim, iesniedzot doku-

mentus izglītības iestādēs. Mācības plānots uzsākt 2018. gada
janvārī.
Mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25
gadiem līdz neierobežotam vecumam ar pabeigtu vai nepabeigtu
izglītību. Tomēr augsta pieteikumu skaita gadījumā priekšrocības uzņemšanā būs pieaugušajiem vecumā pēc 45 gadiem, kuri
strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu
profesijās, proti: ir pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,
kvalificēti strādnieki un amatnieki, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri vai
vienkāršajās profesijās strādājošie, jo tieši šīs iedzīvotāju grupas
ir visvairāk pakļautas bezdarba
riskam nākotnē.
Projekts piedāvā profesionālās tālākizglītības, profesionālās

pilnveides un neformālās izglītības programmas. Ar tām pieaugušie var ne tikai celt savu
esošo kvalifikāciju un iegūt jaunas prasmes, bet arī apgūt citu
darba tirgū pieprasītu arodu un
pārkvalificēties kādā no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm.
Lielāko daļu mācību apmaksās ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem būs jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var
segt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības būs pilnībā bez maksas, kā
arī pieejams atbalsts reģionālajai mobilitātei, savukārt strādājošajiem ar invaliditāti – asistenta
vai surdotulka izmaksu kompensācija.
Lai projekta īstenošanas laikā izveidotu ilgtspējīgu pieaugušo izglītības pārvaldības sistēmu,
projekta partneri ir 64 Latvijas
pašvaldības, kurās darbojas un
nepieciešamības gadījumā strādājošajiem konsultācijas sniedz
pieaugušo izglītības koordinators, kā arī Nodarbinātības valsts
aģentūra.
Ja darbinieki vecumā no 25
gadiem nepieciešamās prasmes
kādā no profesijām četrās nozarēs jau ir ieguvuši darba vidē vai
citur, projekta laikā tie var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšanai,
nokārtojot eksāmenu, kura izmaksas līdzfinansē projekts.
Vairāk informācijas par mācībām un projektu pieejama vietnē
www.macibaspieaugusajiem.lv.

Par projektu
ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir
pilnveidot nodarbināto personu
profesionālo kompetenci, lai laikus
novērstu darbaspēka kvalifikācijas
neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas
Sociālais fonds un Latvijas valsts,
sešu gadu laikā līdz 2022. gada
31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.
Papildus informācija:
Arita Sila,
kampaņas “Tuvāk jaunam
darbam!” sabiedrisko attiecību
speciāliste P.R.A.E. Sabiedriskās
attiecības, tālr. 28337073,
e-pasts: arita.sila@prae.lv
Kristīne Keiča,
VIAA Komunikācijas un
programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste,
tālr.: 67785461, 28628088,
e-pasts:
kristine.keica@viaa.gov.lv
Vivita Vecozola,
Madonas novada pašvaldības
Izglītības nodaļas speciāliste,
tālr.: 26378836, e-pasts:
vivita.vecozola@madona.lv
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Saruna

Madonas Novada Vēstnesis
2017. gada oktobris

Intensīvs darbs jau no pirmās dienas
Šī gada 16. jūnijā ar Madonas
novada pašvaldības domes
deputātu vairākuma atbalstu
Agris Lungevičs tika ievēlēts par
domes priekšsēdētāju. Šajā amatā
jau ir aizvadītas nedaudz vairāk
kā 100 dienas, lai atskatītos un
izvērtētu, cik produktīvs bijis šis
laika periods.
Cik aktīvs bijis pirmo četru mēnešu
periods un ko jau ir izdevies šajā
laika periodā īstenot, sasniegt,
iecerēt?
Pirmkārt, gribu pateikt paldies domes deputātiem par atbalstu, aktivitāti un ieinteresētību aktīvi strādāt novada
iedzīvotāju interesēs un pašvaldības kopējās attīstības vārdā.
Darbs lielākoties saistījies ar ES
struktūrfondu apguvi, īstenojot jau uzsāktos investīciju projektus. Esam strauji pavirzījušies uz priekšu. Oktobra sākumā
tika atklāta rekonstruētā Barkavas pamatskolas sporta zāle.
Nesen tika pabeigti darbi Kusas un Ozolu ciemata bērnu rotaļu laukumos. Ar LAD finansējumu šobrīd septiņu ceļu posmos
Dzelzavas, Sarkaņu un Ošupes
pagastā notiek grants ceļu atjaunošana. Noslēgumam tuvojas
SIA „Junge” ražotnes būvniecība, kurai ar pašvaldības atbalstu
tiek pievilktas komunikācijas,
bet nākamgad pavasarī tiks noasfaltēts arī piebraucamais ceļš.
Pievedceļš tiek izbūvēts arī uz
Saukas kūdras purvu. Tuvākajā
laikā sāksies darbs pie Ļaudonas
kultūras nama rekonstrukcijas,
kam jānoslēdzas nākamā gada
maijā. Paldies jāsaka visiem pašvaldības speciālistiem, kuriem
aktīvi strādājot, darbi virzās uz
priekšu.
Vai ir plānoti arī kādi pašvaldības
finansēti projekti?
Nupat kā esam uzsākuši bērnu rotaļu laukumu izveides darbus visā novadā. Šis pašvaldības finansētais projekts paredz
izveidot trīs bērnu rotaļu laukumus Madonā: Priežu kalnā,
Upes ielas skvērā un pirmsskolas izglītības iestādes “Kastanītis” teritorijā, kā arī rotaļu laukumu elementu uzstādīšanu pie
visu novada pagastu pirmskolas
izglītības iestādēm un atsevišķu
laukumu Biksēres ciemā. Ja būs
labi laika apstākļi, līdz ziemai
visu plānojam pabeigt, ja ziema
iestāsies ātrāk – darbi pie laukumu izveides tiks pabeigti pavasarī.
Atgriežoties pie paveiktajiem
darbiem – daudz paveikts arī sociālajā jomā. Nesen Dzelzavas
pansionātā sākām piedāvāt pakalpojumu „Sociālā gulta”, un
jau šobrīd redzam, ka visas gultas ir aizpildītas. Skaidrs, ka minēto pakalpojumu nepieciešams
paplašināt. Pamazām notiek siltināšanas darbi ēkai Madonā,

Atklājot Barkavas pamatskolas sporta zāli šī gada 5. oktobrī.
Parka ielā 6, kurā atradīsies krīzes centrs sievietēm bērna gaidībās un jaunajām māmiņām. Šajā
ēkā atrodas arī zobārsta kabinets, un, paplašinot piedāvājumu – esam ieviesuši arī bērnu zobu higiēnista pakalpojumu, pēc
kura novadā ir ļoti liela nepieciešamība. Pirms šo pakalpojumu
ieviesām, tikāmies ar zobārstniecības pakalpojuma sniedzējiem novadā, lai pārrunātu un
novērstu situāciju, ka pašvaldība ar šo pakalpojumu būtu traucēklis veiksmīgai uzņēmējdarbības attīstībai. Šāda prakse tiek
īstenota arī citās jomās. Piemēram, nesen tikāmies ar karjeru
izstrādātājiem, lai novērstu situāciju, ka pašvaldība ar saviem
karjeriem traucē veiksmīgi darboties privāto karjeru izstrādātājiem. Iespējams, šādas tikšanās
būs jārīko arī saistībā ar citiem
sektoriem, kā piemēram, būvniecība, ēdināšana utt. Pašvaldības
un uzņēmēju vidū jāveido savstarpējs dialogs.
Sekmīgi virzās un noris arī
procesi komunālās saimniecības
jomā, reorganizējot vietējos komunālos uzņēmumus un centralizējot ūdensapgādes un siltumapgādes pakalpojumu.
Pēdējās nedēļas norit aktīvs
darbs pie nākamā gada budžeta
veidošanas.
Samērā lielu daļu mana darba laika aizņem arī darbs ārpus
Madonas novada. Esmu ievēlēts
Latvijas ES struktūrfondu uzraudzības komitejā. Tas sniedz
iespēju nepastarpināti sekot līdzi struktūrfondu apguvei, programmām, pieejamajam finansējumam. Tāpat Vidzemes reģiona
pašvaldību vadītāji ir uzticējuši
man pārstāvēt Vidzemi Latvijas
Novadu apvienības valdē.
Jauno mācību gadu uzsākusi
apvienotā Madonas pilsētas

vidusskola. Kāds ir skolu
tīkla reorganizācijas procesa
turpinājums?
Vispirms vēlos izteikt lielu
pateicību Madonas pilsētas vidusskolas direktorei Inesei Strodei un pašvaldības Izglītības
nodaļai par mācību darba uzsākšanu apvienotajā vidusskolā,
kas nav bijis viegls process. Šobrīd esam iesnieguši Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā
vidusskolas un Madonas Valsts
ģimnāzijas (MVĢ) projektu pieteikumus uz ERAF finansējumu.
Sākotnēji ģimnāzijas un apvienotās vidusskolas reorganizācijai pieejamais finansējums
bija plānots 4,3 miljonu eiro apmērā. Taču izstrādājot kontroltāmes un piemeklējot konkrētus
risinājumus, situācija mainījās,
un sākotnēji plānotās darba izmaksas ir daudz lielākas. Veicot
iepirkumu, izmaksām vajadzētu būt zemākām. Projekti ir sagatavoti, ziemā varēsim sākt iepirkt darbus un ar nākamo gadu
pēc iespējas ātrāk tos uzsākt. Nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms pagaidām
nav zināms, to ietekmēs iepirkuma process. Ļoti svarīgi ir īstenot visas pilsētas skolu rekonstrukcijas projektu pieteikumos
paredzētās ieceres. Pagaidām
vēl neesam iesnieguši pieteikumus stadiona pārbūvei un mācību korpusu, savienojošo gaiteņu
pārbūvei pilsētas vidusskolā, stadiona, sporta zāles pārbūvei un
dienesta viesnīcas izveidei MVĢ.
Šo darbu realizācija būs atkarīga no būvniecības izmaksām. Šobrīd jāsaka, ka virzāmies saskaņā ar skolu tīkla reorganizācijas
plānu.
Vestienas un Bērzaunes pagastu
jauno pārvalžu vadītāju iecelšana
amatā parādīja, ka novada

D. Veckalniņa foto
iedzīvotāji aktīvi seko līdzi un ir
ieinteresēti iesaistīties pagastu
un novadu aktuālāko jautājumu
risināšanā. Vai tiek plānotas kādas
regulāras turpmākas tikšanās ar
iedzīvotājiem?
Tikšanās ar Vestienas un Bērzaunes pagastu pārvalžu vadītāju amata kandidātiem bija ļoti
plaši apmeklētas, un uzdotie jautājumi bija lielākoties konstruktīvi, veidojot kvalitatīvu diskusiju un viedokļu apmaiņu. Tas
parāda, ka iedzīvotājiem nav
vienalga, kas notiek viņu pagastā. Būdams domes priekšsēdētāja vietnieks, uzrakstīju rīkojumu, ka pārvalžu vadītājiem divas
reizes gadā (pirms un pēc apkures sezonas) jāorganizē tikšanās
ar vietējiem iedzīvotājiem. Diemžēl ne vienmēr rīkojums ir pildīts, tādēļ, manuprāt, būtu vērts
pie šī jautājuma atgriezties vēlreiz. Šajās sanāksmēs vajadzētu piedalīties domes vadībai un
pašvaldības
izpilddirektoram,
kā arī, atbilstoši jautājumu specifikai, atsevišķu nodaļu vadītājiem un speciālistiem. Šobrīd dienaskārtībā ir tikšanās Mārcienā,
no turienes iedzīvotājiem esam
saņēmuši vēstuli par pagastā sasāpējušām problēmām, kuras jāpārrunā un jārisina.
Zināmas iestrāds ir veiktas.
Ko turpināsim vai uzsāksim
nākamgad? Kas būs tie lielākie
darbi, izaicinājumi un mērķi
nākamajā gadā?
Nākamais gads iezīmējas ar
trim galvenajiem pīlāriem. Pirmais – Madona 2018. gadā būs
Jauniešu galvaspilsēta, kas vienlaikus ir gan pagodinājums, gan
liela atbildība. Darbs pie pasākumu kopuma saistībā ar jauniešu lietām jau ir uzsākts. Otrais
pīlārs ir Dziesmu un deju svētki. Pašvaldība, piesaistot ERAF

finansējumu, ir parūpējusies
par tērpu iegādi visiem kolektīviem, lai Madonas novads simtgades Dziesmu un deju svētkos
būtu godam pārstāvēts. Un trešais – pati valsts simtgade, kas
uzliek pašvaldībai dažādus pienākumus. Esam izveidojuši simtgades darba grupu, kuras locekļi regulāri sanāk kopā un plāno
dažādas aktivitātes saistībā ar
simtgadi. Nākamgad 4. maijā
Madonā tiks rīkota Neatkarības
atjaunošanas dienai veltīta militārā parāde. Šim pasākumam
būs nopietni jāgatavojas. Darba
pilnas rokas būs visās nozarēs.
Īpaši grūti būs ar izglītības jomu.
Līdz šim pašvaldība varēja pārdalīt starp novada skolām valsts
mērķdotāciju pedagogu atalgojumam. Ar jauno mācību gadu to
vairs nevarēs darīt, līdz ar to sabalansēt izdevumus pedagogu algām būs ļoti grūti. Jāgaida arī,
ko saistībā ar klašu piepildījumu
lems valdība. Ja tiks ieviests minimālais piepildījums 7.–9. klašu
grupā, par ko šobrīd runā izglītības ministrs Kārlis Šadurskis,
var prognozēt, ka vairākās novada skolās šīs minimālās prasības
nebūs iespējams izpildīt, līdz ar
to nāksies domāt par sākumskolu modeli. Tas noteikti būs liels
izaicinājums.
Nākamgad turpināsim ES
struktūrfondu projektu ieviešanu, tur darāmā un iespēju ir
daudz. Jau pieminētie Madonas
pilsētas skolu pilnveides ERAF
projekti, lauku ceļu rekonstrukcijas projekti, ko administrē
Lauku atbalsta dienests, uzņēmējdarbības vides sakārtošanas
aktivitātes, LEADER + programmas projekti katrā pagastā, tās ir jomas pie kurām strādāsim.
Esam izvirzījuši sev mērķi nākamajā vasarā sakārtot un
labiekārtot Madonas pilsētas estrādi, kurā notiek daudz kvalitatīvu un labi apmeklētu pasākumu, taču estētiski un funkcionāli
estrāde un tās teritorija ir nolietojusies. Šobrīd tiek strādāts pie
optimālākā tehniskās risinājuma
šo darbu paveikšanai.
Nepieciešams attīstīt sportisko aktivitāšu kopumu, kas dod
lielu pienesumu novadam. To var
panākt, attīstot viesnīcu, sporta
bāzu sektoru, kam Madonas novadā jau ir labs pamats. Izaicinājums būs arī jaunu darbavietu radīšana novadā, ko iespējams
panākt, piemēram, veidojot jaunas ražotnes Madonas pilsētā un
novada pagastos.
Būtiski turēties pie mērķa –
iedzīvotāju skaita saglabāšanas
un, vēlams, arī palielināšanas
novadā. Demogrāfiskie rādītāji
nav iepriecinoši, tāpēc jāstrādā
pie tā, kā radīt apstākļus cilvēkiem, lai tie, kuri ir aizbraukuši, vēlētos novadā atgriezties, bet
tie, kuri šobrīd dzīvo Madonas
novadā, negribētu to pamest. Ir
ļoti daudz nopietnu izaicinājumu
un mērķu.
Sarunājās Ilze Riekstiņa

Aktuāli

Sācies piektais konkurss
„Sudraba Gailis”
„Tu nepazīsti to, ko neesi redzējis.
Ieskaties spogulī. Ieraugi. Atklāj.”
Šogad projekta motīvs ir spogulis,
tas aicina palūkoties spogulī un
saskatīt.
Ar mērķi noskaidrot un apbalvot Madonas novada aktīvākos jauniešus, jaunatnes darbiniekus, citus jaunatnes jomā
iesaistītos, popularizējot brīvprātīgo darbu un motivējot uz
jaunām iniciatīvām, Madonas
novada jauniešu dome 5. gadu
organizē gada balvu “Sudraba
Gailis”. Līdz 29. oktobrim norisinās gada balvas konkursa daļa,
kurā ikviens aicināts iesaistīties,
pastāstot par saviem favorītiem
nominācijās pieteikuma anketā. Anketa elektroniski pieejama
Madonas novada jauniešu domes (MNJD) sociālajos tīklos un
novada jauniešu centros.
„Sudraba Gailim” ir 8 nominācijas. Uz „Gada brīvprātīgais”
kandidē visi ar novada brīvprātīgā darba grāmatiņām. Balvas
ieguvējs tiks noteikts pēc lielākā
nostrādātā stundu skaita.
No 13 līdz 25 gadiem (jaunieša vecums pēc Latvijas Jaunatnes likuma) var pieteikt kandidātus 3 nominācijās – „Gada
aktīvists”, „Gada līderis”, „Gada izaugsme”.
No pieteiktajiem tiks noteikts arī atzītākais jauniešu vai pieaugušo organizēts
„Gada pasākums jauniešiem”,
rosīgākais „Gada jauniešu
centrs” un motivējošākā persona darbā ar jaunatni nominācijā „Gada jaunatnes darbinieks”, uz kuru kandidēt var
ne tikai jauniešu centru darbinieki, bet arī skolotāji, sociālie
darbinieki u.c.
Iesniegtās anketas rūpīgi skatīs un vērtēs žūrijas komisija, 6
nominācijās izvirzot 3 kandidātus
uz balvas saņemšanu ar noteiktu punktu skaitu katram. Gala

Ignacijs Semelveiss (Ignaz
Semmelweis) 1847. gadā atklāja dzemdību drudža cēloni un ieviesa pret to drošu profilaksi, un
ir plaši aprakstīta persona medicīnas vēsturē, kopš viņš 1865. gadā nomira vājprātīgo patversmē.
Kāpēc tā? Kāpēc cilvēkus tik ļoti
interesē kādreizējā ārsta traģiskā
dzīve? Kas mūs tik ļoti aizkustina, kad mēs uzzinām par tā cilvēka likteni, kurš tik enerģiski iestājās par jauniem risinājumiem
un kuram, neskatoties uz viņa
labākajiem nodomiem un iespaidīgajiem rezultātiem, neizdevās
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Aicinām pieteikt brīvprātīgā darba
veicējus un organizētājus godināšanai
“Gada brīvprātīgais 2017”
5. decembrī visā pasaulē tiek
atzīmēta Starptautiskā brīvprātīgo
diena. Aicinām Latvijas
iedzīvotājus un organizācijas
pieteikt pretendentus godināšanai
“Gada brīvprātīgais 2017”, kas
2. decembrī norisināsies Rīgā.
Pieteikt var brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības
labā laika posmā no
2016. gada 1. novembra līdz 2017.
gada 31. oktobrim,
kā arī brīvprātīgajiem draudzīgākās
pašvaldības. Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju interesi par brīvprātīgo
darbu un sekmēt gan dažāda vecuma cilvēku, gan organizāciju
iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā.
Izvirzīt godināšanai “Gada
brīvprātīgais 2017” labākos brīvprātīgā darba veicējus vai organi-

zētājus var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija,
valsts vai pašvaldību iestāde. Kandidāts jāpiesaka līdz 2017. gada
31. oktobrim, tiešsaistē aizpildot pieteikuma anketu, kas pieejama tīmekļa vietnē www.brivpratigie.lv/gadabrivpratigais2017
vai pieteikumu aizpildot rakstiski un nosūtot uz e-pastu: info@
brivpratigie.lv. Turpat pieejams
arī godināšanas nolikums.
Pieteikuma anketai vēlams pievienot arī publiski pieejamus foto un
videomateriālus,
kuros redzamas izvirzītā pretendenta brīvprātīgā darba aktivitātes.
Katram iesniedzējam tiks
nosūtīts apstiprinājums par
pieteikuma saņemšanu. Nominanti tiks personīgi ielūgti uz svinīgo godināšanu 2. decembrī Rīgā.
Jurita Mikoviča,
e-pasts: info@brivpratigie.lv
http://www.brivpratigie.lv

Ielūdzam uz lasījumiem par
elektrifikāciju
Maijā Madonas muzejā atklātā
izstāde par elektrifikāciju novadā
vēl skatāma līdz 29. oktobrim.

rezultāti tiks noteikti pēc publiskās balsošanas 13.–17. novembrim MNJD Facebook lapā, kad
atkal secīgi pēc balsu skaita katram kandidātam tiks piešķirti noteikti punkti. Balvu ieguvēji tiks
paziņoti svinīgā ceremonijā 1. decembrī Madonas kultūras namā.
Jauna nominācija piecgades
„Sudraba Gailī” ir MNJD speciālbalvai „Gada atbalsts jauniešiem” – pašvaldība, uzņēmums,
skola, persona, organizācija, kas
producējusi vai atbalstījusi jauniešu radītus pasākumus, pasā-

kumus jauniešu auditorijai, vai
kas atvērta tiem, veicot algotu
vai brīvprātīgu darbu. Šos pieteikumus vērtēs MNJD.
Paskaties savā spogulī, savā individuālajā spoguļattēlā.
Cik daudz tas ietver? Tevi? Tavu
māju? Tavu pagastu, Tavu novadu? Saskati nianses, ieraugi, izpēti un pastāsti par saviem atklājumiem! Tu noteikti kaut ko
pamanīji!
Solvita Vigule,
pasākuma organizatore

Izstāde izcilajam Ungārijas ārstam
4. oktobrī Sarkaņu pagasta tautas
namā “Kalnagravas”, “Ungārijas
dienu 2017” Latvijā ietvaros tika
atklāta izstāde izcilam ungāru
ārstam un zinātniekam Ignacijam
Semelveisam (1818.–1865.)

Madonas Novada Vēstnesis
2017. gada oktobris

pārliecināt savas paaudzes mediķu kopienu?
Šī izstāde piedāvā ieskatu Semelveisa atklājumos un ļauj izprast, kāpēc tie bija tik svarīgi un
kā viņš kļuva pazīstams kā “māšu glābēja” ikona.
Izstāde tapusi sadarbībā ar
Paula Stradiņa Medicīnas Vēstures muzeja filiāli, medicīnas profesora Aleksandra Bieziņa muzeju “Jaundilmaņi”, kurš šogad
atzīmēja dibināšanas 30 gadadienu, un ar vairākiem pasākumiem profesora, mūsu izcilā novadnieka, Aleksandra Bieziņa
120. dzimšanas dienu. Aleksandra Bieziņa piemiņai, Rīgā septembra nogalē tika prezentēta
grāmata, kas stāsta par viņa dzīvi un profesionālo darbību, tāpat
notika zinātniska konference.
Izstādes “Sievieti glābjot…”

atklāšanā piedalījās Ungārijas
vēstniecības Latvijā atašejs un
konsula vietnieks Aleksandra
Čizmadia, Madonas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks
kultūras, izglītības un sociālajos
jautājumos Zigfrīds Gora, Sarkaņu pagasta pārvaldes, Madonas Novadpētniecības un mākslas
muzeja pārstāvji, kā arī citi interesenti.
Pasākuma laikā bez tradicionālajām uzrunām un apsveikumiem, risinājās sarunas – ka
Madonas novada sadarbība ar
Ungārijas vēstniecību varētu turpināties tūrisma un kultūras jomā, nostiprinot abu tautu ciešāku sadarbību.
Valda Kļaviņa,
tautas nama “Kalnagravas”
direktore

Pēc tam to pārvedīs uz Kalsnavas pagasta kultūras namu. Attēlus un dokumentus apkopojot, vēlējāmies atgādināt, ka šogad paiet
85 gadi kopš sāka darbu pirms
Ķeguma uzcelšanas lielākā Latvijas ūdens spēkstacija Aiviekstē.
Vasarā ieguvām gana interesantu papildinājumu – Dainis Biezais
nodeva kapara vada gabaliņu no
pirmskara elektropārvades līnijas
Aiviekstes HES – Krustpils.
Patriks Ouržednīks “Īsajā divdesmitā gadsimta vēsturē
EUROPEANA” raksta: “Pirms
Pirmā pasaules kara cilvēki pilsētās telpas apgaismoja ar petrolejas lampām un laukos – ar svecēm, un kurināja ar oglēm un
malku, bet nepagāja ilgs laiks,
un pilsētās sāka ievilkt elektrību,
pateicoties tam, jaunajā gadsimtā vajadzēja īstenoties pat visneprātīgākajiem sapņiem. Cilvēki
laukos sākumā baidījās no elektrības un nezināja arī, kāds no
tās viņiem varētu būt labums, jo
radio vai gramofons vēl bija reti
kuram. Tikai pēc Otrā pasaules
kara, kad sāka ražot ledusskap-

jus un veļas mašīnas, un centrifūgas – žāvētājus, un televizorus,
cilvēki laukos teica, ka klausīšoties radio un skatīšoties televizoru, lai zinātu, kas notiek pilsētās,
un pieprasīja valdībai, lai tā viņus elektrificē...” Šodienas dzīvi
bez elektrības iedomāties grūti.
3. novembrī plkst. 12.00
Kalsnavas pagasta pārvalde kopā ar Madonas Novadpētniecības muzeju aicina
interesentus uz lasījumiem
Kalsnavas kultūras namā.
(Jaunkalsnava, Vesetas iela 8).
Plānotās tēmas:
• Latvijas elektroenerģētikas
veiksmes stāsts: 19. gs. beigas –
20. gs. sākums;
• Aiviekstes spēkstacija līdz
Pļaviņu HES iedarbināšanai;
• Aiviekstes elektrostacijas loma Jēkabpils attīstībā;
• Kolhozu spēkstacija Litenē
1951.–1953. g.;
• Pļaviņu HES celtniecība.
Runātāji būs kolēģi no “Latv
energo” Enerģētikas muzeja,
Aizkraukles muzeja, Gulbenes
muzeja un Jēkabpils muzeja.

Spāru svētki spēkstacijas ēkai, 1931. g. rudenī.

Indulis Zvirgzdiņš,
vadošais pētnieks

K. Manneka foto
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Mums ir dota iespēja taupīt
Mūsu
KINOTEĀTRIM – 55! savu laiku, izmantosim to!
➔ 1. lpp
Kinoteātra vadītājs
Aigars Noviks:
Strādājot kinoteātrī nepilnu
gadu, esmu sapratis, ka kino ir
dzīvesveids, viennozīmīgi – kultūras joma un milzīga industrija, kurā būt ir patiesi interesanti.
Redzot skatītāju
interesi un kinoteātra apmeklētību, ir skaidri
saprotams,
ka mums ir jālepojas ar to, ka
mums Madonā
ir pašiem savs kinoteātris, nemaz
nerunājot par to,
ka tas ir viens no dažiem Latvijas kinoteātriem un ir vienīgais
kinoteātris reģionā, tāpēc sagaidām arī skatītājus no blakus novadiem un tālākām pilsētām.
Piederības sajūtu rada patiešām profesionālais un draudzīgais kolektīvs, bez kura kinoteātris nebūtu iedomājams. Par to ne
tikai es, bet katrs kino apmeklētājs var teikt – paldies!
Mēs priecājamies par kuplo
skatītāju loku, draugiem, sadarbības partneriem un sakām paldies par to, ka kopā ar Jums ki-

noteātris “Vidzeme” nogājis tik
garu ceļu un to turpinās iet vēl ilgi!
Pateicoties Madonas novada
pašvaldībai, kinoteātrim “Vidzeme” no oktobra sākuma ir uzsākts jumta remonts, šo arī uzskatām un pieņemam kā lielāko
un labāko dāvanu jubilejā. Bet
diemžēl tāpēc kādu laiku kinoteātrī nebūs iespējams demonstrēt
filmas. Šī gada
Latvijas simtgades filmu projekta
filmas būs iespējams noskatīties
Madonas pilsētas
kultūras namā 3.
un 19. novembrī.
Kā arī informējam, ka SIA “Biļešu paradīzes” kase remonta laikā
atradīsies Madonas pilsētas kultūras namā, Raiņa ielā 12. Neskatoties uz to, lūdzam turpināt
sekot kinoteātra aktivitātēm sociālo tīklu www.facebook.com un
www.draugiem.lv kontos, kā arī
reģionālajos laikrakstos. Ceram
uz drīzu atkalredzēšanos!
Sagatavoja: Aigars Noviks,
Madonas kinoteātra “Vidzeme”
direktors

Madonas novada bibliotēka
(MNB) piedāvā 70 812 vienību
apjomīgu krājumu, tajā skaitā 83
nosaukumu periodiskos izdevumus
visdažādākajām gaumēm un
interesēm, kurus var lasīt gan
bibliotēkā, gan lasīt mājās.

MNB krājumu atjaunojam regulāri – vidēji divas reizes nedēļā tiek iegādātas jaunākās grāmatas. 2017. gadā MNB bibliotēkās
krājums ir papildināts par 1505
vienībām – iegādātas 1435 grāmatas un 68 audiovizuālie materiāli.
Atgādinām, ka jebkuram Madonas Novada bibliotēkas un citu
Madonas reģiona bibliotēku lasītajam ir iespēja izmantot Madonas reģiona vienoto elektronisko
kopkatalogu un tā plašās piedāvātās iespējas:
• Apskatīt 34 Madonas reģiona bibliotēku krājumu;
• Apskatīt jaunākās grāmatas
(Grāmatām, CD, DVD u.c, kas izdoti, sākot no 2010. gada, ir pievienotas anotācijas un vāka fotoattēli);
• Elektroniskajā kopkatalogā
iespējams aplūkot arī novadpētniecības datubāzi, ko veidojam no
2002. gada. Tajā apkopoti 29886
analītiskie ieraksti. Bibliotēkā
tiek vākti un apkopoti publicētie
materiāli par Madonas reģionu,
vēsturisko Madonas rajonu un tā
teritorijā izveidotajiem novadiem.
Tās ir publikācijas no žurnāliem,

avīzēm, grāmatām par rakstniekiem, dzejniekiem, mūziķiem,
kultūras darbiniekiem, zinātniekiem, sportistiem un daudziem
citiem, kas dzimuši, mācījušies,
dzīvojuši, strādājuši vēsturiskajā Madonas rajonā. Tas viss pieejams novadpētniecības datu bāzē.
• Izmantot Starpbibliotēku
abonementu (SBA) nozīmē – ja jūsu pilsētas/pagasta bibliotēkā nav
grāmatas, kas jums nepieciešama,
bet tā ir citā Madonas reģiona bibliotēkā, tad jums ir iespējams pasūtīt to uz bibliotēku, kas atrodas
Jums visizdevīgākajā vietā;
• Kopkatalogā reģistrētie lietotāji, nenākot uz bibliotēku var:
– sekot līdzi izsniegto grāmatu termiņam;
– apskatīt izsniegto grāmatu
vēsturi;
– elektroniski pasūtīt grāmatu;
– elektroniski rezervēt grā-

matu (kad tā būs pieejama, bibliotēkas darbinieki ar jums personīgi sazināsies);
– elektroniski pagarināt izsniegto grāmatu termiņu, ja grāmatu lietošanas termiņš nav pārsniegts.
Reģistrēties
elektroniskajā
kopkatalogā var jebkurš! Lai iegūtu lietotājvārdu un paroli, dodieties uz bibliotēku vai sazinieties, izmantojot e-pastu vai
telefonu. Katalogs tīmeklī ir pieejams 24 stundas diennaktī no
jebkura datora ar interneta pieslēgumu. Saite uz elektronisko
kopkatalogu: http://bit.ly/Mado-

nasKopkatalogs.

Laipni aicinām izmantot iespēju un reģistrēties Madonas reģiona elektroniskajā kopkatalogā!
Kaiva Veita,
Komplektēšanas un
kataloģizācijas nodaļas vadītāja

“Latvijas filmas Latvijas simtgadei” turpina ceļu pie skatītājiem
Nav pagājis necik ilgs laiks, kad
pie skatītājiem dosies jau otrā
projekta “Latvijas filmas Latvijas
simtgadei” filma “Ievainotais
jātnieks” un trešā filma “Astoņas
zvaigznes”.
Kā iepriekš informējām, Madonas kinoteātrī filmas kādu brīdi nebūs iespējams demonstrēt
jumta remonta dēļ, tomēr, lai nepārtrauktu dalību projektā “Latvijas filmas Latvijas simtgadei”,
projekta filmas piedāvājam noskatīties Madonas pilsētas kultūras namā Raiņa ielā 12.

Otrās Latvijas simtgades
programmas filmas
“IEVAINOTAIS JĀTNIEKS”
pirmizrāde Madonā
3. novembrī, pulksten 19.00,
Madonas pilsētas kultūras namā.
Ar filmu par Brīvības pieminekļa celtniecību Nacionā-
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Madonas novada pašvaldības
informatīvs izdevums.
Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Erante”
Izdevējs – SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgā par izdevumu –
Ilze Riekstiņa.

lais kinocentrs turpinās valsts
simtgadei veltītā 16 filmu cikla izrādīšanu visā Latvijā. Monumentālā tautas nacionālās apziņas simbolā tēlnieks Kārlis Zāle
iemūžinājis savu Latvijas valsts
vīziju un nemirstību. Valsts simtgadi svinēsim kopā ar Brīvības
pieminekļa autora 130 dzimšanas
dienu.
Brīvības piemineklis ir Kārļa Zāles dzimtenes mīlestības apliecinājums, kas pastāvēs, kamēr
vien būs Latvijas valsts. K. Zāle
ar viņam raksturīgo monumentālo tvērienu dzīvi redz lielās,
spēcīgās līnijās, tāpat kā tēlniecību, kas prasa daudz vitāla spēka un uzdrīkstēšanos. Scenārija
autores, režisores un producentes Ilonas Brūveres pilnmetrāžas dokumentālā spēlfilma “IEVAINOTAIS JĀTNIEKS” balstās
uz dokumentāliem faktiem, sniedzot ieskatu laikmetam raksturī-

gajā politiskajā un sociālajā ainā,
ieskicējot tā laika ideālus. Īpaša
sižeta līnija veltīta tēlnieku Kārļa Zāles un Teodora Zaļkalna sarakstei un Brīvības pieminekļa
metu konkursa norisei, kas izraisa nesaskaņas mākslinieku vidū un vieno latviešus ziedot naudu pieminekļa celtniecībai. Īpaša
uzmanība veltīta tēlnieka Kārļa
Zāles personībai, kuru filmā atveido Valmieras teātra aktieris
Imants Strads. Filmas konsultante ir mākslas zinātniece Ingrīda Burāne. Komponists – Ēriks
Ešenvalds. Režisore vēl astoņdesmitajos gados pārstāv Hamburgu Starptautiskajā Berlīnes filmu festivālā Berlinale. I. Brūvere
ir dokumentālās spēlfilmas žanra
aizsācēja Latvijā, strādājusi arī kā
redaktore un žurnāliste, pazīstama kā sabiedrisko attiecību vadītāja, krāšņu Rīgas svētku ceremoniju autore. Kinooperatore Elīna

Bandēna Brūveres filmām Latvijā piešķir glezniecisku vizualitāti. Tandēms par dokumentālo
spēlfilmu “TAPIERIS” Nacionālās kinobalvas konkursā iegūst
6 profesionālās nominācijas, bet
“VERSIJA VERA” saņem Nacionālo kino balvu “LIELAIS KRISTAPS” par režisora un operatora
darbu.

Trešās Latvijas simtgades
programmas filmas
“ASTOŅAS ZVAIGZNES”
pirmizrāde Madonā
19. novembrī, pulksten 13.00,
Madonas pilsētas kultūras namā
Filma par latviešu nācijas pašapzināšanās procesa spilgtāko un
traģiskāko parādību – latviešu
strēlniekiem.
Filma stāstīs par latviešu
strēlnieku brīvprātīgajiem batal-

joniem, to izveidošanu un cīņām
Pirmā pasaules kara laikā, latviešu strēlniekiem Krievijas pilsoņu
karā, par Latvijas valsts pirmsākumiem un Latgales atbrīvošanas cīņām.
Pirmais Daugavgrīvas, otrais
Rīgas, trešais Kurzemes, ceturtais Vidzemes, piektais Zemgales,
sestais Tukuma, septītais Bauskas un astotais Valmieras latviešu strēlnieku bataljons – tā ir
Latvija vēl pirms Latvijas. Vēsturiski hronoloģisks pētījums, kas
aptver laiku no strēlnieku bataljonu organizēšanas līdz Krievijas
pilsoņu kara beigām, kad liela daļa strēlnieku atgriezās nesen dibinātajā Latvijas valstī. Mājās.
Stāsts par vienkāršiem cilvēkiem, kurus izaicināja Liels Laikmets un, neprasot atļauju, noteica viņu dzīves robežas.
Režisors: Askolds Saulītis,
scenārija autors: Dainis Īvāns,
Askolds
Saulītis,
operators:
Andrejs Verhoustinskis, komponists: Jānis Brunovskis, montāžas režisors: Askolds Saulītis
producents: Bruno Aščuks, kopproducents: Askolds Saulītis.
(Ieeja par maksu, biļešu kase
no 24. oktobra atradīsies Madonas pilsētas kultūras namā, Raiņa ielā 12)
Sagatavoja: Aigars Noviks,
Madonas kinoteātra “Vidzeme”
direktors

Kultūra
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“Spiets” piedāvā tikšanos ar kinorežisoru
Šobrīd miķelītes un mārtiņrozes
dārzos vēl dāvā visiem savu krāsu
prieku, bet tuvojoties Latvijas
dzimšanas dienai, 4. novembrī
Madonas kultūras namā, pulksten
18.00, valsts 100 gadu jubilejas
ieskaņas koncertā, dziedošo un
muzicējošo ģimeņu “Spiets”,
sadarbībā ar Madonas novada
pašvaldību, piedāvā tikšanos ar
mūsu Latvijas Gaismas cilvēku –
Jāni Streiču un mūsu novadnieci,
leģendāro aktrisi Olgu Dreģi, kura
iejutusies visdažādākajos tēlos
izcilā režisora filmās.
Par viņu teātra krustmeita
Sarmīte Rubule (mūsu bijusī novadniece) teikusi: “Viņai piemīt
iedzimts magnētisms, ko šodien
sauc par harismu.”
“Tikai tāds aktieris var tik nozīmīgi atklāt ne vien tēla dzīvi,
bet arī visas tautas likteni”. “Man
dažbrīd šķiet, ka garīgo enerģiju Olga saņem no kāda augstāka
spēka”. Savukārt par Jāni Streiču teātra zinātniecei Irēnai Lagzdiņai viedoklis: “Skatoties viņa
filmu “Cilvēka bērns”, arī citus
Streiča darbus, mani neviļus pārņēmusi pārliecība, ka viņam šai
dzīvē piešķirta kāda īpaša misija.”
Olga Dreģe pievienojas: “Viņš
ir savas zemes, savas tautas sirdsgudrs tulks, pats īsts zemes bērns,
kura darbos jūtama Dieva klātbūtne. Tas viņam laikam nāk no
senčiem. Dievs viņam dāvājis tādu lielu talantu, lai viņš palīdzētu
mūsu tautai garīgi neiznīkt.”
Nu šie Latvijas Gaismas cilvēki 4. novembrī būs uz Madonas kultūras nama skatuves, reizē izjūtot atkalredzēšanās prieku
ar Meirānu puses dzejnieka Jāņa
Gavara dzimtas kapelu, kura muzicēja Jāņa Streiča filmā “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, kur Olga
Dreģe tik asprātīgi atklāj filmas
tēlu Dagniju, kā visu dzīves norišu “diriģenti”.
Gavaru dzimtas kapelas tradīcijas dzīvas uztur nu jau aizsaulē esošā dzejnieka Jāņa Gavara
bērni ar ģimenēm un iesākto turpina arī mazdēls Aigars Noviks
– mūsu kinoteātra “Vidzeme” vadītājs. Kinoteātrim “Vidzeme”
novembra mēnesī aprit 55 gadu
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darbības jubileja. Šobrīd gan tajā
ir uzsākti nozīmīgi remontdarbi.
Arī man pašai dzīves gados ir
bijusi personīga saskarsme ar Jāni Streiču viņa radu godos, kuri
savulaik dzīvoja Lazdonas pusē.
No tā laika ar apbrīnu sekoju šai
radošajai, reizē dziļi cilvēciskajai
un saskarsmē patiesi vienkāršajai personībai. Ilgi auklēju domu
par tikšanos ar viņu uz Madonas
kultūras nama skatuves.
Pasākuma laikā melodijas no
Jāņa Streiča filmām izdejos TDA
“Vidzeme” vidējās paaudzes deju
kolektīvs Rudītes Jurciņas vadībā, savukārt Igauņu ģimenes kapela, kuri kapelas “Dziga” sastāvā iespēlēja mūziku kinofilmai
“Rūdolfa mantojums”, mēros ceļu no Rēzeknes novada Gaigalavas, lai koncertuzvedumā ienestu draiskus, latgaliskus akcentus.
Bet Ikšķiles novada jauktais
koris “Ikšķile” (diriģents Česlavs
Batņa, solists Arvis Petkuns (mūsu novadnieks), koncertmeistare Jolanta Grase) izdziedās dziesmas no Jāņa Streiča kinofilmām.
Pasākuma 2. daļā mūs uzrunās vēl kāds īpašs viesis – kinoaktieris. Kurš? To šobrīd neizpaudīšu. Tas lai paliek pārsteigumam!
Un pārsteigumus atnesīs arī
citi viesi, jo mūzika, deja un vārds
būs mijiedarbībā. Tikai daļu minēšu: būs Sarkaņu pagasta jauktais vokālais ansamblis “Rondo”,
vadītāja Dace Kalniņa, TDA “Vidzeme” jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi Rudītes Jurciņas vadībā, viesi no “Brakiem”,
Madonas Jāņa Norviļa mūzikas skolas saksofonistu kvartets
Andreja Cepīša vadībā.
Nāciet! Klausieties, skatieties.
Sirsnīgi aicinu – ieiesim visi kopīgi mūsu Latvijas 100 gadu ieskaņas Gaismas ceļā tā mīļi un gaiši!
Pasākumā būs arī divas izstādes, viena veltīta Jāņa Streiča un
Olgas Dreģes radošajam ceļam,
otra – “Spieta” 25 gadu darbībai.
Videomontāža – Kārlis Kumsārs.
Pateicoties labvēļiem un atbalstītājiem, pasākumā ieeja bez
maksas.
Anita Kļaviņa,
pasākuma organizatore un režisore

Madonas muzeja dalība izstādē “Latvijas gadsimts”
Pirms diviem gadiem saņēmām
uzaicinājumu piedalīties Latvijas
muzeju kopdarbā pie valsts
simtgadei veltītas izstādes, kura no
2018. gada maija būs atvērta Rīgā,
Brīvības bulvārī 32. Izstādē būs
aplūkojami vairāk kā 60 Latvijas
valsts, pašvaldību un privāto
muzeju kolekciju priekšmeti,
bet koncepciju sadarbībā ar
iepriekšminētajiem Latvijas
muzejiem izstrādāja Latvijas
Nacionālā vēstures un mākslas,
Kara, Okupācijas, Rīgas vēstures
un kuģniecības, Rakstniecības un
mūzikas un Cēsu muzeja speciālisti.

Topošās izstādes mākslinieciskā risinājuma skice. Autors: dizaina birojs H2E.

Izstādē ir īpaša ar to, ka tajā
vienkopus būs apskatāmas izcilākās Latvijas muzeju vērtības no
visiem novadiem par valsts pa-

stāvēšanas 100 gadiem un vērienīgākā muzeju vēsturē dalībnieku skaita ziņā.
Izstāde “Latvijas gadsimts”

atspoguļos Latvijas valsts vēsturi simts gadu garumā. Tās vadmotīvs ir jautājums – kas ir Latvija, Latvijas vārda jēga un spēks

dažādu paaudžu dzīvēs, mērķis –
rosināt pārdomāt Latvijas vēstures sarežģītību.
11 tematiskajās sadaļās paredzēts aptvert Latvijas vēsturi no
1918. līdz 2004. gadam.
Katra tēma tiks atspoguļota
caur tā brīža politikas raksturojumu, laikmeta ainu, dzīvesstāstu un lietām.
Sākumposmā izstādi bija paredzēts atvērt renovētajā Rīgas pilī kā pirmo pēc Nacionālā
vēstures muzeja atgriešanās savā vēsturiskajā mājvietā, tomēr,
kad kļuva skaidrs, ka līdz izstādes atklāšanas brīdim darbi nebūs pabeigti, tika meklēts cits
risinājums – izstāde tiks iekārtota tagadējās Nacionālā vēstures muzeja telpās Brīvības bulvā-

rī. Šobrīd jau ir zināms, kāds būs
izstādes noformējums un kas to
iekārtos. Pamazām tiek gatavoti
izstādes priekšmeti no visas Latvijas pārvešanai uz Rīgu.
Piedaloties kopizstādes veidošanā, varējām pārliecināties, ka
Madonas muzeja krājums ir ļoti
bagāts, jo varējām piedāvāt vairākus simtus interesantu un retu priekšmetu gandrīz visām
tēmām. Šobrīd nevar pateikt precīzu izstādīto priekšmetu skaitu, jo izstādes iekārtošana vēl nav
noslēgusies, iespējamas izmaiņas.
Plašāka informācija par izstādi jau tagad pieejama vietnē
www.latvijasgadsimts.lv.
Ilze Gaujēna,
Kultūrvēstures nodaļas
vadītāja
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Afiša

Madonas pilsētas kultūras nama
pasākumu piedāvājums
OKTOBRIS

NOVEMBRIS

21. oktobrī 11.00 k/n
Sporta deju festivāls
“Madonas rudens 2017”.
Piedalās dejotāju pāri no
Latvijas, Igaunijas.
Ieeja par maksu.

17. novembrī k/n
Madonas kultūras
nama kolektīvu
svētku koncerts.
Ieeja bez maksas.

22. oktobrī 16.00 k/n
Koncerts – “Viktors
Lapčenoks – 70”. Piedalās
A. Vītoliņa, E. Čampere, L.
Miltiņa, instrumentālā grupa
R. Macata vadībā.
Ieeja par maksu.
28. oktobrī 18.00 k/n
Pasākums – Neparasti
parastie madonieši .
Ieeja bez maksas.
30. oktobrī 19.00 k/n
Stand-up komēdija MAČO –
vīrišķības tests
divās daļās. Piedalās
A. Ančevskis vai I. Kļavinskis.
Ieeja par maksu.

18. novembrī 15.00 k/n
Ansambļa “Dobeles
Zemessargi”
svētku koncerts
“Esmu Latvietis”.
Ieeja par maksu.
22. novembrī 19.00 k/n
Jaunā Rīgas teātra
viesizrāde
Cilvēks, kurš meklē
vectēvu – Vilis Daudziņš.
Ieeja par maksu.
25. novembrī 19.00 k/n
Koncerts
Lauris Reiniks
“Es domāšu par tevi”.
Ieeja par maksu.

26. novembrī 16.00 k/n
Koncerts – grupas “KEKSI”
20 gadu jubilejas koncerts.
Ieeja par maksu.
27. novembrī 19:00 k/n
Labdarības koncerts “Baltā
ūdensroze”. Ieeja par maksu.

DECEMBRIS
2. decembrī 16.00 k/n
Koncerts
Ielūdz Raimonds Pauls.
Ieeja par maksu.
10. decembrī 15.00 k/n
Vijolnieka R. Ozola un
mūziķa R. Macata koncerts
ziemas noskaņās.
Ieeja par maksu.
17. decembrī 18.00 k/n
Ziemassvētku koncerts –
vokālā grupa “Latvian Voices” –
“Mazie, skumjie Ziemassvētki”.
Ieeja par maksu.

