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No dziesmas vīru korim
līdz himnai

Cienījamie
novadnieki!

3. lpp

Kā atbrīvoties no
sāpēm, kā pareizi
vingrot, kā stiprināt
garīgo veselību –
par to tiks diskutēts
2. senioru
konferencē
Madonā.
4. lpp
Tradicionālajā
Madonas novada
jauniešu rudens
forumā piedalījās
vairāk kā septiņdesmit
jaunieši no visiem
Madonas novada
nostūriem, kā arī viesi
no Alojas un Pļaviņu
novadiem.
5. lpp

Madonas kinoteātrī
turpinās
Latvijas filmu
Latvijas simtgadē
demonstrēšana.
6. lpp
Esiet aicināti apmeklēt
sarūpētos 11. un
18. novembra
valsts svētku
pasākumus
Madonas novadā.
7.–8. lpp

Atklātne no Madonas muzeja krājuma. Sūtīta 1918. gadā.

Viens no trim valsts simboliem ir
himna – pacilājoša, svinīga
slavinājuma dziesma. Termins
“himna” cēlies no sengrieķu vārda
“hymnos” – “aust”.
Šādas dziesmas kādas dievības
cildināšanai tika sacerētas jau vairāk
kā pirms trīs tūkstošiem gadu. Tradīciju pārņēma kristīgā baznīca, bet
jaunākos laikos no sakrāla rakstura
dziesmām izveidojās jauns virziens –
valstu vai kādu cilvēku grupu simbolizējošs skaņdarbs. Visbiežāk par valstu himnām kļuvušas dziesmas, kas
izpelnījušās īpašu tautas mīlestību
vai ir saistītas ar kādu sevišķi svarīgu
notikumu.
Baumaņu Kārlis, strādājot Pēterburgā, I Vispārējo latviešu dziesmu
svētku atklāšanas sarīkojumam Rīgas Latviešu biedrības zālē 1873. gada 26. jūnijā nosūtījis trīs savas dziesmas, starp tām arī iepriekšējā gadā
tapušo dziesmu vīru korim “Dievs,
svētī Latviju!”. Oficiāli to programmā neizdevās iekļaut, bet tā tikusi
izpildīta. Šī gada jūnijā apritēja 145
gadi kopš pirmatskaņojuma.
Pastiprinoties pārkrievošanas politikai, Baumaņu Kārļa sacerējumam, kas jau bija ieguvis popularitāti, vajadzēja mainīt vārdus, jo bija
nācis gaismā, ka latvieši gribot dibināt savu valsti, pat himna jau esot.
Tā “Dievs, svētī Latviju!” pārtapa par

“Dievs, svētī Baltiju!”. Pēc 1905. gada “Baltijas” vietā atgriezās sākotnējais variants.
Līdz III Dziesmu svētkiem (1888)
dziesma kļuva tik populāra, ka Jurjānu Andrejs to, līdzīgi kā tautas dziesmas, citēja savā “Latvju vispārējo
dziesmu svētku maršā”. Tādējādi nākamā Latvijas himna ieguva arī mūsdienās lietoto orķestra pavadījumu.
Pēc tam Jurjānu Andrejs izveidoja
arī redakciju apvienotajam jauktajam un vīru korim. IV Dziesmu svētkos Jelgavā (1895) “Dievs, svētī Baltiju” atskaņoja kā otro – tūlīt pēc
Krievijas himnas, turklāt divreiz.
Publika to esot pieprasījusi arī nākamā koncerta izskaņā.
Līdz Pirmajam pasaules karam
“Dievs, svētī Latviju” bija kļuvusi par
neoficiālu himnu. Varas iestādes gan
mēģināja to aizstāt ar citu dziesmu –
“Nevis slinkojot un pūstot”. Tās tapšana sākusies 1850. gadu beigās, kad
novadnieks Juris Alunāns bija latviskojis čehu autora F. L. Čelahovska
dzejoli, kam nedaudz vēlāk pievienoja pats savu ceturto oriģinālpantu.
Arī šīs vīru kora dziesmas mūzikas
autors ir Jurjānu Andrejs.
1920. gadā uz Latvijas Valsts himnas vietu pretendēja vairākas dziesmas. Bez iepriekšminētajām tika izvērtēta Alfrēda Kalniņa dziesma ar
Plūdoņa tekstu “Latvju himna”
(1917). Tomēr par valsts himnu apstiprināja “Dievs, svētī Latviju”. Pēc
1934. gada apvērsuma parādījušās
idejas, ka laika garam vairāk atbilstu
Jāņa Kalniņa “Lai līgo lepna dzies-

ma” vai Jāņa Mediņa “Tev mūžam
dzīvot, Latvija” (abām Plūdoņa dzeja).
Trešajos Latgales Dziesmu svētkos 1940. gada 16. jūnijā “svarīgu
valsts lietu kārtošanas dēļ” Valsts
prezidents K. Ulmanis savu ierašanos atcēla (pirms dienas bija noticis
padomju bruņoto vienību uzbrukums Latvijas robežpostenim) un uzrunu svētku dalībniekiem teica radiofonā. Pēc tās kopkoris arī
novadnieka Teodora Reitera vadībā
Valsts himnu nodziedājis trīs reizes.
Padomju gados tā, protams, bija
visaizliegtākais, bet ne aizmirstais
skaņdarbs. Trešās Atmodas laikā
“Dievs, svētī Latviju” atkal kļuva par
tautas himnu un 1991. gada 15. februārī par oficiālo valsts simbolu.
Arī mūsdienās palaikam “uzkarst” diskusijas par himnas atbilstību mūsdienām, par pārsteidzošo līdzību ar kādu vācu tautas dziesmu
vai brazīliešu komponista sacerējumu. Bet var ieklausīties arī savulaik
J. Vītola sacītajā, ka par Baumaņu
Kārli nevarot teikt, ka “mākslas ģēnijs vijis laurus ap viņa galvu”, bet
tajā pat laikā atzīmēja šī darba citu,
neapšaubāmu vērtību – tas radies kā
patiesas dzimtenes mīlestības apliecinājums un ir spējis latviešus modināt tolaik un uzturēt garu līdz pat
mūsdienām.
ILZE GAUJĒNA,
Madonas Novadpētniecības un
mākslas muzeja kultūrvēstures
nodaļas vadītāja

Pavisam nemanot esam jau
pietuvojušies Latvijas
simtgades gada
noslēgumam, un pavisam
drīz visi kopā svinēsim
valsts proklamēšanas
gadadienu 18. novembrī.
Šis gads tiešām mūsu valstī
ir pagājis simtgades zīmē,
bijis ar dažādiem
pasākumiem un
notikumiem piepildīts, arī
Madonas novadā. Ļoti
īpašs šogad bija 4. maijs,
kad varējām no sirds
lepoties ar Latvijas
Republikas bruņoto spēku
parādi mūsu Madonā! Mēs
varam būt patiesi
gandarīti, ka tieši Madona
tika izvēlēta šī svinīgā
notikuma norisei. Ar ļoti
siltām sajūtām visi kopā
sekojām līdzi Dziesmu un
deju svētku norisēm Rīgā
un mūsu novada
pašdarbnieku un
amatiermākslas kolektīvu
dalībai tajos. Katrs mēnesis
ir ar kaut ko bijis īpašs.
Gribu domāt, ka ikviens
šogad ir sajutis sevī mūsu
valsts lielās jubilejas
klātesamību. Es ceru, ka
šīs sajūtas ir uz palikšanu.
Ne vērienīgas svinēšanas
vai lielu notikumu nozīmē,
bet mūsu iekšējās sajūtās.
Patriotismā par Latviju,
lepnumā par mūsu novadu,
mīlestībā pret saviem
līdzcilvēkiem un priekā par
apkārtējo sasniegumiem
un paveikto. Neraugoties
uz daudzajiem svinīgajiem
pasākumiem un
notikumiem visa gada
garumā, tieši šo savu
sajūtu saglabāšana un
paušana turpmāk varētu
būt labākā dāvana no
mums katra Latvijai tās
simtgadē. Dāvāsim to
mūsu valstij! No sirds
sveicu visus novada
iedzīvotājus simtajā
Latvijas proklamēšanas
gadadienā!
Patiesā cieņā,
domes priekšsēdētājs
AGRIS LUNGEVIČS
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Madonas novada pašvaldības domes
4. septembra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats
Par projekta
“Siltumnīcefekta
gāzu emisiju
samazināšana
ar viedajām pilsētvides
tehnoloģijām Madonas
pilsētā” īstenošanu

Nolemj apstiprināt un realizēt
saskaņā ar Ministru kabineta
2018. gada 12. jūnija noteikumu
Nr. 333 “Emisijas kvotu izsolīšanas
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām”
nolikums” prasībām Emisijas kvo-

tu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem līdzfinansēto Madonas novada
pašvaldības sagatavoto projekta iesniegumu “Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana ar viedajām
pilsētvides tehnoloģijām Madonas
pilsētā” ar kopējām projekta izmaksām 756 751,55 eiro apmērā, no kurām 753 847,55 eiro ir projekta at-

tiecināmās izmaksas.
Projekta ietvaros plānots nomainīt ielu apgaismojumu Madonas pilsētas teritorijā.
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums – 482 462,43
eiro, kas ir 64% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
Madonas novada pašvaldības fi-

nansējums – 271 385,12 eiro, kas ir
36% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta neattiecināmās izmaksas – 2 904 eiro.
Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu
projekta kopējo attiecināmo izmaksu un projekta kopējo neattiecināmo izmaksu segšanai.

Madonas novada pašvaldības domes
18. septembra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats
Par mācību
līdzekļu un
mācību literatūrai
paredzēto valsts
budžeta līdzekļu sadali
Nolemj sadalīt 2018. gada II
pusgadam Madonas novada pašvaldības pirmsskolas, vispārējās
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu mācību līdzekļu un
mācību literatūrai iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļus
25 857 eiro apmērā.

Par finansējuma
piešķiršanu licenču iegādei
Nolemj piešķirt finansējumu
3 630 eiro apmērā portāla uzdevumi.lv licenču iegādei Madonas no-

vada pašvaldības vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības
iestādēm, Kristiāna Dāvida pamatskolai no budžetā mācību līdzekļu iegādei paredzētajiem līdzekļiem saskaņā ar pievienoto
sarakstu.

Nolemj piešķirt finansējumu
119 eiro apmērā mācību līdzekļu
un mācību literatūras iegādei
Kristiāna Dāvida pamatskolai
2018. gada II pusgadam no pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.

Par pašvaldības
finansējuma piešķiršanu
mācību līdzekļu
iegādei

Par finansējuma
piešķiršanu flīģeļa
iegādei

Nolemj piešķirt finansējumu
18 168 eiro apmērā Madonas novada pašvaldības pirmsskolas, vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu mācību
līdzekļu iegādei 2018. gada II pusgadam no pašvaldības budžetā šim
mērķim paredzētajiem līdzekļiem.

Nolemj piešķirt finansējumu
500 eiro apmērā Madonas Valsts
ģimnāzijai lietota flīģeļa iegādei no
izglītības pasākumu budžetā mācību līdzekļu iegādei paredzētajiem līdzekļiem. Projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību
vides uzlabošana Madonas novadā” ietvaros skolai paredzēts pār-

iet uz ēku Skolas ielā 10, flīģelis
būs nepieciešams aktu zālē.

Par aizņēmuma
ņemšanu

Par programmu “Latvijas
skolas soma”

Nolemj lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē ar
atlikto maksājumu uz 3 gadiem un
atmaksas termiņu uz 20 gadiem ar
noteikto procentu likmi 111 937
eiro apmērā SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanai prioritārā investīciju projekta – elektrotīkla
pieslēguma ierīkošana objektā
“Grostona-Silakalni”, Bērzaunes
pagasts, Madonas novads, īstenošanai.
Aizņēmumu izņemt 2018. gadā
un tā atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.

Nolemj sadalīt Madonas novada pašvaldības vispārējās pamata
un vispārējās vidējās izglītības iestādēm programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai paredzētos
valsts budžeta līdzekļus 16 709 eiro apmērā. Iniciatīva “Latvijas
skolas soma” ir valsts finansētu
atbalsta programma, lai visiem
1.–12. klašu skolēnam, būtu iespēja teorētiskās zināšanas papildināt
ar klātienē dažādos pasākumos,
muzejos, teātros, koncertzālēs, uzņēmumos, dabas takās un citviet
gūtu pieredzi.

Madonas novada pašvaldības domes
27. septembra domes sēdes lēmumu pārskats
Par galvojuma
sniegšanu
aizņēmumam
Nolemj lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomi atļaut Madonas novada pašvaldībai sniegt
galvojumu SIA “Madonas Siltums” (kuras 100% kapitāla daļu
pieder pašvaldībai) aizņēmumam
Valsts kasē ar atlikto maksājumu
uz 2 gadiem, ar atmaksas termiņu
uz 15 gadiem ar Valsts kases noteikto mainīgo gada procentu likmi 819 985,86 eiro apmērā KF
līdzfinansēta projekta “Esošās
katlumājas Madonas novada Dzelzavā efektivitātes paaugstināšana” realizācijai. Aizņēmumu izņemt 2018. gadā, apgūt 2018. un
2019. gadā, tā atmaksu garantēt
ar Madonas novada pašvaldības
budžetu.

Mārcienas pagastā
Ņemot vērā to, ka ir likvidēta
Mārcienas sākumskola, Mārcienas pagasta pārvaldes ir izvērtējusi Īpašumu uzturēšanas nodaļas
tehnisko darbinieku slodzi un
turpmāk paredzamo darba apjomu. Nolemj ar 2018. gada 1.no-

vembri veikt sekojošus grozījumus
Mārcienas pagasta pārvaldes amata vienību sarakstā, kas apstiprināts ar Madonas novada pašvaldības domes 30.11.2017. sēdes
lēmumu Nr. 702 (protokols Nr. 25,
69. p.), Mārcienas pagasta pārvaldes Īpašumu uzturēšanas nodaļas
amatu vienību sarakstā izslēdzot
remontstrādnieks, profesijas kods
723302 0,5 amata vienības; grozot
apkopējas, profesijas kods 911201,
amata vienību skaitu no 2 uz 1, palielinot amata vienības remontstrādnieks-elektriķis skaitu no 0,5
uz 1 amata vienību; samazinot
amata vienības kurinātājs skaitu
no 6 uz 5 amata vienībām.

Liezēres pagastā
Nolemj piešķirt līdzfinansējumu jumta renovācijas darbiem dzīvojamai daudzdzīvokļu mājai Ozolu ielā 9, Ozoli, Liezēres pagasts,
Madonas novads par pašvaldības
diviem dzīvokļiem (Nr. 4 un Nr. 7)
4 980,21 eiro no Liezēres pagasta
pārvaldes pamatbudžeta atlikuma
uz 31.08.2018, kas saņemts savstarpēju norēķinu veidā no citām
pašvaldībām par pakalpojumiem
Bērnu un jauniešu ārpusģimenes
aprūpes un atbalsta centrā “Ozoli”.

Barkavas pagastā
Nolemj atbalstīt biedrības
„Mēs – Barkavas pagastam” projektu „Šūšanas prasmju pilnveidošana Barkavas pagastā”, piešķirot
līdzfinansējumu 10% apmērā projekta kopējām attiecināmajām izmaksām – 200 eiro no Madonas
novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem.

Ļaudonas pagastā
Nolemj lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma kontroles un
pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē uz
10 gadiem ar noteikto procentu
likmi un atlikto maksājumu uz 2
gadiem 69 449,54 eiro apmērā projekta “Ļaudonas pagasta kultūras
nama atjaunošana”, ident. Nr.
16-05-AL23-A019.2203-000007
aprīkojuma iegādei. Aizņēmumu
izņemt un apgūt 2018. gadā, tā atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.
Objekts ir nodots ekspluatācijā, taču projekta ietvaros ir paredzēts iegādāties aprīkojumu – jaunu skaņu un gaismu sistēmu,
aizskaru komplektu un videoprojektora komplektu, lai nodrošinātu pilnībā aprīkotu Ļaudonas pagasta kultūras namu.

Par atbrīvošanu no telpu
nomas maksas
Nolemj atbrīvot sporta deju
klubu “RONDO” no Sarkaņu pagasta tautas nama “Kalnagravas”
telpu nomas maksas 209,39 eiro
sakarā ar ikgadējā sporta deju festivāla, sacensību, “Madonas rudens” norisi 2018. gada 20. oktobrī
tautas namā “Kalnagravas”.
Nolemj atbrīvot “ART MANAGEMENT GROUP” SIA no Madonas pilsētas sporta centra telpu
nomas maksas 2 127,18 eiro sakarā ar TV3 Jaungada šova projekta
“Prieks kopā būt!” (TV3 svin 20
gadu jubileju un vairākās Latvijas
pilsētās tiks rīkoti televīzijas kanāla Jaungada šovi, piedaloties televīzijas personībām un sabiedrībā
mīlētiem māksliniekiem) Madonā
norisi 2018. gada 31. decembrī Madonas pilsētas sporta centrā.

Par finansiālu atbalstu
grāmatas izdošanai
Nolemj piešķirt finansējumu
Andas Līces grāmatas “Vēlreiz” izdošanai 600 eiro apmērā no Madonas novada budžeta Kultūras pasākumiem iedalītajiem līdzekļiem.
Tiks saņemti 60 grāmatas eksemplāri.

Vestienas pagastā
Nolemj ar 2018.gada 1.oktobri
veikt šādus grozījumus Vestienas
pagasta pārvaldes un iestāžu amatu sarakstā, kas apstiprināts ar
Madonas novada pašvaldības domes 30.11.2017. lēmumu Nr. 702
(protokols Nr. 25, 69. p.), papildinot sadaļu “Kultūra” ar amata
vienību – tautas deju kolektīva vadītājs ar amatalgas likmi 485 eiro,
mēneša algu fondu 145.50 eiro,
prof. kods 2653 12, amata vienību
skaits 0,3.
Finansējumu piešķirt no Madonas novada Vestienas pagasta
pārvaldes 2018. gada budžeta līdzekļiem.

Par ideju konkursa
nolikuma apstiprināšanu
Nolemj apstiprināt ideju konkursa “Madonas pilsētas vides objektu dizaina izstrāde” nolikumu.
Konkursa mērķis – rast labākos
risinājumus vides objekta izveidei
Madonas pilsētas publiskajā ārtelpā. Nolikums atrodams interneta
vietnē www.madona.lv. Darbu iesniegšanas termiņš līdz š.g. 30. novembrim.
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Madonas novada pašvaldības domes 23. oktobra lēmums
par Madonas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
Nolemj piešķirt sekojošus
Madonas novada pašvaldības
apbalvojumus

PATEICĪBAS
RAKSTUS:

speciāliste;
KĀRKLIŅA LĪGA – Madonas
pilsētas vidusskolas sociālo
zinību skolotāja;
KOSKEVIČS KALVIS – biedrības
“Florbola klubs Madona” valdes
loceklis;

BANDERE INESE – Dzelzavas
pamatskolas direktores
vietniece izglītības jomā;

KRAUZE VALTERS – televīzijas
pasākumu vadītājs, labdarības
pasākumu organizētājs;

BELORAGA GUNTA – Bērzaunes
pamatskolas skolotāja;

LOGINA ĀRIJA – Madonas
pilsētas PII “Kastanītis”
medicīnas māsa, biedrības
“KASTANĪTIS – BĒRNIEM”
biedre, projektu vadītāja;

BIKŠE ZINTIS – XXIII Ziemas
Olimpisko spēļu dalībnieka
Latvijas izlasē – distanču
slēpošanā – treneris;
BIRNE DZINTARA – pensionāre,
sabiedriskā darbiniece, bijusī
Ļaudonas pagasta padomes
priekšsēdētāja;

MĀLIŅŠ VOLDEMĀRS –
Ļaudonas pagasta tautas amata
meistars – klūdziņu pinējs;
MIEZERE BIRUTA – Liezēres
pagasta ģimenes ārste;

CECERĀNE BIRUTA –
SIA “Madonas slimnīca”
intensīvās terapijas
anestezioloģe – reanimatoloģe;

MIKANOVS JĀZEPS –
pensionārs, Ļaudonas
pareizticīgo baznīcas draudzes
loceklis;

DRUŽOKS ROLANDS – sporta
centra “Samuraji” vadītājs;

MIĶELSONE ELIZABETE –
SIA “Madonas slimnīca”
medicīnas māsa;

DZENE RITA – pensionāre,
ekskursiju organizētāja;
GAILĪTIS ARTURS –
SIA “Rezidence” vadītājs,
pasākuma “Vakars uz ezera/
Dinner on the lake” idejas
autors un organizētājs;
GAILUMA AIJA – Barkavas
pamatskolas skolotāja;
JANOVIČA NELDA –
SIA “Nodokļu Konsultatīvais
Birojs”, SIA “Audita grupa”
valdes locekle, sertificēta
nodokļu konsultante;
JANOVSKA IVETA – Madonas
pilsētas PII “Saulīte” vadītājas
vietniece;
KALNIŅA MAIJA – Liezēres
pagasta ģimenes ārsta palīgs;
KĀRKLIŅA INDRA – Madonas
novada pašvaldības projektu
sagatavošanas un ieviešanas

➔ 2. lpp

Par biedrību “Rupsala”
Ņemot vērā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma
5. panta otrās daļas 5. punktu, kas
nosaka, ka publiskai personai aizliegts savu mantu nodot privātpersonai bezatlīdzības lietošanā, izņemot gadījumu, ja publiska persona
savu mantu nodod privātpersonai
tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, nolemj nodot
bezatlīdzības lietošanā biedrībai
“Rupsala”, reģ. Nr. 40008279666,
Madonas novada pašvaldībai piederošā īpašuma “Ošupes pamatskola” (atrodas Ošupes pagastā,
Madonas novadā, kadastra numurs 7082 002 0020, sastāv no divām zemes vienībām un trīs ēkām)
sastāvā ietilpstošo zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 7082 002
0020 (platība 0,454 ha) un uz zemes vienības esošās ēkas ar kadastra apzīmējumu 7082 002 0020
001 (sociālās aprūpes centrs),
7082 002 0020 002 (saimniecības

MUGURĒVIČS ĒVALDS –
Barkavas pagasta patriots,
latviešu vēsturnieks, arheologs;
PLATAČE BAIBA – Bērzaunes
pagasta pārvaldes sekretāre;
POLIS HELMUTS – pieaugušo
florbola komandas FK
“Kalsnava” treneris, Kalsnavas
pamatskolas sporta skolotājs;
PUTNE ZAIGA – Kalsnavas
pagasta PII “Lācītis Pūks”
metodiķe;
RADŽĒLE BIRUTA –
Madonas novada pašvaldības
Sociālā dienesta sociālā
darbiniece Barkavas pagastā;
RIEKSTIŅŠ GUNDARS –
Madonas novada pašvaldības
Sociālā dienesta vadītājs;
SIMTNIECE INETA – Madonas
pilsētas “Priedīte” skolotāja;

ēka) un 7082 002 0020 003 (šķūnis) uz pieciem gadiem, ar tiesībām pagarināt bezatlīdzības lietošanas līgumu, ja tiek pagarināts
LR Labklājības ministrijas deleģējuma līgums ar biedrību.
Nolemj piešķirt finansējumu
3 000 eiro apmērā biedrībai “Rupsala”, kas ir Madonas un Lubānas
novadu pašvaldību dibināta biedrība, ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācija pakalpojumu pilngadīgām personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem uzsākšanai, kā pašvaldības
grantu. Finansējumu piešķirt no
nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Par aizņēmuma ņemšanu
Degumnieku pamatskolas
katlumājai
Nolemj lūgt Pašvaldības aizņēmuma un galvojuma kontroles un
pārraudzības padomei atbalstīt
aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē
uz 10 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto
maksājumu uz 2 gadiem 71 148 ei-

SKARIŅA LĪGA – keramiķe,
LMA asociētā profesore,
Barkavas pagasta patriote;

SOBKO JEVĢENIJS – bijušais
Madonas reģionālās vides
pārvaldes vadītājs;

SLICA VALENTĪNA – V. Zvēras
ģimenes ārsta prakses
medicīnas māsa;

STEPĀNE INĀRA – Bērzaunes
pamatskolas mūzikas skolotāja,
kordiriģente;

TONNIS DZINTARS – Dzelzavas
pamatskolas skolotājs;

STRADIŅŠ JURIS – atpūtas
bāzes “Gaiziņš” saimnieks;

ZABLOCKA AIJA – Madonas
novada pašvaldības Sociālā
dienesta sociālā darbiniece
Ļaudonas pagastā.

SVILĀNE ASTRĪDA –
SIA “Madonas slimnīca” valdes
locekle, ārste, medicīniskā
direktore;

ATZINĪBAS
RAKSTUS:
ĀBOLA DAIGA ELGA – Madonas
pilsētas PII “Saulīte” vadītāja;
BIKŠE INDULIS – XXIII Ziemas
Olimpisko spēļu dalībnieks
Latvijas izlasē – distanču
slēpošanā;
CEPĪTIS ANDREJS – Madonas
pūtēju orķestra diriģents;
GALEJA INITA – ārste pediatre,
ģimenes ārsta prakses vadītāja;
KAMOLA PĀVILS – Madonas
katoļu draudzes priesteris;
KAPAKLIS AIVARS –
SIA “ASIGNE” valdes loceklis;
KOKA INĀRA – SIA “Madonas
slimnīca” ārste, ginekoloģedzemdību speciāliste;
KRAUKLE LIDIJA –
NVA Madonas filiāles vadītāja;
KRAUKLĪTIS ALEKSANDRS –
Madonas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas vieglatlētikas
treneris;
PUDĀNS IVARS – SIA “Madonas
slimnīca” ārsts, ķirurgs;
PUŠMUCĀNS JĀNIS –
SIA “LAJA” valdes loceklis;
SIMSONE DAIGA – māksliniece,
bijusī Jāņa Simsona Madonas
mākslas skolas skolotāja un
direktore;

ro apmērā apkures katlu nomaiņai Degumnieku pamatskolas katlumājā. Aizņēmumu izņemt 2018.
gadā, apgūt 2018. gadā un tā atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.

Par Madonas novada
pašvaldības Apbalvojumu
piešķiršanas komisijas
sastāvu
Ņemot vērā, ka līdzšinējā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas
sastāvā ir notikušas izmaiņas, nolemj apstiprināt Madonas novada
pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas komisiju šādā, jaunā, sastāvā:
1.1. Agris Lungevičs – Madonas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs;
1.2. Andris Dombrovskis – Madonas novada pašvaldības domes
deputāts, SIA “Baltic Block” komercdirektors;
1.3. Artūrs Grandāns – Madonas novada pašvaldības domes deputāts, J.Norviļa Madonas mūzi-

ŠTROMBERGS MĀRIS –
SIA “Specprojekts” īpašnieks
un valdes loceklis;
UTINĀNE ELVĪRA –
AS “Lazdonas piensaimnieks”
valdes priekšsēdētāja;
VIŠŅOVA ANNA – ģimenes ārsta
prakses vadītāja.

GODA DIPLOMUS
UN GODA ZĪMES:
DUMBRĀJS KĀRLIS –
pensionārs, sabiedriskais
darbinieks;
ĪVĀNS DAINIS – publicists,
sabiedriskais darbinieks,
LTF dibinātājs;
LĀCIS VISVALDIS – publicists,
sabiedriskais darbinieks,
vēsturnieks.

Piešķir finansējumu naudas
balvām 6050 eiro apmērā no
budžetā Madonas novada
pašvaldības apbalvojumu
pasniegšanai paredzētajiem
līdzekļiem.

Apbalvojumu piešķiršanas
ceremonija notiks šī gada
16. novembrī plkst. 18.00
Madonas pilsētas kultūras
namā.

kas skolas skolotājs;
1.4. Solvita Seržāne – Madonas
novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja;
1.5. Ilze Riekstiņa – Madonas
novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste;
1.6. Nelda Janoviča – sabiedrības pārstāvis, SIA “Nodokļu Konsultatīvais Birojs” un SIA “AUDITA GRUPA”, īpašniece un valdes
locekle, sertificēta nodokļu konsultante;
1.7. Baiba Miglone – sabiedrības pārstāvis, Madonas reģionālā
laikraksta “Stars” redaktore.
Atzīt par spēku zaudējušu
27.02.2014. domes lēmumu Nr.
108 ”Par Madonas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas
komisijas izveidi” (protokols Nr. 5;
11. p).
Sagatavoja DACE CIPULE,
lietvedības darbu speciāliste
Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties
www.madona.lv
vai klientu apkalpošanas zālē
Saieta laukumā 1, Madonā

Madonas novada
pašvaldība izsludina
pieteikšanos uz
Madonas novada
pašvaldības
KULTŪRAS
NODAĻAS VADĪTĀJA
AMATA VIETU
GALVENIE DARBA
PIENĀKUMI:
– nodrošināt pašvaldības
politikas realizāciju
kultūras jomā;
– vadīt Kultūras nodaļas darbu un koordinēt novada
kultūras iestāžu darbu;
– organizēt kultūras jomas
attīstības programmas
izstrādāšanu un
iesniegšanu domei;
– plānot un pieprasīt no
pašvaldības ikgadējā
budžeta nepieciešamo
finansējumu kultūras pasākumu organizēšanai,
nodrošināt tā racionālu
izmantošanu
paredzētajiem mērķiem;
– nodrošināt kultūras jomas
projektu ieviešanu un
ieviešanas uzraudzību.
PRASĪBAS PRETENDENTIEM:
– augstākā izglītība vadības
zinībās un/vai kultūras
jomā;
– pieredze administratīvā
darbā;
– pieredze projektu ieviešanā
un pasākumu vadīšanā;
– iemaņas budžeta
plānošanā;
– labas organizatoriskās un
komunikācijas prasmes;
– svešvalodu prasmes tiks
uzskatītas par
priekšrocību.
Pretendentiem nedrīkst
būt sodāmība par
kriminālpārkāpumiem.
PRETENDENTUS LŪDZAM
IESNIEGT:
– Pieteikumu uz Madonas
novada pašvaldības
Kultūras nodaļas vadītāja
amata vietu;
– Europass CV;
– Motivācijas vēstuli.
– Rakstiskā veidā savu
redzējumu par kultūras
jomas attīstību Madonas
novadā.
– Izglītību apliecinošu
dokumentu kopiju.
Dokumenti līdz 2018. gada
16. novembrim jāiesniedz
Madonas novada pašvaldības
administrācijā Saieta
laukumā 1, Madonā,
101. kabinetā vai elektroniski
jānosūta uz e-pastu:
dome@madona.lv
Tālruņi informācijai:
64860069, 29430460
Pretendentus, kuri tiks
atzīti par atbilstošiem
kvalifikācijas prasībām,
uzaicinās uz interviju.
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Madonas novada seniori aicināti uz konferenci
3. novembrī projekta “Veselības
veicināšanas un slimību
profilakses pasākumu īstenošana
Madonas novada iedzīvotājiem”
ietvaros, biedrība “Dieviena”
aicina uz Madonas novada senioru
konferenci Madonas pilsētas
kinoteātrī “Vidzeme”.
Kā informē pasākuma organizatori, jau no deviņiem rītā tiks
piedāvātas dažādas ar veselības
veicināšanu saistītas aktivitātes.
Arvien biežāk cilvēki ikdienā
saskaras ar muguras sāpēm, un
bieži vien to cēlonis nemaz nav
dzīves laikā gūta trauma, bet gan
cilvēka bezdarbība. Kā atbrīvoties
no šādām sāpēm un saglabāt savu
ķermeni funkcionālu visas dzīves
garumā, konferences dalībnie-

kiem stāstīs SIA “NeuroPhys”
valdes locekle, neiroloģe Inese Irbe, lekcijā “Tava mugura un veselība”.
Vingrojiet, un es jums garantēju 100 gadus bez insulta! Ar šādu
pārliecību pie madoniešiem viesosies veselīgā dzīves veida piekritēja Inese Ziņģīte. Viņa uzskata, ka
vingrošana ir galvenā panākuma
atslēga labai veselībai. Lai gan
dzīve rāda, ka cilvēki uz staipīšanos skatās ar šķību aci, viņa labprāt dalīsies savā pieredzē.
Par garīgās veselības profi-

laksi, tās nozīmi ikdienas dzīvē
un stresa situācijās, stāstīs profesionāla psihoterapeite Ivanda
Šūpulniece. Viens no priekšnoteikumiem labai veselībai ir ne
tikai fiziskā, bet arī emocionālā
un psihiskā jeb garīgā labsajūta,
par kuru bieži vien aizmirstam,
nepievēršam tai uzmanību, līdz
sajūtamies slikti, tādēļ lekcijas
mērķis ir saistošā veidā sniegt
zināšanas un izpratni par garīgās veselības nozīmi vispārējās
veselības kontekstā, garīgās veselības veicināšanas iespējām un

to pielietojumu ikdienā. Jāpiebilst, ka šīs lekcijas ietvaros varēs apgūt vizualizācijas vingrinājumus.
Onkoloģisko slimību profilaksei un iespējamām veselības pārbaudē šajā jomā, ir būtiska loma
sabiedrības un katra indivīda veselības saglabāšanā. Lekciju “Man
nav padomu, kā nesaslimt, man ir
padomi, kā slimību neielaist” vadīs un savās zināšanās dalīsies
Latvijas galvenā speciāliste onkoloģijā, asoc. profesore Dace Baltiņa.
Arī patīkamas nodarbes var
būt līdzeklis ceļā uz harmonisku
dzīvi. Kad runājam par latviešu
starptautiskajiem panākumiem,
prātā nāk mūziķi, mākslinieki un
sportisti. Bet izrādās, mums ir ie-

mesls lepoties arī ar latviešu tautas daiļamata meistariem. Par
savu hobiju stāstīs Tautas daiļamata meistare, starptautiskā
zeķu adīšanas čempionāta uzvarētāja, seno prasmju kopēja Vanda Podiņa.
Paralēli lekcijām tiks dota iespēja iepazīties ar dažādām veselību veicinošām metodēm, literatūru un ieteikumiem. Konferences
laikā būs pieejams ārstnieciskās
masāžas speciālists.
Rūpēties par veselību nekad
nav par vēlu, tādēļ gaidīts ikviens
seniors!
Informāciju sagatavoja
INDRA VEIPA,
projekta sabiedrisko attiecību
koordinatore

J. Alunāna parka atjaunošana
Madonas novada Kalsnavas pagastā
Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošana Madonas novadā
Par
projektu
Nr.8.1.2.0/17/I/017
“Vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides
uzlabošana Madonas
novadā” īstenošanu
Madonas
skolās
tiek ieviestas gan modernās tehnoloģijas,
gan ergonomiskas mēbeles, kas uzlabos un
padarīs interesantāku
mācību procesu. Šobrīd iegādātas ergonomiskas mēbeles 3 klašu
komplektiem Madonas pilsētas vidusskolai (divvietīgie skolas galdi – 60 gab., vienvietīgi galdi – 60 gab., krēsli 180 gab., datorkrēsli – 30 gab.).
Iegādātas IT tehnoloģijas Madonas pilsētas vidusskolā un Madonas Valsts ģimnāzijā:
• monitori – 30 gab.,
• datori – 30 gab.,
• portatīvie datori – 50 gab.,
• balsošanas pultis – 1 kompl. (32 gab.),
• interaktīvi displeji ar programmatūru – 5 gab.,
• interaktīvie displeji – 15 gab.,
• planšetdatori – 25 gab.,
• 3D printeru komplekts – 6 gab.,
• portatīvie datori – 20 gab.,
• balsošanas pultis – 1 kompl. (32 gab.),
• interaktīvi displeji ar programmatūru – 2 gab.,
• planšetdatori – 20 gab.,
• 3D skenēšanas komplekts – 1 gab.
Ergonomisko mēbeļu un Informāciju tehnoloģiju iegādei
veikts ieguldījums – EUR 304143,00 apmērā, bet līdz projekta
īstenošanas beigām šajās aktivitātēs vēl tiks veikti būtiski ieguldījumi (~1 251000.00 eur) gan Madonas pilsētas vidusskolā, gan
Madonas Valsts ģimnāzijā.
Informāciju sagatavoja INESE SOLOZEMNIECE,
projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu īsteno projektu “J. Alunāna
parka atjaunošana Madonas novada Kalsnavas
pagastā”, ident. Nr. 16-05-AL23-A019. 2201000007.
Projekta mērķis bija atjaunot J. Alunāna parku, saglabājot tā kultūrvēsturisko nozīmi Kalsnavas pagastam un nodrošināt to pieejamu vietējiem pagasta iedzīvotājiem kultūras un aktīvās
dzīves pasākumu īstenošanai, kā arī viesiem un
tūristiem, kas ik gadu apmeklē Kalsnavas pagastu.

Projekta ietvaros ir izbūvēts āra apgaismojums, izbūvēti celiņi, izveidotas atpūtas vietas,
kas simbolizē piederību katram no Kalsnavas pagasta ciemiem, iestādīti košumkrūmi un skujkoki, izbūvēta skatuves zona ar skatītāju vietām,
parka teritorijā ir izbūvēta videonovērošanas sistēma un bezvadu interneta tīkla nodrošinājums,
kā arī uzstādīti informatīvie stendi.
Projekta kopējās izmaksas – EUR 199 264,93,
t.sk. Lauku atbalsta dienesta finansējums – EUR
40 000,00 un Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 159 264,93.

Sporta infrastruktūras uzlabošana Praulienas pagastā
Projekts “Sporta infrastruktūras uzlabošana
Praulienas pagastā”, ident. Nr. 16-05-AL23A019.2203-000010 tiek īstenots Praulienas pagasta Praulienas un Vecsaikavas ciemā. Praulienas ciemā ir veikta esošā Praulienas pamatskolas
sporta laukuma pārbūve, skatītāju zonas izveide
un izbūvēts apgaismojumu. Savukārt Vecsaikavas ciemā ir izbūvēts volejbola laukums, mini
futbola laukums, strītbola laukums un rotaļu
laukums mazākajiem Vecsaikavas ciema iedzīvo
tājiem.

Būvdarbus projekta ietvaros veic SIA “Ošukalns celtniecība”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Ingway”.
Projekta kopējās izmaksas – EUR 200 093,09,
t.sk. Lauku atbalsta dienesta finansējums – EUR
11 200,00, Madonas novada pašvaldības finansējums – EUR 188 893,09.
Informāciju sagatavoja
INDRA KĀRKLIŅA,
projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

Izglītība
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Jauniešu rudens forums aizvadīts
na apņemšanos kopīgi darboties
jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Foruma dalībniekus gaidīja
arī patīkams pārsteigums – iespēja noskatīties Latvijā atzinību guvušā Ķekavas Jauniešu teātra “Apstāties aizliegts” izrādi
“ZEMESLAUKS” Ilzes Blokas
režijā. Izrādē tika izspēlētas etīdes, kas mēģina apšaubīt cilvēka
saprātīguma faktu, ironizējot
par to.
Ne mazāk aizraujoša izrādījās
playback teātra metodes izspēle
foruma dalībniekiem un citiem
interesentiem, kas deva iespēju
izrādes laikā saņemtās emocijas
“pārstrādāt” ar aktieru palīdzību, transformējot tās uz skatuves.
Nākamā Madonas novada jauniešu tikšanās forumā plānota
pavasarī.

Šī gada 19. oktobrī Sarkaņu
pagasta “Kalnagravās” norisinājās
tradicionālais Madonas novada
jauniešu rudens forums.
Pasākumā piedalījās vairāk kā
septiņdesmit jaunieši no visiem
Madonas novada nostūriem, kā arī
viesi no Alojas un Pļaviņu
novadiem.
Gadā, kad Madonas novads
turpina pildīt “Jauniešu galvaspilsētas 2018” pienākumus, pasākuma organizatori, Madonas novada jauniešu dome (MNJD), par
foruma galveno uzdevumu bija
izvirzījuši pagastos dzīvojošo jauniešu aktivizēšanu un iesaistīšanu novada sabiedriski politiskajās norisēs. Arī foruma nosaukums
“Esmu šeit!” aicināja aizdomāties
par jauniešiem, kas sava pagasta
teritorijā var kļūt pamanāmi, iesaistoties vietējās sabiedrības dzīvē un iniciējot jauniešiem saistošus pasākumus kā pagasta, tā
visa novada mērogā.
Izprast jauniešu lomu, vērtību
un iespējas dažādu līmeņu pašvaldībās palīdzēja izzinošas akti-

Iniciatīvas bagātākie jaunieši un jaunatnes darbā iesaistītie.
vitātes jaunatnes politikas ekspertes Ineses Šubēvicas vadībā.
Jauniešiem bija iespēja iedziļināties savas pašvaldības norisēs un
atrast iemeslu lepoties ar vietu,

kurā dzīvo. Protams, arī nākotnes
plānošana neizpalika.
Neiztrūkstoša rudens foruma
sastāvdaļa, jau tradicionāli, ir Madonas novada jauniešu domes jau-

nā sastāva veidošana.
Šogad, salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, vēlmi darboties Jauniešu
domes pamatsastāvā, izteica mazāk kandidātu, tomēr tas nemazi-

Informāciju sagatavoja
INDRA VEIPA,
MNMJIC “KUBS”
jaunatnes darbiniece

Biedrības ,,KASTANĪTIS – BĒRNIEM” īstenotā aktivitāte
DIĀNA ZANDE:
“Bērni ir kā
jūra (mēdz iziet
no krastiem),
vecāki kā
krasts
(stabils,
nemainīgs).

,,Es no tevis
Un no tevis –
No divu mīļuma,
Siltuma,
Mazliet no saules,
Mazliet no mūzikas,
Daļa no grēka
Un daļa no brīnuma…”
28. septembrī projekta aktivitāte iesākās ar mūsu novadnieces
Sarmītes Radiņas dzejas rindām.
Manā izpratnē šeit ir izteikts viss,
kā rodas mazā cilvēka dzīvībiņa… Mums, pieaugušajiem, sevi
jāpilnveido, lai viņu prastu mīlēt,
kopt un attīstīt. Tikšanās reizē,
realizējot Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu
konkursa – 2018 biedrības “KASTANĪTIS – BĒRNIEM” projektu
“Lekcija “Pirmsskolas vecuma
bērna uzvedība – kas to nosaka
un kā to ietekmēt pozitīvā veidā?”, pie mums viesojās lektore
no Rīgas, Latvijas Kognitīvi biheiviorālā terapeite, psiholoģe Diāna Zande.
Lekciju apmeklēja ne tikai pedagogi un vecāki, bet arī citu profesiju pārstāvji. Dalībnieki, kuri
vēlējās, saņēma Madonas novada
pašvaldības Izglītības nodaļas
apliecības. Pasākuma izskaņā
uzrunāju dažādu profesiju interesentus, kuri atklāja savas izjūtas un lekcijā gūtās atziņas. Tā,
piemēram:
* Paldies par noorganizēto
lekciju! Paldies par iespēju uzzināt to, kāpēc veidojas konkrētas
rakstura iezīmes, uzvedība un situācijas. Priecājos par lielāku izpratni, par sava bērniņa rīcību
vadošajiem faktoriem. Un Diānas
Zandes temperaments piešķīra
šai lekcijai īpašu odziņu – dzirkstošu, spriganu un interesantu.
Paldies! Baiba Matīsa, mamma.
* Lielos vilcienos, neapšaubā-

mi, dzirdēju jau zināmo, tomēr allaž ir interesanti to baudīt citā
skanējumā un versijā. Arī šoreiz
seminārā guvu atsevišķas “atslēgas” tēzes, kas beidzot tika līdz
tām paredzētajām smadzeņu šūnām. Svarīgākais – sevi trenēt
teoriju ieviest arī praksē! Indra
Pavļukeviča, auklīte.
* Lekcijas tēma aktuāla ne tikai skolotājiem, bet arī vecākiem.
Lektore D. Zande sniedza ieskatu
bērnu temperamentu tipos, kuri
arī ietekmē viņu uzvedību un to,
kā katrs bērns reaģē spriedzes situācijās. Dažādie bērnu uzvedības
modeļi katru bērnu ietekmē savādāk, līdz ar to arī viņu reakcija
(uzvedība) vienā un tajā pašā situācijā var būt atšķirīga. D. Zande
no savas pieredzes sniedza ieteikumus kā saprast bērna uzvedību
un kā izturēties pedagogiem un
vecākiem. Vecāku uzvedība lielā
mērā ietekmē arī bērna (izturēšanos) uzvedību. Mūsu bērnības ieradumus pārmanto mūsu bērni.

Pieaugušie bērniem palīdz attīstīties un veidoties par personību.
Laima Ruble, pirmsskolas skolotāja.
* Mazais bērns, piedzimst ar
savām iekšā ietīstītām spējām un
īpašībām, ko mēs laika gaitā attīstām un pilnveidojam. Lektore saprotami izskaidroja, kam mums,
kā vecākiem, skolotājiem, līdzcilvēkiem ir vairāk jāvelta uzmanība, lai mēs spētu izprast bērna uzvedību, prasības, un mēs varētu
bērnam sniegt atbilstošu atbalstu
un zināšanas. Kad bērniņš aug,
viņš attīstās ne tikai izskatā, bet
attīstās arī viņa izturēšanās. Mēs
redzam, ka vienam iekšā ir ļoti
kautrīga daba, otrs ir ļoti drosmīgs, trešais ir mīlīgs un draudzīgs, cits – aktīvs un kustīgs,
cits – strādīgs un centīgs. Tāpēc
ļoti svarīga ir mūsu līdzdalība, kurā mēs varam pilnveidot bērna
īpašās dotības un strādāt pie lietām, kas bērnā būtu jāapslāpē vai
jānovirza citā gultnē. Šāda veida

lekciju kursi būtu jāorganizē biežāk, jo šī informācija būtu jādzird
visiem jaunajiem vecākiem, kā arī
speciālistiem kas strādā ar bērniem. Olga Fabiane, vadītājas vietniece izglītības jomā.
* Tikšanās reizē ar Diānu
Zandi, kura sen vairs nav Lāsmiņa no režisora Jāņa Streiča filmas
“Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, bija interesanta un saistoša saruna
par temperamenta tipiem, par to,
kā tas saistīts ar dažādām dzīves
situācijām, kā rīkoties pieaugušajam, lai pozitīvā veidā palīdzētu
bērnam attīstīt temperamentu.
Teorētiskais materiāls papildināts ar spilgtiem piemēriem. Lektore ļoti emocionāli un izteiksmīgi attēloja un skaidroja dažādas
situācijas. Ļoti noderīga bija lekcijas daļa, kurā bija praktiski ieteikumi, ko darīt, lai risinātu dažādas bērna uzvedības problēmas,
nenodarot viņam pāri, bet palīdzot. Svarīgi izprast savu (pieaugušā cilvēka) atbildes reakciju dažādās situācijās, kad bērns
uzvedas mums nepieņemami.
Mācīsimies izturēties saprotoši,
nebūsim autoritāri! Ilga Gailuma,
pamatskolas direktore.
* Sociālo darbinieku redzeslokā ir problēmģimenes. Darbā ar
riska ģimenēm ir ļoti nozīmīgi ne-

pārtraukti papildināt savu zināšanu bagāžu. Mūsu misija ir motivēt vecākus, sniegt viņiem
atbalstu dažādās dzīves situācijās. Protams, daudz ko var izlasīt
grāmatās, atrast internetā, bet
tas nav salīdzināms ar iespēju
dzirdēt, gribētos pat teikt – baudīt, “izgaršot” tik zinošu, atraktīvu un aizraujošu stāstījumu,
kāds piemīt Diānai Zandei. Domāju, ka dzirdētais noteikti ļaus
labāk izprast gan bērnus, gan pašiem sevi. Zināšanu nekad nevar
būt par daudz! Ilona Vagoliņa, sociālais darbinieks.
Vēlos teikt lielu paldies par sadarbību, realizējot projektu, Vivitai Vecozolai, Dacei Raubiškai,
Marutai Pozdņakai, Inesei Strodei, Indrai Sniķei, Laimai Rublei,
Elīnai Ziemelei un vēl daudziem
“rūķīšiem” Madonas pilsētas vidusskolas darbiniekiem un audzēkņiem, kuri palīdzēja iekārtot
aktu zāli Skolas ielā 10.
P.S. Milzīgs paldies par jauko
pasākumu! Tādu skaitu cilvēku
savākt ir milzu darbs, un to var
tikai tad, kad sirds stāv klāt. Izbaudīju gan jauko dienu Madonā,
gan klātesošo interesi. Es ceru, ka
klausītāji nebija ļoti pārguruši no
lielā informācijas apjoma un, ka
katru kāda konkrēta ideja uzrunāja tā, lai to izmēģinātu praktiski. Lai viss iet no rokas un izdodas, un, ja ir doma mani vēl
kādreiz saukt uz Madonu, tad es
tepat vien esmu. Sirsnīgi, Diāna
Zande.
Informāciju sagatavoja
ĀRIJA LOGINA,
projektu vadītāja
pirmsskolu un skolu
medicīnas māsa,
biedrības
,,KASTANĪTIS – BĒRNIEM” biedre
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Svētkus var svinēt arī kinoteātrī
Neskatoties uz plašo valsts svētku
pasākumu piedāvājumu, arī kino
dzīvē ļoti izteikti iezīmējas
patriotiskas un simboliski
nacionālas aprises filmu
piedāvājumā.
Katrs kino cienītājs jau visa
gada garumā būs pamanījis ievērojamu Latvijā ražoto filmu piedāvājumu, kas attaisnojas ar pilnām skatītāju zālēm visā valstī,
pretstatā pasaules kino piedāvājumam. Projekts “Latvijas filmas
Latvijas simtgadei”, kas ceļu pie
skatītājiem uzsāka 2017. gada nogalē šobrīd kulminē ar vairākām
latviešu filmu pirmizrādēm novembra mēnesī. Madonas kinoteātris “Vidzeme” ir apņēmies skatītājiem parādīt visas sešpadsmit
filmu programmas filmas un šo
solījumu nelokāmi tur, neskatoties ne uz kādiem sarežģījumiem.
Patriotisma mēnesi Madonas
kinoteātrī ieskandinās Dāvja Sīmaņa filma “Tēvs Nakts”, kas
kļuvusi par nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps” nominanti
12 kategorijās. To, ka Žanis Lipke
brīnumainā kārtā kļūs par varoni, droši vien nespēja iztēloties
neviens. Viņš bija pavisam parasts latviešu palīgstrādnieks, un
viņam jau tā netrūka savu rūpju
un raižu. Pēc tam, kad Latviju
1940. gadā bija anektējusi PSRS,
Žaņa meita kļuva par komunisti,
bet, kad Latviju okupēja nacistiskās Vācijas armija, viņa pazuda.
Lai kara apstākļos apgādātu ģimeni, pa dienu viņš devās uz darbu vācu militārās aviācijas noliktavās, bet naktīs pārvadāja
kontrabandu. Taču brīdī, kad vācu okupācijas vara sāka izrēķināties ar Rīgas ebrejiem, viņš pieņēma nebūt ne vienkāršu, tomēr
cilvēcīgu lēmumu, kas varēja izrādīties liktenīgs ne vien viņam pašam, bet arī viņa sievai un dēlam.
Ar to pašu kravas auto, ar kuru
vēl nesen tika pārvadātas kontrabandas degvīna kastes, tagad burtiski vācu karavīru acu priekšā no
Rīgas geto un piespiedu darba vietām drošībā tika nogādāti desmitiem cilvēku. Brīdī, kad viņu slēptuvei draudēja atklāšana, Žanis
spēra vēl pārgalvīgāku soli un
patvērumu iekārtoja pats savās
mājās – īpaši šim nolūkam izraktā
pagrabā zem šķūņa; glābšanā ie-

saistījās arī viņa sieva Johanna
un mazais dēls Zigis. Kā vēlāk sacīja viens no izglābtajiem – gan
paša Žaņa parādīšanās, gan viņa
paveiktais, visapkārt valdošās nežēlības apstākļos glābjot sev pilnīgi svešus cilvēkus, bijis visīstākais
brīnums. Filma ir stāsts par Žaņa
Lipkes drosmes noslēpumu, mēģinot saprast, vai tā pamatā ir
azarts, pārgalvība, spīts vai pienākums pret savu tuvāko.
Jau nedēļu pēc filmas “Tēvs
nakts” pirmizrādi piedzīvos Ginta Grūbes dokumentālā filma
“Lustrum” par nu jau atkal valstij aktuālu un neērtu tēmu. 1991.
gadā puča laikā tika pārņemta daļa no VDK arhīviem Latvijā, tostarp arī vairāk nekā 4300 aktīvo
aģentu kartotēka. Vairākus gadu
desmitus tās publicēšanu vilcināja, līdz pirms četriem gadiem politiķi nolēma līdz 2018. gadam uzdot vēsturniekiem arhīvus izpētīt
un tad publiskot. Lustrācija (Lustrum) bija viens no valsts pārvaldes principiem Romas impērijā,
kas noteica, ka, mainoties valsts
pārvaldei, iepriekšējās varas pārstāvji ceremoniāli atzīstas visos
grēkos un zvēr uzticību jaunajai
varai. Filma stāsta par VDK darbības metodēm 80. gados un 90.
gadu sākumā, liekot izprast padomju totalitāro sistēmu, kas Latvijas inteliģences ziedam vēl aizvien liek analizēt, melot, nožēlot,
atzīties, taisnoties vai skaidrot.
Valsts svētku dienā kinoteātris “Vidzeme” ģimenēm ar bērniem dāvās iespēju rīta pusē noskatīties Rozes Stiebras jaunāko
animācijas filmu “Saule brauca
debesīs”, piedzīvojot filmas pirmizrādi visā Latvijā vienlaicīgi. Latvijas animācijas filmu klasiķes
Rozes Stiebras vizuāla poēma par
Latviju kā Saules meitu, kura piedzimst tumsā, tiek nozagta, bet
vēlāk atbrīvota, lai uzplauktu kā
skaists zieds mūžībā. Saulei un
Mēnesim piedzimst bērniņš, kuru
sveikt ierodas ķekatnieki. Vispārējā līksmībā neviens nepamana,
ka Saules meita pazūd, līdz visi
attopas pie tukša šūpulīša. Lai cik
stipri arī būtu gan Saules māte,
gan tēvs Mēness, vieniem viņiem
neizdodas bērnu ne atrast, ne mājās pārvest. Izrādās, vajadzīgs cilvēks! No ķekatniekiem palīgos
piesakās Nabašnieks, kāda meite-

ne un viņas mazais brālītis un visi
dodas pasaulē, lai atrastu un pārvestu mājās Saules meitu. Palīgiem dotas tikai trīs dienas – ja
šajā laikā Saules meita netiks atrasta, viņa zaudēs savu spēku un
kļūs par parastu meiteni. Seko
piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem pilns ceļojums, kura laikā
ikvienam jāpierāda gan drosme
un attapība, gan izturība un izpalīdzība. Beigas, protams, ir laimīgas! Visiem kopā tomēr izdodas
pārvarēt Tumsas valdnieces Selē-

nas izliktos slazdus un atbrīvot
Saules meitu. Pazemes pasaule
nogrimst dziļā dzelmē, vienlaicīgi
kļūstot par pamatu un saknēm
Gaismas kokam, kurš paceļas debesīs, uznesot tur arī Saules meitu. Ķekatnieki atkal līksmo – pasaules kārtība ir atgriezusies!
18. novembra vakarā Madoniešiem uz lielā ekrāna būs iespēja tikties arī ar madonieti Kārli
Dumbrāju dokumentālajā filmā
“100 gadi esības vējos”. Dokumentālā filma ir stāsts par Latvi-

jas vienaudžiem, kas, neskatoties
uz cienījamo vecumu un garajā
mūžā piedzīvoto, joprojām ir aktīvi un dzīvespriecīgi. Filma tapa
vairākus gadus. Filmas idejas autors un producents Lūkass Mairis
Marcinkevičs saka, ka pamazām
radās doma apzināt Latvijas simtgadniekus un viņu acīm veidot
stāstu par Latviju. Sākumā nebija
ne filmēšanas grupas, ne scenārija, ne finansējuma. Filmas stāsts
un arī nosaukums nāca lēnām.
Filmas vēstījuma pamatā ir filmas režisores un scenārija autores Ludmilas Ikeres grāmata
“Esības vējos”. Gunta Ilkere atklāj, ka “Esības vējos” visspilgtāk
raksturo filmas varoņu stāstus.
Filmā netiks atspoguļotas varoņu
biogrāfijas, tās būs epizodes un
atmiņas no simtgadnieku dzīvēm,
kas stāstīs, kā cilvēki dažādās savas dzīves situācijās pieņēmuši
lēmumus un izdarījuši izvēles.
Filmas operators Valdemārs Helmanis saka, ka filma sastāv no
pērlītēm. Katrs stāsts ir pērle un
nu atliek katrai pērlei filmā atrast
īsto vietu. Filmas montāžas režisore Gunta Ikere atzīsts, ka būs
grūti no visa safilmētā materiāla,
kas veselu mēnesi pārskatīts katru dienu sešas stundas dienā, atlasīt pašus spilgtākos un trāpīgākos momentus. Filmas simbols ir
ozols. Tas ir tikpat sīksts kā latviešu tauta, kas raksturo latviešu
ceļu cauri simtgadei. Valdemārs
Helmanis: “Filmas mērķis ir parādīt tautas vitalitāti, kā iziet
cauri visiem notikumiem. Svarīga
ir šo cilvēku vērtību sistēma un
garīgā dimensija, kas palīdzēja
šiem cilvēkiem izdzīvot grūtos laikus”. Jau tagad par filmu interesi
izrādījušas Vācija, Itālija, Norvēģija un pat Brazīlija.
Lai iegūtu precīzu informāciju
par filmu seansiem un to laikiem,
apmeklējiet Madonas novada pašvaldības mājaslapas www.madona.lv kultūras sadaļu “kino”, sekojiet informācijai kinoteātra
facebook kontā www.facebook.
com/kinovidzeme/, kinoteātra biļešu kasē, kā arī reģionālajā presē.
Informāciju sagatavoja
AIGARS NOVIKS,
Madonas kinoteātra “Vidzeme”
vadītājs

Gada balva „Sudraba Gailis 2018” meklē īpašniekus
Šī gada 30. novembrī, jau sesto
gadu, Madonas novadā tiks
sumināti Jaunatnes lietu gada
balvas "Sudraba gailis" laureāti.
Šoreiz ar moto “Atslēdz vārtus
panākumiem!” tiks noteikti
aktīvākie, iniciatīvas bagātākie
jaunieši un jaunatnes darbā
iesaistītie.
Pieteikt savu draugu, kolēģi
vai atbalstītāju Madonas novada
jaunatnes lietu gada balvai "Sudraba gailis 2018" var septiņās nominācijās.
Kā ierasts, jaunieši tiks vērtēti
nominācijās “Aktīvists”, “Līde-

ris”, “Izaugsme”.
Ar šo gadu tiek ieviesta arī nominācija “Jaunietis pagastam”,
kurā
izvērtēs jauniešu
iniciatīvu un līdzdalību sava pagasta sabiedriskajās
aktivitātēs.
Nominācijā “Vieta jauniešiem” uz ceļojošo balvu var tikt
izvirzīti novada jauniešu centri
vai jauniešiem saistošas vietas,
kas veicina jauniešiem saturīga
laika pavadīšanu un jaunatnes
politikas veidošanas procesus Ma-

donas novadā. Par labāko, interesantāko
un saistošāko jauniešu pasākumu var balsot nominācijā “Pasākums
jauniešiem”.
“Atbalsts jauniešiem”
ir nominācija, kurā
var tikt izvirzīs cilvēks (jauniešu centra
vadītājs, skolotājs, sociālais darbinieks u.c.), kurš jauniešiem sniedzis nesavtīgu atbalstu, veltījis
savu laiku jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā un bijis padomdevējs jauniešu iniciatīvu īstenošanā.

Pieteikumā ir jānorāda izvēlētā kandidāta vārds, uzvārds vai
nosaukums. Svarīga loma pretendentu izvērtēšanā būs pieteicēja
aprakstītajam pamatojumam.
Anketu iesniegšana notiek līdz
4. novembrim.  Konkursa nolikumu un elektronisko pieteikuma
anketu var atrast Madonas novada jauniešu domes profilā, sociālajā vietnē www.facebook.lv.
Vairāk informācijas – pa tālruni 29126112.
Saņemtos pieteikumus izvērtēs un uzvarētājus katrā nominācijā noteiks komisija piecu cilvēku
sastāvā. Laureātu noteikšanā tiks

ņemts vērā arī publiskais balsojums.
Konkursa svinīgais noslēgums
un laureātu godināšana notiks
30. novembrī Dzelzavas kultūras
namā.
Visi aicināti aktīvi iesaistīties
kandidātu pieteikšanas procesā, jo
katrs labais vārds var kļūt par uzmundrinājumu un motivāciju kādam jaunietim vai jauniešu atbalstītājam turpmākajās aktivitātēs.
Informāciju sagatavoja
INDRA VEIPA,
MNMJIC “KUBS”
jaunatnes darbiniece
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Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas
100. gadadienai veltītie pasākumi Madonas novadā
ARONAS PAGASTĀ
13.–26. novembrim
Lauteres kultūras nama foajē
Biedrības “Aronas pīlādzis”
projekta ,,Rakstu rakstiem
izrakstīju” laikā tapušo darbu
izstāde “Šķiries mans audekliņis
kā skrīvera grāmatiņa”.
18. novembrī 15.00
Lauteres kultūras namā
Svinīgs sarīkojums.
Koncertā piedalās pirmsskolas
izglītības iestādes “Sprīdītis”,
Kusas pamatskolas audzēkņi un
pagasta pašdarbības kolektīvu
dalībnieki. Ieeja bez maksas.

BARKAVAS PAGASTĀ
11. novembrī 16.00 Barkavas
Svētā Staņislava Romas
katoļu baznīcā Svinīgs pasākums
“Lāčplēša dienai – 99”. Mise,
jaunsargu svinīgais zvērests, Lāpu
gājiens. Dalība bez maksas.
14. novembrī no 18.00
Barkavas kultūras namā
Pasākums „Barkavas pagasts –
agrāk un tagad”. Ceļojošās izstādes
noslēgums, ieskats mazāk zināmās
vēstures lappusēs, muzikāli
priekšnesumi. Ieeja bez maksas.
16.novembrī 13.00
Barkavas pamatskolā
Patriotiskās dziesmas un dzejas
pēcpusdiena, veltīta Latvijas valsts
100. gadadienai. Ieeja bez maksas.
17. novembrī 16.00
Barkavas kultūras namā
“Dobeles zemessargu” svētku
koncerts. Ieeja bez maksas.
18. novembrī 17.00 Barkavas
kultūras namā Latvijas filmas
Latvijas simtgadei. Filma “Bille”.
Ieeja bez maksas.
23. novembrī 17.00
Barkavas pagasta pārvaldes
zālē pasākums „Cilvēks un laiks”.
Henrika Trūpa-Tropa grāmatas
„Pastaiga dzīves atmiņās”
prezentācija. Ieeja bez maksas.

BĒRZAUNES PAGASTĀ
11. novembrī 19.00
Bērzaunes evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
Lāčplēša dienai veltīts koncerts.
Ieeja bez maksas.
17. novembrī 19.00 Bērzaunes
evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Latvijas Republikas proklamēšanas
100. gadadienai veltīts koncert
uzvedums. Ieeja bez maksas.
18. novembrī 8.00 Gaiziņkalnā
Aicinājums visiem kopīgi iesākt
Latvijas valsts dzimšanas dienu un
vēlēt Latvijai saules mūžu.
Dalība bez maksas.

DZELZAVAS PAGASTĀ
12. novembrī 15.30 no
Dzelzavas pamatskolas
Lāpu gājiens uz pieminekli
„Par Tēvu zemi kritušiem”.
Pie pieminekļa atceres brīdis.
16. novembrī 19.00
Dzelzavas kultūras namā
Sarīkojums “Mana Latvija”.

Piedalās pirmsskolas izglītības
iestādes “Rūķītis” audzēkņi,
Dzelzavas pamatskolas dziedātāji un
dejotāji, vokālie ansambļi “Variants”
un “Rondo”, deju grupa “Dzeldes”
un vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Kalnagravas”. Ieeja bez maksas.
16. novembrī 22.00
Dzelzavas kultūras namā
Svētku balle kopā ar grupu
“Kamēr jauni”. Ieeja bez maksas.

KALSNAVAS PAGASTĀ
11. novembrī 12.00
Kalsnavas pamatskolas
sporta laukumā
Lāčplēša dienai veltītas “Vīru
spēles”. Sportiskas, intelektuālas
aktivitātes vīriem. Cimdu tirdziņš,
tēja. Dalība bez maksas.
11. novembrī 16.00 Kalsnavas
kultūras namā filma “Baltu
ciltis”. Ieejas maksa: 2.00 EUR.
13. novembrī 18.00
Kalsnavas pārvaldes ēkas
4. stāva zālē Pirmsskolas izglītības
iestādes “Lācītis Pūks” audzēkņi
un darbinieki aicina uz koncertu
"Tu mana Latvija, es tavs mazais,
saulainais bērns". Ieeja bez maksas.
14. novembrī no 16.00
Kalsnavas dižkūkas cepšana.
Kalsnavas labākās kūku cepējas
vienosies lielākās dižkūkas cepšanā.
Aicinām pagasta zemnieku
saimniecības, iedzīvotājus ziedot
dižkūkai olas, sviestu, ievārījumu,
miltus, cukuru.
14. novembrī 19.00
Kalsnavas kultūras namā
Tikšanās ar rakstnieci
Inesi Prisjolkovu, kura ar saviem
stāstiem iedvesmo cilvēkus
laimīgai, veiksmīgai dzīvei.
Būs iespēja iegādāties grāmatas
par autorcenām. Ieeja bez maksas.
15. novembrī 18.00
Kalsnavas kultūras namā
Viktorīna “Es mīlu Tevi,
Kalsnava”. Izklaidējošs, azartisks
šovs starp Kalsnavas pagasta
iestāžu darbiniekiem.
Dalība bez maksas.
16. novembrī 13.00
Kalsnavas kultūras namā
Kalsnavas pamatskolas audzēkņu
koncerts “Sarkanbaltsarkanais”.
Ieeja bez maksas.
16. novembrī 19.45 pulcēšanās
pie Kalsnavas kultūras namā.
Aicinām ar lāpām un sveču
lukturīšiem doties uz J.Alunāna
parku;
20.00 Tiks iedancots un iedziedāts
Jura Alunāna parks un
jaunā estrāde. Uguns rituāls
un ugunsšovs. Mielošanās ar
Kalsnavas dižkūku un siltu tēju.
Dalība bez maksas.
16. novembrī 22.00
Kalsnavas kultūras namā
Balle. Spēlē grupa “Ir variants”.
Ieeja bez maksas.
18. novembrī 11.00 pulcēšanās
Kalsnavas pamatskolā.
Tradicionālais skrējiens
“Apkārt Jaunkalsnavai”.
Dalība bez maksas.

LIEZĒRES PAGASTĀ
11. novembrī 14.00
Liezēres kultūras namā
Rumbas kvarteta koncerts
“Vecmeistara dziedātās dziesmas”.
Koncertā skanēs Eduarda
Rozenštrauha dziesmas.
Biļetes cena: 5.00 EUR.
Iepriekšpārdošanā – pārvaldes kasē
un kultūras namā.
17. novembrī 19.00
Liezēres kultūras namā
Koncertuzvedums ar Liezēres
pagasta tautasdziesmām „Te
Laimiņa nolikusi mana mūža
ritumiņu”. Piedalās Liezēres
amatierteātris, ansamblis ”Lira”,
vidējās paaudzes deju kolektīvs,
sievu deju kopa, skolas un
bērnudārza audzēkņi, Zane Imša.
Dāvana Latvijas simtgadē – pirmās
Liezēres grāmatas prezentācija.
Ieeja bez maksas.
17. novembrī 22.00 Liezēres
kultūras namā svētku balle.
Spēlē grupa “Kreisais pagrieziens”.
Ieejas maksa: 4.00 EUR.

ĻAUDONAS PAGASTĀ
16. novembrī Ļaudonas kultūras
nama atklāšanas svētki.
13.00 Svinīga lentes griešana,
pateicības vārdi, svētku kūka.
14.00–17.00 Foto izstāde
„Kultūras nams ceļā uz
atjaunošanu”.
„Brīvais mikrofons” – izmanto
iespēju un esi zvaigzne uz jaunās
skatuves;
19.00 Koncertuzvedums
„Latvijas stāsts kamolā satīts”;
22.00 Grandiozā svētku
balle kopā ar grupu „Zelta kniede”.
Ieeja visos pasākumos bez maksas.

MADONAS PILSĒTĀ
No 1. novembra Madonas
novada bibliotēkā
Abonementā izstāde “Ir tikai viena
Latvija un citas nav nekur./ Tā nāk
no senču zemes dzīlēm un debesī,/
Kas kopā tur.” /A.Eglītis/;
Uzziņu lasītavā izstāde
“Mana Latvija. Latvijai – 100”;
Bērnu literatūras nodaļā
“Mana Latvija svin simtgadi”.
Ieeja bez maksas.
Novembrī Madonas
Novadpētniecības un mākslas
muzejā:
– virtuālā ekspozīcija
“100 Madonas novada personības”;
– izstāde “Vai viegli būt jaunam?
Protests”;
– izstāde “90 nedēļas līdz miera
līgumam. /Latvijas Neatkarības
karš/”.
No 5. novembra Madonas
Novadpētniecības un mākslas
muzeja foajē
Oriģinālmateriāli no muzeja
krājuma par Lāčplēša kara ordeni
un cimdi no muzeja krājuma,
atsaucoties akcijai “Cimdotā
Latvija”. Izstādes – bez maksas.
10. novembrī 17.00 Madonas
pilsētas kultūras namā
2018. gada fināla skates “Gada
izrāde – 2017” dalībnieks – Talsu
novada Balgales pagasta teātris ar
režisora Reiņa Botera sarakstītu
viencēlienu “Hronika”.

Biļetes cena: 3.00 EUR. Biļešu
iepriekšpārdošana tikai kinoteātra
“Vidzeme” kasē.
11. novembrī 13.00
Poruka ielā 2, 2. stāva
semināru telpā Madonas
Grāmatu draugu biedrības projekta
„Mēs savas zemes brīvību un valsti
sirdīs nesam. /A.Eglītis/” Pasākums
veltīts novadnieka, Lāčplēša kara
ordeņa kavaliera Jāņa Baumaņa
piemiņai. Dalība bez maksas.
11. novembrī 15.00 Madonas
pilsētas kultūras namā
J.Norviļa Madonas Mūzikas skolas
audzēkņu, pedagogu un absolventu
Lāčplēša dienai veltīts koncerts.
Ieeja bez maksas.
11. novembrī 16.30
Saieta laukumā ikviens ir laipni
aicināts iedegt līdzņemtās sveces
par godu Latvijai.
17.00 no Saieta laukuma dosimies
kopīgā Lāpu gājienā uz piemiņas
vietu Liseskalna kapos.
Ap 17.30 Liseskalna kapos
piemiņas brīdis.
11. novembrī 19.00 kinoteātrī
„Vidzeme” Latvijas filmas
Latvijas simtgadei – Ginta Grūbes
dokumentālā filma”Lustrum”.
Ieejas maksa: 3.00 EUR.
12.–18. novembrim Madonas
Novadpētniecības un mākslas
muzejā “Latvijas nedēļa”.
Līdz 12. novembrim Madonas
Novadpētniecības un mākslas
muzejā. Sagaidot Latvijas
valsts simtgadi, Madonas
Novadpētniecības un mākslas
muzejs izsludina pieteikšanos
intelektuālajam konkursam
“Erudīts” 9.–12. klašu skolēniem –
aicinājums parādīt prāta spējas
Latvija, Madonas pilsētas un
novada vēsturē. Pieteikuma
anketu sūtīt līdz 12. novembrim.
Konkurss notiks 27. novembrī
13.00 Madonas Novadpētniecības
un mākslas muzeja izstāžu zālēs.
Dalība bez maksas.
14. novembrī 13.00 Madonas
novada bibliotēkā
Tikšanās ar žurnālisti, raidījumu
veidotāju, kaislīgu ceļotāju Martu
Selecku. Ieeja bez maksas.
16. novembrī 18.00 Madonas
pilsētas kultūras namā
Madonas novada pašvaldības
apbalvojumu pasniegšanas
svinīgais sarīkojums.
17. novembrī 16.00 Madonas
pilsētas kultūras namā
Svētku koncerts „Dzīpars pie
dzīpara”. Koncertā piedalās
Madonas pūtēju orķestris, jauktais
koris „Madona”, vokālā grupa
„The Sound effect”. Lūgums
bezmaksas ieejas kartes izņemt
kinoteātra „Vidzeme” kasē.
18. novembrī 10.00
Saieta laukumā
Ikviens ir laipni aicināts Latvijas
valsts dzimšanas dienas rītā
doties uz svinīgu pasākumu pašā
Madonas sirdī rakstainos
cimdos!
18. novembrī 11.00 kinoteātrī
„Vidzeme” Latvijas filmas

Latvijas simtgadei – Rozes
Stiebras animācijas filma ”Saule
brauca debesīs”. Ieejas maksa:
2.50; 3.00 EUR.
18. novembrī 12.00 Lazdonas
luterāņu baznīcā Ļaudonas
pagasta jauktā kora „Lai Top!”
koncerts „Tev, Latvija”. Ieeja bez
maksas.
18. novembrī 13.00 Lazdonas
luterāņu baznīcā Valsts
simtgadei veltīts ekumenisks
dievkalpojums.
18. novembrī 14.30 kinoteātrī
„Vidzeme” Latvijas filmas
Latvijas simtgadei – Ludmilas
Ilkeres dokumentālā filma ”100
gadi esības vējos”.
Ieejas maksa: 2.50; 3.00 EUR.
18. novembrī 16.00 Madonas
pilsētas kultūras namā
Koncerts „Aijā, baltā Dvēselīte”
kokles un balss skaņās ar Laimu
Jansoni un Lauru Polenci
(Amsterdama). Ieeja bez maksas.
18. novembrī 17.30 Saieta
laukumā Ugunsšovs un svētku
uguņošana.
18. novembrī 19.00–22.00
Madonas pilsētas kultūras
namā. Atzīmēsim Latvijas valsts
simtgades dzimšanas dienas
kulmināciju kopā! Sagaidīsim Lielajā
zālē uz ekrāna tiešraidē Latvijas
valsts prezidenta uzrunu un svētku
salūtu no 11. novembra krastmalas.
Pievienosimies kopīgai valsts
himnas dziedāšanai, pavadīsim laiku
dzīvās mūzikas pavadībā. Dreskods
kungiem – tumšs uzvalks, dāmām –
svētku tērps. Kopīgajā svētku
mielastā – arī dzimšanas dienas
torte! Biļetes cena: 15.00 EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana: “Biļešu
paradīzes” un kinoteātra „Vidzeme”
kasēs.
23. novembrī 13.00 Madonas
pilsētas kultūras namā
Noslēdzoties Valsts Kultūrkapitāla
fonda mērķprogrammas
“Latvijai 100” projektu konkursā
atbalstītajam projektam “Soļi un
pakāpieni laikā: paaudžu sarunas
bibliotēkā” – Madonas bibliotēka
piedāvā koncertprogrammu
“Latviešu mūzikas dārgumi”.
Klavieres – Liene Circene, čells –
Ivars Bezprozvanovs, solists –
Jānis Apeinis, koncertu vada –
Karina Bērziņa. Ieeja bez maksas.
28. novembrī 12.00 Madonas
Novadpētniecības un mākslas
muzejā ikmēneša tikšanās
senioriem ciklā “Dzīves un mākslas
krāsās. /Latvijas Neatkarības kara
laika vēstules/”. Ieeja bez maksas.

MĀRCIENAS PAGASTĀ
18. novembrī 19.00 Mārcienas
kultūras namā Valsts svētku
svinīgais pasākums “Paauklē,
saulīt, manu zemīti”. Ieeja bez
maksas.
18. novembrī 22.00
Mārcienas kultūras namā
Svētku balle kopā ar grupu
“Vidroks”. Ieeja bez maksas.
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Aktuāli

Madonas Novada Vēstnesis
2018. gada novembris

Pateicībā par sadarbību un sveicot valsts svētkos...
Mūsu tautas lūgšanā “Dievs,
svētī Latviju” ir dziļi, cerību pilni
vārdi:
“..Kur latvju meitas zied,
Kur latvju dēli dzied..”
Dziedāšana un muzicēšana ģimenēs ir patiesa un dabiska mūsu
tautas īpašība, ko apliecina gan
unikālie Dziesmu svētki, gan muzicēšana ģimenēs godu reizēs vai
pēc nozīmīga darba cēliena, kad
visiem vienkārši vēl gribas kopā
būt.
Kā uzsver pazīstamā žurnāliste Tekla Šaitere: “Tieši šādos
mirkļos veidojas arī dziļi vecāku
un bērnu garīgie kontakti, ģimeniskās saites, kas dzimtas satur
laikmetu griežos.”
Sagaidot 18. novembri, mūsu Latvijas 100. jubileju, sirsnīgi
sveicu visas Madonas novada un

Dziedošā un muzicējošā Igauņu ģimene 2017. gada “Spietā” Madonā.
apriņķa ģimenes, īpaši dziedošās un muzicējošās, paužot pārliecību, ka “spietošana” ģimenēs
nekad neapsīks, ka tā cels ikvienas ģimenes pašvērtības apziņu.
Patiesa cieņa un sveicieni svētkos
visām pašvaldībām, uzņēmējiem,

kas saprot ģimeņu vajadzības, kas
atbalstījuši arī dziedošās un muzicējošās ģimenes.
Lai Dievs svētī mūs visus MŪSU LATVIJĀ!
26. oktobrī ciemojos Ērgļu Saieta namā grāmatas “Ērgļu no-

vads skan” atvēršanas svētkos,
kurā materiālus apkopojušas
Zinta Saulīte un Mārīte Breikša. Grāmatas tapšanas laikā arī
man tika dota iespēja tajā pastāstīt par Ērgļu novada dziedošajām
un muzicējošajām ģimenēm, radošo sadarbību ar tām un pašvaldības ilggadējo vadītāju Guntaru
Velci un viņa ģimenes “spietotājiem”.
Pasākumā koncertēja DāvesŽīguru ģimene, kas pārstāvēja
Ērgļu un Madonas novadu (Vestiena).
Plānoju turpināt apkopot materiālus par vēl kādu novadu no
Madonas apriņķa, kā arī aizvien
turpinās sadarbība ar videooperatoru Kārli Kumsāru jaunas
videofilmas veidošanā par “Spieta” darbību novadā un Latvijā.
Priecājos, ka Cesvainē, pasāku-

mā “Austras bērni” 27. oktobrī
dziesmās vienojās arī Vītolu ģimene no Liezēres, bet viena no tā
organizētājām – Vita Krūmiņa –
ir bijusi savulaik mūsu “spietotāju” pulkā.
Sagaidot svētkus, visiem novēlu:
“Kad darba diena galā ,
Lai tad dziesmai durvis vaļā...”
Daudz laimes mums visiem
nozīmīgajā jubilejā, novērtējot
ikviena cilvēka devumu MŪSU
LATVIJAI, arī to, kas izturēja
laikmetu griežus, mums dodot iespēju sagaidīt šos svētkus!
ANITA KĻAVIŅA,
Madonas novada
dziedošo-muzicējošo ģimeņu
“Spieta” vadītāja

Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas
proklamēšanas 100. gadadienai veltītie
pasākumi Madonas novadā
➔ 7. lpp

MĒTRIENAS PAGASTĀ
11. novembrī 17.00 Lāpu gājiens
un piemiņas brīdis Mētrienas
centrā pie piemiņas akmens.
17. novembrī 20.00
Mētrienas tautas namā
Svētku koncerts. Ieeja bez maksas.
17. novembrī 22.00
Mētrienas tautas namā
Balle ar groziņiem. Spēlē grupa
„Zelta kniede”. Ieeja bez maksas.

OŠUPES PAGASTĀ
16. novembrī 20.00
Degumnieku tautas namā
Svinīgs sarīkojums “Tavas mājas
ir tava laime, Tava zeme – tā
tava sirds”. Degumnieku tautas
nama amatiermākslas kolektīvu
koncerts. Svētku balle kopā ar
grupu „Nakts Ekspresis” Ierašanās
svinīgā apģērbā (Dress code)!
Vakaru būs iespējams pavadīt pie
galdiņiem. Ieeja bez maksas.

PRAULIENAS PAGASTĀ
11. novembrī 16.00
no Praulienas centra laukuma
Lāčplēša dienas lāpu gājiens.
Vistiņlejas kapsētā, iededzot
sveces, pieminēsim un atcerēsimies
Latvijas brīvības cīnītājus. Pēc
gājiena Praulienas pagasta zālē
filma “Rīgas sargi”. Ieeja bez
maksas.
17. novembrī 17.00
Praulienas pamatskolas zālē
Svētku koncerts „Saules mūžu
Latvijai”. Koncertu sniegs
pašdarbības kolektīvi. Pēc
koncerta balle. Ieeja bez maksas.

SARKAŅU PAGASTĀ
18. novembrī 15.00
tautas namā “Kalnagravas”
Latvijas valsts gadadienai veltīts
svētku pasākums “Piederība”.
Koncertā piedalīsies lieli un mazi
sarkanieši.
Ieeja bez maksas.

18. novembrī 22.00
tautas namā “Kalnagravas”
Svētku balle kopā ar grupu
“Kompromiss”. Darbosies
kafejnīca. Ieeja bez maksas.

VESTIENAS PAGASTĀ
2. novembrī 17.00
Vestienas tautas namā
Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda,
Latvijas Valsts mežu atbalstītās
Vidzemes kultūras
programmas – 2018 un Madonas
Novadpētniecības un mākslas
muzeja atbalstu tiks atklāta
Staņislava Sladzevska fotogrāfiju
izstāde. Tā apskatāma darba
dienās no 5. novembra līdz 15.
decembrim 9.00–11.00.
Ieeja bez maksas.
8. novembrī 18.00
Vestienas tautas namā
Veco filmu vakars “Sens, tik sens
bij’ tas laiks…”, kas liecina par
padomju periodu. Rādīs un stāstīs
kinoaparatūras kolekcionārs
A.Slišans. Ieeja bez maksas.
12. novembrī 16.00 no
Vestienas pamatskolas
Lāpu gājiens uz Vestienas Vecajiem
kapiem, lai godinātu un atcerētos,
vestēnieti un Lāčplēša ordeņa
kavalieri J.Liepiņu.
15.novembrī 9.30
Vestienas pamatskolas pirmskolas iestādē “Vāverītes”.
Svētku pasākums kopā ar vecākiem
“Latvija – četros gadalaikos”.
17. novembrī 19.00
Vestienas tautas namā
Ssvētku koncerts “Toreiz un
tagad…” pašdarbības kolektīvu
sniegumā! Ieeja bez maksas.
17. novembrī 22.00
Vestienas tautas namā
Svētku balle. Spēlēs grupa
“Nāk nakts”. Ieeja bez maksas.

Informāciju apkopoja INGA ARĀJA,
Madonas novada pašvaldības
Kultūras nodaļas vadītāja p.i.
inga.araja@madona.lv
Vairāk informācijas par
pasākumiem – www.madona.lv

24. NOVEMBRI 2018
9:00 - 16:00

MADONAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS
KĀRTĪBNIEKI
INFORMĒ PAR
IZMAIŅĀM
PIEŅEMŠANAS
LAIKOS:

MADONAS PILSETAS SPORTA CENTRA
GAUJAS IEL A 13. MADONA

Turpmāk tie būs:
PIRMDIENĀS

- UZNEMEJU
,
PARADE 2018
P R E Z E N TĀC I JA S
D E G U S TĀC I JA S

ORGANIZĒ:
MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN TŪRISMA
ATTĪSTĪBAS NODAĻA

TIRGOŠANĀS
M E I S TA R K L A S E S

INFORMĀCIJA PAR PASĀKUMU
UN DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA
WWW.BUSINESSMADONA.LV

16.00–18.00
un
TREŠDIENĀS

10.00–12.00.
KĀRTĪBNIEKU
TĀLR. NUMURI:
25705666, 25725666,
27878363, 28760063.

MADONAS NOVADA

2018. gada novembris

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

