
Šogad atzīmējām Madonas 
novada pastāvēšanas 
desmitgadi. Kopš Latvijas 
reģionus skāra pēdējā 
administratīvi teritoriālā 
reforma, mums ir izdevies 
Madonas novadu ar  
mērķtiecīgu un precīzi 
īstenotu investīciju palīdzību 
padarīt par vietu, kur attīstās 
uzņēmējdarbība un tiek domāts 
par ērtas dzīves telpas radīšanu 
jaunajām ģimenēm. 

Viegli nav, jo savstarpējā 
konkurence lauku novadu vi-
dū ir liela, turklāt iedzīvotāju 
skaits Latvijā ik gadu samazi-
nās. Tieši tāpēc ir svarīgi, ka 
pašvaldība iet līdzi laikam.

Vēlamies, lai ikviens novada 
iedzīvotājs būtu lepns par vietu, 
no kuras nācis – gan skaistās 
dabas, gan kultūrvēsturiskā 
mantojuma dēļ, arī tamdēļ, ka 
novads nemitīgi attīstās. Vizuā-
lā identitāte ir viens no pasāku-
mu kopumiem, kas, pēc manām 
domām, veicinās novada attīstī-
bu un vairos novada atpazīsta-
mību, kā arī iedzīvotāju pašap-
ziņu un lokālpatriotismu.

Tuvāko dienu laikā Priežu 
kalniņā (Kalna un Ausekļa ie-
las stūrī) tiks atklāts vides ob-
jekts ar uzrakstu “MANA MA-
DONA”. Vides objekts ir tikai 
daļa no jaunās, vasaras periodā 
izstrādātās vizuālās identitā-
tes, kas tika radīta, lai spētu 
skaidrāk pozicionēt novada tē-

lu, kā arī, lai skaidrotu novada 
nozīmi Vidzemes, Latvijas, kā 
arī Eiropas mērogā.

Vizuālā identitāte ir elemen-
tu kopums, kas ātrā, piesātinā-
tā un mūsdienīgā veidā spēj no-
dot sabiedrībai, novada viesiem, 
sadarbības partneriem, iespē-
jamajiem investoriem vien- 
kāršu priekšstatu par novadu – 
mūsu filozofiju, kopējām vērtī-
bām, ies pējām un attīstības vī-
ziju. Izveidoto 
zīmolu plā-
nots izmantot 
gan uz nova-
da reklāmas 
materiāliem, 
gan arī e-vi-
dē: mājaslapā 
un sociālajos 
tīklos. Tāpat 
plānots attīstīt arī vienota stila 
suvenīru izveidi.

Madonas novada vizuālā 
identitāte sevī ietver jaunu no-
vada zīmola grafisko risināju-
mu – “MANA MADONA” un 
devīzi: “Esam augstāk!” (kā 
novada formālo identitāti sa-
glabājot ģerboni), izstrādāta arī 
novada leģenda:

“Latvijas sirdī, Gaiziņa pa-
kājē slejas Latvijas augstākais 
novads – Madona.

Ir vietas, kas lepojas ar sa-
vu vēsturi un bijušo spozmi, bet 
Madona skatās uz nākotni.Ska-
tās tālu, jo no augšas redzams 
ir labāk!

Augšā ziemas ir īstākas, 

gaiss ir svaigāks un meži zaļā-
ki, avoti tīrāki un ezeri dzidrāki.

Te augšā vari pacelties arī 
Tu – no bērna dienām skolas so-
lā, sekojot savam aicinājumam 
biznesā vai paaugstinot meista-
rību sportā.

Savā izaugsmē Tu nebūsi 
viens – pašvaldības atbalsts un 
augstā iedzīvotāju līdzdalība 
ne vienam neļaus palikt lejā.

Dabas spirdzināti un dau-
dzo sportisko 
a k  t i v i t ā š u 
spēcināti, Ma-
donas iedzī-
votāji mostas 
agri, lepni kopj 
savas tautas 
kultūru un nes 
pilsētas vārdu 
pasaulē. 

Vienmēr ar domu atgriez-
ties, lai šeit arī saviem bērniem 
ieliktu pamatu kārtīgai dzīvei.”

Mēs esam Latvijas aug-
stākais novads, kā to akcentē 
arī novada leģenda, un mūsu 
mērķis ir sasniegt visaugstā-
ko dzīves līmeni reģionā. Kā 
reģionālajam centram mums 
ir svarīgi iet līdzi laikam, cen-
šoties dažādos veidos piesaistīt 
novadam investīcijas, atbalstīt 
uzņēmējus, kā arī spēt uzrunāt 
cilvēkus atgriezties atpakaļ – 
uz dzīvi novadā. Tas var spēlēt 
būtisku lomu arī dažādu darba 
vakanču aizpildīšanā, spējot 
uzrunāt speciālistus no dažā-
dām sfērām, izvēlēties par labu 

novadam.
Lai zīmols “iedzīvotos” ir 

nepieciešams, lai to ar sevi 
saista novada iedzīvotāji. Tas, 
ko panācis “BrandBox”, ir ļo-
ti viegli uztverams, un mums, 
katram pieliekot klāt savas 
asociācijas, izdosies ātri vien ne 
tikai saprast, ko mums nozīmē 
Madona un Madonas novads, 
bet arī ar entuziasmu pastāstīt 
to novada viesiem. Es tiešām 
novēlu mums būt atvērtiem 
pret jauno grafisko risinājumu, 
padarot arī pašvaldības e-vidi 
mūsdienīgāku un saistošāku. 
No pašvaldības puses jauno 
zīmolu “iedzīvināsim” gan ar 
vides objektu un reklāmas pla-
kātu izvietošanu pilsētā,  gan 
ar suvenīru līnijas izveidi, bet 
paralēli aicinu ikvienu novada 
iedzīvotāju nākamās nedēļas 
izskaņā Latvijas patriotiskāka-
jā mēnesī doties apskatīt jauno 
vides objektu Priežu kalniņā 
un aizdomāties par to, ko mums 
katram nozīmē mūsu valsts un 
pilsēta – Madona. 

No sirds sveicu Latvijas valsts 
svētku mēnesī novembrī! Vēlu 
latviskuma un patriotisma sajū-
tām piepildītu šo laiku. Latvija ir 
mūsu sirdīs!

AGRIS LUNGEVIČS,  
Madonas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

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

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

MADONAS NOVADA

Nr. 9 (86)2019. gada novembris

Zināms šā gada 
Madonas novada 
pašvaldības 
apbalvojamo 
personu saraksts. 
Paldies ikvienam 
pieteikumu 
iesniedzējam un uz 
tikšanos apbalvošanas 
ceremonijā 
15. novembrī 
plkst. 18.00 Madonas 
pilsētas kultūras namā

4. lpp

Jauna sleja – īss 
rekurss būtiskākajos 
oktobra mēneša 
notikumos

7. lpp

No 8. novembra visos 
Latvijas kinoteātros 
notiks filmas 
“Dvēseļu putenis” 
pirmizrāde. 
Biļetes jau pieejams 
iepriekšpārdošanā! 

9. lpp

Lai gaišām un 
patriotiskām domām 
piepildīts Valsts svētku 
mēnesis! Lai atcerētos 
un pieminētu Latvijas 
Neatkarības kara 
varoņus un tos, kuri 
stāvēja pie Latvijas 
valsts izveidošanas, 
atcerēsimies piespraust 
sarkanbaltsarkano 
lentīti, taču īpaši 
11. novembrī – aicinām 
piedalīties Lāčplēša 
dienas pasākumos, 
lāpu gājienā un, 
vairojot gaismu, iedegt 
svecīti arī savas mājas 
logā!1

8., 11., 12. lpp

Lasiet 
numurā:

➔  6. lpp

“MANA MADONA” – esam augstāk!
Madonas novadam jauna vizuālā identitāte

Jauna vizuālā identitāte tika radīta, lai spētu skaidrāk pozicionēt novada tēlu, kā arī, lai skaidrotu novada nozīmi Vidzemes, Latvijas un  
Eiropas mērogā. Novada jaunais logo ir lakonisks un viegli atpazīstams, ietverot vārdu spēli “Mana Madona”.
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Par finansējuma 
piešķiršanu 
AS “Madonas 
ūdens” 

Nolemj piešķirt AS “Ma-
donas ūdens”, reģistrācijas 
Nr. 47103001173, finansējumu 
(bez jaunu akcionāru uzņem-
šanas, pretī saņemot attiecīgi 
jaunu akciju skaitu):

· 3 695 eiro apmērā pamat-
kapitāla palielināšanai Aronas 
pagasta Kusas ciema Liepu ie-
las maģistrālā ūdensvada izbū-
vei 140 m garumā,

· 5 495 eiro apmērā pamat-
kapitāla palielināšanai Aronas 
pagasta Lauteres, Viesienas ie-
lu sadzīves kanalizācijas tīklu 
izbūvei 90 m garumā.

Finansējumu piešķirt no 
pašvaldības speciālā budžeta 
“Dabas resursa nodoklis”. 

Par papildus finansējuma 
piešķiršanu Mārcienas 
pansionātam 

Sakarā ar pakāpenisku iz-
devumu palielināšanos Mār-
cienas pansionāta darbības no-
drošināšanai, nolemj piešķirt 
papildus līdzekļus Mārcienas 
pansionāta darbības nodroši-
nāšanai 2 755 eiro apmērā līdz 
gada beigām no Madonas no-
vada pašvaldības budžeta ne-
sadalītajiem līdzekļiem.

Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu biedrībai 
“Kontaktligzda” 

Projekta “Tehniskā aprī-
kojuma iegāde Degumnieku 
atklātās slidotavas uzturēša-
nai” apstiprināšanas gadīju-
mā, nolemj piešķirt biedrībai 
“Kontaktligzda” līdzfinansē-
jumu 10% apmērā no projekta 
attiecināmajām izmaksām, bet 
ne vairāk kā 1400 eiro.

Realizējot projektu plānots 
iegādāties aprīkojumu, kvadri-
ciklu ar inventāru, sniega lāp-
stu, birsti, smilšu frēzi slidota-
vas un tai pieguļošās teritorijas 
uzturēšanai gan ziemas, gan 
vasaras periodos.

Biedrība “Kontaktligzda” 
jau ir realizējusi divus projek-
tus. Projektā “Atklātās slidota-
vas izveide Degumniekos” tika 
izbūvēta slidotava, kura veik-
smīgi darbojas un ir pieprasīta, 
un projektā “Pūralāde” tika ie-
gādātas aužamās stelles. Pro-
jekta ietvaros notika  apmācī-
bas un arī guva lielu atsaucību. 

Dzelzavas pagastā
Nolemj piešķirt finansēju-

mu daudzdzīvokļu māju Bērzu 
iela 23, Bērzu iela 21 Aizpurvē, 
Dzelzavas pagastā dūmvadu 
remontiem 9948,10 eiro apmē-
rā no 2018. gada nekustamā 
īpašuma nodokļa pārpildes. 

Nolemj piešķirt finansē-
jumu Dzelzavas pamatskolas 
krāšņu remontiem 3799,40 eiro 
apmērā no 2018. gada nekusta-
mā īpašuma nodokļa pārpildes. 

Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu biedrībai 
“Aronas pīlādzis” 

Projekta “Rokdarbu darbnī-
ca” apstiprināšanas gadījumā, 
piešķirt biedrībai “Aronas pīlā-
dzis” līdzfinansējumu 10% ap-
mērā no projekta attiecināma-
jām izmaksām, bet ne vairāk 
kā 1400 eiro. Projekta ietvaros 
tiks iegādātas sviru stelles un 
izgatavots nepieciešamais aprī-
kojums aušanas darbiem.

Projekta “SIS Kusā” (Skaņu 
ierakstu studija “Kusā”) apstip-
rināšanas gadījumā, piešķirt 
biedrībai “Aronas pīlādzis” 
līdzfinansējumu 10% apmērā 
no projekta attiecināmajām iz-
maksām, bet ne vairāk kā 1400 
eiro. Realizējot projektu “SIS 
Kusā” tiks izveidota skaņu ie-
rakstu studija, iegādāts nepie-
ciešamais aprīkojums skaņu 
studijas izveidošanai. Tādējādi 
tiks atbalstīti jaunieši aktīvi 
iesaistīties iniciatīvu veido-
šanā un realizēšanā, veicinot 
pilsonisko aktivitāti atbilstoši 
vecumam, interesēm un vaja-
dzībām.

Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu biedrībai 
“Stūrakmens”

Projekta “Nometņu vietas 
sakārtošana” apstiprināšanas 
gadījumā, piešķirt biedrībai 
“Stūrakmens” līdzfinansēju-
mu 10% apmērā no projekta 
attiecināmajām izmaksām, bet 
ne vairāk kā 1400 eiro. Pro-
jekts paredz Nometņu vietas 
sakārtošanu Mācītājmuižas, 
Praulienas pagasta, Madonas 
novada teritorijā. Paredzēts 
izbūvēt divas koka nojumes, ie-
gādāties 22 saliekamās gultas, 
2 kūdras biotualetes konteine-
rus, pasākumu telti. Nometņu 
vieta netiks izmantota peļņas 
gūšanai.

Projekta “Pirmo bērnu dzie-
dāšanas svētku vietas atdzimša-
na” apstiprināšanas gadījumā, 
piešķirt biedrībai “Stūrakmens” 
līdzfinansējumu 10% apmērā no 
projekta attiecināmajām izmak-
sām, bet ne vairāk kā 1400 eiro. 
Projekts paredz Mācītājmuižā 
iepretim 2018. gadā atjaunota-
jiem skatuves soliņiem atjaunot 
arī skatuvi. Skatuves atjauno-
šana mūsdienīgā, vizuāli estē-
tiskā veidā piešķirtu vietai līdz 
galam sakārtotu kontekstu, 
padarot to pieejamu dažādiem 
mājīgiem un omulīgiem, nelie-
la mēroga brīvdabas pasāku-
miem, koncertiem. Projekta 
ietvaros iecerēta elektrības pie-
vade Mācītājmuižas teritorijā 
esošajai vēsturiskajai klētij, 
kas paplašinātu klēts iespēja-
mos attīstības virzienus. 

Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu biedrībai 
“Sarkaņu pagasta 
kultūrmantojums” 

Projekta “Multifunkcionālo 

telpu izveide Sarkaņos” apstip-
rināšanas gadījumā, piešķirt 
biedrībai “Sarkaņu pagasta 
kultūrmantojums” līdzfinan-
sējumu 10% apmērā no projek-
ta attiecināmajām izmaksām, 
bet ne vairāk kā 1 400 eiro.

Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu biedrībai 
“Sportiskais gars” 

Projekta “Sporta un atpū-
tas pasākumu organizēšanas 
aprīkojuma iegāde” apstipri-
nāšanas gadījumā, piešķirt 
biedrībai “Sportiskais gars” 
līdzfinansējumu 10% apmērā 
no projekta attiecināmajām iz-
maksām, bet ne vairāk kā 1400 
eiro.

Projekta ietvaros tiks iegā-
dāts pasākumu organizēšanas 
aprīkojums, sportiskais inven-
tārs, inventāra pārvadāšanas 
piekabe, 2 nojumes āra pasā-
kumu organizēšanai. 

Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu biedrībai 
“Madonas evaņģēliski 
luteriskā draudze” 

Projekta “Lazdonas baznī-
cas mūra žoga un vārtu vien-
kāršotā atjaunošana un lab-
iekārtošana” apstiprināšanas 
gadījumā, piešķirt biedrībai 
“Madonas evaņģēliski luteris-
kā draudze” līdzfinansējumu 
10% apmērā no projekta attie-
cināmajām izmaksām, bet ne 
vairāk kā 1400 eiro.

Veicot mūra un vārtu atjau-
nošanu, tiks nodrošināta gan 
ēkas, gan pilsētvides kvalitā-
te. Lazdonas baznīca Madonas 
novadā ir ne tikai sakrālā tel-
pa, bet arī kultūras pasākumu 
norises vieta, kas savas durvis 
vienmēr ir atvērusi koncertiem 
un izstādēm.   

Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu biedrībai  
“OK Arona” 

Projekta “Orientēšanas 
visiem” apstiprināšanas gadī-
jumā, piešķirt biedrībai “OK 
Arona” līdzfinansējumu 10% 
apmērā no projekta attiecinā-
majām izmaksām, bet ne vai-
rāk kā 1400 eiro.

Projekta realizācijas gaitā 
tiks attīstītas iespējas novada 
un visas valsts  iedzīvotājiem 
nodarboties ar orientēšanas 
sportu, pasākumi tiks organi-
zēti, izmantojot jaunākās teh-
noloģijas, kas dos iespēju bied-
rībai noorganizēt gan valsts, 
gan starptautiskas nozīmes 
sporta un atpūtas pasākumus. 

Par aizņēmuma  
ņemšanu ceļu projekta 
īstenošanai Dzelzavas 
pagastā

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības padomi 
atbalstīt aizņēmuma ņemšanu 

Valsts kasē ar atmaksas ter-
miņu uz 20 gadiem un atlikto 
maksājumu uz 3 gadiem ar 
Valsts kases noteikto procentu 
likmi 475 216,23 eiro apmērā 
projekta „Autoceļa Dzelzava – 
Līgo Dzelzavas pagastā, Mado-
nas novadā pārbūve” īstenoša-
nai. Aizņēmumu izņemt 2020. 
un 2021. gadā un tā atmaksu 
garantēt ar Madonas novada 
pašvaldības budžetu.

Projekta mērķis ir uzlabot 
ceļu infrastruktūru lauku te-
ritorijās, lai veicinātu uzņē-
mējdarbību un saglabātu ap-
dzīvotību. Projekta ietvaros ir 
plānots pārbūvēt grants ceļu 
7,85 km garumā Madonas no-
vada Dzelzavas pagastā. 

Par aizņēmuma  
ņemšanu ceļu projekta 
īstenošanai Kalsnavas 
pagastā

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības padomi 
atbalstīt aizņēmuma ņemšanu 
Valsts kasē ar atmaksas ter-
miņu uz 20 gadiem un atlikto 
maksājumu uz 3 gadiem ar 
Valsts kases noteikto procen-
tu likmi 188 906,18 apmērā 
projekta „Autoceļa Rikšēni 
– Kalnāres posma Kalsnavas 
pagastā, Madonas novadā pār-
būve” īstenošanai. Aizņēmu-
mu izņemt 2020. gadā un tā 
atmaksu garantēt ar Madonas 
novada pašvaldības budžetu.

Projekta mērķis ir uzlabot 
ceļu infrastruktūru lauku te-
ritorijās, lai veicinātu uzņē-
mējdarbību un saglabātu ap-
dzīvotību. Projekta ietvaros ir 
plānots pārbūvēt grants ceļu 
3,0 km garumā Madonas nova-
da Praulienas pagastā. 

Par telpu piešķiršanu 
deju kolektīva “Rondo” 
mēģinājumiem 

Nolemj atļaut izmantot k/t 
“Vidzeme” telpas sarīkojuma 
deju kolektīva “Rondo” mēģi-
nājumiem saskaņā Madonas 
novada pašvaldības apstiprinā-
to ar telpu nomas cenrādi un 
piemērot 100% atlaidi nomas 
maksai par kinoteātra “Vidze-
me” lielās zāles izmantošanu 
mēģinājumiem bērnu nodarbī-
bām 2018./2019. gada sezonā. 

Par finansējuma 
piešķiršanu tērpu iegādei
Nolemj piešķirt finansējumu 
tērpu izgatavošanai Madonas 
novada pašvaldības bērnu 
un jauniešu mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīviem 
13038,71 eiro no budžetā 
nesadalītajiem līdzekļiem:

· kreklu izgatavošana 
1 865,60 eiro; 
· meitu apģērbu izgatavošana 
5 945,77 eiro; 
· puišu apģērbu izgatavošana 
3 067 eiro; 
· tautas tērpa kurpju iegāde 
1 880,34 eiro
· vainagu iegāde Madonas 
Valsts ģimnāzijas deju kolektī-
vam „Vidzeme” – 280 eiro.

Par priekšfinansējuma 
piešķiršanu projektam

Nolemj nodrošināt 20% 
priekšfinansējumu 3 nevalstis-
kajām organizācijām (katrai 920 
eiro), kas kopā sastāda 2 760 ei-
ro, Jauniešu iniciatīvu projektu 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” 
ieviešanai Madonas novada ad-
ministratīvajā teritorijā.

Par programmai “Latvijas skolas soma” paredzēto 
valsts budžeta līdzekļu sadali 

Sadala Madonas novada pašvaldības vispārējās pamata un 
vispārējās vidējās izglītības iestādēm programmas “Latvijas sko-
las soma” īstenošanai paredzētos valsts budžeta līdzekļus 15 932 
eiro apmērā 2019. gada II pusgadā.

Nr. Izglītības iestāde Skolēnu  skaits 
05.09.2019.

Skolas somas 
nauda EUR

1. Madonas Valsts ģimnāzija 263 1870

2. Madonas pilsētas vidusskola 984 6997

3. Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola 166 1180

4. Kusas pamatskola 68 484

5. Barkavas pamatskola 95 676

6. Bērzaunes pamatskola 94 669

7. Dzelzavas pamatskola 77 548

8. Dzelzavas speciālā pamatskola 77 548

8. Kalsnavas pamatskola 100 711

9. Lazdonas pamatskola 59 420

10. Liezēres pamatskola 59 420

12. Degumnieku pamatskola 59 420

13. Praulienas pamatskola 99 704

14. Vestienas pamatskola 40 285

 Kopā 2240 15932

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir valsts finansēta atbalsta 
programma, lai visiem 1.–12. klašu skolēnam būtu iespēja teorē-
tiskās zināšanas papildināt ar klātienē dažādos pasākumos, mu-
zejos, teātros, koncertzālēs, uzņēmumos, dabas takās un citviet 
gūtu pieredzi. 
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Madonas novada pašvaldības domes  
26. septembra domes sēdes lēmumu pārskats

Par finansējuma 
piešķiršanu ēdināšanas 
izdevumiem

Nolemj piešķirt finansē-
jumu 122,12 eiro apmērā ēdi-
nāšanas izdevumu apmaksai 
Madonas novada teritorijā dek-
larētajiem Kristiāna Dāvida 
pamatskolas izglītojamajiem 
no pašvaldības budžetā izglī-
tojamo ēdināšanai paredzēta-

jiem līdzekļiem.

Par finansējuma 
piešķiršanu  
mācību līdzekļu  
iegādei

Nolemj piešķirt finansēju-
mu 20 506 eiro apmērā Mado-
nas novada pašvaldības pirms-
skolas, vispārējās pamata un 
vispārējās vidējās izglītības 

iestāžu mācību līdzekļu iegādei 
2019. gada II pusgadam no paš-
valdības budžetā šim mērķim 
paredzētajiem līdzekļiem.

Sadala 2019. gada II pusga-
dam Madonas novada pašval-
dības pirmsskolas, vispārējās 
pamata un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu mācību lī-
dzekļu un mācību literatūrai 
iegādei paredzēto valsts budže-
ta līdzekļus 24 772 eiro apmērā.

Par finansējuma 
piešķiršanu licenču 
iegādei

Nolemj piešķirt finansēju-
mu 3 630 eiro apmērā portāla 
uzdevumi.lv licenču iegādei 
Madonas novada pašvaldības 
vispārējās pamata un vispārē-
jās vidējās izglītības iestādēm, 
Kristiāna Dāvida pamatskolai 
no budžetā mācību līdzekļu 

iegādei paredzētajiem līdzek-
ļiem.

Nolemj piešķirt finansēju-
mu 863,69 eiro apmērā portāla 
letonika.lv licenču iegādei Ma-
donas novada pašvaldības vis-
pārējās pamata un vispārējās 
vidējās izglītības iestādēm no 
budžetā mācību līdzekļu iegā-
dei paredzētajiem līdzekļiem 
saskaņā ar pievienoto saraks-
tu.

Par finansiāla 
atbalsta 
piešķiršanu  
albuma 

izdošanai
Nolemj piešķirt grupai 

“Sub Scriptum” finansiālu at-
balstu albuma izdošanai 2 700 
eiro apmērā, ko sastāda finan-
siāls atbalsts 10% no kopējā 
albuma izdošanas izmaksām 
un divu nākotnes koncertu 
bezmaksas sniegums Madonas 
novadā, ņemot vērā šī brīža 
grupas uzstāšanās minimālo 
honorāru 700 eiro apmērā, no 
Kultūras nodaļas budžetā Ma-
donas novada reprezentatīvās 
grāmatas – fotoalbuma izdoša-
nai paredzētajiem līdzekļiem.

Albumu plānots izdot 
2020. gada februārī 500 ek-
semplāros un tajā būs ie-
kļautas 12 grupas oriģināl-
kompozīcijas, kā arī viena 
koverkompozīcija – R.Pauls 
un L.Briedis “Muļķe Sirds”.

Par finansējuma 
piešķiršanu pedagogiem

Piešķirt finansēju 8 624 ei-

ro apmērā pedagogiem piemak-
sai par kvalitāti un sociālās 
apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām no budžetā nesada-
lītajiem līdzekļiem saskaņā ar 
pievienoto sarakstu.

Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu biedrībai 
“Nigestes amatniecības 
nams” 

Nolemj projekta “Aktīvās 
atpūtas laukuma izveide Bēr-
zaunē” apstiprināšanas gadī-
jumā piešķirt biedrībai “Ni-
gestes amatniecības nams” 
līdzfinansējumu 10% apmērā 
no projekta attiecināmajām 
izmaksām, bet ne vairāk kā 
1 400 eiro. Projekta ietvaros 
plānots uzstādīt vingrošanas 
iekārtas.

Par finansējuma 
piešķiršanu biedrībai 
“Mēs saviem bērniem”

Nolemj piešķirt finansējumu 
625 eiro apmērā deju kolektīva 
“Mazais cilvēciņš” vadītājas (4 
stundas nedēļā) un teātra un 
leļļu teātra studijas vadītājas (2 

stundas nedēļā) darba samak-
sas nodrošināšanai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obli-
gātajām iemaksām no budžeta 
pedagogu darba samaksai pare-
dzētā finansējuma no 2019. ga-
da septembra līdz decembrim.

Par papildus finansējuma 
piešķiršanu pirmsskolas 
izglītības iestādei 
“Pasaciņa” 

Nolemj piešķirt papildus 
finansējumu 3 363 eiro Prau-
lienas pagasta pirmsskolas iz-
glītības iestādei “Pasaciņa” pe-
dagogu un tehnisko darbinieku 
darba samaksai un sociālās 
apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām par š.g. augusta mēne-
si no darba samaksai pedago-
giem paredzētiem līdzekļiem.

Par grozījumiem domes 
lēmumā 

Veikt grozījumus 27.06. 
2019. Madonas novada pašval-
dības domes lēmumā Nr. 279 
(protokols Nr. 11,10. p.) “Par 
Dzelzavas pagasta Kļavu ielas 
sadzīves kanalizācijas tīklu re-

Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu 
direktoru darba samaksas apstiprināšanu

Nolemj apstiprināt Madonas novada pašvaldības vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru 
darba samaksu.

Nr. p.k. Pilsēta, pagastu pārvalde, 
izglītības iestāde

Izglīt.  skaits, 
01.09.2019.

Atalgojums no 
01.09.2019.

1. Madonas Valsts ģimnāzija 263 1445

2. Madonas pilsētas vidusskola 984 1817

3. Ļaudonas vidusskola 166 1109

4. Barkavas pamatskola 61 PII+95 1109

5. Bērzaunes pamatskola 94 1003

6. Degumnieku pamatskola 29 PII+ 59 1003

7. Dzelzavas pamatskola 77 1003

8. Dzelzavas speciālā pamatskola 9 PII+76 1204

9. Kalsnavas pamatskola 101 1056

10. Kusas pamatskola 68 1003

11. Lazdonas pamatskola 19 PII+59 1003

12. Liezēres pamatskola 44 PII+59 1056

13. Praulienas pamatskola 99 1003

14. Vestienas pamatskola 24 PII+40 1003

konstrukciju”, izsakot lēmumu 
jaunā redakcijā: “Piešķirt AS 
“Madonas ūdens”, reģistrācijas 
Nr. 47103001173, finansējumu 
18 000 eiro pamatkapitāla pa-
lielināšanai Dzelzavas pagasta 
Kļavu ielas sadzīves kanalizā-

cijas tīklu rekonstrukcijai, bez 
jaunu akcionāru uzņemšanas, 
pretī saņemot attiecīgi jaunu 
akciju skaitu. Finansējumu 
piešķirt no pašvaldības spe-
ciālā budžeta “Dabas resursa 
nodoklis”. 

Par finansējuma 
piešķiršanu 
Madonas 
pūtēju orķestra 

jubilejas koncertam
Nolemj piešķirt finansēju-

mu 525 eiro Madonas pūtēju 
orķestra 60 gadu jubilejas kon-
certa video ieraksta veikšanai 
un video materiāla apstrādei 
no Kultūras nodaļas 2019. ga-
da pasākumu budžeta pozīcijas 
“Kultūras iestāžu jubilejas”.

Madonas pilsētas kultūras 
nama pūtēju orķestris šogad 
svin savas pastāvēšanas 60. ga-
dadienu. Svinības norisinājās 
2019. gada 26. oktobrī Madonas 
pilsētas kultūras namā.

Par finansējuma 
piešķiršanu Madonas 
kultūras namam

Nolemj piešķirt finansēju-
mu Madonas pilsētas kultūras 

namam 1 497,62 eiro apmērā 
apskaņošanas iekārtu iegādei 
no Kultūras nodaļas 2019. ga-
da pasākumu budžeta pozīcijas 
“Labdarības pasākums “Baltā 
ūdensroze””, jo labdarības pa-
sākums “Baltā ūdensroze” šo-
gad nenotiks.

Par finansējuma 
piešķiršanu  
Ukrainas bērnu 
uzņemšanai Ļaudonā

Nolemj piešķirt finansē-
jumu 4 215,65 eiro apmērā 17 
Ukrainas bērnu, kuru ģime-
nes ir cietušas kara darbības 
rezultātā, uzņemšanai no 21. 
oktobra līdz 27. oktobrim Ļau-
donā no nesadalītajiem budžeta 
līdzekļiem.

Finansējums nepieciešams 
bērnu izmitināšanai, ēdināša-
nai un ekskursijām pa Ļaudo-
nas pagastu, Madonu, Gulbeni 
un Rīgu.

Par aizņēmuma ņemšanu 
ceļu projekta īstenošanai 
Ošupes pagastā

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības padomi 
atbalstīt aizņēmuma ņemšanu 
Valsts kasē ar atmaksas ter-
miņu uz 20 gadiem un atlikto 
maksājumu uz 3 gadiem ar 
Valsts kases noteikto procentu 
likmi 93 555,94 eiro apmērā 
projekta „Autoceļa Skaidas – 
Stūrmežs – Kārklaiņi posma 
Ošupes pagastā, Madonas nova-
dā pārbūve” īstenošanai. Aizņē-
mumu izņemt 2020. gadā un tā 
atmaksu garantēt ar Madonas 
novada pašvaldības budžetu.

Projekta mērķis ir uzlabot 
ceļu infrastruktūru lauku te-
ritorijās, lai veicinātu uzņēmēj-
darbību un saglabātu apdzīvotī-
bu. Projekta ietvaros ir plānots 
pārbūvēt grants ceļu 1,51 km 
garumā Madonas novada Ošu-
pes pagastā. 

Par aizņēmuma ņemšanu 
ceļu projekta īstenošanai 
Kalsnavas pagastā

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības padomi 
atbalstīt aizņēmuma ņemšanu 
Valsts kasē ar atmaksas ter-
miņu uz 20 gadiem un atlikto 
maksājumu uz 3 gadiem ar 
Valsts kases noteikto procentu 
likmi 235 421,34 eiro apmērā 
projekta „Autoceļa Lāči – Jāņu-
kalns posma Kalsnavas pagas-
tā, Madonas novadā pārbūve” 
īstenošanai. Aizņēmumu iz-
ņemt 2020. un 2021. gadā un tā 
atmaksu garantēt ar Madonas 
novada pašvaldības budžetu.

Projekta mērķis ir uzlabot 
ceļu infrastruktūru lauku te-
ritorijās, lai veicinātu uzņēmēj-
darbību un saglabātu apdzīvotī-
bu. Projekta ietvaros ir plānots 
pārbūvēt grants ceļu 4,26 km 
garumā Madonas novada Kals-
navas pagastā. 

Par aizņēmuma ņemšanu 
ceļu projekta īstenošanai 
Dzelzavas pagastā

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības padomi 
atbalstīt aizņēmuma ņemšanu 
Valsts kasē ar atmaksas ter-
miņu uz 20 gadiem un atlikto 
maksājumu uz 3 gadiem ar 
Valsts kases noteikto procentu 
likmi 56 948,37 eiro apmērā 
projekta „Autoceļa Grandu-
pes – Bučauska posma Dzelza-
vas pagastā, Madonas novadā 
pārbūve” īstenošanai. Aizņē-
mumu izņemt 2020. gadā un tā 
atmaksu garantēt ar Madonas 
novada pašvaldības budžetu.

Projekta mērķis ir uzlabot 
ceļu infrastruktūru lauku teri-
torijās. Projekta ietvaros ir plā-
nots pārbūvēt grants ceļu 0,238 
km garumā Madonas novada 
Dzelzavas pagastā. 

Madonas novada pašvaldības domes  
22. oktobra ārkārtas domes sēdes lēmumu pārskats
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Par Madonas 
novada 
pašvaldības 
apbalvojumu 

piešķiršanu
Nolemj piešķirt sekojošus 

Madonas novada pašvaldības 
apbalvojumus

PATEICĪBAS RAKSTUS:

Laura Zvirbule – glābējsilītes 
Latvijā programmas iniciatore;

Edita Kaņepāja Vanaga – glā-
bējsilītes Latvijā programmas 
iniciatore;

Voldemārs Svilāns – Mado-
nas skvoša kluba dibinātājs un 
treneris;

Biruta Bokta – bijusī A.Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas angļu 
valodas skolotāja;

Gatis Teilis – biedrības 
“Kalsnavas jaunieši” biedrs un 
projektu vadītājs;

Ligita Tumanova – Mētrie-

nas pagasta sieviešu biedrības 
“Ābele” vadītāja;

Benita Naudiņa – Liezēres 
pagasta ģimenes ārste;

Iveta Kaparkalēja – Multi-
funkcionālā centra “1. stāvs” 
vadītāja;

Baiba un Agris Bērziņi – Sep-
tītās dienas adventistu Mado-
nas draudzes mācītāja ģimene;

Staņislava Pommere – Mado-
nas novada pašvaldības Sociālā 
dienesta darbiniece;

Normunds Dzelme – Barka-
vas pamatskolas direktors;

Tamāra Misiņa – Praulienas 
pamatskolas direktore;

Māris Gailums – Madonas 
novada pašvaldības sporta dar-
ba organizators;

Tekla Reinika – Madonas 
pilsētas pensionāru biedrības 
aktīviste;

Edīte Zaube – Degumnieku 
pamatskolas skolotāja, pulkve-
ža O.Kalpaka piemiņas sagla-
bāšanas fonda valdes locekle;

Māris Ezeriņš – Zemessar-

dzes 25. kājnienieku bataljona 
virsseržants;

Inese Kolneja – Praulienas 
pagasta PII “Pasaciņa” meto-
diķe;

Janīna Purviņa – ilggadēja 
veterinārārste;

Juris Švarcs – Vestienas pa-
matskolas sporta skolotājs; 

Ārija Brilovska – Madonas 
novada pašvaldības Sociālā die-
nesta lietvede;

Edgars Točs – pludmales vo-
lejbolists.

ATZINĪBAS RAKSTUS:

Pētera Avena fonds “Paau-
dze”, Pēteris Avens – mecenāts;

Maija Biezā – Valsts soci-
ālās apdrošināšanas aģentūras  
Madonas reģiona nodaļas vadī-
tāja;

Helēna Krūmiņa – AS “Laz-
donas piensaimnieks” realizā-
cijas daļas vadītāja;

Indra Zukure – Dzelzavas 
pamatskolas direktore;

Daiga Maderniece – Prau-
lienas pagasta PII “Pasaciņa” 
vadītāja;

Anita Voitiņa – bijusī Ma-
donas pilsētas vidusskolas sā-
kumskolas skolotāja;

Anita Melnupa – kora diri-
ģente, Madonas pilsētas vidus-
skolas skolotāja;

Andris Dombrovskis – SIA 
“Baltic Block” līdzīpašnieks;

Edgars Šķēle – SIA “Baltic 
Block” līdzīpašnieks;

Haase Friedrich Segelke – 
SIA “Agrikula” īpašnieks, val-
des loceklis;

Alessandro Monesi – SIA 
“Pharmeko Lettland” valdes 
priekšsēdētājs;

Jānis Stafeckis – Sarkaņu pa-
gasta ZS “Vainagi” īpašnieks;

Beāte Ozoliņa – Madonas 
Grāmatu draugu biedrības va-
dītāja;

Daina un Jānis Medņi – Aro-
nas pagasta ZS “Kučuru dzir-
navas” saimnieki;

Dace Kalniņa – kultūras 

darbiniece, J.Norviļa Madonas 
mūzikas skolas skolotāja;

Gunārs Ikaunieks – Sporta 
un atpūtas bāzes “Smeceres 
sils” vadītājs.

Piešķirt finansējumu nau-
das balvām 3 715 eiro apmērā 
no budžetā Madonas novada 
pašvaldības apbalvojumu pa-
sniegšanai paredzētajiem lī-
dzekļiem.

Apbalvojumu pasniegšanas 
ceremonija notiks šī gada 15. 
novembrī plkst. 18.00 Madonas 
pilsētas kultūras namā. 

Sagatavoja  
DACE CIPULE, 

lietvedības darbu speciāliste

Ar lēmumu pilnu tekstu
var iepazīties www.

madona.lv vai
klientu apkalpošanas zālē 

Saieta laukumā 1

Madonas novada pašvaldības domes  
31. oktobra domes sēdes lēmums

Madonas novada pašvaldība 
sadarbībā ar Valsts zivju fondu 
un Lauku atbalsta dienestu 
ir īstenojusi 2 zivju resursu 
pavairošanas projektus un 
1 aprīkojuma projektu zivju 
resursu aizsardzības pasākumu 
nodrošināšanai.

· “Līdaku mazuļu ielaiša-
na Madonas novada Vestienas 
pagasta Kālezerā”. Vestienas 
pagasta Kāla ezerā tika ielais-
ti 16 000 līdaku mazuļu. Ziv-
ju mazuļus projekta ietvaros 
piegādāja zivju audzētava SIA 

“FAPS” no Alūksnes novada. 
Projekta kopējās izmaksas – 
EUR 3600,00, t.sk. Valsts Ziv-
ju fonda finansējums – EUR 
2600,00, Madonas novada 
pašvaldības Vestienas pagasta 
pārvalde finansējums – EUR 
500,00 un biedrības “Kāla 
ezera padome” finansējums – 
EUR 500,00 apmērā.

· “Zivju resursu pavairoša-
na Madonas novada Lazdonas 
pagasta Rāceņu ezerā”. Lazdo-
nas pagasta Rāceņu ezerā tika 
ielaisti  3500 zandartu mazuļi. 
Zivju mazuļus projekta ietva-

ros piegādāja zivju audzētava 
Šmita IU “Rūķis” no Kocēnu 
novada. Projekta kopējās iz-
maksas –  EUR 1016,40, t.sk. 
Valsts Zivju fonda finansējums 
– EUR 866,40, Madonas novada 
pašvaldības Lazdonas pagasta 
pārvaldes finansējums – EUR 
75,00 un biedrības “Madonas 
makšķernieku klubs” finansē-
jums – EUR 75,00 apmērā.

· “Aprīkojuma iegāde zivju 
resursu aizsardzības  pasākumu 
nodrošināšanai Madonas nova-
dā”.

Projekta ietvaros iegādātas 

5 medību kameras, 1 prožektors 
un rokas vinča, kas nodrošinās 
kvalitatīvāku Madonas nova-
da pašvaldības zivju inspekto-
ra darbu, veicot aizsardzības 
pasākumus Madonas novada 
ūdenstilpnēs. Projekta kopējās 
izmaksas – EUR 1844,00, t.sk. 
Valsts Zivju fonda finansējums 
– EUR 1595,00, Madonas no-
vada pašvaldības finansējums 
–  EUR 249,00.

Informāciju sagatavoja 
 INDRA KĀRKLIŅA, 

projektu sagatavošanas un 
ieviešanas speciāliste

Madonas novadā īstenoti 3 zivju projekti

Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu biedrībai 
“Ritentiņš” 
Projekta “Domu citāti” 
apstiprināšanas gadījumā, 
piešķirt biedrībai “Ritentiņs” 
līdzfinansējumu 10% apmērā 
no projekta attiecināmajām 
izmaksām, bet ne vairāk kā 
1143 eiro.

Īstenojot projektu “Domu ci-
tāti” tiks saglabāts izcilā Mado-
nas novadnieka Arta Kumsāra 
vārds. 

Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu biedrībai 
“Ābele” 

Projekta “Aušanas prasmju 
apgūšana Mētrienā” apstip-
rināšanas gadījumā, piešķirt 
biedrībai “Ābele” līdzfinansē-
jumu 10% apmērā no projekta 
attiecināmajām izmaksām, bet 
ne vairāk kā 1400 eiro.

Īstenojot projektu “Aušanas 
prasmju apgūšana Mētrienā” 
tiks iegādātas 2 stelles, šujma-

šīna un aprīkojums. 

Par Degumnieku lidlauka 
projekta īstenošanu

Nolemj veikt grozījumus 
25.04.2019. domes lēmumā Nr. 
166 “Par izmaksu apstiprinā-
šanu un aizņēmuma ņemšanu 
projekta “Degumnieku lid-
lauka infrastruktūras izveide 
Madonas novada Ošupes pa-
gastā”, ident. Nr. 18-05-AL23-
A019.2107-000001 īstenošanai”: 

1.1. Izsakot lēmuma 2. pun-
ktu šādā redakcijā: 

“2. Lūgt Pašvaldību aizņē-
muma un galvojuma kontroles 
un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmuma ņemšanu 
100 000 eiro apmērā Valsts 
kasē uz 20 gadiem ar noteikto 
procentu likmi un atlikto mak-
sājumu uz 3 gadiem projekta 
“Degumnieku lidlauka infra-
struktūras izveide Madonas no-
vada Ošupes pagastā”, ident. Nr. 
18-05-AL23-A019.2107-000001 
īstenošanai”.

1.2. Izsakot lēmuma 3. pun-
ktu šādā redakcijā: “3. Aizņē-
mumu izņemt un apgūt 2019. 
un 2020. gadā”.

Nolemj nodrošināt projek-
tam “Degumnieku lidlauka 
infrastruktūras izveide Mado-
nas novada Ošupes pagastā” 
nepieciešamo līdzfinansējumu 
105 795 eiro apmērā  no pašvaldī-
bas 2020. gada budžeta ieņēmu-
miem pilnīgai saistību izpildei.

Par atvaļinājuma 
piešķiršanu Madonas 
novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājam

Nolemj piešķirt Madonas 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājam Agrim Lun-
gevičam ikgadējā apmaksātā 
atvaļinājuma daļu laikā no 
23.10.2019. (1 darba diena) par 
darba periodu no 07.05.2018. 
līdz 25.05.2018 un piešķirt 
apmaksātu papildatvaļināju-
mu laikā no 24.10.2019. līdz 
30.10.2019. (5 darba dienas).

Par finansējuma 
piešķiršanu pedagogu 
apmaksu segšanai

Nolemj piešķirt papildu fi-
nansēju pedagogu apmaksai 

no budžetā pedagogu darba sa-
maksai paredzētā finansējuma:

1.1. Bērzaunes pamatsko-
lai – 845 eiro apmērā (pedagoga 
atlaišanas pabalsta izmaksai);

1.2. Madonas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādei 
“Kastanītis” – 1506 eiro apmē-
rā (projekta “Nodarbinātības 
pasākumi vasaras brīvlaikā 
personām, kuras iegūst izglītī-
bu vispārējās, speciālās vai pro-
fesionālās izglītības iestādēs” 
izdevumu segšanai).

Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu biedrībai  
“Pie Kraujas” 

Projekta “Mitrāju centra 
izveide dabas liegums “Lubā-
na mitrājs”: cilvēka, dabas un 
kultūrmantojuma mijiedarbī-
ba” apstiprināšanas gadījumā, 
piešķirt biedrībai “Pie Kraujas” 
līdzfinansējumu 10% apmērā 
no projekta attiecināmajām iz-
maksām, bet ne vairāk kā 1000 
eiro.

Projekts tiks iesniegts 
Valsts Kultūrkapitāla fonda 
izsludinātā projektu konkursā 
“Latvijai – 100”.

Projekta īstenošanā plānots 
labiekārtot Lubāna informāci-
jas centru 1. stāvu un radīt da-
bas izziņas centru ar pastāvīgu 
interaktīvu ekspozīciju, kas 
sastāv no pieciem dažādiem te-
matiem. 

Par patapinājuma līguma 
pagarināšanu ar biedrību 
“ARONAS PĪLĀDZIS”

 Nolemj pagarināt Mado-
nas novada pašvaldības Aronas 
pagasta pārvaldes un biedrī-
bas “ARONAS PĪLĀDZIS” 
2019. gada 24. aprīlī noslēg-
tā patapinājuma līguma Nr. 
ARO/1.36.6/19/11 termiņu līdz 
31.10.2026. (ieskaitot).

Biedrības “ARONAS PĪLĀ-
DZIS” darbojas telpās, kurās iz-
veidots MC “1. stāvs”, un kur tiek 
realizētas biedrības “ARONAS 
PĪLĀDZIS” projektu aktivitātes, 
kas atrodas adresē Skolas iela 3, 
Kusa, Aronas pagasts, Madonas 
novads, LV – 4847, ar mērķi – 
labvēlīgas vides un attieksmes 
veidošana pilsoniskas sabiedrī-
bas aktivitātei un visu paaudžu 
sadarbībai atbilstoši vecumam, 
interesēm un vajadzībām.

➔ 3. lpp
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SIA “Madonas Siltums” no 
2018. gada līdz 2020. gadam 
realizē 6 Kohēzijas fonda 
līdzfinansētus projektus 
Madonas novadā. 

Pirmos divus projektus Nr. 
4.3.1.0/17/A/068 “Savienojošā 
siltumtīklu posma būvniecī-
ba, savienojot apdzīvotās vie-
tas “Dzelzava” un “Aizpur-
ve”” un Nr. 4.3.1.0/17/A/070 
“Esošās katlu mājas Madonas 
novada Dzelzavā efektivitā-
tes paaugstināšana” esam 
pabeiguši. Šobrīd turpinām 
darbu ar četriem projektiem 
vienlaicīgi – projekts Nr. 
4.3.1.0/17/A/067 “Esošās katlu 
mājas Madonas novada Ozolos 
efektivitātes paaugstināšana”, 
projekts Nr. 4.3.1.0/17/A/072 
“Esošās katlu mājas Madonas 
novada Barkavā efektivitā-
tes paaugstināšana”, projekts 
Nr. 4.3.1.0/17/A/069 “Esošās 
katlu mājas Madonas nova-
da Kusā efektivitātes paaug-
stināšana” un projekts Nr. 
4.3.1.0/18/A/031 “Siltumtīklu 
izbūve Madonā”. Šo projektu 
ietvaros tiek rekonstruētas 
trīs katlu mājas Liezēres pa-
gasta Ozolu ciemā, Barkavas 
pagasta Barkavas ciemā un 
Aronas pagasta Kusas ciemā. 
Šajos ciematos siltumenerģijas 
ražošanas posms bija zem kat-
ras kritikas, 30 gadus veci kat-
li, kuri sen jau savu laiku bija 
nokalpojuši un jebkurā brīdī 
varēja pārstāt darboties. Ta-
gad ar KF atbalstu vecie katli 
šajās katlu mājās ir nomainīti 
uz jauniem moderniem Lie-
tuvā ražotiem UAB “Kalvis” 

katliem, kuriem ir automā-
tiskā vadības sistēma, līdz ar 
to katlu mājā četri kurinātāji 
vairs nebūs vajadzīgi. Gan 
Dzelzavas katlu mājas rekons-
trukciju, gan šo trīs katlu mā-
ju rekonstrukciju veica viens 
uzņēmums – SIA “P.M.G.”, tā 
ir liela Rīgas būvniecības fir-
ma, kura pašlaik gan strādā, 
galvenokārt, novados. Šis uz-
ņēmums uzvarēja visos četros 
iepirkumos. 

Šogad septembra beigas bi-
ja raksturīgas ar vēl līdz šim 
nepieredzētu aukstumu, tā-
pēc apkuri bija nepieciešams 
pieslēgt jau septembra beigās. 
Šādi laika apstākļi nebija pie-
redzēti vismaz 20 gadus, līdz 
ar to būvdarbu veicējs šādam 
pavērsienam nebija īsti gatavs. 
Ja apkuri vajadzētu pieslēgt 
ap 10. oktobri, kā tas ir katru 
gadu, problēmu nebūtu. Arī 
līgumi ar būvdarbu veicēju – 
SIA “P.M.G.” tika noslēgti jau 
šā gada martā, un, beidzoties 
apkures sezonai, būvdarbi 
tika uzsākti. Būvdarbu veik-
šanas laikā gan Barkavas, 
gan Kusas katlu māju rekons-
trukcijā radās neparedzēti 
apstākļi, kā rezultātā būvdar-
bus SIA “P.M.G.” bija spiesta 
pārtraukt (izsludināt tehnolo-
ģisko pārtraukumu), kā rezul-
tātā arī būvniecības termiņš 
pagarinājās. Ja šādu apstākļu 
nebūtu bijis, būvniecība tiktu 

visās trīs katlu mājās pabeig-
ta paredzētajā laikā – 30. sep-
tembrī. Līdz ar to apkuri nebi-
ja iespējams pieslēgt tad, kad 
radās nepieciešamība. SIA 
“Madonas Siltums” savā un 
būvdarbu veicēja SIA “P.M.G.” 
vārdā dziļi atvainojas par sa-
gādātajām problēmām šo trīs 
ciemu iedzīvotājiem.

Ierindas iedzīvotājs jau-
tās – kāpēc būvdarbus nevarē-
ja sākt ātrāk un ātrāk pabeigt. 
Lai varētu uzsākt būvdarbus, 
jānoiet garš, ļoti sarežģīts 
birokrātisks process – no ie-
pirkuma dokumentu saga-
tavošanas, nepieciešamības 
gadījumā saskaņošanas ar 
CFLA, iepirkuma procedūras 
izsludināšanas, piedāvājumu 
iesniegšanas un izvērtēšanas, 
līgumu slēgšanas, līdz pašval-
dības lēmuma par finansēju-
mu, dokumentu iesniegšanas 
un izskatīšanas Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības 
padomē un ar Valsts kases 
aizdevuma saņemšanu. Viss 
šis process aizņem vairāk ne-
kā 6 mēnešus. Un tad vēl visu 
šo procesu uzrauga Centrālā 
finanšu un līgumu aģentūra. 
Tikai izejot šo visu procesu soli 
pa soli un katrā posmā izdarot 
visu nevainojami, ir iespējams 
iegūt projekta realizācijai fi-
nansējumu. Starp citu visu šo 
garu procesu ar “Siltumtīklu 

izbūve Madonā” projektu mēs 
izgājām triecientempā, jo lī-
gums ar CFLA tika noslēgts 
10. janvārī un tikai pēc šī līgu-
ma noslēgšanas varēja uzsākt 
iepriekšminētās darbības.

Tagad nedaudz par projek-
tu “Siltumtīklu izbūve Mado-
nā” (identifikācijas numurs 
4.3.1.0/18/A/031). Šī projekta 
ietvaros ir paredzēts pieslēgt 
pilsētas centralizētajai siltum-
apgādes sistēmai 34 jaunus 
objektus, galvenokārt, Val-
mieras, Liepājas, Ziedu, Ievu, 
Lazdu, Strazdu un Dumpu 
ielās. Tiks izbūvētas siltum-
trases 2012 m garumā, kā arī 
katrā ēkā iebūvēts siltummez-
gls.

Šajā sakarā daudziem Ma-
donas iedzīvotājiem ir jautā-
jums, kāpēc ne manai mājai? 
Sniedzam skaidrojumu.

2016. un 2017. gadā grupa 
aktīvu Madonas iedzīvotāju 
apvienojās un vērsās Madonas 
novada pašvaldībā ar inicia-
tīvu par savu māju pieslēgša-
nu pie pilsētas centralizētās 
siltumapgādes sistēmas. Ne 
Madonas novada pašvaldī-
ba, ne arī SIA “Madonas Sil-
tums” aptauju par potenciā-
lajiem klientiem, kuri vēlētos 
pieslēgties apkurei, neveica. 
Tā bija tikai pašu iedzīvotāju 
iniciatīva. Taču finansējuma 
trūkuma dēļ, šī iniciatīva ne-
tika tālāk virzīta. Finansēju-
ma trūkuma dēļ tāpēc, ka tika 
lūgts daļējs finansējums arī 
no novada pašvaldības, kā arī 
paši privātmāju īpašnieki bija 
gatavi šajā procesā ieguldīt sa-
vus naudas līdzekļus. 

2018. gadā ar Madonas 
novada pašvaldības domes 
akceptu šie jau iesniegtie Ma-
donas iedzīvotāju iesniegumi 
tika izmantoti ES līdzfinan-
sēta projekta izstrādē. Tie po-
tenciālie klienti, kas pieteicās 
2016. un 2017. gadā un gaidīja 
3 gadus, arī tika iekļauti pro-
jektā.

Šobrīd SIA “Madonas Sil-
tums” ir saņēmis pieteikumus 
no 74 potenciālajiem klien-
tiem, un vēl ir iespējams pie-
teikties.

Ko mēs šobrīd varam solīt 
šiem 74 potenciālajiem klien-
tiem: 

1) Šis projektu plānošanas 
periods ir faktiski noslēdzies, 
kā informēja Ekonomikas mi-
nistrijas darbinieki, kas at-
bild par projektu plānošanas 
procesu, taču siltumapgādes 
projekti būs arī nākamajā 
plānošanas periodā. Kādas 
aktivitātes tiks atbalstītas 
nākamajos projektos, vēl nav 
zināms. Ja būs iespējams ie-
sniegt pieteikumu un saņemt 
ES līdzfinansējumu, tad SIA 
“Madonas Siltums” to arī da-
rīs;

2) Finansējums, vismaz 
siltumtrases izbūvei, tiks 
meklēts. 

Pateicamies un ceram arī 
uz turpmāku Madonas novada 
pašvaldības deputātu un dar-
binieku atbalstu šo projektu 
realizācijā.

SIA “Madonas Siltums” vārdā 
ULDIS LIELVALODIS, 

valdes loceklis 

 KF līdzfinansēti siltumapgādes projekti Madonas novadā

Pašā rudens sākumā Ļaudonas 
pagasta pārvaldē tapa zināms, 
ka ir iegūta iespēja  
no 21. oktobra līdz 27. oktobrim 
uzņemt mūsu pagastā 
četrpadsmit bērnus, kas dzīvo 
Ukrainā un kuru tēvi ir gājuši 
bojā, aizstāvot savu valsti tur 
notiekošajā karadarbībā. 

Notiekošais karš Ukrainas 
austrumos atstāj lielas sāpes 
Ukrainas ģimeņu sirdīs, tādēļ 
Ļaudonas pagasta pārvaldes 
mērķis, uzņemot bērnus, bija 
dot iespēju paplašināt viņu 
redzesloku, jauniešiem gūt 
spilgtu pieredzi, iepazīt jaunu 
kultūru un veicināt psiholo-
ģisko atslodzi pēc piedzīvotā 
savās mājās, baudot labu at-
pūtu.

22. oktobrī Andreja Eglī-
ša Ļaudonas vidusskolā pēc 
svinīgās Ukrainas karoga 
pacelšanas, skanot Ukrainas 
himnai, aizritēja sadraudzī-
bas pasākums, kura laikā jau-
nieši no Ukrainas iepazinās, 
sadraudzējās, iesaistījās da-
žādās aktivitātēs ar Ļaudonas 
aktīvajiem jauniešiem. Dienas 
gaitā jaunieši devās arī uz 
Madonas novada pašvaldības 
domi, lai tiktos ar priekšsē-
dētāju Agri Lungeviču, kā arī 

Ukrainas bērnu uzņemšana Ļaudonā

ciemojās novada uzņēmumā 
SIA „Madonas karameles”.

23. oktobrī pusaudži de-
vās galvaspilsētas Rīgas 
apmeklējumā – devās vizī-
tē uz Ukrainas vēstniecību, 
viesojās Rīgas Zooloģiskajā 
dārzā, un, protams, baudīja 
LIDO piedāvātos labumus!  
Vakarpusē, atgriežoties Ļau-
donā, jauniešiem tika piedā-
vāta iespēja aizvadīt sportis-
ku vakaru modernajā Andreja 
Eglīša Ļaudonas vidusskola 
sporta zālē. 

Trešajā viesošanās die-

nā, 24. oktobrī, bērni devās 
aizraujošā piedzīvojumā uz 
Gulbeni, lai laistos izbraucie-
nā ar bānīti maršrutā Gulbe-
ne-Alūksne. Bet vakarpusē, 
atgriežoties Ļaudonā, Ukrai-
nas bērnus sagaidīja radošs 
vakars Ļaudonas Bērnu un 
Jauniešu centrā „ACS”, kur 
tie batikoja T-kreklus.

25. oktobrī jaunieši tika 
uzņemti Ļaudonas kultū-
ras nama telpās, lai baudītu 
koncertu „Prieks kopā būt!”, 
kur dažādus priekšnesumus 
bija sagatavojuši gan Ļaudo-

nas PII „Brīnumdārzs”, gan 
A. Eglīša Ļaudonas vidussko-
las audzēkņi. Koncerta laikā 
tika pasniegtas arī ļaudoniešu 
un novada iedzīvotāju sarū-
pētās dāvanas – gan saldumi, 
gan kancelejas preces, gan 
skaistumlietas un citas node-
rīgas lietas, kas iepriecināja 
katra bērna sirdi. Pēc pasā-
kuma jaunieši devās uz Ļau-
donas pagasta bibliotēku, lai 
radoši un lietderīgi pavadītu 
brīvo laiku, veidojot popkorna 
turziņas, lai šīs dienas pēc-
pusdienā tās tiktu piepildītas 
ar popkornu, ko mieloties, 
Ļaudonas kultūras namā bau-
dot kino seansu.

26. oktobrī notika viesoša-
nās netradicionālajā saimnie-
cībā “Bieles”, kā arī Ļaudonas 
pansionātā, kur jauniešiem 
tika dota iespēja, veidot bro-
šiņas no filca materiāla. Jā-
piebilst, ka bērni saņēma arī 
dāvaniņas – adītus cimdiņus 
un pildspalvas. Dienas beigās 
Ļaudonas kultūras namā no-
risinājās sirsnīgs atvadu pa-
sākums, kurā bija iespēja da-
līties pārdomās par piedzīvoto 
visas nedēļas garumā.

Bet jau 27. oktobra rītā 
Ukrainas valsts karogs pie 
A. Eglīša Ļaudonas vidus-

skolas tika nolaists – Uk-
rainas karadarbības zonā 
cietušo ģimeņu bērni sāka ga-
tavoties garajam mājupceļam. 
Sirsnīgi pateicības vārdi – 
Ļaudonas pagasta pārvaldes 
vadītājam Artūram Portno-
vam, Madonas novada paš-
valdībai, Andreja Eglīša Ļau-
donas vidusskolas kolektīvam 
(arī apvienotās virtuves ko-
lektīvam); Rutai Vizānei un 
Birutai Boktai, kas nenogur-
stoši plecu pie pleca pavadīja 
laiku kopā ar jauniešiem un to 
skolotājām.

Paldies ikvienam, kas se-
koja līdzi Ukrainas bērnu 
uzņemšanai Ļaudonā – gan 
bērni, gan skolotājas šīs ne-
dēļas laikā izbaudīja kopīgos 
piedzīvojumus, vienojās saru-
nās, ļaujot iepazīties tuvāk un 
apjaust skaudro realitāti, kā-
da bērnus gaida atgriežoties 
mājās. 

Ukrainas bērnu pavadošās 
personas – Tetjana Tišenko 
un Nadija Kompaniecs no vi-
sas sirds saka lielu paldies vi-
siem, visiem – vēlot labu vese-
lību, mieru un iespēja kādreiz 
paviesoties Ukrainā.

KATRĪNA KĻAVIŅA 

Viesojoties uzņēmumā SIA “Madonas karameles”. A. VECKALNIŅA foto
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Š. g. 11. oktobrī Madonas 
novada multifunkcionālajā 
jaunatnes iniciatīvu centrā 
“KUBS” (MNMJIC “KUBS”) 
norisinājās ikgadējais Madonas 
novada jauniešu domes (MNJD) 
rīkotais Madonas novada 
Jauniešu rudens forums, kas 
kuplā skaitā pulcināja kopā 
Madonas novada jauniešus un 
darbiniekus. 

Šī gada tēma bija “Īsteno-
jam projekTU”, kur uzsvars 
tika likts uz Madonas novada 
pašvaldības atbalstītā jauniešu 
iniciatīvu projektu konkursa 
rezultātiem, kādi bija ieguvu-
mi un kas vēl nākotnē jāpiln-
veido. Forums tika atklāts ar 
muzikālu sveicienu, ko izpildī-
ja jauniete Loreta Māliņa, Ma-
donas novada priekšsēdētāja 
Agra Lungeviča iedvesmojošu, 
motivējošu uzrunu jauniešiem, 
kā arī atzinīgus vārdus un 
labus vēlējumus nākotnē tei-
ca Bērnu un jauniešu centra 
(BJC) direktore Alda Eglīte 
un MNMJIC “Kubs” vadītāja 
Ieva Repša, Madonas novada 
jauniešu domes aktīvistiem.

Kā pirmā norisinājās ak-
tuālā nodarbība “Jauniešu 
iniciatīvu projekti – Tu gribi 
par to parunāt”, ko vadīja Bēr-
zaunes BJA “Rīts” vadītāja 

Jaunās novada identitātes 
izstrādes procesā tika iesais-
tīti arī novada iedzīvotāji, lai 
noskaidrotu visbiežākās asoci-
ācijas un sajūtas attiecībā pret 
novadu. Līdzvērtīgi svarīgs 
bija arī redzējums “no malas”. 
Tā rezultātā, sadarbojoties 
ar grafiskā dizaina kompāni-
ju, pusgada laikā tapa jauna, 
mūsdienīga, novadu raksturo-
joša vizuālā identitāte. Stāsta 

“BrandBox” radošais direktors 
Ēriks Šulcs: “Kā jebkuram no-
vadam vai pilsētai, sarežģītā-
kais ir atrast un pareizi izcelt 
to īpašo, atšķirīgo, kas kon-
krētajam novadam piemīt. Bez 
tam, zīmolam ir ne tikai jābūt 
atraktīvam un tūristus pievel-
košam, tam ir jābūt tādam, ar 
ko var asociēties vietējie iedzī-
votāji. Tieši šis aspekts radoša-
jā procesā bija vissarežģītākais 

– atrast izteiksmes veidu, ar ko 
asociēt un asociēties, jo vien-
līdz nozīmīgu vērtību novadā 
ir daudz. Galvenais, ko gribē-
jām atrast, ir personiskums, 
lai jaunais zīmols nav tikai glīts 
simbols, bet gan spējīgs kaut ko 
ietilpīgu pateikt.

Manuprāt, esam atraduši 
ideālu zīmola esenci Madonas 
novadam – “Esam augstāk! 
Madonas novads ir augstākais 

novads Latvijā pēc fakta, bet 
kas pats svarīgākais – tas ir 
uz darbību aicinošs. Skatāmies 
augstāk! Darām augstāk! Dzī-
vojam augstāk! Mēs taču gri-
bam būt augstāk! Savukārt, 
zīmola grafiskais risinājums 
“MANA MADONA” dod ie-
spēju gan iedzīvotājiem, gan 
viesiem aizpildīt to ar savu pie-
redzi, emocijām un iecerēto – 
tātad padarīt to dzīvu!”

Ar jauno Madonas novada 
pašvaldības mājaslapu un zī-
mola vizuālās identitātes vad-
līnijām iespējams iepazīties 
www.madona.lv.

  
 Informāciju sagatavoja  

ILZE RIEKSTIŅA, 
 vecākā sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Madonas novadam jauna vizuālā identitāte

Aizritējis ikgadējais jauniešu forums

Iluta Ogorodņikova. Apskatīts 
tika – kas ir projekts? Madonas 
novada pašvaldības jauniešu 
iniciatīvu projekta konkursa 
nolikums, vērtēšanas kritēriji. 
Kā noteikt mērķi, uzdevumus 
rakstot projektus. Jaunieši 
praktiski paši izvirzīja sev uz-
devumus un mērķi, ko sasniegt 
tuvākajā laikā. Meklēja apkārt 
esošās problēmas, kuras varētu 
novērst ar projektu palīdzību. 
Caur teorētisku stāstījumu tika 
veikta praktiska darbošanās. 

Kā otra aktivitāte un pie-
redzes stāsts bija “Es reali-
zēju projektu! Un TU?”, kur 
pieredzē dalījās Ļaudonas jau-

niešu centra “ACS” aktīviste 
Katrīna Stafecka. Kā radās 
projekta ideja, tieši no problē-
mas, ka nebija pieturas. Kon-
krēti tika iztirzātas pozitīvās 
un problēmu puses, saskaro-
ties un realizējot jauniešu ini-
ciatīvu projektu “Jauna elpa 
pieturai”. Viens ir uzrakstīt 
projektu, otrs – to veiksmīgi 
realizēt. Katrīnas ieteikums 
bija – jāriskē un jāmēģina, jo, 
uz vienu mērķi virzoties, visa 
pasaule sadodas rokās!

Kā trešā aktivitāte bija rosi-
nošā nodarbība “TU esi pats la-
bākais projekts”, kur dalījās sa-
vā pieredzē jaunatnes projektos 

jauniešu trenere Dace Dzilna. 
Kā dzimst idejas par projektu? 
Kas es esmu? Ko es māku? Kas 
ir mani projekta biedri? Kāpēc 
es rakstu projektu? Izvērtē, ka 
šis projekts ir vajadzīgs? Caur 
tādu kā prizmu izgāja cauri 
projektu videi. Saistošas bija 
jauniešiem komandu spēles, 
kur varēja izvērtēt – vai patīk 
strādāt vienam, vai komandā? 
Šādā veidā nonākot pie izprat-
nes par savu lomu projektā.

Noslēgumā notika Madonas 
novada jauniešu domes vēlēša-
nas, kur ikviens no novada jau-
niešiem varēja pieteikt iepriekš 
savu kandidatūru, kandidāti 

sevi prezentēja pamatojot sa-
vu līdzdalību MNJD sastāvā. 
Vienbalsīgi tika ievēlēts jau-
nais MNJD sastāvs: Madara 
Lukaševica, Linda Rūtenber-
ga, Mārtiņš Smilga, Kristīne 
Kuprane, Dagnija Mežajeva, 
Kristiāna Pamše, Katrīna Lu-
kaševica, Kristaps Iļčukovs, 
Armanda Silabriede.

Informāciju sagatavoja  
IEVA REPŠA, 

Madonas novada 
multifunkcionālā jaunatnes 

iniciatīvu centra “KUBS” 
vadītāja

Kā rodas projekts? Kā to uzrakstīt un veiksmīgi realizēt? Jaunievēlētais Madonas novada jauniešu domes sastāvs.

Ideju un risinājumu piedāvājums logotipa iedzīvināšanā.
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Madonas novadam jauna vizuālā identitāte

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits 17. oktobrī Madonā solīja, ka 2021./2022. gadā gaidāmi 
ceļu infrastruktūras uzlabojumi 3 ceļu posmos Madonas novada teritorijā. Turēsim pie vārda!

Madonas novada pašvaldība piedzīvojusi strukturālas izmaiņas administrācijā, 
14. oktobrī par jauno izpilddirektori iecelta Vita Robalte. Veiksmi!

15. oktobrī atklāta LU ceļojošā izstāde Madonā un LU simtgadei par godu Mīlestības 
graviņā iestādīts ozols. Lepojamies, ka mums ir sava LU filiāle Madonā!

Aizvadītas spraigas Kultūras ministrijas organizētas diskusijas 16. oktobrī un sagatavoti 
priekšlikumi sabiedrības saliedētības veicināšanai. Cerams, tiks sadzirdēti.

Darba sanāksmē “Tūrisma brokastis” 29. oktobrī pulcējušies aktīvākie Madonas novada 
tūrisma pakalpojumu sniedzēji. Iezīmēti akcenti 2020. gada tūrisma sezonai.

18. oktobrī atklāts Lazdonas feldšerpunkts, atjaunojot iespēju Lazdonas pagasta, kā arī 
Praulienas pagasta Lazdona 1 ciema iedzīvotājiem saņemt primārās veselības aprūpes 
pakalpojumus. Veselību visiem!

No 20. līdz 25.oktobrim Praulienas pamatskola piedzīvoja 23. Ģitātāristu sesiju – muzikāli 
izglītojošas un jēgpilnas meistarklases profesionāļu vadībā. Vienoti mūzikā!

Emocionāli aizraujošs, muzikāli piesātināts, sajūsmas, gandarījuma un lepnuma sajūtu 
dāvājošs – tāds bija Madonas pūtēju orķestra 60 gadu jubilejas koncerts 26. oktobrī 
Madonas pilsētas kultūras namā. Daudz laimes!
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Novembrī – patriotu mēnesī – 
uz aktivitātēm un pasākumiem 
aicina Madonas muzejs.

Visu novembra mēnesi ielū-
kojies un izpēti Latvijas Kara 
muzeja ceļojošo izstādi “Gla-
bātāji”, kas vēsta par muzeja 
krājuma sargiem, muzeja dar-
biniekiem, kuri ik dienas krāj, 
glabā un apraksta priekšmetus 
un dokumentus. Izstāde ir vel-
tījums Latvijas Armijas 100-ga-
dei, un Latvijas Kara muzeja  
fotogrāfijas papilda Madonas 
muzeja krājuma priekšmeti, 
stāstot par karavīru ikdienu, 
Latvijas valsts veidošanās laikā 
būtiskiem notikumiem. Izstā-
dē apskatāms Lāčplēša Kara 
ordenis, Lāčplēša Kara ordeņa 
diploms un citi apbalvojumi un 
priekšmeti no muzeja krājuma.

No 11. līdz 18. novembrim 
muzejā notiks tradicionālā ra-
došo aktivitāšu “Latvijas nedē-
ļa”, kuras laikā skolēniem da-
žādu uzdevumu un nodarbību 

Lāčplēša dienā pieminam 
Latvijas brīvības cīnītājus. 
Jau tradicionāli šajā laikā 
Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja izstāžu zālēs 
piedāvājam apskatīt materiālus 
par Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieriem. Šogad eksponējam 
Jānim Zālem (1889–1942) 
1922. gadā piešķirto 
apbalvojumu. 

Lāčplēsis un ordeņa 
nosaukums

Kā savulaik ir izpētījis vēs-
tures zinātņu doktors Kārlis 
Dambītis, jau 1919. gada ok-
tobrī literāts, Tautas padomes 
loceklis Kārlis Skalbe Latvijas 
armijas cīņu pret Rietumkrie-
vijas brīvprātīgo armiju sim-
boliski salīdzināja ar Andreja 
Pumpura eposā „Lāčplēsis” 
aprakstīto, arī Daugavas kras-
tos notikušo Lāčplēša cīņu ar 
Melno bruņinieku, bet Lat-
vijas armijas karavīru cīņas 
sparu nodēvēja par „Lāčplēša 
garu”. Iedvesmojoties no šiem 
K. Skalbes vārdiem, tika no-
lemts šos cīnītājus, kuri īpašu 
varonību parādīja Neatkarības 
kara laikā, apbalvot ar ordeni, 
ko nosauca Lāčplēša vārdā. 
Šī ordeņa devīze ir: “Par Lat-
viju”, tā skices un zīmējumus 
izgatavoja mākslinieks Jānis 
Aleksandrs Liberts. Aversā 
centra medaljonā ir attēlots 
Lāčplēsis, kas cīnās ar lāci. 

Svinību diena un 
aizliegtie svētki

Šogad atzīmējām Latvijas 
armijas simtgadi. Simtgade ir  
arī simboliskajam Lāčplēša 
kara ordeņa dibināšanas datu-
mam – 1919. gada 11. novem-
bris – par godu Neatkarības 

Aicinām uz pasākumiem un radošām aktivitātēm  
Madonas muzejā Latvijas valsts svētku mēnesī

veidā būs iespēja uzzināt vairāk 
par Latvijas armijas izveidoša-
nas vēsturi, personībām no 
Madonas apkārtnes puses, kas 
darbojušās Latvijas valsts vai 
Latvijas armijas izveidē.

Latvijas nedēļas ietvaros 
15. novembrī plkst. 13.00 Ma-
donas muzejā pulcēsies Mado-
nas novada politiski represēto 
biedrības biedri, lai atzīmētu 
Latvijas valsts svētkus. Tā būs 

tikšanās ar vēsturnieku Induli 
Zvirgzdiņu, lai atminētos Lat-
vijas Neatkarības kara laiku, 
tā rezultātus un ieguvumus. 
Par muzikālo noskaņojumu rū-
pēsies J.Norviļa Madonas mū-
zikas skolas audzēkņi.

20. novembrī plkst. 12.00 
aicinām uz ikmēneša tikšanos 
senioriem, ciklā “Dzīves un 
mākslas krāsās”.

Lai veicinātu interesi par sa-
vas valsts vēsturi un šogad īpa-
ši par Latvijas armijas vēsturi, 
Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzejs organizē di-
vus konkursus pirmsskolas un 
skolas vecuma jauniešiem: 28. 
novembrī plkst. 13.00 notiks 
konkurss “Erudīts. Latvijas 
armijai 100” 9.–12. klašu skolē-
niem,  pieteikumus konkursam 
“Erudīts” aicinām iesniegt līdz 
22. novembrim. 

1.–17. novembrim aicinām 
iesniegt radošos darbus kon-
kursā “Latvijas armijai 100”. 
Radošo darbu konkursā var 

piedalīties pirmsskolas un sko-
las vecuma bērni no 4–16 gadu 
vecumam.  No 19. līdz 27. no-
vembrim iesniegtie radošie dar-
bi būs apskatāmi izstāžu zālēs, 
lai darbu vērtēšanā piedalītos 
ikviens muzeja apmeklētājs, 
nosakot Skatītāju simpātiju. 
Ar abu konkursu nolikumiem 
var iepazīties Madonas muzeja 
mājaslapā www.madonasmu-
zejs.lv, tālrunis informācijai – 
64822480 vai 64823844.

Lai gaišām un patriotiskām 
domām piepildīts Valsts svētku 
mēnesis! Lai atcerētos un pie-
minētu Latvijas Neatkarības 
kara varoņus un tos, kuri stā-
vēja pie Latvijas valsts izveido-
šanas, piespraudīsim sarkan-
baltsarkano lentīti.

Informāciju sagatavoja  
ZANE GRĪNVALDE, 

Madonas Novadpētniecības  
un mākslas muzeja 

Izglītojošā darba nodaļas 
vadītāja

Lāčplēša kara ordeņa biedrības 
izdevums “Lāčplēsis”. 1934. gada 
11. novembris. 

 Attēls no  
Madonas muzeja krājuma

kara kulminācijai ar Rīgas at-
brīvošanu no bermontiešiem. 
Lāčplēša Kara ordeni piešķīra 
par kaujas nopelniem Brīvības 
cīņās vai kā citādi sekmēju-
šiem valsts nodibināšanu, un 
pirmos septiņus iecēla Minis-
tru kabinets. Ordeņa statū-
tus apstiprināja 1920. gada 
septembrī, bet 11. novembrī 
Rīgā, Esplanādē, notika pir-
mā publiskā apbalvošanas ce-
remonija. Jau tik tradicionālā 
Lāčplēša diena ir piedzīvojusi 
pārmaiņas nosaukumā un pa-
plašinājusies arī saturā. Sā-
kotnēji tā bija Lāčplēša kara 
ordeņa pasniegšanas diena. 
1928. gadā ordeni pārtrauca 
pasniegt un tā kļuva vairāk 
par armijas svētku dienu. Jau 
1920. gadu sākumā bija nodi-
bināta Latvijas kara invalīdu 
savienība, un arvien vairāk 
izskanēja nepieciešamība pēc 
atbalsta veselību zaudējušiem 
karavīriem. Vēlāk mainījās arī 

11. novembra kā atzīmējamas 
dienas nosaukums. 1935. ga-
dā kara ministrs Jānis Balodis 
izdeva pavēli, ka 11. novembrī 
svinēs Armijas, Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieru, kara invalī-
du un Brīvības kara dalībnieku 
svētkus. 1939. gada 11. novem-
brī 20 gadus jaunā armija soļo-
ja pēdējā parādē pirms okupā-
cijas. Padomju laikā Lāčplēša 
dienā, kā arī 18. novembrī tika 
kontrolēts, skatīts, pārbaudīts, 
vai un kas dodas uz vietām, 
kas saistītas ar šiem datu-
miem. Madonas rajonā viena 
tāda īpaši “bīstama” vieta bija 
pie Oskara Kalpaka kapa Visa-
gala kapsētā. 

Atsākām svinēt  
Lāčplēša dienu

Sākoties Trešajai atmodai, 
1988. gada 11. novembrī pie 
Rīgas pils mūra tika iedegtas 
svecītes, tā iedibinot vienu no 
Lāčplēša dienas tradīcijām. 
Madonas rajonā pirmais pla-
šākais pasākums notika 1988. 
gada 6. novembrī Visagala kap-
sētā. Oficiāli tas tika veltīts 
tēlnieka Kārļa Zāles simtga-
dei – ar kapu sakopšanas tal-
ku un piemiņas brīdi. Visagala 
kapsētā pulcējās vairāk kā 130 
cilvēku – arī Madonas muze-
ja pārstāvji un folkloras kopa 
“Madonas skandinieki”. Šajā 
pasākumā piedalījās arī torei-
zējais Madonas mākslas skolas 
direktors Jānis Simsons. Arī 
11. novembrī pie O.Kalpaka 
pieminekļa esot pulcējusies 
ap desmit cilvēku grupa. 
J.Simsona runa “Pie Oskara 
Kalpaka kapa”, kas gadu vēlāk 
publicēta laikrakstā “Mado-
nas Atmoda”, datēta ar 1988. 
gada 11. novembri, tostarp arī 
rindas: “Iesim pelnīt Lāčplē-

ša ordeņus savā tautas frontē. 
Ne jau cīņā par desu, bet par 
garu, par kultūru, kas atšķir-
dama, vieno tautas. Pareizie 
vārdi gāžas dvēseles koridoros 
kā strēlnieku rotas – kāju dipo-
ņa, ieroču šķinda, kliedzieni, 
kas pamazām pāraug mūzikā, 
himnā, svinīgi sērā un monu-
mentālā, kas ceļas uz augšu un 
noslēdzas brīvības statujā ar 
vareniem mākoņiem fonā un 
augstām debesīm”. 

Ir pagājuši 30 gadi, kopš 
1989. gada 10. novembrī Lat-
vijas PSR Augstākā Padome 
pieņēma likumu “Par svētku 
un atceres dienām”, kas 11. 
novembri noteica par atceres 
dienu – Lāčplēša jeb Varoņu 
piemiņas dienu. Vēlākajā Lat-
vijas Republikas likumā “Par 
svētku, atceres un atzīmēja-
mām dienām” 11. novembris 
ir noteikts kā Lāčplēša diena. 
Šajā dienā pieminam un godi-
nām visus  Latvijas brīvības 
cīnītājus.

Madonā un Dzelzavā
Madonā 1988. gada rude-

nī notika sakopšanas talka 
Lisaskalna kapsētā, un 11. 
novembrī iedzīvotāji tika ai-
cināti uz piemiņas brīdi pie 
pieminekļa “Par Latvijas 
brīvību kritušiem varoņiem 
1919–1920”, atgādinot par šo 
datumu kā dienu ar Lāčplēša 
vārdu. 1989. gadā Dzelzavā 
uzcēla no jauna padomju laikā 
nojaukto pieminekli „Par tēvu 
zemi kritušiem”. Arī citviet sā-
kās piemiņas vietu apzināšana 
un sakopšana. Dzelzavu pie-
minu tāpēc, ka ar šo pagastu 
ir saistīts arī raksta sākumā 
minētais J. Zāle. Viņš dienēja  
7. Bauskas latviešu strēlnieku 
pulkā, tika ievainots un vēlāk 

dzīvoja Dzelzavas pagastā, 
1919. gadā cīnījās “Zaļās” ar-
mijas rindās Liezeres, Kraukļu 
un Cesvaines apkaimē. 1941. 
gada 10. jūnijā J. Zāli apcieti-
nāja un deportēja uz Krieviju. 
1942. gadā viņu notiesāja uz 
5 gadiem labošanas darbu no-
metnēs. Tas ir arī viņa nāves 
gads. No Dzelzavas pagasta 
Ješkāniem 1941. gada 14. jūni-
jā tika deportēti viņa sieva He-
lēna un 1924. gadā dzimušais 
dēls Jānis, kuri nonāca Kras-
nojarskas novadā. 

Madonas muzejā 
Pirmā izstāde, kas Mado-

nas muzejā iepazīstināja ar 
novadniekiem – Lāčplēša kara 
ordeņa kavalieriem, bija “Lā-
čplēša gaita” pirms 30 gadiem, 
un tās laikā tika organizēta 
tikšanās ar apbalvoto tuvinie-
kiem. 1989. gadā muzeja krā-
jumā nonāca arī Lāčplēša kara 
ordenis un citi materiāli par 
J. Zāli, ko muzejam nodeva vi-
ņa dēls Jānis. Gadu vēlāk tika 
veidota muzeja jaunieguvumu 
izstāde “Lāčplēša diena”, kad 
tika eksponēti materiāli par 
vairāk kā divdesmit Lāčplēša 
kara ordeņa kavalieriem. Par 
šo tēmu muzeja krājumā ir da-
žāda veida materiāli – fotogrā-
fijas, dokumenti, apbalvojumi, 
Lāčplēša kara ordeņa biedrī-
bas izdevumi “Lāčplēsis”. Lai-
ka gaitā periodiski ar krājumā 
nonākušajiem materiāliem par 
Lāčplēša Kara ordeņa kava-
lieriem ir iepazīstināti muzeja 
apmeklētāji. 

Informāciju sagatavoja 
LAIMDOTA IVANOVA, 

Madonas Novadpētniecības  
un mākslas muzeja  

speciāliste 

11. novembris – Lāčplēša diena

Jānim Zālem piešķirtais Lāčplēša Kara ordenis. 
Attēls no Madonas muzeja krājuma
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Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja izstāžu zālēs 
šī gada 2. novembrī, sestdien, 
plkst. 13.00 tika atklāta 
novadnieka, mākslinieka  
Agra Sāra izstāde “Gleznas”. 

Agris Sārs ir mākslinieks un 
pedagogs ar vairāk kā 35 gadu 
stāžu.  Ieguvis diplomu Latvijas 
Universitātes Filoloģijas fakul-
tātē, turpināja studiju gaitas 
Mākslas akadēmijā, kuru pa-
beidza 1990. gadā. Aktīvi pieda-
lās mākslas pasaules notikumos 
Latvijā kopš 1989. gada un jau 
28 gadus strādā Kusas pamat-
skolā  par direktoru.  Kopš 2018. 
gada vada Tēlotājmākslas studi-
ju “Madona”.

Mākslinieks neglezno katru 
dienu, tomēr par to domā pat-
stāvīgi: “Tas ir nozīmīgs mana 
dzīvesprieka avots. Gleznošana 
mani valdzina ar krāsām un 
izpausmes brīvību. Krāsu vielis-
kā struktūra, blīvums, smarža,  
bezgalīgās  kombināciju iespējas 
ir kā paralēlā pasaule ar savām 
mīklām un noslēpumiem.  Ne vi-

su glezniecībā varu izteikt vār-
dos un  loģiski pamatot. Tāpat 
kā tulkošana no vienas valodas 
citā ir niansēs ierobežota, tā arī 
gleznu izstāstīšana nav vienno-
zīmīga. Tomēr  zinu katras glez-
nas tapšanas stāstu un varu ar 
to dalīties. Stāvot jauna audekla 
priekšā, jūtos kā pirms ceļoju-
ma: ir satraukums un gaidas.”

Gleznošana un gleznotāja 
stāsti ir Agra Sāra dzīves daļa. 
Māksliniekam Latvijā ir bijušas 
vairāk kā 24 personālizstādes, 
tai skaitā Kusas pamatskolā, 
Lauteres kultūras namā, Ogres 
novadpētniecības muzejā, Bar-
kavas pamatskolā, Cesvaines 
novada domē, Biksēres parkā, 
Sarkaņu pamatskolā, Madonas 
novadpētniecības un mākslas 
muzejā. Viņa darbi ir pieda-
lījušies arī dažādās starptau-
tiskās izstādēs un simpozijos 
Vācijā, Igaunijā, Nīderlandē. 
Ar saviem darbiem piedalījies 
glezniecības plenēros Valmie-
rā, Madonā, Cesvainē, Talsos, 
Alūksnē, Limbažos, Daugavpilī 
un citur Latvijā.

Mākslinieka darbi atrodas 
Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzeja, Marka Rot-
ko mākslas centra Daugavpi-
lī, Madonas slimnīcas, Kusas 
pamatskolas, Vestienas pa-
gasta, Rīgas 7. vidusskolas, 
A.Pumpura Rīgas 11. pamat-
skolas, Barkavas pamatskolas, 
Cesvaines vidusskolas, Sarka-
ņu pamatskolas, Vaijes rāts-
nama, Vācijā, Haukkaranan 
koulu skolas  Somijā, Cesvaines 
kultūras nama krājumā, kā arī 
dažādu privātpersonu Vācijā, 
Polijā, Zviedrijā, Lielbritānijā, 
Somijā, ASV, Spānijā īpašumā.

Ar mākslinieka stāstiem 
gleznās var tikties izstādē “Glez-
nas” no  2. novembra, Madonas 
Novadpētniecības un mākslas 
muzeja izstāžu zālēs, lielajās zā-
lēs, Skolas ielā 10a.  Izstāde  būs 
apskatāma līdz 15. decembrim.

Informāciju sagatavoja  
ELĪNA KRUPKO, 

Madonas  Novadpētniecības un 
mākslas muzeja 

Mākslas nodaļas vadītāja

19. oktobra vakarā tautas namā 
“Kalnagravas” tika izdejots 
deju kolektīva “Labākie gadi” 
30 gadu jubilejas koncerts. 
Koncertprogrammā dejotāji bija 
iekļāvuši 15 dejas no vairāku 
sezonu repertuāra. 

“Labākie gadi” savā dar-
bības laikā iestudējuši ap 157 
dejām, no kurām pašlaik reper-
tuārā ir 38, atliek tikai vienreiz 
pamēģināt un var dejot koncer-
tā. Kolektīva repertuārs šajos 
30 gados ir raibu raibais. Ir de-
jas, kas ir obligātajā repertuārā 
uz izdejotas dažādos valsts mē-
roga svētkos, ir dejas, kas iepa-
tikušās koncertos citu kolektīvu 
izpildījumā un ir 18 dejas, ko 
kolektīvam veidojusi tā vadītā-
ja Daiga Maderniece. Jubilejas 
koncertprogrammā bija iekļau-
tas 5 Daigas jaunrades dejas.

Kolektīva dalībniekus vieno 
ne tikai mēģinājumi, koncert-
braucieni un dažādu svētku 
reizes, bet arī kopīgi atpūtas 
brīži, kolektīva iedibinātās 
tradīcijas, tāpat kādi kopīgi 
paveicami darbi, kas izjusti un 
izdzīvoti, palīdz arī veidojot un 
apgūstot jaunas dejas. To jūt 
un atzīst arī skatītāji, kas arī 
pēc šī koncerta teica: “Jūs vien-
kārši dejojat, izbaudot viens ot-
ru un deju”.

Koncertu kuplināja Mado-
nas kultūras nama folkloras 
kopa “Vērtumnieki”, ar ko ko-
pā “Labākie gadi” devās tālākā 
koncertbraucienā uz Franci-
ju. Pēc koncerta apsveikumi 
un laba vēlējumi turpmākam 
darbam izskanēja no Sarkaņu 
pagasta pārvaldes, Madonas 
novada pašvaldības, citiem tau-
tas nama “Kalnagravas” ama-

tiermākslas kolektīviem, ar ko 
nākas dalīt skatuvi saspring-
tajā mēģinājumu grafikā. Tā-
pat sveicēju pulkā bija citi deju 
draugi un, protams, draugi un 
tuvinieki, kas ir vislielākie at-
balstītāji gan ikdienā, gan svēt-
kos.

Jauniešu deju kolektīvs 
“Resgaļi” savā apsveikumā 
katram kolektīva dalībnie-
kam pasniedza nomināciju. 
Tika pasniegta arī balva “Zel-
ta pastala”, ko kopīgā lēmumā 
pasniedza Iritai Galejai un Nor-
mundam Ūdrim.

Deju kolektīva “Labākie ga-
di” 30 gadu jubilejas koncerts 
“Dejot ir laime” bija gan neliels 
ieskats vēsturē, gan dejas laiks 
šodien un radošu, dejisku domu 
lidojums nākotnē.

VALDA KĻAVIŅA

Deju kolektīva “Labākie gadi” 
30 gadu jubilejas koncerts 

Agra Sāra personālizstāde 

Kā iepriekš ziņots, jau no 8. oktobra notiek biļešu 
iepriekšpārdošana uz vēsturiskās kara drāmas “Dvēseļu 
putenis” seansiem. Filmas pirmizrāde notiks 8. novembrī 
19.00 vienlaicīgi visos Latvijas kinoteātros, tajā skaitā 
Madonas kinoteātrī “Vidzeme”. 

Skatītājiem, kuri izlēmu-
ši apmeklēt pirmizrādi 
Madonas kinoteātrī, no 
pulksten 18.30 līdz 19.25 
būs iespēja vērot tiešrai-
di no pirmizrādes sarka-
nā paklāja un atklāšanas 
ceremonijas Rīgā. Filmas 
seanss sāksies 19.25. Kā 
arī 14. novembrī skatītā-
jiem būs iespēja tikties 
ar filmas veidotājiem un 

radošo komandu Madonā. Tā kā filma prognozējama ļoti 
apmeklēta un interese par to ir liela, aicinām biļetes uz 
visiem filmu seansiem iegādāties laicīgi, lai izvairītos no 
nepatīkamiem pārsteigumiem un rindām pie biļešu kases. 
Biļetes uz visiem kino seansiem nopērkamas SIA “Biļešu 
paradīze” kasēs visā Latvijā, kā arī internetā www.bilesupa-
radize.lv. Kinoteātrī “Vidzeme” kase atvērta filmu demons-
trēšanas dienās stundu pirms pirmā kino seansa, kase 
tiek slēgta 15 minūtes pēc pēdējā seansa sākuma. Madonas 
Kultūras namā kase atvērta otrdienās 8.00–16.00, trešdienās 
10.00–17.00, ceturtdienās 12.00–19.00, piektdienās 10.00–
17.00, kā arī vienu stundu pirms maksas pasākumu sākuma.

Dvēseļu putenis (2019)

Žanrs: kara, drāma, vēsturiska
Vēsturiska kara drāma pēc strēlnieka Aleksandra Grī-

na romāna motīviem ved 100 gadus senā pagātnē. Sešpad-
smitgadīgais Artūrs dodas strēlniekos un kopā ar drau-
giem cīnās par brīvību – pat tad, kad neviens nezina, kurā 
pusē tā meklējama. Saviļņojošais stāsts ļauj skatītājam 
pieaugt kopā ar Artūru un jaundibināto Latvijas valsti, 
vērojot dzīvi ierakumos zēna acīm, pašaizliedzīgi stājoties 
pretī ienaidniekam, meklējot īstu mīlestību un mācoties no-
vērtēt brīvības cenu.

Filma latviešu, krievu un vācu valodā ar subtitriem 
latviešu valodā.

Līdz 12 g.v. neiesakām.
Filmas garums: 2h 03 min.
Izplatītājs: Forum Cinemas OU filiāle Latvijā.

Informāciju sagatavoja AIGARS NOVIKS, 
Madonas kinoteātra “Vidzeme” vadītājs

Filma “Dvēseļu putenis”  
Madonas kinoteātrī

Dejot – tā ir laime.                                                                                                                                   A. VECKALNIŅA foto
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Šodien Eiropas Savienības 
dalībvalstīs ar dažādiem 
pasākumiem kopš 2001. gada 
tiek atzīmēta Eiropas valodu 
diena 26. septembrī, kuras laikā 
īpaša uzmanība tiek pievērsta 
Eiropas valodām un par 
godu tam rīkotas arī dažādas 
aktivitātes skolās. 

Eiropas valodu diena ir arī 
latviešu valodas ne tikai kā 
dzimtās valodas un tautas gara 
vērtības, bet arī Eiropas Savie-
nības oficiālās valodas svētki. 
Tāpēc 26. septembrī JAK Bar-
kavas struktūrvienības skolā  
jauniešiem bija iespēja pieda-
līties dažādās aktivitātēs sais-
tībā ar Eiropas Valodu dienu. 
Izglītojamajiem šajā dienā bija 
iespēja pilnveidot un padziļināt 
izpratni par latviešu valodas 
lomu daudzkultūru sabiedrībā, 
saprast, ko man pašam nozīmē 
mana dzimtā valoda un iden-
titāte, kādas ir ārzemnieku 
domas par Latviju, latviešiem, 
dzīvojot šeit, Latvijā, uzzināt 
daudz dažādus interesantus 
faktus par valodu, Eiropas 
Valodu portfeli, Valodas Pasi, 
UNESCO. Kā arī par godu Ei-
ropas Valodu dienai Jēkabpils 
Agrobiznesa Koledžas BARKA-
VAS struktūrvienības skola no 
augusta mēneša aktīvi līdzdar-
bojas starptautiskā eTwinning 
projektā “European Day of 
Languages 2019”, kur projekta 
dibinātāja ir Isabelle Jassig-
neux (Franchville, Francija). 
“Valodu daudzveidība ir ceļš uz 
labāku starpkultūru izpratni”, 
tā uzskata pati projekta dibinā-
tāja. Projektā darbojās 60 skolu 
dalībnieki no 22 dažādām val-
stīm (Francija, Horvātija, Tur-
cija, Maķedonija, Polija, Spā-
nija, Portugāle, Itālija, Vācija, 
Čehija, Rumānija, Polija, Lie-
tuva, Grieķija, Somija, Beļģija, 
Serbija, Apvienotā Karaliste, 
Austrija, Slovēnija, Bulgārija, 

Latvija).
Projekta mērķis ir rosināt 

sabiedrībā apgūt valodas un 
dažādot apgūstamo valodu 
klāstu, lai sekmētu pluriling-
vismu un starpkultūru saprat-
ni; veicināt valodu un kultūru 
daudzveidību Eiropā, saglabā-
jot un aizsargājot to; parādīt 
valodu dažādību un daudzvei-
dību, veicināt valodu apguvi 
visa mūža garumā.

Šajā projektā piedalījās da-
žāda vecuma skolēni, sākot no 
sākumskolas līdz pat augst-
skolai. Skolēnu uzdevums bi-
ja radoši, vizuāli un digitāli 
veidot pastkartes, kuros re-
dzami ierakstīti 3 atslēgvārdi 
savā dzimtajā valodā: miers, 
mīlestība un tolerance, kā arī  
rakstīja vēstules angļu valodā 
un pa pastu tās nosūtījām  vi-
siem projekta partneriem. Vei-
dojām sadarbības uzdevumus 
arī starptautiskajiem partne-
riem, kā piemēram, piedalīties 
kahoot.com testā, lai viņi pār-
baudītu savas zināšanas par 
valodu, kā arī sadarbojāmies 
ar Vangažu vidusskolu Latvi-
jā, kurā vidusskolas jaunieši 
ar lielu prieku piedalījās mūsu 

erudīto jautājumu pārbaudē. 
Paldies par sadarbību Vangažu 
vidusskolas 10. klases angļu va-
lodas skolotājai Ilonai Ušake-
vičai un eTwinning vēstniecei 
Solvitai Vencjunai. Tāpat arī 
iepriecinājām pašus mazākos 
un jaunākos projekta dalībnie-
kus, kuriem mūsu skolas V1 
kursa skolēns Ričards Vucāns 
sagatavoja e-puzli ar Eiropas 
valodas kartīti sākumskolas 
skolēniem, izmantojot digitālo 
rīku jigsawplanet.com.

 Izglītojamajiem bija iespēja 
veikt dažādus atraktīvus digi-
tālos e-uzdevumus, sagatavot 
digitāli informāciju, vizītkarti 
par savu valsti, lai citu valsts 
skolu partneri labāk iepazītu 
mūsu valsts kultūru, tradīci-
jas, simbolus, un gala rezultā-
tā veidot pastkaršu izstādi un 
prezentēt savus darbus, kā arī 
pilnveidoja prasmes darboties 
TwinSpace platformā. Projekta 
darbība notika no augusta līdz 
oktobra mēnesim. Šajā eTwin-
ning projektā no Latvijas pie-
dalījās tikai mūsu skola, kurā 
sadarbojās dažādu priekšmetu 
skolotājas Mairita Smeltere, 
Raivita Sondore, Līga Krūmi-

ņa un skolas izglītojamie.
JAK Barkavas struktūras 

skolotāji ne tikai izglītojas, bet 
arī jau uzsākuši aktīvi līdzdar-
boties eTwinning projektos. 
Paldies jauniešiem un skolotā-
jiem, kuri darbojās šajā starp-
tautiskajā eTwinning projektā, 
nebaidoties papildus strādāt ne 
tikai ar saviem ierastajiem ik-
dienas darbiem, bet vēl pamēģi-
nāt darīt arī ko citu, netradicio-
nālu, vairāk izteikt un ģenerēt 
savas idejas, pilnveidojot paš-
izpausmi, izmantojot starp-
priekšmetu saikni un dažādus 
digitālos rīkus, iekļaujot to sa-
vā mācību priekšmetā. Prieku 
radīja arī komandas darbs, ku-
rā viens otru atbalstīja un palī-
dzēja. Priecājamies par dažādu 
valstu sadarbību, komunikā-
ciju, pieredzes apmaiņu, jo arī 
skolotājiem tā ir iespēja pilnvei-
dot savu profesionālo attīstību. 
Darba process bija interesants.

Informāciju apkopoja  
MAIRITA  SMELTERE, 

JAK Barkavas struktūrvienības 
latviešu valodas un  

literatūras skolotāja,  
projekta vadītāja

Ko dara bērni, no brīža, kad 
aizver skolas durvis līdz brīdim, 
kad ģimenes lokā sēžas pie 
vakariņu galda vai mājasdarbu 
pildīšanas? Mūzikas, mākslas, 
sporta nodarbības, interešu 
izglītības pulciņi, aizraujoši 
mirkļi kopā ar draugiem, rāma 
klaiņošana pa ielām, televīzija 
vai piedzīvojumi virtuālajā 
pasaulē?

Ar mērķi ļaut bērniem un 
jauniešiem radoši izpausties, 
rosinot aizdomāties par iespē-
jām saistoši, saturīgi un jēg-
pilni pavadīt savu brīvo laiku, 
Madonas Bērnu un jauniešu 
centrs aicina piedalīties radošo 
darbu konkursā “Starp skolu 
un mājām”. Savu brīvā laika 

pavadīšanas atspoguļojumu 
radošos darbos – zīmējumos, 
mēmēs, fotogrāfijās, konkursā 
var rādīt bērni un jaunieši vai-
rākās vecuma grupās.

Darbi, kas veidoti digitāli 
(fotogrāfijas, mēmes, datorgra-
fikas), iesniedzami jpeg vai png 
formātā, sūtot uz e-pastu: bjc@
madona.lv ar norādi “kon-
kurss”. Savukārt, zīmējumu 
oriģināli (dažādās tehnikās) 
A3 formātā, jāiesniedz Mado-
nas BJC metodiskajā kabinetā, 
Skolas ielā 8a, Madonā.  Iesūtot 
darbus,  jānorāda darba nosau-
kums, autora vārds, uzvārds, 
vecums, skolas nosaukums un 
kontaktinformācija (tālrunis, 
e-pasta adrese). 

Pirmajā kārtā darbus, at-

bilstoši noteiktajiem kritēri-
jiem (darba kvalitāte, atbilstība 
konkursa tematikai, oriģinali-
tāte), vērtēs žūrija – Madonas 
BJC pedagogi un pieaicinātie 
eksperti. Otrajā kārtā žūri-
jas izvirzītie darbi tiks nodoti 
skatītāju balsojumam sociālajā 
vietnē www.facebook.com, Ma-
donas BJC profilā. Katrā vecu-
ma grupā tiks noteikti trīs la-
bākie darbi žūrijas vērtējumā 
un skatītāju simpātiju balvas 
ieguvēji interneta balsojumā. 

Balvas un svinīga uzvarē-
tāju sumināšana būs!

Darbu iesniegšanas ter-
miņš – 31. novembris.

Mēs, Madonas BJC koman-
da priecāsimies, ja vizuālās 
mākslas stundās radītos,  jau-

niešu centros veidotos, kopā ar 
vecākiem darinātos vai draugu 
lokā tapušos mākslas darbos 
ieraudzīsim, cik košs un pie-
sātināts ir mūsu novada bērnu 
un jauniešu laiks starp skolu 
un mājām.

Ar pilnu nolikuma tekstu 
var iepazīties Madonas novada 
pašvaldības mājaslapā www.
madona.lv sadaļā “jaunie-
šiem” un sociālajā vietnē www.
facebook.com, Madonas BJC 
profilā.

Vēlot konkursa dalībniekiem 
radošu domas lidojumu, 

INDRA VEIPA, 
Madonas BJC jaunatnes 

darbiniece

“ VALODA ir tauta. VALODA ir dzeja. VALODA ir vēsture.  
VALODA ir zinātne. VALODA ir cilvēks”, saka  J. KlīdzējsTikšanās 

ar spilgtām 
personībām 
Madonas novada 
bibliotēkā 
11. novembrī  plkst. 13.30 
Madonas novada bibliotēkā 
aicinām gan vidusskolēnus, gan 
ikvienu interesentu ieklausīties 
rakstnieces Daces Judinas 
un mūziķa Artura Nīmaņa 
veidotajā koncertprogrammā 
“Simtgades stāsti un dziesmas” 
projekta “Latvijas skolas 
soma” ietvaros. Rakstnieci 
Daci Judinu uzrunājām pie 
mums paviesoties, pateicoties 
VKKF atbalstītajam projektam 
“Pārlapojam grāmatas kopā ar 
autoru”.

13. novembrī esam 
sagādājuši aizraujošu 
aktivitāšu programmu, 
kurā ikviens spēs rast kādu 
saistošu tematu: 

11.30 Europe Direct 
informācijas centra Gulbenē 
Madonas informācijas punkta 
organizētā Ziemeļvalstu 
diena Madonā – tikšanās ar 
mākslinieci Heli, ieklausoties 
stāstījumā, ielūkojoties 
spilgtākajos foto mirkļos no 
Ziemeļvalstu ekspedīcijām, un 
mākslinieces personālizstādes 
“Ziemeļi 001” atklāšana.  

“Izstāde ir veltījums, 
Ziemeļos atrodamās burvības 
saglabāšanai, šajā dabas 
procesu un cilvēka vērtību 
mainīguma gadsimtā, kad 
cilvēki bieži vairs nepievērš 
uzmanību ne apkārt 
notiekošajam, ne apkārtnes 
skaistumam. Šīs plašās un tik 
ļoti skaistās vietas, atrašanās 
nezināma sliekšņa priekšā, 
mums apkārt esošo ekoloģisko 
problēmu rezultātā, ir 
galvenais projekta tapšanas 
iemesls,” raksta māksliniece.

12.30 piedāvājam 
meistarklasi “TV, režija 
un rakstniecība”. Tā būs 
interesentu tikšanās ar 
režisori Virdžīniju Lejiņu un 
rakstnieku Jāni Lejiņu. 

13.30 priekšlasījumu 
“Satversme un Satversmes 
tiesa” sniegs Satversmes 
tiesas tiesnesis Asoc. 
prof., Dr.iur. Artūrs Kučs. 
Vienlaicīgi tiks atklāta 
Satversmes tiesas skolēnu 
zīmējumu un domrakstu 
konkursa izstāde “Satversme 
skolēnu acīm”.  Konkursā 
piedalījās arī Madonas 
pilsētas vidusskolas skolēni.

Savukārt 30. novembrī 
plkst. 11.00–12.00 Bērnu 
literatūras nodaļā piedāvājam 
UNESCO Latvijas Nacionālās 
Komisijas tīkla “Stāstu 
bibliotēkas” pasākumu  
ģimenēm “Stāsti par 
mums pašiem” – veidosim 
Ziemassvētku rotājumus, 
izmantojot krāsainās smiltis 
kopā ar Sandru Pulksteni.

Laipni aicinām!

Informāciju sagatavoja  
DAIGA POČA-LAPIŅA, 

Madonas novada bibliotēkas 
Pakalpojumu nodaļas vadītāja 

Aicina piedalīties radošo darbu konkursā
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ARONAS PAGASTĀ
4.–30. novembrim 
Multifunkcionālajā centrā  
“1. stāvs” un Kusas pamatskolā
Izstādes “Vai viegli būt jaunam?” 
un “LTF Madonas rajona 
nodaļai 30”. Ieeja bez maksas.

11. novembrī 17.30 
Multifunkcionālajā centrā  
“1. stāvs” Atmiņu vakars par 
Atmodas un barikāžu laiku.
Ieeja bez maksas. 
 
17. novembrī 15.00  
Lauteres kultūras namā 
Latvijas 101. dzimšanas dienai 
veltīts svētku koncerts. 
Ieeja bez maksas.

27. novembrī 17.00  
Kusas bibliotēkā
Pasākumu cikla “Izzinām 
Latviju” nodarbība “Latvijas 
rakstnieki”. Dalība bez maksas.
 
BARKAVAS PAGASTĀ
11. novembrī 16.00  
Centra kapi, Barkavas  
Svētā Staņislava Romas  
katoļu baznīca 
Lāčplēša dienas pasākumu 
programma. Dalība bez maksas. 
 
15. novembrī 18.00  
Barkavas kultūras namā 
Koncerts ar Ilzi Rijnieci un 
grupu “The Sound Effect”. 
Ieeja bez maksas. 
 
18. novembrī 17.00  
Barkavas kultūras namā 
Filma “Dvēseļu putenis”. 
Ieeja bez maksas. 

BĒRZAUNES PAGASTĀ
9. novembrī  12.00  
Bērzaunes pagasta  
bibliotēkā Sauleskalnā
Lāčplēša dienas pasākums.
Ieeja bez maksas.

11. novembrī
Lāčplēša dienai veltīts 
pasākums.
17.00 pulcēšanās pie Bērzaunes 
pamatskolas
Lāpu gājiens no Bērzaunes 
pamatskolas uz Bērzaunes 
evaņģēliski luterisko baznīcu. 
17.30 Bērzaunes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā
Koncerts. Piedalās Bērzaunes 
pamatskolas skolēni un 
dziesminiece Vita Krūmiņa.
Ieeja bez maksas.

17. novembrī 18.00 Bērzaunes 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
Operdziedātājas Sonoras Vaices 
un pianista Māra Žagara 
koncerts, veltīts Latvijas 
Republikas proklamēšanas 
gadadienai. Ieeja bez maksas.

DZELZAVAS PAGASTĀ
11. novembrī 15.30  
No Dzelzavas pamatskolas uz 
piemiņas vietu „Par Tēvu zemi 
kritušajiem” 
Lāpu gājiens, piemiņas brīdis 

un svecīšu nolikšana pie 
pieminekļa. 

16. novembrī 14.00  
Dzelzavas kultūras namā
Atpūtas pēcpusdienas koncerts. 
Ielūdz Valda Zandare.
Spēlē grupa no Cēsīm  
“Andrejs un draugi”.
Ieeja bez maksas.
 
17. novembrī 19.00  
Dzelzavas kultūras namā
Sarīkojums, veltīts Latvijas 
valsts dzimšanas dienai  
“Mēs esam Latvija”.
Ieeja bez maksas. 
 
17. novembrī 22.00  
Dzelzavas kultūras namā 
Svētku balle ar grupu 
“Liepavots”.
Balles laikā darbosies bufete. 
Ieejas maksa – 3.00 EUR.

18. novembrī 19.00  
Dzelzavas kultūras namā 
Filma “Dvēseļu putenis”.
Ieejas maksa – 3.00 EUR.

KALSNAVAS PAGASTĀ
15. novembrī 19.30  
Kalsnavas pagasta pārvaldes 
ēkas 4. stāva zālē
Latvijas Republikas 
proklamēšanas 101. gadadienai 
veltīts pasākums. Ieeja bez 
maksas.

15. novembrī 22.00  
Kalsnavas pagasta pārvaldes 
ēkas 2. stāva zālē  
Svētku balle. Spēlē “Aizezeres 
muzikanti”. Ieejas maksa – 3.00 
EUR.

20. novembrī 19.00  
Kalsnavas kultūras namā 
Filma “Dvēseļu putenis”.
Ieejas maksa – 3.00 EUR.

LAZDONAS PAGASTĀ
No 4. novembra  
Lazdonas bibliotēkā
Latvijai veltīta literatūras 
izstāde “Es skatos mostošās 
pasaules lielumā…”
Ieeja bez maksas.

16. novembrī 16.00  
Lazdonas pagasta pārvaldes 
zālē literāri muzikāla 
pēcpusdiena “Ar mīlestību 
Latvijai” – Latvija dzejā, 
dziesmās, atmiņās un mūzikā, 
kur neformālā gaisotnē aicināts 
piedalīties ikviens pasākuma 
dalībnieks ar kādu savu stāstu, 
dzejoli vai kādu citu aktivitāti. 
Dalība bez maksas.

LIEZĒRES PAGASTĀ
17. novembrī 19.00  
Liezēres kultūras namā 
Valsts svētku koncerts  
“Es dziedāšu par tevi,  
tēvu zeme…” Koncertā skanēs 
liezēriešu sirdsdziesmas.  
Piedalās pagasta pašdarbības 
kolektīvi, Liezēres pamatskolas 
un pirmsskolas izglītības 
iestādes audzēkņi.  
Ieeja bez maksas. 

17. novembrī 22.00  
Liezēres kultūras namā 
Svētku balle ar grupu  
“Kamēr jauni”. 
Ieeja bez maksas.

22. novembrī 19.00  
Liezēres kultūras namā
Filma “Dvēseļu putenis”.
Ieejas maksa – 2.00 EUR.

ĻAUDONAS PAGASTĀ
16. novembrī 19.00  
Ļaudonas kultūras namā
Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai 
veltīts svētku koncerts  
“...tinot mūža rakstu”.
Ieeja bez maksas.

16. novembrī 22.00  
Ļaudonas kultūras namā
Balle. Spēlē grupa “Māgas”.
Ieeja bez maksas.

18. novembrī 16.00  
Ļaudonā pie Aiviekstes tilta
Akcija “Gaišās domas Latvijai”.
Aicinām aizdegt svecīti par 
mūsu Latvijas gaišo nākotni. 

21. novembrī 19.00  
Ļaudonas kultūras namā
Filma “Dvēseļu putenis”.
Ieejas maksa – 3.00 EUR. 

MADONAS PILSĒTĀ
Novembrī  
Madonas novada bibliotēkā
Izstādes: abonementā “Latvijas 
novadu stāsti” un “Cilvēki 
Latvijas politikā”; Eiropas 
Savienības informācijas lasītavā 
“ES sargā mūs”; uzziņu lasītavā 
“Rakstu raksti”;
konferenču zālē Latvijas 
Universitātes Akadēmiskās 
bibliotēkas ceļojošā izstāde 
”Johana Kristofa Broces 
(1742–1823) devums Latvijas 
novadpētniecībā. Livonijas 
zīmējumu un aprakstu 
kolekcija” (līdz 12. novembrim);
bērnu literatūras nodaļā 
“Skaista mana tēvu zeme” 
(no 10. novembra);
Satversmes tiesas skolēnu 
zīmējumu un domrakstu 
konkursa izstāde “Satversme 
skolēnu acīm”  
(no 13. novembra).

Novembrī  
Madonas Novadpētniecības  
un mākslas muzeja  
izstāžu zālēs
Latvijas Kara muzeja ceļojošā 
izstāde “Glabātāji”, kas veltīta 
Latvijas Armijas simtgadei. 
Izstādi papildina krājuma 
priekšmeti no Madonas 
Novadpētniecības un mākslas 
muzeja krājuma. Lāčplēša Kara 
ordenis, Lāčplēša Kara ordeņa 
Diploms, dažādi Latvijas 
armijai nozīmīgi apbalvojumi 
un priekšmeti.

Novembrī  
Madonas pilsētas kultūras namā
Madonas pilsētas kultūras 
nama mākslas studijas 
dalībnieku darbu izstāde.

Vides monitorā  
Saieta laukumā
Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja vēsturnieku 
veidotā prezentācija ar krājuma 
materiāliem, kas stāsta 
par Lāčplēša dienas vēsturi 
Madonā un novadā.

8. novembrī 19.00 
kinoteātrī “Vidzeme”
Kinoseanss. Filmas “Dvēseļu 
putenis” Latvijas pirmizrāde 
Madonā. Kara drāma.
Ieejas maksa – 3.00 EUR. 
Biļešu iepriekšpārdošana 
www.bilesuparadize.lv un 
visās “Biļešu Paradīze” biļešu 
tirdzniecības vietās, Madonā 
Tirgus ielā 5 (kinoteātrī 
“Vidzeme”) un Raiņa ielā 12 
(Madonas pilsētas kultūras 
namā). 

9. novembrī 14.00 un 17.00 
kinoteātrī “Vidzeme”
Kinoseanss. “Dvēseļu putenis”. 
Kara drāma.
Ieejas maksa – 3.00 EUR.  
Biļešu iepriekšpārdošana.

10. novembrī 16.00 un 19.00 
kinoteātrī “Vidzeme”
Kinoseanss. “Dvēseļu putenis”. 
Kara drāma.
Ieejas maksa – 3.00 EUR.  
Biļešu iepriekšpārdošana.

11.–18. novembrim  
Madonas Novadpētniecības  
un mākslas muzejā
Radošo aktivitāšu Latvijas 
nedēļa. Lūgums skolēnu grupas 
pieteikt, zvanot uz tālruni. 
64823844.

11. novembrī 13.30 
Madonas novada  
bibliotēkā
Literāri muzikāla programma 
“Simtgades stāsti un 
dziesmas”.
Piedalās dzejniece Dace 
Judina un komponists Artūrs 
Nīmanis.
16.00 Poruka ielā
Svecīšu iedegšana. Stiprās 
tautasdziesmas lasa Beāte 
Ozoliņa, muzicē dziesminieks 
Edgars Šubrovskis.
17.30 Madonas pilsētas  
kultūras namā
Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas 
skolas audzēkņu koncerts.
18.45 no Saieta laukuma uz 
piemiņas vietu Liseskalna 
kapos Lāpu gājiens. Saieta 
laukumā muzicē folkloras kopa 
“Vērtumnieki”.
19.45 Liseskalna kapos
Piemiņas brīdis.
Visos pasākumos ieeja bez 
maksas.
13. novembrī  
Madonas novada bibliotēkā 
11.30 Tikšanās ar mākslinieci 
Heli, personālizstādes  
“Ziemeļi 001” atklāšana.
12.30 Tikšanās ar Virdžīniju 
Lejiņu un Jāni Lejiņu.
13.30 Priekšlasījumu 
“Satversme un Satversmes 
tiesa” sniegs Satversmes tiesas 
tiesnesis Asoc.prof., Dr.iur. 
Artūrs Kučs. Satversmes 
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2019. gada novembris
Madonas novada pašvaldības 

informatīvs izdevums.
Izdevējs –   

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

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”. 

MADONAS NOVADA

tiesas skolēnu zīmējumu un 
domrakstu konkursa izstādes 
“Satversme skolēnu acīm” 
atklāšana.
Ieeja bez maksas.

14. novembrī 19.00  
kinoteātrī “Vidzeme”
Kinoseanss. “Dvēseļu putenis”. 
Kara drāma.
Tikšanās ar filmas radošo 
komandu.
Ieejas maksa – 3.00 EUR. 
Biļešu iepriekšpārdošana. www.
bilesuparadize.lv un visās “Biļešu 
Paradīze” biļešu tirdzniecības 
vietās, Madonā Tirgus ielā 
5 (kinoteātrī “Vidzeme”) un 
Raiņa ielā 12 (Madonas pilsētas 
kultūras namā).

15. novembrī 12.00  
Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja izstāžu zālēs
Tikšanās ar Madonas 
novada politiski represēto 
apvienības biedriem, atzīmējot 
Valsts svētkus. Tikšanās ar 
vēsturnieku Induli Zvirgzdiņu. 
Par muzikālo noskaņojumu 
rūpēsies Jāņa Norviļa Madonas 
Mūzikas skolas audzēkņi.
Ieeja bez maksas.

15. novembrī 18.00 Madonas 
pilsētas kultūras namā 
Madonas novada pašvaldības 
apbalvojumu pasniegšanas 
ceremonija.

17. novembrī 19.00 kinoteātrī 
“Vidzeme”
Kinoseanss. “Dvēseļu putenis”. 
Kara drāma.
Ieejas maksa – 3.00 EUR. 
Biļešu iepriekšpārdošana www.
bilesuparadize.lv un visās “Biļešu 
Paradīze” biļešu tirdzniecības 
vietās, Madonā Tirgus ielā 
5 (kinoteātrī “Vidzeme”) un 
Raiņa ielā 12 (Madonas pilsētas 
kultūras namā).

18. novembrī pulksten 17.00 
Madonas pilsētas kultūras namā
Latvijas Republikas 
Proklamēšanas 101. gadadienas 
svētku koncerts.
Koncertā piedalās Miks 
Dukurs, Intars Zommers, 
Liene Eglīte, Gints Smukais, 
jauktie kori “Madona” un “Lai 
Top!”, “Perpetuum Ritmico”. 
Koncertu vada Gints Andžāns. 
Ieeja bez maksas. Ieejas kartes 
ir pieejamas visās “Biļešu 
Paradīze” biļešu tirdzniecības 
vietās visā Latvijā, arī Madonā 
Raiņa ielā 12 (Madonas pilsētas 
kultūras namā) un Tirgus ielā 
5 (kinoteātrī “Vidzeme”).
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21. novembrī 19.00  
kinoteātrī “Vidzeme”
Kinoseanss. “Dvēseļu putenis”. 
Kara drāma.
Ieejas maksa – 3.00 EUR. 
Biļešu iepriekšpārdošana 
www.bilesuparadize.lv un 
visās “Biļešu Paradīze” biļešu 
tirdzniecības vietās, Madonā 
Tirgus ielā 5 (kinoteātrī 
“Vidzeme”) un Raiņa ielā 12 
(kultūras namā).

23. novembrī 19.00  
kinoteātrī “Vidzeme”
Kinoseanss. “Dvēseļu putenis”. 
Kara drāma.
Ieejas maksa – 3.00 EUR. 
Biļešu iepriekšpārdošana.

28. novembrī 13.00  
Madonas Novadpētniecības  
un mākslas muzeja  
izstāžu zālēs
Erudīcijas konkurss  
9.–12. klašu skolēniem 
“Erudīts. Latvijas Armijai 
100”.  Ar konkursa nolikumu 
ar iepazīties muzeja mājaslapā 
www.madonasmuzejs.lv. 

MĀRCIENAS PAGASTĀ
9. novembrī 16.00  
Mārcienas pagasta pārvaldes 
ēkas pagalmā
“Lāčplēša diena Mārcienā”. 
Sportiskas aktivitātes. 
Ugunskura iedegšana un 
sarunas pie tā. Svecīšu 
nolikšana. Lūgums  paņemt 
līdzi svecīti. Dalība bez maksas.
 
16. novembrī 19.00  
Mārcienas kultūras namā 
Valsts svētku svinīgais 
pasākums “Mirklis Latvijai”.
Piedalās Sauleskalna tautas 
nama un Mārcienas kultūras 
nama pašdarbības kolektīvi. 
Ieeja bez maksas. 
 
16. novembrī 22.00  
Mārcienas kultūras namā 
Balle kopā ar grupu “Ilūzija”. 
Ieeja bez maksas. 

MĒTRIENAS PAGASTĀ
11. novembrī 17.30  
Mētrienas centrā  
pie piemiņas akmens  
Lāčplēša dienai veltīts Lāpu 
gājiens un piemiņas brīdis. 
 
16. novembrī 18.00  
Mētrienas tautas namā 
Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai 
veltīts koncerts. 
Ieeja bez maksas. 
 
16. novembrī 21.00  
Mētrienas tautas namā 
Svētku balle kopā ar Skuju 
ģimeni. Ieeja bez maksas. 

OŠUPES PAGASTĀ
15. novembrī 20.00 
Degumnieku tautas namā 
Latvijas Republikas 

proklamēšanas gadadienai 
veltīts sarīkojums.  
Ieeja bez maksas.

16. novembrī 14.00 
Degumnieku multifunkcionālajā 
centrā “13 km”
Tikšanās ar aktrisi  
Ievu Florenci-Vīksni.
Ieeja bez maksas.

17. novembrī 12.00  
Degumnieku  
multifunkcionālajā centrā  
“13 km” 13 kilometru garš 
plogging skrējiens par godu 
Latvijai. Dalība bez maksas.

17. novembrī 16.00  
Degumnieku tautas namā 
Režisores Guntas 
Gaidamavičas dokumentālā 
filma “Palikt pa vidu.  
Lubāna klānos”. 
Ieeja bez maksas. 

PRAULIENAS PAGASTĀ
11. novembrī 17.30  
Praulienas centra laukums – 
Vistiņlejas kapi
Lāpu gājiens un spēka 
dziesmas Latvijas brīvības 
cīnītāju piemiņai.

16. novembrī 18.00  
Praulienas pamatskolas zālē
Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai 
un ģenerāļa Jāņa Ezeriņa 
piemiņai veltīts svētku 
koncerts “Ar gaismu sirdī”.
Pēc pasākuma svētku balle.
Ieeja pasākumos  
bez maksas.
SARKAŅU PAGASTĀ
8. novembrī 15.00  
Tautas namā “Kalnagravas” 
Svētku koncerts. Piedalās 
tautas nama “Kalnagravas”  
amatiermākslas kolektīvi. 
Ieeja bez maksas. 

VESTIENAS PAGASTĀ
11. novembrī 17.00  
no Vestienas muižas uz 
Novadnieku aleju 
Lāpu gājiens. Piemiņas brīdis 
“Lāčplēša dienai – 100”.

11. novembrī 18.00  
Vestienas tautas namā 
Tikšanās ar Latvijas  
Aizsargu organizācijas 
pārstāvjiem – aizsargiem. 
Ieeja bez maksas. 
 
16. novembrī 20.00  
Vestienas tautas namā 
Svētku koncerts  
“Vecās skatuves stāsts”. 
Ieeja bez maksas. 
22.00 Svētku balle. 
Ieeja bez maksas.

Informāciju apkopoja un 
sagatavoja INGA ARĀJA, 

Madonas novada pašvaldības 
galvenā speciāliste, kultūras 

darba organizatore
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