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Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

MADONAS NOVADA

 Priecīgus Ziemassvētkus 
   

Svētku aktivitātes
Saieta laukumā

21. decembrī

Plkst. 17.00 – Svinīgā tirdzi-
ņa atklāšana. Uzstāsies Mado-
nas kultūras nama folkloras 
kopa “Vērtumnieki”, kas ie-
vadīs latviskās paražās, atgā-
dinās par īstenām tradīcijām 
Ziemassvētku laikā – tiks sa-
kurti lielie ugunskuri, vilksim 
bluķi.
 

22. decembrī  

Plkst. 17.00 – garīgo dziesmu 
vakars kopā ar Bērziņu ģime-
ni (Septītās dienas adventis-
tu Madonas draudze) un Ļau-
donas pagasts jaukto kori “Lai 
top!”.
 

23. decembrī

Plkst. 17.00 – Ziemassvētku 
izklaidējošā programma visai 
ģimenei ar Rīgas Jauniešu Leļ-
ļu teātri un Ziemassvētku vecī-
ti. 
 

24. decembrī 

Plkst. 10.30 un 11.30 – spē-
lēs un izklaidēs Madonas pūtē-
ju–rūķu ansamblis, skandinot 
un iedimdinot Ziemassvētkus 
visā Madonā.

26. decembrī 

Plkst. 10.30 un 12.00 – bal-
tus un pūkainus brīnumus lie-
liem un maziem demonstrēs 
iluzionists un triku meistars 
Krišjānis Kallings.
 

Ziņa mazākajiem 
novadniekiem:

Ziemassvētku vecīša palīgi – 
rūķi – Saieta laukumā būs kat-
ru dienu – gan lielajā rūķu mā-
jā, gan aiz katra egles zara, 
kāds varbūt paslēpies strūkla-
kā, kāds uz domes mājas jum-
ta. Tiem j āvēro bērni un jāno-
lemj – zem eglītes likt dāvanu 
vai bērza žagariņus.

un laimīgu  Jauno gadu!

Gaidāmi pasākumiem bagāti 
ziemas mēneši

19. decembrī Madonas uzņēmēju dienas ietvaros tiks 
paziņots Madonas novada tūrisma informācijas centra or-
ganizētā konkursa “Madonas novada garša” uzvarētājs.

Šogad īpaši domāts par Ziemassvētku noskaņas radīša-
nu pilsētā. No 21. līdz 27. decembrim Saieta laukumā dar-
bosies Ziemassvētku tirdziņš „Rūķu māja”, kurā varēs ie-
gādāties tuvu un tālu amatnieku izstrādājumus, kā arī 
dažādus gardumus vēdera priekam. Lai apmeklētājus pa-
sargātu no ziemas sala un vēja, tas tiks organizēts zem 
jumta – speciālā teltī. Darbosies radošās darbnīcas un no-
tiks dažādi pasākumi visas svētku nedēļas garumā!  

Janvārī Smeceres silā gaidāmas atklātās biatlona sa-
censības, kad pārbaudīt savas spējas šajā sporta veidā va-
rēs ikviens. Februārī notiks suņu pajūgu skriešanās sacen-
sības un lielais tautas slēpojums. Informācija par šiem  un 
citiem pasākumiem tiks publicēta pašvaldības mājaslapā 
www.madona.lv Tūrisma sadaļā.

 

Cienījamie Madonas novada iedzīvotāji!
Gada nogalē atskatāmies uz izdarīto un  iezīmējam jaunas ieceres 
nākamajam gadam. Rudenī noslēdzās pēdējie 2007. – 2013. 
gada ES fondu plānošanas perioda projekti. Izdarīts ir daudz – 
sakārtota pilsētas un pagastu ielu infrastruktūra, realizēti apjomīgi 
ūdenssaimniecības, pašvaldības iestāžu energoefektivitātes un 
citi projekti visā novadā. Esam vieni no aktīvākajiem ES fondu 
apguvē Latvijā un plānojam šo statusu saglabāt arī nākamajos 
gados. Esam uzsākuši ļoti nepieciešamo novada izglītības iestāžu 
reorganizāciju ar mērķi sakārtot novada izglītības iestādes atbilstoši 
demogrā� skajai situācijai. 

Mēs varam lepoties ar savu novadu, tā skaisto dabu – 
Vidzemes augstieni, Lubāna līdzenumu, dabas rezervātiem, zaļajiem 
mežiem un ezeriem. Taču lielākais lepnums esat Jūs, novadnieki. 
Paldies visiem, kas ar savu darbu, idejām un labajām domām 
dara novadu stipru! 

Lai visiem šie Ziemassvētki mierpilni, lai sirdī mājo prieks un mājās 
pārticība. Jaunajā gadā novēlu vairāk ticības saviem spēkiem, 
lai izdodas realizēt iecerēto! Sagaidīsim nākamo gadu ar labām 
domām, lielām idejām un lepnumu par savu novadu!

ANDREJS CEĻAPĪTERS,
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Ziemassvētku   
tirdziņa  
darba laiks

21. decembrī 12.00–19.00
22. decembrī 12.00–19.00
23. decembrī 12.00–19.00 
24. decembrī 10.00–14.00
25. decembrī – Tirdziņš slēgts
26. decembrī 10.00–14.00
27. decembrī 10.00–14.00

Gaidīsim tirdziņā Saieta laukumā!

EDĪTES MIĶELSONES foto     
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Ziemassvētku un Jaungada 
sagaidīšanas pasākumi 

Aicinām piedalīties 
konkursā 
„Skaistākais 
Ziemassvētku 
noformējums”

Tuvojoti es Ziemassvētkiem, 
māju logos, pagalmos, ap jum-
tiem parādās gaismiņu virtenes 
un dekorācijas, kas izdaiļo ap-
kārtni un rada svētku noskaņu. 
Lai novērtētu čaklos Madonas 
novada iedzīvotājus, novada 
pašvaldība organizē konkurss 
„Skaistākais Ziemassvētku no-
formējums”. Konkursā varēs 
piedalīties visi Madonas nova-
da privātmāju iedzīvotāji, uz-
ņēmumi un iestādes. 

Balvu fonds – 2500 eiro.

Noformējumu Madonas pil-
sētā vērtēs 3 kategorijās:
• Privātmāju noformējums;
• Uzņēmumu un sabiedris-

ko ēku noformējums;
• Valsts un pašvaldības ies-

tāžu ēku noformējums;

Pagasta pārvaldes vadība iz-
virza vienu objektu apbalvoša-
nai sava pagasta teritorijas ie-
tvaros. 

Konkursa norises kārtība:

• Objektu dalībai konkursā 
var pieteikt no 2015. gada 
1. decembra līdz 2015. gada 
27. decembrim (ieskaitot);

• Konkursam pieteikumu ie-
sniedz elektroniski, sūtot 
uz e-pastu: edite.mikelso-
ne@madona.lv;

• Konkursam iesūtītos pie-
teikumus vērtēs žūrija, 
kā arī iedzīvotāji, balso-
jot http://www.madona.lv.

• Konkursa nolikums un pie-
teikuma anketa – Madonas 
novada pašvaldības mājas-
lapā www.madona.lv. 

A� šaA� ša

Ziemassvētku dāvanu 
saņemšana Madonas pilsētā 

deklarētajiem bērniem 
vecumā līdz 6 gadiem, kuri 

neapmeklē pirmsskolas 
izglītības iestādes.

21. decembrī 
Madonas Bērnu un jauniešu 
centrā “Kubs” 16.00–17.00. 
Vecākus un bērnus priecēs 
Madonas BJC leļlu teātris 

“Delveri”.
Ja nav iespējams ierasties 

21. decembrī, dāvanas varēs 
saņemt Sociālajā dienestā, 

Parka ielā 4, 
28. un 29. decembrī 

9.00–12.00, 13.00–17.00.

Vairāk informācijas –
pie Kristīnes Veispales, 

tel. 26692928.

pavakarēt pie tējas tases.  
Pasākums bez maksas.

2016. gada 1. janvārī 00.30 
Lazdonas pag. pārvaldes zālē
Jaungada balle. Spēlēs Sergejs 
Bogdanovs. Iepriekš piesakoties pa 
tālruni 28660854 var rezervēt vietu 
pie galdiņa. Ieejas maksa: 2,00 €.

LIEZĒRES PAGASTĀ

19. decembrī 10.30 līdz 12.30 
Liezēres KN
Ziemassvētku tirdziņš. 
Tirgotājiem lūgums dalību pieteikt 
pa telefonu 26623172.

20. decembrī pulksten 11.00 
Liezēres kultūras namā
Ziemassvētku pasākums pagasta 
pirmsskolas vecuma bērniem.

26. decembrī 19.00 
Liezēres kultūras namā
Teatrāls uzvedums ar dziesmām 
un dejām pēc Pētera Ētera darba 
motīviem “Brūtgāns krāsnī”. 
Ieeja bez maksas.

ĻAUDONAS PAGASTĀ

2016. gada 1. janvārī 00.30 
Ļaudonas pagasta KN
Jaunā gada balle kopā ar grupu 
“Kad sanāk”. Ieejas maksa: 1,50 €.

MADONAS PILSĒTĀ

No 14. līdz 18. decembrim 
no 11.00 līdz 15.00 Madonas 
Novadpētniecības un mākslas 
muzeja izstāžu zālēs
Radošo aktivitāšu nedēļa 
“Ziemassvētkus gaidot” – 
gatavosim senos, tradicionālos 
latviešu svētku rotājumus, kopīgi 
mācīsimies tradīcijas.

15. decembrī 9.30–13.00 
Madonas novada pašvaldības 
ēkas 3. st. zālē
Reģionālais skolēnu mācību 
uzņēmumu Ziemassvētku tirdziņš.

16. decembrī 12.00 Madonas 
Novadpētniecības un mākslas 
muzeja izstāžu zālēs
Tikšanās ar senioriem, pasākumu 
cikla „Dzīves un mākslas krāsās” 
ietvaros. Ieeja bez maksas.

17. decembrī 19.00 
Madonas pilsētas KN
Ziemassvētku koncerts 
“Kad mīlestība dzimst…”
Piedalās A.Krauze, Z.Muktupāvels, 
J.Lūsēns, Madonas Valsts 
ģimnāzijas koris. 
Biļetes cena: 10,00, 12,00, 15,00 €. 
Biļešu iepriekšpārdošana.

19. decembrī 15.00 
Madonas pilsētas KN
“Ritmikas deju kolektīviem – 60”. 
Ziemassvētku koncerts 
“Uzdāvini prieku!”. 
Ieeja bez maksas.

20. decembrī 17.00 
kinoteātrī „Vidzeme”
Kinoseanss “Snūpijs un Čārlijs 
Brauns: Riekstiņu filma”. 
Biļetes cena: 1,50 € un 2,50 €.

20. decembrī 19.00 
kinoteātrī „Vidzeme”
Kinoseanss “Zvaigžņu kari: Spēks 
mostas”. Līdz 12 gadu vecumam 
neiesaka. Biļetes cena: 2,50 €.

22. decembrī 19.00 
kinoteātrī „Vidzeme”
Kinoseanss “Zvaigžņu kari: 
Spēks mostas”.
Līdz 12 gadu vecumam neiesaka. 
Biļetes cena: 2,50 €.

23. decembrī 15.00 un 19.00 
kinoteātrī „Vidzeme”
Kinoseanss “Snūpijs un Čārlijs 

Brauns: Riekstiņu filma”. 
Biļetes cena: 1,50 € un 2,50 €.

26. decembrī 15.00 
Madonas pilsētas KN
Kokļu ansambļa “Rasa” jubilejas 
koncerts „Ziemas mirdzumā” ar 
jauktā kora “Madona” piedalīšanos. 
Ieeja bez maksas.

27. decembrī 13.00 
Madonas pilsētas KN
Ziemassvētku pasākums visai 
ģimenei – izrādīte “Koklītes 
ceļojums” ar rotaļām un dančiem 
pēc izrādes. Ieeja bez maksas.

31. decembrī no 23.30 
Saieta laukumā
Sagaidīsim Jauno gadu kopā!
24.00 Svētku uguņošana; 
pēc uguņošanas diskotēka visām 
paaudzēm ar populārāko latviešu 
un pasaules mūziku. 
Ieeja bez maksas.

2016. gada 1. janvārī 00.30 
Madonas pilsētas KN
Jaungada balle. Spēlē grupa 
“Kiwi”. Biļetes cena: 3,00 €. 
Darbosies kafejnīca.

MĀRCIENAS PAGASTĀ

18. decembrī 17.00 
Mārcienas pamatsk. zālē
“Ziemassvētkos viss ir skaists, 
viss ir krāsains, viss ir raibs”.
Piedalās pirmsskolas izglītības 
iestādes grupiņas un pamatskolas 
skolēni. Ieeja bez maksas.

22. decembrī 11.00 
Mārcienas pamatsk. zālē
Uz leļļu teātra izrādi “Vecīša 
cimdiņš” un “Cirks”  tiek aicināti 
pirmsskolas vecuma bērni, kas vēl 
neapmeklē bērnudārzu. Piedalās 
Madonas Bērnu un Jauniešu centra 
leļļu teātris. Ieeja bez maksas.

26. decembrī 15.00 
Mārcienas kultūras namā 
Koncerts 
„Paraugies Ziemassvētku debesīs”.
Piedalās Mārcienas kultūras nama 
pašdarbības kolektīvi. 
Ieeja bez maksas.

2016. gada 1. janvārī 00.30 
Mārcienas kultūras namā
Jaungada nakts ballīte. 
Sekojiet informācijai!

27. decembrī 13.00 
Mārcienas kultūras namā 
Ziemassvētku pasākums senioriem 
“Ak, eglīte, ak eglīte”. Piedalās 
kultūras nama pašdarbības 
kolektīvi. Ar groziņiem.

MĒTRIENAS PAGASTĀ

18. decembrī 20.00 
Mētrienas tautas namā
Atpūtas vakars Mētrienas 
sportistiem. Ieeja ar ielūgumiem. 

19. decembrī 13.00 
Mētrienas tautas namā
Ziemassvētku ieskaņas pasākums 
bērniem. Ieeja bez maksas.

23. decembrī 20.00 
Mētrienas tautas namā
Ziemassvētku koncerts. Koncertā 
piedalās Mētrienas tautas nama 
pašdarbības kolektīvi. 
Ieeja bez maksas.

23. decembrī 22.00 
Mētrienas tautas namā
Ziemassvētku balle. Spēlē grupa 
„Kad sanāk”. Ieejas maksa: 2,00 €.

OŠUPES PAGASTĀ

20. decembrī 18.00 
Degumnieku tautas namā

Cēsu zvanu ansambļa koncerts. 
Svētku sajūtu baudīsim caur 
maigajām un dzirkstošajām zvanu 
skaņām. Ieejas maksa: 1,00 €.

23. decembrī 19.00 
Degumnieku tautas namā
Trio Mediante  (Laine Liepiņa, 
Zane Jankuna, Māris Rozenfelds) 
piedāvā vienreizēju ziemas 
koncertprogrammu. 
Ieeja bez maksas.

28. decembrī 11.00 
Degumnieku tautas namā
Eglīte pagasta pirmsskolas vecuma 
bērniem. Amatierteātris 
„Cits Modelis” dāvās izrādi 
„Pēcis un Ziemassvētku vecītis”.

30. decembrī 22.00 
Degumnieku tautas namā
Vecgada balle. 
Jūsu priekam spēlēs grupa 
„Apvedceļš”. 
Ieejas maksa: 1,00 €.

PRAULIENAS PAGASTĀ

2016. gada 1. janvārī 00.30 
Praulienas skolas zālē
Jaungada balle kopā ar grupu 
„VILX”. Galdiņu rezervēšana, 
zvanot uz tālruni 27825165. 
Ieejas maksa: 3,00 €.

SARKAŅU PAGASTĀ

Tautas nama „Kalnagravas” 
foajē apskatāmas 
Agra Sāra gleznas.

20. decembrī 16.00 
tautas namā „Kalnagravas”
Noskaņu vakars “Kādas Dzintara 
tautas hronika”. Imanta Ziedoņa 
dzeja, Agra Sāra gleznas. Izpilda 
Aronas pagasta pirmsskolas 
izglītības iestādes “Sprīdītis” 
kolektīvs. Režisore Silvija Čurkste. 
Ieeja bez maksas.

2016. gada 1. janvārī 01.00 
tautas namā „Kalnagravas”
Jaungada nakts balle. Spēlē grupa 
“Leivēri”. Ieejas maksa: 3,00 €.

9. janvārī 8.00 
tautas namā „Kalnagravas” 
Sarkaņu pagasta amatiermākslas 
kolektīvu koncerts “Esi sveiks 
Jaunais gads!”. Ieeja bez maksas.

VESTIENAS PAGASTĀ

15. decembrī 17.00
Ziemassvētku pasākums 
pensionāriem un iedzīvotājiem ar 
īpašām vajadzībām. Ieeja bez maksas.

18. decembrī 16.00 
Vestienas tautas namā
Vestienas pamatskolas eglīte. 
Ieeja bez maksas.

22. decembrī 16.30 
Vestienas tautas namā
Vestienas pirmskolas eglīte 
“Ziemassvētki Kaķīša dzirnavās”. 
Ieeja bez maksas.

31. decembrī 20.00 
Vestienas tautas namā
Vecgada pasākums. Vestienas 
amatierteātra “Aušas” skats uz 
vecgadu. Ieeja bez maksas.

Informāciju 
apkopoja un sagatavoja

INGA ARĀJA,
Madonas novada pašvaldības

galvenā speciāliste, kultūras 
darba organizatore;

tālr. 64860579, 27868891
inga.araja@madona.lv
http://www.madona.lv

ARONAS PAGASTĀ

15. decembrī 16.00 
Kusas centrā  
Lielās svētku egles iedegšana.

26. decembrī 16.00 
Lauteres kultūras namā 
Ziemassvētku koncerts “Svētku 
laiks”. Koncerts ir Aronas pagasta 
pārvaldes dāvana iedzīvotājiem.

30. decembrī 22.00 
Lauteres kultūras namā 
Vecgada balle. Viesosies grupa 
,,Nakts ekspresis” no Varakļāniem. 
Ieejas maksa: 4,00 €. 
Lūgums galdiņus rezervēt laicīgi. 
Tālrunis: 26531050.

BARKAVAS PAGASTĀ

26. decembrī 19.00 
Barkavas kultūras namā
Pasākums 
“GADA BARKAVIETIS 2015”
pasākuma laikā būs iespēja atstāt 
bērnus rotaļu istabā, uz ko iepriekš 
obligāti jāpiesakās līdz 
22. decembrim pa tālruni 
20047048. Balle kopā ar grupu 
“Kad sanāk”. Ieeja bez maksas.

30. decembrī 16.00 
Barkavas kultūras namā
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas 
vecuma bērniem.

BĒRZAUNES PAGASTĀ

27. decembrī 15.00 
Sauleskalna tautas namā
koncerts Vecgada noskaņās. 
Ieeja bez maksas.

2016. gada 1. janvārī 00.30 
Sauleskalna tautas namā
Jaunā gada sagaidīšanas balle kopā 
ar grupu “Rolise”. 
Ieejas maksa: 2,00 €.

DZELZAVAS PAGASTĀ

20. decembrī 11.00 
Dzelzavas pamatskolā 
Eglīte pagasta pirmsskolas 
vecuma bērniem, kuri neapmeklē 
pirmsskolas izglītības iestādi.

29. decembrī 13.00 
Dzelzavas pamatskolā
Ziemassvētku koncerts. 
Eglītes sarīkojums pagasta 
vecākajai paaudzei.

KALSNAVAS PAGASTĀ

25. decembrī 11.00 
Kalsnavas kultūras namā
Svētku eglīte Kalsnavas pagasta 
bērniem, kuri neapmeklē 
pirmsskolas izglītības iestādes.

25. decembrī 14.00 
Kalsnavas kultūras namā
Svētku eglīte Kalsnavas pagasta 
vecākajai paaudzei.

25. decembrī 19.00 
Kalsnavas kultūras namā
Ziemassvētku koncerts “Zvani un 
sveces...”. Ieeja bez maksas.

25. decembrī 21.00 
Kalsnavas kultūras namā
Ziemassvētku balle.
Ieejas maksa: 2,00 €.

LAZDONAS PAGASTĀ

19. decembrī pulksten 13.00 
Lazdonas pag. pārvaldes zālē
Jauniešu centra „Kodols” jaunieši 
sagatavojuši K.Apškrūmas ludziņu 
„Ziemassvētki Rūķu bodē”. Īpaši 
gaidīti pensionāri. Pēc pasākuma 
– iespēja jauniešu centriņa telpās 
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Palielina 
pamatkapitālu

Palielina SIA „Ma-
donas slimnī-

ca” pamatkapitālu par EUR 
22298,00, izdarot naudas  ie-
guldījumu pamatkapitālā no 
Madonas novada pašvaldības 
nesadalītajiem budžeta līdzek-
ļiem, pretī saņemot attiecīgu 
kapitāla daļu skaitu.

Atbalsta SIA “Madonas 

slimnīca” pieslēgšanu Madonas 
pilsētas centrālajai siltumapgā-
des sistēmai.

Atbalsts biedrībai

Piešķir biedrībai „Mēs sa-
viem bērniem” līdzfinansēju-
mu EUR 900,00 projekta „De-
ju un kustību terapija bērniem 
un jauniešiem invalīdiem” īste-
nošanai no pašvaldības  budže-
ta nesadalītajiem līdzekļiem.

Komunālā saimniecība

Piešķir finansējumu EUR 
12978,00 apmērā SIA „Mado-
nas namsaimnieks” pamatka-
pitāla palielināšanai no dabas 
resursu budžeta līdzekļiem ar 
mērķi uzlabot atkritumu sa-
vākšanu, šķirošanu, labiekār-
tot šķiroto atkritumu laukumu.

Piešķir Nekustamā īpašuma 
uzturēšanas dienestam EUR 
5625,68 konteineru laukuma 

izbūvei – no dabas resursu bu-
džeta līdzekļiem. Piešķir SIA 
“B&L projekti” EUR 111,32 
projektēšanas pakalpojumu ap-
maksai.

Sports

Piešķir Madonas pilsētas 1. 
vidusskolai EUR 1331,00 divu 
biatlona gāzes pneimatisko šau-
teņu iegādei no novada budžeta 
nesadalītajiem līdzekļiem.

Piešķir EUR 637,00 Bēr-
nu un jaunatnes sporta sko-
las transporta līdzekļa izdevu-
mu segšanai no novada budžeta 
nesadalītajiem finanšu līdzek-
ļiem.

Piešķir Bērnu un jaunatnes 
sporta skolai EUR 1450,60 bi-
atlonistu un slēpotāju treniņ-
nometnei Zviedrijā no novada 
budžeta nesadalītajiem finanšu 
līdzekļiem.

Mārcienas pagastā

Nolemj paredzēt 
EUR 26199,24 Ma-
donas novada paš-

valdības 2016. gada budžetā 
pašvaldības dzīvojamās mājas 
Meža ielā 1, Mārcienā jumta ko-
ka konstrukciju daļējai atjauno-
šanai un jumta seguma maiņai.

Piešķir EUR 6794,15 saka-
ru komunikāciju tīkla izbūvei 
Mārcienas pansionātā no Ma-

donas novada pašvaldības so-
ciālā budžeta pabalstiem pare-
dzētā atlikuma. 

Mētrienas pagastā

Piešķir Mētrienas pagas-
ta pārvaldei EUR 2850,00 par 
veiktajiem darbiem pagasta 
pārvaldei piederošā dīķa tīrīša-
nā un peldvietas krasta tīrīša-
nā – no novada dabas resursu 
nodokļa atlikuma.  

Piešķir � nansējumu

Piešķir finansējumu Vidze-
mes jauno talantu atbalsta fon-
dam EUR 2500,00 5. Starptau-
tiskajam Jāņa Norviļa pianistu 
konkursam un pedagogu apmā-
cību organizēšanai 2016. gada 
janvārī. Finansējumu piešķirts 
no pašvaldības 2016. gada izglī-
tības pasākumu budžeta līdzek-
ļiem. 

Piešķir finansējumu EUR 

5000,00 Madonas Valsts ģim-
nāzijas jauktā kora ceļa izde-
vumu segšanai braucienam uz 
Itāliju 2016. gada aprīļa mēne-
sī, lai piedalītos V Starptautis-
kajā koru pavasara festivālā pie 
Gardas ezera. Finansējumu ie-
plānots pašvaldības 2016. gada 
izglītības pasākumu budžetā.

Palielina pamatkapitālu

Piešķir finansējumu SIA 

„Madonas Siltums” EUR 
8470,00 pamatkapitāla palieli-
nāšanai, projekta izstrādei un 
autoruzraudzībai objektam “Sil-
tumtrase no Saules ielas 34A uz 
Rūpniecības ielu 38, Madonā” 
no novada pašvaldības budžeta 
nesadalītajiem līdzekļiem.

Sagatavoja LAIMA LIEPIŅA,
Administratīvās nodaļas 

vadītāja
 Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties  www.madona.

lv vai klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1

Liezēres pagastā

Ieceļ Jolantu Stepi-
ņu par Liezēres pa-
matskolas direktori 

no 2015. gada 1. decembra.

Atbalsts ģimenēm

Atļauj iegādāties Ma-
donas novada pašvaldības 
pirmsskolas vecuma bērniem 
un vispārizglītojošo skolu 

skolēniem Ziemassvētku pa-
ciņas. Piešķir finansējumu 
EUR 3,70 apmērā vienam iz-
glītojamajam no budžetā ēdi-
nāšanai paredzētajiem lī-
dzekļiem.

Piešķir papildus � nansējumu 
pansionātiem

Piešķir papildus finansēju-
mu Madonas novada pansionā-
tiem medikamentu un higiēnas 

preču iegādei EUR 1240,00 no 
2015. gada budžeta pabalstiem 
paredzēto līdzekļu atlikuma.

Madonas novada pašvaldības domes 29. oktobra sēdes 
lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes 17. novembra 
ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes 26. novembra sēdes 
lēmumu pārskats

Īstenots projekts “Centralizētās 
siltumapgādes sistēmas siltumpārvades 
efektivitātes paaugstināšana 
Madonas novada Barkavas ciemā” 
Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/007

SIA “Barkavas KPS” ar 
Kohēzijas fonda atbalstu sa-
darbībā ar Latvijas inves-
tīciju un attīstības aģentū-
ru ir īstenojis projektu Nr. 
PC S /3 .5 .2 .1 .1 /14 /06 /007 
“Centralizētās siltumapgā-
des sistēmas siltumpārvades 
efektivitātes paaugstināša-
na Madonas novada Barka-
vas ciemā”, projekta īsteno-
šanas termiņš 06.03.2015. 
– 15.11.2015.

Projekts tika realizēts Ko-
hēzijas fonda programmas 
„Infrastruktūra un pakalpo-
jumi” papildinājuma 3.5.2.1.1. 
apakšaktivitātes „Pasāku-
mi centralizētās siltumap-
gādes sistēmas efektivitātes 
paaugstināšanai” ietvaros, lī-
gums ar VA „Latvijas In-
vestīciju un attīstības aģen-
tūra” Nr. L-PCS-15-0118, 
(projekta identifikācijas Nr. 
PCS/3.5.2.1.1/14/06/007).  

Kohēzijas fonda līdzfinan-
sējums šajā projektā ir 40%. 
Kopējās izmaksas ir 84995,92 

EUR, no tām attiecināmās iz-
maksas ir 77900,12 EUR, KF 
finansējums 31160,04 EUR, 
Madonas novada pašvaldības 
finansējums – 29070,00 EUR.

Projekta mērķis ir samazi-
nāt siltumenerģijas zudumus 
centralizētā siltumapgādes 
pārvades sistēmā Madonas no-
vada Barkavas ciemā, rekons-
truējot daļu siltumtrašu, kas ir 
fiziski un morāli nolietojušās. 
Projekta rezultātā ir būtiski 
uzlabots SIA „Barkavas KPS” 
pamatlīdzekļu lietošanas po-
tenciāls, kas nodrošinās kva-
litatīva siltumapgādes pakal-
pojuma sniegšanu Barkavas 
ciemā. SIA „Barkavas KPS” 
izbūvētās siltumtrases plāno 
uzturēt un apsaimniekot vis-
maz piecus gadus pēc projek-
ta īstenošanas. Paredzamais 
enerģijas samazinājums jeb ie-
taupījums (megavatstundās) 
projekta paredzētajā posmā ir 
455 MWh/gadā, savukārt at-
jaunojamo energoresursu – ku-
rināmā (zāģu skaidas) ietaupī-

jums – līdz 1000  m3ber/gadā.
Madonas novada Barkavas 

pagasts Barkavas ciema sil-
tumtrases rekonstrukcija un 
būvniecība veikta (posma ga-
rums 0,5307 km), t.sk. atzars 
uz Barkavas Svētā Staņislava 
Romas katoļu baznīcu 0,0642 
km, atzars uz Barkavas pa-
matskolu 0,0835 km, siltum-
trases Lazdu ielā, Skolas ielā, 
Jaunatnes ielā 0,383 km. Re-
konstrukcijas ietvaros ir veik-
ti zemes darbi, jaunu siltum-
trašu būvniecība, ceļa un ielas 
seguma, zālāja atjaunošanas 
darbi.

 Projekta ietvaros tika no-
drošināta tehniskā projek-
ta izstrāde (SIA “Proris”), 
būvdarbu veikšana (SIA “Sa-
nart”), būvuzraudzība (SIA 
“Madonas siltums”), autoruz-
raudzība (SIA “Proris”) un 
publicitātes pasākumi. 

INESE SOLOZEMNIECE, 
projektu sagatavošanas un 

ieviešanas speciāliste

Kopš decembra sākuma pie 
Madonas Sarkanā Krusta 
komitejas telpām Parka ielā 4, 
Madonā ir novietoti 2 konteineri 
lietoto mantu savākšanai, 
kuri iegādāti sadarbībā  ar 
nodibinājumu „CEMEX Iespēju 
fonds”, īstenojot  projektu 
„Palīdzēsim viens otram”.

Katru mēnesi humānās palī-
dzības izsniegšanas punktu  ap-
meklē vismaz 100 novada iedzī-
votāji. Šajā punktā cilvēki var 
saņemt mantas un tehniskos 
palīglīdzekļus, kā arī ziedot sa-
vas mantas. Līdz šim nebija no-
teiktas vietas, kur atstāt lietotās 
mantas ārpus humānās palīdzī-
bas izsniegšanas punkta dar-
ba laika. Kā ērtāko risinājumu 
šai problēmai saskatījām kon-
teineru iegādi un novietošanu 
pie humānās palīdzības izsnieg-
šanas telpas durvīm. Tā kā Sar-
kanā Krusta Madonas komiteja 
ir labdarības organizācija, ku-
ras rīcībā ir ierobežoti finansiā-
lie līdzekļi, tad priecājāmies par 
nodibinājuma “CEMEX Iespē-

Latvijas Sarkanais Krusts informē

ju fonds” izsludināto projektu 
konkursu, un pieteicām arī savu 
projektu šo konteineru iegādei.

 Latvijas Sarkanais Krusts 
darbojas kā palīgs valsts  un 
pašvaldību institūcijām humā-
nās palīdzības jomā un savu ie-
spēju robežās sniedz atbalstu 
sociāli mazaizsargātajiem ie-
dzīvotājiem (trūcīgajiem, maz-
no drošinātajiem, cilvēkiem ar 
invaliditāti, no ieslodzī juma 
vietām atbrīvotajām perso-
nām u.c.), kā arī sociālajā jo-
mā strādājošajām iestādēm. 

Sakām lielu paldies nodi-
binājumam “CEMEX Iespēju 
fonds” par sadarbību un atbal-
stu labo nodomu realizēšanai!

INESE ZĀLĪTE,
LSK Madonas komitejas 
brīvprātīgā un projekta 

„Palīdzēsim viens otram” 
asistente
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“Lazdonas pagasts ir mazākais 
novadā ar platību 22,26 km2 
jeb divas Madonas. Padomju 
laikā pagasta teritorija 
saimniecisku interešu 
rezultātā krietni sarukusi 
– lauksaimniecības zemes 
atdotas kaimiņiem,” stāsta un 
kartē rāda pagasta pārvaldes 
vadītājs Jānis Rieksts. “Tā nu 
palicis kompakts pagasts – 
meža zona un Lazdonas ciems”. 
Jānis Rieksts dzimis Madonā, 
bet lielāko daļu dzīves 
pavadījis Lazdonā. 

Kas pēdējo gadu laikā paveikts 
pagastā, ko vēl gribētos 
izdarīt?

Jau, ienākot novadā, bijām 
sakārtojuši ūdens un kanali-
zācijas sistēmu, šobrīd esam 
SIA „Madonas ūdens” apgādī-
bā. 2009. gadā uzsākām Dārza 
ielas rekonstrukciju, kuras re-
zultātā tika atjaunoti 0,8 km 
ielas seguma, sakārtota ap-
gaismes infrastruktūra. 2009. 
gada beigās projekta “Ener-
goefektivitātes paaugstināša-
na Madonas novada izglītības 
un pašvaldības iestāžu ēkās” 
ietvaros atjaunojām pagasta 
ēkas fasādi, kurā atrodas gan 
pagasta pārvalde, gan biblio-
tēka, gan pirmsskolas grupas, 
gan bērnu un jauniešu centrs 
„Kodols”. Tādas pamata lietas 
esam sakārtojuši. 

Lielākā problēma, kas bū-
tu jāatrisina, ir jautājums par 
Lazdonas muižas un netālu 
esošās atpūtas bāzes (sarkanā 
ķieģeļu ēka pie Lazdonas eze-
ra) sakārtošanu. Pašlaik tās ir 
atstātas pamestībā. Starp citu, 
Lazdonas muiža un piensaim-
nieks šeit bija jau pirms Ma-
donas.  Ēkas ir privātīpašumā, 
tāpēc šo situāciju ir grūti at-
risināt. To saimniekiem prin-
cipā neinteresē, kas notiek ar 
ēkām.  Bet par to ir jādomā, jā-

Tepat esam – Madonas priekšpilsētā
Iedzīvotāju skaits Lazdonas pagastā uz 01.07.2015. (PMLP dati) – 719,

t.sk. – sievietes – 385, vīrieši – 334

Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas 
vecumam (līdz 15 gadu vecumam)

Iedzīvotāju skaits 
darbspējas vecumā 

Iedzīvotāju skaits pēc darbspējas 
vecuma (pēc 62 gadu vecuma)

Bērnu skaits 
0–6 gadi

Bērnu skaits 
7–18 gadi

Bērnu skaits 
0–18 gadi

Iedzīvotāju skaits Lazdonas pagastā

Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Rieksts.

mēģina atrisināt šī situācija. 
Ceļa posms skolas līdz pie-

turai kādreiz bija bez apgais-
mojuma, bet tur taču staigā 
bērni, tāpēc, domājot par viņu 
drošību, izveidojām jaunus ap-
gaismes stabus. Skolas jumts 
ir novecojis, ir nepieciešama tā 
maiņa. Ceram uz domes depu-

tātu atbalstu, lai to varētu iz-
darīt jau nākamajā gadā. Paši 
saviem spēkiem esam izveido-
juši spēļu laukumu bērniem, 
protams, to vajadzētu uzlabot. 

Lai arī pagasts ir mazs, tajā 
koncentrējies prāvs pulks 
spēcīgu uzņēmumu, tas 
noteikti ir liels ieguvumus 
pagasta iedzīvotājiem.

Jā, liela daļa novada spē-
cīgo uzņēmumu te atrodas. 

Piemēram, AS „Lazdonas 
pien saimnieks”, ”Balticovo” 
ražotne, metālapstrādes uz-
ņēmums „Temtogs”, “Volvo” 
centrs, arī sporta un atpūtas 
bāze „Smeceres sils” ir Lazdo-
nas pagastā! Tā ka paskaitiet, 
kas paliek Madonai? (smejas)  
Jā, mums tiešām ir daudz lie-

lu uzņēmēju, bet, neskatoties 
uz to, ir arī bezdarbs. Lai arī 
uz pagasta iedzīvotāju skaitu 
tas nav liels, kādi 20 cilvēki ir 
tā sauktie „profesionālie bez-
darbnieki”. Daļa no tiem ne-
maz negrib strādāt, pietiek ar 
pabalstu. Daļa visu mūžu strā-
dājuši fermās un nemaz nedo-
mā apgūt kādu jaunu speciali-
tāti. Bet iespējas strādāt ir. 

Lazdonā atrodas viena no 
skolēnu skaita ziņā mazākajām 
skoliņām. Kāda situācija 

ir šobrīd? 

Skolā mācās 57 skolēni, ma-
zākais skolēnu skaits ir pirma-
jās klasēs, tur izveidotas apvie-
notās klases. Taču pamatskolas 
posmā bērnu pietiek. Tiek ves-
ti bērni no Sarkaņiem, jo ne vi-
siem patīk lielās skolas. Mums 
skola atrodas meža ielokā, pa 
kokiem lēkā vāverītes. Var iz-
iet svaigu gaisu paelpot. At-
brauciet, paskatieties! 

Vispār pagastā bērnu pie-
tiktu arī vidusskolai, taču liela 
daļa izvēlas mācīties Madonā. 
Madona ir tuvu, tur ir intere-
šu izglītības iespējas – mūzi-
kas, mākslas, sporta skola. Ja 
vecāki mācījās Madonā, turpi-
not tradīciju, arī bērnus ved uz 
kādu no pilsētas izglītības ies-
tādēm. 

Kā pagasta dzīvi ietekmē 
Madonas tuvums?

Es domāju, ka pozitīvi. Pi e-
mēram, mums nav sava kultū-
ras nama, visi pasākumi notiek 
pagasta pārvaldes zālē, kurā 
vietas pietiek 50–60 cilvēkiem. 
Jāsaka, ka tieši tāds arī ir pa-

gasta pasākumu apmeklējums. 
Bet pārējie dodas uz Madonu, 
tā esam pieraduši. Kursē pilsē-
tas maršruta autobuss, arī tas 
nav mazsvarīgi. 

EDĪTE MIĶELSONE

Liela daļa novada spēcīgo 
uzņēmumu te atrodas. iespējas 
strādāt ir.

Laika ratam griežoties, 
nemanot ir aizritējis vēl 
viens gads. Ir notikušas 
vairākas izmaiņas atkritumu 
apsaimniekošanā.

Atkritumu apsaimniekoša-
nas sfērā ir pārkārtoti sadzīves 
atkritumu koplietošanas lauku-
mi Madonas pilsētā, ir notiku-
si klientu, kuri līdz šī gada sā-
kumam vēl nebija iesaistījušies 
atkritumu apsaimniekošanā, 
“apzināšanas kampaņa”. Pozi-
tīvi ir tas, ka Madonas novada 
iedzīvotāji arvien vairāk pieda-
lās dalīto atkritumu šķirošanā, 
jo ievērojami ir palielinājušies 
dalīto atkritumu apjomi. 

Runājot par sadzīves atkri-
tumu tarifu, kas šobrīd ir 15,97 

euro ar PVN par vienu kubik-
metru, tas ir pašvaldības no-
pelns, kura, atbilstoši normatī-
vo aktu regulējumam, Madonas 
novada atkritumu apsaimnie-
košanas sfērā nav ļāvusi ienākt 
atkritumu apsaimniekotājiem 
no citiem novadiem. 

Uzņēmums gada laikā ir 
aktīvi skaidrojis iedzīvotā-
jiem, ka, jo vairāk sabiedrības 
locekļu iesaistīties atkritumu 
apsaimniekošanā, jo lētāk iz-
maksās atkritumu savākšana. 
Uzņēmums informē un aicina 
tos iedzīvotājus, kas vēl nav ie-
saistījušies atkritumu apsaim-
niekošanā un nav noslēguši lī-
gumus par atkritumu izvešanu 
– negaidīt uzaicinājumu, bet 
noslēgt līgumu uzņēmumā SIA 
“Madonas namsaimnieks” Au-

gu ielā 29, Madonā. Vairāk in-
formācijas var saņemt, zvanot 
64807077 vai 27095245.

Uznēmums sniedz atbil-
des uz iedzīvotāju jautāju-
miem.

No kā sastāv atkritumu 
apsaimniekošanas tarifs?

Tarifs sastāv no divām po-
zīcijām: 1. pozīcija ir uzņēmu-
ma izmaksas – tiek aizbraukts 
pie klienta, iztukšots (izbērts) 
esošā tilpuma saturs. Kontei-
nera iztukšošanas process ir 
nodalāms no konteinerā esošā 
atkritumu daudzuma. Savāk-
šanas daļas izmaksas ir atkarī-
gas no uzstādītā konteinera til-
puma. 2. pozīcija ietver maksu 

par atkritumu svaru, kas tiek 
summēts pie nosvēršanas, tos 
nododot poligonā. Svars ir at-
karīgs no atkritumu daudzuma 
un konsistences (iepakojums, 
stikls, būvniecības atkritumi). 
Ir palielinājies nododamā 1m3 
svars no tarifā noteiktā, kas uz 
tarifa izstrādāšanas brīdi bija 
97 kg. Šobrīd vidēji tas ir 106 
kg. Svara palielinājums kontei-
neros ir saistīts ar to, ka atkri-
tumi tiek saspiesti. Tas rada 2. 
pozīcijas sadārdzināšanās.

Kur un kā var noslēgt 
līgumu par aktritumu iz-
vešanu? Cik lielu kontei-
neru un cik bieži jāizved? 
Kur var iegādāties kon-
teineru? Kādas būs iz-
maksas par izvešanu? 

Līgumu var noslēgt Augu 
ielā 29, Madonā: pirmdienās, 
no 8.00 līdz 18.00, pusdienas 
pārtraukums 13.00 – 14.00. Pā-
rējās darba dienās – no 8.00 
līdz 17.00, pusdienas pārtrau-
kums 12.00 – 13.00. Piektdie-
nās no 8.00 līdz 16.00, pusdie-
nas pārtraukums 12.00 –13.00. 
Līgumu veidi – privātmājām 
– par noteikta tilpuma atkri-
tumu konteinera izvešanu vai 
privātmājās, pie kurām nevar 
iebraukt speciālā atkritumu iz-
vešanas mašīna – uzņēmums 
piedāvā iegādāties speciālos at-
kritumu maisus, kas ir marķē-
ti. Uzņēmums savus klientus 
nodrošina ar konteineriem bez 
maksas.  Iedzīvotājam ir tikai 
jāmaksā par atkritumu izveša-
nu. Izmaksas izvešanai: piemē-

Atkritumu apsaimniekošanas aktualitātes
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Ziemassvētku zvaigznes
Lai pār visiem mirdz.
Miers, lai ir virs zemes,
Miers iekš katra sirds.

Priecīgus 
Ziemassvētkus 

un laimīgu 
Jauno gadu,
Lazdonas pagasta 

pārvalde
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Lubāna 
mitrāja 
informācijas 
centrs – 
atskats un 
vēlējumi

Dabas miers un ziemas 
saulgriežu tuvošanās iezī-
mē gada noslēgumu. Cil-
vēki kļūst rāmāki, darbi 
vedina uz to beigšanu un 
dāvātais pirmais sniegs gai-
sā uzbūris svētku tuvoša-
nās sajūtu.

Šis ir ļoti labs laiks, lai 
gada nebeidzamā ritumā 
ļautos brīdim atelpas, brī-
dim, kad paraudzīties uz 
padarīto un darāmo, un pa-
teiktos visiem, kas ar lie-
liem un mazākiem darbiem 
ir bijuši kopā ar mums, ie-
saistījušies mūsu aktivi-
tātēs, palīdzējuši un uz-
mundrinājuši ar padomu, 
atzinīgu vārdu un siltu, sa-
protošu smaidu. 

Vēlamies no sirds pa-
teikties par sadarbību, la-
biem darbiem un iedvesmu 
tik daudziem – Madonas 
pilsētas domei, Uzņēmēj-
darbības un tūrisma attīs-
tības nodaļai, laikrakstam 
“Stars”, Madonas novada 
bibliotēkai, Ošu pes pagas-
ta pārvaldei un aktīvajiem 
iedzīvotājiem, iedvesmo-
jošajām Madonas nova-
da biedrībām un jaunatnes 
darbiniekiem, Lubānas no-
vada biedrībai “Aborieši”, 
Latvijas Ornitoloģijas bied-
rībai un citiem, jo visus, 
diemžēl, nav iespējams ap-
tvert un pateikties.

Biedrība “Pie Kraujas” 
Lubāna mitrāja informācijas 
centrā ir darbojusies pusotru 
gadu. Tas ir bijis krāš    ņs un 
darbīgs gads, kas nesis pil-
nu emociju gammu, un visu, 
ko vien dzīve spēj piedāvāt! 
Svarīgi, ka esam gatavi būt 
un strādāt, un kamēr vien 
mūsu darbs ir vērtīgs un de-
rīgs, turpināt iesākto.

Bet šī gada nogalē vis-
vairāk vēlētos pateikties, 
dāvāt spēku, pozitīvu ener-
ģiju, iedvesmu visiem tiem 
Madonas novada iedzīvotā-
jiem, kas pašazliedzīgi un 
dedzīgi strādā, un “deg” 
par savu dzimto vietu, par 
saviem līdzcilvēkiem, mīļa-
jiem! Ir ļoti liels prieks un 
lepnums, ka apkārt ir tik 
daudz spēcīgu, skaistu, ra-
došu, darīt gribošu un gai-
šu cilvēku! Lai arī negaidīti 
līkloči dažreiz samežģī ceļu, 
šis gads un gada nogale ceļ 
un spēcina, zinot, ka kat-
rā vietā ir kāds, kurš dzīvo, 
strādā un jūt tāpat, tikpat 
kvēli un dedzīgi! 

Tāpēc, iededzot svētku 
sveces liesmiņu, sūtām lie-
lu paldies, daudz labu domu 
un gaišuma visam nākama-
jam gadam! 

Lubāna mitrāja informācijas 
centrs /Biedrība „Pie Kraujas”

Mazajā Lazdonas pagastā ir ne 
tikai aktīva uzņēmējdarbība, 
bet arī aktīvi pašdarbnieki. 
Jauniešu centra „Kodols” telpās 
rosīgi darbojas Lazdonas 
rokdarbu pulciņš „Rota”, kuras 
vadītāja jau 6 gadus ir Natālija 
Baboviča. Lazdonā Natālija ir 
kopš 2 gadu vecuma, taču viņas 
saknes meklējamas Latgalē. 
Iepriekšējā darba pieredze 
nebūt nav saistīta ar radošumu 
– laborante, kasiere... Ar rotu 
izgatavošanu nodarbojas jau 
deviņus gadus un šajā laikā 
tapuši vairāki tūkstoši rotu – 
greznas krelles, rokassprādzes, 
auskari, brošas.. 

Jautāju Natālijai – kā pievērsies 
šai nodarbei?

Nodarboties ar rotu izgata-
vošanu sāka mana meita, kad 
vēl bija maza. Toreiz pulci-
ņā vairāk darbojās bērni. No-
pirkām pirmo grāmatu, pērlī-
tes. Sāku grāmatu lasīt, kaut 
ko taisīt, palīdzēju meitai. Kad 
pagāja pusgads, meita mājās 
atnesa pirmo rotu. Man tas bi-
ja pārsteigums, jo kaut ko tik 
skaistu nebiju redzējusi! Mei-
ta aicināja uz pulciņu, sakot, 
ka tur būs citas grāmatas, jau-
nas shēmas. Man bija kauns, 
domāju, ko tad es tur darīšu? 
Varbūt arī labi, ka nenācu jau 
no sākuma, jo daudzko apguvu 
pati! Man nesagādā grūtības 
izdomāt formas, salikt krāsas, 
daudz iedvesmojos no dabas 
un tās krāsām. 

Pēc kāda laika projekta ie-
tvaros pulciņš devās uz lielu 
izstādi Pededzē (Alūksnes no-
vadā), un, tā kā meita vēl bija 
maza, devos līdzi. Toreiz pul-
ciņš bija mazs. Kad ieraudzī-
ju rotas, sapratu, ka es (to) gri-
bu un man vajag! Tad arī sāku 
apmeklēt pulciņu, kuru tolaik 
vadīja Vanda Podiņa. 

Pagāja 4 gadi un  Vanda 

man jautāja vai nevēlos būt par 
vadītāju. Toreiz bija lielas bai-
les, domāju, ka netikšu galā, 
ka nav tādas izglītības. Ja man 
kāds pirms desmit gadiem teik-
tu, ka es ar šo nodarbošos, teik-

tu – nekad mūžā! Nedomāju, ka 
man būs tik daudz pacietības, 
lai 16–18 stundas dienā darbo-
tos ar pērlītēm. Tagad, tikai uz-
metot aci krellēm, varu pateikt, 
ka trūkst vienas pērlītes!

Tava uzņēmība ir apbrīnojama. 
Kas ir pulciņa apmeklētājas un 
kāds ir lielākais ieguvums Tev 
un viņām?

Veidoju rotas ne tikai no 
pērlītēm, man patīk izmēģināt 
jaunus, neredzētus materiālus 

– no dabīgiem materiāliem, no 
metāla stieplītēm. Katru rotu 
taisu ar prieku, ar baudu, ar 
mīlestību. Ja cītīgi strādā, tad 
var arī nopelnīt. Dažreiz drau-
dzenes saka, ka laukos nav ko 

darīt,  bet man tā nešķiet. Laz-
dona man ir viss un es nekad 
nepametīšu Latviju – strādā-
šu, domāšu un darīšu! Uzska-
tu, ka cilvēks veido vietu, nevis 
vieta cilvēku! 

Šodien (intervijas dienā) 
88. dzimšanas diena ir mū-
su vecākajai pērļotājai Mari-
jai. Kundzei rokā artrīts, bet 
tāpat viņa cītīgi strādā. Pie-
mērs visiem – ja grib, tad var 
darīt. Dalībnieču vecumi ir da-
žādi, nav tā, ka šeit ir tikai vie-
na vecuma dāmas – jaunāka-
jai seši, vecākajai 88 gadi. Ir 25 

pulciņa pastāvīgās apmeklētā-
jas, bet kopumā nodarbības ap-
meklē ap 60 cilvēku gadā. Īpa-
ši vasarās, kad no pilsētām uz 
laukiem sabrauc bērni, pulci-
ņā darboties nāk meitenes pat 
no Liepājas un citām tālām vie-
tām. Pulciņš sākas 9.00, bērni 
mani gaida jau no 8.00. Nodar-
bības notiek katru trešdienu 
no rīta līdz vakaram. Meitenes 
brauc no visa novada, no Lazdo-
nas ir tikai 3 dalībnieces. Viena 
no dalībniecēm katru trešdienu 
mēro 75 kilometrus uz Lazdo-
nu un tikpat atpakaļ, jo Gulbe-
nes pusē nekā tāda nav. Pa se-
šiem gadiem esam izlaidušas 1 
vai 2 nodarbības, vienmēr cen-
šamies sanākt kopā. 

Kopā ne tikai pērļojam, ko-
pā taisām arī pusdienas, vie-
na atnes sieru, otra vēl kaut 
ko.  Ziemā meitenes ada, bie-
ži maināmies ar receptēm. Mēs 
te esam kā ģimene, viena otru 
uzklausām, atbalstām! 

EDĪTE MIĶELSONE

Tepat esam – Madonas priekšpilsētā

Katru rotu taisu ar prieku, ar baudu, 
ar mīlestību. Ja cītīgi strādā, tad var 
arī nopelnīt.

Atkritumu apsaimniekošanas aktualitātes
ram, 0,24 m3 konteineram vie-
na izvešanas reize maksā 0,24 
m3 x tarifs 15,97 euro ar PVN 
= 3,83 euro ar PVN. Izvešanas 
reizes nosaka klients, bet atbil-
stoši normatīvo aktu regulēju-
mam tās nedrīkst būt retāk kā 
vienu reizi mēnesī. 

Kā pareizi dalīt atkritu-
mus, ko drīkst likt dalītajos 
atkritumu konteineros un 
ko nedrīkst?

Dalot atkritumus, katrs ie-
dzīvotājs var samazināt sa-
dzīves atkritumu konteinera 
piepildījuma apjomu un sa-
mazināt izvešanu biežumu un 
maksu.

Iegaumēsim, ka sašķirotie 
atkritumi konteineros jāmet 

obligāti pa frakcijām, nevis ie-
saiņotus polietilēna maisiņā, 
kurš vēl sasiets. 

Tetrapakas (piena, sulas) 
vairs nedrīkst šķirot kā dalī-
tos atkritumus, jo viņas tika iz-
mestas nemazgātas un pārstrā-
des rūpnīcas vairs nepieņem. 

Kategoriski aizliegts da-
līto atkritumu konteineros iz-
mest sadzīves atkritumus. Tā-
da rīcība var novest pie dalīto 
atkritumu procesa pārtraukša-
nas. 

Luminiscētās lampas, sa-
dzīves tehniku, četras riepas, 
stikla pudeles, burkas, plēves, 
tīras plastmasas kanniņas, lop-
barības plēves bez sieta ir ie-
spējams par velti atstāt savāk-
šanas punktā Augu ielā 29, 
Madonā.

Dalīto atkritumu kon-
teineri:

Zilie – paredzēti stiklam  
– drīkst mest mazgātas stikla 
pudeles, burkas

Zaļie – drīkst mest papī-
ru, kartonu, plastmasas, plēves 
maisiņus, mazgātas PET pude-
les saplacinātas bez korķīšiem. 

Ja jums ir neskaidrības un 
jautājumi, droši zvaniet: atkri-
tumu apsaimniekošanas spe-
ciāliste Lana, tel. 64807076; 
uzņēmuma vadītājs O. Lucāns, 
tel. 29487481, uzziniet infor-
māciju mūsu mājaslapā www.
madonams.lv, vai rakstiet uz 
e-pastu: info@madonams.lv

Uzņēmums visiem Mado-
nas novada iedzīvotājiem novēl 

– lai silti, jauki un mīlestības 
svētīti Ziemassvētki ienāk vi-
sās mājās! Lai 2016. gads caur 
zvaigznēm sijā mīlestību, možu 
garu, baltas domas un jaukas 
ieceres!

Jaunajā 2016. gadā dzīvot 
saticīgi un skatīties nākotnē ar 
gaišu skatu, novērtēt to milzīgo 
bagātību, kura mums pieder – 
mūsu ģimene, draugi, līdzcil-
vēki, mūsu pilsēta un mūsu no-
vads.

Lai Jums izdodas saskatīt 
gaišumu sevī un radīt to vis-
apkārt, sniedzot mīļumu tuva-
jiem, smaidu un pārsteigumus 
ikvienam!

Ar cieņu,
SIA „Madonas namsaimnieks” 

kolektīvs

“Latviju nekad nepametīšu!”
Novadā

Lazdonas rokdarbu pulciņa „Rota” dalībnieces 10 gadu jubilejas svinībās. Vadītāja Natālija Baboviča – 3. no 
kreisās puses pirmajā rindā.                                                                                                                                Foto no personīgā arhīva     
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             2015. gada decembris

Vispirms vecajās telpās, 
kas priekšmetu „pārapdzīvotī-
bas” dēļ vairs nevarēja kalpot 
par atklāto krājumu, mu-
zeja darbinieki visas 
lietas rūpīgi 
saiņoja kas-
tēs, tina ko-
pā, lai pār-
celšanās tām 
būtu pēc ie-
spējas saudzī-
gāka. 

Pārvietoša-
nas process un 
apjoms ir prasī-
jis no visiem šajā darbā iesais-
tītajiem dalībniekiem pacietī-
gu un saudzīgu attieksmi pret 
krājumu.

Pārcelšanās ir pabeigta. 
Tāpēc sirsnīgu paldies sakām 
ikvienam, kas piedalījās muze-
ja priekšmetu pārvešanā! Sep-
tembrī labu daļu apjomīgāko 
priekšmetu ar savu transportu 
brīvprātīgi palīdzēja pārvests 
Vaijes–Madonas draudzības 
biedrības pārstāvji no Vaijes. 
Paldies par atsaucību īpašumu 
uzturēšanas speciālistei Gitai 
Lutcei un īpašumu uzturēša-
nā strādājošajiem, kas palīdzē-
ja krājuma pārvešanā: Sand-
rim Biķerniekam, Ilvaram 
Auzānam, Aigaram Zamov-
skim, Robertam Kočkeram, 
Jurim Keišam, Valdim Stepa-

*  *  *
Labie vārdi vien
Piesnigušu ceļu brien.

Smagie – apsnieg, aizsnieg,
līdzi netiek.

Labie vārdi tevi satiek,
Ved aiz rokas.
Neatpaliec!
                      (S. Radiņa)

Advente ir pieklušanas 
un pārdomu laiks, kad stei-
dzam pabeigt gada darbus, gai-
dām  Ziemassvētkus. Advente 
ir laiks, kad ikviena sirdī iede-
gas cerība un gaidas pēc Zie-
massvētku brīnuma. Šajā laikā 
ir pieņemts miers un līdzsva-
ra meklējumi sevī. Tas ir laiks, 
kad sakām PALDIES līdzcilvē-
kiem. 

Paldies visiem mūsu šī ga-
da viesiem, kas atrada laiku, 
lai atbrauktu uz tikšanos Ma-
donas novada bibliotēkā. Gads 
tiešām bijis bagāts, jo mūs-
pusē viesojās gan karsto pun-
ktu žurnālists Atis Klimovičs 
un LTV raidījuma „100 g kul-

tūras” vadītāja Kristīne Želve, 
gan JRT aktieris Gundars Ābo-
liņš un dziedātājs Ainars Mie-
lavs, rakstniece Inguna Bauere 
un fotogrāfs Valts Kleins, LNT 
aktieris Ivars Puga un Latvi-
jas Radio un televīzijas žurnā-
lists Kārlis Streips, gan redak-
tore, dzejniece Daina Grūbe, 
dzejnieki Dzidra Bogatireva un 
Oļģerts Skuja, dabas pētnieks 
Guntis Eniņš, bērnu grāma-
tu autores Evija Gulbe, Ingu-
na Cepīte, gan Grāmatu svēt-
ku ietvaros – eksprezidents 
Valdis Zatlers, rakstnieces Lin-
da Šmite un Iluta Plotņiko-
va, māksliniece Gundega Mu-
zikante, Nacionālā botāniskā 
dārza direktors Andrejs Svi-
lāns, māksliniece Elita Pat-
malniece. Paldies par labiem 
vārdiem pasākumu apmeklē-
tājiem!

Paldies par veiksmīgo sa-
darbību Francijas institūtam 
Latvijā, Beļģijas vēstniecībai, 
Ziemeļu Ministru padomes bi-
rojam Latvijā, EK pārstāvnie-
cībai Latvijā, EDIC Gulbenē 
un Valmierā, Lauku bibliotē-
ku atbalsta biedrībai, Latvijas 
Nacionālajai Bibliotēkai, Prau-
lienas pagasta pārvaldei (izstā-
de par A. Kumsāru), Lubānas 
Tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centram (izstāde 
par B. Martuževu), „Madonas 

maizniekam”, tēlotājmākslas 
studijai „Madona”, grupai 
„Bruģis”,  folkloras grupai 
„Vērtumnieki”, Madonas Grā-
matu draugu biedrībai, Ma-
donas Bērnu un jauniešu cen-
tram, Madonas pansionātam, 
Lubānas mitrāja informācijas 
centram un  Latvijas Ornito-
loģijas biedrībai, publiskajām 
un skolu bibliotēkām, Mado-
nas vispārizglītojošām sko-
lām un pirmskolas iestādēm, 
J.Simsona Madonas mākslas 
skolu un J.Norviļa Madonas 
mūzikas skolai, Madonas No-
vadpētniecības un mākslas mu-
zejam, interešu klubiem un sa-
biedriskajiem medijiem: VTV, 
reģiona laikrakstam „Stars”, 
„Madonas Novada Vēstnesim”, 
Madonas novada tīmekļa viet-
nei, www.dzejasdienas.lv. 

Paldies sadarbības partne-
riem, kas palīdz veidot biblio-
tēkas krājumu: IK „Virja AK”, 
apgāda „Zvaigzne ABC”, „So-
la” un „Globuss” veikaliem 
Madonā.

Paldies ikvienam zinātkā-
ram, ieinteresētam mūsu bib-
liotēkas lasītājam, kas izvēlē-
jies nākt pie mums un izmantot 
bibliotēkas piedāvātās iespē-
jas izglītībai, informācijai un iz-
klaidei. Paldies katram labam 
gariņam, kas dāvināja grāma-
tas, žurnālus bibliotēkas krāju-

mam, īpaši: A. Vaišļam, L. Beb-
rei, S. Rampānei, S. Seržānei, 
T. Pravarnei, A. Kupcim, V. Jar-
gam u.c.

Bērnu literatūras nodaļa 
pateicas par sadarbību ģimeņu 
vakaros – K. Dāvida kristīgās 
skolas audzēkņiem, īpaši Jutai 
Stradiņai un brīvprātīgajām no 
Vācijas Hallai Haidemann, Jo-
hannai un Paulai Floter, Baibai 
Matīsai un Viesturam Rikvei-
lim, BJC teātra studijai „Ie-
mīlēTS” un Nadjai Niedrītei. 
Īpašs paldies par atsaucību,  ie-
interesētību lasīšanas veicinā-
šanā un ilgstošu dalību „Bērnu 
žūrijas” projektā PII „Kastanī-
tis” bērniem un audzinātājām, 
Madonas 2. vidusskolas 2. kla-
ses skolēniem  un skolotājai Al-
lai Sniedzei.

Priecājamies par bibliotē-
kas jaunajiem lasītājiem un 
tiem mūsējiem, kuri guvuši pa-
nākumus konkursos, olimpi-
ādēs, saņēmuši balvas un atzi-
nības: M. Rikveilis, R. Birziņa, 
A. Braķe u.c.

Lai darbīgs, draudzīgs, ve-
selīgs un patiess nākamais 
gads mums un mūsu apmeklē-
tājiem!

                                     Madonas 
bibliotēkas kolektīva vārdā 
direktore IMELDA SAULĪTE                                                                                      

Pabeigta muzeja priekšmetu pārvešana

novam, Aivaram Biseniekam. 
Plauktu un atvesto priekšmetu 
novietošanā iesaistījās tehnis-
kie darbinieki Raimonds Saulī-
tis un Zaiga Tuskova, Sarkaņu 
pagasta vīri Andris Kļaviņš un 
Jānis Stauža, kā arī brīvprātī-
gais palīgs Mārīte Lukašuna. 

 Pārvestā etnogrāfijas un 
sadzīves priekšmetu kolek-
cija – vairāk nekā 4 tūkstoši 
priekšmetu, kam iepriekšējā 
mītne bija kļuvusi par šauru, 
pakāpeniski tiks iekārtota par 
atklāto krātuvi ar tematiskām 
ekspozīcijām vai izstādēm, 
ko, muzeja darbinieka pava-
dīts, varēs skatīt ikviens inte-
resents. 

Lai priekšmetus izvietotu 
pārskatāmi, stabili un nodro-
šinātu telpās optimālu tempe-

Fotografēja  galvenā krājuma glabātāja LAIMA GARĀ

Rudens mēnešos, no septembra līdz novembra beigām, 
Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja krātuvē 
Valdemāra bulvārī veikts apjomīgs darbs – sagatavoti 
pārvietošanai un pārvesti etnogrā� jas un sadzīves 
priekšmeti uz skolas ēku Sarkaņos.

Kultūra

Bibliotēkas kolektīvs pateicas par sadarbību

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzejā

DECEMBRA 
IZSTĀDES
Izstāžu zāles Lielās zāles

No 11. decembra – izstā-
de “Brektes cauri gadsimtiem. 
Veltījums J. Brektes 95 gadu 
jubilejai”.

Brektes ģimenes izstāde, 
kas veltīta māksliniekam Jā-
nim Brektem, atzīmējot 95 ga-
du jubileju. Piedalīsies meita 
Ilona Brekte un mazbērni Pat-
ricija un Kristians Brektes.

Izstāžu zāles Mansardā
Decembrī – “...tik cīņa 

vien dos visu mums”/Rainis/. 
Izstāde par Pirmo pasaules ka-
ru un latviešu strēlniekiem.

Kad pirms 100 gadiem iz-
skanēja aicinājums „Pulcēja-
ties zem latviešu karogiem!”, 
tādu īstu latviešu karogu vēl 
nebija. Sākās mūsu strēlnieku 
bataljonu veidošana. Strēlnie-
ki arī bija priekšnoteikums ka-
rogu un vēlāk Latvijas valsts 
dibināšanai. Šie notikumi atai-
noti izstādē.

Izstāžu zāles Mazajās zālēs
Decembrī –  tematiskā iz-

stāde “Kalendāri”.
Izstāde iepazīstina ar lat-

viešu grāmatu kalendāriem, 
kas iznākuši no 19. gadsimta 
beigām līdz 21. gadsimta sāku-
mam, tai skaitā ārzemēs izdo-
tajiem latviešu kalendāriem, 
kā arī sniedz ieskatu kalendā-
ru vēsturē.

Izstāžu zāles Foajē
No 4. decembra – Mežzi-

nis Jānis Kronītis (07.12.1905. 
Bērzaunes pag. – 05.09.1996. 
Rīga).

DECEMBRA 
PASĀKUMI

14. – 18. decembrī no 
plkst. 11.00 – 15.00 – radošo 
aktivitāšu nedēļa “Ziemassvēt-
kus gaidot”, gatavosim senos, 
tradicionālos latviešu svētku 
rotājumus – puzurus, kopīgi 
mācīsimies tradīcijas, kā Zie-
massvētkus sagaidīja un atzī-
mēja mūsu senči.

16. decembrī plkst. 
11.00 – tikšanās ar senioriem 
ciklā “Dzīves un mākslas krā-
sās”. Ieeja bez maksas.

2015. gada decembris

Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.

Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Erante”

Izdevējs –  SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgā par izdevumu – 

Edīte Miķelsone.

MADONAS NOVADA

ratūru un mitruma 
režīmu, nepieciešams 

mūsdienīgs aprīkojums – 
plaukti, paliktņi, apgaismojums 
un savukārt dienasgaismas ie-
tekmes ierobežojums.

 Daļa skolas telpu ir labi sa-
glabājušās, tajās atjaunojams 
grīdas krāsojums. Ir telpas, 
kurās nepieciešami plašāki re-
montdarbi, atjaunošanas dar-
bi jāveic malkas šķūnim piegu-
ļošajā piebūvē, kur iecerēts ar 
laiku izvietot transportlīdzek-
ļus un apjomīgus darbarīkus, 
kā arklu, ecēšas u.c.

Ar laiku Sarkaņos būs ska-
tāmi dažādu amatnieku, kā, 
piemēram, biškopja, galdnie-
ka, kurpnieka, šuvēja, kalēja 
un citu arodu darbarīki un da-
rinājumi. Atsevišķi tiks veido-
ta ar Sarkaņu pagasta vēsturi 
saistīta ekspozīcija, akcentē-

jot sarkaniešu – aktrises Olgas 
Dreģes, muzikologa Valda Bre-
ģa – devumu kultūras dzīvē un 
skolas vēsturi. Kā viena no pir-
majām savu iekārtojumu gai-
da dzīvojamā istaba, kurā da-
ļa priekšmetu saistīsies ar 20. 
gadsimta sākumu, otra daļa – 
ar 20. un 30. gadiem.

Tagad pārvestie priekšme-
ti pakāpeniski jāizsaiņo, jāveic 
atbilstoši noteikumiem atpu-
tekļošana, notīrīšana, izvieto-
šana, jāstrādā pie ekspozīciju 
iecerēm un telpu iekārtošanas. 
Darbs Madonas Novadpētnie-
cības un mākslas muzeja atklā-
tās krātuves iekārtošanā Sar-
kaņos ir sācies.

INESE SUDĀRE,
Etnogrā� jas un sadzīves 

priekšmetu krājuma glabātāja
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Madonas novada 
pašvaldība – 
draudzīgākā 
brīvprātīgajiem!

5. decembrī Rīgā norisinājās 
pasākums „Gada brīvprātīgais 
2015”.   Madonas novada 
pašvaldība tika sveikta kā 
brīvprātīgajiem draudzīgākā 
pašvaldība!

Kopumā kategorijai “Paš-
valdība” tika pieteiktas 8 paš-
valdības, kurās izstrādāta sis-
tēma un atbalsta instrumenti 
brīvprātīgā darba veicināša-
nai un popularizēšanai. Pie-
teikumos tika vērtēts, vai paš-
valdībā tiek organizētas īpašas 
aktivitātes, pasākumi vai rasti 
radoši risinājumi brīvprātīgā 
darba veicināšanai un popu-
larizēšanai, kā arī brīvprātīgo 
skaits pašvaldības teritorijā.

Kā atklāj pasākuma orga-
nizatori, Madonas novads iz-
cēlās ar to, ka brīvprātīgā dar-
ba sistēma jauniešu vidū tiek 
mērķtiecīgi attīstīta visas paš-
valdības mērogā, arī pagastu 
jauniešu vidū, tiek domāts arī 
par jauniešu motivēšanu ie-
saistīties un līdzdarboties. 

Madonas novada pašvaldī-
bā kopš 2014. gada marta tiek 
realizēts brīvprātīgais darbs 
pēc Madonas novada pašvaldī-
bas domes apstiprinātas kār-
tības, kādā notiek brīvprātī-
gā darba devēju reģistrācija, 
kā tiek slēgts brīvprātīgā dar-
ba līgums, kā jaunietis saņem 
brīvprātīgā darba grāmatiņu, 
kurā tiek ierakstītas darba 
stundas un kā saņem aplieci-
nājumu. 2015. gadā brīvprātī-
gā darba grāmatiņas, kuras ir 
īpaši izgatavotas novada brīv-
prātīgā darba veicējiem un ie-
spiestas tipogrāfijā, ir izņē-
muši 60 jaunieši, kuri veic 
brīvprātīgo darbu – jaunatnes, 
kultūras, sporta un mediju jo-
mā s. Nozīmīgākie pasākumi, 
šajā gadā, bija Pasaules kauss 
rollerslēpošanā Madonā, no-
vada Jauniešu diena un Lie-
lais novada jauniešu rudens 
forums. Brīvprātīgie palīdzē-
juši arī Madonas pilsētas svēt-
ku pasākumu norisē, novada 
iedzīvotājiem nozīmīgos pa-
sākumos, kā arī ikdienas so-
lī. Nozīmīga brīvprātīgā dar-
ba kustībā ir sadarbība starp 
novada jauniešu centriem un 
jauniešu biedrībām Madonā, 
Kusā, Bērzaunē, Ļaudonā u.c., 
kas brīvprātīgos nodarbina sa-
vās aktivitātēs un iesaista sa-
biedrībai aktuālu projektu 
realizēšanā. Madonas novadā 
brīvprātīgais darbs tiek īste-
nots un koordinēts arī Mado-
nas novada pagastos. 

Informāciju apkopoja 
EDĪTE MIĶELSONE

5. decembrī Rīgā norisinājās 
Izglītības un zinātnes 
ministrijas organizētā konkursa 
„Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 
2016” uzvarētāju paziņošanas 
konkurss. Kā atklāj pasākuma 
organizatori, Madona 
ierindojusies godpilnajā 
2. vietā, bet par Latvijas 
Jauniešu galvaspilsētu 2016 
kļuva Jelgava.

Šā gada septembrī Izglītī-
bas un zinātnes ministrija iz-
sludināja konkursu “Latvijas 
Jauniešu galvaspilsēta 2016”. 
Kopumā tika saņemti 10 pie-
teikumi, kurus iesniedza: Cēsu 
novads, Madonas novads sadar-
bībā ar Gulbenes novadu, Si-

guldas novads, Rēzeknes pilsē-
ta, Daugavpils pilsēta, Jelgavas 
pilsēta, Liepājas pilsēta, Jūr-
malas pilsēta, Alūksnes novads 
un Valmieras pilsēta. Konkursa 
vērtēšanas komisija, atbilstoši 
vērtēšanas kritērijiem, izvērtē-
ja visus pieteikumus un publis-
kai interneta balsošanai izvir-
zīja 4 pašvaldības: Jelgavas un 
Liepājas pilsētu, Cēsu novadu 
un Madonas novadu sadarbībā 
ar Gulbenes novadu. 

Madonas novads saņēma 
augstāko žūrijas novērtējumu, 
taču Jelgava mūs pārspēja pub-
liskajā balsojumā, kas kopvērtē-
jumā ierindoja Jelgavu 1. vietā.

Madonas novada pašvaldī-
ba var lepoties ar  plašu jau-
niešu centru un jaunatnes lie-

tu speciālistu pārklājumu, kas 
nodrošina veiksmīgu darba ar 
jaunatni īstenošanu. Pašvaldī-
bā darbojas iniciatīvas bagāti 
un radoši jaunieši, kas lepojas 
ar savu pašvaldību. 

Pašvaldība, kas uzņemsies 
nākamā gada Latvijas Jaunie-
šu galvaspilsētas lomu, pirm-
kārt, jau kļūs par galveno no-
rises vietu jaunatnes un darba 
ar jaunatni pasākumiem 2016. 
gada garumā. 

Izglītības un zinātnes mi-
nistrija sadarbībā ar konkur-
sa organizatoriem, nodrošinās 
pašvaldībā: Pieredzes apmai-
ņas semināru jaunatnes lietu 
speciālistiem no visas Latvijas;
Eiropas informācijas tīkla jau-
niešiem Eurodesk „Time to 

Move” (jeb „Laiks doties!”) ak-
tivitātes; Starptautiskās Jau-
natnes dienas pasākumu 2016. 
gada 12. augustā; Strukturē-
tā dialoga reģionālo konferen-
ci 2016. gada rudenī; Konkur-
sa “Labākais darbā ar jaunatni 
2016” laureātu sveikšanas svi-
nīgo ceremoniju 2016. gada no-
galē. 

Tāpat visa gada garumā po-
pularizēs Latvijas Jauniešu 
galvaspilsētu kā jaunatnes po-
litikas un jauniešu pasākumu 
epicentru, veicinot darba ar 
jaunatni atpazīstamību.  

Šāda veida konkursu pare-
dzēts sludināt arī nākamgad. 

Informāciju apkopoja 
EDĪTE MIĶELSONE

4. decembrī Lau-
teres kultūras na-
mā notika Ma-
donas novada 
Jaunatnes lietu 
Gada balvu „Sud-
raba Gailis” pa-
sniegšana, kurā tika 
sumināti novadā aktīvā-
kie jaunieši un jaunatnes dar-
binieki 7 nominācijās – Gada 
brīvprātīgais, Gada jaunatnes 
darbinieks, Gada izaugsme, 
Gada līderis, Gada pasākums 
jauniešiem,  Gada aktīvists un 
nominācijā ar ceļojošo kerami-
ķa Jāņa Seiksta balvu – Gada 
jauniešu centrs.  

„Sudraba Gailis” tiek orga-
nizēts ar mērķi noskaidrot un 
apbalvot Madonas novada ak-
tīvākos jauniešus, jaunatnes 
darbiniekus un interesantākos 
pasākumus jauniešiem, popula-
rizējot brīvprātīgo darbu un mo-
tivējot uz jaunām iniciatīvām.  

163 iesūtītās anketas rūpī-
gi izskatīja un nominantus iz-
virzīja žūrijas komisija – Mado-
nas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietnieks Agris 
Lungevičs, Madonas Bērnu un 
jauniešu centra direktore Gu-
nita Kļaviņa, pirmā „Sudraba 
Gaiļa” organizatore Kristiāna 
Štāla un jauniešu pārstāvis – 
Misters Madona 2015 Oskars 
Eiduks. 

Nominācijas „Gada brīv-
prātīgais” nominanti tika no-
teikti pēc visvairāk brīvprātīgi 
nostrādāto stundu skaita. Ša-
jā gadā vismaz 60 stundas dar-
bojušies ir 25 jaunieši, līdz ar 
to viņi saņem Madonas nova-
da pašvaldības apliecinājumus 
par brīvprātīgi veikto darbu. 5 
no šiem jauniešiem  kandidē-
ja uz balvas iegūšanu – Ger-
da Baiba Badūne (146 stun-
das), Gerda Ajanta Gaile (150 
stundas), Evija Rudzīte (217 
stundas), Kristīne Badūne 
(264 stundas), bet titulu „Ga-
da brīvprātīgais” godam iegu-
va Edgars Kalniņš ar 442 
stundām! Edgaram arī tika pa-
sniegta speciālbalva no uzņē-
muma „DreamSleep”. 

Uz nomināciju „Gada jau-
natnes darbinieks” kandidē-

„Sudraba Gaiļa” balvas nodotas īpašniekiemPabeigta muzeja priekšmetu pārvešana

No uzvaras šķīra pavisam nedaudz

ja 10 darbinieki, izvirzīti no tiem 
bija 3. Jāpiebilst kādā no anke-
tām minētais: „Ikviens mūsu 
novada jauniešu centra vadītājs 
vai cilvēks, kas strādā ar jaunie-
šiem, būtu pelnījis šādu nominā-
ciju.” Madonas novada jaunat-
nes darbinieki saņēma dāvanu 
no Silvijas un Gunāra Čurkstēm 
– iespēju kopīgi pavadīt vakaru 
brīvdienu mājā „Lielie kupri”. 
Savukārt „Gada jaunatnes dar-
binieks” Gatis Teilis, kurš an-
ketās raksturots kā sava darba 
fanātiķis, cilvēks, kurš iedves-
mo,  ieguva balvu un „Kellwer” 
koka pulksteni. Uz nomināciju 
izvirzītas bija arī Nadežda Nied-
rīte un Iveta Kaparkalēja. 

„Gada izaugsme” – ar sa-
vu darbošanos novadā izcēlu-
šies 33 jaunieši. 3 jaunietes at-
zītas kā izaugsmes bagātākās 
– Amanda Mažajeva, Mada-
ra Kecko un balvas ieguvēja 
– Luīze Sniedze. Luīze izcē-
lusies ar to, ka šogad aktīvi ie-
saistās Madonas novada jau-
niešu domes darbībā un  ļoti 
atbildīgi veic darbus. 

„Gada līdera” nominā-
cijā atzīti 26 līderi, nominēti 
3 – balvas ieguvējs, Madonas 
novada jauniešu domes priekš-
sēdētājs, MFJIC „Kubs” un 
MC „1. stāvs” aktīvists, ar pie-
redzi komandas vadīšanā Kusā 
– Edgars Kalniņš, Kristiāns 
Lancmanis, Gatis Teilis. 

Salīdzinoši ar pagājušo ga-
du – liels pieteikumu skaits 
bijis nominācijā „Gada pa-
sākums jauniešiem”, kurā 
pieteikts 21 pasākums, izvir-
zīti 4 spilgtākie.  Balvu „Gada 
pasākums jauniešiem” ieguva 
Arvja Trečaka organizētais 
valsts mēroga notikums 
„Aldoņa Rībenieka piemi-
ņas kauss”, kurā piedalījušies 
labākie ekstrēmo sporta vei-
du pārstāvji. 3 konkurenti šim 
pasākumam – Madonas nova-
da jauniešu domes un Nadjas 
Niedrītes organizētais Lielais 
Rudens forums, Indras Kārkli-
ņas vadītais projekts  – Piedzī-
vojumu ekspedīcija „Trīs soļi – 
2015” un biedrības „Kalsnavas 
jaunieši” projekts „Aktīvs – tā-
tad laimīgs!”. 

Vislielākā konkurence bija 
nominācijā „Gada aktīvists” 
ar lielāko pretendentu skaitu  – 
39. Izvirzītie uz balvas saņem-
šanu bija 4 – Evija Rudzīte, Ar-
vis Trečaks, Elvijs Mežaleons 
un Dins Ļaudaks. „Gada aktī-
vista” nomināciju ieguva 2. vi-
dusskolas aktīvists Dins Ļau-
daks, kurš ar savu iniciatīvu 
atbildīgi rūpējas par savas sko-
las atpazīstamību.  

Un visbeidzot „Sudraba 
Gaiļa” nomināciju „Gada jau-
niešu centrs”, kurā izvirzī-
ti visi trīs 2014. gada nomi-
nanti – Kusas MC „1. stāvs”, 

Madonas MF-
JIC „Kubs” un 
balvas ieguvē-
ji – Kalsnavas 
BJIC „UPS” 
(saņem plāk-
sni „Gada jau-
niešu centrs 
2014” no SIA 
„Tava Drukā-
tava”), ceļo-
jošo balvu pa-
tur Kalsnavas 
BJIC „Ups”. 
K a l s n a v i e -
ši arī šogad ar 
saviem kvali-
tatīvajiem pa-
s ā k u m i e m , 
idejām un rosī-
bu ir pierādīju-
ši, ka spēj no-

turēt „Gada jauniešu centra” 
nosaukumu. „Gada jauniešu 
centrs” saņēma speciālbalvu – 
gada abonementu no Madonas 
reģiona laikraksta „Stars”.

Pēc balvu pasniegšanas no-
tika balle ar dažādiem pārstei-
gumiem un aktivitātēm jau-
niešu grupu „Frekvence” un 
„Melns uz Balta” muzikālā pa-
vadījumā. Balli atklāja un vi-
sus priecēja īpašais viesmāksli-
nieks – Miks Dukurs. 

Pasākuma realizēšanā liels 
paldies jāteic visiem iesaistīta-
jiem brīvprātīgajiem, vakara 
māksliniekiem par košo kon-
certu un, protams, vēl nepie-
minētajiem pasākuma atbals-
tītājiem – Madonas novada 
pašvaldībai, Madonas BJC, SIA 
„FORTE PRODUCTION”, 
SIA „Junge”, Tipogrāfijai 
„Erante”, SIA „Ādere A”, Ka-
rību bāram „Barbados”, solā-
riju studijai „BlueBox” Mado-
nā, Lauteres kultūras namam, 
Aronas pagasta pārvaldei, SIA 
„Madonas karameles”, Spor-
ta un atpūtas kompleksam 
„Rēķu kalns”, Kinoteātrim 
„Vidzeme” un veikalam „Papīrs”.

„Tie, kuri ir pietiekami tra-
ki, lai domātu, ka ir spējīgi 
mainīt pasauli, ir tie, kuri to 
dara” /S.Džobss/ 

Pasākuma organizatoru grupas 
vārdā –  SOLVITA VIGULE           

Madonas novada jaunatnes darbinieki un pasākuma organizatori. 
LINDAS ŪDRES-RIZGAS foto

Jauniešu lietas
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Īpaši svinīgā un sirsnīgā 
gaisotnē 15. novembrī Madonas 
kultūras namā tika godināti 
44 novadnieki un novada 
draugi, kas sevi apliecinājuši 
labos darbos, guvuši augstus 
panākumus savā nozarē vai 
devuši ieguldījumu novada 
attīstībā. 

Ierasts, ka pašvaldības ap-
balvojumi tika pasniegti no-
vembra Valsts svētku pasāku-
mu laikā Madonā un pagastos. 
Šogad pašvaldības apbalvoju-
mu piešķiršanas pasākums no-
tika atsevišķi ar īpaši tam sarū-
pētu koncertu un programmu. 
Pasākumu atklāja novada paš-
valdības domes priekšsēdētājs 
Andrejs Ceļapīters, paužot lep-
numu un prieku par novadnie-
kiem. „Vidzemes augstienes 
kamerorķestris” pārsteidza ar 
brīnišķīgu koncertu, atskaņo-
jot kā klasiskas, tā modernas 
melodijas. Koncertā piedalījās 
arī viesmākslinieki – Ilze Le-
jiņa (saksofons), Jānis Briška 
(saksofons), Vito Bergs (flau-
ta), Māris Rozenfelds (akor-
deons), vokālisti – Artūrs Bi-
ķernieks un Lolita Krūmiņa. 
Šogad līdz ar Pateicības vai At-
zinības rakstu godājamie saņē-
ma arī balvu naudas izteiksmē 
– EUR 150 Atzinības un EUR 
50 Pateicības rakstu saņēmē-
jiem.

Pašvaldības apbalvoju-
mus saņēma:

Dzelzavas pamatsko las sko-
lotāja Aija Lands ber ga, Dzel-
zavas internātpamatskolas di-
rektore mācību darbā Aina 
Saliņa, Kalsnavas pagasta ie-
dzīvotājs Aivars Līrums, An-
dre ja Eglīša Latviešu na-

Aizsākot jaunu tradīciju, 
novembra sākumā Madonas 
novada Saikavas tautas namā 
tika godināti labākie novada 
pirmsskolas grupu skolotāji. 
Pasākumā piedalījās nominētie 
skolotāji ar ģimenēm, draugiem, 
kā arī pašvaldības pārstāvji. 

Kā stāsta pasākuma organi-
zatore Inese Kolneja, ideja par 
šāda pasākuma vajadzību ra-
dusies, jo ikdienā pirmsskolas 
skolotāju darbs tiek par maz 
pamanīts, novērtēts, par maz 
pateikts paldies visiem čakla-
jiem skolotājiem. Katra pirms-
sko las izglītības iestāde izvir-
zīja vienu, viņuprāt, labāko 
pirmsskolas skolotāju, bet di-
vas lielākās novada pirmssko-
las izglītības iestādes, „Saulī-
te” un „Priedīte”– trīs. 

Pirmajā pirmsskolas sko-
lotāju godināšanas pasākumā 
tika sveiktas Inta Garance 
(Mārcienas PIG), Dzirkstīte 

Lai note iktu Madonas 
novada gada sportistu, 
sportisti, treneri, 
sporta spēļu komandu, 
populārāko sporta veidu 
un nozīmīgāko sporta 
pasākumu, iedzīvotāji 
aicināti piedalīties 
balsojumā, kurš pieejams 
pašvaldības mājaslapā 
www.madona.lv

Balsojums notiks divos 
posmos. Pirmā posma bal-
sojumā 10.–28. decembrim 
(plkst. 12.00) noteiksim 3 
finālistus katrā nominācijā. 

Otrajai kārtai tiks iz-
virzīti 3 visvairāk balsu sa-
ņēmušie katrā nominācijā! 
Balsošana no 2016. gada 
7. janvāra plkst.12.00 līdz 
20. janvāra plkst. 12.00.

Katru dienu internetā 
no vienas IP adreses var 
nobalsot vienu reizi. Bal-
sojuma organizatoriem ir 
tiesības pārbaudīt rezultā-
tus un dzēst negodīgi veik-
tos balsojumus.

Madonas novada paš-
valdības “Gada balvas 
spor tā 2015” laureāti tiks 
pa ziņoti svinīgajā apbalvo-
šanas ceremonijā, kas no-
tiks 2016. gada 30. janvārī 
Madonas novada, Sarka-
ņu pagasta Tautas namā 
“Kal nagravas”.

M. GAILUMS,
Madonas novada 

pašvaldības sporta darba 
organizators  

Pašvaldības apbalvojumu saņēmēji 
godināti īpašā pasākumā

cionālais fonds (pārstāve 
Latvijā Māra Strautmane), Aro-
nas pagasta pārvaldes vadītājs 
Andrejs Piekalns, J. Norviļa 
Madonas mūzikas skolas skolo-
tājs Arturs Kloppe, J. Norviļa 
Madonas mūzikas skolas skolo-
tājs Artūrs Grandāns, Kalsna-
vas pamatskolas skolotāja Astrī-
da Eiduka, Madonas novada 
bibliotēkas direktores vietniece 
Daiga Puķīte, Madonas bērnu 
un jaunatnes sporta skolas med-
māsa Daiga Šilinska, Madonas 
bērnu un jaunatnes sporta sko-
las treneris Dainis Vuškāns, 
Madonas pilsētas 1. vidusskolas 
skolotājs Egils Eduārds Ziņ-
ģītis, Madonas pilsētas 1. vidus-
skolas un J. Norviļa Madonas 
mūzikas skolas koru vadītāja Ija 
Voiniča,  Kusas pamatskolas 
skolotāja Ilona Sāre, J. Norvi-
ļa Madonas mūzikas skolas sko-
lotāja Ilze Tomsone, Praulie-
nas pagasta sociālā darbiniece 
Ināra Miška, Madonas pilsē-
tas 1. vidusskolas skolotāja Inā-
ra Muceniece, J. Norviļa Ma-
donas mūzikas skolas skolotāja 

Inese Ābola, Madonas BJC in-
terešu izglītības skolotāja Ine-
se Zīle, J. Norviļa Madonas mū-
zikas skolas direktora vietniece 
mācību darbā Ingrīda Gailī-
te, mecenāts Ivars Petrovs-
kis, Madonas bērnu un jaunat-
nes sporta skolas treneris Jānis 
Sudārs, Lazdonas pamatsko-
las skolotāja Kristīne Mutore, 
Aronas pagasta amatierteātru 
režisore Laima Vanaga, Mado-
nas Valsts ģimnāzijas skolotāja 
Laimdota Jansone, Madonas 
novada bibliotēkas Jaunākās pe-
riodikas lasītavas vadītāja Lilita 
Veckalniņa, J.Norviļa Madonas 
mūzikas skolas skolotāja Līga 
Cepīte, ārsta palīdze Kusas feld-
šerpunktā Līga Zvirgzdiņa, 
Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzeja vadītāja Līvija 
Zepa, J. Norviļa Madonas mū-
zikas skolas direktors Mārtiņš 
Bergs, Madonas Valsts ģimnā-
zijas audzēknis Miķelis Dāvids 
Rikveilis, bijusī Barkavas pa-
matskolas skolotāja Mirdza To-
miņa, Madonas BJC metodiķe, 
interešu izglītības skolotāja Na-

dežda Niedrīte, Mārcienas pa-
matskolas skolotāja Ņina Ozoli-
ņa, Madonas novada bibliotēkas 
abonementa vadītāja Rasma 
Krievāne, Madonas pilsētas 1. 
vidusskolas direktora vietnie-
ce audzināšanas darbā Rudīte 
Zauska, Liezeres pagasta zob-
ārste Silvija Rozenberga, Sar-
kaņu pagasta vecākās paaudzes 
deju kolektīvā „Senči” vadītāja 
Skaidra Dzene, bijušais Bar-
kavas pagasta pārvaldes vadītājs 
Staņislavs Smelters, J.Norviļa 
Madonas mūzikas skolas skolo-
tāja Tatjana Savicka, Mārcie-
nas pagasta bāriņtiesas loceklis, 
vēstures skolotājs Uldis Liniņš, 
Mārcienas pagasta pamatskolas 
skolotāja Valentīna Anspoka, 
Madonas pilsētas 1. vidussko-
las skolotāja Veronika Labāne 
un Madonas bērnu un jaunatnes 
sporta skolas direktors Volde-
mārs Šmugais.

P.S. Pasākuma kopbildi ie-
spējams saņemt, rakstot uz edi-
te.mikelsone@madona.lv

EDĪTE MIĶELSONE

Sveikti labākie pirmsskolas skolotāji
Ciceronoka (Dzelzavas PII 
“Rūķis”), Guna Briežkal-
ne (Bērzaunes PII “Vārpi-
ņa”), Dina Simsone (Ļaudo-
nas PII “Brīnumdārzs”), Ruta 
Mugureviča (Barkavas PII 
“Ābelīte”), Jolanta Stepiņa 
(Liezēres PIG), Aiga Ivāna 
(Mētrienas PIG), Ineta Simt-
niece (Madonas PII “Priedī-
te”), Inguna Kecko (Madonas 
PII “Priedīte”), Regīna Spro-
ģe (Madonas PII “Priedīte”), 
Ilga Smiltāne (Praulienas 
PII “Pasaciņa”), Lilita Biķer-
niece (Aronas PII “Sprīdītis”), 
Lāsma Vītola (Vestienas 
PIG), Ināra Garanča (Mado-
nas PII “Kastanītis”), Baiba 
Smeltere (Degumnieku PIG), 
Sarmīte Jakubovska (Mado-
nas PII “Saulīte”), Gunta Be-
ķere (Madonas PII “Saulīte”), 
Iveta Janovska (Madonas 
PII “Saulīte”), Marika Mie-
zāne (Lazdonas PIG).

Informāciju apkopoja 
EDĪTE MIĶELSONE
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Pateicība

Patiess prieks, saņemot pašvaldības apbalvojumu, MVĢ skolēnam Miķelim Dāvidam Rikveilim un ģeogrā� jas 
skolotājai Laimdotai Jansonei (1. no labās puses).                                                                                               MĀRA STIPRĀ foto

Skolotāji pulcējušies kopbildei.                            Foto no personīgā arhīva


