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

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

12. lpp

Tuvojoties Ziemassvētkiem un gadu mijai, Ļaudonā darbu uzsācis doktorāts un aptieka,  
kas būtiski uzlabos veselības aprūpes pieejamību lauku iedzīvotājiem. Vislabākie  
vēlējumi un atbalsts saņemts arī no novada pašvaldības.

MADONAS NOVADA

Ziemassvētku 
un gadu mijas  

pasākumu  
kalendārs

Atceramies un 
sakām paldies tiem,  

kas gada  garumā   
nesa prieku savam novadam, 

Madonai, kura svinēja  
90. jubileju.

Cienījamie 
Madonas novada 

iedzīvotāji, draugi, atbalstītāji un 
sadarbības partneri!

Teju esam aizvadījuši labu un ražīgu gadu. Madonas puses ļaudīm tas pagājis pilsētas de-
viņdesmitās jubilejas zīmē, un norises lielā mērā bija pakārtotas šim lielajam notikumam. Tā vien-

laikus bija iespēja kopā palūkoties un novērtēt paveikto, pārliecināties, ka kopā spējam izdarīt daudz. Ir 
labi redzēt, ka labo domu un emociju ir krietni vairāk nekā negāciju un problēmu, kuras ir jādeldē, jārisi-

na. Savukārt, ja iedzīvotāji pozitīvi raugās uz notiekošo novadā, tas priecē, tie ir tiešie pašvaldības darba augļi. 

Šogad īpaši gandarī renovētā dzemdību nodaļa, kas ir nozīmīgs sākums ikvienam jaundzimušajam mūsu nova-
dā, prieks, ka turpinām pilnveidot Smeceres sila slēpošanas un biatlona bāzi, lai sasniegtu augstāko līmeni, emocio-

nālu piepildījumu esam guvuši daudzajos kultūras pasākumos – tās ir jomas, kas aktivizē visa novada ritmu. Atbalstu 
mūsu novadam snieguši arī mecenāti, mātes un bērna veselības aprūpē ieguldot ap trīssimt tūkstošiem eiro, mūsu pašu 
uzņēmēji iesaistījušies sabiedriskajās un pašvaldības aktivitātēs, ziedojot savus līdzekļus, laiku un enerģiju. Kā apkopots 
pašvaldības darba novērtējums ir arī Ārstu biedrības pasniegtā Veselības gada balva, jo šis apbalvojums ietver ne vien ve-
selības aprūpes pieejamību novadā, bet arī rūpes par vides kvalitāti un aktīvai dzīves pozīcijai radītos apstākļus pašvaldī-
bas teritorijā, tātad rūpes par sabiedrību kopumā.  

Gada garumā esam pabeiguši iesāktos projektus, nākamajā gadā plānoti jauni. Salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas 
periodu, turpmāk vairāk koncentrēsimies uz uzņēmējdarbības atbalstu. Sarežģīts uzdevums ir darba vietu radīšana, ie-
dzīvotāju ienākumu līmeņa paaugstināšana, šīs ir lietas, kas risināmas ilgtermiņā. Veiksmīgi darbojas pašvaldības rīko-
tais konkurss “Madona var labāk!”, jauno ideju vērtēšanā esam iesaistījuši arī pieredzējušus vietējos uzņēmējus; esam 
pateicīgi, ka viņi pozitīvi vērtē šo aktivitāti un dalās ar savu pieredzi. Atzinība no uzņēmēju puses ir vērtīga uzslava!

Gada noslēgumā pašvaldības vārdā vēlos pateikties ikvienam, kas ar savu darbu, padomu, labām domām un at-
balstu ir stiprinājis Madonas novadu. Paldies ikvienam, kas pielicis roku, lai izdotos krāšņi svētki pilsētā un pa-
gastos. Paldies uzņēmējiem, kas nodrošina darba vietas un ģimenēm – ienākumus. Paldies dienestiem, kas ir 

modri un gādā par mums 24 stundas diennaktī. Paldies izglītības darbinieku saimei, kas rūpējas, lai Mado-
nas novadā būtu gaiša jaunatne un līdz ar to – nākotne. Paldies labdariem, visiem labajiem cilvēkiem, kas 

nesavtīgi sniedz palīdzīgu roku, kad tā ir tik vajadzīga. Paldies par to, ka esam saņēmuši no Jums la-
bus vārdus un darbus. Nevar būt mazu un lielu paldies, ja tie izteikti no sirds. Tāpat kā nevar būt 

mazu un lielu darbu, ja tie tiek godprātīgi un labi paveikti. Mēs visi kopā varam būt, darīt un 
īstenot. No sirds uz sirdi. 

Lai gaiši un sirdsmierīgi Ziemassvētki, lai laimīgs Jaunais gads!

Patiesā cieņā un pateicībā 
Madonas novada pašvaldības vārdā

AnDrejS CeĻAPīterS, 
domes priekšsēdētājs 

10.–12. lpp

5., 6., 7., 
9., 10. lpp
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Madonas novada pašvaldības domes  
16. novembra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Madonas slimnīca

Piešķir finansējumu SIA 
„Madonas siltums” 19000,00 
eiro pamatkapitāla palielinā-
šanai siltumtrases uz SIA “Ma-
donas slimnīca” būvniecības 
pabeigšanai   no novada paš-
valdības budžeta nesadalīta-
jiem līdzekļiem. Uzdod SIA 
„Madonas siltums” kapitāla 
daļu turētāja pārstāvim veikt 
normatīvajos aktos paredzētās 
darbības pamatkapitāla palie-
lināšanas reģistrēšanai Latvi-

jas Republikas Uzņēmumu re-
ģistrā.

Dienesta dzīvokļa  
statuss

Piešķir dienesta dzīvok-
ļa statusu dzīvoklim Madonā, 
Raiņa ielā 19a–15.

Ieceļ vadītājus

Mētrienas pagastā par Mēt-
rienas tautas nama vadītāju  

ieceļ Lauru Biķernieci.
Par Madonas novada bāriņ-

tiesas priekšsēdētāju ievēl Ingu 
Lediņu.

Saskaņo Ulda Lielvaloža ie-
celšanu par SIA “Madonas sil-
tums” valdes locekli uz pieciem 
gadiem.

Ēkas  
remontdarbi

Piešķir 2557,73 eiro no 
Madonas novada pašvaldī-
bas budžeta nesadalītajiem 

Madonas novada pašvaldības domes  
23. novembra sēdes lēmumu pārskats

novada 
saimnieciskās 
lietas

Uzdod SIA „Barkavas KPS” 
kapitāla daļu turētāja pārstā-
vim likumā noteiktajā kārtī-
bā organizēt Madonas nova-
da pašvaldības SIA „Barkavas 
KPS” pamatkapitāla samazinā-
šanu, dzēšot pamatkapitāla da-
ļas proporcionāli SIA “Baltijas 
vērtētāju grupa DDS” novērtē-
juma summu 24045,00 eiro. At-
ļauj SIA „Barkavas KPS” nodot 
bez atlīdzības īpašumā Mado-
nas novada pašvaldībai nekus-
tamo īpašumu – zemes gabalus 
un ēkas “Katlu māja Barkavā”, 
Svaru ielā 4, Barkavā. Nekusta-
mais īpašums sastāv no zemes-
gabala ar platību 1,55 ha, uz ku-
ra atrodas katlu māja, angārs, 
remonta darbnīcas ēka, palīgē-
ka un zemesgabala ar platību 
0,69 ha, uz kura atrodas sūkņu 
māja.

Nolemj uzsākt Madonas no-
vada pašvaldības SIA “Kusas na-
mi” reorganizāciju, to sadalot 

sašķelšanas ceļā, kur mantu, 
kas nepieciešama ūdenssaim-
niecības pakalpojumu snieg-
šanai, nodot AS “Madonas 
ūdens”, bet mantu, kas nepie-
ciešama siltumapgādes pakalpo-
juma sniegšanai – SIA “Mado-
nas siltums”.

Nolemj Dzelzavas pagasta 
pārvaldei nodot Madonas no-
vada pašvaldībai pamatlīdzek-
ļus – zemes gabalu 0,870 ha pla-
tībā Kļavu ielā 6A, Dzelzava. 
Līdz ar to palielināt SIA „Mado-
nas siltums” pamatkapitālu par 
12000,00 eiro, ieguldot pamat-
kapitālā minēto nekustamo īpa-
šumu, kas sastāv no zemes ga-
bala 0,8701 ha platībā un divām 
katlu mājām. 

Aktualizē attīstības 
programmas Investīciju 
plānu

nolemj aktualizēt Madonas 
novada attīstības programmas 
2013.–2020. gadam Investīciju 
plānu (2016.–2018. gadam). Ak-
tualizētā Madonas novada attīs-

tības programmas 2013.–2020. 
gadam „Investīciju plāns” stājas 
spēkā ar šā lēmuma pieņemša-
nas brīdi. Paziņojumu par Ma-
donas novada attīstības prog-
rammas 2013.–2020. gadam 
gadam Investīciju plāna aktua-
lizāciju publicēt pašvaldības mā-
jaslapā www.madona.lv, laik-
rakstā „Stars” un pašvaldības 
informatīvajā laikrakstā „Ma-
donas Novada Vēstnesis”. Ma-
donas novada attīstības prog-
rammas 2013.–2020. gadam 
gadam Investīciju plānu (2016.–
2018. gadam) publicēt pašval-
dības mājaslapā www.madona.
lv un ievietot Teritorijas attīstī-
bas plānošanas informācijas sis-
tēmā.  

Veic budžeta grozījumus

Apstiprina saistošos noteiku-
mus Nr. 21.

Par grozījumiem Madonas no-
vada pašvaldības saistošajos no-
teikumos nr. 2 „Par Madonas no-
vada pašvaldības 2016. gada 
budžetu”

Apstiprināti ar Madonas no-

vada pašvaldības domes 2016. 
gada 23. novembra lēmumu Nr. 
647 (protokols Nr. 24, 19. p.)

Noteikumi pieņemti ar liku-
mu noteikto pašvaldības funkci-
ju un uzdevumu izpildes nodro-
šināšanai.

1. Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 2 „Par Madonas novada paš-
valdības 2016. gada budžetu” 
(apstiprināti 2016. gada 28. jan-
vāra domes sēdē, protokols Nr. 
2, 20. p.) 1. punktu šādā redak-
cijā:

„Apstiprināt  Madonas no-
vada pašvaldības pamatbudžetu 
2016. gadam  ieņēmumos EUR  
23899085,00 apmērā”.

2. Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 2 „Par Madonas novada paš-
valdības 2016. gada budžetu” 
(apstiprināti 2016. gada 28. jan-
vāra domes sēdē, protokols Nr. 
2, 20. p.) 2. punktu šādā redak-
cijā:

„Apstiprināt  Madonas no-
vada pašvaldības pamatbudžetu 
2016.gadam  izdevumos  EUR 

25414500,00 apmērā”.
3. Izteikt Madonas novada 

pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 2 „Par Madonas novada paš-
valdības 2016. gada budžetu” 
(apstiprināti 2016. gada 28. jan-
vāra domes sēdē, protokols Nr. 
2, 20. p.) 3. punktu šādā redak-
cijā:

“Apstiprināt Madonas no-
vada  pašvaldības speciālo bu-
džetu 2016. gadam ieņēmumos 
1081615,00 eiro apmērā, izdevu-
mus 1157745,00 eiro apmērā”.

LAIMA LIePIņA,  
Administratīvās nodaļas  

vadītāja  
Ar lēmumu pilnu tekstu var 

iepazīties  www.madona.lv  
vai klientu apkalpošanas zālē  

Saieta laukumā 1

Izdoti saskaņā  
ar LR likuma  
“Par 
pašvaldībām” 
14. panta pirmās 

daļas 3. punktu un LR likuma 
“Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 5. panta trešo daļu

Izdarīt Madonas novada 
pašvaldības 2011. gada 27. 
janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr. 2 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atviegloju-
mu noteikšanu Madonas no-
vada pašvaldībā” šādus grozī-
jumus: 

Izteikt saistošo noteikumu 
2.2. punktu šādā redakcijā:

“2.2. Madonas novada ie-
dzīvotājiem – nestrādājošām 
personām ar invaliditāti – 
50% no aprēķinātās nodokļa 
summas par to periodu, ku-

rā nodokļa maksātājs atbilst 
nestrādājošas personas ar in-
validitāti statusam, attiecī-
bā uz:

2.2.1. vienģimenes un div-
ģimeņu dzīvojamām mājām 
un to uzturēšanai piesaistīto 
zemes platību;

2.2.2. daudzdzīvokļu mā-
jām (to daļām) neatkarīgi no 
tā, vai tās ir vai nav sadalī-
tas dzīvokļu īpašumos, un tām 
piesaistīto zemes domājamo 
daļu;

2.2.3. nedzīvojamo ēku da-
ļām, kuru funkcionālā izman-
tošana ir dzīvošana un tām 
piesaistīto zemes domājamo 
daļu.

Atvieglojums tiek pie-
šķirts, ja minētie īpašuma ob-
jekti ir šo personu valdījumā 
vai īpašumā un tie ir personas 
deklarētā dzīvesvieta. 

Ja nekustamais īpašums 
tiek izīrēts vai izmantots 
saimnieciskajā darbībā, no-
dokļa samazinājums netiek 
piemērots.”

Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas Madonas nova-
da pašvaldības informatīva-
jā izdevumā “Madonas Nova-
da Vēstnesis” – 2016. gada 21. 
decembrī. 

PASKAIDROJUMA 
RAKSTS

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums 

Likuma “Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 5. panta 
3. daļa paredz, ka  pašvaldī-
bas var izdot saistošus no-
teikumus, kuros paredzēti 
atvieglojumi atsevišķām ne-

kustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju kategorijām. Šā-
di saistoši noteikumi stājas 
spēkā likumā “Par pašvaldī-
bām” noteiktajā kārtībā.

2. Īss projekta satura iz-
klāsts

Saistošo noteikumu Nr. 
2 „Par nekustamā īpašu-
ma nodokļa atvieglojumu no-
teikšanu Madonas novada 
pašvaldībā” 2.2. punktu ir ne-
pieciešams izteikt precizētā 
redakcijā, nosakot to, ka ne-
kustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojums pienākas par dzī-
vojamām ēkām vai to daļām 
un tikai to uzturēšanai pie-
saistīto zemes platību, nevis 
par neapbūvētu zemi, kas ir 
2.2. punktā minēto personu 
īpašumā.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Paredzams nebūtisks  bu-
džetu palielinājums.

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām procedū-
rām

Nav ietekmes.

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātperso-
nām

Konsultācijas nav veiktas. 

MADOnAS nOVADA PAšVALDīBAS SAIStOšIe nOteIKuMI nr. 14

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra 
saistošajos noteikumos nr. 2 “Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā”

MADOnAS nOVADA PAšVALDīBAS SAIStOšIe nOteIKuMI nr. 15

Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību par dzīvojamo 
māju palīgēkām Madonas novadā 2017. gadā

Izdoti saskaņā  
ar likuma  
“Par nekustamā 
īpašuma nodokli”
1. panta otrās 

daļas 9.¹  punktu.

Saistošie noteikumi nosa-
ka kārtību, kādā ar nekustamā 
īpašuma nodokli tiek apliktas 
dzīvojamo māju palīgēkas, ku-
ru platība pārsniedz 25 kvad-
rātmetrus, Madonas novada 
administratīvajā teritorijā.

Ar nekustamā īpašuma no-

dokli 2017. gadā neapliek arī 
tās dzīvojamo māju palīgē-
kas, kuru platība pārsniedz 25 
kvadrātmetrus (izņemot garā-
žas) un kas netiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikša-
nai. 

Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2017. gada 1. janvārī.

PASKAIDROJUMA 
RAKSTS

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Likumā „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” noteikts, ka 
dzīvojamo māju palīgēkas, iz-
ņemot garāžas, kuru platība 
pārsniedz 25 m2, ar nekusta-
mā īpašuma nodokli neapliek, 
ja pašvaldība to neaplikšanu 
ar nodokli ir noteikusi ar sa-
viem saistošajiem noteiku-
miem.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi pa-
redz, ka arī tās dzīvojamo 

māju palīgēkas, kuru pla-
tība pārsniedz 25 kvadrāt-
metrus (izņemot garāžas) 
un kas netiek izmanto-
tas saimnieciskās darbības 
veikšanai, ar nekustamā 
īpašuma nodokli 2017. gadā 
neapliek.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Būtiska ietekme uz budže-
tu nav plānota.

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām procedū-
rām

Nav ietekmes.

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātperso-
nām

Konsultācijas nav veiktas.

līdzekļiem papildus darbu 
apmaksai objektam “Admi-
nistratīvās ēkās vienkāršotā 
fasādes atjaunošana Blauma-
ņa ielā 3, Madonā, Madonas 
novadā”.

Kalsnavas  
pagastā

nolemj palielināt SIA „Kals-
navas komunālais uzņēmums” 
pamatkapitālu par 1192,00 ei-
ro, izdarot naudas ieguldīju-
mu pamatkapitālā un pretī sa-
ņemot attiecīgu kapitāla daļu 
skaitu.

jauniešu lietas

Piekrīt īstenot LEADER 
programmas projektu “Jaunie-
šu centra izveide Sarkaņu pa-
gastā” ar daļēji pieejamu pub-
lisko finansējumu 10259,16 
eiro apmērā.

Izglītība

Apstiprina Bērzaunes pa-
gasta pirmsskolas izglītības 
iestādes “Vārpiņa” nolikumu.

Apstiprina pedagogu meto-
disko izstrādņu skates noliku-
mu. 

Piešķir finansējumu Mado-
nas pirmsskolas izglītības ies-
tādei “Saulīte” 350,00 eiro ap-
mērā peldēšanas nodarbību 
aprīkojuma iegādei no budže-
tā mācību līdzekļiem paredzē-
tā finansējuma.

Pārdēvē „Madonas Valsts 

ģimnāzijas internātu” Tir-
gus ielā 3, Madonā par „Mado-
nas Valsts ģimnāzijas dienesta 
viesnīcu”.

Veic transporta izdevumu 
kompensāciju J.Norviļa Mado-
nas mūzikas skolas audzēknim 
uz mūzikas skolas Lubānas fi-
liāli. 

Veic transporta izdevumu 
kompensāciju J.Simsona Ma-
donas mākslas skolas audzēk-
nei.

Veic transporta izdevumu 
kompensāciju ārpus Madonas 
novada deklarētajiem izglīto-
jamajiem uz Madonas novada 
pašvaldības vispārizglītojoša-
jām skolām.

Par finansējuma 
piešķiršanu

Piešķir līdzfinansējumu 
biedrības „OK Arona” apstip-
rinātajam Lauku atbalsta die-
nesta LEADER programmas 
projektam “Jaunās tehnolo-
ģijas sporta un atpūtas aprī-
kojumā”  ID Nr. 16-05-AL23-
A019.2202-000005 – 1591,46 
eiro (10% no attiecināmajām 
izmaksām) projekta līdzfinan-
sēšanai no novada budžeta ne-
sadalītajiem līdzekļiem.

Piešķir finansējumu sadzī-
ves preču iegādei Mārcienas 
pansionātam 21928,90 eiro (ar 
PVN) no novada budžetā re-
zervētajiem līdzekļiem.

nosaka vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas

nosaka iecirkņu nosaukumus un atrašanās vietas šā-
diem Madonas novada vēlēšanu iecirkņiem:

Iecirkņa 
Nr.

Vēlēšanu iecirkņa 
nosaukums

Vēlēšanu iecirkņa adrese Pieejamība 
personām 
ar kustību 
traucējumiem

665 Kalsnavas kultūras 
nams

Vesetas iela 8, Jaunkalsnava, 
Kalsnavas pagasts, Madonas 
novads

Ir nodrošināta

674 Sarkaņu pagasta 
pārvalde

“Biksēre”, Biksēre, Sarkaņu 
pagasts, Madonas novads

Ir nodrošināta

661 Dzelzavas kultūras 
nams

“Kultūras nams”, Dzelzava, 
Dzelzavas pagasts, Madonas 
novads

Ir nodrošināta

961 Saikavas tautas 
nams

“Buzula”, Vecsaikava, 
Praulienas pagasts, Madonas 
novads

Ir nodrošināta

 
Lūdz Centrālajai vēlēšanu komisijai mainīt vēlēšanu iecirkņu 

Nr. 666 – “Lazdonas pagasta pārvalde”, Nr. 670 – “Mētrienas pa-
gasta pārvalde”, Nr. 673 – “Praulienas pagasta pārvalde” un Nr. 
677 – “Vestienas pagasta pārvalde” statusu Centrālās vēlēšanu 
komisijas datu bāzē uz “vēlēšanu iecirkņi pieejami cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem”.

Paldies visiem,  
kuri ar savu darbu, 
saistošām idejām un 
radošumu veidoja 
skaistu Madonas 
jubilejas gadu. Paldies 
visiem, kuri apmeklēja 
un atbalstīja daudzos 
svētku pasākumus.
Mums ir izdevies!

Lai gaiši 
Ziemassvētki 
un veiksmīgs 
nākamais gads!

Guntis Ķeveris, 
Madonas pilsētas 

pārvaldnieks

Skaistus un     
      mierīgus  
     svētkus  
  vēlot,

MADOnAS nOVADA PAšVALDīBAS SAIStOšIe nOteIKuMI nr. 17

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 27.01.2010. saistošajos 
noteikumos nr. 2. “noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu 
piešķiršanu Madonas novadā”

Apstiprināti ar
Madonas novada 
pašvaldības 
domes 2016. gada 
16. novembra 

lēmumu Nr. 605 (protokols Nr. 
23, 9. p.).
Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo 
daļu.

1. Veikt šādus grozījumus 
Madonas novada pašvaldības 
27.01.2010. saistošajos notei-
kumos Nr. 2 “Noteikumi par 
vienreizēju materiālu pabalstu 
piešķiršanu Madonas novadā”:

Papildināt noteikumus ar 
2.5. punktu šādā redakcijā:

“2.5. Pabalsts Černobiļas 
AES avārijas seku likvidēša-
nas dalībniekiem.

2.5.1. Pabalsts tiek pie-
šķirts Madonas novada admi-
nistratīvajā teritorijā pamat-
dzīvesvietu deklarējušām un 
pastāvīgi dzīvojošajām perso-
nām, kurām atbilstoši valstī 
spēkā esošajiem normatīva-
jiem aktiem ir noteikts Černo-
biļas AES avārijas seku likvi-
dēšanas dalībnieka statuss.

2.5.2. Pabalsts, bez ienā-
kumu un materiālā stāvok-
ļa izvērtēšanas, tiek piešķirts 
un izmaksāts vienu reizi gadā 
– uz Latvijas Republikas Lāč-
plēša dienu (11. novembris).

2.5.3. Pabalsta apmērs ir 
EUR 30 un to izmaksā saņē-
mēja bankas norēķinu kontā 
vai skaidrā naudā.”

2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2017. gada 1. janvārī.

PASKAIDROJUMA 
RAKSTS

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Noteikt pašvaldības atbal-
stu Madonas novada teritorijā 
dzīvojošajiem Černobiļas AES 
avārijas seku likvidēšanas da-
lībniekiem.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi paredz 
pabalsta piešķiršanu Černobi-
ļas AES avārijas seku likvidē-
šanas dalībniekiem Madonas 
novada administratīvajā teri-
torijā pamatdzīvesvietu dek-
larējušām un pastāvīgi dzī-
vojošām personām, kurām 
atbilstoši valstī spēkā esoša-
jiem normatīvajiem aktiem ir 
noteikts Černobiļas AES avā-
rijas seku likvidēšanas dalīb-
nieka statuss. Pabalsts EUR 
30 apmērā, bez ienākumu un 
materiālā stāvokļa izvērtēša-
nas, tiek piešķirts un izmak-
sāts vienu reizi gadā – uz Lat-
vijas Republikas Lāčplēša 
dienu (11. novembris). 

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Plānots pabalstu izmaksai ne-
pieciešamo līdzekļu pieaugums.

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā

Ietekmes nav.
5. Informācija par ad-

ministratīvajām procedū-
rām

Ietekmes nav.
6. Informācija par kon-

sultācijām ar privātperso-
nām

Konsultācijas nav notiku-
šas.
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MADOnAS nOVADA PAšVALDīBAS SAIStOšIe nOteIKuMI nr. 18

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 30.07.2009. saistošajos noteikumos  
nr. 2. „Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”

Apstiprināti ar 
Madonas novada 
pašvaldības domes 
2016. gada  
16. novembra 

lēmumu Nr .606  
(protokols Nr. 23, 10. p.).
Izdoti saskaņā ar „Sociālo 
pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma” 35. panta 
ceturto un piekto daļu; likumu 
„Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 14. 
panta sesto daļu; Ministru 
kabineta 2005. gada 15. 
novembra noteikumiem 
Nr. 857 „Noteikumi par 
sociālajām garantijām 
bārenim un bez vecāku gādības 
palikušajam bērnam, kurš 
ir ārpusģimenes aprūpē, 
kā arī pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās” 22. 
punktu. Ministru Kabineta 
30.03.2010. noteikumu Nr. 299 
„Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu” 19.4. 
apakšpunktu; Ministru 
Kabineta 2012. gada  

18. decembra noteikumu Nr. 
913 „Noteikumi par garantēto 
minimālo ienākumu līmeni”  
3. punktu.

Veikt šādus grozījumus 
Madonas novada pašvaldības 
30.07.2009. saistošajos notei-
kumos Nr. 2 “Par Madonas 
novada pašvaldības sociāla-
jiem pabalstiem”:

Izteikt noteikumu 7.4. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

“Par nekustamu un kusta-
mu īpašumu, ko neņem vērā, 
izvērtējot ģimenes (personas) 
atbilstību trūcīgas vai maz-
nodrošinātas ģimenes (perso-
nas) statusam, šo noteikumu 
izpratnē uzskatāmi: 5 ha ze-
mes (t.sk. meži), bet ģimenēm, 
kurās aug nepilngadīgi bērni 8 
ha zemes (t.sk. meži) lauku te-
ritorijās, 0,15 ha zemes pilsētā 
un ciemos; ēkas, kas netiek iz-
mantotas saimnieciskajai dar-
bībai; viena vieglā automašīna 
vai viens motocikls vai viens 
motorollers (mopēds), kas pir-

mo reizi reģistrēti vismaz 10 
gadus pirms trūcīgas vai maz-
nodrošinātas ģimenes (per-
sonas) statusa pieprasīšanas 
brīža (izņemot personām ar 
invaliditāti speciāli pielāgotās 
automašīnas).”

Izteikt noteikumu 28. pun-
ktu šādā redakcijā:

“Uz pabalstu veselības ap-
rūpes pakalpojumu apmak-
sai 100% apmērā var preten-
dēt ģimenes (personas), kuras 
šo noteikumu II. sadaļā no-
teiktajā kārtībā ir atzītas par 
trūcīgām vai maznodrošinā-
tām. Uz pabalstu veselības 
aprūpes pakalpojumu apmak-
sai 50% apmērā var pretendēt 
ģimenes (personas) kurām ie-
nākumi pēdējos trīs mēnešos 
nepārsniedz EUR 250 uz vie-
nu ģimenes locekli, neizvēr-
tējot īpašumus. Uz pabalstu 
veselības aprūpes pakalpo-
jumu apmaksai 50% apmērā 
var pretendēt Černobiļas AES 
avārijas seku likvidēšanas da-
lībnieki, neizvērtējot ienāku-

mus un īpašumus.”
Saistošie noteikumi stājas 

spēkā 2017. gada 1. janvārī.

PASKAIDROJUMA 
RAKSTS

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Nepieciešamība veikt re-
dakcionālus labojumus spēkā 
esošajos noteikumos. Palieli-
nāt pašvaldības  atbalstu Ma-
donas novada teritorijā dzī-
vojošajiem Černobiļas AES 
avārijas seku likvidēšanas da-
lībniekiem.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi pa-
redz šādus grozījumus spē-
kā esošajos noteikumos:  
noteikumu 7.4. apakšpunktā 
tiek svītrots iestādes nosau-
kums Ceļu satiksmes drošības 
direkcija, jo noteikumi paredz 
īpašumā esošā transporta lī-
dzekļa pirmreizējo reģistrāci-
jas datumu jebkurā valstī, ne 

tikai Latvijas Republikas Ceļu 
satiksmes drošības direkcijā; 
noteikumu 28. punkts tiek 
papildināts ar noteikumu, ka 
uz pabalstu veselības aprūpes 
pakalpojumu apmaksai 50% 
apmērā var pretendēt Mado-
nas novadā dzīvojošie Černo-
biļas AES avārijas seku likvi-
dēšanas dalībnieki.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Plānots pabalstu izmaksai 
nepieciešamo līdzekļu pieau-
gums.

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā

Ietekmes nav.
5. Informācija par ad-

ministratīvajām procedū-
rām

Ietekmes nav.
6. Informācija par konsul-

tācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notiku-

šas.

Izsludinātas rīcības:

1.1. “Ar lauksaimniecību nesaistītas ražošanas 
izveide un attīstība”,

1.2. “Ar lauksaimniecību nesaistītu pakalpoju-
mu izveide un attīstība”,

1.3. “Lauksaimniecības produktu pārstrādes 
veicināšana un pievienotās vērtības radīšana teri-

torijā ražotiem lauksaimniecības produktiem”, 
1.4. “Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem, 

jaunu tūrisma programmu izveidei un esošo attīs-
tībai”.

Izsludinātās rīcības atbalsta individuālos pro-
jektus un kopprojektus. 

Projekta iesniegumus pieņem no 16. decembra 
līdz 16. janvārim. 

Iedzīvotāji aicināti uz konsultācijām Madonas 
novada fondā Madonā, Poruka ielā 1, 3. stāvā, ie-
priekš piesakoties pie administratīvās vadītājas Jo-
gitas Baunes, t. 27527343, e-pasts: jogitabaune@
inbox.lv 

Sīkāka informācija Madonas novada fonda mā-
jaslapā www.mnf.lv un Lauku atbalsta dienesta 
mājaslapā www.lad.gov.lv 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

LeADer projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārta
nodibinājums „Madonas novada fonds” ir izsludinājis atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu,  

kurā var piedalīties Cesvaines, Ērgļu, Madonas, Lubānas un Varakļānu novada iedzīvotāji.

Valsts mērogā 
cildina mūsu 
skolotāju
Augstu novērtējumu par 
ieguldījumu, sagatavo-
jot topošos ķīmijas stu-
dentus, saņēmusi Ma-
donas Valsts ģimnāzijas 
ķīmijas skolotāja Līvija 
tomiņa. Viņai pasnieg-
ta rīgas tehniskās universitātes ķīmijas profesores emīlijas 
Gudrinieces vārdā nosauktā Latvijas Zinātņu akadēmijas balva. 

L. Tomiņai naudas balva, medaļa un atzinība tika pa-
sniegta par veiksmīgu un regulāru topošo ķīmijas studentu 
sagatavošanu. Skolotājas darbs atzinīgi tika novērtēts arī 
2014. gadā, kad viņa saņēma Latvijas Organiskās sintēzes 
institūta apbalvojumu. 

Kultūras zīme “Latviskais mantojums” 
izveidota pēc Latvijas lauku tūrisma 
asociācijas „Lauku ceļotājs” iniciatīvas 
un, sadarbībā ar Lr Kultūras ministriju 
un Latvijas Pašvaldību savienību, kopš 
2013. gada tiek piešķirta lauku tūrisma 
uzņēmējiem, kuri saglabā, iekļauj mūs-
dienu dzīvē un rāda apmeklētājiem lat-
viskās kultūras un sadzīves tradicio-
nālās vērtības. Četru gadu laikā zīme 
piešķirta 73 Latvijas tūrisma saimnie-
cībām. 

2017. gada 11. janvārī kultūras ministre Dace Melbār-
de zīmi “Latviskais mantojums” svinīgi pasniegs arī trijiem 
Madonas novada tūrisma pakalpojumus sniedzējiem: kera-
miķim Jānim Seikstam, podnieku Dumpju darbnīcai (saim-
nieki Baiba un Einārs Dumpji) un bišu saimniecībai “Kalnu 
Medus” (saimnieks Sandris Akmans). Kopumā šajā datumā 
kultūras zīmi saņems 19 Latvijas lauku tūrisma uzņēmēji. 

Savukārt, 2017. gada 12. janvārī diviem mūsu novada 
tūrisma uzņēmumiem: viesu mājai “Kučuru dzirnavas” un 
SPA kūrortam “Mārcienas muiža” tiks pasniegta zīme “Za-
ļais sertifikāts”. Tā ir vides kvalitātes zīme lauku tūrisma 
saimniecībām, kurās ievēro “zaļas” saimniekošanas princi-
pus, saudzējot resursus, veidojot videi un vietējai kopienai 
draudzīgu tūrisma piedāvājumu. Kritēriji ir stingri, un ser-
tifikāta piešķiršanu apstiprina komisija, kas darbojas Vides 
Ministrijas pārraudzībā. Zīmi svinīgi pasniegs valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis.

Sirsnīgi sveicam!

SAnItA SOMA, Madonas novada pašvaldības 
uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas  

tūrisma darba organizatore

šā gada maijā Izglītības un zi-
nātnes ministrija izsludināja 
projektu konkursu “Sporta in-
ventāra un aprīkojuma iegā-
de akreditētajās vispārējās un 
profesionālās ievirzes spor-
ta izglītības iestādēs”. Mado-
nas novada pašvaldības projek-
ta pieteikums “Sporta inventāra 
iegāde Madonas novada izglītī-
bas iestādēs” tika atbalstīts.

trīs Madonas novada tūrisma 
saimniecībām piešķirta kultūras 
zīme “Latviskais mantojums”

Sporta inventāra iegāde četrās 
Madonas novada izglītības iestādēs

Izvērtējot visas Madonas 
novada izglītības iestādes, tika 
izvēlētas četras novada skolas – 
Barkavas pamatskola, Degum-
nieku pamatskola, Kalsnavas 
pamatskola un Mētrienas pa-
matskola, kuras, atbilstoši Iz-
glītības un zinātnes ministrijas 
vērtēšanas kritērijiem, ieguva 
visvairāk punktus.

Iegādājoties jaunu sporta 
inventāru un aprīkojumu gal-
venais mērķis ir sekmēt un at-
tīstīt izglītojamo fizisko saga-

tavotību, veicināt izglītojamā 
veselības nostiprināšanu, kā 
arī apgūt jaunas un mūsdienī-
gas sporta aktivitātes mācību 
priekšmetā „Sports” un spor-
ta interešu izglītības program-
mās.

Papildinot sporta inventā-
ra klāstu četrās novada skolās, 
būs iespēja pilnībā izmantot 
jau esošo sporta infrastruktūru 
gan sporta stundās, gan ārpus-
stundu aktivitātēs, gan organi-
zējot pagasta un novada mēro-

ga sacensības.
Projekts tika īstenots no 

20.07.2016. līdz 31.10.2016. un 
tā ietvaros iegādāts vieglatlēti-
kas inventārs, komandu spor-
ta veidu – florbola, basketbola, 
futbola, volejbola, inventārs un 
distanču slēpošanas inventārs 
par kopējo summu 8422,87 ei-
ro, no kuriem Izglītības un zi-
nātnes ministrijas finansējums 
bija 3500,00 eiro, Madonas no-
vada pašvaldības finansējums – 
4922,87 eiro.

Madonas bibliotēka saka paldies 

Pārfrāzējot Madonas pilsētas mo-
to ”Pilsēta, kur esi gaidīts”, var 
droši teikt – esam ”Bibliotēka, 
kur esi gaidīts”.

Aizvadīts radošs un darbīgs 
Madonas deviņdesmitgadei vel-
tīts gads, piedāvājot aktivitātes 
jebkura vecuma apmeklētājiem 
ar plašu pakalpojumu klāstu – 

grāmatas un periodiskos izdevu-
mus, dažādus pasākumus, tik-
šanās brīžus ar rakstniekiem, 
sabiedrībā atpazīstamām perso-
nībām, radošas nodarbības un 
citas daudzveidīgas iespējas un 
resursus brīvā laika pavadīšanai 
gan lieliem, gan maziem. Jāpie-
min arī informācijas tehnoloģiju 
izmantošanas iespējas, tajā skai-
tā e-pakalpojumus, konsultāci-
jas un praktisku palīdzību dažā-
dos jautājumos.  

Izceļot gada spilgtākos noti-
kumus, minama akcija “Lasītā-

ji – pilsētas vienaudži”, apmek-
lēti un intervēti 11 Madonas 
vienaudži – bibliotēkas lasītāji.

Novitāte – akcija “Labo vār-
du pasts Madonai”. Sociālajos 
medijos tika  uzrunāti novadnie-
ki pasaulē – Eiropas Savienībā, 
Amerikā, Kanādā, Austrālijā,  ai-
cinot atsūtīt savu vēstījumu: vē-
lējumu, atmiņu mirkli vai dzejo-
li pilsētai. “Madonai – 90” svētku 
logo ar ziņu, ka pilsētai šogad 90 
gadu jubileja, aizceļoja interneta 
vietnēs visā pasaulē kā krāsains 
un spilgts akcents. 

Par bibliogrāfisku retumu 
kļuvusi bibliotēkas izdotā, Ma-
donas novada pašvaldības finan-
sētā grāmata „Pieskārieni Ma-
donas pusei”. Tajā apkopoti 16 
autoru 37 dzejoļi Madonai,  bib-
liotēkas organizētā skolēnu ese-
ju konkursa „Madona vakar, šo-
dien, rīt” 11 dalībnieku rakstīto 
tekstu fragmenti, laba vēlēju-
mi pilsētai un madoniešiem, kas 
atceļojuši gan Labo vārdu pastā 
Madonai, gan ierakstīti novada 
bibliotēkas Viesu grāmatā, ievie-
tota daļa no fotokonkursa „Mana 

mīļākā vieta Madonā” fotogrāfi-
jām un bērnu zīmējumiem. Izde-
vuma sastādītāja ir mūsu biblio-
tekāre Sarmīte Radiņa. 

Nu jau par tradīciju ir kļu-
vusi bibliotēkas programma 
pilsētas svētku ietvaros. Mado-
nas novada bibliotēkā un zaļajā 
zonā pie bibliotēkas notika pa-
sākums „Madona pasaulē, pa-
saule Madonā” – radošas akti-
vitātes, uz kurām tika aicināts 
ikviens interesents.

➔ 9. lpp

Balvas pasniegšanas brīdī Rīgas Tehniskajā Universitātē.         Publicitātes foto

Madonas novada  
pašvaldības domes  
1. decembra ārkārtas sēdē

Pilnveido sporta 
infrastruktūru 

nolemj veikt Madonas sporta hal-
les Gaujas ielā 13, Madonā cokolstāva telpu 
pārbūvi saskaņā ar izstrādāto tehnisko pro-
jektu. Pamatojoties uz izstrādāto telpu pār-
būves tehnisko projektu un izmaksu tāmi, ap-
stiprināt projekta kopējās izmaksas 157071,39 
eiro apmērā. 

Lai nodrošinātu Madonas Bērnu un jau-
natnes sporta skolas audzēkņu pilnvērtīgu 
mācību programmas apguvi, Madonā, Gaujas 
ielā 13, ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts 
kasē Izglītības iestāžu investīciju projektam 
87071,39 eiro apmērā ar atlikto maksājumu 
uz 3 gadiem un atmaksas termiņu uz 10 ga-
diem ar Valsts kases noteikto procentu likmi.

Sagatavoja LAIMA LIePIņA,  
Administratīvās nodaļas vadītāja  

Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties   
www.madona.lv  

vai klientu apkalpošanas zālē  
Saieta laukumā 1

25

21

notikušas 
domes 
sēdes

Pieņemti novada 
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Madonas pilsētas 
kultūras nams 
savas pilsētas 90 
gadu jubileju sā-

ka iezīmēt  jau gada sākumā, 
kad 27. februārī tika aicināti 
ciemos Madonas novada kai-
miņi kopīgā koncertā ”Ai, kai-
miņi, nāburdziņi”. Pie mums 
ciemojās kaimiņu novadu bēr-
nu deju kolektīvs „Pastalnie-
ki” un vidējās paaudzes de-
ju kolektīvs „Kreicburga” no 
Jēkabpils, jauktais koris „Pie 
Gaujas” no Vecpiebalgas, de-
ju kolektīvs „Rūdolfs” no Ēr-
gļiem, deju kolektīvs „Žuburi” 
un „Lubāna” no Lubānas, Ces-
vaines kultūras nama jauniešu 
deju kolektīvs, grāfa „Šeremet-
jeva svīta” no Jaunpiebalgas, 
jauniešu vokālais ansamblis 
„Fantāzija” no Murmastienes 
– Varakļānu novada un Mal-
tas lauku kapela no Rēzeknes 
novada. Madoniešus pārstāvē-
ja Madonas pūtēju orķestris. 
Pastāstus un nostāstus stāstī-
ja Madonas muzeja darbinie-
ces un aktrises Māra Zavacka, 
Danute Vēze, Sarma Rudenāja.

Madonas kultūras nams šo-
gad līdz jūnijam  sniedza kon-
certus 13 Madonas novada 
pagastos, ar savu koncertprog-
rammu „Ielūgums”, aicinot at-
zīmēt Madonas pilsētas jubile-
ju kopā visiem novada ļaudīm. 
Šajās koncertprogrammās pie-
dalījās Madonas pilsētas kultū-
ras nama pašdarbības kolektī-
vi: Madonas pūtēju orķestris 
(diriģents Andrejs Cepītis), 
TDA „Vidzeme” jaunieši (va-
dītāja Jeļena Rudzīte) un vidē-
jie (vadītājs Mārtiņš Ezeriņš), 
kokļu ansamblis „Rasa” (va-
dītāja Inese Ābola), deju ko-
lektīvs „Atvasara” (vadītāja 
Maija Rijniece), koris „Mado-
na” (vadītājs Jānis Rijnieks), 
senioru deju grupa “Mado-
nas dāmas” (vadītāja Valentī-
na Zepa), mūsdienu deju grupa 
„Aliens” (vadītāja Ināra Caku-
le), 1.–2. klašu deju kolektīvs 
(vadītāja Gunta Beķere), Mazā 
deju skola (vadītāja Maija Rij-
niece), jauniešu dramatiskais 
kolektīvs (režisore Aija Špu-
re), vokālā grupa „The Sound 
effect” (vadītāja Ilze Rijniece), 
austrumu deju grupa „Uguns-
puķe” (vadītāja Gunta Drei-
mane) parādīdami madoniešu 
muzicēt, dziedāt un dejot va-
rēšanu. Paldies visiem kolektī-
vu vadītājiem un dalībniekiem 
par atsaucību, jo koncertu tie-
šām bija daudz. Šos koncertus 
organizēja un programmu vei-
doja Madonas pilsētas kultūras 
nama mākslinieciskās daļas va-
dītāja Ināra Cakule. Madonas 
pilsētas pārvalde deva iespē-
ju izmantot transportu, lai no-
kļūtu koncertos. Paldies kaimi-
ņiem par sirsnīgo uzņemšanu!
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Jubilejas pasākumu maratons gada garumā
Daudzie svētku pasākumi ir tikai jubilejas gada redzamā daļa. Katra sarīkojuma pamatā ir mūsu cilvēku liels ieguldīts darbs.

Pasākumu centrā – kultūras nams

Svētku pasākumi pulcēja lielu skaitu apmeklētāju. 
D. VeCKALnIņA fOtO

Madonas 90 gadu jubilejas gads 
tuvojas noslēgumam.  
26. decembrī aicinām uz koncertu 
“Ziemassvētki Madonā”!

Madonas muzejā – ar saistošu pieeju vēsturei

Gan skolēni, gan pieaugušie ar ļoti lielu interesi piedalījās Madonas “celtniecībā”, atraktīvā veidā rosinot uzzināt vairāk par valstij un pilsētas 
attīstībai nozīmīgiem notikumiem.

Muzikāls brīdis Madonas mākslinieku izstādes “Tikšanās” atklāšanā.

Parakstsqdgqwhdj gqwgdg qeqwe qwe 
qeqwe eqe q eqeqwdg qgwdhj gqwhgd 
qwgd???????.     
    

Gatavojoties Madonas 
pilsētas 90 gadu jubi-
lejai, nolēmām izvei-
dot fotogrāfiju ciklu, 

kas ikvienu Facebook lietotāju 
iepazīstinātu ar Madonas vēs-
turi vairākās desmitgadēs, sā-
kot jau no 20. gadsimta sāku-
ma. 

Pirmās fotogrāfijas tika 
publicētas 2016. gada sākumā 
Fotogrāfijas atainoja pilsētas 
vēsturi un sniedza priekšstatu 
ikvienam par to, kā Madona 
mainījusies, kāda tā bija pirms 
90, 70 un 50 gadiem, kas sa-
glabājies no vēstures, kas gā-
jis postā. Cikls guva ļoti lielu 
sociālo tīklu lietotāju atzinību 
un tam sekoja līdzi ļoti daudzi, 
ne tikai madonieši.  

“uzcel savu Madonu”

Ieguvām Valsts Kultūrka-
pitāla fonda finansiālo atbal-
stu, lai izveidotu jaunu mu-
zejpedagoģisko programmu 
“Uzcel savu Madonu”, veltī-
tu Madonas 90 gadu jubile-
jai. Programma nezaudēs savu 
aktualitāti arī pēc 2016. gada. 
Visu gadu ikvienam, neatkarī-
gi no vecuma (sākot no 6 ga-
diem), bija iespēja aktīvi tajā 
piedalīties, katrai vecuma gru-
pai, veicot atbilstošus uzde-
vumus. Programma veicināja 
piederības sajūtu savai pilsē-
tai, atraktīvā veidā rosināja 
uzzināt vairāk par valstij un 
pilsētas attīstībai nozīmīgiem 
notikumiem. Spēlētāji iepazi-
nās ar Madonas kā apdzīvo-
tas vietas, vēlāk miesta un no 
1926. gada – pilsētas veidoša-
nās vēsturi, ēku celtniecību un 
pārmaiņām vairāk kā 90 gadu 
laikā. Patīkami, ka gan vecāko 
klašu skolēni, gan pieaugušie 
ar ļoti lielu interesi piedalījās 
Madonas “celtniecībā” un ar 
lielu aizrautību aplūkoja mu-
zeja krājumā esošās fotogrā-
fijas, 1923. gada izveidoto to-
pošās pilsētas apbūves plānu. 
Šajā gadā programmu izspēlē-
ja 424 dalībnieki – gan skolēni, 

iepazināmies ar Madonas cil-
vēkiem, kuriem katram ir kā-
da interesanta aizraušanās, 
hobijs. Vakara vadītājs atrak-
tīvais – Māris Grigalis, dzies-
mas, dejas, videosižeti. Varē-
ja apskatīt radošo dalībnieku 
veikumu – gleznas, rokdarbus, 
senās Madonas fotogrāfijas. Ie-
pazināmies ar vakara dalīb-
niekiem: deputātu – motokro-
sistu Agri Lungeviču, vecmāti 
– frizieri Lilitu Ķauni, mies-
nieku un uzņēmēju – glezno-
tāju Ivaru Veiguru, celtnieku 
– seno bilžu un atklātņu ko-
lekcionāru Ilmāru Strodu, dze-
ju, dziesmu un dzīves enerģiju 
pārzinātāju Dainu Gaili. Ša-
jā pasākumā notika pirmat-
skaņojums Valta Pūces „Sau-
les dziesmai”, kas ir veltījums 
Madonas deviņdesmitgadei ko-
ra „Madona” izpildījumā.

Madonas 90 gadu jubile-
jas gads tuvojas noslēgumam. 
26. decembrī aicinām uz kon-
certu “Ziemassvētki Mado-
nā”, kurā par savām madonie-
šu gaitām stāstīs Dailes teātra 
aktieri Gints Andžāns un Dai-
nis Grūbe, izdziedās Latvijas 
Nacionālās operas balsis Jā-
nis Apeinis un Ieva Parša, kam 
pievienosies jauniešu vokālā 
grupa „The Sound effect” (va-
dītāja Ilze Rijniece) un jauk-
tais koris „Madona” (diriģents 
Jānis Rijnieks). Koncerts divās 
daļās ar pieskārienu Ziemas-
svētkiem, dažādiem jauniem 
kopprojektiem un pirmatska-
ņojumiem, ko muzikāli papil-
dinās pianists Aldis Kalniņš 
un ģitārists Mārcis Vasiļevskis, 
perkusijas būs Valtera Gotlau-
fa ziņā. Koncerts solās būt no-
pietns un nenopietns, ar vieglu 
sajūtu un sevišķi īpašs katram 
māksliniekam, jo tā būs iespē-
ja satikties ar savējiem – mado-
niešiem. Abu šo pasākumu ide-
jas autore un veidotāja ir Ināra 
Cakule.

Lai viss iecerētais notiktu, 
paldies visai kultūras nama 
komandai, kuri domāja, ska-
ņoja, gaismoja, zīmēja, spodri-
nāja un ģērba, jo tikai visi ko-
pā mēs varam radīt svētkus 
citiem un sev. Paldies kolek-
tīvu vadītājiem, dalībniekiem 
un skatītājiem! Paldies visiem, 
kas ir kopā ar mums!

Kad pār melnām ielām
Mierinošs un liegs
Bezbēdīgām, lielām
Pārslām dejo sniegs,
Rūpju smagām pēdām
Pāri lido prieks.
                   /K.Skalbe/

Lai visiem gaiši un priecīgi 
Ziemassvētki! 

ILZe šuLCe, 
Madonas kultūras nama 

direktore

Stankevičs, Vidzemes augst-
skolas rektors, Dr. hist. Gatis 
Krūmiņš, literāts, dzejnieks 
Jānis Rokpelnis, mācītājs, Lu-
tera akadēmijas docents, Dr. 
Theol. Guntis Kalme. Disku-
sijas apmeklētība liecināja par 
nezūdošu interesi par garīgām 
vērtībām. 

Madonas mākslinieku 
izstāde “tikšanās”

Pilsētas svētku ietvaros 4. 
jūnijā Madonas muzeja Izstāžu 
zālēs atklājām Madonas māks-

linieku izstādi “Tikšanās”, ar 
Andreja Granta fotogrāfijām, 
mākslinieku – Valērija Bai-
das, Maijas Jakovičas, Danu-
tes Vēzes, Olitas Šleseres, Jāņa 
Seiksta, Ineses Jakobi, Baibas 
Dumpes un Eināra Dumpja – 
darbiem. 

Svētki “Pilsētā,  
kurā esi gaidīts!”

Kā dāvanu pilsētas 90 gadu 
jubilejā iedzīvotājiem visa ga-
da garumā piedāvājām sarīkoju-
mu ciklu  “Svētki “Pilsētā, kurā 

esi gaidīts!””, sadarbībā ar Ma-
donas novada bibliotēku. Tas bi-
ja iespējams, pateicoties Valsts 
Kultūrkapitāla fonda mērķprog-
rammas Profesionālās māks-
las pieejamība Latvijas reģionos 
projekta “Svētki “Pilsētā, ku-
rā esi gaidīts!””  finansējumam. 
Ciklā devām iespēju iepazīt Val-
mieras Drāmas teātra izrādi 
“Sarkanās puķes”, trio GuRu-
M, koncertuzvedumu “Zieme-
ļu sāga”, Goran Gora koncer-
tu “Mosties”. Bijām iepriecināti 
par iedzīvotāju atsaucību ikvie-
nā no sarīkojumiem.

4. maijā un Madonas pilsē-
tas svētku ietvaros jūnijā noti-
ka tematisks pasākums „Ma-
dona laiku lokos līdz 1945”. 
Ar šo pasākumu tiek aizsākts 
pasākumu cikls par Madonas 
vēsturi. Cik daudz mēs zinām 
par savu pilsētu? Kāda izskatī-
jās Madona pirms 90 gadiem? 
Atbildes sniedz senās fotogrā-
fijas, atmiņu stāstījumi. Pa-
sākums tapa sadarbībā ar 
Madonas mākslas un novad-
pētniecības muzeju. Tajā pie-
dalījās Valmieras teātra aktie-
ris Māris Bezmers, Praulienas 
jauktais koris (diriģents Jānis 
Rijnieks), pirmsskolas iestādes 
„Saulīte” dziedošās meitenes, 
tautisko deju kolektīvs „Pipa-
riņi” (vadītāja Gunta Beķere), 
Ija Voiniča un Madonas 1. vi-
dusskolas 2.–4. klašu koris, iz-
mantoti Kārļa Kumsāra video 
sižeti, apskatāmi J.Simsona 
Madonas mākslas skolas dar-
bi. Pasākumu veidoja Madonas 
pilsētas kultūras nama kultū-
ras pasākumu organizatore Ai-
ja Špure.

Madonas 90 gadu jubile-
jas gadā tēlotājmākslas stu-
dija „Madona” iedibina jau-
nu projektu – amatiermākslas 
plenēru ”Krāsas uzplaukst 
Madonā”. Plenēra galvenais 
iedvesmas avots ir MADO-
NA, iemūžinot pilsētu gleznās. 
Plenērā piedalījās dalībnie-
ki no Madonas Tautas tēlotāj-
mākslas studijas, Cesvaines 
mākslas studijas, gleznošanas 
studijas “Meistars Gothards” 

Bauskā, Krustpils novada Kū-
ku pagasta studijas “Mākslas 
dārzs”, Ikšķiles mākslas stu-
dijas. Madonieši trīs dienas no 
20. līdz 22. maijam varēja re-
dzēt māksliniekus Madonas 
ielās gleznojot savus darbus. 
Triju dienu veikumu un dar-
ba rezultātu varēja apskatīt iz-
stādē „Krāsas uzplaukst Mado-
nā” Madonas pilsētas kultūras 
namā.

Madonas pilsētas svētkos 
aizsākām netradicionālo brau-
camo sacensības „Ripo rati”. 
Pēc nolikuma „braucamajam” 
jābūt ar četriem riteņiem. Ide-
jas un projekta autore ir Ai-
ja Špure. Atklāšanas parādi 
ieskandināja Madonas jaunie-
šu pūtēju orķestris „Vivo” (di-
riģenti – Artūrs Kloppe un 
Artūrs Grandāns). Sveiciens 
visiem drosmīgajiem dalībnie-
kiem! Cerams, ka šī kļūs par 
ikgadēju Madonas svētku tra-
dīciju, kura nesīs mums daudz 
prieka un izdomas. Aicinām 
gatavoties jau nākamajam ra-
tu startam.

Madonas pilsētas svētku 
laikā Madonas namu logi un 
skatlogi kļuva par „skatuvēm”, 
kurās varēja ielūkoties, lai ie-
raudzītu „citu” dzīves, lai uz 
ielas satiktu tēlus, kuri dzīvo-
juši pusgadsimtu atpakaļ. No-
nākam pārdomās – kādi bija šie 
noslēpumainie madonieši?

Šogad aizsāktajā pasākumu 
ciklā „Madonai – 90” 22. ok-
tobrī notika pasākums „Nepa-
rasti parastie madonieši”, kurā 

Gada nogalē vēlam Jums 
visiem muzeja apmeklētājiem, 
sadarbības partneriem sirsnī-
gus Ziemassvētkus. Lai gaišas 
domas, patiess prieks un veik-
sme Jūs pavada!

Paldies, ka bijāt kopā ar 
mums šajā gadā,  – uz tikšanos 
nākamajā!

Informāciju sagatavoja un 
apkopoja ZAne GrīnVALDe, 

Izglītojošā darba nodaļas 
vadītāja

gan pieaugušie, arī apmeklētā-
ji no citiem Latvijas novadiem.

radošo aktivitāšu  
nedēļa

Skolēnu pavasara brīvdie-
nās muzeja norisinājās radošo 
aktivitāšu nedēļa “Madonai – 
90”. Visu nedēļu skolēni kopā 
ar muzeja speciālistu atraktīvā 
veidā iepazina Madonas vēstu-
ri, konkrētu vēstures posmu, 
kopā izstaigājām pilsētu un 
meklējām atbildes uz uzdota-
jiem uzdevumiem. Noslēgumā 
katrs izspēlēja spēli “Uzcel sa-
vu Madonu” un saņēma diplo-
mu par dalību radošajā nedēļa 
kā Madonas vēstures zinātājs 
sākot no tās veidošanās 19. gs. 
vidū līdz pat mūsdienām.

“Madona  
laiku lokos”

Atsaucāmies Kultūras na-
ma kolēģu lūgumam un aktī-
vi iesaistījāmies  sarīkojuma 
“Madona laiku lokos” sagata-
vošanā, papildinot sarīkojumu 
ar daudzveidīgiem muzeja ma-
teriāliem.

Izstāde “Celtnes un 
būvplāni Madonā”

Muzeju nakts programma un 
izstāde “Celtnes un būvplāni 
Madonā” bija veltīta pilsētas 
90 gadu jubilejai. Izstādē 
eksponēti Madonā celto ēku 
projekti, šo ēku īpašnieku un 
ģimeņu stāsti. Esam pateicīgi 
muzeja apmeklētājiem par 
līdzdalību izstādes veidošanā 
ar saviem stāstiem.

“Garīgās vērtības 
sabiedrībā”

Jūnija sākumā kopā ar 
draudzēm muzeja Izstāžu zā-
lēs organizējām semināru “Ga-
rīgās vērtības sabiedrībā”, ku-
rā piedalījās Romas Katoļu 
baznīcas arhibīskaps Zbigņevs 

Netradicionālo braucamrīku sacensības „Ripo rati” dalībnieki no  
Barkavas pagasta.

Skatītājus priecē vidējās paaudzes 
tautas deju ansamblis „Vidzeme”.
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Kad zaļajā eglē dzīvības 
trijstūris ieausts un 
svecē iedegts saudzē-
jošs mīļums, svinam 

Ziemasvētkus, aicinot dvēse-
li savu ciemos pie sevis paša. 
Atceramies un sakām paldies 
tiem, kas gada garumā nesa 
prieku savam novadam, Mado-
nai, kura svinēja 90. jubileju.

Mīļie dziedošo, muzicējo-
šo un dejojošo ģimeņu “Spie-
ta” draugi, atbalstītāji un lab-
vēļi, paldies Dievam, ka 25 
gadu garumā mums ir bijusi 
patiesa sadarbība. Dziļā cie-
ņā un mīlestībā “Spiets” pa-
teicas visiem, kuri sekmēja 
“Spieta” jubilejas norises un 
sveic Ziemassvētkos Madonas 
novada pašvaldību un vadītā-
ju Andreju Ceļapīteru, Mado-
nas Kultūras nodaļas vadītāju 
Jāni Kļaviņu, Madonas kul-
tūras nama vadītāju Ilzi Šul-
ci un darbiniekus (īpaši Ainā-
ru Vecozolu un Jāni Auziņu), 
Madonas Patērētāju biedrības 
“Madonas maiznieku”, īpaši 
Jāni Zaharu, SIA “Erante” un 
Jāni Eriņu un Ilutu Ošu, Ma-
donas BJC un Gunitu Kļavi-
ņu, “Madonas Novada Vēstne-
si” un īpaši Dzintru Stradiņu, 
Vidzemes TV Sandru Zariņu, 
Kārli Kumsāru, laikrakstu 
“Stars” un īpaši Baibu Mig-
loni, Inesi Elsiņu, Agri Vec-
kalniņu, Madonas Novadpēt-
niecības un mākslas muzeju 
un īpaši Danuti Vēzi, Praulie-
nas pagasta pārvaldi, Praulie-
nas mazos dejotājus un vadī-

Jau tradicionāli gada no-
slēgumā tiek apbalvoti arī 
aktīvākie novada jaunieši. 
Šoreiz par pasākuma no-

rises vietu bija izraudzīts Sai-
kavas tautas nams, kur tad 
krāšņā sarīkojumā norisinājās 
„Sudraba gailis 2016”.

Konkursā bija iesniegta 
181 anketa, ko rūpīgi izskatī-
ja un nominantus 6 nomināci-
jās izvirzīja žūrija – Madonas 
BJC direktore Gunita Kļaviņa, 
pašvaldības Izglītības noda-
ļas speciāliste Vivita Vecozola 
un sabiedrisko attiecību spe-
ciālists Dāvis Veckalniņš, Ma-
donas evaņģēliski luteriskās 
draudzes palīgmācītājs Gun-
tars Agate Paeglis, gada balvas 
„Sudraba Gailis” organizatore 
Solvita Vigule. Pēc žūrijas sa-
pulces notika nedēļu ilgs bal-
sojums portālā Facebook.com, 
kurā katram bija iespēja izvē-
lēties savus favorītus un atdot 
tiem savas balsis, kādam palie-
linot, kādam samazinot iespēju 
iegūt balvu „Sudraba Gailis”.

Nominācijā „Gada brīv-
prātīgais” balvu ieguva Luīze 
Sniedze ar brīvprātīgi nostrā-
dātām 446 stundām. Balvu ša-
jā nominācijā iegūst visvairāk 
brīvprātīgā darba grāmatiņā 
reģistrēto stundu īpašnieks. 
Starp nominatiem arī Kitija 
Anna Strazdiņa, Katrīna Lu-
kaševica, Gerda Baiba Badūne 
un Kristīne Badūne.

Nominācijas „Gada aktī-
vists” balvas ieguvēja šajā ga-
dā ir Ļaudonas BJIC „ACS” 
aktīviste Kristīne Kuprane. 
Nominēta arī biedrības – bēr-
nu un jauniešu apvienības 
„Rīts” pozitīvā jauniete Simo-
na Bogdanova un Kusas MC 
„1.Stāvs” vairāku gadu garu-
mā rosīgais Oskars Jansons.

„Gada līderis” nomināci-
ju jau otro gadu pēc kārtas ie-
guva Kusas MC „1. stāvs” un 
Madonas novada jauniešu do-
mes līderis Edgars Kalniņš, 
kurš ne vienā vien jaunietī 

ko realizēja biedrība „Kalsna-
vas jaunieši”, Indras Kārkli-
ņas „Atraktīvā novadpētniecī-
bas veloekspedīcija Madonas 
novada jauniešiem “Desmit 
līdz 100”” un Ļaudonas BJIC 
„ACS” 10 gadu jubilejas svinī-
bas Birutas Calmanes vadībā.

Ceļojošo keramiķa Jāņa 
Seiksta „Sudraba Gailis” 
balvu nācās atdot divu ga-
du balvas turētājiem, arī šo-
gad nominētajiem, Kalsnavas 
BJIC „UP’s” tālāk, šī gada bal-
vas ieguvējiem – Madonas no-
vada JIC „KUBS”. Nominēts 
bija arī Kusas MC „1. stāvs”.

Šajā gadā ieviestajā Ma-
donas novada jauniešu domes 
speciālajā nominācijā „Gada 
uzņēmējs jauniešiem” ti-
ka sumināta konditoreja „Jun-
ge” par ilggadēju veiksmīgu 
sadarbību. Nominēti bija arī 
SIA „Forte productions” par 
jauniešu organizēto pasāku-
mu papildināšanu ar populā-
riem viesmāksliniekiem un 
SIA „Madonas karameles” par 
atbalstīšanu ar našķiem un ie-

Noskaidroti “Sudraba gaiļa” 
balvas saņēmēji Mīļš paldies Lolitai Kostju-

kovai, Ingrīdai un Dzinta-
ram Bērziņiem, maniem mī-
ļajiem – Antonam, Jānim, 
Gunitai, Andrim, Inesei, Val-
teram, Kristapam Eduardam 
Kļaviņiem, Aleksandram Eze-
riņam, Vītolu, Beitiku ģime-
nēm, brāļiem Novikiem, Di-
dzim Melderim, Ilzei Rijniecei, 
Dairim Virkstenim, Zanei Ca-
kulei, Anetei Vītoliņai, Jānim 
Plātem, Dāvim Veckalniņam, 
Agrim un Baibai Bērziņiem, 
Līgai un Andrejam Cepīšiem, 
Kristapam Šķēlam, Jetei Straz-
diņai, Raimondam Lapkašam, 
Sintijai Beitānei, Kitijai An-
nai Strazdiņai, Elīzai Elsiņai, 
Rudītei Kumsārei, Čučumui-
žas aktieriem, Raģeļu dzimtai, 
Anetei un Mārim Karlsoniem, 
Sarmai Rudenājai, Antrai Got-
laufai, Oļģertam Skujam un ci-
tiem par atbalstu.

Lai Dieva svētība palīdz 
dzīvot katru dienu mīlestībā 
un rod risinājumu grūtību brī-
žos. Jaunajā 2017. gadā visām 
dziedošajām muzicējošjām un 
dejojošajām ģimenēm un vi-
siem visiem ļaudīm novēlu, lai 
ikviens talants, ko Dievs jums 
dāvājis, nes prieku līdzcilvē-
kiem, un kā gaisma apspīd pa-
sauli.

Esiet laimīgi, padarot lai-
mīgus citus!

AnItA KĻAVIņA, 
Madonas un citu Latvijas 

novadu dziedošo un muzicējošo 
ģimeņu “Spieta” vadītāja 

 

Ir noslēdzies nodibinājuma 
“Skrides fonds” izsludinātais 
skolēnu eseju konkurss, kurā 
piedalījās skolēni no Madonas un 
Cesvaines novadiem. 

Konkursa mērķis bija rosi-
nāt skolēnos interesi par valsti 
kā vienotu sistēmu, kā arī radīt 
jaunas idejas, kas ļautu Latvi-
jai attīstīties un pastāvēt saules 
mūžu. Konkursā piedalījās sko-
lēni no 5. līdz 12. klasei, dalīb-
nieki tika vērtēti trijās grupās: 
5.–6. klases skolēni, 7.–9. klases 
skolēni un 10.–12. klases skolē-
ni. 

Skolēnu esejas izvērtēja žū-
rija, kuras sastāvā bija Skrides 

fonda dibinātājs, ārsts Andris 
Skride, mākslas kritiķis, Nor-
munda Naumaņa balvas māks-
las kritikā pirmais laureāts Vil-
nis Vējš, Mg. Philol., žurnāla 
“Kapitāls” literārā redaktore 
Sanita Dāboliņa un Madonas 
novada domes deputāts, Skri-
des fonda atbalstītājs Artūrs 
Čačka. Žūrija īpašu uzmanību 
pievērsa darba atbilstībai tema-
tam, loģiskam idejas izklāstam 
un pamatojumam, kā arī darba 
oriģinalitātei. Labāko eseju au-
toriem tika piešķirtas naudas 
balvas: 1. vietas ieguvējiem – 
50 eiro, 2. vietas ieguvējiem – 
30 eiro, 3. vietas ieguvējiem – 
20 eiro. 

Augstāko Madonas novada jauniešu domes apbalvojumu “Zelta Gailis” ar laba vēlējumiem no Madona 
novada pieaugušo domes priekšsēdētāja Andreja Ceļapītera saņēma Gatis Teilis.

Artūrs Čačka ar vienu no 
konkursa laureātiem – Raivo 
Gļebu no Dzelzavas pamatskolas.

Anita Kļaviņa allaž pratusi visiem pateikties. Svētku brīdī pateicība arī viņai – sveicēju pulkā Antra Gotlaufa 
(otrā no kreisās), Astra Riekstiņa, Jānis Zahars un citi.

Galu galā galvenais nav balva, 
bet gan gandarījums, ko dod labi 
paveikta darba sajūta.

Atceramies un sakām paldies tiem, kas gada garumā 
nesa prieku savam novadam, Madonai, kura svinēja  
90. jubileju.

Dzīvojot ģimeņu spietā
spējas došanu jauniešiem strā-
dāt vasarā.

Visbeidzot, unikālo, pir-
mo augstāko Madonas novada 
jauniešu domes apbalvojumu 
„Zelta Gailis” ar laba vēlē-
jumiem no Madonas novada 
domes priekšsēdētāja Andreja 
Ceļapītera ieguva Gatis Teilis. 
Gatis Teilis ir iepriekšējo ga-
du „Sudraba Gailis” vairāku 
balvu ieguvējs, kā arī viņš bija 
pieteikts visās individuālajās 
nominācijās un ar kopējo lie-
lāko pieteikumu skaitu. Gatis 
pēc žūrijas apspriedes tika pie-
teikts un ir nominēts Izglītības 
un zinātnes ministrijas kon-
kursā “Labākais darbā ar jau-
natni 2016” nominācijā „Uzle-
cošais jaunatnes darbinieks’’, 
kategorijā “Pašvaldību, paš-
valdības iestāžu, jaunatnes or-
ganizāciju, biedrību un nodi-
binājumu darbā ar jaunatni 
iesaistītās personas” un ieguva 
arī IZM apbalvojumu.

Milzīgs paldies jāteic Ma-
donas novada atsaucīgāka-
jiem uzņēmējiem, kas nodro-
šināja šī pasākuma realizāciju 
un padarīja to ievērojamāku, 
kvalitatīvāku un vērienīgāku. 
Vislielākā pateicība Madonas 
novada pašvaldībai, Madonas 
BJC un SIA „HETA”.

Ne velti šī gada pasāku-
ma vadmotīvs bija logs – „Lo-
gam ir divas puses. Tā ir Tava 
izvēle, kurā nostāsies TU.” Pa-
sākumā pulcējās visi no loga 
pareizās, no darītāja, nevis vē-
rotāja puses. Novēlu, lai nomi-
nantiem šis pasākums būtu kā 
jaunu ideju un radošuma vēs-
ma, neatlaidības un enerģijas 
devējs! Un pārējiem, kam vēl ir 
kur tiekties līdz nominācijām, – 
lai motivācija darboties un piln-
veidot sevi. Galu galā galvenais 
nav balva, bet gan gandarīju-
ma sajūta, ko dod labi paveik-
ta darba sajūta. Nepametiet lo-
ga pusi, kurā atrodaties.

SOLVItA VIGuLe, 
pasākuma organizatore

viesis iedvesmu un motivāci-
ju līdzdarboties. Kopā ar Ed-
garu uz līdera titulu kandidē-
ja vēl viena Madonas novada 
jauniešu domes pārstāve, jau-
nā priekšsēdētāja Luīze Snie-
dze un arī Kusas pamatskolas 
centīgā Vineta Šakina.

„Sudraba Gailis” balva no-
minācijā „Gada izaugsme” 
tika pasniegta Madonas Valsts 
ģimnāzijas un Madonas nova-
da jauniešu domes atradumam 
Katrīnai Lukaševicai. 2016. 
gadā sevi pierādījuši un uz no-
minācijas balvu kandidēja arī 
Madonas 1. vidusskolas nesen 
aktīvi darboties sākušais Dag-
nis Sakne un Madonas pilsētas 
aktīviste gan jauniešu domē, 
gan dejās, gan daudz kur citur 
Sintija Beitāne.

Lai jaunieši sevi pierādītu, 

nebaidītos uzsākt darboties, 
gūt pieredzi, ir svarīgi būt at-
balstītiem, saprastiem un moti-
vētiem. Cilvēki, kas prot būt ar 
jauniešiem, savu darbu darot ar 
milzīgu entuziasmu, ir jaunat-
nes darbinieki. 2016. gadā kā 
vērtīgākā šīs nominācijas un šī 
darba pārstāve tika atzīta Iveta 
Vabule, iegūstot balvu „Gada 
jaunatnes darbinieks”. Ne 
mazāk novērtētas ir Kusas „MC 
1. stāvs” jauniešu dzinulis Iveta 
Kaparkalēja un Bērzaunes pār-
stāve Iluta Kārkliņa, kura pie-
rādījusi, ka darbu var veiksmī-
gi apvienot ar studijām.

Kā gada spilgtākais pa-
sākums Madonas novadā ti-
ka apbalvota „Madonas novada 
jauniešu diena”, tās organizato-
re Luīze Sniedze. Nominēti pro-
jekti „Aktīvs – tātad laimīgs!”, 

noslēdzies eseju konkurss “Gleznoju Latvijas simtgadi”
Atbilstoši žūrijas vērtējumam, 
eseju konkursa “Gleznoju 
Latvijas simtgadi” uzvarētāji ir: 

5.–6. klašu grupā: 
1. vieta – Anete tropa 
(Praulienas pamatsk. )
2. vieta – rihards Pēčs 
(Dzelzavas pamatsk.)
3. vieta – rūdolfs Briedis 
(Bērzaunes pamatsk.)

7.–9. klašu grupā:
1. vieta – Oskars Goters 
(Cesvaines vidussk.)
2. vieta – Agnese Pipcāne 
(Dzelzavas pamatsk.)
3. vieta – Agnija Pēča un 

Katrīna Baltā (Praulienas 
pamatsk. un Dzelzavas 
pamatsk.)

10.–12. klašu grupā:
1. vieta – netiek piešķirta 
2. vieta – Kitija Lazdupe 
(Madonas 2. vidussk.)
3. vieta – Iluta Bistrova 
(Cesvaines vidussk.)

Apsveicam konkursa uzva-
rētājus un pateicamies visiem 
skolēniem par aktīvo dalību 
konkursā, vēlam panākumus 
nākotnē un labas sekmes mā-
cībās! 

renāte ČAČKA

Klusumu 
Sastaro 
Dvēseles 
Gaisma, 
tumsas 
Akaci 
Sašķeļot 
Plaisās. 
uzjundot 
tīru 
Sidraba 
Skaņu 
tam Ziemsvētku zvanam, 
Kas tevī vien zvana.
        /Sarmīte radiņa/

➔ 5. lpp

Jaunums ir digitālās izstā-
des  displejā bibliotēkas foajē.
Bibliotēkas apmeklētāji ir gu-
vuši informāciju par Mado-
nas vēsturi, interesantiem fak-
tiem, ir bijusi iespēja vērot 
Madonu fotogrāfijās. 

Aizvadot Madonas pilsētas 
jubilejas gadu, PALDIES bib-
liotēkas atbalstītājiem, finan-
sētājiem, ikvienam bibliotēkas 
apmeklētājam, ikvienam inte-
resentam. 

Paldies tiem, kuri ir dāvinā-
juši bibliotēkai grāmatas un žur-
nālus: A. Judovai, A. Dzenim, 
D. Lin denai, I. Zvirgzdiņam,  
V. Dā bo  liņai, S. Rubenim, K. Rai-
lītem, A. Ir bītei, L. Ronei, I. Gai-
lītei, I. Repšai, I. Skujai, A. Kār-
kliņam, A. Tauriņai, V. Kaplerei, 
A.Sekstem, J. Štor ham, Ē. Grun-
dulim,  L. Fjodorovai, I. Kļavi-
ņai, A. Lielvalodim, M. Krēme-
rei, R. Putniņai, N. Janovičai,  
N. Peļepecai, A. Svilānei, I. Sla-
vikai, A. Vaišļam, L. Rūsiņai, 
A. Kupcim, Freiju un Pravar-
ņu ģimenēm un daudziem ci-
tiem. Paldies D. Melderei par 
Voltera Džesa tulkoto grāma-
tu.

Īpašu paldies sakām cītī-
gākajiem lasītājiem – Aigaram 

Kupcim, Tijai Gorai, Arturam 
Dobulim, Maritai Jakovčai un 
Jānim Štorham. 

Paldies jaunajai autorei, 
madonietei Līnai Ivanovai un 
apgādam “Zvaigzne ABC” par 
savas pirmās grāmatas atvēr-
šanu Madonas bibliotēkā. 

Paldies autoram, ceļotā-

jam Pēterim Strubergam un 
izdevējam Jurim Visockim par 
“Jumavas” dienu bibliotēkā.

Paldies bibliotēkas šī ga-
da viesiem, kas atrada laiku, 
lai atbrauktu un tiktos ar 
madoniešiem – rakstniecei, 
tulkotājai, pirmās neatkarī-
gās Latvijas vēstniecei Somi-

jā un Igaunijā Annai Velēdai 
Žīgurei un viņas vīram, somu 
žurnālistam, rakstniekam 
Jukam Rislaki, rakstnie-
cei, dramaturģei un dzejnie-
cei Ingai Ābelei, rakstnie-
cei un žurnālistei Gundegai 
Repšei, dzejniecei, rakstnie-
cei, dramaturģei Mārai Zā-
lītei projekta “Rakstnieka 
darbistaba” ietvaros, rakst-
niecei Norai Ikstenai un Lie-
gai Piešiņai, karsto punktu 
žurnālistam Sandijam Sem-
jonovam, fotogrāfam, uzņē-
mējam, Ogres novada domes 
deputātam Egilam Helma-
nim, žurnālistam un politi-
ķim Ilmāram Latkovskim, 
dziesminiekam Haraldam Sī-
manim, LIFE projektu vadī-
tājam Jurim Jātniekam. 

Grāmatu svētku ietvaros 
ar apmeklētājiem tikās Uldis 
Dumpis un grāmatas “Zemga-
lietis” autore Līga Blaua, Velga 
Vītola un grāmatas “Zvēri un 
cilvēki” autore Biruta Eglīte, 
grāmatas “Rīga-Maskava: 21. 
gadsimta mīlasstāsts” autore 
Sabīne Košeļeva, grāmatu ilus-
tratore Signe Ērmane-Ļitvina 
un autors Uldis Punkstiņš.

Vēlamies pateikt lielu pal-
dies par veiksmīgo sadarbību 
Eiropas Komisijas pārstāvnie-

cībai Latvijā, “Europe Direct 
Information Centre” (EDIC) 
Gulbenē, Latvijas Nacionālajai 
Bibliotēkai, Madonas Grāma-
tu draugu biedrībai, Lubānas 
mitrāja informācijas centram 
un Latvijas Ornitoloģijas bied-
rībai, Madonas vispārizglītojo-
šajām skolām, pirmsskolas iz-
glītības iestādēm, J. Simsona 
Madonas mākslas skolai, studi-
jai “Madona”, Madonas Bērnu 
un jauniešu centram, Dzintrai 
Stradiņai un “Madonas Nova-
da Vēstnesim”, Jānim Eriņam 
un SIA “Erante”, VTV, reģiona 
laikrakstam „Stars”. 

Gada nogale ir laiks, kad ik-
viens  novērtē aizejošo gadu un 
domā par nākošo.

Arī jauno, 2017. gadu, esam 
plānojuši radošu un daudzvei-
dīgu, dažādām interesēm un 
gaumēm. Ikviens esiet gaidīts 
Madonas novada bibliotēkā.

Lai kluss Ziemassvētku gai-
dīšanas laiks, priecīgi Ziemas-
svētki, laimīgs, radošs Jaunais 
gads! Lai liels lasīšanas prieks! 

Lai veselība un izturība bib-
liotēkas lasītājiem – pilsētas 
vienaudžiem!

Madonas novada bibliotēkas 
vārdā – IMeLDA SAuLīte,  

direktore

Madonas bibliotēka saka paldies 

tāju Daigu Madernieci, tautas 
deju ansambļa “Vid zeme” vi-
dējās paaudzes deju kolektī-
vu un vadītāju Rudīti Jurci-
ņu, Lubānas “Naktsputnus” 
un vadītāju Rudīti Kolāti, Ma-
donas novada bibliotēku un 
īpaši Sarmīti Radiņu, kafej-
nīcu–viesnīcu, “Rudzons” un 

īpaši Māri Kalniņu, SIA “Jun-
ge” un īpaši Kasparu Garleju, 
SIA “Ādere-A” un īpaši Agri-
tu Aivari, AS “Lazdonas pien-
saimnieks” un Elvīru Utināni, 
“Puķu sētu” un Initu Zepu, 
veikalus “Ziedu dārzs”, “Snie-
garoze”, “Lauku labumi” un 
“Papīrs”, īpaši Indru Janovs-

ku, kā arī “Elīze”, SIA “Domu 
pietura”, “Pļaviņu delikate-
ses” un īpaši Irinu Diču, “Ve-
nafro”, “Madonas karameles”, 
maiznīcu “Liepkalni”, grā-
matnīcu “Sola’’, Guntu Sta-
lidzāni, maiznīcu “Māmuļa”, 
zemnieku saimniecību “Pale-
jas”.



 

ArOnAS  
PAGAStā
22. decembrī 19.00  
Lauteres kultūras namā 
Uz koncertu Ziemassvētku 
noskaņās aicina Lēdmanes 
kultūras nama vokālais ansamblis 
“Stari”. Ieeja bez maksas.

28. decembrī 14.00  
Lauteres kultūras namā
Svētku sarīkojums pagasta 
senioriem. Līdzi ņemt nelielu  
groziņu omulībai.

30.decembrī 22.00  
Lauteres kultūras namā
Vecgada balle. Spēlēs grupa  
“Kamēr jauni”. Ieeja par maksu. 
Iespēja rezervēt galdiņu.  
Tālrunis informācijai: 26531050. 

BArKAVAS  
PAGAStā
23. decembrī 18.00 Barkavas  
Sv. Staņislava Romas 
katoļu baznīcā
Ziemassvētku koncerts  
„Mīlestībai dzimstot”.
Ieeja par ziedojumu. 
 
25. decembrī 22.00  
Barkavas kultūras namā 
Ziemassvētku balle kopā  
ar grupu “Starpbrīdis”.
Balles laikā darbosies bufete. 
Ieeja par maksu.

30. decembrī 16.00  
Barkavas kultūras namā
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas 
vecuma bērniem,  
kas neapmeklē bērnudārzu, 
“Ziemassvētki sabraukuši”.
Tālrunis informācijai: 20047048.

BĒrZAuneS  
PAGAStā
25. decembrī 18.00 Bērzaunes 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Ansambļa Trio “Mediante” 
Ziemassvētku koncerts  
“Tik laimīgs”.Ieeja par maksu.

30. decembrī 19.00  
Sauleskalna tautas namā
Vecā gada pavadīšanas koncerts. 
Ieeja bez maksas.

1. janvārī 00.01  
Sauleskalna tautas namā
Jaunā gada sagaidīšanas balle 
kopā ar grupu “Dadži”.  
Ieeja bez maksas.

DZeLZAVAS  
PAGAStā
1. janvārī 01.00 Dzelzavas 
kultūras namā
Jaungada nakts balle kopā ar 
grupu “Kad sanāk” no Madonas. 
Ieeja par maksu.
Galdiņu rezervācija: 26173876.

KALSnAVAS  
PAGAStā
 
25. decembrī 18.00  
Kalsnavas kultūras namā 
Cēsu zvanu ansambļa koncerts. 
Ieeja par maksu.

25. decembrī 22.00  
Kalsnavas kultūras namā
Ziemassvētku balle kopā  
ar grupu “Brālīši”. Ieeja par maksu.
Galdiņu rezervācija: 26490710.

27. decembrī 14.00  
Kalsnavas kultūras namā
Ziemassvētku eglīte pagasta 
vecākajai paaudzei.
Koncertā piedalās  
Sigita Kokare-Grunte un  
Gundega Kuciņa.
Ieeja bez maksas.

28. decembrī 11.00  
Kalsnavas kultūras namā
Eglīte vismazākajiem 
kalsnaviešiem, kuri neapmeklē 
pirmsskolas izglītības iestādi.
Ieeja bez maksas.
Tālrunis informācijai:  
26490710.

  

ĻAuDOnAS  
PAGAStā
23. decembrī 19.00  
Ļaudonas kultūras namā
Baltinavas pagasta teātra 
„Palādas” izrādes „ONTANS  
I ANNE” 6. daļa “Ontans i 
Zīmassvētki”.  
Ieeja par maksu. Biļetes 
iepriekšpārdošanā pie kultūras 
nama vadītājas (tel. 26590186; 
64823464), bērniem līdz 7 gadu 
vecumam – bez maksas. 

6. janvārī 15.00  
Ļaudonas  
kultūras namā
Senioru paaudzes  atpūtas  
pasākums „Sniegpārslu virpulī”.
Par labsajūtu gādās Lubānas  
lauku kapela „Meldiņš” un  
senioru deju kopa. Dalības maksa.
Līdzi jāņem neliels cienasts  
svētku galdam.

Filma bez vecuma ierobežojuma,  
3D formātā.

29. decembrī 19.00  
kinoteātrī „Vidzeme” 
Kinoseanss “Sniega karaliene 3: 
Uguns un ledus”.  
Filma bez vecuma ierobežojuma,  
3D formātā.

30. decembrī 22.00  
Madonas pilsētas kultūras namā
Svētku balle kopā ar grupu  
“Kantoris 04” un vakara vadītāju.
Ieeja par maksu.  
Piedāvājam iespēju pieteikt vietu 
pie galdiņa. Darbosies kafejnīca. 
Informācija kinoteātra “Vidzeme” 

kasē, iegādājoties  
biļetes vai zvanot: 

26102796.

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

MārCIenAS  
PAGAStā
26. decembrī 16.00  
Mārcienas kultūras namā 
Ziemassvētku koncerts  
„Kad sniega pārslas  
iekrīt plaukstā”.
Ieeja bez maksas.

29. decembrī 16.00  
Mārcienas kultūras namā 
Uz svētku pasākumu  
tiek aicināti Mārcienas  
pagasta pensionāri.
Ieeja bez maksas.

2017. gada 1. janvārī 00.30 
Mārcienas kultūras namā
Jaungada diskoballe.  

Sagaidot ugunīgā gaiļa gadu 
ģērbsimies krāsaini, spilgti, 
radoši. Atraktīvākie un 
krāsainākie tiks apbalvoti. 
Piedalīsimies jautrās 
atrakcijās un dejosim  
līdz rītam!  
Ieeja bez maksas.

MĒtrIenAS  
PAGAStā
23. decembrī 18.00  
Mētrienas tautas namā 
Ziemassvētku koncerts 
„Adventes vainaga noslēpums”. 
Ieeja bez maksas.

2017. gada 1. janvārī 00.30 
Mētrienas tautas namā 
lustīga Jaunā gada balle 80. gadu 
noskaņās. Ģērbšanās stils:  
„80-tie vienmēr dzīvi”.
Labākā tērpa autoram  
pārsteiguma balva.
Ieeja bez maksas.

  

OšuPeS  
PAGAStā
26. decembrī 19.00  
Degumnieku tautas namā
muzikāls uzvedums  
“Pasaka par labo brīnumdari”.
Ieeja bez maksas.

28. decembrī 11.00  
Degumnieku tautas namā
eglīte pagasta pirmsskolas  
vecuma bērniem.
Ziemassvētku vecīša dāvanu maisā 
Meirānu pirmsskolas grupiņas 
“Kāpēcīši” izrāde “Slavenā Kaķēna  
Ziemassvētki”.
Ieeja bez maksas.

30. decembrī 22.00  
Degumnieku tautas namā
Vecgada balle kopā ar grupu 
„Apvedceļš”. Ieeja par maksu. 
Darbosies bufete.

PrAuLIenAS 
PAGAStā

1. janvārī  
pulksten 00.30  

Praulienas pamatskolas 
zālē

Jaungada balle. 
Jauno gadu 

ieskandināsim  
kopā ar grupu 

„Kamēr jauni”.
Ieeja par maksu.
Galdiņu 
rezervācija līdz 
29. decembrim: 
27825165.

Ziemassvētku un jaunā gada sagaidīšanas pasākumi Madonas novadā
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Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.

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

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

Dzintra Stradiņa.

MADONAS NOVADA

SArKAņu  
PAGAStā
27. decembrī 16.00  
tautas namā „Kalnagravas”
Gadumijas pasākums  
pagasta pensionāriem.Tālrunis 
informācijai: 29424739 (Valda), 
26414793 (Inga).

1. janvārī 01.00  
tautas namā  
„Kalnagravas”
Jaungada nakts balle kopā  
ar grupu “Brālīši”.
Ieeja par maksu. 
Darbosies kafejnīca. 
Galdiņu rezervācija:  
29424739.

VeStIenAS  
PAGAStā
21. decembrī 18.00  
Vestienas tautas namā
Ziemassvētku koncerts.
Ieeja bez maksas.

22. decembrī 16.30  
Vestienas tautas namā
Vestienas pirmsskolas rūķi  
aicina visus bērnus uz  
svētku koncertu.  
Ieeja bez maksas.
 
31. decembrī 20.00  
Vestienas tautas namā
Vestienas tautas nama 
amatierteātris „Aušas”  
parūpēsies par jautrību  
ar izrādi  
„Katrai vistai savu Gaili...”.  
Lustīgs vakars garantēts!
Ieeja bez maksas.

Vairāk informācijas –  
www.madona.lv sadaļā “Kultūra”.

Informāciju apkopoja 
InGA ArājA, 

Madonas novada pašvaldības 
galvenā speciāliste,  

kultūras darba  
organizatore

Vēlam visiem skaistu, 
baltām domām bagātu 

ceļu uz Ziemassvētkiem!
MADOnAS nOVADA PAšVALDīBAS IZGLītīBAS nODAĻA 

2016./2017. GADu MIjā

Gaišas domas kā rotu
Eglītes pleciem apvīt.
Nebaidies iedegt gaismu visapkārt,
Noslaucīt sliekšņa priekšu, 
Noglāstīt klusumam vaigu
Un plaukstošam mieram.

                                        
                 (M.Laukmane)

Madona esam mēs paši, kas šeit 
dzīvojam, strādājam un svinam 
svētkus. un tieši iesaiste svētku 
gatavošanās procesos sniedz lie-
lāko gandarījumu un piederības 
sajūtu svētkiem, līdz ar to savai 
pilsētai, novadam un Latvijai. 

Ar prieku un atbil-
dību Madonas Bēr-
nu un jauniešu 
centrs iesaistījās 
pilsētas svētku 90 
gadu jubilejas ak-
tivitātēs. Nozīmī-
gākais notikums, 
kuram, sadarbībā ar 
mūzikas skolotāju me-
todiskās apvienības vadītāju 
Iju Voiniču un projekta “Ha-
ralda Medņa muzejs” vadītā-
ju Inesi Mailīti, veltījām laiku, 
darbu un enerģiju, bija “Dzies-
mu diena” 1. jūnijā, godinot 
150 gadu senu notikumu, kad 
Lazdonas mācītājmuižā Prau-
lienas pagastā notika pirmie 
bērnu dziedāšanas svētki. No-
zīmīgs ieguldījums šo svētku 
tapšanā bija vairāk kā 30 brīv-
prātīgajiem, kuri rūpējās par 
to, lai 1. jūnijā 800 dziedātā-
ji justos gaidīti mūsu novadā. 
Liels paldies visiem brīvprātī-
gajiem,  pašvaldības darbinie-
kiem un novada uzņēmējiem 
par ieguldījumu “Dziesmu die-
nas” organizēšanā! 

2017. gadu Madonas Bērnu 
un jauniešu centrs (BJC) uz-
sāk ar aktivitāšu organizēša-
nu interešu izglītības skolotā-
jiem, bērniem un jauniešiem, 
atzīmējot savu dzimšanas die-
nu. Pirms 50 gadiem 6. jan-
vārī izveidota pirmā interešu 
izglītības iestāde Madonas ra-
jonā, kura jau 20 gadus zinā-
ma ar nosaukumu – Madonas 
Bērnu un jauniešu centrs. Pir-
mie pulciņi, kuri darbojas jop-
rojām, bija sporta tūrisms, lie-
tišķā māksla, lidmodelisti un 
fotografēšanas pulciņš. Tāpēc 
6. janvārī plkst. 14.00 Ma-

Ar skatienu jau 
nākamajās aktivitātēs

donas novada jauniešu dome, 
sasaistot vēsturi ar tagadni, 
organizē fotoorientēšanās pa-
sākumu jauniešiem Madonā, 
ar mērķi līdzdarboties un lai 
iepazītos ar tām pilsētas ēkām, 
kurās šajā pusgadsimtā darbo-
jušies un vēl joprojām darbo-

jas BJC interešu pulciņi. 
Sacensību nolikums 

būs pieejams paš-
valdības mājas la-
pā www.madona.
lv. Balvā ātrāka-
jiem un zinošāka-

jiem – kāda no aktī-
vās atpūtas iespējām 

februārī!
Esošie un bijušie Mado-

nas BJC pedagogi, darbinieki, 
audzēkņi, vecāki, sadarbības 
partneri aicināti 6. janvā-
rī plkst. 17.00 jauniešu cen-
trā “Kubs” (Raiņa iela 12, Ma-
donas pilsētas kultūras nama 
iekšpagalms), lai kopīgi vir-
tuāli apceļotu tās vietas pilsē-
tā, kur darbojušies BJC pul-
ciņi. Ar prieku klausīsimies 
kādu atmiņu stāstu par pagā-
jušajiem gadiem.

Savukārt, pateicībā par sa-
darbību ar vispārizglītojošām 
skolām, BJC jubilejas ietvaros, 
13. janvārī notiks interešu iz-
glītības skolotāju forums “In-
terešu izglītība – iespējas un 
izaicinājumi”. 

Mūsu mērķauditorijai – 
bērniem – BJC dzimšanas die-
nas svētki 27. janvārī ar 2. 
– 4. klašu koru koncertu un 
ballīti noslēgumā. Bet jaunie-
šiem viss vēl priekšā – jaunie-
šu iniciatīvu centram “Burbu-
lis” (Augu ielā 27) 9. februārī 
10 gadu jubileja un multifunk-
cionālajam jaunatnes iniciatī-
vu centram “Kubs” – 5 gadi. 

Madona esam mēs paši, kas 
šeit dzīvojam, strādājam, da-
rām un svinam Svētkus kopā!

GunItA KĻAVIņA, 
Madonas Bērnu un jauniešu 

centra direktore

26. decembrī 16.00  
Madonas pilsētas kultūras namā
Koncerts “Ziemassvētki Madonā”. 
Pirms koncerta un starpbrīdī 
darbosies kafejnīca. 
Biļešu iepriekšpārdošana:  
kinoteātra “Vidzeme”  
kasē.

27. decembrī 14.00  
kinoteātrī „Vidzeme” 
Kinoseanss “Dziedi”.
Komēdija, animācija, mūzikls.
Filma bez vecuma ierobežojuma.  
3D formātā.

27. decembrī 19.00  
kinoteātrī „Vidzeme” 
Kinoseanss “Dziedi”.
Komēdija, animācija, mūzikls.  
Filma bez vecuma ierobežojuma.  
3D formātā.

28. decembrī 14.00  
kinoteātrī „Vidzeme” 
Kinoseanss “Dziedi”.
Komēdija, animācija, 
mūzikls. Filma bez 
vecuma ierobežojuma, 
2D formātā.

29. decembrī 
14.00 kinoteātrī 
„Vidzeme” 
Kinoseanss 
“Sniega  
karaliene 3: 
Uguns un 
ledus”. 

LAZDOnAS  
PAGAStā
1. janvārī 00.30  
Lazdonas pagasta pārvaldes zālē. 
Jaunā gada diskotēka. 
Ieeja par maksu. 

LIeZĒreS  
PAGAStā
23. decembrī 22.00  
Liezēres kultūras namā
Svētku balle kopā ar grupu 
„Velves”. Ieeja par maksu.
Galdiņu rezervācija: 26623172.

26. decembrī 11.00  
Liezēres kultūras namā
Ziemassvētku eglīte pagastā 
deklarētajiem pirmsskolas vecuma 
bērniem. Varēs satikties ar 
Ziemassvētku vecīti, iet rotaļās un 
vērot latviešu multfilmas „Lupatiņi”.
Ieeja bez maksas.

28. decembrī 12.00  
Ozolos pensionāru telpās
Ziemassvētku eglīte pagasta 
senioriem. Līdzi jāņem „groziņš”  
un dāvaniņa loterijai.

MADOnAS  
PILSĒtā
22.decembrī 15.00  
Madonas pilsētas kultūras namā
Ziemassvētku  pasākums Madonas 
pirmsskolas vecuma bērniem, kuri 
neapmeklē pirmsskolas izglītības 
iestādes. Ieeja bez maksas.

23. decembrī 19.00  
Madonas pilsētas kultūras 
namā
Jānis Lūsēns. Ziemassvētku 
programma “Kā man 
Tevi sasildīt”. Biļešu 
iepriekšpārdošana: 
“Biļešu paradīzes” 
un kinoteātra 
“Vidzeme” 
kasēs, kā arī 
www.bilesu-
paradize.lv.
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Kopā darbojoties, ļauj notikt brīnumam
Tuvojoties Ziemassvētkiem un 
gadu mijai, Ļaudonā darbu uzsācis 
doktorāts un aptieka

L aikā, kad valstī samil-
zušas veselības aprū-
pes problēmas, lau-
kos trūkst speciālistu, 

mazajām aptiekām grūti kon-
kurēt ar lielajām ķēdēm, Ļau-
donā noticis brīnums. Tieši 
tā doktorāta atklāšanas die-
nā priecīgo notikumu 
noformulēja Ļau-
donas pagas-
ta pārvaldes 
vadītāja Ilze 
Dreimane. 

Veiksmī-
gā daudzpu-
sējā sadarbī-
bā ļaudoniešu 
rīcībā ir no-
dots izremon-
tēts, gaišs un mā-
jīgs doktorāts, kurā jau 
no 16. decembra pacientus 
uzņem jaunā ģimenes ārste 
Inga Bogdanova un medmā-
siņa Inese Kalniņa. Ja I. Kal-
niņa ir vietējā ļaudoniete, tad 
jaunā dakterīte ir zemgalie-
te, cēlusies no Dobeles, savu-
kārt uz Ļaudonu pārnākusi lī-
dzi savam vīram, kuram šeit 
ir dzimtā puse. 

Doktorāta atklāšanas die- 
nā izskanēja daudz laba vē-

lējumu gan no pašiem ļaudo-
niešiem, gan kaimiņiem –  
Mārcienas un Mētrienas pa-
gastiem, kā arī no Madonas 
novada pašvaldības, kuras 
izpilddirektors Āris Vil-
šķērsts izteica patiesu gan-
darījumu par paveikto, uz-

sverot, ka liela daļa 
nopelnu, lai iece-

rētais izdotos, 
ir bijusi pašu 
ļaudoniešu , 
jo īpaši pār-
valdes vadī-
tājas rokās, 
kura tieši 
ar savu ne-

atlaidību un 
pārliecību vei-

cināja lielisko 
rezultātu.

Ģimenes ārste ir pie-
ejama ne vien ļaudoniešiem, 
bet arī apkārtējo pagastu ie-
dzīvotājiem.

Taču ļaudonieši ir atguvu-
ši ne tikai doktorātu. Pagastā 
ir izdevies saglabāt arī vietējo 
aptieku, kas atrodas vienā ēkā 
ar doktorātu un tuvākajā laikā 
uzsāks darbu.

DZ. StrADIņA

Atklājot doktorātu, Ļaudonas pagasta pārvaldniece Ilze Dreimane uzsvēra, ka, veiksmīga sadarbība ļāvusi 
notikt brīnumam.

Šādos brīžos īpašs gandarījums arī pašvaldībai. Ar laba vēlējumiem novada domi pārstāvēja izpilddirektors  
Āris Vilšķērsts. No kreisās – ģimenes ārste Inga Bogdanova un medmāsa Inese Kalniņa.  
                            D. VeCKALnIņA fOtO


