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Sarkaņu, Vestienas  
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Lasiet 
numurā: Aicinājums piedalīties pētījumā

Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmija (LSPA) sadarbībā 
ar Madonas pilsētas domi 
aicina pilsētas un novada 
iedzīvotājus, vecumā no  
18 gadiem, ĪPAŠI SENIORUS, 
pieteikties nedēļu garam 
fizisko aktivitāšu pētījumam 
ar speciālas viedierīces 
palīdzību.

Pieteikšanās notiek līdz 
29. jūlijam, aizpildot pieteiku-
ma anketu www.madona.lv. 
Pētījums nerada nekādu risku 

Jūsu veselībai. Jūsu datu kon-
fidencialitāte tiek pilnībā ga-
rantēta.

Lai pētītu Eiropas, tai skai-
tā, Latvijas iedzīvotāju fizis-
kās aktivitātes paradumus, 
LSPA pētnieku grupa pieda-
lās Eiropas Savienības prog-
rammas “Erasmus+” projektā 
“Eiropas fizisko aktivitāšu un 
sporta monitoringa sistēma”. 

PROJEKTA DALĪBNIE- 
KIEM – ja Jūs piekrītat pieda-
līties projektā, jums būs jāveic 
divas novērtēšanas, ar 7 dienu 

pārtraukumu. Pirmās novēr-
tēšanas laikā Jūs sāksiet lie-
tot akselerometru (maza ierī-
ce, kas piestiprināta pie jostas 
un jālieto 7 dienas, 24 stundas 
dienā), speciālists veiks mērī-
jumus – svars, garums, viduk-
ļa un gurnu apkārtmērs, kā 
arī būs jāaizpilda aptaujas an-
keta par sociāli demogrāfiska-
jiem rādītājiem, veselības stā-
vokli (pēc izvēles) un ikdienas 
fizisko aktivitāti. Otrās novēr-
tēšanas laikā jums būs jāno-
dod akselerometrs pētniekiem 

un jāaizpilda noslēdzošā ap-
taujas anketa.

Jautājumu un neskaidrību 
gadījumā, vai piesakoties pētī-
jumam, iedzīvotāji aicināti sa-
zināties ar projekta koordina-
toriem, rakstot e-pastu andra.
fernate@lspa.lv, anna.zusa@
lspa.lv.  

Paldies jau iepriekš par Jū-
su vērtīgo palīdzību!

Informāciju sagatavoja 
LSPA EUPASMOS projekta 

koordinācijas komanda

Ar mērķi stiprināt sadarbību 
neformālā gaisotnē, veicināt 
uzņēmumu komandas 
garu, iepazīt kolēģus un 
sadarbības partnerus, kā 
arī aktīvi pavadīt laiku 
kolēģu un ģimenes lokā, 
aicinām Madonas novada 
uzņēmumus pieteikt 
komandas SPORTA SPĒLĒM.

SPĒĻU DALĪBNIEKI

Uzņēmuma komandu veido tā 
štata darbinieki un to ģimenes 
locekļi. Komandā dalībnieku 
skaits neierobežots, bet ne ma-
zāks kā 8 dalībnieki, no kuriem 
vismaz 1 ir sieviete. Viens uzņē-
mums var pieteikt vienu koman-

du. Tiks piedāvātas arī individu-
ālās aktivitātes īdzjutējiem.

NORISES LAIKS UN VIETA

2019. gada 24./25. augusts – 
Sporta un atpūtas bāze “Lejas 
Ozoli”, Mētrienas pagasts, Ma-
donas novads.

SPĒĻU ORGANIZATORI

Madonas novada pašvaldības Uz-
ņēmējdarbības un tūrisma attīs-
tības nodaļa, sadarbībā ar Spor-
ta un atpūtas bāzi “Lejas Ozoli”.
Orgkomiteja: Ilze Vogina – tel. 
20204906 – sporta spēļu orga-
nizators; Rolands Družoks –  
tel. 29389773 – mājastēvs, 
sporta un visu sadzīves jautā-

jumu risinātājs.

PASĀKUMA PROGRAMMA

Sestdiena, 24. augusts
Dalībnieku ierašanās un re-
ģistrācija; sporta spēļu svinī-
ga atklāšana; komandu discip-
līnas un sportiskas aktivitātes 
līdzjutējiem; spēļu noslēgums, 
uzvarētāju sumi nāšana; balle.
Svētdiena, 25. augusts
Kopīga brokastu zupa; terito-
rijas atbrīvošana.

DALĪBAS MAKSA – 10,- EUR 
par katru komandas dalībnieku. 
Par dalības maksu tiks piestā-
dīts rēķins no Madonas novada 
pašvaldības. 2018. gada uzvarē-
tājiem dalība bez maksas!

Sporta spēļu NOLIKUMS 
Tiks publicēts 7. augustā www.
businessmadona.lv. 
Komandu re ģistrācija dalī-
bai sporta spēlēs – līdz 18. 
augustam, aizpildot elek-
troniski pieteikuma anketu  
www.businessmadona.lv.

NAKŠŅOŠANA

Iespējams pieteikties nakšņo-
šanai kempinga mājiņās par 
papildus samaksu. Vietu skaits 
nakšņošanai telpās ierobežots, 
tādēļ aicinām pieteikties sav-
laicīgi, zvanot 29389773 Ro-
landam.

UZ TIKŠANOS SPĒLĒS!

MADONAS NOVADA UZŅĒMĒJU SPORTA SPĒLES 2019

Četrus iepriekšējos  
gadus Madonā norisinājās 
Pasaules kausa posmi, 
tomēr šis ir pirmais gads, 
kad Madona uzņems 
Pasaules čempionātu 
rollerslēpošanā.

4. lpp

Kāpēc Lubāna ezers 
neatrodas Lubānas 
pilsētā? Atbildi noskaidro, 
dodoties velobraucienā.

5. lpp

Romantiskas, vieglas 
un dziedinošas 
gleznas, monumentāla 
tēlniecība un Francijas 
māksla, instalācijas un 
interpretācijas. Esiet 
aicināti mākslu baudīt  
arī vasarā.

6. lpp

Aizvadītas Latvijas 
armijas simtgades 
svinības, tuvojas 
11. augusts – Latvijas 
brīvības cīnītāju  
piemiņas diena. Kādas 
vēstures liecības 
atrodamas Madonas 
novadā?

7. lpp

Madonas novada 
iedzīvotājiem un 
viesiem – daudzveidīgi 
kultūras, atpūtas un 
sporta pasākumi.

8. lpp
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Par līdzfi-
nansējuma 
piešķiršanu 
biedrībai

Nolemj nodrošināt bied-
rībai “Pauze AD”, reģ. Nr. 
40008277627, “Sipiņi”, Ošupes 
pagasts, Madonas novads, līdz-
finansējumu 200 eiro projekta 
“Koklītes koklēja ezera kras-
tā” apstiprināšanas gadījumā.

Biedrības “Pauze AD” dar-
bības mērķi ir veicināt Mado-
nas novada iedzīvotāju visu 
vecuma grupu sadarbību, ak-
tivitātes iniciatīvas, sociāla-
jā, sporta un kultūras norisēs, 
kā arī sabiedriskajā dzīvē, in-
valīdu un sociāla riska grupu 
cilvēku integrēšanu sabied-
rībā. Organizēt pasākumus, 
kuri paredzēti jauniešiem, in-
valīdiem, pirmspensijas vecu-
ma iedzīvotājiem un citām ie-
dzīvotāju grupām. Iesaistīties 
vides aizsardzībā, ekoloģiska 
dzīvesveida popularizēšanā.

Par līguma 
pagarināšanu ar 
nodibinājumu        

Nolemj pagarināt pašval-
dības un nodibinājuma “Lat-
vijas Evaņģēliski luteriskās 
Baznīcas Diakonijas centrs” 
01.06.2018. noslēgtā līgu-
ma Nr. MNP/2.4.7/18/77 “Par 
mantas nodošanu bezatlīdzī-
bas lietošanā” termiņu no 
01.06.2019. līdz 31.05.2020. 
(ieskaitot).

Pašvaldība nodibināju-
mam ir deleģējusi pārvaldes 
uzdevumu – nodrošināt so-
ciālā atbalsta un rehabilitā-
cijas pakalpojuma sniegšanu 
pilngadīgām personām dienas 
centrā Parka ielā 6, Madonā, 
un sociālās funkcionēšanas 
spēju atjaunošanas pakalpoju-
mu ar izmitināšanu  grūtnie-
cēm un jaunajām māmiņām 
ar bērniem krīzes situācijā at-
balsta centrā. 

Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu biedrībai

Nolemj nodrošināt bied-
rībai “Ritentiņš”, reģ. Nr. 
40008221214, Kalna iela 2, 
Prauliena, Praulienas pa-
gasts, Madonas novads, līdz-
finansējumu 200 eiro projekta 
“Šūšanas un izšūšanas pras-
mju pilnveidošana Praulienas 
pagastā” apstiprināšanas ga-
dījumā.

Projekta rezultātā projek-
ta dalībniekiem tiks papildi-
nāts vai iesākts tautas tērps, 
izšūtas un sašūtas 15 vai-
nagcepures un sašūti 10 godē 
piegriezuma svārki un 10 blū-
zes. 

Par priekšfinansējumu 
zivsaimniecības 
projektu īstenošanai

Nolemj piešķirt priekšfi-
nansējumu 2 600 eiro apmē-
rā no Madonas novada pašval-
dības budžeta nesadalītajiem 
līdzekļiem, projekta “Līdaku 

mazuļu ielaišana Madonas no-
vada Vestienas pagasta Kāl-
ezerā” īstenošanai no 2019. 
gada 1. jūnija līdz 2019. ga-
da 30. oktobrim. Projekta ie-
tvaros Vestienas pagasta Kāla 
ezerā paredzēts ielaist 16 000 
gab. līdaku mazuļus. 

Nolemj piešķirt priekšfi-
nansējumu 866,40 eiro apmē-
rā no Madonas novada pašval-
dības budžeta nesadalītajiem 
līdzekļiem, projekta “Zivju re-
sursu pavairošana Madonas 
novada Lazdonas pagasta Rā-
ceņu ezerā” īstenošanai no 
2019. gada 1. jūnija līdz 2019. 
gada 30. oktobrim. Projek-
ta ietvaros Vestienas pagas-
ta Kāla ezerā paredzēts ielaist 
3 500 gab. zandartu mazuļus. 

Nolemj piešķirt priekšfi-
nansējumu 1 595 eiro apmē-
rā no Madonas novada pašval-
dības budžeta nesadalītajiem 
līdzekļiem, projekta “Aprī-
kojuma iegāde zivju resursu 
aizsardzības pasākumu no-
drošināšanai Madonas no-
vadā” īstenošanai no 2019. 
gada 1. jūnija līdz 2019. ga-
da 30. oktobrim. Projekta ie-
tvaros paredzēts iegādāties 
prožektoru – 1 gab., medību 
kameras – 5 gab. un rokas vin-
ču – 1 gab.

Par finansējuma 
piešķiršanu 
pašvaldības dzīvokļu 
remontiem

Nolemj piešķirt finansēju-
mu Madonas pilsētas Īpašumu 
uzturēšanas nodaļai 28 958,43 
eiro apmērā no Madonas nova-
da pašvaldības budžetā nesa-
dalītajiem līdzekļiem dzīvok-
ļu Madonā, Lauku ielā 2-17 un 
Rūpniecības ielā 20/2/20 re-
montdarbiem. Dzīvokļus pare-
dzēts piešķirt jaunajiem kvali-
ficētiem speciālistiem. Sakarā 
ar to, ka šie dzīvokļi ir ilgstoši 
lietoti un tajos nav veikti kos-
mētiskie remonti, tos ir nepie-
ciešams remontēt. 

Par finansējuma 
piešķiršanu atbalsta 
sienas Madonā 
remontam

Nolemj piešķirt finansēju-
mu Madonas pilsētas Īpašumu 
uzturēšanas nodaļai 2 197.56 
eiro apmērā atbalsta sienas 
Saules ielā 2, Madonā, remon-
tam no Madonas pilsētas bu-
džetā nesadalītajiem līdzek-
ļiem. Dolomīta atbalsta siena 
pēc ziemas perioda ir izdrupu-
si un rada apdraudējumu ga-
rāmgājējiem un rada nesakop-
tības sajūtu pilsētas centrā pie 
Šķeltā akmens.

Par līdzfinansējumu 
Rūpniecības ielas 
atjaunošanai Madonā

Nolemj pieprasīt Satik-
smes ministrijai līdzfinan-
sējumu Rūpniecības ielas 
(posmā no Augu ielas līdz 
dzelzceļa pārbrauktuvei) Ma-

donā atjaunošanai 2020. gadā 
424 104,88 eiro apmērā.

Nolemj garantēt Madonas 
novada pašvaldības finansē-
jumu Rūpniecības ielas (pos-
mā no Augu ielas līdz dzelz-
ceļa pārbrauktuvei) Madonā 
atjaunošanai 181 759,24 ei-
ro apmērā (30% no kopējā ne-
pieciešamā finansējuma) no 
2020. gada Madonas novada 
pašvaldības pamatbudžeta lī-
dzekļiem.

2008. gadā tika veikta 
Rūpniecības ielas (posmā no 
Augu ielas līdz dzelzceļa pār-
brauktuvei) rekonstrukcija. 
Šobrīd Rūpniecības ielas (pos-
mā no Augu ielas līdz dzelzce-
ļa pārbrauktuvei) brauktuves 
segums ir nolietojies un bo-
jāts, līdz ar to ir nepieciešams 
veikt šī posma atjaunošanas 
darbus – asfaltbetona seguma 
virskārtas nomaiņu, noma-
ļu atjaunošanu, ceļa horizon-
tālo apzīmējumu uzklāšanu. 
Ir izstrādāta tehniskā doku-
mentācija. Šī projekta ietvaros 
nav paredzēts atjaunot Rūp-
niecības un Raiņa ielas lokvei-
da krustojumu, kā arī Rūpnie-
cības un Saules ielas lokveida 
krustojumu, kuri tika atjau-
noti 2016. gadā. 

Vēlamais projekta īsteno-
šanas laiks ir 2020. gads.

Par finansējuma 
piešķiršanu klavieru 
iegādei

Nolemj piešķirt finan-
sējumu 9 800 eiro apmē-
rā J.Norviļa Madonas mūzi-
kas skolas klavieru iegādei (2 
gab.) no Madonas pilsētas bu-
džeta atlikuma. Mūzikas sko-
lā ir 38 klavieres, katru gadu 
instrumenti tiek skaņoti un 
veikti remonti, bet daudzi no 
instrumentiem ir fiziski no-
vecojoši, tādēļ ir svarīgi veikt 
instrumentu pilnīgu nomai-
ņu.

Par finansiālu atbalstu 
koncertbraucienam

Nolemj piešķirt finansē-
jumu 1 000 eiro apmērā TDA 
“Vidzeme” jauniešiem kon-
certbraucienam uz Karpatiem 
no Madonas pilsētas budže-
ta atlikuma. Kolektīvs pie-
dalīsies starptautiskā tautas 
mākslas festivālā, no 2019. ga-
da 15.–21. augustam.

Par finansējuma 
piešķiršanu tērpu 
iegādei

Ņemot vērā kolektīvu snie-
gumus skatēs, gatavojoties 
XII Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem, ir 
atbalstīta iecere par tērpu ie-
gādi Madonas novada paš-
valdības bērnu un jauniešu 
mākslinieciskās pašdarbības 
kolektīviem.

Nolemj piešķirt finansē-
jumu tērpu izgatavošanai no 
izglītības pasākumu budžetā 
tērpu iegādei paredzētajiem 
līdzekļiem:

– Saikavas tautas nama ko-
lektīvam “Zig Zag” – 160 eiro;

– Madonas pilsētas kultū-
ras nama kolektīvam “Atspo-
le” – 210 eiro;

– Madonas pilsētas kul-
tūras nama kolektīvam 
“Aliens” – 1 000 eiro;

– J.Norviļa Madonas mūzi-
kas skolas korim – 1 377 eiro.

Par grozījumiem amata 
vienību sarakstā

Nolemj izdarīt grozījumus 
Jāņa Simsona Madonas māks-
las skolas amata vienību sa-
rakstā: 

– ar 01.08.2019. izslēgt ka-
sieris-lietvedis, profesijas kods 
4311 02; 3341 04, 1 amata vie-
nību, ar amatalgas likmi 446 
eiro mēnesī; 

– ar 01.09.2019. iekļaut di-
rektora vietnieku izglītības jo-
mā, profesijas kods 134504, 
0,6 amatu vienības, ar amatal-
gas likmi 790 eiro mēnesī.

Ar 01.08.2019. nolemj iz-
slēgt no Mētrienas pagasta 
pārvaldes amata vienību sa-
raksta Mētrienas pamatskolas 
amata vienības:

– direktors, profesijas kods 
134508, 0,6 amata vienības;

– pamatskolas skolotājs, 
profesijas kods 234101, 1,6 
amata vienības;

– lietvedis, profesijas kods 
334104, 0,2 amata vienības;

– informācijas vadības 
speciālists, profesijas kods 
351204, 0,2 amata vienības; 

– pavārs, profesijas kods 
512002, 2 amata vienības;

– pavāra palīgs, profesijas 
kods 941202, 1 amata vienī-
bas;

– pirmskolas skolotājs, pro-
fesijas kods 234201, 1,176 ama-
ta vienības; 

– pirmskolas izglītības mū-
zikas skolotājs, profesijas kods 
234202, 0,3 amata vienības; 

– skolotājs logopēds, profe-
sijas kods 235201, 0,08 amata 
vienības; 

– pirmskolas skolotāja pa-
līgs, profesijas kods 531201, 1 
amata vienība. 

Ar 01.08.2019. nolemj izda-
rīt grozījumus Praulienas pa-
gasta amata vienību sarakstā 
Praulienas pagasta PII „Pa-
saciņa” amata vienību saraks-
tā, iekļaujot šādas pirmsskolas 
grupu Mētrienas pagastā ama-
ta vienības:

– pirmskolas skolotājs, pro-
fesijas kods 234201, 1,176 ama-
ta vienības, ar amatalgas lik-
mi 710 eiro mēnesī; 

– pirmskolas izglītības mū-
zikas skolotājs, profesijas kods 
234202, 0,3 amata vienības, ar 
amatalgas likmi 710 eiro mē-
nesī;

– skolotājs logopēds, profe-
sijas kods 235201, 0,08 amata 
vienības, ar amatalgas likmi 
710 eiro mēnesī;

–  pirmskolas skolotāja pa-
līgs, profesijas kods 531201, 1 
amata vienību, ar amatalgas 
likmi 470 eiro mēnesī; 

– pavārs, profesijas kods 
512002, 1 amata vienību, ar 

amatalgas likmi 470 eiro mē-
nesī; 

– pavāra palīgs, profesijas 
kods 941202, 1 amata vienī-
bu, ar amatalgas likmi 444 ei-
ro mēnesī.

Par finansējumu 
biedrībai “Mēs saviem 
bērniem” 

Nolemj piešķirt biedrī-
bai “Mēs saviem bērniem” fi-
nansējumu plānoto aktivitā-
šu nodrošināšanai 5 000 eiro 
no Sociālā dienesta budžeta lī-
dzekļiem.   

Par finansējumu 
audžuģimeņu biedrībai 
“Spēkavots” 

Nolemj piešķirt Madonas 
reģiona audžuģimeņu biedrī-
bai “Spēkavots” finansējumu 
2019. gada aktivitāšu nodroši-
nāšanai 1 000 eiro no pašval-
dības Sociālā dienesta budžeta 
līdzekļiem.

Par finansējuma 
piešķiršanu pasākuma 
“Ezera Skaņas” 
organizēšanai

Nolemj piešķirt Biedrībai 
“Ezera Skaņas” papildus fi-
nansējumu pasākuma “Ezera 
Skaņas” un radošās nometnes 
organizēšanai 1 500 eiro ap-
mērā no nesadalītajiem budže-
ta līdzekļiem. Pasākums nori-
sināsies 2019. gada 17. augusta 
rītā, savukārt, radošās nomet-
nes Vestienā  darbosies no 10. 
līdz 17. augustam

Par atbalstu Latviešu 
mūzikas svētku 
organizēšanai

Nolemj atbrīvot no telpu 
nomas maksas par Madonas 
Valsts ģimnāzijas dienesta vies-
nīcas izmantošanu vienpadsmit 
pasākuma “Latviešu mūzikas 
svētki” meistarklašu vadītāju 
izmitināšanai laika periodā no 
23. jūlija līdz 2. augustam. Lat-
viešu mūzikas svētki norisinā-
sies Madonā no šī gada 23. jūli-
ja līdz 3. augustam ar dažādām 
klasiskās mūzikas meistarkla-
sēm un koncertiem.

Kalsnavas pagastā
Nolemj piešķirt Bērnu un 

jauniešu iniciatīvu centra 
un sociālo pakalpojumu cen-
tra ēkas Vesetas ielā 4, Jaun-
kalsnavā, Kalsnavas pagas-
tā siltumapgādes sistēmas 
re no vācijai un granulu kat-
la uzstādīšanai 20 000 eiro no 
Kalsnavas pagasta pārvaldes 
budžeta līdzekļu atlikuma uz 
gada sākumu un 5 232,63 ei-
ro no Kalsnavas pagasta pār-
valdes nekustamā īpašuma 
nodokļa pārpildes. Uzstādot 
granulu katlu, tiks ieekonomē-
ti līdzekļu apkures sistēmas 
operatoru darba atlīdzībai un 
tiks nodrošināta kvalitatīva 
siltumapgāde visā ēkā.
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Madonas novada pašvaldības domes  
27. jūnija domes sēdes lēmumu pārskats

Par galvojuma 
sniegšanu  
SIA “Madonas 
siltums”   

                aizņēmumam
Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-

ņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības padomi 
atļaut Madonas novada paš-
valdībai sniegt galvojumu SIA 
“Madonas siltums” aizņēmu-
mam 967 574,46 eiro apmērā 
Valsts kasē ar atlikto maksā-
jumu uz 2 gadiem, ar atmaksas 
termiņu uz 15 gadiem un Valsts 
kases noteikto procentu likmi 
KF līdzfinansēta projekta “Sil-
tumtīklu izbūve Madonā” rea-
lizācijai. Aizņēmumu izņemt 
2019. gadā un apgūt 2019. un 
2020. gadā, un tā atmaksu ga-
rantēt ar Madonas novada paš-
valdības budžetu.

SIA “Madonas siltums” pro-
jekta ietvaros Madonas nova-
da Madonas pilsētā, Valmieras, 
Ievu, Liepājas, Ziedu, Strazdu, 
Dumpu, Lazdu, Vidus un Mie-
ra ielās plāno veikt centralizēto 
pārvades tīklu izbūvi 2572,4 m 
garumā un izbūvēt 34 siltum-
mezglus.

Bērzaunes pagastā
Nolemj piešķirt finansē-

jumu Bērzaunes pagasta pār-
valdei 12 889 eiro Bērzaunes 
feldšerpunkta uzturēšanai no 
2018. gada nekustamā īpašu-
ma nodokļa pārpildes. Feldšer-
punkts izveidots  2019. gada 25. 
aprīlī.

Nolemj piešķirt finansēju-
mu Bērzaunes feldšerpunkta 
telpu remontam 7 094,63 eiro 
no 2018. gada nekustamā īpa-
šuma nodokļa pārpildes.

Dzelzavas pagastā
Nolemj piešķirt finansēju-

mu 1 900 eiro (bez PVN) no 
Madonas novada pašvaldības 
dabas resursu budžeta līdzek-
ļiem lietus kanalizācijas tīk-
la pārbūvei Dzelzavas pagas-
ta Lauku ielas posmā sakarā 
ar to, ka lietus un sniega kuša-
nas laikā applūst Lauku ielas 
posms un privātmāju pagrabi.

Nolemj piešķirt finansēju-
mu 18 000 eiro no Madonas no-
vada pašvaldības dabas resursu 
budžeta līdzekļiem Dzelzavas 

pagasta Kļavu ielas sadzīves 
kanalizācijas tīklu rekonstruk-
cijai sakarā ar deformācijām 
posmā zem meliorācijas grāvja, 
kā rezultātā kanalizācijas trasē 
notiek gruntsūdens infiltrācija.

Par pašvaldības 
funkcijas deleģēšanu 

Deleģē sekojošām kapi-
tālsabiedrībām pašvaldības 
kompetencē esošus pārval-
des uzdevumus, kas izriet no 
Ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu likuma 6. panta pirma-
jā daļā un Ministru kabineta 
27.06.2017. noteikumu Nr. 384 
“Noteikumi par decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu apsaim-
niekošanu un reģistrēšanu” 
11. punktā noteiktajām funk-
cijām – organizēt ūdenssaim-
niecības pakalpojumus – decen-
tralizēto kanalizācijas sistēmu 
reģistra izveidi un uzturēšanu:

 – AS “Madonas ūdens” (reģ. 
Nr. 47103001173) – pakalpoju-
ma sniegšanas teritorijas: Ma-
donas pilsēta; Aronas pagasts, 
Sarkaņu pagasts, Lazdonas 
pagasts, Praulienas pagasts, 
Ošupes pagasts, Dzelzavas pa-
gasts, Barkavas pagasts, Mēt-
rienas pagasts, Liezēres pa-
gasts, Ļaudonas pagasts; 

 – SIA “Bērzaunes komu-
nālais uzņēmums” (reģ. Nr. 
48703002782) – pakalpojuma 
sniegšanas teritorijas: Bēr-
zaunes pagasts, Mārcienas pa-
gasts, Vestienas pagasts;

 – SIA “Kalsnavas komu-
nālais uzņēmums” (reģ. Nr. 
45403026708) – pakalpojuma 
sniegšanas teritorija: Kalsna-
vas pagasts.

Pārvaldes uzdevuma izpil-
dei piešķirt finansējumu 2019.
gadā – 9 205,44 eiro apmērā, 
finansējumu nākamajiem ga-
diem piešķirot ar domes atse-
višķu lēmumu.

Deleģējuma līgums slē-
dzams uz 5 gadiem.

Par grozījumiem amata 
vienību sarakstos

Nolemj ar 2019. gada 1. au-
gustu izveidot amata vienību – 
amatierteātra kolektīva vadī-
tājs (profesijas kods 265411) 
Ļaudonas pagastā, nosakot 
amata likmi 500 eiro, 0,3 lielu 

slodzi. Ļaudonas amatierteātra 
kolektīvs darbojas kopš 2019. 
gada janvāra.

Par mērķdotācijas 
piešķiršanu 
māksliniecisko 
kolektīvu vadītājiem   

Nolemj sadalīt un izmaksāt 
piešķirto 2019. gada pirmā pus-
gada valsts budžeta mērķdotā-
ciju māksliniecisko kolektīvu 
vadītājiem darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām.

Valsts mērķdotācijas ap-
joms 2019. gadā katrai repub-
likas pilsētas un novadam ir 
iekļauts likuma “Par valsts bu-
džetu 2019. gadam” 10. pieliku-
mā un Madonas novadam tas ir 
29 491 eiro. 2019. gadā vienam 
G1 koprepertuāra kolektīvam 
aprēķināti 766 eiro un vienam 
G2 grupas kolektīvam aprē-
ķināti 383 eiro (G1 – kori, de-
ju grupas, koklētāju ansambļi 
un pūtēju orķestri; G2 – ama-
tierteātri, folkloras kopas, tau-
tas lietišķās mākslas studijas, 
mazākumtautību kolektīvi, vo-
kālie ansambļi, tautas mūzikas 
kapelas). Valsts budžeta mērķ-
dotācija ir piešķirta trīsdesmit 
trim Madonas novada G1 gru-
pas un desmit G2 grupas kolek-
tīviem.  

Liezēres pagastā
Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-

ņēmuma un galvojuma kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmumu ņemšanu 
312 322,59 eiro apmērā Valsts 
kasē uz 20 gadiem ar noteikto 
procentu likmi un atlikto mak-
sājumu uz 3 gadiem projekta 
“Energoefektivitātes paaugsti-
nāšanas pasākumu uzlaboša-
na Madonas novada Liezēres 
pirmsskolas izglītības iestā-
dē”, ident. Nr. 4.2.2.0/17/I/088 
īstenošanai. Aizņēmumu iz-
ņemt vidējā termiņā un apgūt 
to 2019., 2020. un 2021. gadā, 
un tā atmaksu garantēt ar Ma-
donas novada pašvaldības bu-
džetu.

Projekta ietvaros paredzēts 
veikt pirmsskolas izglītības ies-
tādes ēkas fasādes siltināša-
nu, jumta atjaunošanu un sil-
tināšanu (t.sk. lūku nomaiņa), 
ēkas cokola siltināšanu, durvju 

nomaiņu, ēkas ieeju atjaunoša-
nu, ventilācijas sistēmas izbū-
vi, modernizēt apkures sistēmu 
un nomainīt luminiscētos gais-
mekļus uz LED tipa apgaismo-
jumu, ūdensvada un kanalizā-
cijas tīklu atjaunošanu.

Projekta īstenošanas ad-
rese: Jaunatnes iela 3, Ozoli, 
Liezēres pagasts, Madonas no-
vads.

Par SIA “Bērzaunes 
komunālais 
uzņēmums” 
aizņēmuma ņemšanu

Piekrīt, ka SIA “Bērzau-
nes komunālais uzņēmums” 
ņem ilgtermiņa aizņēmumu 
AS “Citadele banka” 149 000 
eiro apmērā ar atmaksas ter-
miņu uz 5 gadiem un gada 
procentu likmi 3,5%, lai seg-
tu starp AS “Sadales tīkls” 
un SIA “Bērzaunes komunā-
lais uzņēmums” noslēgtā pie-
slēguma līguma par elektroie-
taišu pieslēgšanu un atļautās 
slodzes palielināšanu objektā 
“Grostona-Silakalni”, Bērzau-
nes pagasts, Madonas novads, 
otro jeb gala maksājumu. Aiz-
ņēmuma atmaksa tiks garan-
tēta ar SIA “Bērzaunes komu-
nālais uzņēmums” komercķīlu 
uz mantu kā lietu kopību par 
summu 223 500 eiro.

Par iepirkuma 
procedūras 
pārtraukšanu 

Nolemj pārtraukt iepirku-
ma procedūru „Būvdarbi pro-
jektam “Madonas pilsētas vi-
dusskolas ēku kompleksa un 
stadiona pārbūve Valdemā-
ra bulvārī 6, Madonā”” Iepir-
kuma identifikācijas numurs: 
MNP2018/44_ERAF sakarā ar 
to, ka pašvaldībai nav pieejami 
finanšu līdzekļi iepirkuma pro-
cedūrā paredzēto neattiecinā-
mo izmaksu darbu īstenošanai.

Sagatavoja  
DACE CIPULE, 

lietvedības darbu speciāliste

Ar lēmumu pilnu tekstu
var iepazīties

www.madona.lv vai
klientu apkalpošanas zālē 

Saieta laukumā 1, Madonā

TE IR 
DARBS!
KALSNAVAS 
PAMATSKOLA ar 2019. 
gada 1. septembri aicina 
darbā bioloģijas, ķīmijas 
un fizikas skolotāju 
(skolotājus).
Interesentiem zvanīt vai 
rakstīt personīgi skolas 
direktorei Guntai Lapsai – 
tālruņa numurs 29265217. 
CV un motivācijas vēstuli, 
izglītības dokumentu, 
sertifikātu u.c. dokumentu 
kopijas sūtīt uz e-pastu 
gunta.lapsa@madona.lv.

LAZDONAS 
PAMATSKOLA ar 2019. 
gada 1. septembri aicina 
darbā angļu valodas 
skolotāju un speciālo vai 
sociālo pedagogu.
Interesentiem zvanīt 
vai rakstīt personīgi 
skolas direktorei Inesei 
Juhnovičai – tālruņa 
numurs 29892044.
CV un motivācijas vēstuli, 
izglītības dokumentu, 
sertifikātu u.c. dokumentu 
kopijas sūtīt uz e-pastu 
lazdonasskola@madona.lv.

ANDREJA EGLĪŠA 
ĻAUDONAS VIDUSSKOLA 
ar 2019. gada 1. septembri 
aicina darbā angļu valodas 
skolotāju pamatizglītības 
klasēs un sociālo 
pedagogu.
Interesentiem zvanīt vai 
rakstīt personīgi skolas 
direktoram Guntim 
Lazdam – tālruņa numurs 
26532395.
CV un motivācijas vēstuli, 
izglītības dokumentu, 
sertifikātu u.c. dokumentu 
kopijas sūtīt uz e-pastu 
laudonasskola@madona.lv.

JĀŅA SIMSONA 
MADONAS MĀKSLAS 
SKOLA ar 2019. gada 
1. septembri aicina darbā 
direktora vietnieku (-ci) 
mācību un audzināšanas 
darbā. Interesentiem 
zvanīt vai rakstīt personīgi 
skolas direktorei Kristīnei 
Šulcei – tālruņa numurs 
28615694.
CV un motivācijas vēstuli, 
izglītības dokumentu, 
sertifikātu u.c. dokumentu 
kopijas sūtīt uz e-pastu 
makslasskola@madona.lv.

2019. gada jūlijs

Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.

Izdevējs –   
Madonas novada pašvaldība.

Adrese: Madona,  
Saieta laukums 1.

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”.

MADONAS NOVADA

 Kapusvētki Madonas novadā
ARONAS PAGASTĀ

Skāķu kalna kapos  
3. augustā pulksten 16.00
Līdēres Vecajos kapos  
10. augustā pulksten 14.30
Līdēres Jaunajos kapos  
10. augustā pulksten 16.00

BARKAVAS PAGASTĀ

Barkavas kapos 3. augustā 
pulksten 11.00 – Sv. Mise 
baznīcā un kapusvētki 
(katoļu)
Muižas kapos 
3. augustā pulksten 12.00 
(luterāņu)

Muižas kapos 3. augustā 
pulksten 15.00 (katoļu)

BĒRZAUNES PAGASTĀ

Grostonas kapos 
27. jūlijā pulksten 13.00
Bērzaunes kapos  
3. augustā pulksten 14.00

DZELZAVAS PAGASTĀ

Mierakalna kapsētā  
10. augustā pulksten 14.00  
Biksenes kapsētā  
10. augustā pulksten 15.00  
Balvānīcu kapsētā  
10. augustā pulksten 16.00 

KALSNAVAS PAGASTĀ

Veckalsnavas kapos  
27. jūlijā pulksten 10.00 

LIEZĒRES PAGASTĀ

Liezēres kapos  
3. augustā pulksten 14.00

ĻAUDONAS PAGASTĀ 

Mētrienas kapos  
4. augustā pulksten 14.00

MADONAS PILSĒTĀ

Madonas pilsētas kapos  
27. jūlijā pulksten 13.00

Liseskalna kapos  
3. augustā pulksten 14.00

VESTIENAS PAGASTĀ

Vecajos kapos  
27. jūlijā pulksten 15.00
Jaunajos kapos  
27. jūlijā pulksten 16.00
Tolkas kapos  
3. augustā pulksten 16.00

Informāciju apkopoja  
INGA ARĀJA, 

Madonas novada pašvaldības 
kultūras nodaļas galvenā 

speciāliste, kultūras darba 
organizatore
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Šovasar pirmo reizi Latvijā 
norisināsies Pasaules 
čempionāts rollerslēpošanā. 
Labākie sportisti junioru un 
pieaugušo grupās no aptuveni 
20 pasaules valstīm  
no 7. līdz 11. augustam tiksies  
“Smeceres sila” trasē,  
Madonā. 

Īpaši interesanti skatītājiem 
būs čempionāta pilsētas posmi, 
kas notiks Madonas ielās. Četrus 
iepriekšējos gadus Madonā norisi-
nājās Pasaules kausa posmi, tomēr 
šis ir pirmais gads, kad tiks uz-
ņemts Pasaules čempionāts.

Jūnija beigās Madonā vieso-
jās arī Starptautiskās Slēpošanas 
federācijas (FIS) tehniskais de-
legāts Aleksandrs Veleščuks, lai 
pārbaudītu rollertrases un gata-
vošanās gaitu čempionātam. Tie-
ši tas, ka Madona spēja ļoti aug-
stā līmenī nodrošināt Pasaules 
kausa posmus, kā arī bijusi veik-
smīga sadarbība ar FIS, kļuva par 
iemeslu tam, ka federācija nešau-
bījās uzticēt Latvijai arī Pasaules 
čempionāta rīkošanu.

Aleksandrs Veleščuks, FIS 
tehniskais delegāts pēc viesoša-
nās Madonā, uzsvēra: “Esmu ap-
mierināts ar to, kā norisinās gata-
vošanās process. Organizēšanas 
komiteja un Madonas pašvaldī-
ba veiksmīgi sadarbojas, plānojot 
un sagatavojot visu nepieciešamo 
Pasaules čempionāta veiksmīgai 

norisei. Ievērojams darbs tika ie-
guldīts arī “Smeceres sils” trases 
seguma un pilsētas ielu rekons-
trukcijā. Kā zināms, šo sacensī-
bu vajadzībām tika ievērojami pa-
lielināts stadions, jo iepriekš tas 
attiecīgā līmeņa sacensībām bi-
ja par mazu. Ja runājam par čem-
pionātu, paredzu, ka konkuren-
ce sportistu vidū būs sīva, līdz ar 
ko sacensības būs interesantas kā 
dalībniekiem, tā arī skatītājiem. 
Ārvalstu viesiem Madona noteik-
ti paliks atmiņā kā ne vien vieta, 
kur cīnīties par godalgām Pasau-
les čempionātā, bet kā ļoti skaista 
un viesmīlīga pilsēta.”

Gunārs Ikaunieks, “Smeceres 
sila” trases vadītājs: “Ar Pasau-
les čempionāta rīkošanu mums jā-
parāda, ka Latvija ir gatava or-
ganizēt FIS augstākā līmeņa 

Madona uzņems Pasaules čempionātu rollerslēpošanā
“Tas ir pirmais FIS 
pasaules čempionāts 
Latvijā, un mūsu 
sportistiem trasē 
par godalgām būs 
iespēja cīnīties 
ar labākajiem 
rollerslēpotājiem 
pasaulē, gūstot 
neatsveramu 
pieredzi.”

Īpaši satiksmes ierobežojumu aicinām ņemt vērā sacensību 
trasei piegulošu māju saimniekiem, sacensību un treniņu laikā 
neiebraucot un neizbraucot no tām. Tas var būt bīstami un 
radīt problēmas gan sev, gan sportistiem. Atvainojamies par 
sagādātajām īslaicīgajām neērtībām un ceram uz Jūsu sapratni, 
atsaucību un atbalstu, Madonā uzņemot līdz šim visvērienīgāko 
sporta notikumu - Pasaules čempionātu rollerslēpošanā.
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Madona uzņems Pasaules čempionātu rollerslēpošanā
Šodien ienākot ikdienas 
mācību darbā, informācijas 
un komunikācijas 
tehnoloģijas (IKT) veicina 
jaunāko mācību metožu 
plašu izmantošanu – 
skolotāji ātrāk uzzina  par 
labo praksi, skolotāji un 
skolēni ātrāk var komunicēt  
un sadarboties, izmantojot 
internetā piedāvātos 
sadarbības rīkus neatkarīgi  
no atrašanās vietas. 

Ieviešot kompetenču pie-
eju, mainās arī skolotāja loma 
mācību procesā. No autoritatī-
va informācijas avota skolotājs 
pārtop par radoša to izpētes 
procesa līdzdalībnieku, mento-
ru, konsultantu, skolēnu pat-
stāvīgas darbošanās  organi-
zatoru. Tā veidojas pilnvērtīga  
skolēnu un skolotāju sadarbī-
ba. 

Mūsdienās mācīšanos sek-
mē informācijas tehnoloģiju 
pieejamība. Tādēļ šodien mā-
cības kļūst: 1) personiskākas –  
informāciju un mācību prog-
rammu var pielāgot katra iz-
glītojamā vēlmēm, spējām, 
interesēm, vajadzībām. 2) in-
teraktīvākas – ar jaunajām di-
gitālajām formām, paraugiem 
ir viegli un patīkami mācīties, 
strādājot, spēlējoties, veidojot 
un mijiedarbojoties – tāda ir 
jaunā radošās pieredzes pasau-
le. 3) tūlītējas – izmantojot jau-
nās informācijas tehnoloģijas, 
pastāv iespējas mācīties visu 
tieši tad, kad tas nepieciešams, 
un katram piemērotā veidā. 
4) uz sadarbību vērstas – gan 
klātienē, gan e-vidē, sadarbība 
tīmeklī ļauj dalīties ar savām 
spējām ar jebkuru cilvēku jeb-

17. augustā, sestdienā, Lubāna 
mitrāja informācijas centrs organizē 
velobraucienu “Lubāns-Lubāna”. 
Brauciena galvenais mērķis ir iepazīt 
Madonas un Lubānas novada apkārtni, 
tām raksturīgākās dabas ainavas – 
Lubānas līdzenumu un plašos laukus, 
mežu masīvus un skaistos mežu 
celiņus, Aiviekstes upi, Lubānas 
mazpilsētas šarmu un noslēgumā – 
ūdensrozēs ziedošo Lubāna ezeru. 

Lubāna ezeru nereti meklē Lubānas pil-
sētā, bet vienu no otra to šķir 18 ceļa kilo-
metru. Brauciena laikā, iepazīstot apkārt-
ni, arī atradīsim atbildi uz jautājumu, kādēļ 
Lubāna ezers tomēr nav pie Lubānas pilsē-
tas, un kādi apstākļi noteica tā atrašanās 
vietu mūsdienās. 

Pulcējamies plkst. 09.30 pie Lubā-
na mitrāja informācijas centra, („Aivieks-
tes hidromezgls”, Ošupes pagasts, Mado-
nas novads), X: 677424, Y: 6300729 Lat: 
56.8165170, Lon: 26.9068799 (kartē meklē 
Aiviekstes upes izteku, tur arī atrodas in-
formācijas centrs). 

Velobrauciena starts plkst. 10.00. Plā-
notais velobrauciena kopgarums – aptuve-
ni 65 kilometri. Velobraucienā piedalīties 
aicināts ikviens, tomēr paturam prātā, ka 
maršruta garums ir 65 km, tāpēc apsveriet 
savus spēkus, enerģiju un izturību, vēlama 

Aktualitātes Jēkabpils agrobiznesa 
koledžas Barkavas struktūrvienībā

kurā pasaules vietā, lai parādī-
tu, ko zinām, ko varam izdarīt. 
5) jaunradošas – varam savus 
sapņus, mērķus īstenot kopā 
ar daudziem citiem cilvēkiem 
gan konkrētajā mācību iestā-
dē, gan pasaulē, veidojot globā-
las darba, projekta komandas. 
To visu piedāvā mums apgūt 
un līdzdarboties eTwinning.

 eTwinning  ir Eiropas Sa-
vienības programmas izglītī-
bas, apmācības, jaunatnes un 
sporta jomā “Erasmus+” ak-
tivitāte, kura tiek īstenota, iz-
mantojot projektu kā metodi 
mācību un audzināšanas pro-
cesā un veicinot pedagogu pro-
fesionālo pilnveidi IKT un va-
lodu jomā, piedāvājot darboties 
drošā interneta vidē: veidot vir-
tuālos sadarbības projektus un 
izveidot metodiskos materiā-
lus, piedalīties interešu grupās, 
bez maksas izmantot videokon-
ferences rīku Adobe Connect  
sadarbībai ar citiem kolēģiem, 
piedalīties tiešsaistes seminā-

ros un kursos par IKT izman-
tošanu mācību procesā.

2019. gada 17. jūnijā noti-
ka 6 stundu kursi “Veiksmīga 
eTwinning projekta īstenošana” 
Vangažos (Inčukalna novadā) 
skolotājiem no dažādām Lat-
vijas skolām – Vangažu vidus-
skola, Jēkabpils Mākslas skola, 
Vidrižu pamatskola (Limba-
žu novads), Ogres 1. pamatsko-
la, Jēkabpils Agrobiznesa kole-
džas Barkavas struktūrvienība. 
Kursus organizēja un vadīja 
Vangažu vidusskolas skolotā-
ja Solvita Vencjuna (eTwinning 
vēstniece) un Liene Millere 
(eTwinning projektu koordina-
tore) no Rīgas.

No mūsu skolas šos kur-
sus Vangažu pilsētā apmeklēja 
Mairita Smeltere, Raivita Son-
dore un Maija Opincāne. Sanā-
cām kopā, lai gūtu praktiskas 
iemaņas IKT rīku apgūšanā 
(Jigsawplanet.lv, Kahoot.com, 
Quizizz.com, PowerPoint slai-
dos ar foto un tekstu veidoša-

nu, Tricider.com, Issuu.com, 
Canva.com, Slido.com, Paldelt.
com, Textgram X, Google rīki 
(veidlapas), e-aptaujas, e-bal-
sojumi, e-grāmatu vāku veido-
šana praktiskā pielietojumā, 
darbs TwinSpace platformā. 
Šīs prasmes veiksmīgi var pie-
lietot mācību procesa laikā jeb-
kurā mācību priekšmetā. 

A. de Mišē saka “Lai dzīvē 
gūtu panākumus, atceries la-
bi šīs 3 domas: redzēt – nozīmē 
zināt, gribēt – nozīmē varēt, 
uzdrošināties – nozīmē dabūt”. 
Liels paldies lektorēm Solvitai 
Vencjunai, Lienei Millerei par 
šiem kursiem, guvām daudz 
jaunas informācijas, ierosmes, 
idejas, pilnveidojām digitālo 
kompetenci – praktiskas iema-
ņas un prasmes, strādājot ar 
IKT digitāliem rīkiem. 

Informāciju sagatavoja 
MAIRITA SMELTERE, 

JAK Barkavas struktūrvienība 
Latviešu valodas un literatūras 

skolotāja

Pievienojies velobraucienā „Lubāns – Lubāna” 

ir velo pieredze un iekšējā gatavība, zināt-
kāre un pozitīvs noskaņojums, lai var uzla-
bot noskaņojumu kādam sagurušākam ce-
ļabiedram.  

Velobrauciens mūs vedīs pa asfalta, 
grants ceļiem, kā arī meža ceļiem un pļa-
viņu, sniedzot iespēju iepazīties ar apkārt-

ni tā kārtīgi, seklākajā vietā šķērsosim 
Aiviekstes upi. Brauciena laikā, cik vien 
maksimāli būs iespējams, centīsimies iz-
vairīties no intensīvākas satiksmes un 
sliktākas kvalitātes grants ceļiem, lai ra-
dītu drošu un patīkamu braucienu. Brau-
cienā laikā paredzēti apstāšanās punkti 
(Zvi dziena, Ērgala, dabas taka „Aivieks-
tes ozoli”, Lubānas baznīca un Amatnieku 
centrs, kā arī noslēgumā – Lubāna ezers).

Lubānas pilsētas apkārtnē ieturēsim 
pusdienas, baudīsim sarūpēto zupu, gatavo-
tu uz ugunskura. Līdzi ņemam kādu našķi, 
īpaši padomājam par ūdens rezervēm (pus-
ceļā būs vieta, kur uzpildīt ūdens pudeles). 
Kā arī sekojam līdzi laikapstākļiem un pa-
rūpējamies par piemērotu apģērbu kā sil-
tam un saulainam laikam, tā arī lietum.

Velobrauciena dalības maksa – 5 EUR, 
kas tiks ieguldīti pusdienu zupas nodroši-
nāšanā.  

Ja kādam nav sava velosipēda, bet ir 
vēlme doties braucienā, nebēdā, būs pie-
ejami nomas velosipēdi. Nomas maksa – 
4 EUR par velosipēdu (sazinies ar mums 
pa norādīto telefonu vai e-pastu). 

Velobraucienam nepieciešama iepriek-
šējā pieteikšanās, var zvanīt pa tālr.: 
29234956 (Ilze, Elīna) vai rakstīt e-pastu 
uz lubanamitrajs@gmail.com. Dalībnieku 
skaits ierobežots.

Informāciju sagatavoja  
Lubāna mitrāja informācijas centrs

Informāciju un komunikācijas tehnoloģiju apguves kursi Vangažos.

pasākumus, jo tas pavērs ie-
spējas rollerslēpošanai attīs-
tīties kā sporta veidam, kas 
Latvijā ir vēl savas veidoša-
nās sākumposmā. Savukārt, 
uz pasaules sporta skatuves, šī 
disciplīna kļūst arvien populā-
rāka, īpaši tādās valstīs kā Itā-
lijā, Krievijā un Skandināvijas 
valstīs.

“Vairāku gadu garumā, 
spējot piesaistīt finansējumu, 
sporta bāzes “Smeceres sils” 
infrastruktūra ļauj pretendēt 
un īstenot Pasaules čempionā-
ta līmeņa sacensības. Arī pirms 
šīm sacensībām esam ieguldī-
juši darbu trases labiekārto-
šanā – izveidots un noasfaltēts 
jauns starta laukums, noasfal-
tēts soda aplis, kā arī nodroši-
nāts iesildīšanās aplis. Tas ir 
pirmais FIS pasaules čempio-
nāts Latvijā, un mūsu sportis-
tiem trasē par godalgām būs 
iespēja cīnīties ar labākajiem 
rollerslēpotājiem pasaulē, ma-
nuprāt, gūstot neatsveramu 
pieredzi,” tā G. Ikaunieks.

Paralēli sportiskajām akti-
vitātēm paredzēta piesātinā-
ta kultūras programma, taču 
sacensību svinīgā atklāšana 
norisināsies 8. augustā plkst. 
19.00 Saieta laukumā. 

Detalizētāka informācija 
par sacensību norisi pieejama 
Madonas novada pašvaldības 
mājaslapā, www.madona.lv, kā 
arī oficiālajā sacensību mājas-
lapā https://madona2019.lv/. 

Papildus informācija:  
GITA SAUKA, 

sabiedrisko attiecību  
konsultante, 

mob. t. 28326828,  
e-pasts: gita.sauka@ 

onecom-latvia.com
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“Cilvēka likteni lielā mērā 
nosaka viņu raksturs, un, ja 
likteņa nejaušībām varētu 
dot vārdu, tad tēlniekam 
Oļegam Skarainim tā būt 
izdzīvošanas spēja, kas viņu 
pavada kopš bērnības. 

Jau kopš laika, kad viņš 
sāka apzināties sevi, tieši iz-
dzīvošanas spēja, šķiet, ir bi-
jusi viņa dinamiskās radošās 
dzīves svarīgākais balsts. Cil-
vēks jau neizvēlas pasauli, kā-
dā nākt, viņš atrod pasauli, ko 
veidojuši citi. Kas nospraudis 
Oļega ceļu, ko zinām par Oļe-
gu Skaraini – par mākslinie-
ku, par cilvēku?” – Mākslas zi-
nātniece Gundega Cēbere.

Mākslinieks  un tēlnieks 
Oļegs Skarainis dzimis Krievi-
jā, Fiņkovā kā Osvals Gaujērs. 
Viņa vecāki – Jūlijs Gaujērs 
un Sofija Skaraine – cēlušies 
Madonas pusē tagadējā Lieze-
res pagastā, netālu no Līdēres 
pareizticīgo baznīcas. Oļegs 
dzimis latviešu ģimenē. Sāko-
ties pirmajam pasaules karam 
ģimene pārcēlusies uz Krievi-
ju, kur Taganrogā  1923. gada 
5. augustā dzimis Osvalds, kā 
vidējais bērns ģimenē. 15 ga-
du vecumā, sākoties otrajam 
pasaules karam, Osvalda ģi-
mene nonāk uz ielas un spies-
ti izdzīvot kā nu kurš var. Viņš 
nonācis metālrūpnīcā, kur ie-
mācījies rasēt, zīmējis ar eļļu 
ainavas uz stikla, kuras veik-
smīgi pārdevis. Dzīves ce-
ļos notiek dažādi, un jaunek-
lis tiek apcietināts un aizvests 
uz lēģeri Vācijā darba dienes-
tā (darba nometne sodītajiem), 
kur arī tiek nozaudēti doku-
menti. Ģimenes locekļu ceļi ir 
atšķirīgi, māsa un brālis kara 
laikā pazūd nezināmos virzie-
nos. Politisko uzskatu “gaļas-
mašīnā”, kad notika vācu un 
krievu nāciju sadursme, dro-
šības apsvērumu dēļ tika no-
mainīts vārds, Osvalds kļūst 
par Oļegu Skaraini. Tikai die-
nējot, 1946. gadā, Oļegs nodi-
bina sakarus ar māti Tagan-
rogā un vienojas, ka tiksies 

Latvijā pie viņas māsas. Tā 
pēc gada viņš demobilizējas 
un pirmo reizi 24 gadu vecu-
mā dodas uz senču dzimteni 
Latviju, kur apmetas uz dzīvi 
pie mātes māsas Rīgā.

Kopš mazotnes viņam nav 
bijuši labvēlīgi dzīves apstāk-
ļi – karš, izdzīvošana, apcie-
tinājums, izsūtījums, nemitī-
ga pārvešana no viena lēģera 
uz otru, dienests, toties iegūta 
prasme nepadoties un izturēt, 
viņa būtību veidojusi intere-
se par dzīvi, tieksme atrasties 
ceļā. Jau mazotnē, ejot skolā, 
skolotāji pamanījusi viņa ra-
došo talantu un tā tas dažā-
dos dzīves posmos nav pametis 
viņu, tikai attīstījies. Nonācis 
Latvijā, saprata, ka māksla vi-
ņu vilina nepārtraukti un ie-
stājās Latvijas Mākslas akadē-
mijas Tēlniecības nodaļā, kuru 
1958.gadā absolvēja ar diplom-
darbu “Latviešu strēlnieki” 
(vadītājs – Teodors Zaļkalns).

Oļegs Skarainis sevi aktīvi 
pieteicis, meklējot jaunus vei-
dus, kā izteikties, un ar tēl-
niecības izteiksmes līdzekļiem 
tiecoties atklāt kustības un 
viegluma izjūtas gan strādājot 
autoru kolektīvā pie Salaspils 
memoriālā ansambļa izveides, 
gan citiem monumentālajiem 
darbiem. Nereti palicis ievē-
rības ēnas pusē, viņš ir būtis-
ki ietekmējis tēlniecības māks-
las skatījumu un attīstību kopš 
pagājušā gadsimta vidus.

Skarainim paticis radoši 
eksperimentēt un viņam pie-
mitusi unikāla spēja ieraudzīt 
jaunas formas, dimensijas, ma-
teriālu faktūras un struktūras 
gan veidojot monumentālus 
memoriālu darbus, gan mazus 
darbus tēlniecībā. Mākslinieks 
savā dzīvē vienādi atbildīgi at-
tiecies kā pret lieliem, tā pret 
maziem uzdevumiem, nesav-
tīgi savu laiku ziedojot arī sa-
biedriskajam darbam Latvijas 
Mākslinieku savienībā.

Oļegs Skarainis kopš 1956. 
gada regulāri piedalījies māks-
las izstādēs un dažādos kon-
kursos. Par savu ieguldījumu 

mākslā ir saņēmis vairākus 
apbalvojumus. Kopš 1973. ga-
da bija Latvijas mākslinieku 
Savienības biedrs.

Oļegs Skarainis strādājis 
stājtēlniecībā, monumentāla-
jā un memoriālajā tēlniecībā. 
Mākslinieka nozīmīgi darbi: 
Salaspils memoriālais ansamb-
lis, 1967. gads (autori – tēlnie-
ki Ļ.Bukovskis, O.Skarainis, 
J.Zariņš, arhitekti G.Asaris, 
O.Ostenbergs, I.Strautmanis); 
1905. gada revolūcijai veltī-
tais ansamblis Dobelē, 1987. 
gads (kopā ar arhitektiem 
J.Dripi un A.Heinrihsonu); 
R.Blaumaņa piemineklis Bra-
kos, toreizējā Madonas raj. Ēr-
gļos, 1992. gads; piemiņas zīme 
pirmajai latviešu teātra izrā-
dei, Rīgā, Kronvalda parkā, 
1993. gads (kopā ar arhitektu 
V.Šveidi); kapa piemineklis re-
žisoram A.Amtmanim-Briedī-
tim, Meža kapos, Rīgā, 1970. 
gads; kapa piemineklis kino-
režisoram J.Podniekam (ko-
pā ar tēlniekiem A.Dumpi un 
A.Gulbi), Meža kapos, Rīgā, 
1993. gads; “Viktora Haras 
dziesma”, bronza, 1975; “Če 

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja izstāžu zālēs no 26. 
jūlija būs apskatāma Gulbenes radošās 
personības Sandras Semenkovičas  
personālizstāde “Tilti”.

Uz cilvēku neved neviena laipa, ne-
viens tilts. Uz cilvēku var aiziet tikai pa 
atspulgiem.

Imanta Ziedoņa epifānija vislabāk 
raksturo izstādes nosaukumu “Tilti” – 
tā saka pati autore. Sandra Semenkovi-
ča ir zemnieku saimniecības “Upeslīči” 
īpašniece, māksliniece-floriste, kas ie-
dvesmu saviem darbiem smeļas no da-
bas, sava daiļdārza, ziediem, saskars-
mes ar cilvēkiem un no meditācijas. 
Sandra sākusi gleznot, lai iepazītu sevi 
un realizētu no vectēva mantoto talantu, 
lai varētu dalīties priekā un savās sajū-
tās. 

Ikdienas darbiem un steigai pa vi-

du tiek atrasts laiks, lai praktizētu cigun 
mākslu (austrumu netradicionālās vin-
grošanas veids). Viņa māk saplūst ar da-
bu, izjust tās burvību un dziedinošo spē-
ku. Mākslinieces gleznas izstaro enerģiju, 
kas palīdz cilvēkam gūt mieru, atslābt, at-
brīvoties no stresa.

Pa fantāzijas tiltu māksliniece ieved 
skatītāju maigā ziedu, dabas stihiju val-
stībā.

Ar romantisma un vasaras valdzinā-
juma devu gan sirdī, gan dvēselē Sand-
ra ir reizē arī reālistiska praktiķe. Sand-
ras darbi ir izvietoti un priecējuši cilvēkus 
Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma 
centrā, Alūksnes novadā, Gulbenē un vai-
rākās vietās Rīgā.

Aicinām uz izstādi no 26. jūlija Mado-
nas Novadpētniecības un mākslas muzeja 
izstāžu zālēs, mansarda zālē, Skolas ielā 
10a. Izstāde  būs apskatāma līdz 8. sep-
tembrim.

Šajā vasarā, no 27. jūlija 
līdz 11. augustam,  
Madonas novada 
pašvaldība Madonas 
Novadpētniecības un 
mākslas muzeja izstāžu 
zālēs sadarbībā ar 
Francijas institūtu Latvijā 
piedāvās izstādi ar jauno 
un talantīgo franču 
mākslinieku Silvēru 
Žarosonu. 

Mākslinieks ir radījis 
instalācijas, kas aicinās 
skatītājus saplūst ar mākslas 
darbiem. Silvērs Žarosons 
Francijā ir uzgleznojis 16 
lielformāta audeklus, kuri 
izstādīti organiskā apļa 
kompozīcijā. 1. augustā 
plkst. 15.00 izstādes laikā 
Silvērs Žarosons uzstāsies 
ar gleznainu priekšnesumu, 
kurš būs kā noslēdzošais 
posms savu mākslas darbu 
pabeidzot! Pēc izstādes 
Madonā darbi dosies uz 
Dāniju.

Madonas 
Novadpētniecības un 
mākslas muzeju ar 
Francijas institūtu Latvijā 
vieno veiksmīga ilggadēja 
sadarbība. Silvere Žarroson 
izstādē Francijas jaunais 
mākslinieks rada savu 
interpretācijas par kustību 
un personisko telpu.  
Mākslinieka darbi ietver 
laika cilpas, kuras konstruē 
un dekonstruē realitāti, ar 
kuru palīdzību rodas kustība 
un tiek mainīts vizuāli 
uztveramais attēls.

Izstādi rīko Francijas 
institūts Latvijā sadarbībā 
ar Madonas novada 
pašvaldību un Madonas 
Novadpētniecības un 
mākslas muzeju.

Sandra Semenkoviča. “TILTI”

Oļegs Skarainis. “Nesalauztais”

Gevara”, bronza, 1980, “Ka-
ķis”, bronza, 1980, “Mani ve-
cāki”, bronza, 1983, u.c.

Viņa darbi atrodas Latvi-
jas Nacionālajā mākslas mu-
zejā, Latvijas Mākslinieku 
savienības muzejā,  muzejos 
Maskavā un Taganrogā (Krie-
vija), Dinas un Jāņa Zuzānu 
mākslas kolekcijā, kā arī citās 
privātkolekcijās Latvijā un ār-
valstīs.

Izstāde tapusi sadarbībā 
ar  SIA „Pharmeko Lettland”. 
Tajā būs apskatāmi eksponāti 
no Latvijas Nacionālā Māks-
las muzeja krājuma un Irēnas 
Skaraines personīgās kolekci-
jas.

Lai sajustu Latvijas monu-
mentālās tēlniecības stūrak-
mens Oļega Skaraiņa (1923.–
2017.) nesalauzto un spītīgo 
dzīves garu, aicinām uz izstā-
des atklāšanu 26. jūlijā plkst. 
14.00, Madonas Novadpēt-
niecības un mākslas muze-
ja izstāžu zālēs, lielajās zā-
lēs Skolas ielā 10a (pasākuma 
laikā ieeja bez maksas). Izstā-
de  būs apskatāma līdz 8. sep-
tembrim.

Informāciju sagatavoja ELĪNA KRUPKO, Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja Mākslas nodaļas vadītāja

Silvēra 
Žarosona 
personāl- 
izstāde

Mākslinieka 
darbi  
Salaspils 
memoriālā  
un Ragaciema 
“Skarās”,  
autora 
darbnīcā.
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VIII Latvijas 
Jaunatnes 
Olimpiādē ar 
panākumiem 
startē novada 
jaunie sportisti

Trīs dienas, no 5. līdz 
7. jūlijam, Latvijas labākie 
jaunie sportisti VIII Latvijas 
Jaunatnes Olimpiādē cīnījās 
par 244 medaļu komplektiem 
29 Olimpiskajos sporta veidos – 
riteņbraukšanā, triatlonā, 
badmintonā, 3x3 basketbolā, 
galda tenisā, boksā, futbolā, 
vieglatlētikā, vingrošanā, 
regbijā, jātnieku sportā, 
handbolā, džudo, svarcelšanā, 
šaušanā, taekvondo, loka 
šaušanā, smaiļošanā un kanoe, 
airēšanā, airēšanas slalomā, 
burāšanā, cīņā, paukošanā, 
peldēšanā, tenisā, volejbolā, 
karatē un golfā, kā arī 2 
neolimpiskajos sporta veidos – 
skvošā un orientēšanās sportā.

Madonas novads 
Olimpiādē tika pārstāvēts 
ar 42 sportistiem un 10 
treneriem 6 sporta veidos – 
karatē sports, orientēšanās 
sports, vieglatlētika, futbols, 
basketbols 3x3 un BMX 
riteņbraukšana.

Augstākos sasniegumus 
sasniedza Rolanda Družoka 
trenētie Jūlija Smirnova un 
Ivo Volčkovs – karatē sporta 
disciplīnā – kumite, izcīnot 
Olimpiādes zelta medaļas. 
Vieglatlētikā zelta medaļu 
kārtslēkšanā izcīnīja Ērika 
Līna Rivseniece, treneris 
Aleksandrs Krauklītis.

Divas bronzas medaļas 
izcīnīja Daniela Keita Lielupe, 
3000 metru skrējienā un 2000 
metru kavēkļu skrējienā, 
treneris Aleksandrs Krauklītis. 
Vēl vieglatlētikā 4. vietu ieguva 
Dāvis Helmuts Ceļmals – 
augstlēkšanā, treneris Zigmārs 
Gulbis un 4. vietā Marta 
Varlamova – augstlēkšanā, 
treneris Aleksandrs Krauklītis. 
Orientēšanās sportā, vidējā 
distancē 4. vietu ieguva Elīza 
Madsena, treneris Gunārs 
Ikaunieks.

Paldies treneriem, 
sportistiem par paveikto 
darbu. Paldies Madonas 
Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas darbiniekiem par 
ieguldīto darbu, lai sportisti 
būtu apģērbti, izgulējušies 
un paēduši Olimpiādes 
laikā, Madonas pilsētas 
pārvaldniekam Guntim 
Ķeverim par transportu un 
Madonas novada pašvaldībai 
par finansiālo atbalstu.

Veiksmi un izdošanos 
turpmākajos startos vēl šīs 
sezonas laikā visiem!

Informāciju sagatavoja  
MĀRIS GAILUMS, 

Madonas novada pašvaldības 
sporta darba organizators

Šogad Latvijas simtgades 
aktualitātes ir varonības 
zīmē. Aizvadītas Latvijas 
armijas simtgades svinības, 
tuvojas 11. augusts – Latvijas 
brīvības cīnītāju piemiņas 
diena. 

Madonas novadā ir virkne 
apbedījumu un piemiņas vie-
tu, veltītu 1918.–1920. gada 
Latvijas Brīvības cīņās  (Neat-
karības karā) kritušajiem. 

Zināmas un nezināmas 
kapa vietas

Aronas pagasta Skāķu 
kalna kapsētā ģimenes ka-
pos apglabāts Alfreds Reipolts 
(1998–1919), Bērzaunes pagas-
ta Grostonas kapsētā – Jānis 
Rutkis (1899–1919) un Lie-
zēres kapsētā – Jānis Ludris 
(1895–1919), Teodors Zvaig-
zne (1897–1919) un Lāčplēša 
kara ordeņa kavalieris Pēteris 
Mālītis (1897–1919). Barkavā, 
Centra kapsētā, apglabāti Do-
nats Ikaunieks (ap 1898–1919), 
Aleksandrs Lakstīgala (1901–
1919), Jezups Reidzāns (ap 
1891–1919). 

Diemžēl virkne kapa vie-
tu nav identificētas. Ir ziņas, 
ka Liezēres kapsētā apglabā-
ti kritušie no Mēdzūlas pagas-
ta – Pēteris Godiņš (ap 1891–
1919) un Jānis Trapiņš (ap 
1893–1919), kapsētā ir Trapi-
ņu dzimtas kapi. Kārlis Lak-
stīgala (1899–1920) no Mē-
dzūlas pagasta, domājams, 
apglabāts Līdēres vecajā kap-
sētā, kur varētu būt apglabāti 
četri kritušie. Kalsnavas kap-
sētā apglabāti (ģimenes ka-
pos?) – Pēteris Ozoliņš, Dūms, 
Kļaviņš. Ļaudonas kapsē-
tā apglabāts Pēteris Aizelks-
nis (1896–1919) un pēc nāves 
ar Lāčplēša kara ordeni apbal-
votais Andrejs Bērziņš (1889–
1919). Mārcie nas kapsētā ap-
glabāts Auziņš un Rudolfs 
Dejus. Vestienas pagastā Veca-
jā kapsētā apglabāts viens kri-
tušais. Zināms, ka Brīvības cī-
ņās kritis Vestienas pagastā 
dzimušais Jānis Akmens. Ma-
donā, Lisaskalna kapsētā, bez 
zināmajiem kritušajiem, kas 

1. Liepājas kājnieku pulka cī-
ņu vietā tagadējā Varakļānu 
novada Murmastienes pagasta 
Meža Strodos atklāja 1936. ga-
da 16. augustā. 

Dzelzavas parkā pieminek-
li kritušajiem brīvības cīnītā-
jiem atklāja 1939. gada 17. sep-
tembrī, bet nojauca 1959. gadā. 
1989. gada vasarā pieminekli 
“Par tēvu zemi kritušiem” at-
jaunoja un atklāja 1989. gada 
22. novembrī. Liezēres pagas-
ta Mēdzūlā atrodas 1934. gadā 
uzstādīts piemineklis Mē dzūlas 
un apkārtnes lielinieku tero-
ra upuru piemiņai – 1919. gada 
maijā un jūnijā nošauti Rūdolfs 
Baltgailis, Rūdolfs Bielais, Au-
gusts Bielais, Leo polds Biten-
binders, Kārlis Bullītis, Osvalds 
Dundurs, Rūdolfs Gūts, Rūdolfs 
Kampars, Otto Kraukle, Kār-
lis Krievs, Pēteri Liepiņš, Jānis 
Ludris, Jānis Meirāns, Kārlis 
Meisters, Pēteri Purviņš, An-
džs Rēnis, Andrejs Skuja, Pē-
teris Spiranda, Artūrs Šulc-
Ašeradens, Emilis Zaķkāja un 
Hermanis Zaķkāja. 

Madonā, Lisaskalna kap-
sētā 1936. gada 16. augustā 
atklāja pieminekli “Par Lat-
vijas brīvību kritušiem varo-
ņiem 1919–1920”, to no jauna 
iesvētīja 1989. gada 11. novem-
brī. Pie pieminekļa apglabāti 
astoņi 8. Daugavpils kājnieku 
pulka I rotas karavīri, kas gāja 
bojā 1919. gadā pie Cesvaines.  
Ar militāru godu viņi tika ap-
glabāti 1921. gadā pēc mirstī-
go atlieku atrašanas – Kārlis 
Blats, Ansis Blumbachs, Krišs 
Arnieks, Jānis Jēgermanis, 
Fricis Grīms, Valdemārs Nied-
re, Ernests Brumaks, Andrejs 
Ošiņš.

Senākā saglabājusies pie-
miņas zīme atrodas Kalsnavas 
pagastā – Jāņukalna pareizti-
cīgo baznīcā, savukārt jaunā-
kā piemiņas vieta ir Barkavas 
Centra kapsētā. Muzejā būsim 
pateicīgi par precizējumiem 
un jaunu informāciju. 

Informāciju sagatavoja 
LAIMDOTA IVANOVA, 

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja speciāliste

Vasara piepilda mūsu laiku 
ar smaržām, garšām, atvēl 
mums brīvbrīžus, uzdāvina 
tikšanās ar puķēm, putniem, 
sen nesatiktiem cilvēkiem 
un grāmatām. 

Atvēlot laiku bibliotēkas ap-
meklējumam, jums ir iespēja 
līdz trešajam augustam vēl pa-
spēt apskatīt Unas Kukles ra-
došo darbu izstādi konferenču 
zālē, sasmelties krāsu un dvēse-
les vārdu spēku. Augustā dabas 
noskaņas varēsiet baudīt Valda 
Kļaviņa fotogrāfiju izstādē. 

  Ja vēlaties kādu vakaru 
bagātināt ar sev tīkamu mū-
ziku, varat izvēlēties kādu CD 
vai DVD no Uzziņu lasītavas 
krājuma.  

  Madonas novada bibliotē-
kā šogad aicinām apmeklēt pa-
sākumu ciklu – meistarklases: 
gan tiekoties ar autoriem, gan 
iesaistoties jaunrades tapšanas 
izziņas procesā un līdzdarbojo-
ties. 

Grāmatu svētku ietvaros 
Madonas novada bibliotēkā ap-
meklētājiem piedāvājām pirmo 
meistarklasi „Stāstām stās-
tu!” kopā ar prozas autori un 
dziesminieci Janu Egli. 

Ieklausījāmies, kas viņu 
pamudinājis rakstīt, kas no-
tiek viņas radošajā darbnīcā ik 
dienas, cik svarīgi pamanīt, sa-
just apkārt reāli notiekošo, uz-
drošināties, nebaidīties, ļau-
ties un radīt līdzpārdzīvojumu 
lasītājam. 

25. augustā plkst. 13.00 gai- 
dīsim interesentus pie Mado-
nas novada bibliotēkas, lai do-
tos izbraukumā uz B. Mar-
tuževas Dzejas klēti Lubānā. 
Aicinām uz sava veida skatu-
ves runas meistarklasi: „Lasu, 
klausos, domāju Broņislavas 
Martuževas Dzejas klētī”. Mūs 
laipni sagaidīs Anna Egliena, 
ieklausīsimies, kā skan B. Mar-
tuževas dzeja te un tagad. 

Ar jaunās koncert prog-
rammas pirmatskaņojumu 
klēts pagalmā muzicēs grupa 
“Baltie Lāči”, skanēs autores 
dzeja, gan jau zināmas un ie-
mīļotas, arī mazākpazīstamā-
kas dziesmas ar B. Martuževas 
tekstiem. Sīkāka informāci-
ja par 25. augusta pasākumu 

būs lasāma laikrakstā Stars un 
Madonas bibliotēkas mājaslapā 
http://www.madona.lv/biblio-
teka/lv/. Lūdzam iepriekš pie-
teikties pa telefonu 28674251. 
Izbraukuma meistarklasi fi-
nansiāli atbalsta  Madonas no-
vada pašvaldība. 

Septembrī piedāvāsim ie-
spēju  tikties meistarklasē ar 
Leonu Briedi  un ieklausīties 
vēstījumā “Dzejas filozofija 
radot un tulkojot”. Novembrī 
meistarklase “Radām kopā!” 
ar autoru Andri Akmentiņu. 

Informāciju sagatavoja 
SARMĪTE RADIŅA, 

Madonas novada bibliotēkas 
Pakalpojumu nodaļas galvenā 

bibliotekāre

Brīvības cīnītāju piemiņas vietas novadā
apglabāti pie pieminekļa, ir zi-
ņas par 10 apglabātajiem ka-
ravīriem, sākot no 1916. gada 
līdz 1920. gadam (t.sk. Pēte-
ris Misiņš, Jānis Māliņš, Jū-
lijs Ozoliņš, Augusts Zeltiņš, 
Jēkabs Bromults, Jānis Ser-
gejevs), kā arī par 1920. ga-
dā kritušajiem: Jāni Bērziņu, 
Izidoru Binderu, Jāni Bergu, 
Andreju Dzeni, Andreju Šmi-
tu, Eduardu Timberu, Otto 
Kļaviņu. 

Piemiņas zīmes  
un plāksnes

Mārtiņš Āzens, Pēteris 
Asarīts, Jānis Bite, Pēteris Bu-
dovskis, Andrejs Cielavs, Kār-
lis Elenss, Juris Pļaviņš, Pē-
teris Liepiņš, Pēteris Ozoliņš, 
Kārlis Ūdris, Jānis Upeslejs, 
Jānis Zariņš – šie vārdi ie-
rakstīti Jāņukalna pareizticī-
go baznīcā 1926. gadā uzstā-
dītajā piemiņas plāksnē, kas 
godina par dzimteni kritušos 
Kalsnavas draudzes varoņus. 
Arī Kalsnavas luterāņu baz-
nīcā 1926. gadā tika uzstādī-
ta piemiņas plāksne, bet baz-
nīca Otrā pasaules kara laikā 
tika sagrauta un plāksne, do-
mājams, gāja bojā. Mārcienas 
pareizticīgo baznīcā bijusi pie-
miņas plāksne par Latvijas 
neatkarību un Pirmajā pasau-
les karā kritušajiem ar 10 uz-
vārdiem, atklāta 1930. gadā. 
Zināmi divi uzvārdi – Auziņš 
un Fridrihsons.

Praulienas pagasta Vistiņ-
lejas kapsētā 2004. gada 22. 
jūnijā uzstādīja piemiņas zī-
mes 1920. gadā  Latvijas Brī-
vības cīņās kritušajiem kur-
zemniekiem, kas pārapbedīti 
dzimtajā pusē, kā arī 1919.–
1920. gadā kritušajiem kara-
vīriem. Tajā pat gadā tika iz-
gatavotas piemiņas plāksnes 
Edgaram Morim (ap 1898.–
1920.),  Hugo Grīnbergam (ap 
1998.–1920.), Jānim Černovs-
kijam (ap 1900.–1919.), Jānim 
Kļaviņam (?–1919.), Pēterim 
Ruņģim (ap 1888.–1920.). 

Pieminekļi 
Barkavas pagasta Saika-

vas kapsētā 1927. gada 9. ok-

Piemiņas plāksne Jāņukalna 
baznīcā. 2009. gads. 

Autores foto

 Vasarā bibliotēkā

tobrī atklāja pieminekli par 
Latviju kritušiem un bez vēsts 
pazudušiem Saikavas pagasta 
karavīriem no 1. Liepājas kāj-
nieku pulka – Pēterim Berķim, 
Staņislavam Vaskam, Anto-
nam Lauskeniekam, Teodoram 
Pulkstenim, Kārlim Liepiņam. 
Barkavā, Centra kapsētā, 2018. 
gada 11. novembrī atklāja pie-
minekli “Latvijas brīvības cī-
ņas 1919–1920”. Tas ir veltīts 
tiem, kas cīnījās, kritušajiem, 
nogalinātajiem un Lāčplēša 
kara ordeņa kavalieriem. Pie-
mineklī ierakstītie kritušo vār-
di – Donats Ikaunieks, Edu-
ards Pelsis, Jāzeps Reidzāns, 
Ludvigs Tomiņš, Jānis Kupcis, 
Pēteris Pelšs, Jāzeps Smelters 
un Benedikts Zeps. Pieminek-
lis atrodas starp J. Reidzāna 
un 1. Liepājas kājnieku pulka 
kareivja A. Lakstīgalas kapa 
vietu. Kapa pieminekli A. Lak-
stīgalam, kurš mira varoņa nā-
vē 1919. gada 26. augustā pie 
Lielo Strodu sādžas, atklāja 
1936. gada 30.augustā. To vei-
doja 17. Rēzeknes aizsargu pul-
ka 10. rota par saziedotajiem lī-
dzekļiem. Savukārt pieminekli 
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Sveiki! Braukājot 
un piedaloties 
dažāda mēroga 
mūzikas festivālos 
un pasākumos, 
vienmēr man 
ir prieks satikt 
draugus, paziņas 
un apjautāties, kā 
nu kuram iet, ko nu 
kurš dara, kādi vēji 
viņu pusē pūš... 

Līdz ar to radās 
doma uzrīkot Mado-
nas novada mūziķu 
festivālu ar nosauku-
mu Biksēres ritmi – 
2019, paskatīties un 
paklausīties, tā teikt, 
ar ko elpo mūsu paš-
māju puikas.

Kādreiz Madonā 
bija festivāls “Sinepes 
un Medus”, kurš ri-
sinājās, ja nemaldos, 
14 gadus pēc kārtas. 
Caur festivāla skatu-
vi izgāja gandrīz vi-

Biksēres ritmi–2019

sas labākās Latvijas grupas. Vēlos 
teikt lielu paldies Imantam Pulkste-
nim par ieguldīto darbu šī festivāla 
organizēšanā, taču tomēr resursu ir 
tik, cik ir.

Atgriežoties pie festivāla Biksē-
res ritmi – 2019. Prieks, ka festivāls 
var atkal apvienot vairākas muzikā-
lās apvienības, kuras varbūt kādu 
brīdi ir klusējušas, taču ar jauniem 
spēkiem ir gatavas sevi parādīt pro-
žektoru gaismā. Tāpat prieks arī par 
jaunajiem censoņiem – viņiem pieder 
nākotne.

Protams, lai, festivālu noorganizē-
tu, nevar iztikt bez atbalstītājiem. Šo-
reiz liels paldies jāsaka Madona no-
vada pašvaldībai, Sarkaņu pagasta 
pārvaldei un tautas nama ‘’Kalna-
gravas’’ vadītājai Valdai Kļaviņai, ku-
ra iedrošināja organizēt šo pasākumu. 
Festivālā piedalīsies grupas “Bruģis”, 
“Royal sandwich”, “Vidroks”, “Mobi-
le”, “Ezers”, “Māgas” un festivālu no-
slēgs grupa “So Lucid Electric feel”.

Uz tikšanos Biksēres estrādē!

Ar cieņu, SANDRIS SPROĢIS


