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Kopā mēs varam vēl labāk …
Saruna ar Madonas pilsētas vidusskolas direktori Inesi Strodi – par jauniem izaicinājumiem.

Kādas būs prioritātes
jaunatnes jomas
attīstībā 2018.–2024.
gadam?

5. lpp
Pasmaidi pasaulei un
pasaule pasmaidīs
Tev pretim. Gūtie
iespaidi, zināšanas
un pieredze, gan
viesojoties ārzemēs,
gan uzņemot
starptautiskus
viesus Madonā.

6., 7. lpp

Vienīgais kinoteātris
reģionā strādā pie
radošām idejām
un jau augustā ir
gatavs piedāvāt
divas interesantas
satikšanās, atbilstoši
filmu saturam.

5. lpp
No 4. augusta līdz
17. septembrim
Latvijas Nacionālais
kultūras centrs
sadarbībā ar Madonas
Novadpētniecības un
mākslas muzeju rīko
Latvijas novadu
tautas lietišķās
mākslas izstādi.

6. lpp
Par gandarījumu…
Vietējās nozīmes
vai starptautiska
mēroga pasākumi –
katrs no tiem devis
īpašu pievienoto
vērtību Madonas
novada kultūras dzīvē.

9. lpp

Kopā ar Lindu, Guntu un Kulēnas pilsētas mēru skolēnu nometnē Francijā. 					
Madonas pilsētas vidusskolas
direktore – šis amats Jums ir jauns
izaicinājums vai mērķtiecīgas
darbības rezultāts? Pastāstiet, kā
personīgi esat izaugusi līdz šim
amatam.
Ar Madonu un vidusskolu esmu saistīta nkopš 1983. gada, kad
pēc Praulienas pamatskolas absolvēšanas iestājos vidusskolā,

klasē ar matemātikas un pedagoģijas novirzienu. Uzņemšanas
komisijai savu izvēli pamatoju ar
vēlmi studēt matemātiku un kļūt
par matemātikas skolotāju. Pēc
vidusskolas iestājos Liepājas pedagoģiskajā institūtā – vidusskolas pedagoģijas fakultātē, lai iegūtu matemātikas, informātikas un
skaitļošanas tehnikas skolotāja
kvalifikāciju. Šajā izvēlē galvenais

tomēr bija informātika – tajā laikā kaut kas jauns, nezināms, skolā vēl neapgūts, bet intriģējošs un
saistošs. Būtiska bija arī Liepājas
pedagogu attieksme un spēja ieinteresēt, lai pēc institūta apmeklēšanas atvērto durvju dienas pasākumā izdarītu pareizo izvēli un 5
gadu garumā mērotu 400 km ceļu,
lai studētu šajā specialitātē.
1991. gada 1. augustā atgriezos

interviuja
sākums

I.Strodes personīgā arhīva foto
Madonā, savā skolā kā matemātikas skolotāja, pēc dažiem gadiem
kā informātikas skolotāja, vēlāk
kā direktora vietniece informatizācijas jautājumos un vēlāk arī direktora vietniece mācību darbā kā
arī pēdējos 2 gadus pildīju direktora pienākumus.

➔ 8. lpp

Ministra viesošanās Gaiziņkalna virsotnē
20. jūlijā Madonas novada augstāko
virsotni Gaiziņkalnu apmeklēja Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs Kaspars Gerhards.

Viņš bija ieradies kopā ar Juridiskā un Nodrošinājuma departamentu pārstāvjiem. Tikšanās tik organizēta, lai kopā ar Dabas aizsardzības
pārvaldes ģenerāldirektoru Juri Jātnieku, Vidzemes reģionālās administrācijas direktoru Rolandu Auziņu
un Madonas novada pašvaldības vadītāja vietnieku uzņēmējdarbības atbalsta, tūrisma attīstības un komunālās saimniecības jautājumos Ivaru
Miķelsonu, izpilddirektoru Āri Vilšķērstu, kā arī ar Būvvaldes un Attīs-

Situācijas novērtēšanas brīdī Gaiziņkalnā.

D. Veckalniņa foto

tības nodaļas pārstāvjiem pārrunātu zemes īpašnieces Ineses
Apeles piederošās Gaiziņkalna
zemes iespējamo dāvinājumu
valstij.
Klātesošie rūpīgi izstaigāja
valstij dāvināmā zemes gabala
robežas, izskatīja Apeles kundzes
piedāvātās kalna virsotnes labiekārtojuma skices, kā arī vienojās
par tālāko darbību, veicamajām
procedūrām zemes vienības izveidē, dāvinājuma sagatavošanā
un tā virzīšanu izskatīšanai Ministru kabinetā.
Sagatvoja Ilze Riekstiņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Madonas novada pašvaldības domes
18. jūlija ārkārtas sēdes lēmumu pārskats
Par aizņēmuma
ņemšanu
Nolemj lūgt Pašvaldību

aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmuma ņemšanu 24 523,49
eiro apmērā Valsts kasē ar atlik-

to maksājumu ar atmaksas termiņu uz 20 gadiem ar Valsts kases
noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz 2 gadiem projek-

ta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvju 41495:18 un 41495:30
atjaunošana Madonas novada Liezēres pagastā” Nr. 16-05-A00403-

000352” īstenošanai. Aizņēmumu
izņemt 2017. gadā un apgūt 2017.
gadā, tā atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.

Madonas novada pašvaldības domes
27. jūlija sēdes lēmumu pārskats
Par piedalīšanos
ceļu un ielu
pārbūves
projektos
Nolemj piedalīties Centrālās
finanšu un līgumu aģentūras izsludinātājā projektu atlasē specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. “Ieguldījumi degradēto teritoriju
revitalizācijā reģionālas nozīmes
attīstības centru pašvaldībās” ar
projekta pieteikumu “Ielu pārbūve un maģistrālās siltumtrases un
ūdens un kanalizācijas vadu izbūve Madonā (Avotu un Smilšu ielā), izbūvējot piekļuves ceļu un
nodrošinot sabiedriskos pakalpojumus uzņēmumiem”.
Apstiprina idejas koncepta plānotās kopējās izmaksas 541 569,47
eiro apmērā, t.sk. ERAF finansējums – 460 334,04 eiro un Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums – 81 235,43 eiro.
Nolemj īstenot projektu “Ceļa posma Madonas šoseja – Saukas
purvs A11 pārbūve Barkavas pagastā, Madonas novadā” Centrālās
finanšu un līgumu aģentūras izsludinātās projektu atlases specifiskā
atbalsta mērķa 5.6.2. “Ieguldījumi
degradēto teritoriju revitalizācijā
reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.
Apstiprina projekta kopējās izmaksas 370 778,82 eiro apmērā, t.sk. ERAF finansējums –
315 161,99 eiro un Madonas
novada pašvaldības līdzfinansējums – 55 616,83 eiro. Darbus plānots uzsākt šī gada augustā un pabeigt nākamā gada pavasarī.

Par tehnisko projektu
izstrādi
Uzdod Attīstības nodaļai organizēt tehnisko projektu izstrādi maģistrālās siltumtrases atzariem Valmieras, Liepājas, Strazdu
ielām Madonas pilsētā.

Par ēkas un palīgēkas
atsavināšanu
Nolemj pārdot nojaukšanai
divstāvu dzīvojamo māju (kadastra apzīmējums 70010011354001),
palīgēku (kadastra apzīmējums
70010011354002) un palīgēku
(bez kadastra apzīmējuma, bet
kura paskaidrojuma raksta būvniecības ģenerālplānā apzīmēta
ar Nr. 3), kas atrodas Valdemāra
bulvārī 12, Madonā, Madonas novadā, nosakot, ka atsavināšanas
veids ir pārdošana par brīvu cenu,
bet pārdošanas cena nedrīkst būt

mazāka par 300 eiro.

Par SIA “Barkavas KPS”
nekustamo īpašumu
nodošanu
Apstiprina SIA “Barkavas
KPS” un AS “Madonas ūdens”
21.06.2017. vienošanos “Par nekustamā īpašuma nodošanu”,
ar kuru SIA “Barkavas KPS”
bez atlīdzības nodeva AS “Madonas ūdens” nekustamos īpašumus “Artēziskā aka Barkavā” (kadastra Nr. 70440080208),
“Attīrīšanas iekārtas” (kadastra Nr. 70440080229), “Artēziskā aka Stalīdzānos” (kadastra Nr.
70440020137), “Attīrīšanas iekārtu sūkņu stacija” (kadastra Nr.
70440080209).

Par grozījumiem nolikumā
Apstiprina biznesa ideju konkursa “Madona var labāk!” projektu līdzfinansēšanas konkursa
nolikuma 5.2. punkta grozījumus,
izsakot to sekojošā redakcijā:
5.2. Projektu izvērtē katrs komisijas loceklis, pēc punktā 5.1 norādītajiem kritērijiem. Komisijas
lēmumam ir ieteikuma raksturs.
Komisijas locekļu lēmums par
Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projektam tiek apstiprināts, ja par projekta atbalstīšanu
nobalso 5 vērtēšanas komisijas locekļi, projektos ar līdzfinansējumu līdz 2000 eiro. Projektos ar
līdzfinansējumu virs 2000 eiro lēmums par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projektam
tiek apstiprināts, ja par projekta
atbalstīšanu nobalso 6 vērtēšanas
komisijas locekļi. Komisijas locekļu lēmumu apstiprina komisijas
priekšsēdētājs vienpersoniski.”

Par finansējuma
un līdzfinansējuma
piešķiršanu
Nolemj piešķirt finansējumu
Madonas pilsētas 1. vidusskolai
administratīvo telpu remontam
6 891,27 eiro apmērā no Madonas
pilsētas finanšu līdzekļiem.
Nolemj piešķirt finansējumu
no novada budžetā rezervētajiem
līdzekļiem 2 3050,50 eiro (ieskaitot PVN) audita programmatūras
iegādei un IT audita veikšanai.
Nolemj piešķirt finansējumu
no novada budžetā rezervētajiem
līdzekļiem 8 063,59 eiro (ieskaitot
PVN) multifunkcijas ierīču iegādei pašvaldības iestādēm.
Nolemj piešķirt finansējumu

no novada budžetā rezervētajiem
līdzekļiem 2 769,69 eiro (ieskaitot
PVN) profesionālā displeja ar satura pārvaldības sistēmu ieviešanai.
Nolemj piešķirt finansējumu
no novada budžetā rezervētajiem
līdzekļiem 6 760 eiro (ieskaitot
PVN) datortehnikas – portatīvo datoru un projektoru – iegādei
pašvaldībā un iestādēs.
Nolemj piešķirt izdevniecībai
NT “Klasika” finansējumu Andas Līces eseju un dzejoļu krājuma “Paldies, ka pamodināji!” izdošanai 500 eiro apmērā no kultūras
pasākumiem paredzētajiem budžeta līdzekļiem.
Nolemj sagatavot un iesniegt
projekta
iesniegumu
projekta “Vispārējās izglītības iestāžu
mācību vides uzlabošana Madonas novadā”, saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumiem Nr. 323 “Darbības
programmas Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta
mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumiem.
Apstiprina projekta kopējo attiecināmo izmaksu finansējumu
4 269 522 eiro.
Nolemj projekta īstenošanai
nodrošināt Madonas novada pašvaldības līdzfinansējumu 640 428
eiro, t.i. 15% apmērā no attiecināmajām izmaksām, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Par amata vienības un
algas noteikšanu
Nolemj noteikt Madonas pilsētas vidusskolas direktoram amata
algu 1 425 eiro mēnesī.
Veic grozījumu Madonas novada pašvaldības 29.12.2016. domes
sēdes lēmumā Nr. 720 “Par Madonas novada pašvaldības pagastu
pārvalžu, Madonas pilsētas un to
iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amatu
vienību saraksta apstiprināšanu”
pielikumā Nr. 33 “Īpašuma uzturēšanas nodaļa” ar 2017. gada 1.
augustu, papildinot Īpašumu uzturēšanas nodaļas amatu vienību
sarakstu ar sekojošu ierakstu:
Amata
nosaukums

Profe- Amata
sijas vienību
kods skaits

Amatalgas
likme
EUR

Mēneša
algas
fonds

Zivju
resursu
aizsardzības
un
uzraudzības
speciālists
(summētais
darba laiks)

3257
03

600,00

600,00
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Finansējuma avots – ieņēmumi no dabas resursu nodokļa.

Par atbrīvošanu no amata
Atbrīvo no amata Madonas novada Vestienas pagasta pārvaldes vadītāju Artūru Vīli-Bērziņu
2017. gada 31. jūlijā (pēdējā darba diena) pamatojoties uz Darba
likuma 114. pantu.

Par pretendentu
pieteikšanos
Izsludina pretendentu pieteikšanos uz Bērzaunes pagasta un
Vestienas pagasta pārvalžu vadītāju amatu, nosakot minimālās
prasības kandidātiem, pieteikšanās kārtību un termiņus saskaņā
ar lēmuma pielikumu.

Par Madonas novada
pašvaldības komisijām
Apstiprina Madonas novada
pašvaldības Dzīvokļu jautājumu
komisiju 7 locekļu sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – Madonas pilsētas pārvaldnieks Guntis Ķeveris,
komisijas priekšsēdētāja vietnieks – domes deputāts Andris
Sakne;
komisijas locekļi:
SIA “Madonas namsaimnieks”
juriste Elga Kišņakova,
Juridiskās nodaļas jurists Helmuts Pujats,
Madonas novada pašvaldības
centrālās administrācijas nekustamā īpašuma nodokļu administratore Velta Vilšķērste,
Madonas novada pašvaldības
centrālās administrācijas iedzīvotāju reģistra speciāliste Ina Mārka,
Madonas pilsētas iedzīvotāja,
biedrības “Madonas pilsētas iedzīvotāju interešu aizstāvības biedrība” pārstāve Jeuženija Adamoviča.
Apstiprina Madonas novada
pašvaldības Iepirkumu komisiju 4
pastāvīgo locekļu sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – Madonas novada pašvaldības izpilddirektors Āris Vilšķērsts,
komisijas priekšsēdētāja vietnieks – domes deputāts Rihards
Saulītis;
komisijas locekļi:
Juridiskās nodaļas juriste Signe Arcimoviča,
Būvvaldes būvinspektore Iveta Meļehova.

Par aizņēmumu sociālajai
mājai
Nolemj lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles
un pārraudzības padomi atbalstīt
aizņēmuma ņemšanu 117 465,16
eiro apmērā Valsts kasē ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem un
atmaksas termiņu uz 20 gadiem
ar Valsts kases noteikto procentu likmi projekta “Ēkas Parka ielā 6, Madonā energoefektivitātes
paaugstināšanā un statusa maiņa no pansionātā uz sociālo māju” finansēšanai. Aizņēmumu izņemt 2017. gadā un apgūt 2017.
gadā un tā atmaksu garantēt ar
Madonas novada pašvaldības budžetu.

Par izmaiņām projektā
Nolemj pārcelt LEADER projekta “Krīzes centra “Gustavskola” izveidi Praulienas pagastā –
jaunajām māmiņām” Ident. Nr.
16-05-AL23-A019.2204-000003
realizēšanu uz Parka ielu 6, Madonā.
Nolemj piedāvāt Romas Katoļu baznīcai Latvijā pārņemt ēku
“Gustavskola”, Praulienas pagastā, Madonas novadā, krīzes grūtniecības centra izveidošanai.

Par uzturēšanās maksas
izmaiņām Madonas novada
pansionātos
Ar 2017. gada 1.septembri nosaka vienai personai par uzturēšanos Madonas novada Mārcienas
pansionātā šādu maksu mēnesī:
divvietīgajā istabā – 450 eiro,
vienvietīgajā istabā – 540 eiro
(palielinājuma koeficients 1,2),
paaugstināta komforta istabā – 585 eiro (palielinājuma koeficients 1,3).
Nosaka, ka vienvietīgajās un
paaugstināta komforta istabās iemītnieki vai to apgādnieki maksā
pilnu uzturēšanās maksu.
Ar 2017. gada 1. septembri nosaka vienai personai maksu 450
eiro mēnesī par uzturēšanos Madonas novada Dzelzavas pansionātā.

Sagatavoja Laima Liepiņa,
Administratīvās nodaļas vadītāja
Ar lēmumu pilnu tekstu var
iepazīties www.madona.lv
vai klientu apkalpošanas zālē
Saieta laukumā 1

Domes ziņas

Madonas Novada Vēstnesis
2017. gada augusts

3

Lauku atbalsta dienesta LEADER programmas projekti
LEADER pasākuma “Darbību
īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” 2.
aktivitātes “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” ietvaros
Madonas novada pašvaldībā ir
apstiprināti un sākti īstenot 13
tautas tērpu piegādes projekti,
kuros Lauku atbalsta dienesta
finansējums ir 70% un
Madonas novada pašvaldības
finansējums 30% no kopējām
izmaksām.
Uz šī gada beigām amatiermāklsas kolektīvi visā novadā
varēs tērpties jaunos tautu tērpos vai papildināt jau esošos ar
jauniem tautas tērpu elementiem – jostām, saktām, villainēm
u.c. Šobrīd novada pagastos aktīvi tiek veikta mēru noņemšana, jo tautu tērpi tiks izgatavoti
atbilstoši kolektīvu dalībnieku
individuālajiem izmēriem. Ar
piegādātājiem tiek saskaņoti
materiāli, krāsas un piegriezumi, lai novada amatiermākslas
kolektīvu dalībnieki 2018. gada
Vispārējos latviešu Dziesmu un
deju svētkos varētu uzvilkt Vidzemei raksturīgus etnogrāfiskos tautas tērpus.
Madonas novada pašvaldības 2017. gada 27. jūlija domes
sēdē nolemj lūgt Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi
atbalstīt aizņēmuma ņemšanu
Valsts kasē ar atmaksas termiņu uz 20 gadiem, ar Valsts kases noteikto procentu likmi un
atlikto maksājumu uz 2 gadiem:
• 6 831,30 eiro projekta “Tautas tērpu iegāde Aronas pagasta
Lauteres kultūras nama vidējās
paaudzes deju kolektīvam”, Nr.
16-05-AL23-A019.2205-000009
īstenošanai. Tiks veikta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu, cepuru, aubju, lakatu, jostu
un apavu iegāde. Projekta kopējās izmaksas – 8 451,61 eiro.
Projekta īstenošanas termiņš
22.12.2017.
• 15 668,78 eiro projekta
“Tautas tērpu iegāde Barkavas pagasta amatiermākslas
kolektīviem”, Nr. 16-05-AL23A019.2205-000016 īstenošanai.
Tiks veikta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu iegāde Barkavas pagasta vecākās paaudzes
deju kolektīvam “Klapdancis” –
tautas tērpu apģērbu un tautas
tērpu elementu – plecu lakatu,
sievu cepuru, priekšautu, zeķu,
saktu, vīru cepuru, kakla lakatiņu, salmu cepuru un apavu iegāde. Jauniešu deju kolektīvam
paredzēts iegādāties jaunus
tautas tērpu apģērbus, vainagus, lakatus, meitu zeķes, saktiņas un apavus. Folkloras kopai
“Madava” – sievu un vīru tautas tērpu apģērbi. Projekta ko-

pējās izmaksas – 18 458,80 eiro.
Projekta īstenošanas termiņš
22.12.2017.
• 15 654,01 eiro projektā “Tautas tērpu iegāde Bērzaunes pagasta Sauleskalna
tautas nama amatiermākslas
kolektīviem”, Nr. 16-05-AL23A019.2205-000013 īstenošanai.
Paredzēta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu iegāde Madonas novada Bērzaunes pagasta
kolektīviem. Vidējās paaudzes
deju kolektīvam “Atāls” tiks
iegādāti tautas tērpu apģērbi,
apavi un tautas tērpu elementi – sievu lakati, zeķes, plecu
lakati, un aubes. Sauleskalna
tautas nama jauniešu deju kolektīvam – tautas tērpu apģērbu, kurpju un pastalu iegāde.
Vīru korim “Gaiziņš” paredzēts
iegādāties pusgaros svārkus,
bikses, kreklus, vestes, kakla
lakatiņus un kurpes. Projekta
kopējās izmaksas – 18 444,31
eiro. Projekta īstenošanas termiņš 22.12.2017.
• 7 975,04 eiro projekta
“Tautas tērpu iegāde Dzelzavas pagasta amatiermākslas
kolektīviem”, Nr. 16-05-AL23A019.2205-000011
īstenošanai. Tiks veikta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu un tautas
tērpu detaļu iegāde Dzelzavas
pagasta amatiermākslas kolektīviem. Jauniešu deju kolektīvam “Zīļuki” paredzēts iegādāties vasaras tērpu komplektu,
vainagus un jostas. Senioru deju grupai “Dzeldes” – brunčus,
vestes, jakas un sievu cepures.
Vokālajam ansamblim “Variants” – jakas un sievu cepures.
Projekta kopējās izmaksas –
9 633,47 eiro. Projekta īstenošanas termiņš 22.12.2017.
• 3 380,25 eiro projekta
“Tautas tērpu iegāde Kalsnavas pagasta amatiermākslas
kolektīviem”, Nr. 16-05-AL23A019.2205-000012 īstenošanai.
Paredzēta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu elementu iegāde Madonas novada Kalsnavas
pagasta jauniešu deju kolektīvam “Kalsnava”, senioru deju
kolektīvam “Jāņukalns” un sieviešu korim “Silvita”. Projekta
ietvaros korim “Silvita” paredzēts iegādāties jaunus kreklus
un aubes, jauniešu deju kolektīvam “Kalsnava” – vainagus
un jostas, un senioru deju kolektīvam “Jāņukalns” – vīriešu zābakus. Projekta kopējās
izmaksas – 3 977,55 eiro t.sk.
Lauku atbalsta dienesta finansējums – 2 784,29 eiro un Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums – 1 193,27 eiro.
Projekta īstenošanas termiņš
22.12.2017.
• 7 388,59 eiro projekta “Tautas tērpu iegāde Liezēres pagasta kultūras nama tautas deju

kolektīvam”, Nr. 16-05-AL23A019.2205-000014
īstenošanai. Tiks veikta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu, vilnas
cepuru, sievu lakatu un apavu
iegāde. Projekta kopējās izmaksas – 8 626,57 eiro. Projekta īstenošanas termiņš 22.12.2017.
• 5 172,51 eiro projekta
“Tautas tērpu apģērbu detaļu un apavu iegāde Ļaudonas
pagasta amatiermākslas kolektīviem”, Nr. 16-05-AL23A019.2205-000005 īstenošanai.
Tiks veikta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu un to elementu iegāde Madonas novada Ļaudonas pagasta senioru
deju kolektīvam “Divi krasti”
un jauktajam korim “Lai top!”.
Projekta ietvaros kolektīvam
“Divi krasti” paredzēts iegādāties tautas tērpu apģērbus, aubes, naģenes un apavus, jauktajam korim “Lai top!” – sievu
vestes un papildināt esošos tērpus ar trūkstošajiem tautas tērpu komplektiem. Projekta kopējās izmaksas – 6 432,78 eiro.
Projekta īstenošanas termiņš
22.12.2017.
• 12 763,76 eiro projekta
“Tautas tērpu iegāde Mētrienas pagasta amatiermākslas
kolektīviem”, Nr. 16-05-AL23A019.2205-000006 īstenošanai.
Paredzēta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu iegāde Madonas
novada Mētrienas pagasta kolektīviem. Senioru deju kolektīvam “Mētra” paredzēta tautas
tērpu apģērbu un tautas tērpu
elementu – sievu un vīru cepuru, sievu zeķu un vīru deju zābaku iegāde. Jauniešu deju kolektīvam “Meteņi” tiks iegādāti
tautas tērpu apģērbi, vainagi,
meiteņu zeķes, puišu cepures.
Sieviešu korim “Jūsma” – linu
krekli, vilnas jakas un aubes.
Projekta kopējās izmaksas –
15 435,61 eiro. Projekta īstenošanas termiņš 22.12.2017.
• 4 923,65 eiro projekta “Tautas tērpu iegāde Ošupes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam „Degumnieki””, Nr.
16-05-AL23-A019.2205-000008
īstenošanai. Tiks veikta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu,
jostu un vīru vilnas cepuru iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam „Degumnieki”. Projekta kopējās izmaksas – 6 465,19
eiro. Projekta īstenošanas termiņš 22.12.2017.
• 18 119,47 eiro projekta
“Tautas tērpu iegāde Praulienas pagasta amatiermākslas
kolektīviem”, Nr. 16-05-AL23A019.2205-000007 īstenošanai.
Paredzēta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu iegāde trīs Praulienas pagasta amatiermākslas
kolektīviem. Jauniešu deju kolektīvam paredzēts iegādāties
jaunus vīriešu zābakus. Deju

kopai “Saikavieši” tiks iegādāti
tautas tērpu apģērbi un tautas
tērpu elementi – plecu lakati,
aubes, priekšauti, zeķes, saktas,
naģenes, jostas un apavi. Jauktajam korim – aubes, saktas, villaines un burbuļsaktas. Projekta kopējās izmaksas – 20 814,45
eiro. Projekta īstenošanas termiņš 22.12.2017.
• 13 610,06 eiro projekta
“Tautas tērpu iegāde Sarkaņu pagasta
amatiermākslas
kolektīviem”, Nr. 16-05-AL23A019.2205-000015 īstenošanai.
Tiks veikta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu iegāde Sarkaņu pagasta amatiermākslas
kolektīviem. Jauniešu deju kolektīvam “Resgaļi” paredzēts
iegādāties puišu un meitu kreklus, puišu bikses, meitu vestes
un zeķes. Senioru deju kolektīvam „Labākie gadi” – tautas
tērpu apģērbus un tautas tērpu
elementus – jostas, aubes, saktas, sievu lakatus, vīru kakla
lakatus un apavus. Vidējās paaudzes deju kolektīvam „Kalnagravas” tiks iegādāti tautas
tērpu apģērbi un tautas tērpu
elementi – sievu lakati, zeķes,
plecu lakati, saktas, vīru kakla lakati un apavi. Projekta kopējās izmaksas – 15 873,55 eiro.
Projekta īstenošanas termiņš
22.12.2017.

Apvedceļa
un pievedceļa
pārbūve
Lai nodrošinātu
ērtu, kvalitatīvu un
drošu piekļuvi sporta un
atpūtas bāzei “Smeceres
sils”, šī gada augusta mēnesī
plānots uzsākt autoceļa
“Madonas apvedceļš –
Maztrules” un pievedceļa
uz sporta un atpūtas bāzi
“Smeceres sils” Lazdonas
pagastā, Madonas novadā
pārbūvi, kuras ietvaros
paredzēts izbūvēt brauktuvi
ar asfaltbetona segumu,
kā arī ielu apgaismoju gar
autoceļu. Būvdarbu kopējās
izmaksas ir 217 760,78 eiro,
kas tiek finansēts no valsts
budžeta. Darbus plānots
pabeigt šogad.
Sagatavoja
Edgars Gailums,
Attīstības nodaļas
ceļu inženieris,
projektu vadītājs

• 6 021,20 eiro projekta
“Tautas tērpu iegāde Vestienas
pagasta vidējās paaudzes deju
kolektīvam “Vestēnieši””, Nr.
16-05-AL23-A019.2205-000010
īstenošanai. Tiks veikta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu,
jostu, aubju, zeķu, vīru vilnas
cepuru un apavu iegāde vidējās
paaudzes deju kolektīvam “Vestēnieši”. Projekta kopējās izmaksas – 7 196,16 eiro. Projekta
īstenošanas termiņš 22.12.2017.

SIA “Madonas
namsaimnieks”,
Augu ielā 29,
Madonā, informē,
ka no 2017. gada
1. augusta noteikts
sekojošs klientu
pieņemšanas laiks:

• 4 032,22 eiro projekta “Tautas tērpu iegāde Vestienas pagasta sieviešu vokālajam ansamblim
„Fantāzija””,
Nr.
16-05-AL23-A019.2205-000004
īstenošanai. Paredzēts iegādāties stilizētu Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpus sieviešu
vokālajam ansamblim “Fantāzija”. Projekta ietvaros tiks iegādātas stilizētas linu kleitas,
galvas auti, jostas, snātenes un
sieviešu kurpes. Projekta kopējās izmaksas – 4 881,93 eiro.
Projekta īstenošanas termiņš
22.12.2017.

Pirmdien
no plkst. 9.00 līdz 13.00;
no plkst. 14.00 līdz 18.00;

Aizņēmumus izņemt 2017.
gadā un apgūt 2017. gadā un tā
atmaksu garantēt ar Madonas
novada pašvaldības budžetu.
Informāciju sagatavoja
Klinta Galeja,
Attīstības nodaļas projektu
sagatavošanas un ieviešanas
speciāliste

Otrdien
no plkst. 9.00 līdz 12.00;
Trešdien
no plkst. 9.00 līdz 12.00;
Ceturtdien
no plkst. 9.00 līdz 12.00.
Klienti savus iesniegumus,
priekšlikumus var:
• atstāt Madonas
namsaimnieka
pastkastītē
(pie durvīm):
Augu ielā 29, Madonā
• iesūtīt Madonas
namsaimnieka
mājaslapā:
www.madonams.lv
• iesūtīt e-pastā:
info@madonams.lv
• zvanīt par visiem
neskaidrajiem
jautājumiem pa tālruni
64807077
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Aktuāli

Madonas Novada Vēstnesis
2017. gada augusts

Lauku atbalsta dienesta projekti
lauku ceļu atjaunošanai
Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai ir izsludinājis atklāto projektu iesniegumu konkursu Latvijas
Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gada pasākumam “7.2 Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Konkursa ietvaros tiek atbalstīta pašvaldību
grants ceļu bez cietā seguma
būvniecība vai pārbūve. Projekta mērķis ir uzlabot ceļu infrastruktūru lauku teritorijās,
lai veicinātu uzņēmējdarbību
un saglabātu apdzīvotību. Paredzētais ELFLA līdzfinansējums sastāda 90% no projekta attiecināmajām izmaksām.
Katrai pašvaldībai maksimāli pieejamais atbalsta apmērs
ir noteikts MK noteikumos
Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas

kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu
projektu iesniegumu konkursu
veidā, Madonas novadam paredzot 3,47 miljonus eiro.
Madonas novada pašvaldībai ir izstrādāti un Lauku atbalsta dienestā iesniegti septiņi
projekta pieteikumi, no kuriem
piecos darbus plānots uzsākt
šogad, divos – nākamgad.
Madonas novada pašvaldības 2017. gada 18. jūlija domes
sēdē nolemj lūgt Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi
atbalstīt aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē ar atmaksas termiņu uz 20 gadiem, ar Valsts
kases noteikto procentu likmi
un atlikto maksājumu uz 3 gadiem:

Iespēja piedalīties gremošanas
sistēmas slimību profilakses
pētījumā – tagad arī Madonā
Šī gada 1. augustā Madonas
slimnīcas telpās Rūpniecības ielā
38 darbu ir uzsācis gremošanas
slimību profilakses pētījuma
GISTAR Madonas reģionālais centrs.
Pētījuma centra atklāšana –
18. augustā plkst. 12.00.
Vairākas gremošanas sistēmas problēmas (kuņģa un zarnu
saslimšanas) vai to priekšvēstnešus iespējams noteikt ar vienkāršu testu palīdzību, izmeklējot vai
nu asins, vai arī fēču (vēdera izejas) paraugus. Šo stāvokļu skaitā
ir arī kuņģa un zarnu ļaundabīgo
audzēju priekšvēstneši.
Latvijas Universitātes pētniekiem sadarbojoties ar daudzām starptautiskām organizācijām, t.sk. Vesela kuņģa iniciatīvu
un Starptautisko Vēža pētniecības aģentūru (IARC), Latvijā kļuvis iespējams realizēt gremošanas slimību profilakses pētījumu
GISTAR, kuram atbalstu paudusi
arī Latvijas Veselības ministrija.
Līdz šim pētījums ir veikts Cēsīs,
Alūksnē, Ludzā, Dobelē, Saldū
un Tukumā. Šī gada aprīlī darbu uzsāka un šobrīd aktīvi turpina Rēzeknes reģionālais pētījumu
centrs. Bet no šā gada 1. augusta, sadarbībā ar novada pašvaldību, projekts tiks uzsākts Madonā.
Visiem pētījuma dalībniekiem
pēc aptaujas veikšanas tiks veikti testi riska izvērtēšanai. Tiesa,
veicamie testi atšķirsies pētījuma
dalībnieku starpā, kas tiks iedalīti vienā no divām grupām, un šo
grupu starpā izmeklējumu taktika būs atšķirīga. Sekot pētījumā
iekļauto cilvēku saslimšanām paredzēts pat 15 gadu periodā pēc
visu paredzēto dalībnieku iekļaušanas. Pētījumā paredzēts iekļaut
daudzus tūkstošus 40-64 gadus

vecus veselus cilvēkus.
Situācijās, ja sākotnējie sijājošie (skrīninga) izmeklējumi parādīs rezultātu, kas atšķiras no normas, dalībnieki tiks aicināti veikt
kuņģa vai zarnu endoskopiskos
izmeklējumus. Svarīgi saprast, ka
pozitīvs sijājošā izmeklējuma rezultāts nebūt nenozīmē, ka dalībniekam ir bīstama slimība.
Savukārt, ja tiks atklāta kuņģa
bakteriāla infekcija (helikobaktērija), dalībniekiem tiks piedāvāta
bezmaksas ārstēšana.
Uzaicinājumus piedalīties pētījumā attiecīgā mērķa grupa saņems, pētniekiem sadarbojoties
ar ģimenes ārstiem. Pētījuma
protokols nosaka, ka tajā vienlīdzīgās proporcijās jāiekļauj abu
dzimumu pārstāvji. Jāatzīmē, ka
šobrīd pētījumā ir iekļauts vairāk
sieviešu. Tāpēc īpaši pasākumi
paredzēti tieši vīriešu iesaistei.
Ieceri par projekta īstenošanu
atbalstījusi Madonas novada pašvaldība. Šobrīd pētījums Madonā
tiek plānots līdz 2018. gada 31.
martam, taču iedzīvotāju lielākas
aktivitātes un pašvaldības atbalsta gadījumā tiks izvērtēta iespēja
tā realizāciju turpināt ilgāk.
Inese Veckagane,
Latvijas Universitāte
Klīniskās un profilaktiskās
medicīnas institūta
GISTAR pētījuma administratore,
tālrunis 29189098,
e-pasts: inese.veckagane@lu.lv

• 62 319,50 eiro projekta
„Autoceļa Krampāni – Sīmašas
Dzelzavas pagastā, Madonas
novadā posma pārbūve” īstenošanai. Plānots pārbūvēt grants
ceļu 0,83 km garumā. Darbus
plānos uzsākt un pabeigt šogad.
• 135 228,90 eiro projekta
„Autoceļa Zīles – Stradi – Gribažas Dzelzavas pagastā, Madonas novadā posma pārbūve”
īstenošanai. Plānots pārbūvēt
grants ceļu 2,24 km garumā.
Darbus plānos uzsākt šogad un
pabeigt nākamgad.
• 169 354,14 eiro projekta
„Autoceļa Rīta iela – Krieviņi
pārbūve un autoceļa Muižnieki – Krieviņi Sarkaņu pagastā,
Madonas novadā posma pārbūve” īstenošanai. Plānots pārbūvēt grants ceļu 2,49 km garu-

mā. Darbus plānos uzsākt un
pabeigt šogad.
• 293 922,84 eiro projekta „Autoceļa Poteri – Poļvarka
Sarkaņu pagastā, Madonas novadā pārbūve” īstenošanai. Plānots pārbūvēt grants ceļu 4,79
km garumā. Darbus plānos uzsākt šogad un pabeigt nākamgad.
• 297 129,91 eiro projekta
„Autoceļa Kalnagals – Ozoliņi
Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūve” īstenošanai. Plānots pārbūvēt grants ceļu 4,59
km garumā. Darbus plānos uzsākt šogad un pabeigt nākamgad.
• 34 964,26 eiro projekta „Autoceļa Krastiņi – Siliņi Dzelzavas pagastā, Madonas

novadā pārbūve” plānots pārbūvēt grants ceļu 0,45 km garumā. Darbus plānos uzsākt un
pabeigt nākamgad.
• 422 795,33 eiro projektā
„Autoceļa Rupsala – Raudupe
Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūve” plānots pārbūvēt grants ceļu 7,75 km garumā. Darbus plānos uzsākt un
pabeigt nākamgad.
Aizņēmumus izņemt 2017.
– 2018. gadā un apgūt 2017. –
2018. gadā un to atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.
Informāciju sagatavoja
Klinta Galeja,
Attīstības nodaļas projektu
sagatavošanas un ieviešanas
speciāliste

Madonas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos
uz Bērzaunes un Vestienas pagasta
pārvalžu vadītāju amata vietām
Pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas minimālās
kvalifikācijas prasības:
• augstākā vai vidējā izglītība;
• pieredze darbā vadošā amatā;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• datorprasmes (darbs ar dokumentu
apstrādes programmām).
Kā priekšrocības tiks uzskatītas:
• pieredze un zināšanas projektu vadībā,
ES struktūrfondu apguvē;
• izglītība vadības vai tiesību zinātnēs,
ekonomikā;
• svešvalodu zināšanas.
Prasības pretendenta prasmēm un iemaņām:
• izpratne par pašvaldības darbu un
funkcijām saskaņā ar likumu „Par
pašvaldībām” un šo pagastu pārvalžu
nolikumiem;
• spēja strādāt komandā, motivēt un vadīt
kolektīvu;
• ļoti labas komunikācijas prasmes, spēja
argumentēt un pamatot savu viedokli;

•
•

izpratne par tendencēm un problemātiku
pašvaldības darbības jomās Madonas
novadā;
spēja patstāvīgi sagatavot pārvaldes
darbības plānus, budžeta projektu
un investīciju pieprasījumus, kā arī
veiksmīgi tos izpildīt.

Pretendentam nedrīkst būt termiņā
neizpildītas finansiālas vai citas saistības pret
pašvaldību un tās institūcijām, sodāmība par
kriminālpārkāpumiem.
Pretendentus lūdzam iesniegt:
• pieteikumu uz Bērzaunes vai Vestienas
pagasta pārvaldes vadītāja amata vietu;
• CV;
• motivācijas vēstuli;
• rakstiskā veidā savu redzējumu par
Bērzaunes vai Vestienas pagasta
attīstību un pagasta pārvaldes darbību
pašvaldības funkciju un pārvaldes
iestāžu kompetenču robežās;
• izglītību apliecinošu dokumenta kopiju.

Dokumenti līdz 2017. gada 25. augustam jāiesniedz Madonas novada pašvaldības administrācijā
Saieta laukumā 1, Madonā, 101. kabinetā vai elektroniski jānosūta uz e-pastu: dome@madona.lv,
Tālruņi informācijai: 64860069, 29430460.

Madonas novada pašvaldības sociālais dienests aicina darbā
sociālo darbinieku (PKK 2635 01) Mārcienas pagastā
Pilnas slodzes darbs uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentam:
• iegūta otrā līmeņa profesionālā augstākā
vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā
vai karitatīvajā sociālajā darbā;
• pieredze darbā profesijā tiks uzskatīta par
priekšrocību;
• prasme darbā ar datortehniku;
• „B” kategorijas autovadītāja
apliecība.

Galvenie veicamie pienākumi:
• sociālais darbs ar pilngadīgiem pagasta
iedzīvotājiem;
• sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem
pagastā;
• sociālās palīdzības sniegšana pagasta
iedzīvotājiem;
• sociālo pakalpojumu nodrošināšana
pagasta iedzīvotajiem.

Pieteikumu, motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas iesniegt Madonas novada pašvaldības Sociālajā dienestā Madonā, Parka ielā 4, līdz 30.08.2017. (vai elektroniski pa e-pastu: socialais.dienests@madona.lv). Informācija pa telefonu 64807291.

Aktuāli
Īsteno projektu „Biedrības„Pie Kraujas”
kapacitātes stiprināšana aktīvās atpūtas
uz ūdens popularizēšanai Madonas novadā”
Biedrība „Pie Kraujas” kopš tās dibināšanas
2012. gadā regulāri realizē dažādus aktīvās atpūtas tematiskos pasākumus – ir organizēti dažādi
alpīnisma izbraucieni dabā, izmantojot Latvijas
vides īpatnības, veidotas tūrisma takas mežā ar
alpīnisma elementiem, kas vēl šobaltdien priecē bērnus Sēlijas un Jēkabpils skolās. Organizēti ziemas sporta – snovborda izbraucieni, vasarā
velo braucieni un dažādu grūtības pakāpju laivu
braucieni. 2015. un 2016. gadā Madonas pilsētā rīkotas aktīvās atpūtas ģimenes dienas, kā arī
virkne citu pasākumu biedrības apsaimniekotajā Lubāna mitrāja informācijas centrā pie Lubāna ezera. Lai stiprinātu biedrības kapacitāti un
interesi par ūdens aktivitātēm, 2016. gada nogalē biedrība „Pie Kraujas” startēja Lauku atbalsta dienesta LEADER projektā ar mērķi stiprināt aktīvās atpūtas iespējas uz ūdens. Tā kā
biedrībai nav sava laivošanas inventāra, to nākas nomāt, kas savukārt ierobežo iespēju piesaistīt biedrības rīkotajām aktivitātēm plašāku
sabiedrības daļu – ģimenes, draugus, jauniešus,
ģimenes ar bērniem, kuru finansiālās iespējas
dažkārt ir ierobežotas. Vēl kāda ne mazāk svarīga problēma, ar ko mūsdienās nākas saskaties,
arvien biežāk ir neparedzami laika apstākļi. Nomājamās laivas iepriekš jārezervē attiecīgam dalībnieku skaitam un dienai, līdz ar to neļaujot
operatīvi reaģēt uz laika apstākļiem un plānu
maiņu. Mēs ticam, ka iegādātais inventārs radīs
iespēju piedāvā daudzveidīgākus pasākumus gan
pie Lubāna ezera, gan Madonā, kā arī cituviet.
Projektā iegādāti: slēgta tipa kajaks komplektā ar airiem un glābšanas vestēm, 8 divvietīgas laivas „Horizon ex” un 2 vienvietīgas laivas

Informāciju sagatavoja Līga Jātniece,
biedrības „Pie Kraujas” biedre un Lubāna mitrāja informācijas centra darbiniece

Paziņojums par Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības
plāna 2018.–2024. gadam 1. redakcijas publisko apspriešanu

Publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no
2017. gada 03. augusta līdz 2017. gada 4. septembrim.
Visi interesenti ar Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.–2024. gadam pirmo redakciju var iepazīties Madonas
novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, 204. kab.,
Madonā, Madonas novadā un Madonas novada
pašvaldības mājaslapā sadaļā “Pašvaldība – Sabiedrības līdzdalība”.
Sabiedriskās apspriedes sanāksme notiks 2017.
gada 24. augustā plkst. 15.00 3. stāva zālē Saieta

5

Īpašie Madonas kinoteātra
“Vidzeme” piedāvājumi augustā

„Carolina 14 ex”. Lai varētu nodrošināt laivu
transportēšanu, ir iegādāts laivu treileris, kas
paredzēts 10 laivām. Tas pavērs iespēju tuvākā nākotnē nodrošināt pasākumus pie dažādām
ūdenstilpnēm un ļaus iepazīt skaistākās Latvijas
upes un ezerus.
Lai īpaši ieinteresētu jauniešus, kā arī ikvienu, kuru saista jauni izaicinājumi, plānots iegādāties SUP (Stand up paddle) sērfošanas dēļus,
kas šobrīd ir aktīvās atpūtas uz ūdens topā. Ir
iegādāti 10 sērfošanas dēļi komplektā ar airiem
un glābšanas vestēm – 10 dēļi „Bee” ar celtspēju
100 kg. SUP dēļi tiks pārsvarā izmantoti Lubāna ezerā, kur biedrība apsaimnieko Lubāna mitrāja informācijas centru un kur notiek ikdienas
darbība un regulāri pasākumi.
Aktuālajai informācijai par gaidāmajiem pasākumiem aicinām ikvienu interesentu sekot līdzi Lubāna mitrāja informācijas centra www.
lubanamitrajs.lv un Biedrības „Pie Kraujas”
mājaslapai www.piekraujas.lv, kā arī mūsu sociālo tīklu kontiem.
Tiekamies dabā!
Projekts „Biedrības „Pie Kraujas” kapacitātes stiprināšana aktīvās atpūtas uz ūdens popularizēšanai Madonas novadā”, projekta Nr.
16-05/A123-A019.2202-00013 īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam apakšpasākumā „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātes „Sabiedrības
aktivitāšu dažādošana” ietvaros. Attiecināmās
izmaksas – 17 410,00 EUR, publiskais finansējums – 15 669,00 EUR;

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2017. gada 27. jūlija lēmumu Nr. 403 “ Par
Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības
plāna 2018.–2024. gadam pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” (domes sēdes
protokols Nr. 17, 69. p.) ir nodota publiskai apspriešanai Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.–2024. gadam pirmās
redakcija.

Madonas Novada Vēstnesis
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laukumā 1, Madonā, Madonas novadā.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus
par attīstības plāna pirmo redakciju iesniegt
Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā
1, 101. kab., Madonā, LV4801 vai elektroniski
pa e-pastu: dome@madona.lv līdz 2017. gada 4.
septembrim, fiziskām personām norādot vārdu,
uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.
Kontaktpersonas attīstības plāna izstrādei:
Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Ilona Gleizde, e-pasts:
ilona.gleizde@madona.lv, tel. 25615880, un
Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Indra Kārkliņa, e-pasts: indra.karklina@
madona.lv, tel. 29324572, adrese: Saieta laukums 1, 204. kabinets, Madona, Madonas novads, LV-4801.
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma
ietvaros.

Visiem vīna mīļotājiem Madonas kinoteātris piedāvās iespēju baudīt vīnu gan dzīvē, gan kino! 13. augustā – gaidāms kino
gardēžu vakars kinoteātrī “Vidzeme”.
Svētdien jau no plkst. 18.00
ikviens būs gaidīts kinoteātrī, lai
pirms filmas sākuma iegādātos
un, atveldzējot dvēseli, nobaudītu kādu glāzi mājas vīna, kuru piedāvās darītava SIA “Domu pietura” (Madona), un plkst.
19.00 ļautos stāstam par vīna
dārzu nākotni kādā Francijas ģimenē Sedrika Klapiša filmā
„Vīns un vējš” (2017) no “Acme
Film” SIA (filmas žanrs – komēdija, drāma).

Savukārt Valsts simtgades
svētku programmas ietvaros šobrīd Latvijā top sešpadsmit jaunas filmas. Programmā tiks pārstāvēti visi filmu žanri un tās būs
iespējams skatīt arī kinoteātrī
“Vidzeme”.
Latvijas simtgades svinības filmu nozarē kinoteātrī “Vidzeme”
Madonā tiks atklātas sestdien,
19. augustā plkst. 19.00 ar Vara Braslas filmu “Vectēvs, kas
bīstamāks par datoru” (filmas
žanrs – ģimenes filma). Labsirdīga humora piepildīta spēlfilma par
astoņus gadus vecā Oskara vasaras brīvdienām, kuras viņš pavada
lauku mājās pie vecvecākiem, noteikti sagādās ne vienu vien prieka
brīdi bērniem un viņu vecākiem.
Lai šo nozīmīgo notikumu padarītu svinīgāku, apmeklētājiem tiks
piedāvāta iespēja pirms seansa tikties ar režisoru Vari Braslu un filmas veidotājiem. Papildus seansi
būs 22. augustā plkst. 17.00 un

Filma stāsta par trīsdesmitgadnieku Žanu, kurš kopš 20 gadu vecuma ir ceļojis pa pasauli,
saraujot visas saites gan ar ģimeni, gan Burgundiju, kur pagāja
viņa bērnība. Pēkšņi viņš no ārzemēm tiek atsaukts uz dzimto
Franciju, jo viņa tēvs guļ uz nāves gultas. Vasara tuvojas izskaņai, un gaidāmā vīnogu ražas
novākšana dod Žanam iespēju atjaunot saikni ar māsu Žiljetu un
brāli Žeremī, lai vienotos par ģimenes vīna dārza nākotni.
Filma franču valodā ar subtitriem latviešu valodā. Līdz 12 g.v.
neiesakām. (Filma un glāze vīna – par maksu.)

19.00, kā arī 24. augustā plkst.
19.00. (Filma – par maksu.)
Informāciju sagatavoja
Aigars Noviks,
Madonas kinoteātra “Vidzeme”
vadītājs
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Latvijas novadu
tautas lietišķās
mākslas izstādē
apskatāmi
1348 darbi

No 4. augusta līdz
17. septembrim Latvijas
Nacionālais kultūras centrs
sadarbībā ar Madonas
Novadpētniecības un mākslas
muzeju rīko Latvijas novadu
tautas lietišķās mākslas
izstādi.
Izstādē kopā iesniegti
un apskatāmi 554 autoru
1348 darbi no 72 Tautas
lietišķās mākslas studijām,
aptverot visu Latviju.
Izstādē pārstāvētas visas
tautas lietišķās mākslas
nozares – audumi, rokdarbi,
keramika, pinumi, ādas
un koka izstrādājumi,
metālkalumi un rotas.
Lielāko eksponātu
klāstu veido segas, galdauti
un lakati, tad seko dvieļi,
cimdi un jostas. Izstāde
sniedz arī nelielu ieskatu
Latgales keramikā, kā arī
plašajā pinumu klāstā, kuru
autori ir no Rīgas studijām.
Pamanāmi ir Rīgas pilsētas
metālkalšanas studiju
autoru kalumi – krāsns
piederumu komplekti un
dažādie dekoratīvie svečturi.
Ekspozīcija kārtota pēc
Latvijas novadu principa,
eksponējot katra novada
autoru darbus atbilstošajā
novadā.
Izstādes mērķis ir
veicināt tautas lietišķās
mākslas nozares attīstību,
tās pētīšanu, saglabāšanu
un nodošanu nākamajām
paaudzēm, tautas lietišķās
mākslas kolektīvu
dalībnieku un individuālo
meistaru māksliniecisko
izaugsmi un jaunradi,
kā arī plašam skatītāju
lokam parādīt labāko
veikumu nozarēs, atklājot
tautas lietišķās mākslas
tradicionalitātes un
mūsdienīguma izpausmes.
Latvijas novadu tautas
lietišķās mākslas izstāde ir
Vispārējo Dziesmu un deju
svētku starplaika pasākums.

Linda Ertmane,
Latvijas Nacionālā
kultūras centra sabiedrisko
attiecību speciāliste

Patiess prieks par tikšanos Anīkščos
Patiess prieks satikt senos
sadarbības partnerus, sveikt
pilsētas 577. dzimšanas dienā,
piedzīvot brīvdabas pasākumu
virkni, spožus Anīkšču rajona
attīstības piemērus un sirsnīgu
pieņemšanu.
Un vēl lielāks prieks ir apzināties, ka katrs viesošanās brīdis piedāvā jaunas zināšanas, atzinumus un pieredzi – uzklausot
Anīkšču rajona pašvaldības un
iedzīvotāju, to sadarbības partneru no Baltkrievijas, Polijas un
Ukrainas pieredzes stāstus, daloties savās zināšanās un pieredzē,
kā arī plānojot sadarbības virzienus turpmākajam.
Madonas novada pašvaldība, atsaucoties uz Anīkšču rajona pašvaldības uzaicinājumu piedalīties Anīkšču pilsētas svētkos,
kas norisinājās no 20. līdz 23. jūlijam, norīkoja Madonas novada pašvaldības oficiālo delegāciju. Madonas novadu Anīkščos
pārstāvēja Madonas pilsētas pārvaldnieks Guntis Ķeveris (delegācijas vadītājs), sabiedrisko
attiecību speciāliste Ilze Riekstiņa, Īpašumu uzturēšanas noda-

Starptautisko delegāciju tikšanās un pieņemšana Anīkšču rajona
pašvaldībā.
I. Arājas foto
ļas autotransporta vadītājs Juris Marjuničs un šī raksta autore,
kultūras darba organizatore Inga Arāja.
Viesošanās programma piedāvāja kultūras, tūrisma, uzņēmējdarbības objektu un svētku
pasākumu apmeklējumu, notika
starptautisko delegāciju tikšanās
ar pašvaldības mēru, padomes locekļiem un administrācijas pārstāvjiem, kā arī svinīgā pieņem-

šana par godu pilsētas svētkiem,
kurā piedalījās arī titula “Anīkšču pilsētas Goda iedzīvotājs” ieguvēji. Mūsu novada delegācija
piedalījās arī svētku gājienā un
svinīgajā Anīkšču pilsētas svētku
atklāšanā, kļuva par pasākuma –
Anīkšču iedzīvotāju svētku brokastis – dalībnieci. Pasākums ir
iedzīvotāju iecienīts un jau nominēts par veiksmīgu tradīciju, kur
iedzīvotāji un rajona vadība ne

vien savstarpēji cienājas ar groziņos sanesto, ieturot kopīgas brokastis pilsētas skvērā upes krastā, skanot pūtēju orķestrim, bet
arī neformālā gaisotnē dalās domās un izsaka priekšlikumus par
Anīkščiem un to nākotni.
Delegācijas pārstāvji kļuva
par dalībniekiem daudzām svētku aktivitātēm, piemēram: ziedu
paklāju aušana – floristikas konkurss un izstāde, Retro skvērs vecās pilsētas daļā – romanču vieta,
kamermūzikas koncerts baznīcā,
mākslinieku instalācijas Sventoji
upes krastā, retro automobiļu parāde, amatnieku tirdziņš, vakarēšana pie Anīkšču kultūras centra
kopā ar kapelu “Grieža”, neaizmirstamais ceļojums pa Anīkšču
reģionālo parku un gaisa taka.
Arī sarunas noritēja viegli un lietišķi – aiz pleciem 50 gadi mūsu pašvaldību sadarbības
un priekšā Latvijas un Lietuvas
valstu proklamēšanas simtgades,
kas vieno un rada jaunas sadarbības iespējas.
Inga Arāja,
Madonas novada pašvaldības
kultūras darba organizatore

“Atvasaras” dejotāji 54. Eiropiādes iespaidos
Kā ar vēja spārniem aiztraukušies
divi aktīvas dejošanas, rosīga
darba un ikdienišķu rūpju pilni
gadi, kad Madonas kultūras
nama senioru deju kolektīvs
„Atvasara” Latvijas delegācijas
sastāvā piedalījās 52. Eiropiādē
Helsingborgā (Zviedrija), kas
ir ikgadējais lielākais Eiropas
kultūras un mākslas pasākums.
Arī šogad „Atvasarai” dejošanas sezona turpinājās vēl ilgi,
jo 24 dejotāji, muzikāli pavadošā kapela trīs muzikantu sastāvā Ineses Ābolas vadībā un skolotāja Maija Rijniece ar rūpīgu un
gādīgu skatu pār visiem no šī gada 26. līdz 30. jūlijam viesojās Somijā, Turku pilsētā, kur risinājās
54. Eiropiāde, un tajā piedalījās
vairāk kā 6500 tautas mūzikas
un dejas entuziastu (312 kolektīvi no 24 valstīm).
Latvijas valsts delegācija bija viena no lielākajām, piedalījās
26 kolektīvi, tajā skaitā 13 bērnu
kolektīvi. Kupls dalībnieku skaits
bija arī Igaunijai, Vācijai, Zviedrijai un, protams, Eiropiādes saimniekiem – Somijai.
Vissaviļņojošākie pasākumi bija Eiropiādes atklāšanas un noslēguma koncerti, dalībnieku gājiens
pa pilsētas krastmalu gar upi Aura gandrīz 4 kilometru garumā.
Tie bija īsti Eiropas deju svētki.
Latvijas dejotāju priekšnesumi abos koncertos izcēlās ar kopēju deju zīmējumu, kas skatītājiem ļoti patika un par tiem tika
saņemtas skaļas ovācijas. Arī pašiem dejotājiem šīs programmas
ļoti patika.
Lūk dažas epizodes no Eiropiādes (sa)dzīves:
• Par “Atvasaras” dejotājiem
visas svētku dienas gādāja sirsnīga gide Susanna, kuras senčos iespējams ir arī latviešu saknes.

• “Atvasaras” dejotājus sajūsmināja brīnišķīgā Somijas daba –
dzīvošana tika nodrošināta skolā, kura atradās uz salas milzīga
akmeņu kalna pakājē. Tas apaudzis ar priedēm, eglēm un milzum
daudz melleņu mētrām. Baudot
ogas, dejotājiem pat izdevās tuvumā novērot stirnu ar mazuli. Šis
kalns iekārtots kā atpūtas – sporta parks ar trenažieriem. Blakus
izbūvēts slaloma kalns, no kura
redzama visa pilsēta.
• Dejotājiem nācās arī rādīt
savas prasmes cittautu deju apgūšanā – kad poļu dejotāji, beidzot
savu programmu ielu koncertā,
aicināja pievienoties un turpināt
dejot kopā polonēzi, kā arī tad,
kad bija iespēja apgūt spāņu dejas soļus.
• Prieks bija doties neplānotā
ceļojumā uz šērām un sniegt kon-

certu atpūtniekiem uz salas Nantali krastmalā, kā arī nopeldēties
mūsu Baltijas jūrā tikai no cita
krasta.
• “Atvasaras” vīri piedalījās
7 metru garās šalles adīšanā, no
adot katrs savu dzijas valdziņu
rindu (pasākums reģistrēts Ginesa rekordu grāmatā). Adītāju reģistrācijas grāmatā bija parakstījies arī Somijas prezidents.
• Ar bagātīgu ekspozīciju pārsteidza Vēstures muzejs Turku
cietoksnī.
• Izaicinājums pašiem sev bija Helsinku apskate, ejot kājām,
veicot to 6 stundās un paviesojoties gandrīz visos ievērojamākajos
Helsinku tūrisma objektos.
• Neaizmirstama bija Eiropiādes dalībnieku sadancošanās balle 29. jūlija vakarā pilsētas krastmalā un noslēguma vakars 30.

jūlijā laukumā pie skolas, kad sadancojās visi skolā dzīvojošie kolektīvi no Latvijas un Igaunijas.
Deju kaleidoskops turpinājās līdz
vēlai naktij apvienotā kolektīvu
mūziķu ansambļa pavadībā.
Ikviens varēja pārliecināties,
ka šāda veida pasākumi nojauc
robežas starp dažādu tautu kultūrām, ļauj būt redzīgākiem, iecietīgiem pret savādāko, un sirsnīgs
vienmēr stāv pāri valstu vadītāju
poliskajiem spriedumiem un rīcībai.
Paldies Madonas kultūras namam par finansiālu palīdzību „Atvasarai”, piedaloties šajā starptautiskajā pasākumā.
Gaidot nākošo Eiropiādi,
“Atvasaras” dejotājas
Ludmilla Klaucāne,
Maruta Bagutska

Pieredze
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Norisinājās Starptautiskā jauniešu nometne
Laika posmā no 24. līdz 31.
jūlijam Madonas ielās un
novada teritorijā bija manāma
liela jauniešu rosība. Madonā
norisinājās Starptautiskā jauniešu
vasaras nometne, kur pulcējās
dalībnieki no Madonas un
sadraudzības pilsētām „Madona,
Vaije, Kulēna, Boržomi”.
Nometnes aizsācēji, Madonas novada pašvaldība, ir lepni un pauž patiesu gandarījumu, ka nometņu pirmais cikls,
kas aptvēra viesošanos Madonā,
Vaijē un Kulēnā ir noslēdzies.
Turpinām iesākto, Starptautiskā nometne otro reizi atgriežas
Madonā, klāt pulcējot ceturto
mūsu sadraudzības pilsētu Boržomi.
Nometnes tēma šajā gadā –
vide. Nometnes programmā aptvērām dažādu dabas resursu
un aspektu izpēti un iepazīšanu. Ceļojām uz Teiču dabas rezervātu, Lubānas mitrāja informāciju centru, ciemojāmies pie
keramiķiem, vērojām putnus,
kā arī iepazinām dažādus novada uzņēmējus. Katrai dienai bija
sava tematika, kas aptvēra plašu
spektru no vides tematikas. Plānojot programmu, secinājām, ka
mums ir tik daudz ko parādīt,
ka visu nemaz nevaram iekļaut
programmā. Bet tā būs motivācija mūsu ciemiņiem atgriezties,
lai atklātu vēl neatklāto.
Nometnes organizatori bija
parūpējušies par ikviena dalībnieka labsajūtu. Dalībniekiem ierodoties, valstu pārstāvji tika dalīti pa dažādām komandām, lai
veidotos ciešāks dialogs starp
valstu jauniešiem. Pirmās dienas
bija vērojamas nelielas jauniešu

Gaidām
ciemiņus
no Vaijes
Laika posmā no 2017. gada
9. līdz 14. augustam Madonas
novadā un Latvijā viesosies
ilggadējie Madonas novada
pašvaldības sadraudzības
partneri no Vaijes Vācijā.

Starptautiskās jauniešu nometnes dalībnieki pie Kāla ezera.
bailes un barjera, baidoties par
savām valodu spējām, taču nedēļas gaitā viss mainījās, komandas
un valstis kopumā ļoti saliedējās
un atrada kopīgu valodu, prata
aizpildīt brīvos mirkļu un iepazina viens otra kultūru.
Kā atzīst Latvijas grupas jaunieši – visvērtīgākais, ko viņi ieguva no nometnes, ir kontakti
un draudzība ar citu valstu pārstāvjiem, attīstītas valodu prasmes un iespēja izzināt un atklāt
arī mums neatklāto Latvijas vides skaistumu. Jaunu kultūru ie-

pazīšana, stereotipu laušana un
nedaudz sevis pārvarēšana, darot lietas, ar ko iepriekš nav nācies sastapties.
Uzrunājot citu valstu jauniešus un pedagogus, guvām pozitīvas atsauksmes par piepildīto un
krāsaino nedēļu. Dodoties uz mājām, jauniešu acīs bija vērojamas
asaras, smaidi un dzirksts par iegūto, tas ir labs rādītājs paveiktajam un laba motivācija turpināt
iesākto draudzību un nometnes
tradīciju.
Citējot mūsu grupas jaunie-
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šus, šī nedēļa izvērtās kā lielisks
seriāls, kuram, cerams, būs arī
nākamās sezonas ar jauniem piedzīvojumiem un zināšanām.
Nometnes organizatoru komanda saka lielu paldies visām
nometnē iesaistītajām organizācijām, uzņēmumiem un atbalstītājiem. Liels paldies Madonas
novada pašvaldībai par atbalstu
nometnes tapšanā.
Gatis Teilis,
nometnes organizatoru komandas
vārdā

Veikparks – aktīvās atpūtas cienītājiem

Ar Madonas novada pašvaldības
domes šā gada 21. marta sēdes
lēmumu Nr. 111 biedrībai „Par
aktīvu dzīvesveidu” tika piešķirts
finansējums 3 215,87 eiro (10%
no attiecināmajām izmaksām)
projekta “Veikparka izveide
Madonā” realizēšanai.
Projektā tika izvirzīti sekojoši mērķi: sakopt un labiekārtot
karjera ezera piekrastes teritoriju, kur atradīsies servisa mājiņa un veikparka līnija; izveidot
mūsdienīgas vietas ūdenssacensībām un atpūtai; iedzīvotājiem
radīt patīkamu aktīvās atpūtas
un izklaides vidi; veidot Madonas
novadu par modernu un aktīvu
vietu tās iedzīvotājiem, sevišķi
jauniešu vidū veidot uzskatu, ka
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Madonas novads ir vieta, kur dzīvot, strādāt un interesanti atpūsties jauniešiem un jaunajām ģimenes.
Nu rezultāts ir sasniegts, jo
ir iegādāts veikparka inventāra
komplekts, īstenoti nepiecieša-

mie tehniskie risinājumi, kā arī
ir izbūvēta servisa mājiņa. Jūlija beigās veikparks vēris durvis ikvienam aktīvās atpūtas un
ūdens prieku cienītājam, aicinot
pavadīt šeit brīvo laiku katru dienu 12.00–20.00. Vairāk informā-

cijas, zvanot pa tālr. 29471110
(Sandijs).
Informāciju sagatavoja
Ilze Riekstiņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Delegācija ieradīsies kuplā
skaitā – 31 personas sastāvā.
Viesu vidū būs gan Vaijes
pašvaldības pārstāvji, gan
Madonas–Vaijes draudzības
biedrības dalībnieki.
Visi viesi tiks izmitināti
ģimenēs Madonas, Varakļānu
un Cesvaines novados.
Par viesu uzņemšanas
programmu rūpējas Madonas
novada pašvaldība, vienu
dienu pie sevis ciemos aicina
Lubānas novada pašvaldība,
bet svētdienu viesi pavadīs
kopā ar viesus uzņemošajām
ģimenēm.
Madonā viesi apmeklēs:
Madonas novada pašvaldību,
Madonas biznesa inkubatoru,
Sarkaņu amatu skolu un
Madonas muzeja etnogrāfijas
un sadzīves priekšmetu
kolekcijas glabātuvi,
pusdienos kafejnīcā “Melnais
bullis”, viesosies uzņēmumos
“Madonas karameles” un
“Domu pietura”, kopīgs
draudzības vakars notiks
tautas namā “Kalnagravas”.
Lubānas novadā tiks
apskatīts: Lubānas pilsētas
klubs, kokaudzētava “Podiņi”,
Lubānas amatnieku centrs,
lauku māja “Zvaigznītes”.
Vācijas viesi dosies arī
uz Daugavpili un pavisam
nedaudz iepazīs arī mūsu
galvaspilsētu Rīgu.
Lai tikšanās prieks un
veiksmīga sadarbība visiem
pasākumā iesaistītajiem!
Informāciju sagatavoja
Sanita Soma,
tūrisma darba organizatore,
viesu uzņemšanas
programmas koordinatore

Balsošana par
Latvijas Jauniešu
galvaspilsētu 2018
noslēgusies
Madonas novada kontā savākts
lielākais balsu skaits – 4852.
Gala rezultāti tiks paziņoti
12. augustā Liepājā Jauniešu
festivāla 2017 ietvaros.
Paldies visiem balsotājiem par
atbalstu!
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Kopā mēs varam vēl labāk …
➔ 1. lpp

Noteikti gaidāmas izmaiņas arī
personālijās, kolektīvā. Kādas
aptuveni būs skolēnu skaita un
pedagogu sastāva izmaiņas. Vai
saskatāt kādus sarežģījumus,
grūtības, problēmas?

Šajā laika posmā uzkrāta pieredze informātikas jomā, apmācīti daudzi pedagogi un skolēni, mainījusies arī informātikas
priekšmeta vieta un loma, tehnoloģijas, to nozīme izglītībā.
Pati esmu mācījusies nepārtraukti, kā arī iegūtas administratīvā darba prasmes, izveidota
laba pedagogu komanda. Piesakoties šim amatam, bija vēlme
kopā ar kolēģiem turpināt iesākto, jo esam pamanīti gan valstī,
gan pārliecību par saviem spēkiem guvuši, piedaloties dažādos
ārzemju projektos, un es ticu, ka
kopā mēs varam vēl labāk.

Jā, būs izmaiņas arī pedagogu un darbinieku kolektīvos, bet
tās vairāk saistītas ar to, ka vairāki darbinieki dodas pensijā vai
darbu skolā izvēlas savienot ar
kādu citu amatu. Madonas pilsētas vidusskola realizēs 5 izglītības
programmas, kuras 2017. gadā tika akreditētas Madonas pilsētas
1. vidusskolā (Madonas pilsētas 2.
vidusskola akreditācija un licences beidzās 31.07.2017.).
Mācību plāni abām skolām nebija identiski, tas sarežģīs plānošanu, bet ir atrisināms.
Plānojam palielināt arī atbalsta personāla darbu – psihologa, logopēda, sociālā darbinieka,
speciālā pedagoga, pedagoga palīga – šiem speciālistiem ir nozīmīga vieta pozitīvismā balstītas skolas vides radīšanā skolēnu mācību
sasniegumu uzlabošanai. Prognozētais audzēkņu skaits – ap 1000,
pedagogu skaits – 90.

Skolu apvienošana Madonā ir
bijis ļoti liels projekts vairāku
gadu garumā. Ir atlicis mazāk
kā mēnesis līdz jaunā mācību
gada sākumam. Kādi ir šī
brīža īstermiņa mērķi, lai skola
veiksmīgi varētu uzsākt darbu?
Apvienošanas procesā ir no
slēdzies tikai viens posms – administratīvais. Turpinās darbs pie
skolas rekonstrukcijas, plānojot
gan jauno konferenču zāli, sporta kompleksa modernizāciju, klašu telpu optimizāciju un nepieciešamo tehnoloģiju apzināšanu, kā
arī citas lietas, kas ēku Valdemāra bulvārī 6 izveidos par modernu,
inovatīvu, ergonomisku un bērnam draudzīgu skolu. Būvniecības un rekonstrukcijas darbi plānoti tikai nākamajā vasarā, tāpēc
šogad mācību procesam izmantosim visas 3 ēkas, kas atrodas Skolas ielā 10, Skolas ielā 8 un Valdemāra bulvārī 6. Audzēkņi pamatā
paliek līdzšinējās telpās, bet klašu
komplektācija vēl notiek, skolēnu
pieteikšanās skolā notiek līdz pēdējai dienai.
Šajā mācību gadā jaunās 1.
klases un 10. klases mācības uzsāks Valdemāra bulvārī 6. Pēc
esošā skolēnu skaita varam teikt,
ka būs 4 pirmās klases un vismaz 2 desmitās klases, audzēkņi aktīvi piesakās visās 3 vidējās
izglītības programmās – vispāriz-

Madonas pilsētas vidusskolas direktore Inese Strode.
glītojošajā, profesionālajā un matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā.

Vai skolu reforma ienesīs
būtiskas izmaiņas skolas dzīves
organizēšanā? Kā tiks organizēts
mācību process esošajās telpās?
Kādas būs galvenās pārmaiņas,
kam nāksies pielāgoties gan
skolēniem, gan skolotājiem?
Organizēt mācības 3 ēkās noteikti būs izaicinājums. Skolēniem
pārvietošanos starp ēkām mācību
procesa laikā neplānojam, bet dažiem skolotājiem vajadzēs strādāt
vairākās ēkās. Visās ēkās paliks

D. Veckalniņa foto

arī līdzšinējie ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji. Arī tehniskie darbinieki paliks līdzšinējā apjomā,
tikai pārskatot darba apjomus un
pienākumus.
Plānojam pāriet uz vienotu mācību stundu sākumu 8.10. Tas nepieciešams gan pedagogu darba
optimālai plānošanai, gan ārpusstundu aktivitātēm, gan interešu izglītības nodarbībām un nodarbībām
mākslas, mūzikas un sporta skolās.
Plānošanas darbā korekcijas ieviesīs arī valstī uzsāktā mācību satura
reforma, datorikas priekšmeta jaunā satura aprobācija kā arī aktivitātes, kas saistītas ar profesionālās
orientācijas pasākumiem.

Jūs savu dzīvi esat izvēlējusies
saistīt ar jaunatnes audzināšanu.
Darbs ar jaunatni nav viegls,
tomēr, skatoties uz Jums, – tas
liekas viegli. Kā Jūs raksturotu
mūsdienu paaudzi – skolu
jaunatni? Kādam ir jābūt
mūsdienu skolotājam?
Katra paaudze skolā ienāk
ar kaut ko savu. Skolēnu uzvedības modeļos vērojama tehnoloģiju, TV seriālu un milzīgā, brīvi
pieejamā informācijas apjoma ietekme. Arī skolotājam jābūt elastīgam, saprotošam un kompetentam palīdzēt ar to visu tikt galā,
mācīt domāt, izvērtēt, analizēt
un izprast. Skolēni nenonāk skolā kā baltas lapas, bet ar ļoti dažādu emocionālo, sociālo un zināšanu pieredzi. Skolotājam jāspēj to
saskatīt un palīdzēt katram attīstīt savas spējas, veicināt izaugsmi
un motivēt pozitīvam darba. Lie-

la nozīme ir arī pedagogu spējai
sadarboties, mācīties vienam no
otra un arī no saviem skolēniem.
Tikai sadarbojoties un pašizglītojoties varēsim attīstīties un veidot zināšanās un prasmēs balstītu mācību procesu.

Lielas skolas vadīšana nozīmē
lielu atbildību un ne reti rada
arī papildu spriedzi. Kas ir
Jūsu piepildījums, aizraušanās,
vaļasprieki, hobiji, enerģijas
avots ārpus skolas dzīves?
Vaļaspriekiem daudz laika neatliek. Katru gadu atrodu iespēju
doties kādā ceļojumā – tas ļauj atslēgties no ikdienas rūpēm un dod
spēku nākamajam darba cēlienam. Atslodzei palīdz darbs dārzā – no ceļojumiem vienmēr atgriežos ar kādu stādu vai sēklu
paciņu. Vasarā kopā ar māsām
papildinu savu rožu dobi, svinam
svētkus, atpūšamies kopā ar jauno paaudzi. Kulinārijai un adīšanai palicis pavisam maz laika.
Studējot matemātiku, radās interese par loģiskajām spēlēm, rēbusiem, “galvas mežģiem”, tagad to
papildina robotika, programmēšana un 3D modelēšana.

Vēlējums visiem skolēniem un
skolotājiem, jauno mācību gadu
uzsākot.
Ceļā palaistas gaišas domas
tikpat gaišas atgriežas atpakaļ;
Ne kājas sabristas, ne piekusušas, ne putekļiem klātas – nekā.
Ceļā palaistas gaišas domas
tikpat gaišas atgriežas atpakaļ;
Dots devējam atdodas, tās
dzied – nākot caur dārzu ne noguruma, ne īdzīgas sejas – nekā.
Gaišas domas, pozitīva attieksme un vēlme sadarboties ir veiksmes un izdošanās garantija.
Arī mēs – Madonas novada
pašvaldība – vēlam neapstāties pie
sasniegtā, nospraust jaunus mērķus un neatlaidīgi tiekties uz tiem!
Ilze Riekstiņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Valsts simtgades svētku programmas ietvaros top jaunas filmas,
kuras būs skatāmas arī Madonas kinoteātrī “Vidzeme”
• Dokumentālā filma “Ievainotais
jātnieks” – režisores Ilonas Brūveres
stāsts par tēlnieku Kārli Zāli, Brīvības pieminekļa autoru, kuram 2018. gadā atzīmēsim
130. jubileju. Kinoteātros no 26.10.2017.
• Režisora Askolda Saulīša dokumentālā filma “Astoņas zvaigznes”, kas
veltīta latviešu nācijas pašapzināšanās
procesa spilgtākajai un traģiskākajai parādībai – latviešu strēlniekiem. Kinoteātros
no 18.11.2017.
• 2018. gads sāksies ar filmu par
nākotni, jo viens no mūsu poētiskā dokumentālā kino klasiķiem – Ivars Seleckis –
pirmizrādīs filmu “Turpinājums”. Tas būs
skatījums uz dzīvi septiņu pirmklasnieku
acīm, kas, baltos kreklos sapucēti, spožām
acīm nesen vēra savas skolas durvis. Kinoteātros 2018. gada janvārī.
• Bērna emocijas un pārdzīvojumi

ir arī nākamās filmas centrā. Tā ir jaunās
režisores Madaras Dišleres debijas spēlfilma “Paradīze’89”. Filma palīdzēs skaidrot
bērniem, kas bija Baltijas brīvības ceļš,
kāpēc astoņdesmito gadu beigās veikalā
pircēji prasīja, kurā dienā atvedīs cīsiņus,
un kāpēc jauni puiši bēga no iesaukšanas
armijā. Kinoteātros 2018. gada februārī.
• Spēcīgas personības tapšanas
ceļam pievienoties mūs aicinās arī režisore
Ināra Kolmane, kas pēc rakstnieces Vizmas
Belševicas autobiogrāfiskā romāna motīviem veido filmu “Bille”. Kinoteātros no
30.03.2018.
• Dokumentālā filma “Baltijas jaunais vilnis” – trīs Baltijas valstu kopdarbs.
Latviešu režisore Kristīne Briede un lietuviešu režisors Audrius Stonys stāstīs par
unikālu parādību pasaules kino vēsturē –
Baltijas poētisko dokumentālo kino. Kinoteātros 2018. gada aprīlī.

• Kristīnes Želves režisētā dokumentālā filma “Mērijas Ceļojums” veltīta Mērijai Grīnbergai, kas otrā pasaules
kara beigās, varām mainoties, izglāba
700 kastes ar mākslas darbiem. Bez
viņas uzdrīkstēšanās, izturības un pašaizliedzības Latvijas muzeju krājumi šodien būtu krietni tukšāki. Kinoteātros no
04.05.2018.
• Filmu kolekcijā arī populārzinātniskā filma “Baltu ciltis”. Tās autori – Lauris
un Raitis Ābeles – ir pievērsušies par Eiropas pēdējiem pagāniem uzskatītajām baltu
ciltīm, radot krāšņām epizodēm un vēsturiskās realitātes inscenējumiem bagātu filmu. Kinoteātros 2018. gada maijā.
• Režisors Gints Grūbe apcerēs
pagātnes izvērtēšanu atjaunotajā Latvijas
valstī dokumentālajā filmā “Lustrum” pievēršoties VDK arhīvu jautājumiem. Kinoteātros no 23.08.2018.

• Savukārt Dāvis Sīmanis mudinās
aizdomāties par atbildību un līdzatbildību,
veidojot spēlfilmu “Puika ar suni”, kas
vēstīs par Žaņa Lipkes ģimenes centieniem
glābt ebrejus 2. pasaules kara laikā. Kinoteātros 2018. gada septembrī.
• Dzintru Geku pazīstam kā nenogurstošu Sibīrijas deportācijās cietušo
likteņstāstu vācēju. Viņas simtgades programmas ietvaros veidotā filma “Kurts Fridrihsons” būs apliecinājums indivīda izturībai un gara lielumam. Kinoteātros 2018.
gada septembrī.
• Kā pirmā pilnmetrāžas animācijas filma pie mazajiem skatītājiem dosies
Edmunda Jansona “Jēkabs, Mimmi un
runājošie suņi”. Šis vasaras piedzīvojumu
stāsts Rīgas priekšpilsētā Maskačkā. Kinoteātros 18.10.2018.
• Latvijas zīmētās animācijas pamat-

licēja Latvijā – Roze Stiebra – skatītājiem
piedāvās krāšņu alegoriju par gaismas
uzvaru pār tumsu “Saule brauca debesīs”. Kinoteātros no 18.11.2018.
• Režisors Gatis Šmits savā spēlfilmā “1096” pievēršas dramatiskajam 1905.
gada revolūcijas izskaņas laikam Latvijas
vēsturē. Filmā dramatiskas epizodes mīsies
ar kriminālžanram atbilstošām ainām. Kinoteātros 2018. gada oktobrī.
• Filmu parādi noslēgs režisore Anna
Viduleja. Viņas “Homo Novus” ir pēc Anšlava Eglīša tāda paša nosaukuma romāna motīviem veidota filma, kas ar smaidu
skatīsies uz kaislībām 30. gadu beigu Rīgas
mākslinieku dzīvē. Kinoteātros 2018. gada
novembrī.

Informāciju sagatavoja
Aigars Noviks,
Kinoteātra “Vidzeme” vadītājs
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Kultūras nama dzīve gada griezumā
Sezona kultūras dzīvē paskrien
kā viens liels skrējiens, tomēr ar
gandarījumu palūkosimies atpakaļ.
Sarīkojumu kaleidoskops bijis ārkārtīgi dažāds, aiz viena notikuma ikreiz sekojis nākamais,
tādējādi ikdienas rutīnā nav atlicis laiks iedziļināties gala veikumā. Šķiet nav bijusi nedēļa, kad
Madonas Kultūras namā nenotiktu kāds sarīkojums – pat bijuši pieci sarīkojumi vienā nedēļā.
Viesmākslinieku spektrs, ko iepriekšējā sezonā uzņēmusi mūsu skatuve, bijis piemērots visdažādākajām gaumēm – Ogres
Tautas teātris ar Gada izrādi –
2015, izrādes bērniem – Mazais
Rīgas teātris, Latvijas leļļu teātris. Rīgas saksofonu kvartets un
operas māksliniece Kristīne Gailīte, Jāņa Lūsēna Ziemassvētku
koncerts, Goda teātris no Liepājas, Liepājas Nacionālo bruņoto spēku bigbends, Valmieras teātris, Mārtiņa Brauna jubilejas
programma, grupa “The Sound
poets”, Liepājas teātris, Viktors
Kozlitins ar krievu romancēm,
koncertuzvedums ar Māras Zālītes dziesmām no izrādēm, Aijas Vītoliņas koncertprogramma
ar grupu “Tango Sin Quinto”, ģitārista Mārča Auziņa solo koncerts, uzvedums Kārlim Pamšem – 100, smieklu festivāls un
humora šovs “Aprils”, Klasiskās
kamermūzikas duets “AnMiraDuo” no Lietuvas, starptautiskais pianistu festivāls, modes
skate konkurss “Dizaina balss”
u.c. sarīkojumi no Madonas novada iestādēm un organizācijām,
kas katrs ienesis savu pievienoto
vērtību kultūras laukā.
Taču visvairāk spēka un enerģijas paņēmuši pašu veidotie sarīkojumi. Un to nav maz.
Aizsākts jauns sarīkojums ceļā uz Latvijas valsts simtgadi un
tālāk jau līdz Madonas simtgadei
“Neparasti parastie madonieši”.
Tiek iepazītas tik dažādas personības, kurus tomēr kopā visus
apvieno gaišais pozitīvais redzējums uz dzīvi un optimisms. Ar
nākamajiem “Neparasti parastajiem madoniešiem” tiksimies šā
gada 28. oktobrī.
18. novembra koncertā – uzvedumā “Tikai mūžīgs ceļš zem
kājām” ar Andas Līces pārdomām un kultūras nama kolektīviem izdzīvots mūsu katra meklējumiem un mīklām pilnais ceļš
šajā pasaulē. No dzimšanas ar ģimenes un tautas mantojumu šūpulī, mīlestības dvesmu, kam visam blakus nerimstošs ir darbs.
Kā ejam to un atšķiram, kur
labs, kur ļauns, aizvedot mūs uz
savām mājām, kur jaunos ceļu
meklējumos dodas atkal jaunās
paaudzes. Pēc koncerta, spītējot
lietum un vējam, Saieta laukumā
tika aizdedzināta kopīgā ugunszīme Latvijai.
Egles iedegšana Saieta laukumā nu jau katru gadu pulcē arvien vairāk cilvēku, kas ir
patīkams piedzīvojums ne tikai
acumirklīgs moments, iemirdzoties eglei draiskā un noslēpumainā spuldzīšu brīnumā. Tas ir kopā būšanas prieks madoniešu

mazajai paaudzei un ģimenēm
visas dienas garumā, kurā iesaistītas tiek arī iestādes, lai šis sarīkojums būtu interesantāks. Radošās nodarbes, Ziemassvētku
pasts, tirdziņš, mūzika, izstādes
un spēles. Tas viss var notikt, iesaistoties daudzām jo daudzām
iestādēm – mūzikas skola, novadpētniecības un mākslas muzejs,
mākslas skola, jauniešu centrs
“Kubs”, Madonas valsts ģimnāzija, sporta skola, kinoteātris “Vidzeme”, PII “Priedīte”, “Saulīte”
un “Kastanītis”. Kultūras nama
jaunākā dejotāju saime un dramatiskais kolektīvs ielūdza visus
uz īpaši veidotu koncertu “Ziemassvētkus meklējot”.
17. decembrī uz jaunrades deju konkursu “Deja man prieku
deva” Madonā pulcējās senioru
dāmu deju kolektīvi “Magnolija” (Kalsnava), “Varbūt” (Ērgļi),

Starptautiskā meža darbinieku biatlona čempionāta (EFNS) noslēguma
pasākums Madonas pilsētas Sporta centrā.
ras pils, Limbažu kultūras nama,
Krustpils Kultūras nama. Vēlākos gados sarīkojumam pievienojās Madonas vecākās paaudzes
dejotāji. Bet Madonā šo pulku
jau papildināja Ludzas deju kolektīvs, biedrības “Valmieras pilsētas pensionārs” deju kopa un
Olaines NVO audēju pulciņš no
Olaines. Salidojuma “Mēs – dzīves atvasarā” laikā Madonas “Atvasaras” dejotāji Rinalda un Viktors atklāja, ko sevī slēpj vārds
“atvasara” – meteoroloģiski, medicīniski, zinātniski, un ko par

Māris Grigalis un neparasti parastā
madoniete Daina Gaile.
“Jautrās vecmāmiņas” (Aizkraukle), “Omes un kungi” (Sēlpils), “Sniegaroze” un “Preilene” (Sigulda), “Kamenes”
(Cesvaine), “Sidraba pavediens”
(Alūksne), “Pīlādzītis” (Smiltene), “Dzeldes” (Dzelzava), “Varavīksne” (Lubāna) un “Madonas dāmas”. Pirmās vietas godu
izpelnījās “Dzeldes”, izpildot deju “Sēnes” Jāņa Šķēles horeogrāfijā. Bet ļoti īpaši apjūsmota
un apmeklēta vieta bija pašu dalībnieču talantu izstāde “Sievietes pasaule”, kurā pārstāvēti bija
visdažādākie veidi – foto, dzeja,
tamborējumi, zīda apgleznošana,
aušana, brošas no šlipsēm u.c.
Noslēdzot Madonas 90-gadi 26. decembrī uz skatuves kopīgā Ziemassvētku koncertā tikās dažādi madonieši – Dailes
teātra aktieri Gints Andžāns un
Dainis Grūbe, Latvijas Nacionālās operas balsis Jānis Apeinis un
Ieva Parša (kurai arī ir dzimtas
saites ar Madonu), kuriem pievienojās jauniešu vokālā grupa
„The Sound effect” (vadītāja Ilze
Rijniece) un jauktais koris „Madona” (diriģents Jānis Rijnieks).
Koncerts divās daļās ar pieskārienu Ziemassvētkiem, dažādiem
jauniem kopprojektiem un pirmatskaņojumiem, ko muzikāli papildināja pianists Aldis Liepiņš, ģitārists Mārcis Vasiļevskis,
savukārt perkusijas pārvaldīja
Valters Gotlaufs. Koncerts izvēr-

Madonas jubilejas izskaņas koncerts Ziemassvētkos.
sās gan nopietns, gan nenopietns,
sevišķi īpašs katram māksliniekam, jo tā bija iespēja satikties
ar savējiem caur mūziku un stāstiem par Madonu un sevi.
Madonas kultūras nams šogad uzsāka Svētku balles, vēloties ieviest īpašu tās formātu –
laba mūzika ar vakara vadītāju,
aicinot apmeklētājus izjust īpašu
gaisotni, ierodoties smalkā apģērbā – kungi uzvalkos, dāmas
balles tērpā! Tā aizritēja Svētku
balles, pavadot vecgadu ar grupu
“Kantoris 04” un nosvinot Sieviešu dienu ar grupu “Klaidonis”.
Arī jaunais gads iesākās darbīgi, jo jau 14. janvārī Madonā
tikās “Atvasaras”. Sākotnēji šis
sarīkojums aizsākās Rīgā ar senioru kori “Atvasara”, kas pulcēja korus no Rīgas VEF kultū-

to domā Madonas skolas skolotāji dažādās mācību nozarēs, ko
tas nozīmē cilvēkam un cik vēl
daudz un dažādu “Atvasaru” ir
Latvijā.
4. februārī uz Meteņdienas sadanci tikās jauniešu un vidējās
paaudzes deju kolektīvi – “Piebaldzēni” no Jaunpiebalgas, tautas
deju ansamblis “Teiksmas studija” un deju kolektīvs “Teiksmiņa” no Rīgas, deju kolektīvs
“Pastalnieki” no Ērgļiem, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Saime” no Jumpravas, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Straupe” no
Straupes, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Svīta” no Tukuma.
Meteņdienas saimnieku lomu uzņēmās mājinieki – tautas deju ansambļa “Vidzeme” jauniešu un
vidējās paaudzes deju kolektīvi,

ierādot visiem padomus un ticējumus par Meteņdienu. Tā kā Meteņa vakarā ir kārtīgi jāizdancojas,
danči bija tiešām lustīgi. Izdejots
tika gan savs individuālais, gan
Latvijas simtgades Deju svētku
lieluzveduma “Māras zeme” repertuārs. Deju pārsteigumu netrūka arī balles sadaļā, kurā bija
ieradusies pat alu cilvēku cilts.
Meteņdiena turpinājās masku parādē un citās latviskās tradīcijās, ieraujot tajās Starptautiskā Meža darbinieku biatlona
čempionāta dalībniekus. Lielais lietus un tumsa nenobiedēja dalībniekus. Tieši otrādi.
Tas deva spēku vienoties kopīgā uguns iedegšanas rituālā, lēkt
latvju dančus ar folkloras kopām
“Vērtumnieki” un “Dancari”. Saieta laukumā dzirksteļoja smiekli. Zirņi ar speķi gāja pie dūšas
itin labi visiem ārzemnieku vēderiem. Paldies madoniešiem,
kas nejaukajos laikapstākļos atsaucās un izpalīdzēja, papildinot
pašdarbnieku rindas.
Noslēguma vakars Biatlona
sporta nedēļas nogalē Sporta hallē izvērtās kā liels pārbaudījums
madoniešiem un rezultātā patiess
gandarījums. To apliecināja neviltotas ovācijas mūsu kolektīviem –
pūtēju orķestrim, TDA Vidzeme
jauniešiem un vidējā kolektīva sastāviem, Mazajai deju skolai. Pateicības vārdi vēl ilgi skanēja vakara gaitā gan arī pēc sarīkojuma,
saņemot rakstiskas vēstules.
Turpinājums nākamajā numurā.
Ināra Cakule,
mākslinieciskās daļas vadītāja
Madonas pilsētas kultūras namā

MADONAS NOVADA

2017. gada augusts

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

Madonas Novada Vēstnesis
2017. gada augusts

Madonas pilsētas kultūras nama
pasākumi augustā
12. augustā estrādē
Koncertballe
“Lecam pa vecam
Madonā!”
Bērnu
auditorijai
11.30–14.30
“Pasaulē
vienīgais
dūmburbuļu
šovs bērniem
ar diskotēku”
Atrakcijas,
gigantiski
burbuļi, dūmu
triki, pasākuma
vadītājs
Sūklis Bobs u.c.
Ieeja – par maksu.
Vidējai paaudzei 16.00–24.00
Koncertballe “Lecam pa vecam”
Baltie Lāči, Dakota, Galaktika, Otra
puse, Linga, Mākoņstūmēji, Tranzīts,
A. Stafecka, pasākumu vada
I. Vekmanis.
Ieeja par maksu.
Jauniešu auditorijai 22.00–04.00
Grandiozākā putu ballīte
“Electro SMOG Madonā!”
Fakts/ TRAP LOVE/ Nill Ketner/
Rezarin/ Marex Berg/ u.c.
Ieeja par maksu.
Darbosies bāri, kafejnīcas, dzērienus
un ēdienus ienest AIZLIEGTS!

Vairāk informācijas –
www.misterybubbles.lv,
http://smog.lv/,
http://lecampavecam.lv/

19. augustā
15.00 kultūras
namā

Eksotisko
deju studijas
“Mantigra” 10
gadu jubilejas
festivāls “Maģiskais
paklājs”
Ieeja par maksu.

20. augustā

19.00 estrādē

Izrāde “Žūpu Bērtulis”,
joku luga ar dziesmām
I. Kļavinskis,
M. Brūvelis,
I. Misāne-Grasberga u.c.,
režisors I. Lūsis
Ieeja – par maksu.

27. augustā 15.30 skvērā
Pasākums visai ģimenei –
“Vasara cauri – jau atkal uz skolu”
Piedalās Degumnieku tautas nama
bērnu teātris “Mazais Modelītis”
ar G. Frīdenfeldes lugu
“Pieci mazi cilvēciņi”.
Ieeja bez maksas.

