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Tagadne mirklī pārtop par vēsturi

Kā atlasīt vērtības, kuras saglabāt, kā tās padarīt par laikmetīgām? 

Vai izcelt lielas personības, tekstus, vizuālos materiālus? 

Cik lielu lomu spēlē atmiņa, zemapziņa, neizteiktais vai tieši otrādi –

vārdos, stāstos vēstītais? 

Lai rastos vārds, ir nepieciešami gan patskaņi, gan līdzskaņi. 
Tikai tad mēs topam segvārdi: ne tie, aiz kuriem slēpties, 
bet tie, kas sasilda, kad salst. Tie, kas pamana, rada, 
paliek un skan.
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Sistemātiski tiek apkopota 
informācija par Madonas, Cesvaines, 
Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu 
vēsturi, muzejiem, ekonomiku, 
uzņēmējdarbību, dabu, medicīnu, 
lauksaimniecību, iestādēm, skolām, 
kultūru, kultūrvēsturiskajām 
tradīcijām, mākslu, literatūru, 
sportu, tūrismu, sadarbības 
partneriem un mūsu lielāko vērtību -
ievērojamiem cilvēkiem.



Madonas novada bibliotēkas 
lietotājiem pieejams plašs 
novadpētniecības materiālu klāsts, 
kas apkopots: 
- gan kartotēkā;
- gan elektroniskajā datu bāzē;
- gan mapēs (>211); 
- gan CD un DVD krājumā;
- gan CD foto krājumā (72);
- autoru novadnieku literatūras   

krājumā 





Novadpētniecības kartotēka –

no 1956. līdz 2009. gada jūlijam

Novadpētniecības elektroniskā datu bāze

Elektroniskais kopkatalogs (2003.-)
- Novadpētniecības datu bāze (2002.-) 

https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/ho
me.aspx

http://biblioteka.madona.lv/alise/alise3i.asp
https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx


Novadpētniecības 
elektroniskajā datu bāzē apkopoti                 

29005 ieraksti

2016. gadā – 1166 ieraksti



Madonas reģionālais laikraksts „Stars”

- krājumā no 1956. gada;

Apraksti pieejami: 

- Novadpētniecības elektroniskajā datu bāzē; 

- LNB analītikas kopkatalogā

http://www.estars.lv/raksti

http://www.estars.lv/raksti
http://www.estars.lv/
http://www.estars.lv/


Novadpētniecības krājumā 
apskatāms novada autoru rokrakstu 

krājums



Leons Briedis

Piem.: Bibliotēku nedēļā izstāde: 
„Novada autoru rokraksti”



Ilze Indrāne



Novadpētniecības krājumā nonāca 
arī ieskenētie ievērojamu novada 
cilvēku rokraksti ar vēlējumiem 
LNB Tautas grāmatu plauktam, 
t. sk. Arta Kumsāra rakstītais 
„Stipruma grāmatā”. 



Autoru novadnieku popularizēšana            
un literārā mantojuma saglabāšana

25 dzejnieku kopkrājums „Savējie”





Novada autoru 
grāmatu atvēršanas svētki



Dzejas dienu pasākums: “Jausma, 
nojausma, vārds” bibliotēkas iekšpagalmā 
– S.Radiņas dzejas grāmatas 
“ Pļavas nomniece” atvēršanas svētki, 
piedalās grupa “Bruģis”– 10. 09. 2015.



Novada autoru 
grāmatu atvēršanas svētki



Tikšanās ar novadnieku 
Gunti Eniņu -

11. 11. 2015.



Sveicieni Blaumanim –
03. 01. 2013.



Atceres pasākumi novadniekiem 
– A. Ķirškalnei – 100 - sadarbībā 
ar Vecpiebalgu



Madonas novada bibliotēkā:
Rudenāji

Rudenāji - laiks, kad raža novākta, izcepta jaunā 
maize, laiks, kad var doties uz tirgu, kad atrasts 
kāds jumis – savai, ģimenes un mājas svētībai. 
Arī dzejas raža ievākta, izdota kāda jauna 
grāmata, pārskatāms novada autoru jubileju 
kalendārs



Dzejas dienu pasākums „Mūsu 
siltumsētā” – sadarbībā ar Madonas 
Grāmatu draugu biedrību svinam svētkus 
dzejniekiem novadniekiem – jubilāriem: 
Dainai Grūbei, Oļģertam Skujam, Dzidrai 
Bogatirevai, Sarmītei Radiņai – 17. 09. 2015.



Literārā lappuse «Pieskāriens»



Dzejas dienas 



Starptautiskas Dzejas dienas –
Vācija, Igaunija, 
Lietuva, Latvija



Dzejas dienas – video tilts –
Madona (Latvija), Anikšči
(Lietuva) un Rapla (Igaunija) –

07. 09. 2010. 



Dzejas dienas Madonas novadā „Kultūra 
ir šīs pasaules durvju viras” /A. Līce/ –
tikšanās ar novada autoriem jubilāriem 
– A. Līci, U. Ausekli un Z. Bekmani, 
mūziķi U. Fridrihsonu



«Vārdu vārti puspavērti» - Dzejas diena -

brīvais mikrofons Madonas novada 

bibliotēkas pagalmā



«Vārdu vārti puspavērti» - Dzejas diena -

brīvais mikrofons Madonas novada 

bibliotēkas pagalmā



«Vārdu vārti puspavērti» - Dzejas diena -

brīvais mikrofons Madonas novada 

bibliotēkas pagalmā



Dzejas dienas Madonas pansionātā 



Autoru novadnieku   
popularizēšana Latvijā 

un literārā mantojuma saglabāšana

Skatuves runas konkursi  
vidusskolēniem

- 2012. gadā – veltīts A. Eglītim
- 2014. gadā – veltīts B. Martuževai



http://www.youtube.com/results?search

_query=Gr%C4%81matu%20sv%C4%93t

ki%20Madon%C4%81%20&sm=12

http://www.youtube.com/results?search_query=Gr%C4%81matu sv%C4%93tki Madon%C4%81 &sm=12


http://www.youtube.com/watch?v=s_mOs29sX3g

http://www.youtube.com/watch?v=s_mOs29sX3g








Novadpētniecības konference, 
veltīta B. Martuževai: 

„Vijoles stīga, zemeņu stīga,
zem saules pasaule simtskanīga”

/B.Martuževa/ – 23.04.2014.



Izstādes, gatavojoties L. Brieža Dzejas dienām:

„– mana bērnība,/ ved mani tad uz mājām tām/ un 
birztalām.”/L. Briedis/ – Leonam Briedim – 65;

– „Dzejolis – rota”: L.Brieža grafiskā dzeja un Lazdonas 
rokdarbu klubiņa „Rota” darinātās rotas (28 darbi);

– „Vidusskolēnu grafiskā dzeja, iespaidojoties no 
L.Brieža „Mariagrammām” (76 darbi);

– „Madonas un Lazdonas PII audzēkņu zīmējumi –
ilustrācijas L.Brieža grāmatām”(85 darbi)



Dzejas dienas – veltītas L.Briedim: 
„Pasaules ceļos sasildīs Tevi

viens vārds!.”/L. Briedis/ – 15. 09. 2014.













L. Brieža jubilejas koncerts 
«Atziedi, dvēsele!» Rīgā –

16. 12. 2014., 05. 06. 2016. - Madonā 



VKKF atbalstītā projekta „Es turu 
roku uz pulsa: žurnālisti – grāmatu 
autori” tikšanās – ar režisori, 
žurnālisti Kristīni Želvi –

21. 04. 2015.

- Madonas pilsētas 2.vsk.;

- Madonas novada bibliotēkā



Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātā un 
administrētā „Latvijas valsts mežu” atbalstītā Vidzemes 
kultūras programmas 2015” projektu konkursā atbalstītā 
Madonas novada bibliotēkas projekta „Sarunu vakari 
Madonas novada bibliotēkā: Mēs tiekamies piektajā 
piecos” 

1. Sarunu vakars – tikšanās ar JRT aktieri 
Gundaru Āboliņu un dziedātāju, mūziķi 
Ainaru Mielavu – 05. 08. 2015.



2. sarunu vakars – tikšanās ar 
rakstnieci Ingunu Baueri
un fotogrāfu Valtu Kleinu –

05. 10. 2015.



3. sarunu vakars – tikšanās ar 
aktieri Ivaru Pugu un žurnālistu 
Kārli Streipu – 05. 11. 2015.



Bibliotekārās stundas 
gan bibliotēkā, gan skolās:



Izstādes novadniekiem jubilāriem

 



Izstādes novadniekiem jubilāriem

 

 

 



Novada fotogrāfu un 
mākslinieku darbu izstādes



Novada fotogrāfu un 

mākslinieku darbu izstādes



Izstādes:

- „…cik neiznīcīgs baltums tavs un dzīlēm 

piederība” – sadarbībā ar Lubānas novada 

tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centru, 

Broņislavas Martuževas 90 gadu jubilejai veltīta 

izstāde, kas tapusi 2014. gadā Lubānā;

- „Arta Kumsāra dzīve un radošā darbība” –

sadarbībā ar Praulienas pagastu;

- Spietam - 25 



Apkopoti novadpētniecības materiāli   
«Spietam 25»



Izstādes

Pastkaršu izstāde [POSTWAR] - simtgadīgs 

vēstījums par kara pieredzi Beļģijā. Beļģijas 

Karalistes vēstnieka Latvijā Franka Arnautsa 

ģimenes kolekcija + ražotnes «Madonas 

maiznieks» piedāvājums



ApmeklēMadonā!



Madonas bibliotēkai 90 (2013.)



Noorganizēts fotokonkurss: 
„Ieskaties kāzu albumā!”



Muzeju nakts bibliotēkā 



Lubāna mitrāja informācijas centrs 
sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas 
biedrību MNB uzsāk Madonas 
vietējās grupas izveidi – 02. 11. 2015.



Sadarbība ar LOB Madonas nodaļu 

un Lubānas mitrāja informācijas 

centru:
tikšanās ar Andri Avotiņu (jun.)- lekcija 

ikvienam interesentam par apodziņiem;

būrīšu gatavošana;

PII «Kastanītis» darināto apodziņu izstāde MNB foajē;



Sadarbība ar LOB Madonas 

nodaļu un Lubānas mitrāja 

informācijas centru:
Putnu kursi Andra Avotiņa (jun.) lekcijas; 

MNB sagatavotas literatūras izstādes



Izstāžu cikls un sarunvakari bibliotēkā 
2011. gadā: „Viss ir tepat – Madonai – 85”: 

- februārī - Alunāna un Poruka ielas 

- martā - Ausekļa, Blaumaņa, un Pumpura ielas 
- maijā – Veidenbauma un Raiņa ielas



Madonai 90

Digitālā izstāde MNB foajē 

displejā: «Madonas vārds 

Madonas novada bibliotēkas 

krājumā pieejamo izdevumu 

nosaukumos»



Madonai 90
Fotokonkurss 

«Mana mīļākā vieta Madonā»

- Apmeklētāju balsojums par fotogrāfiju konkursam iesniegtajām fotogrāfijām;

- Fotogrāfiju izstāde konferenču zālē: «Mana mīļākā vieta Madonā»;

- Fotogrāfiju konkursa noslēgums – tikšanās ar fotogrāfiem, uzvarētāju un  

dalībnieku apbalvošana



Bibliotēku nedēļa:

Sveicām bibliotēkas lasītājus –

pilsētas vienaudžus!



Madonai 90

«Labo vārdu pasts Madonai!»

Normunds Oss, Maija Ruicēna un Santa Linda Liepiņa 

patīk Labo vārdu pasts Madonai Latvians Online laika joslā.

18. Aprīlis plkst. 23:24

Mēs Esam Šeit- latvieši 

LielbritānijāSveicināti!

Paldies par informāciju, 

esam to publicējuši savā 

mājas lapā:

http://goo.gl/KFRGwq un arī 

savā Facebook lapā.

Jauku dienu vēlot, Kaspars!

"Latvians in the UK"

Labdien! Paldies par informāciju, 

noteikti ieliksim laikrakstā. 

Cerams, ka kāds šejienes madonietis 

arī atsauksies. Visu labu, Vita Gaiķe

latvija.amerika@gmail.com

Labo vārdu pasts Madonai!

12.04.2016. http://www.brivalatvija.lv/sakumlapa/labo-vardu-pasts-madonai

http://www.latviesi.at/2016/04/18/labo-vardu-pasts-madonai/

Labdien!

Informācija ievietota mūsu lapā!

http.://www.latviesi.at/2016/04/18/labo-vardu-pasts-madonai/      

Lai izdodas!

Ar cieņu, Andis Lagzdiņš, LBA Viceprezidents

Ievietots 18.04.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=523910017797342&set=o.132739120071149&type=3&ref=notif&notif_t=like&notif_id=1461011041143057
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=523910017797342&set=o.132739120071149&type=3&ref=notif&notif_t=like&notif_id=1461011041143057
https://www.facebook.com/mesesamseit/?fref=nf
http://goo.gl/KFRGwq
https://www.facebook.com/mesesamseit/?ref=nf
https://www.facebook.com/mesesamseit/?ref=nf
mailto:latvija.amerika@gmail.com
http://www.brivalatvija.lv/sakumlapa/labo-vardu-pasts-madonai
http://www.brivalatvija.lv/sakumlapa/labo-vardu-pasts-madonai
http://www.latviesi.at/2016/04/18/labo-vardu-pasts-madonai/


Madonai 90

«Labo vārdu pasts Madonai!»

Madona mana, Latvijas pērle-

jaunības pilsēta zaļā,

mans patvērums, stiprums un balsts;

Madona – mana pasaule mazā,

kur patverties tad, kad dvēselei salst!

Mārīte Bērziņa-Rozīte, Dobele

Madona un mīlestība sākas ar vienādu burtu. 

Sakritība? Es tā nedomāju...Mīlestība Madonā 

un Madonas mīlestība. 

Lai tā būtu vēl 90 un vairāk gadus!

Rūta Putniņa (Madona)

18.04.2016.

Labie vārdi
From: Žanis Bezmers
Sent: Tuesday, April 26, 2016 5:09 PM
To: esip@madona.lv
Subject: "Labo vārdu pasts Madonai"
Jaukā, skaistā Vidzeme! Burvīgā Madona!...

Valda Ozola

Evija Bezdeliga-Miglane

Mikelis Gornavs

https://www.facebook.com/

Liene Bindmane Manas dzimtās mājas ir Madonas pusē

ღInga Krūmiņa ღ

Es ļoti mīlu šo pilsētu!

Acīm tālu, tālu –

sirdij mūžam tuvu...
Jānis Briedis, Toronto – Kanāda

https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3azbezmers%40gmail.com
https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3aesip%40madona.lv
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/liene.bindmane.3?fref=ufi&rc=p
https://www.draugiem.lv/ingakrumina/
https://www.draugiem.lv/ingakrumina/blog/?p=6527707
https://www.draugiem.lv/
https://www.draugiem.lv/


Madonai 90

Zīmējumu konkurss «Mana Madona»



Madonai 90
Literāro darbu konkurss: 

«Mana pilsēta vakar, šodien, rīt»
*  *  *

Mana pilsēta Madona

Vakar, šodien, rīt

Ar zelta gaili ģerbonī

Vakar, šodien, rīt

Ar slēpēm ziemas spelgonī

Vakar, šodien, rīt

Ar Gaiziņkalnu sirdī

Vakar, šodien, rīt

Ar mežiem zvēru pilniem

Vakar, šodien, rīt

Ar Krustkalniem un Teičiem

Vakar, šodien, rīt

Ar ezeru vislielāko

Vakar, šodien, rīt

Ar Seiksta māla figūrām

Vakar, šodien, rīt

Ar Kalpaka “Liepsalām”

Vakar, šodien, rīt

Ar “Līvu” kazu sieriem

Vakar, šodien, rīt

Ar saviem dižiem velnakmeņiem

Vakar, šodien, rīt

Ar simtiem mīļu siržu

Vakar, šodien, rīt

Zanda Paulova



Madonai 90
Grāmata «Pieskārieni Madonas pusei»



Madonai 90

Pasākums «Madona pasaulē, pasaule                     

Madonā»



Madonai 90

Pasākums «Madona pasaulē, pasaule                     

Madonā»



Madonai 90

Digitālā izstāde MNB foajē displejā: 

Oļģerta Skujas fotogrāfijas 

«Mana dona – Madona»

Oļģerts Skuja «Mana dona – Madona»



Madonai 90

Digitālā izstāde MNB foajē displejā: 

«Madona Ainas Karavaičukas 

fotogrāfijās»



Digitālā izstāde MNB foajē displejā:

«Rīga. Barikāžu laiks.1991. gada 

16. janvārī» - O. Skujas fotogrāfijas



Digitālā izstāde MNB foajē displejā:

«Jūsu svētku noskaņai 

Sarmītes Radiņas dzeja un fotogrāfijas»



Saņemti apbalvojumi un prieks par  

novadniekiem –

apbalvojumu saņēmējiem!



Lepojamies ar savējiem!



Balsojam Delfi portālā un priecājamies par  

LALIGABA balvu literatūrā 2017.  - labākais 

oriģināldarbs bērniem: novadnieka 

Ulda Ausekļa dzejas grāmata "Kaķēns 

margrietiņās"



Nominācijā Dzīve literatūrā pieteikti 56 bibliotekāri.
Apbalvojumam Laiks Ziedonim 2017 kategorijā Bize 
izvirzīti četri bibliotekāri, t. sk. Sarmīte Radiņa –
Madonas novada bibliotēka

“Laiks Ziedonim” laureātu un nominantu
cildināšanas ceremonija Latgales vēstniecībā “Gors”



Iespēja MNB klātienē noskatīties Madonas novadā 
realizēta radoša projekta Balto Matu Stāsti radītās 
video intervijas ar novadam nozīmīgiem cilvēkiem: 

Jāni Ruņģi, Egilu Ziņģīti un Mariju Kokari.

Balto Matu Stāsti - dokumentālo video interviju projekts, 

kurā tiek apciemoti seniora vecuma cilvēki.



Pasākumu cikls: Kā labāk dzīvot starp savējiem?
«Es un mana veselība»

- SIA “Madonas slimnīca” valdes priekšsēdētājs Artis Stuburs

un zobārsts Kristaps Vidžis. 

•



Pasākumu cikls: Kā labāk dzīvot starp savējiem?
„Es mēģinu saprast savu bērnu”

- PII “Priedīte” vadītāja Gita Lancmane un pirmsskolas skolotāja 
Sandra Pulkstene, skolas un ģimenes psiholoģe Inese Vaniņa



Pasākumu cikls: Kā labāk dzīvot starp savējiem?
„Es mēģinu sakārtot sevi» 

- astroloģe Danuta Kiopa un pirts meistars Vilnis Lejnieks. 



Dzejas dienas ar rakstošo un 
muzicējošo Madonas skolu
vecāko klašu audzēkņu piedalīšanos



Kopradīšana

- vienojošas aktivitātes un vajadzības

- līdzdarbība

- pieredzamība

- rezultāta 

izmantošana 

abām pusēm



Ideju tirgus un lasītāju 
apkalpošanas konference LNB 



Dalāmies pieredzē ar 
igauņiem un lietuviešiem



Prezentāciju veidoja:
Sarmīte Radiņa –
Madonas novada bibliotēkas 
galvenā  bibliotekāre

T.: 28674251

E pasts:aperire@inbox.lv  

Ar visaptverošu pieeju: 

domājam un darām!

Tie ir un paliek mūsu soļi un pakāpieni laikā.

Paldies par uzmanību!


