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Ēka Madonā, Valdemāra bulvārī 2a

• 2003.gads – 2020.gads;

• Rekonstrukcija 2004./2005.m.g.;

• Telpas: 

3.stāvā Raiņa ielā 6, 
Saieta namā, 
Madonas pilsētas Sporta centrā, 
Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolā, 
Madonas pilsētas vidusskolā, 
Madonas kultūras namā;

• Nodoms par piebūvi…



Ģimnāzijas bibliotēka. 2003.gads - 2020.gads
• 2004.g./2005.m.g. 1.semestrī – darbs Saules 

ielā 9;

• 2005.gada sākums – atgriešanās un 
iekārtošanās rekonstruētajā ēkā;

• 2010.gads - BIS Skolu Alise;

• 2011.gads – elektroniska lasītāju apkalpošana;

• Tiek pārņemts Madonas novada Izglītības 
nodaļas Metodiskās literatūras fonds;

• Letonika.lv, 3td.lv;

• Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija;

• Autorizācijas datu izsniegšana, attālināts darbs 
Covid-19 pandēmijas laikā;

• UDK indeksa un autorzīmes marķējums 
pamatfonda grāmatām;

• Sadarbība ar Madonas novada bibliotēku, 
tikšanās ar rakstniekiem, SBA izmantošana.



Ceļā no Valdemāra bulvāra 2a uz Skolas ielu 10 jeb 
atgriešanās vēsturiskajā Madonas ģimnāzijas ēkā

• 2017.gads - apstiprināts Madonas pilsētas 1.vidusskolas un Madonas pilsētas 
2.vidusskolas reorganizācijas plāns;

• 2018.gads - izstrādāts būvprojekts «Madonas Valsts ģimnāzijas un stadiona pārbūve» un 
veikta būvekspertīze;

• Pašvaldības attīstības programmas investīciju plāna darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vidi” projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas 
novadā” ietvaros 2019.gada vasarā tiek uzsākti būvdarbi Skolas ielā 10.



2021.gada janvāris
2020. gada 28. decembrī ekspluatācijā pieņemta Madonas Valsts ģimnāzijas 
jaunā ēka Skolas ielā 10.



2021.gada 1.septembris



Jaunais informācijas centrs
Bibliotēka un lasītava Priekštelpa, kopētava un krātuve



Atvērta, pieejama bibliotēka

• Darba laiks:  8:00-16:00

• Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā: 426

• Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem: 249

• Izsniegumu kopskaits: 5444

• Kopējais iekšzemes SBA skaits: 43

• Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada 
beigās: 15262

• Datori lietotājiem: 10

• Bezmaksas Wi-Fi;

• Pedagogi un skolēni Letonikas resursu 
2021.gadā izmantojuši vairāk nekā 14 000 
reižu, kļūstot par līderi Vidzemes reģionā.



Paldies, ka bijāt 
kopā!


