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Sakarā ar Vides pieejamības projekta īstenošanu Izstāžu zālēs, Skolas ielā 10a,           

muzeja piedāvājums aplūkojams un pieejams dažādās norises vietās.  

Lūdzam sekot līdzi norises vietām! 

IZSTĀDES 

Madonas novada bibliotēkas 2. stāva zālē 

 

Līdz 6. novembrim – Iedzēniem 85. Stādīt dārzu – ticēt rītdienai. 

Šogad aprit 85 gadi kopš Latvijas augļkopībā ievērojamās “Iedzēnu” 

dārzniecības izveidošanas. Šim notikumam par godu 10. septembrī “Iedzēnu" 

dārzniecībā notika plašāks pasākums – diskusija, veltīta “Iedzēnu” vēsturei, 

kā arī plašākai publikai tika atklāta Madonas muzeja veidotā izstāde. 

Septembra beigās izstāde bija aplūkojama P. Upīša Dārzkopības muzejā 

Dobelē, bet tagad skatāma Madonas novada bibliotēkā.  

Izstāde vēsta par “Iedzēnu” dārzniecības izveidošanos, par selekcionāriem 

Aleksandru Maizīti, Robertu Āboliņu un Rūdolfu Dumbravu, par daudzajām 

augļkoku (ābolu, ķiršu), flokšu selekciju un par dārzkopības apmēru un 

ieguldījumu Latvijas selekcijas vēsturē. Izstādē redzamos teksta materiālus 

papildina priekšmeti un fotogrāfijas no dārzniecības, ko deponējusi tagadējā 

"Iedzēnu" saimniece Ieva Galiņa un  sīkziedu krizantēmas (mārtiņrozes) no 

dārznieku Ivetas un Viktora Laškovas ziedu un stādu kolekcijas. 

Mazākie apmeklētāji aicināti izspēlēt atmiņas spēli, bet ikvienu apmeklētāju aicinām sajust rudens 

ābolu smaržu un arī krizantēmu smaržu. 

Izstādes apmeklējums bez maksas. 

 

Jauniešu interešu centrā “Burbulis”, Augu ielā 27 

 

No 31. oktobra līdz 30. novembrim  

“Ceļā uz 1990. gada 4. maiju”. 

Madonas muzeja izstāde par 20. gadsimta 80. gadu un 90. gadu sākuma notikumiem, kas  veicināja 

Latvijas neatkarības atjaunošanu un veidoja būtisku notikumu virkni Latvijas valsts vēsturē. 

“Kā veidojās neatkarīga Latvijas valsts” ir pieturas punktu laika līnija ar faktiem no Latvijas 

vēstures 20. gadsimta pirmajā pusē, kas spēlēja nozīmīgu lomu Latvijas valsts izveidē 1918. gada 

18. novembrī un valsts neatkarības noturēšanā vēlākos gados. 

Izstādes apmeklējums bez maksas. 

 

Madonas pilsētas kultūras namā 

18. novembrī – Izstāde “Zemē iesētās dienas” / Jānis Gavars/ 

Izstāde, kurā izmantojot Madonas muzeja fotogrāfiju materiālu, būs atainota 20. gadsimta Madonas 

puses ainava un dažādie zemes darbi, kā arī lauku ainavas, kas mainījušās dažādu dabas stihiju 

rezultātā.  

Izstādes apmeklējums bez maksas. 
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PASĀKUMI 

Jauniešu interešu centrā “Burbulis”, Augu ielā 27 

No 31. oktobra - 30. novembrim – paralēli izstādei “Ceļā uz 1990. gada 4. maiju” būs iespēja 

piedalīties nodarbībās par Latvijas valsts apbalvojumu vēsturi, pētot to dažādību, iepazīstot 

Lāčplēša Kara ordeni, tā pasniegšanas vēsturi un saņēmējus.  

Izstādes apskates laikā no 11. - 17. novembrim notiks  “Latvijas nedēļa”, kuras ietvaros aicinām 

skolēnus piedalīties nodarbībās par Latvijas vēsturi. 

Uz nodarbībām iepriekš jāpiesakās, zvanot uz tālr. 64823844 

 

29. novembrī no plkst. 10.00 tiešsaistes platformā zoom Konference “Nesenās vēstures 

pētniecības. Pieredze. Problēmas.” Plašāka informācija par konferences lektoriem un 

pieteiktajām tēmām sekos. 

 

MUZEJPEDAGOĢISKO PROGRAMMU PIEDĀVĀJUMS 

Izglītības iestādēs: 

1. Kas ir pilsētbūvniecība? 

Mērķis - sniegt skolēniem iespēju uzzināt: Kas ir pilsētbūvniecība? 

Kādēļ pilsētai ir nepieciešams apbūves plāns? Ko pēc apbūves plāna 

var uzzināt par pilsētbūvniecības vēsturi? Kā veidojusies Latvijas 

pilsētu apbūves vēsture un kāds ir Madonas apbūves stāsts?  

“Kas ir pilsētbūvniecība” piemērota 6. – 9.klašu vēstures vielai. 

Iespēja uzzināt pilsētbūvniecības pamatprincipus, apbūves plānu un 

dažādu noteikumu nepieciešamību, apbūvējot pilsētu. Piemēram, 6.klases skolēni pilsētas 

apbūves pamatprincipus salīdzina ar latviešu zemnieku sētu veidošanas pamatprincipiem. 

Ilgums: 40 min 

2. Uzcel savu Madonu 

Nodarbību saturs - “Uzcel savu Madonu” spēles veidā, iesaistīt 

pilsētas celtniecībā ikvienu dalībnieku, izzināt Madonas apbūves 

vēsturi no pirmsākumiem līdz mūsdienām. 

Programma piemērota 1. – 12.klašu skolēniem. 

Ilgums: 40 min 

3. Tikai vienu reizi. Monotipija 

Mērķis – rosināt radoši darboties, izmantojot grafikas veidu 

daudzveidību. 

Nodarbības saturs – dalībnieki praktiski iepazīstas ar monotipijas 

tehniku, veidojot savu darbu. Nodarbība var tikt piemērota konkrētai 

izstādei, kas tajā brīdī eksponēta muzejā. 

Vecums – dažāda vecuma skolēni. 

Nodarbības ilgums – 1 mācību stunda 

 

4. No skala līdz … 
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Mērķis – iepazīstināt dalībniekus ar muzeja krājumā esošajiem senajiem 

gaismas objektiem un to pielietojumu pirms 100 ..., 80 ..., 50 ... gadiem. 

Iepazīstināt ar Madonas ražotnē „Darba Spars” komplektētajām lampām. 

Nodarbības saturs – pārrunas par seno gaismas objektu pielietošanu. 

Iespēja izmēģināt lasīt un rakstīt pie skala gaismas, pie petrolejas lampas, 

kā arī zīmēt senos gaismas objektus. 

Vecums – pirmsskolas vecuma bērni, 1. – 4.klašu skolēni 

5. Iepazīsti Latvija 

Mērķis – veidot un celt nacionālo pašapziņu, izmantojot izzinošas un atraktīvas galda spēles. 

Iepazīstināt ar Latvijas vēsturē būtiskiem notikumiem un personībām spēļu 

veidā. 

Nodarbības saturs – Latvijas iepazīšana notiek, izmantojot dažādas galda 

spēles par Latvijas vēstures un kultūras pieminekļiem, par Latvijā dažādos 

laikos dzīvojušām ievērojamām personībām, par Latvijas, kā neatkarīgas 

valsts veidošanos u.c. 

Vecums – pirmsskolas iestāžu vecāko grupu bērni, 1.-4.klašu skolēni, 5.-

9.klašu skolēni. 

6. Profesijas muzejā 

Vecums: 1.-12.kl. 

Mērķis: iepazīstināt skolēnus ar dažādām profesijām, kādas sastopamas muzejā. 

Skolēniem ir iespēja uzzināt par profesijām (vēsturnieks, krājuma glabātājs, zāles uzraugs, 

restaurators, mākslas izstāžu organizators, izglītojošā darba veicējs, muzeja vadītājs, 

saimniecisko darbu veicējs, mākslinieks u.t.t.), kuras nodarbinātas/ iesaistītas/ darbojas/ 

muzejā.  

7. Ar ko rakstīja pirms 100, 70, 50 gadiem 

Mērķis – jauno tehnoloģiju laikmetā rosināt interesi par rakstāmrīku 

vēsturi. 

Vecums – pirmsskolas vecuma bērni, 1.-4.klašu skolēni 

 

Pilsētvidē: 

8. Ceļojumu soma “Kā būvēta Madona” 

Ceļojumu lāde jeb soma “Kā būvēta Madona” piedāvā 1. – 

12.klašu skolēniem, jauniešiem un pieaugušajiem iepazīt 

Madonas pilsētu, sekojot norādēm apbūves plānā, pildot 

izzinošus uzdevumus, meklējot atbildes pilsētvidē un 

salīdzinot vēsturiskas Madonas vietas un celtnes ar 

mūsdienām. 

Ilgums no vienas stundas līdz 1,5 stundai. Var iziet arī 40 minūtēs, ja veic pusi no 

pildāmajiem uzdevumiem. 

Krājuma telpās: 
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9. Mākslas krājuma vērtības 

Mērķis – iepazīstināt dalībniekus ar muzeja mākslas krājumā esošajiem mākslas darbiem, to 

daudzveidību: akvareļi, grafika, pasteļi, eļļas gleznas u.c. tehnikas. 

Nodarbības saturs – dalībnieki praktiskā veidā tiek iepazīstināti ar mākslas krājumu un tā 

daudzveidīgo saturu. Uzsvarus ir iespējams likt uz tehnikām (akvareļi, eļļa, grafika, pasteļi 

u.c.) un tēmām (portreti, ainavas, klusā daba, abstrakcijas, pilsētvide, dzīvnieki, ziedi, 

notikumu dokumentēšana u.c.) 

Nodarbība var tikt piemērota konkrētam notikumam, tēmām, kas ir saistošs apmeklētāju 

grupai. Dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja veidot mākslas darbu kopijas, interpretācijas, 

tehniku atdarinājumus nodarbības ietvaros. 

Vecums –pirmsskolas vecuma bērni, 1.-4., 5.-9., 10.-12. klašu vecuma skolēni, pieaugušie 

 

 

ETNOGRĀFIJAS UN SADZĪVES PRIEKŠMETU KRĀTUVE SARKAŅU PAMATSKOLĀ  

NOVEMBRĪ IESPĒJAMS APSKATĪT 

Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu atklātā krājuma kolekcijas:  

• Amatniecības darba rīku kolekcija; 

• Mēbeļu un sadzīves priekšmetu kolekcija;  

• 19.gadsimta beigu un 20.gadsimta dzīvojamo istabu 

iekārtojums; 

• Tradicionālās tvertnes un mēri; 

• vilnas un linu apstrādes rīki. 

 

Ekspozīcija, kas veltīta Madonas novadniekiem – rakstnieka Viktora Eglīša dzimtai, aktrisei 

Olgai Dreģei, komponistam un kordiriģentam Valdim Breģim, muzikologam Jēkabam Vītoliņam. 

Krājuma apskate individuālajiem apmeklētājiem ir BEZMAKSAS, skolēnu grupai – 3.00EUR, 

pieaugušo grupai – 5.00EUR! Ekskursija uz atklāto krājumu jāpiesaka iepriekš, zvanot uz tālr. 

26579716 vai 20221997 

Lai pieteiktos uz ekskursiju vai muzejpedagoģisko nodarbību, vai uzzinātu kaut ko vairāk 

par muzeja piedāvājumu, aicinām zvanīt uz Madonas muzeju: 64823844, 29418187 vai rakstīt 

uz e-pastu: zane.grinvalde@madona.lv  vai Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuvē - 

krājuma glabātāja Inese Sudāre, tālr. 26579716  

Sīkākai informācijai sekot līdzi muzeja mājas lapā www.madonasmuzejs.lv un sociālajos 

portālos: www.facebook.com/muzejsmadona un www.twitter.com/muzejsmadona.  

mailto:zane.grinvalde@madona.lv
http://www.madonasmuzejs.lv/
http://www.facebook.com/muzejsmadona
http://www.twitter.com/muzejsmadona

