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Integrētās teritoriju investīcijas 
5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām. 
Prioritārā projekta ideja:  
Industriālās zonas un dzelceļa infrastruktūras izveide Madonā, Saules ielā 68, revitalizējot bijušās kombikorma rūpnīcas teritoriju 10 Ha platībā.  
Projekta idejas pamatojums:  
Madonās ir nepieciešams izveidot labiekārtotu teritoriju, lai piesaistītu tiešās investīcijas  un radītu jaunas darbavietas Madonas novadā 
Projekta aktivitāšu pamatojums:  
Nepieciešams iegādāties daļu īpašuma no LPKS ‘’Latraps’’, lai būtu pašvaldības īpašumā pieejama teritorija industriālās zonas izveidei. 
Teritoriju nepieciešams izbūvēt infrastruktūru (ūdensvads, kanalizācija, elektrība), lai nodrošinātu uzņēmējus ar komunikācijām.  
Jāizbūvē dzelzceļa pārkraušanas terminālis sausajām kravām, lai nodrošinātu dzlezceļa sauso kravu pārvadājumu pieejamību reģionā. 
Jārenovē teritorijā esošā ēka, piemērojot to rūpniecības vajadzībām ienākošajiem investoriem. 
Jāizveido piegulošās pašvaldības teritorijas ar industriālajiem pieslēgumiem, lai nepieciešamības gadījumā tās nodotu ienākošajām investīcijām. 

1.  Industriālās zonas un 
dzelceļa infrastruktūras 
izveide Madonā, Saules 
ielā 68, revitalizējot 
bijušās kombikorma 
rūpnīcas teritoriju 10 
Ha platībā. 
 
 
 

VTP.6. 

RV.6.5. 

U.6.5.1. 

R.305 

15, 16, 17, 
62, 65 

€ 2 565 
574  
 

€ 84836 € 2 180 
738 

  Radītas 24 darbavietas, piesaistītas privātās 
investīcijas 3 500 000 EUR 

09.2015 3 gadi Sadarbības 
partneri: 
LPKS 
Latraps 
SIA Eco 
Berry 

5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām.  
Prioritārā projekta ideja: Madonas biznesa attīstības centra izveide Saieta laukumā 2a 
Projekta idejas pamatojums:  
Nepieciešams radīt apstākļus, lai sekmētu un veiciinātu jaunu uzņēmumu radīšanu Madonas novadā, nodrošinot tos ar  pirmsinkubācijas pakalpojumiem, kā arī attīstīt vieglo rūpniecību, IT sektoru un attālinātā 
darba iespējas. 
Projekta aktivitāšu pamatojums:  
Iegādāties un pielāgot ēku Saieta laukumā 2a biznesa attīstības centram. 
Izveidot biznesa attīstības centru 3 stāvos. 1. Stāvā attīstot pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumus Madonas novada jaunajiem uzņēmējiem. 2. Izvietot vieglās rūpniecības uzņēmumus . 3. Stāvā nodrošināt 
vidi IT apmācību un uzņēmumu darbībai. 
2. Madonas biznesa 

attīstības centra izveide 
Saieta laukumā 2a 

VTP.6. 

RV.6.5. 

U.6.5.1. 

R.305 

17, 62 € 1 820 
000  
 

€ 273 
000 

€ 1 574 
000 

  Radītas 60 jaunas darbavietas, piesaistītas 
privātās investīcijas 600 000 EUR 

08.2015 4 gadi Sadarbības 
partneri: 
SIA Krontex 
D 
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5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām.  
Prioritārā projekta ideja: Kārļa ielas renovācija un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve Sauleskalnā, Madonas novadā 
Projekta idejas pamatojums:  
Revitalizētu teritorija ~7 Ha platībā, lai nodrošinātu piekļuvi 8 Sauleskalna uzņēmumiem, kā arī novērstu lietus ūdeņu uzkrāšanos uzņēmumu teritorijās un jaunu investīciju ieplūšanu un darbavietu radīšanu šajā 
teritorijā. 
Projekta aktivitāšu pamatojums:  
Ceļa klātnes atjaunošana un pielāgošana smagā transporta kustībai, lai būtu piekļuve pie ražošanas uzņēmumiem. 
Lietus notekūdeņu uztveršanas un novades sistēmas izbūve nodrošinot teritorijas neapplūšanu lietus laikā.  
Teritorijas labiekārtošana jauna uzņēmuma investīciju piesaistei teritorijā. 
3. Kārļa ielas renovācija un 

lietus ūdeņu novades 
sistēmas izbūve 
Sauleskalnā, Madonas 
novadā 

VTP.6. 

RV.6.5. 

U.6.5.1. 

R.305 

15, 65 € 922 202 
  
  
 

€ 138 
330 

€ 783 
872 

  Radītas 7 darbavietas, piesaistītas privātās 
investīijas 4 500 000 EUR 

03.2016 1 gads Sadarbības 
partneri: 
SIA Baltic 
block 
SIA Metalix 
SIA Rats 
SIA RDN 
SIA 
EuroScandi 
auto 

5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām.  
Prioritārā projekta ideja: Publisko ceļu izbūve uz kokapstrādes uzņēmumiem Bērzaunē. 
Projekta idejas pamatojums:  
Ceļu rekonstrukcija, lai nodrošinātu piekļuvi uzņēmumiem.  
Projekta aktivitāšu pamatojums:  
Ceļa izbūve ar asfaltbetona segumu, nodrošinot nestspēju smagajam autotransportam visu sezonu laikā. 
4. Publisko ceļu izbūve uz 

kokapstrādes 
uzņēmumiem Bērzaunē. 

VTP.6. 

RV.6.5. 

U.6.5.1. 

R.305 

15, 65 € 434 533
  
 

€ 65 180 €  369 
353 

  Piesaistītas privātās investīcijas 4 000 000 EUR, 
radītas 4 darbavietas 

09.2016 1 gads Sadarbības 
partneri: 
SIA Latvāņi 
SIA Turbo 
AK 
KS Gaiziņš 

KOPĀ   € 5 742 
309 

€ 561 
346 

€ 4 907 
963 

      

5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām.  
Alternatīvā projekta ideja: Industriālas teritorijas izbūve Sauleskalnā, Lejas Strautiņos  
Projekta idejas pamatojums: Projekts nepieciešams jaunu industriālo teritoriju radīšanai, revitalizējot degradētu teritoriju. 
Projekta aktivitāšu pamatojums: Īpašuma iegāde, nodrošināt teritorijas atrašanos pašvaldības īpašumā 
Pievedceļu izbūve teritorijā, lai nodrošinātu piekļuvi ražošanas telpām. 
5. Industriālas teritorijas VTP.6. 15, 65 € 199 186 € 29 877 € 169   Piesaistītas privātās investīcijas 300 000 EUR, 01.2017 2 gadi Sadarbības 
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izbūve Sauleskalnā, 
Lejas Strautiņos 

RV.6.5. 

U.6.5.1. 

R.305 

 309 radītas 5 darbavietas partneri: 

5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām.  
Alternatīvā projekta ideja: Ceļu izbūve uz dārzeņu audzēšanas uzņēmumiem Barkavā 
Projekta idejas pamatojums: Infrastruktūras izbūve investīciju piesaistei. 
Projekta aktivitāšu pamatojums: Asfaltbetona seguma izbūve, lai nodrošinātu piekļuvi Siltumnīcām un citiem lauksaimniecības uzņēmumiem.  
6.  Ceļu izbūve uz dārzeņu 

audzēšanas 
uzņēmumiem Barkavā 

VTP.6. 

RV.6.5. 

U.6.5.1. 

R.305 

15, 65 € 334 557 
 

€ 50 184 € 284 
373 

  Piesaistītas privātās investīcijas  2 000 000 EUR, 
radītas 12 darbavietas 

01.2017 2 gadi Sadarbības 
partneri: 
SIA Barkvas 
enerģija 

5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām.  
Alternatīvā projekta ideja: Dzelzceļa infrastruktūras izbūve Ūdens ielā, Madonā, 
Projekta idejas pamatojums: Infrastruktūras izveide sauso beramkravu pārkraušanai, nodroošinot ar investīciju piesaisti un darba vietu radīšanu. 
Projekta aktivitāšu pamatojums: Dzelzceļa klātnes izbūve 850 metru garumā dzelzceļa vagonu uzkraušanai.   
7. Dzelzceļa 

infrastruktūras izbūve 
Ūdens ielā, Madonā, 

VTP.6. 

RV.6.5. 

U.6.5.1. 

R.305 

16, 17, 62 € 1 325 
000  

€ 198 
500 

€ 1 126 
250 

  Piesaistītas privātās investīcijas 2 000 000 EUR, 
radītas 5 darbavietas 

01.2017 2 gadi  

3.3.1.SAM palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām 
Prioritārā projekta ideja: Tilta atjaunošana pār Vesetu Jaunkalsnavā 
Projekta idejas pamatojums:  
Tilta atjaunošana pār Vesetas upi nodrošinās iespēju pieļūt uzņēmumiem upes kreisajā pusē, kuriem tas ir vienīgais pievadceļš uz uzņēmumu. Nodrošinās investīciju piesaisti, uzņēmumu attīstību un jaunu 
darbavietu radīšanu.  
Projekta aktivitāšu pamatojums:   
Tilta renovācija nepieciešama, lai nodrošinātu tā nestpēju.  
8. Tilta atjaunošana pār 

Vesetu Jaunkalsnavā 
VTP.6. 

RV.6.1. 

U.6.1.1. 

R. 259,  

R.304 

15, 62, 65 € 200 000 
  
  
 

€ 30 000 € 170 
000 

  Piesaistītas privātās investīcijas 200 000 EUR, 
radītas 2 darbavietas 

09.2015 1 gads Sadarbības 
partneri: 
SIA Sakvar 

3.3.1.SAM palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām 
Prioritārā projekta ideja: Labiekārtotas industriālas teritorijas izveide un ēku renovācija uzņēmējdarbības vajadzībām Liezērē  
Projekta idejas pamatojums:  
Izveidota uzņēmējdarbībai piemērota teritorija vietējo uzņēmumu attīstībai un jaunu investīciju piesaistei, darbavietu radīšanai.  
Projekta aktivitāšu pamatojums:   
Teritorijas iegāde pašvaldības īpašumā 
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Industriālo pieslēgumu izveide, lai nodrošinātu vajadzīgās kominikācijas. 
Telpu renovācija un pielāgošana ienākošajām investīcijām un uzņēmumiem.   
9 Labiekārtotas 

industriālas teritorijas 
izveide un ēku 
renovācija 
uzņēmējdarbības 
vajadzībām Liezērē 

VTP.6. 

RV.6.1. 

U.6.1.1. 

R. 259, 

R.304 

15, 62, 65 € 400 000 
  
  
 

€ 60 000 € 340 
000 

  Piesaistītas privātās investīcijas 300 000 EUR, 
radītas 10 darbavietas 

06.2016 2 gadi Sadarbības 
partneri: 
SIA 
Tirguskalns 
SIA MVR 
LUX 
LPKS Liezere 
SIA LTI 

KOPĀ   € 600 000 € 90 000 € 510 
000 

      

3.3.1.SAM palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām 
Alternatīvā projekta ideja: Ceļa un stāvlaukumu izbūve Smeceres Silā, Madonas novadā 
Projekta idejas pamatojums: Asfatbetona ceļa seguma izbūve uz tūrisma objektiem, lai nodrošinātu tūristu plūsmu un investīciju piesaisti teritorijai. 
Projekta aktivitāšu pamatojums: Asfaltbetona seguma izbūve, lai nodrošinātu piekļuvi viesnīcu un atpūtas kompleksam Smeceres silā.  
10 Ceļa un stāvlaukumu 

izbūve Smeceres Silā, 
Madonas novadā 

VTP.6. 

RV.6.1. 

U.6.1.1. 

R. 259, 

R.304 

15, 65 € 1 000 
000 

€ 150 
000 

€ 850 
000 

  Piesaistītās privātās investīcijas 1 000 000 EUR, 
radītas 20 darbavietas 

06.2017 2 gadi Sadarbības 
partneri: 
SIA 
Specprojekts 

 
 
 
2.1.1.SAM: uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās. 
Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt stabilu ātra bezvadu interneta tīkla pārklājumu visā novadā un tā pieejamību. 
11 Ātrgaitas interneta 

pārklājuma 
nodrošināšana un 
bezvadu piekļuves 
punktu ierīkošana 
Madonas novada 
teritorijā 
 

VTP.1. 
RV1.1. 
U.1.1.4. 

R.21, 
VTP.1. 
RV.2.1. 
U.2.1.1. 

R.69 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~130000
0) 
 

    1) Izvietotas 22 jaunas WiMax bāzes stacijas 
Madonas novadā.  
2) Nodrošināta brīva piekļuve elektroniskiem 
sakariem (interneta pieslēguma pieejamība) ar 
vienādiem nosacījumiem visā Madonas novada 
teritorijā. 
(Mājsaimniecību skaits laukos, kurām pieejami 
platjoslas piekļuves pakalpojumi ar vismaz 30 
Mb/s datu pārraides ātrumu) 
 
 
 

2015 2017  
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2.2.1.SAM: nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību. 
Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt pietiekamu datu apmaiņas ātrumu strādājot ar pašvaldības iestāžu datoriem tiešsaistē. 
12 Datu apmaiņas 

uzlabošana starp 
pašvaldības iestādēm 

VTP.3. 
RV.3.1. 

R.123. 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~30000) 

    Pašvaldības iestādēs un starp tām ierīkots 
iekšējais datortīkls. 

2015 2017 VARAM 

4.4.1.SAM: attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā. 
Prioritārā projekta ideja: ETL uzlādes infrastruktūras izveide 
13 ETL uzlādes 

infrastruktūras izbūve 
VTP.6. 
RV.6.5. 
U.6.5.1. 

R.306’ 

 Atbilstoši 
iepirkuma
m (~10 
0000) 

10%    1) Sadarbībā ar SM izstrādāts ETL uzlādes 
infrastruktūras plāns 
2) Izbūvēti ETL uzlādes punkti 

2015 2018 Madonas 
novada 
pašvaldības, 
Attīstības 
nodaļa 

6.3.1.SAM: palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti. 
14 Valsts reģionālo 

autoceļu rekonstrukcija 
reģionālās mobilitātes 
palielināšanai, uzlabojot 
valsts reģionālos 
autoceļus 

VTP.1.   
RV.2.1.   
U.2.1.1.   

R.68, 
VTP.2.   
RV.6.1.   
U.6.1.1.   
R.261 

      Uzturēta prasība kvalitatīvas valsts autoceļu 
infrastruktūras nodrošināšanai uzņēmējdarbības 
attīstībai un pakalpojumu (uz novada centru) 
pieejamībai 

2015 2020 Madonas 
novada 
pašvaldība 

14.1. Autoceļa P30 Cēsis-
Vecpiebalga-Madona 
posma no Madonas 
novada robežas līdz 
Madonas pilsētai 
31,523km garumā 
rekonstrukcija 

  -  -  Rekonstruēts autoceļš P30 Cēsis-Vecpiebalga-
Madona posma no Madonas novada robežas līdz 
Madonas pilsētai 31,523km garumā (asfalta segas 
konstrukcijas atjaunošana) 

Atbilstoši Valsts 
autoceļu 
sakārtošanas 
programmai 2014.-
2020.gadam 

LR 
Satiksmes 
ministrija, 
VAS 
„Latvijas 
valsts ceļi”  

14.2. Autoceļa P37 Pļaviņas 
(Gostiņi) – Madona – 
Gulbene posmos no 
Madonas novada 
robežas Pļaviņu pusē 
līdz Madonas pilsētai un 
no Madonas pilsētas līdz 
Madonas novada 
robežai Gulbenes pusē 
57,197km garumā 
rekonstrukcija 
 

   -  -  Rekonstruēts autoceļš P37 Pļaviņas (Gostiņi) – 
Madona – Gulbene posmos no Madonas novada 
robežas Pļaviņu pusē līdz Madonas pilsētai un no 
Madonas pilsētas līdz Madonas novada robežai 
Gulbenes pusē 57,197km garumā (asfalta segas 
konstrukcijas atjaunošana) 

Atbilstoši Valsts 
autoceļu 
sakārtošanas 
programmai 2014.-
2020.gadam 

LR 
Satiksmes 
ministrija, 
VAS 
„Latvijas 
valsts ceļi” 



N.p.k. Projekta nosaukums Atbilstība 
vidējā 
termiņa 
prioritātēm 

Papildinātī
ba ar 
citiem 
projektiem 
(norādīt 
projekta 
Nr.p.k.) 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) Projekta plānotie darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika 
posms 

Atbildīgais 
par projeka 
īstenošanu 
(sabiedrības 
partneris) 

Pašvaldī
bas 
budžets 

ES fondu 
finansēj
ums  

Privātais 
sektors 

Citi 
finansēj
uma 
avoti  

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācij
as ilgums 

14.3 Autoceļa P84 Madona – 
Varakļāni posmā no 
Madonas pilsētas līdz 
Madonas novada 
robežai 31,856km 
garumā rekonstrukcija 

       Rekonstruēts autoceļš P84 Madona – Varakļāni 
posmā no Madonas pilsētas līdz Madonas novada 
robežai 31,856km garumā (asfalta segas 
konstrukcijas atjaunošana) 

2015 2020 LR 
Satiksmes 
ministrija, 
VAS 
„Latvijas 
valsts ceļi” 

14.4 Autoceļa P82 
Jaunkalsnava – Lubāna 
posmā no Jaunkalsnavas 
līdz autoceļam P84 
Madona – Varakļāni 
rekonstrukcija 

       Rekonstruēts autoceļš P82 Jaunkalsnava – 
Lubāna posmā no Jaunkalsnavas līdz autoceļam 
P84 Madona – Varakļāni 36,9km garumā (asfalta 
segas konstrukcijas izbūve) 

2015 2020 LR 
Satiksmes 
ministrija, 
VAS 
„Latvijas 
valsts ceļi” 

15 Valsts vietējo autoceļu 
rekonstrukcija vai 
autoceļa virsmas 
apstrāde reģionālās 
mobilitātes 
palielināšanai, uzlabojot 
valsts vietējos autoceļus 

VTP.1.   
RV.2.1.   
U.2.1.1.   

R.68, 
VTP.2.   
RV.6.1.   
U.6.1.1.   
R.261 

      Uzturēta prasība kvalitatīvas valsts autoceļu 
infrastruktūras nodrošināšanai uzņēmējdarbības 
attīstībai un pakalpojumu (uz novada centru) 
pieejamībai 

2015 2020 Madonas 
novada 
pašvaldība 

15.1. Autoceļa V868 Meirāni – 
Degumnieki posmā no 
Degumniekiem līdz 
autoceļam V560 
Gaigalava – Kvāpāni – 
Degumnieki 4km 
garumā rekonstrukcija  

   -  -  Rekonstruēts autoceļš V868 Meirāni – 
Degumnieki posmā no Degumniekiem līdz 
autoceļam V560 Gaigalava – Kvāpāni – 
Degumnieki 4km garumā (asfalta segas 
konstrukcijas izbūve) 

2015 2020  

15.2 Autoceļa V560 Gaigalava 
– Kvāpāni – Degumnieki 
posmā no autoceļa V868 
Meirāni – Degumnieki 
līdz Madonas novada 
robežai 6,4km garumā 
rekonstrukcija 

   -  -  Rekonstruēts autoceļš V560 Gaigalava – Kvāpāni – 
Degumnieki posmā no autoceļa V868 Meirāni – 
Degumnieki līdz Madonas novada robežai 6,4km 
garumā (asfalta segas konstrukcijas izbūve) 

2015 2020  

15.3 Autoceļa V841 Madona 
(Lazdona) - Ļaudona – 
Jēkabpils posmā no 
Lazdonas līdz Ļaudonai 
12,7km garumā 

       Rekonstruēts autoceļš V841 Madona (Lazdona) - 
Ļaudona – Jēkabpils posmā no Lazdonas līdz 
Ļaudonai 12,7km garumā (asfalta segas 
konstrukcijas izbūve) 

2015 2020  



N.p.k. Projekta nosaukums Atbilstība 
vidējā 
termiņa 
prioritātēm 

Papildinātī
ba ar 
citiem 
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Nr.p.k.) 

Indikatīvā 
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īstenošanu 
(sabiedrības 
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bas 
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finansēj
ums  

Privātais 
sektors 

Citi 
finansēj
uma 
avoti  
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uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācij
as ilgums 

rekonstrukcija 
15.4 Autoceļa V881 Bērzaune 

– Tomēni – Gaiziņkalns 
11,6km garumā 
rekonstrukcija 

       Rekonstruēts autoceļš V881 Bērzaune – Tomēni – 
Gaiziņkalns 11,6km garumā (asfalta segas 
konstrukcijas izbūve) 

2015 2020  

15.5 Autoceļa V884 Madona 
– Zalgauska – Viesiena – 
Vestiena posmā no 
Vestienas līdz autoceļam 
V881 Bērzaune – 
Tomēni – Gaiziņkalns 
6,25km garumā 
rekonstrukcija 

       Rekonstruēts autoceļš V884 Madona – Zalgauska 
– Viesiena – Vestiena posmā no Vestienas līdz 
autoceļam V881 Bērzaune – Tomēni – Gaiziņkalns 
6,25km garumā (asfalta segas konstrukcijas 
izbūve) 

2015 2020  

15.6 Autoceļa V880 Bērzaune 
– Viesūnēni – Zīdiņi 
13,5km garumā 
rekonstrukcija 

       Rekonstruēts autoceļš V880 Bērzaune – 
Viesūnēni – Zīdiņi 13,5km garumā (grants segas 
konstrukcijas atjaunošana) 

2015 2020  

15.7 Autoceļa V898 
Jāņukalns – Veckalsnava 
7,8km garumā 
rekonstrukcija 

       Rekonstruēts autoceļš V898 Jāņukalns – 
Veckalsnava 7,8km garumā (grants segas 
konstrukcijas atjaunošana) 

2015 2020  

15.8 Autoceļa V875 
Pievedceļš Praulienai 
posmā no Praulienas 
līdz autoceļam P62 
Krāslava – Preiļi – 
Madona (Madonas 
apvedceļš) 1,1km 
garumā rekonstrukcija 

       Rekonstruēts autoceļš V875 Pievedceļš Praulienai 
posmā no Praulienas līdz autoceļam P62 Krāslava 
– Preiļi – Madona (Madonas apvedceļš) 1,1km 
garumā (asfalta segas konstrukcijas izbūve) 

2015 2020  

15.9 Autoceļa V863 Cesvaine 
– Aizkuja 5,3km garumā 
rekonstrukcija 

       Rekonstruēts autoceļš V863 Cesvaine – Aizkuja 
5,3km garumā (asfalta segas konstrukcijas 
izbūve) 

2015 2020  

15.10 Autoceļa V874 Saikava – 
Trakši – Prauliena 
7,7km garumā 
rekonstrukcija 

       Rekonstruēts autoceļš V874 Saikava – Trakši – 
Prauliena 7,7km garumā (asfalta segas 
konstrukcijas izbūve) 

2015 2020  

Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt kvalitatīvu autoceļu infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai un pakalpojumu (uz novada centru) pieejamībai. 
16 Pašvaldības autoceļu 

rekonstrukcija 
VTP.1.   
RV.2.1.   

 atbilstoši 
iepirkuma

    Pakāpeniski veikta pašvaldības autoceļu 
rekonstrukcija pēc to prioritātes (vispirms uz 

2015 2020 Madonas 
novada 
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Projekta 
realizācij
as ilgums 

U.2.1.1.   R.67 
VTP.2.   
RV.6.1.   
U.6.1.1.   
R.259 

m 
(~170000
0) 

uzņēmumiem un skolēnu pārvadājuma 
maršrutiem) (~30km ceļa gadā). 

pašvaldība 

 
SM1 – “Gudra, spēcīga un patstāvīga ekonomika„ 
17 Prioritārā projekta ideja: Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradēto teritoriju, nodrošināt uzņēmējus ar nepieciešamo dzelzceļa infrastruktūru. Veicināt uzņēmējdarbību, konkurētspēju un 

nodarbinātības līmeņa palielināšanu. 
 

Dzelzceļa kravu 
pārkraušanas termināļa 
būvniecība Madonas 
pilsētā -tehniskā 
projekta izstrāde un 
ieviešana 

 
VTP.1. 
RV.2.1. 
U.2.1.1. 

R.66, 
VTP.2. 
RV.6.1. 
U.6.1.1. 
R.265 

 

atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~5 
000 000) 

 

    1) Nodrošināta iespēja piesaistīt Madonas novada 
un apkārt esošo kaimiņu novadu uzņēmumus, kas 
nodarbojas ar lauksaimniecības, derīgo izrakteņu 
un kokmateriālu loģistiku, kā arī ikdienas preču 
loģistiku (pārtikas un saimniecības preču). 
2) Radīti priekšnoteikumi eksporta iespēju 
paplašināšanai. 
3) Attīstīts dzelzceļa infrastruktūras pakalpojums. 
4) Jaunradītas darbavietas. 

2015 2020 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Uzņēmējdar
bības 
atbalsta 
nodaļa 
(UAN) 

18 Prioritārā projekta ideja:  Veicināt uzņēmējdarbības attīstību un jaunu, konkurētspējīgu uzņēmumu radīšanu. 
 

Madonas Biznesa centra 
izveide – koncepcijas 
izstrāde 

VTP.1. 
RV.1.1. 
U.1.1.1. 

R.1 

 

atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~1 0000
00) 
 

    1)Veikta vietas izvēle, esošās infrastruktūras 
stāvokļa inventarizācija, sastādīta tāme. 
2)Izstrādāts Biznesa un industriālā parka 
attīstības piedāvājums uzņēmējiem. 
3)Iegādāts, iznomāts vai piesaistīts īpašums 
Biznesa un industriālā parka izveidei. 
4)Veikta esošās infrastruktūras rekonstrukcija un 
jaunas izbūves, teritorijas labiekārtošana parka 
darbības nodrošināšanai atbilstoši inovatīvas, 
konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides 
standartiem. 
5)Parka teritorijas un infrastruktūras uzturēšana. 
6)Jaunāko tehnoloģiju ieviešana un izmantošana 
uzņēmējdarbībā. 
7)Inovāciju attīstīšana. 
8)Jaunu ideju realizēšanas iespējas. 
9)Izveidotas jaunas darbavietas. 

2015 2020 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
UAN, 
komersanti 

19 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt iestāžu, uzņēmumu un objektu ērtu un ātru sasniedzamību un atpazīstamību. Sakārtot novada infrastruktūru. 
19.1 Informatīvās 

infrastruktūras 
VTP.1. 
RV.2.1. 

 atbilstoši 
iepirkuma

    1)Izstrādāts norādņu un stendu dizains.  
2) Sagatavotas un uzstādītas norādnes (stendi) uz 

2015 2017 Madonas 
novada 
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uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācij
as ilgums 

izveidošana U.2.1.1. 
R.71 

m 
(~200000
) 

 

uzņēmumiem, viensētām, ielām, iestādēm un 
tūrisma objektiem novadā. 
3)Uzņēmumu un iestāžu reklāmiespēju 
paplašināšanās. 
4)Tūrisma attīstība. 

pašvaldība, 
UAN 

19.2 Apdzīvoto centru, 
viensētu, novada zīmju 
atjaunošana pie to 
administratīvajām 
robežas 

VTP.1. 
RV.1.3. 

U.1.13.1. 
R.37, 

VTP.6. 
RV.6.4. 
U.6.4.2. 
R.298 

 
atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~100000
) 
 

    1)Atjaunotas novada un apdzīvoto vietu zīmes. 
2)Veidots pievilcīga un sakopta novada tēls. 
3) Tūristu plūsmas vietās uzstādīti virzienrādītāji. 

2015 2017 Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
TIC 

20 Prioritārā projekta ideja:  Piesaistīt novadam investorus un attīstīt novada ekonomiku. 
 Potenciālo investīcijas 

objektu piedāvājuma 
sagatavošana un 
investoru piesaiste 

VTP.1. 
RV.2.1. 
U.2.1.3. 

R.81, R.83 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~6000) 
 

    1)Izveidota potenciālo investīcijas objektu 
datubāze un regulāra tās aktualizācija. 
2)Izveidota un publicēta novada reklāma 
potenciālajiem investoriem, t.sk. izmantojot 
Madonas novada ĢIS.  

2015 2016 Madonas 
novada 
pašvaldība, 
UAN 

21 Prioritārā projekta ideja:  Ierīkot ekoproduktu tirgus laukumu ar tirdzniecībai nepieciešamo infrastruktūru Madonas pilsētā. 
 Amatnieku un 

ekoproduktu tirgus 
Madonā izveide 

VTP.1. 
RV1.3. 
U.1.3.3. 

R.59 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~320000
) 
 

    1)Izbūvēts segta tipa tirgus lauksaimniecības un 
amatniecības produkcijas tirdzniecībai  
2) Nodrošināta iespēja vietējiem ražotājiem 
pārdot savu ražoto produkciju un vietējiem 
iedzīvotājiem iegādāties vietējo produkciju. 
3) Reklāmas iespēju paplašināšanās vietējiem 
ražotājiem. 
4) Tirdzniecības izaugsme.  
5) Jaunu darbavietu radīšana. 

2015 2017 Madonas 
novada 
pašvaldība, 
UAN, 
komersanti 

22 Prioritārā projekta ideja: Attīstīt uzņēmējdarbības vidi, sniegt atbalstu vietējo uzņēmēju attīstībai, jaunu uzņēmumu radīšanai un konkurētspējas celšanai. 
 Uzņēmējdarbības 

nodaļas kapacitātes 
stiprināšana 

VTP.1. 
RV.2.2. 
U.2.2.2. 

R.91 

14 200000     1)Nodrošināta juridiskās un cita veida 
informatīvās palīdzības pieejamība novada 
mazajiem un vidējiem uzņēmējiem.  
2)Uzņēmējdarbības vides aktivizēšana, 
mērķtiecīgi veikti uzņēmēju atbalsta pasākumi. 

2015 2020 Madonas 
novada 
pašvaldība 

23 Prioritārā projekta ideja: Atbalstīt uzņēmējdarbības iniciatīvu, studējošos novada jauniešus, un veicināt nepieciešamo speciālistu piesaisti novada uzņēmumos un iestādēs. 
 Uzņēmējdarbības 

atbalsta fonda 
izveidošana 

VTP.1. 
RV.1.1. 
U.1.1.4. 

13 100000     1)Izveidots atbalsta instruments 
uzņēmējdarbības uzsākšanai. 
2) Izveidots atbalsta instruments novada 

2015 
2020 

Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
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R.23 tautsaimniecībai nepieciešamo speciālistu 
piesaistei. 
3) Izveidotas prakses vietas studentiem novada 
uzņēmumos, iestādēs. 
4)Piesaistīti studenti un jaunieši novadam. 
5)Paplašinātas jauniešu darba iesējas novadā, un 
veicināta ekonomiskā aktivitāte novadā. 

pašvaldība, 
UAN, 
komersanti 

24 Prioritārā projekta ideja: Veicināt komersantu sadarbību un ražošanas attīstību. 
 Ogu, augļu, dārzeņu 

pārstrādes ceha izveide 
VTP.1. 
RV1.2. 
U.1.2.1. 

R.28 

 atbilstoši 
iepirkuma
m(~5000
00) 
 

    1) Izveidots lauksaimniecības produktu 
pārstrādes cehs. 
2) Radītas darbavietas. 
3) Veicināta novada sociāli ekonomiskā 
stabilitāte. 

2015 2018 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
UAN, 
komersanti 

25 Prioritārā projekta ideja: Atjaunot un attīstīt Gaiziņkalnu kā nacionālo un novada simbolu, tūrisma un sporta objektu. 
 Gaiziņkalna kā 

nacionālas nozīmes 
reprezentatīva, 
kultūrvēsturiska un 
dabas objekta attīstības 
koncepcijas izstrāde un 
realizēšana 

VTP1. 
RV.1.3. 
U.1.3.2. 

R.50 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~100000
0) 
 

    

1)Izstrādāts Gaiziņkalna attīstības projekts. 
2)Uzbūvēts jauns skatu tornis, veikta teritorijas 
labiekārtošana un infrastruktūras izveide. 
3)Attīstīta sporta un atpūtas infrastruktūra. 

2015 2020 Madonas 
novada 

pašvaldība, 
pašvaldība 

sadarbībā ar 
DAP, TIC 
VARAM, 

ERAF, 
LEADER  

LIFE 
26 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt tūrisma informācijas pieejamību ikvienam un veicināt tūrisma nozares attīstību. Paplašināt tūrisma informācijas nodošanu kaimiņvalstīs un Eiropā. 
 Tūrisma informācijas 

centru tīkla izveide 
novadā 

VTP.1. 
RV1.3. 
U.1.3.2. 

R.49 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~800000
) 

    1) Uzbūvēts tūrisma informācijas centrs Madonā 
2) Izveidots un uzturēts diennakts tūrisma 
informācijas vietņu tīkls. 
3) Paplašināta tūrisma informācijas sistēma un 
tās pieejamība.  
4) Veicināta zaļā un dabas tūrisma attīstība 
Latvijā. 5) Radītas jaunas darbavietas. 

2015 2020 Madonas 
novada 
pašvaldība, 
TIC 

27 Prioritārā projekta ideja:  Izveidot atraktīvu, interaktīvu, atpazīstamu un modernu Madonas novada tēlu. 
 Madonas novada tēla 

veidošana 
VTP.1. 
RV.4.2. 
U.4.2.1. 

R.190 

10.; R.222. atbilstoši 
iepirkuma

m 
(~50000) 

 

    1)Pie Madonas novada robežas atjaunotas novada 
zīmes un uzstādīts novada karogs (pie 
autoceļiem). 
2)Izstrādāta, izgatavota, uzstādīta lielformāta 
vides reklāma pozitīvisma zīmē pie autoceļiem, 
t.sk., tūrisma objektiem, uzņēmumiem vai citu 

  Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Kultūras 
nodaļa un 
Tūrisma 
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ums  

Privātais 
sektors 

Citi 
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uma 
avoti  

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācij
as ilgums 

objektu tuvumā. 
3)Uzņemts video un ievietots publiskā tīklā 
novada popularizēšanai. 
4)Izmantotas modernākās tehnoloģijas un 
metodes PR kampaņu veidošanā un reklāmā (t.sk. 
Twitter, Facebook, Youtube, draugiem.lv utml.) 

informācijas 
centrs (TIC), 
sabiedrisko 
attiecību 
speciālists 

28 Prioritārā projekta ideja: Attīstīt mazo lidlauku infrastruktūru, tūrismu un veicināt novada sasniedzamību. 
 Mazo lidlauku izveide, 

atjaunošana un 
attīstīšana kā 
uzņēmējdarbības formu 
atbalsta instruments 

VTP.1. 
RV2.1. 
U.2.1.1. 

R.74, 
VTP.2. 
RV.6.1. 
U.6.1.1. 

R.268 

 

atbilstoši 
iepirkuma

m 
(~300000

0) 

    1)Saglabāti un attīstīti novadā esošie un veidoti 
jauni mazie lidlauki -Praulienas, Ošupes, 
Kalsnavas pagastos.  
2) Attīstīta mazā aviācija.  
3) Paplašinātas novada sasniedzamības iespējas.  
4) Paplašināta tūrisma pakalpojumu pieejamība.  
5) Paplašinātas uzņēmējdarbības iespējas. 
6) Radītas jaunas darbavietas. 

2015 2020 Madonas 
novada 
pašvaldība, 
PPP 

29 Prioritārā projekta ideja:  Nodrošināt gaisa satiksmes infrastruktūru novada pieejamībai ārkārtas situācijās un uzņēmējdarbības atbalstam. 
 

Helikoptera nosēšanās 
laukuma Madonas 
pilsētā rekonstrukcija 
 

VTP.1. 
RV2.1. 
U.2.1.1. 

R.75, 
VTP.2. 
RV.6.1. 
U.6.1.1. 
R.266 

 
atbilstoši 

iepirkuma
m 

(~500000
) 
 

    1)Veikta helihopteru nosēšanās laukuma 
Madonas pilsētā uzlabošana un atbalsta 
infrastruktūras izveide.  
2)Paaugstināta novada iedzīvotāju drošība. 
3)Paaugstināta neatliekamās palīdzības kvalitāte 
4)Veicināta uzņēmējdarbības attīstība 

2015 2018 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Attīstības 
nodaļa 

30 Prioritārā projekta ideja: Veicināt radošo industriju attīstību un uzņēmumu konkurētspēju. 
 Radošo darbnīcu un 

forumu organizēšana 
VTP.1. 
RV.1.1. 
U.1.1.2. 

R.7 

 atbilstoši 
iepirkuma

m 
(~20000) 

 

    1)Piesaistīts finansējums radošo darbnīcu 
organizēšanai. 
2)Organizēti vismaz 2 radošās darbnīcas vai 
forumi gadā. 

2013 2020 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Kultūras 
nodaļa 

             
31 Prioritārā projekta ideja: Attīstīt tūrisma infrastruktūru un pakalpojumu daudzveidību. 
 Aktīvās atpūtas 

maršrutu un 
infrastruktūras izveide 

VTP1. 
RV.1.3. 
U.1.3.2. 

R.52 

 
atbilstoši 

iepirkuma
m 

(~20000) 
 

    

1) Izveidoti velomaršruti dažādām grūtības 
pakāpēm.  
2) Izveidotas distanču slēpošanas trases dažādām 
grūtības pakāpēm. 

2013 2015 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Sporta darba 
organizators, 
TIC 
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SM2 – “Madonas novads-Latvijas Jaunība, Latvijas virsotnes„ 
32 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt augstas kvalitātes un modernu izglītību. 
32.1 Dabas zinību kabinetu 

iekārtošana 
VTP4. 
RV.4.1. 
U.4.1.4. 

R.153 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~500000
) 
 

    Skolu dabas zinību kabineti ir aprīkoti un 
apgādāti ar moderniem mācību līdzekļiem 

2015 2017 Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Izglītības 
nodaļa 

32.2 Mājturības un 
tehnoloģiju kabinetu 
pilnveidošana 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~500000
) 

    Skolu mājturības un mājsaimniecības kabineti ir 
aprīkoti un apgādāti ar moderniem mācību 
līdzekļiem. 

2015 2017 Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Izglītības 
nodaļa 

33 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt sporta izglītību un brīvā laika pavadīšana iespējas skolniekiem. 
33.1 Sporta laukumu 

rekonstrukcija 
VTP4. 
RV.4.3. 
U.4.3.1. 
R.211, 

R.216 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~750000
0) 

    Rekonstruēts sporta laukums:  
1) Madonas 1.vidusskolai, 
2) A.Eglīša Ļaudonas vidusskolai, 
3) Kusas pamatskolai, 
4) Vestienas pamatskolai, 

2015 2018 Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Sporta darba 
organizators 

33.2 Sporta zāles 
renovācija/būvniecība 

VTP4. 
RV.4.3. 
U.4.3.1. 
R.217, 
R.215 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~500000
) 
 

    1)Renovētas sporta zāles: 
a) Barkavas pamatskolā, 
b) Praulienas pamatskolā, 
c) Liezēres pamatskolā. 

2)Uzbūvēta jauna sporta zāle Sauleskalnā. 

  Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Sporta 
dzīves 
organizators 

34 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt brīvā laika pavadīšanas un sporta izglītības pakalpojumu. 
34.1 Peldbaseina celtniecība 

Madonā 
VTP4. 
RV.4.3. 
U.4.3.1. 

R.210 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~200000
0) 

    
1)Izbūvēts un sabiedrībai pieejams publiskais 
peldbaseins. 
2)Infrastruktūra bērnu un skolnieku peldēšanas 
prasmju apguvei. 

2015 2018 Madonas 
novada 
pašvaldība, 
komersanti 

34.2 Peldbaseina 
rekonstrukcija Barkavas 
pamatskolā 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~60000) 
 

    
Rekonstruēts peldbaseins nodrošina pilnvērtīgu 
mācību procesu Barkavas pamatskolā un uzlabo 
aktīvās atpūtas iespējas pagasta iedzīvotājiem. 

2016 2017 

Pārvaldnieks
, Attīstības 
nodaļa, 
Izglītības 
nodaļa, 
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Barkavas 
pamatskola 

35 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt visiem pieejamu izglītību un mācību laikā uzturēšanās iespējas pēc iespējas tuvāk skolai. 
 Madonas valsts 

ģimnāzijas internāta 
izveide 

VTP4. 
RV.4.1. 
U.4.1.2. 

R.142 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~80000) 

    1)Izveidots internāts ģimnāzijas audzēkņiem. 
2)Nodrošināti labi sadzīves apstākļi audzēkņiem, 
kas sekmē mācību sekmju paaugstināšanos 

2015 2015 

Pārvaldnieks
, Izglītības 
pārvalde, 
MVĢ 

36 Prioritārā projekta ideja: Uzlabot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi 

 PII materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošana 

VTP4. 
RV.4.1. 
U.4.1.4. 

R.153 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~119000
) 
 

    PII ir aprīkotas un apgādātas ar moderniem, 
attīstošiem mācību līdzekļiem un sporta 
inventāru. 

2014 2015 

Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Izglītības 
nodaļa 

37 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt izglītības iestāžu infrastruktūru un energoefektivitāti. 
 Izglītības iestāžu 

energoefektivitāte un 
rekonstrukcija 

VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.1.2. 

R.141 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~870000
) 

    1) Veikts 19 pašvaldības izglītības iestāžu energo 
un komunālo tīklu audits. 
2)Lazdonas pamatskolai nomainīts jumts. 
3)Veikta A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
siltināšana (t.sk. TEP izstrāde). 
4)Veikta Ļaudonas jauniešu centra ēkas 
siltināšana. 
5)Veikta Dzelzavas speciālās internātskolas 
siltināšana. 
6)Veikta Madonas BJC ēkas Augu ielā 27 
siltināšana 
7)Veikta Aiviekstes PII ēkas jumta renovācija. 
8)Veikta Ozolu bērnu aprūpes centra ēkas un 
pirmsskolas grupu ēkas siltināšana. 

 
2015 

 
2018 

Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Izglītības 
nodaļa, 
Attīstības 
nodaļa 

38 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt bērnu drošību izglītības iestādēs. 
 Drošības uzlabošana 

izglītības iestādēs 
VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.1.2. 

R.141 

 atbilstoši 
iepirkuma

m 
(~32000) 

    

1) Veikts 19 pašvaldības izglītības iestāžu 
drošības sistēmas audits 
2)Ierīkota ugunsdrošības signalizācija izglītības 
iestādēs. 
3)Ierīkota drošības sistēma izglītības iestādēs. 

2015 2017 Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Izglītības 
nodaļa, 
Attīstības 
nodaļa 
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39 Prioritārā projekta ideja: Pilnveidot jauniešu arodprasmes un veicināt viņu konkurētspēju darba tirgū. 
 Skolēnu papildprasmju 

apguve vidusskolās 
VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.1.4. 

R.156 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~84000) 

    Vidusskolās nodrošināta arodapmācība (papildus 
specializācija) un autovadītāju apmācība. 

2015 2018 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Izglītības 
nodaļa 

40 Prioritārā projekta ideja: Atbalstīt profesionālās ievirzes un interešu izglītības vasaras nometnes. 
 Nometņu organizēšana 

vasarā 
VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.1.4. 

R.151 

 atbilstoši 
iepirkuma

m 
(~45000) 

    1) Noorganizēta ikgadēja bērnu un jauniešu 
etnogrāfijas un mākslas nometne. 

2) Noorganizētas ikgadējās bērnu un 
jauniešu profesionālās ievirzes un interešu 
nometnes. 

2015 2017 Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Izglītības 
nodaļa, 
Mākslas 
skola 

41 Prioritārā projekta ideja: Piedāvāt profesionālās ievirzes izglītību ārpus novada centra. 
 Madonas Mākslas un 

Mūzikas skolu filiāļu 
izveidošana novadā 

VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.1.1. 

R.137 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~164000
) 

    Paplašināta profesionālās ievirzes un interešu 
izglītības pieejamība novada bērniem pēc 
iespējas tuvāk dzīvesvietai. 

2015 2017 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Izglītības 
nodaļa, 
Mūzikas 
skola, 
Mākslas 
skola 

42 Prioritārā projekta ideja: Paplašināt skolu izglītības programmu piedāvājumu. 
 Metālmākslas studijas 

izveide 
VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.1.1. 
R.152 
VTP.4. 
RV.4.2. 
U.4.2.3. 

R.204 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~68200) 

    1)Veikta ēkas pie Mākslas skolas rekonstrukcija 
un pielāgošana darbnīcas vajadzībām. 
2)Iegādātas smēdes iekārtas un instrumenti 
3)Piesaistīti profesionāli pasniedzēji. 

2015 2016 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Izglītības 
nodaļa, 
Mākslas 
skola, 
Attīstības 
nodaļa 

43 Prioritārā projekta ideja: Paplašināt profesionālās ievirzes skolas infrastruktūru un uzlabot mācību apstākļus 
 Mūzikas skolas vecās 

ēkas rekonstrukcija un 
savienojoša korpusa 
izbūve starp Mūzikas 

VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.1.2. 

R.141 

 atbilstoši 
iepirkuma

m 
(~150000

    1) Izstrādāts rekonstrukcijas projekts. 
2)Veikta ēkas rekonstrukcija. 
3)Izbūvēts ēkas savienojošs gaitenis ar mācību 
klasēm. 

2015 2020 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Izglītības 
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skolas ēkām 0) 
 

4)Atvieglota audzēkņu pārvietošanās un drošība 
mācību laikā. 

nodaļa, 
Mūzikas 
skola, 
Attīstības 
nodaļa 

44 Prioritārā projekta ideja: Attīstīt sporta bāzi kā starptautisku sporta infrastruktūru un brīvā laika pavadīšanas vietu. 
44.1 Sporta un atpūtas bāzes 

“Smeceres sils” 
attīstīšana 

VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.3.1. 

R.209 

SAM 3.2.1. atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~179000
0) 

    1) Izveidota klinšu siena 
2) Izveidotas slaloma minitrases 
3) Izveidoti elektroniskie mērķi biatlona šautuvē 
4) Izveidota tehnikas un inventāra novietne 
5) Uzbūvēta sportistu māja 
6). Izveidots āra trenažieru un sporta spēļu 
laukumus (futbola utt.) 
7) Izveidota motokrosa trase 
8) Izveidotas telšu vietas 
9) Rekonstruēti pievedceļi un stāvlaukums 
10) B klases sertifikāta iegūšana sporta bāzei un 
sagatavoties A klases sertifikācijai 
11) Tautas slēpojuma trases izveide Madona-
Gaiziņkalns-Madona. 

2015 2018 

Sporta un 
atpūtas 
bāzes 
pārvaldnieks
, Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Sporta darba 
organizators 

44.2 Elektroniskā 
aprīkojuma 
nodrošināšana sporta 
un atpūtas bāzē 
„Smeceres sils” 

VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.3.1. 
R.209, 
R.223 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~30000) 
 

    Iegādāts elektroniskais aprīkojums sporta 
sacensību organizēšanai un treniņiem. 

2015 2017 

Pārvaldnieks
, Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Sporta darba 
organizators 

45 Prioritārā projekta ideja: Izveidot aktīvās atpūtas vietu ģimenēm ar bērniem. 
 Atpūtas zonas izveide 

pie Karjera ezera 
Madonā 

VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.3.1. 

R.218 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~300000
) 
 

    1)Izveidotas peldvietas, t.sk. bērniem. 
2)Izveidots glābšanas dienests. 
3)Ierīkotas ūdens atrakcijas. 
4)Uz ezera izbūvēta skatuve kultūras 
pasākumiem. 
5)Izbūvēts sanitārais mezgls, sakārtota 
elektroapgāde. 
6)Labiekārtota teritorija, t.sk. izveidoti 
rotaļlaukumi. 
7)Izveidots aktīvā sporta laukumu (futbola, 
volejbola). 
8)Ierīkotas ūdensslēpošanas trases. 

2015 2018 

Pārvaldnieks
, Attīstības 
nodaļa, 
Sporta darba 
organizators 
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46 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt esošās sporta infrastruktūras uzturēšanu un attīstīšanu. 
 Madonas pilsētas 

stadiona rekonstrukcija 
VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.3.1. 

R.212 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~460000
) 
 

    1)Ierīkoti sintētiskā seguma skrejceliņi (8 -taisnē 
un 6 celiņi apkārt). 
2)Ierīkota sanitārā infrastruktūra. 
3) Izveidoti 2 futbola treniņa laukumi. 
4) Sakārtots apgaismojums. 
5) Iegādāta pašvaldības īpašumā stadionam 
piegulošās teritorijas zeme. 
6) Izbūvētas ģērbtuves, sanitārās telpas, tiesnešu 
telpas. 

2015 2018 

Pārvaldnieks
, Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Sporta darba 
organizators 

47 Prioritārā projekta ideja: Popularizēt Madonu kā Ziemas sporta un aktīvās atpūtas centru nacionālā un starptautiskā līmenī. 
 Madonas novads-

Ziemas galvaspilsēta 
VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.3.2. 

R.222 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~304000
) 
 

    1)Izveidots inženiertehniskais nodrošinājums, 
t.sk., apgaismojums pilsētā un ziemas sporta 
trasēs un bāzēs. 
2)Izveidots Ziemas sporta karogs. 
3)Izstrādāts komplekss sporta un aktīvās atpūtas 
piedāvājums un veikta reklāmas kampaņa. 
 4)Izveidots daudzveidīgs sporta un kultūras 
pasākumu plāns. 

2015 2017 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Sporta 
nodaļa, 

48 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt pašvaldības iestāžu pieejamību visiem. 
 Vides pieejamība 

pašvaldības iestādēs 
VTP.3. 
RV.3.1. 
U.3.1.1. 

R.111. 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~15000) 
 

    1) Veikts pašvaldības iestāžu autits par vides 
pieejamības nodrošinājumu 
2) Rekonstruēta ieeja un kāpņu telpa Praulienas 
pagasta pārvaldē. 2015 2016 

Madonas 
novada 
pašvaldības 
Attīstības 
nodaļa, 
pagastu 
pārvaldnieki 

49 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt pašvaldības ēku energoefektivitāti 
 Energoefektivitātes 

paaugstināšana 
pašvaldības iestāžu ēkās 

VTP.4. 
RV.4.2. 
U.4.2.1. 
R.172. 
VTP.6. 
RV.6.2. 
U.6.2.2. 

R.277 

R.171 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~800000
) 

    Veikta siltināšana: 
1)PSIA „Madonas ūdens” administratīvā ēkai;  
2)Degumnieku kultūras namam. 
3)Madonas muzeja izstāžu zālēm. 
4) Ķultūras namu rekonstrukcija  

2015 2018 

Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Attīstības 
nodaļa 

50 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt kvalitatīvu kultūras infrastruktūru 
50.1 Madonas estrādes 

rekonstrukcija  
VTP.4. 
RV.4.2. 

 atbilstoši 
iepirkuma

    1)Rekonstrukcijas projekts izstrādāts 
2) Uzbūvēta estrāde 

2015 2018 
Pārvaldnieks
, Madonas 



N.p.k. Projekta nosaukums Atbilstība 
vidējā 
termiņa 
prioritātēm 

Papildinātī
ba ar 
citiem 
projektiem 
(norādīt 
projekta 
Nr.p.k.) 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) Projekta plānotie darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika 
posms 

Atbildīgais 
par projeka 
īstenošanu 
(sabiedrības 
partneris) 

Pašvaldī
bas 
budžets 

ES fondu 
finansēj
ums  

Privātais 
sektors 

Citi 
finansēj
uma 
avoti  

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācij
as ilgums 

U.4.2.1. 
R.169 

m 
(~261300
0) 

novada 
pašvaldība, 
Kultūras 
nodaļa, 
Attīstības 
nodaļa 

50.2 
Labiekārtotu vietu 
ierīkošana 
pārvietojamās estrādes 
novietošanai 

VTP.4. 
RV.4.2. 
U.4.2.1. 
R.185 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~15000) 

    1) Atjaunoti avārijas stāvoklī esošie pakāpieni 
Madonas estrādei. 
2) Ierīkotas labiekārtotas vietas pagastos 
pārvietojamās estrādes novietošanai 
3) Ozolu estrādes renovācija 

2015 2018 

Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Kultūras 
nodaļa 

50.3 

Kultūras namu 
rekonstrukcija 

VTP.4. 
RV.4.2. 
U.4.2.1. 
R.183,  
R.171 

 atbilstoši 
iepirkuma

m 
(~323000

0) 
 

    1)Izveidotas kultūras pasākumiem piemērotas 
telpas Praulienā (pamatskolā). 
2) Rekonstruēts kultūras nams:  
Jaunkalsnavā, Sarkaņu, Dzelzavas, Mārcienas, 
Ļaudonas, Vestienas pagastos. 

2015 2018 

Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Kultūras 
nodaļa 

51 Prioritārā projekta ideja: Uzlabot iedzīvotāju drošību un veicināt dzīves telpas sakārtošanu. 
 Ventilācijas iekārtu 

ierīkošana / uzstādīšana 
VTP.4. 
RV.4.2. 
U.4.2.1. 
R.182, 
VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.1.2. 
R.141, 
VTP.6. 
RV.6.2. 
U.6.2.2. 
R.277 

 

 atbilstoši 
iepirkuma

m 
(~60000) 

 

    Izveidota ventilācijas sistēma: 
a) Mētrienas kultūras namam,  
b) Madonas pilsētas kinoteātrim „Vidzeme”, 
c) Saieta nama ēkai,  
d) Mētrienas pamatskolai, 
e) Degumnieku kultūras namam, 
f) Jaunkalsnavas kultūras namam 

Sauleskalna kultūras namam. 
2015 2018 

Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Attīstības 
nodaļa, 
Izglītības 
nodaļa 

52 Prioritārā projekta ideja: Uzlabot senioru mūža izglītošanos un kultūras dzīves mantojuma nodošanu jaunajai paaudzei. 
 

Kultūras centra izveides 
Zalgauskā atbalstīšana 

VTP.4. 
RV.4.2. 
U.4.2.3. 
R.207 

 atbilstoši 
iepirkuma
m(~1000

0) 
 

    Renovēta Zalgauskas sporta zāle par jauniešu un 
senjoru dienas centru, pievienojot bibliotēkas 
infrastruktūrai 

2015 2016 

NVO, 
pārvaldnieks
, Madonas 
novada 
bibliotēka  
 



N.p.k. Projekta nosaukums Atbilstība 
vidējā 
termiņa 
prioritātēm 

Papildinātī
ba ar 
citiem 
projektiem 
(norādīt 
projekta 
Nr.p.k.) 

Indikatīvā 
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(EUR) 
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posms 
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par projeka 
īstenošanu 
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ES fondu 
finansēj
ums  

Privātais 
sektors 

Citi 
finansēj
uma 
avoti  

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācij
as ilgums 

53 Prioritārā projekta ideja: Veicināt kultūrvēsturisko apziņu un atbalstīt tūrisma attīstību. 
 Ekspozīcijas par 

Madonas novada vēsturi 
izveide 

VTP.4. 
RV.4.2. 
U.4.2.1. 

R.170 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~110000
) 

    Izveidota interaktīva ekspozīcija par Madonas 
novada vēsturi no senākiem laikiem līdz 
mūsdienām. 2015 2017 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Madonas 
muzejs 

54 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt pansionāta pakalpojumu pieejamību un to augstu kvalitāti 
 Veco ļaužu aprūpes 

centra izveide 
VTP.5. 
RV.5.1. 
U.5.2.2. 

R.257 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~900000
) 

    1)Veikta ēku/telpu piemērošana/ būvniecība 
(rekonstrukcija) pansionāta vajadzībām. 
2)Nodrošināta pilnvērtīga pansionāta iemītnieku 
aprūpe un labvēlīga psiholoģiskā un sociālā vide. 

2015 2018 
Madonas 
novada 
pašvaldība 

55 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un pacientu izmitināšanu 
 Pacientu viesnīcas 

izveidošana Madonas 
slimnīcā 

VTP.5. 
RV.5.1. 
U.5.1.1. 

R.229 

 atbilstoši 
iepirkuma

m 
 

    Izveidotas telpas Madonas slimnīcā pacientu 
viesnīcas vajadzībām. 

2015 2016 
SIA 
“Madonas 
slimnīca” 

56 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt bērnu veselības aprūpi un savlaicīgu veselības problēmu diagnosticēšanu 
 Pirmsskolas un skolas 

vecuma bērnu pilna 
veselības stāvokļa 
izmeklēšana 

VTP.5. 
RV.5.1. 
U.5.1.1. 

R.235 

 atbilstoši 
iepirkuma

m 
(~700000

) 
 

~70000    1)Sastādīts un saskaņots ar Madonas slimnīcu 
izmeklējumu plāns. Izveidot sistēmu. 
2)Veikta visu novadā dzīvojošo pirmsskolas 
vecuma bērnu plānveida pilna veselības stāvokļa 
pārbaude. 
3)Veikta visu novadā dzīvojošo skolas vecuma 
bērnu plānveida pilna veselības stāvokļa 
pārbaude. 

2015 2020 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
SIA 
“Madonas 
slimnīca” 

57 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt atbalstu topošajām māmiņām un palīdzību krīzes situācijās nonākušām ģimenēm ar bērniem. 
 Atbalsta sistēmas 

izveide topošajām 
māmiņām un krīzes 
centra ģimenēm ar 
bērniem izveide 

VTP.5. 
RV.5.1. 
U.5.2.1. 

R.243 

 atbilstoši 
iepirkuma

m 
(~20000) 

 

    1)Izveidota speciālistu atbalsta grupa. 
2)Izveidots topošo un jauno māmiņu atbalsta 
fonds. 
3)Uzlabota psiholoģiskā situācija ģimenēs ar 
maziem bērniem. 
4)Uzlabota uzturēšanās vide Gustavskolā krīzes 
situācijās nonākušām ģimenēm ar bērniem. 
5) Radītas jaunas darbavietas. 

2015 2017 
Madonas 
novada 
pašvaldība,  

58 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt dienas aprūpi iedzīvotājiem invalīdiem. 
 

Dienas aprūpes centra 
izveide Madonā 

VTP.5. 
RV.5.1. 
U.5.2.2. 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 

    1)Veikta dienas aprūpes centra izveides vietas 
izvēle Madonā. 
2)Sagatavots tehniskais projekts. 

2015 2017 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 



N.p.k. Projekta nosaukums Atbilstība 
vidējā 
termiņa 
prioritātēm 

Papildinātī
ba ar 
citiem 
projektiem 
(norādīt 
projekta 
Nr.p.k.) 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 
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Plānotais laika 
posms 

Atbildīgais 
par projeka 
īstenošanu 
(sabiedrības 
partneris) 

Pašvaldī
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ES fondu 
finansēj
ums  

Privātais 
sektors 

Citi 
finansēj
uma 
avoti  

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācij
as ilgums 

R.255 (~335000
) 
 

3)Izbūvēts un aprīkots dienas aprūpes centrs. 
4)Izveidotas specializētas darbnīcas klientiem. 
5)Iegādāts specializētais transports klientu 
apkalpošanai. 
6)Radītas jaunas darbavietas. 

Sociālais 
dienests 

59 Prioritārā projekta ideja: Uzlabot sociālās aprūpes infrastruktūru. 
 

Sociālo dzīvokļu izveide 

VTP.5. 
RV.5.1. 
U.5.2.2. 
R.258 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~700000
) 
 

    1) Rekonstruēti un iekārtoti sociālie dzīvokļi 
pašvaldības dzīvojamā fondā. 
2) Iegādāts aprīkojums. 

2015 2018 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Sociālais 
dienests 

60 Prioritārā projekta ideja: Attīstīt alternatīvos sociālo pakalpojumus – aprūpi mājās. 
 

Aprūpes mājās 
pakalpojumu 
pilnveidošana 

VTP.5. 
RV.5.1. 
U.5.2.1. 
R.249 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~150000
) 
 

    1) Iegādāts transportlīdzeklis mobilo sociālo 
pakalpojumu sniegšanai un samazinājušies 
sociālā dienesta ikdienas transporta izdevumi.  
2) Izveidota aprūpes mājās mobilā vienība un 
klients saņems sociālo pakalpojumu dzīves vietā.  
3) Radītas jaunas darbavietas.  
4) Samazinājušies izdevumi personu uzturēšanai 
ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā. 

2015 2017 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Sociālais 
dienests 

61 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt ar dzīvojamo platību novada iedzīvotājus un jaunos speciālistus. 
 

Pašvaldības dzīvojamā 
fonda atjaunošana un 
paplašināšana 

VTP.6. 
RV.6.4. 
U.6.4.1. 
R.292 

 atbilstoši 
iepirkuma

m 
(~221800

0) 
 

    1) Veikta pašvaldības dzīvojamā fonda 
paplašināšanas iespēju izpēte uz novadā esošo 
dzīvokļu bāzes. 
2) Veikts atsevišķu esošo pašvaldības dzīvokļu 
remonts. 

2015 2018 

Pārvaldnieki, 
UAN, 
Sociālais 
dienests, 
Attīstības 
nodaļa 

62 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt pievilcīgu un drošu dzīves vidi novadā. 
 

Graustu likvidēšana 

VTP.6. 
RV.6.5. 
U.6.5.1. 
R.305 

 atbilstoši 
iepirkuma

m 
(~50000) 

 

    1) Apzināti novada teritorijā esošie objekti 
avārijas stāvoklī un grausti. 
2) Piesaistīti ES struktūrfondi graustu 
likvidēšanai vai sakārtošanai. 
3) Likvidēti vai sakārtoti Madonas novadā esošie 
grausti un objekti avārijas stāvoklī. 

2015. 2020. 

Pārvaldnieki, 
Attīstības 
nodaļa, 
Uzņēmējdar
bības nodaļa 

63 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt sadzīves atkritumu savākšanu. 
 Atkritumu 

apsaimniekošanas 
sistēmas sakārtošana  

VTP.6. 
RV.6.3. 
U.6.3.1. 

 atbilstoši 
iepirkuma

m 

    1) Izvietoti dalītās atkritumu savākšanas 
konteineri publiskajās vietās un teritorijās 
novadā. 

2015 
 

 
 

2018 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 



N.p.k. Projekta nosaukums Atbilstība 
vidējā 
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Nr.p.k.) 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) Projekta plānotie darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika 
posms 

Atbildīgais 
par projeka 
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as 
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Projekta 
realizācij
as ilgums 

R.284,  
R.288 
R.283 

(~120000
) 
 

2) Atkritumu pārstrādes ražotnes tehniski 
ekonomiskā pamatojuma un būvniecības 
iespējamības izvērtēšana. 
3) Aktīva iedzīvotāju izglītošana un atkritumu 
šķirošanas popularizēšana, akciju, sacensību un 
citu aktivitāšu rīkošana. 
4) Uzturēta iniciatīva mainīt likumdošanu 
sadzīves atkritumu nodevas ieviešanai novadā. 

 
 
 

SIA 
“Namsaimni
eks” 

64 Prioritārā projekta ideja: Uzlabot sabiedrisko kārtību problemātiskajās transporta un sabiedriskajās vietās. 
 

Videonovērošanas 
sistēmas paplašināšana 

VTP.3 
RV.3.1. 
U.3.1.3. 
R.118 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~20000) 
 

    1) Transporta plūsmas kontrolei izvietotas 
videonovērošanas kameras uz krustojumiem, kas 
atrodas iebraucot pilsētā, izbraucot no pilsētas. 
2) Videokameras izvietotas publiskās vietās un 
vietās, kurās nepieciešama sabiedriskās kārtības 
uzraudzība un kontrole. 
3) Mobilā pārvietojamā nakts videonovērošana. 

2015 2017 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
IT nodaļa 

65 Prioritārā projekta ideja: Izveidot un uzturēt kvalitatīvu ielu infrastruktūru un uzlabot sabiedrisko drošību. 
 

Ielu infrastruktūras 
uzlabošana 

VTP.6. 
RV.6.1. 
U.6.1.1. 
R. 259, 
R.304 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~150000
0) 

    1)Avārijas stāvoklī esošo un uz ražošanas 
uzņēmumiem vedošo ielu un ceļu plānveida 
rekonstrukcija 
2) Ierīkots ielu apgaismojums novada 
apdzīvotajās vietās.(Liezēre, Ozoli u.c.) 

2015 2020 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Attīstības 
nodaļa 

66 Prioritārā projekta ideja: Uzlabot un attīstīt ūdensapgādi un kanalizācijas sistēmu Madonas novada ciemos un Madonā. 
 

Ūdensvadu un 
kanalizācijas tīklu 
paplašināšana. 
Notekūdeņu attīrīšanas 
ietaišu rekonstrukcija 
(Ūdenssaimniecību 
attīstība 
Austrumlatvijas upju 
baseinu pašvaldībās II 
kārta) 

VTP.6. 
RV.6.2. 
U.6.2.1. 
R.269, 

R.271, R.272, 
R.273, 
R.274. 

 

3439925,
98 

    Rekonstruēta kanalizācijas un ūdensapgādes 
sistēma:  

1) Vestiena, 
2) 1.Barkavas ciema ūdenssaimniecības II. 

kārta  
2.Barkavas ciema ūdenssaimniecības III. 
kārta, 

3) Aizpurves ciems II. kārta, 
4) Dzelzavas ciems II. kārta, 
5) 1. Jaunkalsnavas ciems I. kārta  

2. Jaunkalsnavas ciems II. kārta, 
6) Liezēres ciems II. kārta, 
7) Ozolu ciems II. kārta, 
8) Mētrienas ciems, 
9) Ošupes ciems, 
10) Poļvarkas ciems, 

2015 2017 

Madonas 
novada 
pašvaldība,  
Kalsnavas 
komunālais 
dienests 
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11) Sarkaņi, 
12) Kusas ciems II. kārta. 

67 Prioritārā projekta ideja: Veikt sagatavošanās darbus investīciju projektu piesaistei 
 

Atbalsta pasākumi 
investīciju projektu 
piesaistei 

VTP.2. 
RV.2.1. 
U.2.1.1. 

R.70, 
U.2.1.3. 

R.81, 
R.82 

 

atbilstoši 
iepirkuma

m 
(~100000

) 
 

    1)Veikti sagatavošanās darbi investīciju projektu 
piesaistei. 
2) Sagatavots tehniski ekonomiskais pamatojums. 
Izstrādāti topogrāfiskie materiāli un veikti 
izpildmērījumi investīciju projektu 
nodrošināšanai novada teritorijā. 
3)Sakārtotas īpašumtiesības investīcijas 
objektiem. 
 

2015 2017 

Attīstības 
nodaļa, 
Būvvalde, 
Uzņēmējdar
bības nodaļa 

68 Prioritārā projekta ideja: Paaugstināt dzīvojamā fonda energoefektivitāti. 
 

Pašvaldības ēku un 
objektu sakārtošana  

VTP.6. 
RV.6.2. 
U.6.2.2. 
R.277 

 
atbilstoši 

iepirkuma
m(~8000

00) 
 

    Paaugstināta ēku energoefektivitāte visās 
pašvaldības dzīvojamām mājām. 

2015 2018 

Novada 
teritoriālo 
vienību 
pārvaldnieks
, Attīstības 
nodaļa 

69 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt sociālās infrastruktūras pieejamību un pakalpojuma kvalitāti. 
 

Kapsētu izveide un 
sakārtošana 

VTP.6. 
RV.6.4. 
U.6.4.3. 
R.300- 
R.302. 

 
atbilstoši 

iepirkuma
m 

(~540000
) 
 

    1)Madonas pilsētā izveidoti jauni kapi vai 
paplašināta esošā Madonas pilsētas kapu 
teritorija. 
2)Mārcienas jaunie kapi izveidoti uz pašvaldības 
zemes. 
3) Krematorija izbūve Madonas pilsētā vai 
Madonas novada teritorijā 

2015 2017 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Attīstības 
nodaļa, 
Būvvalde 

70 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt kvalitatīvu un uz atjaunojamiem resursiem balstītu siltumapgādi. 
 

Koģenerācijas stacijas 
izbūve Cesvaines ielā 24 
vai 18b, Madonā 

VTP.1. 
RV1.1. 
U.1.1.3. 

R.11, 
VTP.6. 
RV.6.2. 
U.6.2.2. 
R.281 

 
atbilstoši 

iepirkuma
m 

(~600000
0) 

 

    1)Izveidota maksimāli lēta, uz atjaunojamiem 
kurināmā resursiem balstīta koģenerācijas stacija.  
2)Nodrošināta siltumapgādes pakalpojuma 
pieejamība un pietiekamība. 
3) Nodrošināts iespējami maksimāli zems 
siltumenerģijas tarifs. 
 

2015 2018 

Pārvaldnieks
, Madonas 
novada 
pašvaldība, 
komersants 

71 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt ar siltumapgādi apdzīvotās vietas. 
 Katlu māju iekārtu 

rekonstrukcija / 
VTP.6. 
RV.6.2. 

 atbilstoši 
iepirkuma

    Rekonstruēta siltumapgādes sistēma Mētrienas 
skolai, ciemam Ozoli, Barkava, Mārciena, 

2015 2017 
Madonas 
novada 



N.p.k. Projekta nosaukums Atbilstība 
vidējā 
termiņa 
prioritātēm 

Papildinātī
ba ar 
citiem 
projektiem 
(norādīt 
projekta 
Nr.p.k.) 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) Projekta plānotie darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika 
posms 

Atbildīgais 
par projeka 
īstenošanu 
(sabiedrības 
partneris) 

Pašvaldī
bas 
budžets 

ES fondu 
finansēj
ums  

Privātais 
sektors 

Citi 
finansēj
uma 
avoti  

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācij
as ilgums 

koģenerācijas staciju 
veidošana 

U.6.2.2. 
R.281 

m 
(~300000

0) 
 

Dzelzava, Aizpurve u.c. pašvaldība 

72 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt centralizētu siltumapgādes pieejamību. 
 

Siltumtrases izbūve 
Madonā  

VTP.6. 
RV.6.2. 
U.6.2.2. 
R.277 

 
atbilstoši 

iepirkuma
m 

(~30000) 
 

    Siltumtrašu izbūve ar mērķi paplašināt 
centralizētās siltumapgādes izmantošanas klientu 
loku. 

2015 2018 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
SIA 
“Madonas 
siltums” 

             
73 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt siltumapgādi apdzīvotajās vietās. 
 

Siltumapgādes 
problēmu atrisināšana 
Bērzaunes pagastā 

VTP.6. 
RV.6.2. 
U.6.2.2. 
R.281 

 atbilstoši 
iepirkuma

m 
(~70000) 

 

    Bērzaunes pagastā nodrošināta kvalitatīvas 
centralizētās siltumapgādes pieejamība. 

2015 2017 
Madonas 
novada 
pašvaldība 

74 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt siltumapgādi apdzīvotajās vietās. 
 

Siltumtrases un 
katlumājas 
rekonstrukcija Liezēres 
pagastā Ozolos 

VTP.6. 
RV.6.2. 
U.6.2.2. 
R.281, 
R.282 

 atbilstoši 
iepirkuma

m 
(~70000) 

 

    Rekonstruēta katlumāja un siltumtrase Ozolos. 

2015 2016 
Madonas 
novada 
pašvaldība 

75 Prioritārā projekta ideja: Veicināt enerģētisko kultūru audzēšanu, nodrošināt enerģētisko neatkarību. 
 

Enerģētisko kultūru 
apgūšana 

VTP.1. 
RV1.1. 
U.1.1.3. 

R.12 

 atbilstoši 
iepirkuma

m 
(~100000

) 
 

    

Enerģētisko kultūru apgūšana nodrošinās 
pastāvīgu kurināmās šķeldas ražošanu un 
piegādi. 

2015 2017 
Madonas 
novada 
pašvaldība 

76 Prioritārā projekta ideja: Izveidot pievilcīgu dzīves un atpūtas vidi. 
 

Madonas novada parku 
un skvēru sakopšana 

VTP.6. 
RV.6.4. 
U.6.4.2. 
R.299 

 atbilstoši 
iepirkuma

m 
(~20000) 

 

    

1) Apzināti novada parki un skvēri. 
2) Izstrādāti novada parku un skvēru 
labiekārtošanas projekti. 
3) Labiekārtoti parki un skvēri. 

2015 2020 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Attīstības 
nodaļa 
 
 



N.p.k. Projekta nosaukums Atbilstība 
vidējā 
termiņa 
prioritātēm 

Papildinātī
ba ar 
citiem 
projektiem 
(norādīt 
projekta 
Nr.p.k.) 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) Projekta plānotie darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika 
posms 

Atbildīgais 
par projeka 
īstenošanu 
(sabiedrības 
partneris) 

Pašvaldī
bas 
budžets 

ES fondu 
finansēj
ums  

Privātais 
sektors 

Citi 
finansēj
uma 
avoti  

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācij
as ilgums 

SM3 – “Dabiska un droša dzīves vide„ 
77 Prioritārā projekta ideja: Attīstīt un popularizēt vides izziņu un interaktīvo izglītību 
 

Ainavu veidošana un 
kopšana tūrisma 
maršrutu zonās 

VTP.6. 
RV.6.4. 
U.6.4.2. 
R.297, 
VTP.7. 
RV.7.2. 
U.7.2.5. 
R.337 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~20000) 
 

    1)Piesaistīts finansējumu un izstrādāts ainavu 
tematiskais plānojums. 
2)Sagatavots ainavu kopšanas plāns speciālistu 
vadībā. 
3)Veikta ainavu kopšana tūrisma maršrutu 
teritorijās. 
4)Iesaistīti zemju īpašnieki ainavu kopšanā. 
5)Tūristu plūsmas palielināšanās un novada 
popularitātes un atpazīstamības pieaugums. 
6) Izveidotas ainaviskas skatu vietas. 

2015 2017 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Tūrisma IC, 
PPP 

78 Prioritārā projekta ideja: Saglabāt un pilnveidot vides izziņas centrus, attīstīt iedzīvotāju izpratni par norisēm dabā, veicināt iedzīvotāju vides izglītību. 
 

Novada dabas dienu 
organizēšana 

VTP.8. 
RV.8.1. 
U.8.1.1. 
R.342 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~5000) 
 

    1) piesaistīts finansējums pasākuma “Novada 
dabas dienas” organizēšanai. 
2) Izveidots nacionāla mēroga pasākums ar 
ikgadējām tradīcijām, nosakot katru gadu citu 
tematiku. 
3) Popularizēts Madonas novads kā zaļākais un 
videi draudzīgākais Latvijā un Eiropā. 
4)Vietējo, augsti kvalificēto vides speciālistu 
piesaiste un iesaistīšana vides izglītībā un izziņas, 
dabas tūrisma attīstīšanā. 
5)Piesaistīti jauni speciālisti novadam. 
6)Iedzīvotāju dabas izpratnes attīstīšana un 
stiprināšana. 

2015 2017 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Tūrisma IC, 
piesaistot 
ārējos 
partnerus 

79 Prioritārā projekta ideja: Saglabāt un pilnveidot vides izglītības centrus novadā. 
 

Vides izglītības 
nometņu organizēšana 
jauniešiem un bērniem 

VTP.8. 
RV.8.1. 
U.8.1.1. 
R.343 

 atbilstoši 
iepirkuma
m(~6000
0) 
 

    1) Piesaistīts finansējums jauniešu un bērnu 
vasaras vides izglītības nometņu organizēšanai. 
2) Noorganizētas vismaz 3 novada, nacionālā un 
starptautiska mēroga vasaras nometnes gadā. 
3) Vietējo, augsti kvalificēto vides speciālistu 
piesaiste un iesaistīšana vides izglītībā un izziņas, 
dabas tūrisma attīstīšanā. 
4) Piesaistīti jauni speciālisti novadam. 
5) Bērnu un jauniešu dabas izpratnes, intelekta 
un fiziskās veselības stiprināšana. 
 
 

2015 2017 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Izglītības 
nodaļa, 
piesaistot 
partnerus 



N.p.k. Projekta nosaukums Atbilstība 
vidējā 
termiņa 
prioritātēm 

Papildinātī
ba ar 
citiem 
projektiem 
(norādīt 
projekta 
Nr.p.k.) 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 
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Pašvaldī
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ums  

Privātais 
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as 
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Projekta 
realizācij
as ilgums 

80 Prioritārā projekta ideja: Veicināt vides izglītību un izpratni par norisēm dabā. 
 

Dabas taku izveide  

VTP.8. 
RV.8.2. 
U.8.1.2. 
R.345 

 atbilstoši 
iepirkuma
m(~5000
0) 

    1) Sagatavots tematiskais dabas taku 
piedāvājums. 
2)Tematiskās dabas takas izveidotas Gaiziņkalnā, 
Lubāna dabas liegumā, gar Aiviekstes upi u.c. 
teritorijās. 
3) Takas aprīkotas ar informācijas un skatu 
vietām. 
4) Izveidots gida pakalpojumu serviss. 
5) Dabas vērošana no upes. 
6) Izveidota atraktīva skolnieku, zinātnieku un 
dabas tūristu dabas izziņas un izglītošanas 
infrastruktūra. 
7) Ornitologu un dabas vērotāju pasākumi. 

2015 2018 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Tūrisma IC, 
DAP, PPP, 
NVO 

81 Prioritārā projekta ideja: Attīstīt vides izziņas un tūrisma infrastruktūru. 
 

Vides izziņas un tūrisma 
pakalpojuma attīstīšana 

VTP.8. 
RV.8.1. 
U.8.1.2. 

R.341, R.344. 

 atbilstoši 
iepirkuma
m(~1000
00) 
 

    1)Izveidoti un attīstīti vides izziņas un 
informācijas centri (Gaiziņkalnā, Krustkalnu DR 
un citur).  
2) Izveidots plašs vides izziņas un tūrisma 
pakalpojuma piedāvājums pie Lubāna ezera. 

2015 2018 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Tūrisma IC, 
DAP, PPP 

82 Prioritārā projekta ideja: Attīstīt un popularizēt vides izziņu un interaktīvo izglītību 
 

Attālās novērošanas 
sistēmas izveide 
iedzīvotāju vides 

izglītošanā 

VTP.8. 
RV.8.2. 
U.8.2.2. 
R.353 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~28000) 
 

    1)Izveidota attālās novērošanas sistēma dabas 
objektos novadā (Lubāna ezers, Krustkalnu, Teiču 
dabas rezervāti, Gaiziņkalnā) kā izpētes, izglītības 
līdzekļus. 
2)Izveidots atraktīvs tūrisma mārketinga 
līdzeklis. 
3) Piesaistīti dabas un izziņas tūrisma cienītāji. 

2015 2016 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Tūrisma IC 

83 Prioritārā projekta ideja: Attīstīt, popularizēt un izplatīt laivu tūrismu. 
 

Laivošanas un 
mazizmēra kuģošanas 

līdzekļu infrastruktūras 
izveide 

VTP.8. 
RV.8.1. 
U.8.1.2. 

R.345, R.348, 
VTP.1. 
RV.1.3. 
U.1.3.2. 

R.54. 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~50000) 
 

    1) Veicināt laivu nomas punktu attīstību. 
2) Piesaistītas lauku viensētas ūdenstilpņu malās 
kempinga vietu nomai. 
3) Laivošanas popularizēšana un reklāmas stendu 
izvietošana. 
4) Ierīkota laivu piestātne Lubānas ezerā. 

 
 

2015 

 
 

2017 Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Tūrisma IC 

 

 



 

Tūrisma IC (TIC) – Tūrisma informācijas centrs 
UAN – Madonas novada domes Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa 
DAP – Dabas aizsardzības pārvalde 
PPP – privātā, publiskā partnerība 
SM – Satiksmes ministrija 
Degradētā teritorija ir vieta (teritorija (ne visos gadījumos ar negatīvu ietekmi uz vidi), ēka vai ēku komplekss), kas iepriekš 
tikusi izmantota vai apbūvēta, bet pašlaik pamesta vai netiek pilnīgi izmantota. Tā var būt nolaista vai piesārņota, neapdzīvota 
vai daļēji apdzīvota vai citādi izmantota teritorija, kurai ir negatīva kumulatīva ietekme uz apkārtējām teritorijām, vidi un 
vietējiem iedzīvotājiem. 
 


