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1.ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU

Pašvaldības nosaukums:

Madonas pilsētas dome

Pašvaldības juridiskā adrese:

Saieta laukums 1, Madona, LV 4801

PVN maksātāja reģistra kods:

LV 90000054572, reģistrācijas datums 10.06.1996.

Finanšu gads:

01.01.2005. – 31.12.2005.

Domes skaitliskais sastāvs:

11 deputāti

Domes priekšsēdētājs:

Andrejs CEĻAPĪTERS (no 20.03.2001.)

Domes priekšsēdētāja vietnieks:

Valentīns RAKSTIŅŠ (no 19.06.2003.)

Domes izpilddirektors:

Āris VILŠĶĒRSTS (no 31.08.1995.)

Domes Finanšu nodaļas vadītāja,
galvenā grāmatvede:

Biruta VINDELE (no 05.09.2000.)
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2. PAŠVALDĪBAS FINANSES
2.1. Informācija par Madonas pilsētas pašvaldības 2004. un 2005.gada budžeta izpildi un
2006.gada budžets
PAMATBUDŽETS
Rādītāji
KOPĀ IEŅĒMUMI t.sk.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis pār ēkām
Azartspēļu nodoklis
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi
Sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas
Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem
Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās palīdzības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Pārējie norēķini
Maksājumi no valsts pamatbudžeta
KOPĀ IZDEVUMI t.sk.
Vispārējie valdības dienesti
Izglītība
Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana
Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība
Brīvais laiks, sports, kultūra, reliģija
Kurināmā un enerģētikas dienesti un pasākumi
Lauksaimniecība, mežkopība
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti
Pašvaldību parādu procentu nomaksa
Pašvaldību norēķini ar valsts pamatbudžetu
Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem
Norēķini par citu pašvaldību sociālās palīdzības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem
Pārējie norēķini
Maksājumi izlīdzināšanas fondam
Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās pamatfunkcijās
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem
Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts
Finansēšana
Iekšējā finansēšana
No citām valsts pārvaldes struktūrām
Budžeta līdzekļu izmaiņas
budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
budžeta līdzekļu atlikums gada beigās
Pārējā iekšējā finansēšana

Izpilde pēc naudas
plūsmas principa
2004.g.
2005.g.
3077258
4067726
1274733
1487915
21285
20735
57671
81844
15085
24395
151941
177968
2139
2556
1615
15789
24400
254150

2006.gada
budžets
3446161
1665014
20015
80000
16000
178032
1000
7870

177121

202885

199646

165
13756
1337347

13720
1785769

1278584

3311373
157568
2406457
139208
246411
193388
26810
10810
10422
26022

3850779
239802
2247210
132363
375640
682538
13000
9823
10522
33866

3817631
284178
2234707
150751
268523
672685

15454

14958

18900

3001
30837
41643
3342

3256
35487
46791
5523

-234115
234115
234115
241500
3015
105516
102501
-10400

216947
-216947
-216947
93274
-299821
102501
402322
-10400

4000
31089
56678
4000
4181
-371470
371470
371470
-15452
397322
402322
5000
-10400

10885
10376
53978
12700
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Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem t.sk.
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz Ls
50 par 1 vienību iegāde
Grāmatu un žurnālu iegāde
Kredītu procentu nomaksa
Subsīdijas un dotācijas
Kapitālie izdevumi
Zemes iegāde
Investīcijas

3311373
1359995
315606
12389
305519

3850779
1528422
354629
18333
338750

3817631
1680463
403364
18458
358767

311418
16690
26022
186465
423069
10900
343300

342539
15527
33866
176030
354383
1300
687000

379605
17450
53978
232213
472551
200782

SPECIĀLAIS BUDŽETS

Rādītāji
KOPĀ IEŅĒMUMI t.sk.
privatizācijas fonds
autoceļu fonds
dabas resursu nodoklis
KOPĀ IZDEVUMI t.sk.
privatizācijas fonds
autoceļu fonds
dabas resursu nodoklis
Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts
Finansēšana
Budžeta līdzekļu izmaiņas
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
naudas līdzekļu atlikums gada beigās
Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem t.sk.
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz
Ls 50 par 1 vienību iegāde
Subsīdijas un dotācijas
Kapitālie izdevumi
Budžeta aizdevumi un atmaksas
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums t.sk.
Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
Finansēšana
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās
Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem t.sk.
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz
Ls 50 par 1 vienību iegāde
Grāmatu un žurnālu iegāde
Kapitālie izdevumi

Izpilde pēc naudas
plūsmas principa
2004.g.
2005.g.
168222
151421
33580
8735
130742
138791
3900
3895
153474
136405
17975
16991
130854
118856
4645
558
14748
15016
-14748
-15016
-14748
-15016
2709
17457
17457
32473
153474
136405
852
476
205
115
118364
87185
18166

2006.gada
budžets
180696
177696
3000
203997
197650
6347
-23301
23301
23301
32473
9172

203997

18655
-2768

5421
1722
52560
-11074

4684
5566
882
3882
3000

30959
8563
-22396
3000
25396

25396
25396
25396

5444

1595

4535

122

998
20
5950

820
20041
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2.2. Madonas pilsētas pašvaldības aizņēmumu saraksts uz 31.12.2005.g
Aizdevējs

Valsts
kase

Vides
investīciju
fonds
Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase

Aizņēmuma mērķis

Līguma
parakstīšanas datums

Aizņēmuma
atmaksas
termiņš

Aizņēmu- Aizņēmuma
ma
atlikums
līguma
pārskata
summa
perioda
beigās
139026
131300

Ģimnāzijas
uzturēšanas izmaksu
efektivitātes
paaugstināšana
Madonas pilsētas
Ģimnāzijas
rekonstrukcija
Madonas pilsētas
izglītības projektu
realizācijai
Madonas pilsētas
ģimnāzijas un
Mūzikas skolas
rekonstrukcija
Saieta laukuma
rekonstrukcija
Ielu apgaismojuma
rekonstrukcija

22.07.2002

20.06.2014.

20.08.2002

01.07.2012.

100000

68800

27.08.2003

20.09.2018.

200000

200000

13.05.2004

20.01.2021

241500

241500

12.05.2005

20.01.2023.

68000

68000

12.05.2005

20.01.2023

33000

33000

781526

742600

2.3. Madonas pilsētas pašvaldības pārskats par izsniegtajiem galvojumiem uz 31.12.2005.g
Aizdevējs

Aizņēmējs

Parakstīšanas
datums

A/S
LATEKO
banka
NEFCO

SIA „Madonas
siltums”

05.06.1998

Galvojuma Neatmaksātā
summa
summa, kurai
nav iestājies
noilguma
termiņš
05.06.2008
470000
209955

A/S „Madonas
ūdens”
SIA „Madonas
siltums”

09.10.1997

01.06.2009

347110

126681

22.11.2002

04.07.2022

378526

378526

SIA „Madonas
siltums”

07.01.1999

01.01.2009

155000

44868

SIA „Madonas
siltums”
SIA „Madonas

02.12.2003

28.11.2013

25000

19960

13.08.2004

13.08.2006

100000

99978

Ziemeļu
investīciju
banka
Vides
investīciju
fonds
A/S Baltic
Trust Bank
A/S Baltic

Atmaksas
termiņš
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Trust bank
A/S Parex
banka
A/S Parex
banka
A/S Parex
banka
A/S Parex
banka

siltums”
Privātpersona
(students)
Privātpersona
(students)
Privātpersona
(students)
Privātpersona
(students)

01.10.2004

1050

350

01.10.2004

1800

500

16.09.2004

2080

520

16.09.2004

2400

900

1482966

882238

2.4. Informācija par Madonas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uz 31.12.2005.g.
Rādītāji

Ls
17328
1026887
5398157
482486
118876
7043734

Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Citas celtnes un būves
Zeme
Pārējais nekustamais īpašums
Pavisam kopā
2.5. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Nosaukums
SIA „Madonas siltums”
SIA „Madonas namsaimnieks”
A/S „Madonas ūdens”
SIA „Madonas radio”
SIA Vidusdaugavas SPAAO
Pavisam kopā

Ieguldījuma lielums uz
31.12.2005
596059
143019
227661
1000
802
968541

Līdzdalība
s%
100
100
100
6,3
7

Ņemot vērā agrākajos gados ņemtos kredītus investīciju projektu realizēšanai, 2006.gada
budžets tiek apgrūtināts ar saistībām Ls 54521 apmērā. Potenciālās saistības, kas izriet no domes
sniegtajiem galvojumiem ir Ls 211260. Kopējais saistību apjoms – 11.34 % no plānotajiem
pamatbudžeta ieņēmumiem, neapdraud pašvaldības spēju veikt savas funkcijas, jo saistību
apjoma pieaugums pēdējos gados neapsteidz ikgadējo budžeta ienākumu daļas pieaugumu.
Par pašvaldības 2005.gada pārskatu, kurš ir apstiprināts ar Madonas pilsētas domes 2006.gda
______ lēmumu (protokols Nr.9, 30.punkts), ir saņemts pozitīvs atzinums gan no zvērinātā
revidenta, gan no Valsts kontroles pašvaldību revīzijas departamenta kolēģijas.
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3. IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN SPORTS
Izglītības un garīgās pilnveidošanas, kā arī fiziskās attīstības iespējas pilsētā nodrošina
šādas izglītības iestādes:
Uzturēšanas
Pedagoģisko
izdevumi no
Skolēnu
Nosaukums
pašvaldības
darbinieku
skaits
budžeta
skaits
Ls
Madonas Valsts ģimnāzija
384
37
69 997
Madonas pilsētas1.vidusskola
1100
75
143 569
Madonas pilsētas 2.vidusskola
525
47
163 384
Madonas vakara un neklātienes
140
28
5 627
vidusskola
PII „Kastanītis”
94
13
70 846
PII "Priedīte"
160
20
116 179
PII "Saulīte"
269
28
179 949
Madonas bērnu un jauniešu centrs
706
29
39 212
Madonas bērnu un jaunatnes sporta
840
31
49 519
skola
Madonas mūzikas skola
260
31
38 614
Madonas mākslas skola
122
6
18 443
Madonas izglītības iestāžu tīklā ir pārstāvētas dažādu līmeņu mācību iestādes. Madonas
pilsētas teritorijā darbojas arī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Madonas
studiju centrs, Daugavpils universitātes Madonas filiāle, SIA "Mācību centrs ABC", VBO
Profesionālās karjeras izvēles centrs, Madonas rajona Pieaugušo izglītības centrs, Madonas NVO
atbalsta centrs.
No finansējuma apjoma viedokļa ievērojamākais pasākums sporta materiālās bāzes attīstībai
2005.gadā bija iepirkuma procedūras (konkursa) realizācija un projektēšanas un būvniecības
līguma noslēgšana par sporta centra būvniecību 2006.gadā par kopējo summu Ls 2629701 Tika
veikta arī futbola laukuma rekonstrukcija pie Madonas pilsētas 2.vidusskolas, uzklājot tam
mākslīgās zāles segumu, šim nolūkam izlietojot Ls 29823, kā arī iegādāti paceļamie basketbola
grozi Madonas pilsētas1.vidusskolas sporta zālei.
Pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” par valsts dotācijas līdzekļiem (Ls 22 000) tika veikta
veco logu nomaiņa ēkas otrajam korpusam energoefektivitātes paaugstināšanai un vajadzīgās
temperatūras nodrošināšanai telpās.
No valsts budžeta saņemtā dotācija Ls 235000 izlietota Madonas pilsētas izglītības iestāžu
ēdināšanas bloku sakārtošanai.
2005.gadā saņemti no Finanšu ministrijas saņemti līdzekļi 65900 Ls apjomā 8.-9.janvāra
vētras radīto seku novēršanai. Ls 55000 tika izlietoti kultūras nama ēkas jumta atjaunošanai
nepieciešamo materiālu iepirkšanai, bet Ls 10900 - dzīvojamo ēku jumtu sakārtošanai.
Madonas Valsts ģimnāzijā 2005.gadā tika iekārtots informātikas kabinets. Šim pasākumam
tika izlietots valsts budžeta dotācija Ls 12000.
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Madonas Valsts ģimnāzija
2005.gada sākumā Madonas Valsts ģimnāzijā 350 izglītojamie 12 klašu komplektos tiek
realizētas 5 izglītības programmas:
pamatizglītības 2.posma;
vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena;
vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena;
vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā (komerczinību);
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena.
Skolā strādā 34 skolotāji un 10 tehniskie darbinieki. 2005. gada jūnijā ģimnāziju beidz 84
izglītojamie. 2005. gada septembrī mācību gadu uzsāk 384 izglītojamie.
2004./2005.m.g. noslēdzot, vidējais vērtējums kopumā ģimnāzijā bija 6.42. No visiem
vērtējumiem dažādos mācību priekšmetos augsts vērtējums (8, 9, 10 balles) ir 24% vērtējumu
10.- 12.klasēs un 30 % 7.klasēs. 2005.gadā sekmīgi nokārtoti visi valsts pārbaudes darbi.
Centralizētajos eksāmenos kopā A+B+C līmenis iegūts 77,3%, līmenis zemāks nekā
2003./2004.m.g. Labākie rezultāti ir ķīmijā un bioloģijā (100% A,B,C līmenis), angļu valodā (92,
54% A,B,C līmenis), ģeogrāfijā (90,91% A,B,C līmenis), Biznesa ekonomikas pamatos (86,41%
A,B,C līmenis), vācu valodā (80% A,B,C līmenis), krievu valodā (75% A,B,C līmenis).
No 84 absolventiem 77 jeb 92% turpina mācības augstskolās un koledžās, 1 arodvidusskolā, 6
absolventi strādā.
Madonas Valsts ģimnāzijai 2005.gadā piešķirta Draudzīgā aicinājuma ceļojošā gandarījuma
balva- Globuss.
Madonas Valsts ģimnāzijas jauktais koris (diriģente Aina Miezīte) un tautas deju kolektīvs
(vadītājs Andris Ezeriņš) piedalās 9. Latviešu skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Jauktais
koris lielās balvas izcīņā iegūst 1.vietu valstī.
Skolā darbojas 18 skolēnu mācību firmas. Īstenoti šādi projekti:
- Eiropas veselību veicinošo skolu projekts „Veselību veicinoša skola”
- Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projekts „Bērniem draudzīga skola”
- Yonior Achievement Latvija
- Sabiedrības Integrācijas fonds, ES Phare grantu programma, projekts „Kultūras dialogs”
- No 01.07.2005. līdz 30.06.2006. Eiropas sociālā fonda projekts „Profesionālās
orientācijas pasākumi Madonas rajona jauniešiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem”
- Veselības veicināšanas valsts aģentūras projekts „Nesmēķējošā klase”
- Projekts skolu līdzpārvaldēm „Kontakts”
- Līdzdalība sadarbības partneru statusā sabiedrības integrācijas fonda projektā „Latgales
poļu skolas- dažādu tautību skolotāju, skolēnu un viņu ģimenes locekļu savstarpējās
sapratnes un sadarbības veicinātājas”
- Līdzdalība pilotskolas statusā ES struktūrfondu nacionālās programmas projektā
„Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un
tehnoloģiju priekšmetos”.
2005.gada janvārī Madonas Valsts ģimnāzija sāk darbu renovētajā ēkā. Skolas ēkā ir 14
mācību telpas, tai skaitā specializētie kabineti ķīmijā, bioloģijā, fizikā, informātikā. Trīs klašu
telpas ir ar nepilnu vietu skaitu grupu darbam. Uzsākts darbs pie dabaszinātņu kabinetu
aprīkojuma nodrošināšanas.
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Līdzekļu izlietojums ģimnāzijas darbības nodrošināšanai
Finansējuma avoti
Summa Ls
2003.gadā
(skola dibināta
2003.gada 11.jūlijā)
Kopējais finansējums
55 607
t.sk.: - no valsts budžeta
34 500
-Pedagogu atalgojums
-Investīcijas
No pašvaldības budžeta
20 502
Ziedojumi, dāvinājumi
Telpu izīrēšana un citi maksas
605
pakalpojumi
Citi avoti- Eiropas struktūrfondu
projekti
Izmaksas no pilsētas budžeta uz 1
skolēnu gadā

Summa Ls
2004.gadā

170 316
114 980

54 232
2 547
1 100

Summa Ls
2005.gadā

232 208
126 078
23 358
12 000
63 100
2 390

5 464

5 282

155

164

Madonas pilsētas 2. vidusskola ir divplūsmu skola, kurā skolēni var iegūt izglītību gan
krievu, gan latviešu valodā. Skolā mācās vairāku tautību skolēni – latvieši, krievi, ukraiņi,
baltkrievi, čigāni, poļi, lietuvieši u.c.; 50% skolēnu ir no apkārtējiem pagastiem, kā arī audzēkņi
no citiem rajoniem.
2005. gadā Madonas 2. vidusskola nodrošināja mācību apguvi 5 programmās – pamatizglītības,
mazākumtautību pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena,
vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta sporta virziena un programmu vispārējās
vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu.
Skolas 2005.gada budžets - 154 000 latu, mērķdotācijas – ap 179 000 latu.
Skolā darbojas 11 dažādi interešu pulciņi.
2005. gadā Madonas 2. vidusskolas skolēni piedalījās visu līmeņu mācību olimpiādēs latviešu
valodā un literatūrā, vācu valodā, latviešu valodā mazākumtautībām, matemātikā, informātikā.
Skolai 2005. gadā bija izcili sasniegumi sportā – 3. vieta Vidzemes novadā vidusskolu grupā
volejbolā jauniešiem, kā arī citu līmeņu sacensībās volejbolā, orientēšanās sportā, futbolā,
basketbolā, krosā.
Skolēni piedalījušies arī dažādos rajona un valsts pasākumos zīmēšanā, skatuves runas konkursā,
militārajā stafetē u.c.
Pie savas profesionālās pilnveidošanās strādājuši arī skolotāji, mācoties maģistrantūrā – 10
skolotāji ieguva maģistra grādu.
2005. gadā iekārtots otrs datorkabinets, kapitāli izremontēts fizikas kabinets.
Madonas vakara un neklātienes vidusskola
Madonas vakara un neklātienes vidusskolā skolēni var apgūt šādas mācību programmas:
- vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma(neklātienes
apmācība) 31011013
- vispārējās pamatizglītības otrā līmeņa programma(7. – 9.klase) 12011112
9
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Skolas darbībai uz līgumu pamata tiek izmantotas Madonas 1.vidusskolas un Lubānas
vidusskolas telpas. Mācību procesa nodrošināšanai ir iespēja izmantot informātikas, ķīmijas,
fizikas un bioloģijas kabinetus. Skolas bibliotēka nodrošina skolēnus ar visām mācību grāmatām
atbilstoši programmai. Skolēniem ir iespēja mācību darbam izmantot datorus ar interneta
pieslēgumu.
Mācību stundas notiek 2 dienas nedēļā no 15.00 – 20.30, kā arī vienu dienu no 15.00 – 20.30
skolēni var saņemt konsultācijas
Skolā strādā 28 skolotāji, no tiem 4 ir ar maģistra grādu.
2005.gadā pamatskolu beidza 16 skolēni un vidusskolu beidza 24 skolēni. No pamatskolas
absolventiem 4 mācās vakarskolā un 4 arodskolā, bet vidusskolas absolventi turpina mācības
augstskolā.
Papildus mācību darbam skolēniem ir piedāvāti audzināšanas un izklaides pasākumi skolā un
ārpus tās. Skolā notiek klases vakari, Ziemassvētku eglīte, izlaidumi, izglītojošā rakstura
pasākumi, mācību ekskursijas. Jau trešo gadu skolēni ir iesaistīti rajona padomes projektos, kurus
īsteno vakarskola un BJC.
Skolā notiek Zinātnisko referātu konference 12.klasei, pamatskolas skolēni uzsākuši izstrādāt
atbilstoši spējām pētnieciskos darbus.
Skolēni izdod savu skolas avīzi „VAKARIŅŠ”.
Skolā notiek vecāku sapulces, kurās skola piedāvā noklausīties lietderīgās lekcijas psiholoģijā,
pedagoģijā, kā arī par pusaudžu fiziskās un garīgās attīstības problēmām.
Regulāri notiek skolēnu anketēšana par skolēna attīstības aktuāliem jautājumiem.
Esam gandarīti par 1. vietu rajona krievu valodas olimpiādē, sadarbību ar pašvaldību
sociālajiem dienestiem, skolotāju ieguldījumu skolēnu sasniegumu dinamikā, metodisko
materiālu izstrādāšanā ikdienas darbam, skolotāju tālākizglītības rezultātiem, skolas finansējumu,
bibliotēkas papildināšanu ar mācību grāmatām, absolventu tālākām gaitām.
Skola piedāvā konsultācijas skolas absolventiem – augstskolu studentiem.

Madonas bērnu un jaunatnes sporta skola
Madonas BJSS 2005.gadā ir akreditēta uz 6 gadiem un strādā ar 8 sporta veidu licencētām
sporta veidu programmām, kuras īsteno 32 kvalificēti sporta treneri. Audzēkņu skaits skolā ir
848. Sporta skolas grupas darbojas 14 Madonas rajona pašvaldībās. Licencētās programmas ir
šādos sporta veidos: basketbols-210 audzēkņi (zēni), volejbols-45 audzēkņi (meitenes), futbols87 audzēkņi (zēni), handbols-47 audzēkņi (zēni), vieglatlētika-189 audzēkņi (zēni un meitenes),
orientēšanās-48 audzēkņi (zēni un meitenes), distanču slēpošana -155 audzēkņi(zēni un
meitenes), biatlons-40 audzēkņi (zēni un meitenes).
Katru gadu tiek rīkots Madonas rajona sporta laureātu apbalvošanas pasākums, Madonas
pilsētas sporta svētku pasākums, turnīri sporta spēlēs.

Madonas pilsētas kultūras nams
2005.gadā Madonas pilsētas kultūras namā darbojās 34 kolektīvi ar 552 dalībniekiem. Mūsu
pilsētas kolektīvi ir piedalījušies rajona skatēs un visur esam ieguvuši godalgotas vietas.
Madonas Tautas teātris piedalījās republikas skatēs „Gada izrāde” ar N.Vētras– Muižnieces
„Dzirnavas” iestudējumu. Izrāde finālskatē ieguva prestižo „Gada izrāde” titulu un labākās gada
aktrises tituls piešķirts Ārijai Sīlei. 2005.gads ir zem IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
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svētku zīmes. Šeit republikas skatē mūsdienu deju grupa „Aliens” izcīna 2.un 3. vietu. Bērnu un
jauniešu teātru festivāla konkursā „Drošam pieder pasaule” 2005. gada 20.-21.maijā ar izrādi
„Sniega karaliene” iegūta Galvenā balva un naudas prēmija. Ar materiālu Madonas pilsētas
domes un Madonas rajona padomes atbalstu ārzemju braucienos 2005.gadā devās TDA
„Vidzeme” uz Sankt-Pēterburgu Krievijā, koris „Madona” uz Slovākiju, TDA „Vidzemes
seniori” Tranosu Zviedrijā, bērnu un jauniešu teātris Troškunai Lietuvā, kur katrs no šiem
kolektīviem pārstāvēja Latviju un ar saviem priekšnesumiem izraisīja patiesu interesi par sevi,
tādējādi liekot uzzināt arī par pilsētu Madonu, kas allaž sveštautiešiem izraisa patīkamu
pārsteigumu par tik skaistu nosaukumu. 2005.gadā esam organizējuši 218 dažādus pasākumus (
koncerti, izrādes, atpūtas un izklaides pasākumi, izstādes, dažādi mācību semināri u.c.
norises).Visi šie pasākumi pulcējuši 53353 apmeklētājus. Jāatzīmē, ka apmēram 70% norišu ir
bezmaksas. Tas iespējams sarīkojumu norisēs aktīvi iesaistot mūsu tautas mākslas kolektīvus,
kuri kopā ar saviem vadītājiem prot sagatavot ļoti kvalitatīvas programmas. Esam nodrošinājuši
Valsts svētku norises tautas tradīciju svētkus u.c.
2005.gads ir Madonas pilsētas kultūras nama ēkas 70. gadu jubileja, kas nosvinēta ar
pašdarbnieku veidotu koncertu „Zem viena jumta”, kurā izskanēja gan nopietni, gan nenopietni
kolektīvu sasniegumi, kā arī visa zāle ovācijām skanot piekrita pašdarbnieku viskvēlākajam
sapnim: „Pašiem savu autobusu!” Īpaši jāatzīmē kultūras nama filiāles darbība, kurā parādīti 124
kinoseansi, taču šajās telpās skatāmies ne tikai kino, te notiek atpūtas un izklaides pasākumi
tīņiem un jauniešiem, ļoti daudzi BJC rīkotie pasākumi skolniekiem no visa rajona. „Vidzemei”
iegādāti jauni skatītāju krēsli, kas ievērojami uzlabo skatītāju ērtības, ceļ šīs zāles vērtību izīrējot
telpas citām iestādēm un organizācijām.
Madonas pilsētas kultūras namā un filiālē „Vidzeme” strādā 40 darbinieki( ieskaitot pulciņu
vadītājus). Īpaši gribas uzteikt kolektīvu vadītāju darbu, jo strādāt ar dalībniekiem, kuriem darba
laiki bieži vien nesakrīt, tomēr radīt vienotu veselumu ir liels varēšanas apliecinājums. Liels
paldies viņiem par darbu un lai pietiek spēka turpināt.

Madonas Bērnu un Jauniešu centrs
Madonas BJC svarīgākie uzdevumi 2005.gadā bija:
1. Organizēt un koordinēt Madonas rajona dalībnieku piedalīšanos IX Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos.
2. Veicināt skolēnu pašiniciatīvu, attīstot radošās spējas un sadarbības prasmes pulciņu darbā.
IX Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Interešu izglītībā viens no lielākajiem un svarīgākajiem notikumiem 2005.gadā bija IX
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kur no Madonas rajona piedalījās 15
pašvaldības, 1249 dalībnieki no 16 rajona vispārizglītojošām skolām, Madonas Mūzikas skolas,
Bērnu un jauniešu centra, Madonas un Sarkaņu kultūras namiem, kā arī no 3 pirmsskolas
izglītības iestādēm. Madonas rajona IX Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komitejas
sastāvā bija Madonas BJC direktore L.Brenčeva
2005.gada septembrī 31 Madonas BJC pulciņā darbojās 728 bērni un jaunieši (t.sk. 44 bērni
ar īpašām vajadzībām), vecumā no 5 līdz 25 gadiem, 29 pedagogu vadībā.
Madonas BJC organizētie, nozīmīgākie pasākumi 2005.gadā:
Pulciņu darbu izstādes un pasākumi pulciņu bērniem Madonas BJC katru mēnesi;
Dienas nometne 1. – 5.kl. pulciņu dalībniekiem;
Konkursi skolēniem „Tehnika – tas ir interesanti” katru mēnesi;
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Rajona skolu pulciņu darbu izstādes;
Austrumvidzemes reģiona skatuves runas konkurss „Zvirbulis 2005”;
Erudītu konkursi pilsētas un rajona skolēniem;
Rajona mūsdienu deju un ritmikas konkurss „Modes ritmi” 11.02.2005.;
Rajona vokālo ansambļu, duetu un solistu konkurss „Do-re-mi” 03.03.2005.;
Rajona skolu teātru kolektīvu skate 14.03.2005.
Vidzemes novada mākslas svētki „Dažādā pasaule – 2005” 04.04.2005.
Rajona skolu koru skate 07.04.2005.;
Rajona tautisko deju kolektīvu skate 15.04.2005.;
Vidzemes novada novadpētniecības darba konference „Patriotiskās audzināšanas darbs skolā
un ārpusskolas iestādē Latvijas un Eiropas pilsoņa kontekstā” 25.04.2005.;
Rajona skolu koru II kārta 11.05.2005.;
Rajona skolēnu jauno ugunsdzēsēju un pirmās palīdzības sniegšanas sacensības 21.05.2005.;
Rajona tūrisma pulciņu sacensības 23.05.2005.
BJC pulciņu mācību gada noslēguma pasākums 30.05.2005.;
Vidzemes un Latgales novadu mazpulku projektu forums 08.10.2005.;
Vidzemes novada vizuālās mākslas pedagogu seminārs 26.10.2005.;
Katru mēnesi pasākums „Pie kamīna” pilsētas pensionāriem.
Pilsētā pulciņu bērni snieguši muzikālus priekšnesumus dažādos pasākumos, iesaistījušies
Ziemassvētku eglīšu organizēšanā. Pilsētas viesiem dodam iespēju darboties radošās darbnīcās,
sniedzam informāciju par BJC, vadam ekskursijas.
Metodiskais darbs
Katru mēnesi semināri BJC rajona skolu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā
(pieredzes braucieni uz Rēzeknes rajonu, Valsts jaunatnes iniciatīvu centru, 2 dienu
nometne);
Semināri koru, tautisko deju, mūsdienu deju, teātru, vizuālās mākslas pedagogiem;
Rajona skolēnu līdzpārvalžu darba koordinēšana;
Individuālas konsultācijas pulciņu pedagogiem, direktoru vietniekiem audzināšanas darbā,
klašu audzinātājiem.

Pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” 2005. gadā veica otrā korpusa logu nomaiņu,
savienojošās galerijas logu nomaiņu un kosmētisko remontu. Tika veikts arī virtuves bloka
remonts un iekārtu nomaiņa, kā arī 2. korpusa 1. stāva koridora kosmētiskais remonts.
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4. KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA
Siltuma un karstā ūdens apgādi, atkritumu savākšanu un noglabāšanu, ūdensapgādi un
notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu Madonas pilsētā veic pašvaldības dibinātie uzņēmumi.
Akciju sabiedrības „Madonas ūdens”
A/S „Madonas ūdens” veic iedzīvotāju un uzņēmumu apgādi ar dzeramo ūdeni un ūdeni
saimnieciskām vajadzībām, saimnieciskās kanalizācijas notekūdens novadīšanu un attīrīšanu
atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīviem.
Uz 2005.gada beigām ūdensapgādes pakalpojumus izmantoja 7186 cilvēki, jeb 76% no
iedzīvotāju kopskaita.
2005.gadā no artēziskajām akām paceltais ūdens daudzums ir bijis 392290 m3/gadā jeb vidēji
1075 m3/diennaktī.
Kopējais realizētais ūdens daudzums 2005.gadā ir bijis 249491 m3/gadā jeb vidēji 684 m3/
diennaktī. Tas norāda, ka realizētais ūdens patēriņš ir 66%, bet kopējais nerealizētais ūdens
daudzums (tehniskās vajadzības + neuzskaitītais patēriņš + zudumi tīklā) veido 34%. Tehniskām
vajadzībām filtru skalošanai atdzelžošanas stacijā patērētais ūdens 2005 gadā ir bijis 13817 m3
jeb 1151 m3/ mēnesī, kas ir 3.5 % no paceltā ūdens daudzuma. Aptuveni 30.5 % no saražotā
ūdens daudzuma ir uzskatāmi par zudumiem tīklos, no kuriem daļa ir neuzskaitītais ūdens
patēriņš (nelegāli pieslēgumi vai nelegāls patēriņš, ugunsdzēsība).
Lielākais dzeramā ūdens patērētājs ir iedzīvotāji, kopā 68 % no visa pārdotā ūdens. Iedzīvotāji
daudzdzīvokļu mājās gandrīz pilnībā (99% abonentu) norēķinājās par patērēto ūdeni atbilstoši
individuālo mērītāju rādījumiem, savukārt privātmājās mērītāji ir uzstādīti 93% abonentu.
Atbilstoši minētajiem datiem viens iedzīvotājs patērēja vidēji 65 litri ūdens diennaktī.
2005.gadā, 6163 iedzīvotāji jeb 65% no iedzīvotāju kopskaita saņēma centralizētās
notekūdeņu savākšanas pakalpojumus.
Novadīto notekūdeņu daudzums no dažādām patērētāju grupām uz NAI kopumā veido 218169
m³/gadā jeb 598 m³/diennaktī. Tai pašā laikā 2005.gadā NAI pieņemti attīrīšanai 331635 m³
notekūdeņu, jeb vidēji 909 m³/diennaktī., kas norāda, ka no kopējās kanalizācijas plūsmas uz
NAI aptuveni 44% ir virszemes infiltrācijas notekūdeņi. Šis rādītājs pieaug vai samazinās
atkarībā no sezonas rakstura un atkušņu - lietavu laikā notekūdeņu plūsma uz NAI pieaug līdz
3000-3500 m3/ diennaktī.
Uzņēmuma neto apgrozījums, salīdzinot ar 2004.gada rādītājiem, 2005.gadā palielinājies par
15% un sastādīja 258412 LVL (2004.gadā bija 223920 LVL).
Svarīgākie pasākumi 2005. gadā.
2005.gada pavasarī tika uzsākts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju
baseinu pašvaldībās, II kārta”. 2005.un 2006.gadā paredzēta tehnisko projektu un konkursu
dokumentācijas sagatavošana. Pasūtītājs minētajiem darbiem ir Vides ministrija. Pašreizējā
projekta stadijā uzņēmums ar finansējumu nepiedalās.
Ar 2005.gada 1.maiju uzņēmuma grāmatvedība no programmas Concorde pārgāja uz
programmu Navision, šajā programmā grāmatvedība ir sasaistīta ar pamatlīdzekļu uzskaiti,
nolietojuma aprēķināšanu, noliktavas uzskaiti, abonentu programmu (darbs uzsākts ar
1.septembri) un algu programmu (darbs uzsākts ar 2006.gadu).
Sākot ar septembri tika ieviesta arī jauna norēķinu sistēma par saņemto ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo daudzdzīvokļu mājās.
Tāpat kā iepriekšējos gadus arī 2006.gadā uzņēmums īpašu uzmanību pievērsīs jaunu klientu
piesaistīšanai un sniedzamo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.
Uzņēmuma finansiālās darbības gada rezultāts ir zaudējumi Ls 21782, ko plānots segt no
iepriekšējo gadu uzkrātajām rezervēm.
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Centralizētā siltumapgādes sistēma, ko apkalpo SIA “Madonas Siltums, nodrošina ar
siltumenerģiju 2140 dzīvokļus un 75 juridiskās personas. Dzīvojamo ēku kopējā apsildāmā
platība 2005.gadā bija 99 212 kvadrātmetri, bet publisko ēku 58 015 kvadrātmetri.
2005.gadā saražotas 44637 MWh un pārdotas 33 402 MWh siltumenerģijas. Šī siltumenerģijas
daudzuma saražošanai izlietota malka un atgriezumi 4053 kubikmetri par summu 23 204 Ls un
šķelda 81 044 berkubikmetri par summu 214 549 Ls. SIA “Madonas Siltums” kopējie ieņēmumi
bija 643 465 Ls, no tiem par pārdoto siltumenerģiju - 610 397 Ls. Vidējais strādājošo skaits
uzņēmumā 2005.gadā bija 51.
2005.gadā centralizētajai siltumapgādei ir pieslēgušies vairāki lieli objekti – SIA “ALVIRA”
veikals “Beta”, AS “DIĀNA” veikals “Mājai un Dārzam”. Ir izbūvēta siltumtrase 220 m garumā
uz Madonas 1.vidusskolu, kā arī trase 30 m garumā uz Mākslas skolu, kuras arī ir kļuvušas par
SIA „Madonas siltums” klientiem.
2005.gada 15.jūlijā Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators apstiprināja jauno
siltumenerģijas tarifu, kas ir 23,11 Ls/MWh (ar priekšnodokli) iedzīvotājiem, un 21,70 Ls/MWh
(bez PVN) juridiskām personām.
Ar 2005.gada jūniju tika aizsākta laba tradīcija – iedzīvotājiem, kuri iemaksā avansu par
siltumenerģiju, tika piedāvāta atlaide 3% gadā jeb 0,25% mēnesī no klienta iemaksātās summas.
Akcija guva atsaucību klientu vidū un uz 01.novembri avansā iemaksātā summa sasniedza 18
tūkstošus latu.
SIA „Madonas namsaimnieks” veic sauso sadzīves atkritumu savākšanu un noglabāšanu,
apkalpojot gan fiziskas, gan juridiskas personas Madonas pilsētā. Tika uzsākta SSA izvešana arī
no Sarkaņu pagasta un Praulienas pagasta. 2005. gadā atkritumu izgāztuvē „Lindes” tika
noglabāti 22098 m3 sausie sadzīves atkritumi. Tika uzsākta makulatūras šķirošana speciāli
paredzētos konteineros. Savāktā makulatūra tiek vesta pārstrādei uz Jēkabpili, 2005. gada oktobrī
kopumā tika savāktas 8,9 tonnas makulatūras.
Otrs uzņēmuma darbības virziens ir dzīvojamo māju apsaimniekošana. 2005. gadā uzņēmuma
apsaimniekošanā bija 103 dzīvojamās mājas, 60 no šīm dzīvojamām mājām ir noslēgti
pilnvarojuma līgumi ar dzīvokļu īpašniekiem. Apsaimniekošanā esošajām mājām tika sniegti
pakalpojumi par 174 000 latiem. Izmantojot dzīvojamām mājām piešķirtos bankas kredītus par
kopējo summu 33 400 lati, veikti ēku renovācijas darbi – jumta seguma nomaiņa Saules ielā 55
un Lazdonas ielā 22, jumta seguma nomaiņa un citi remontdarbi Saules ielā 40, jumta siltināšana,
jumta seguma nomaiņa un logu nomaiņa Rīgas ielā 17.
Vētras radīto seku novēršanai tika veikti jumtu remontdarbi Saules ielā 55, Priežu ielā 11,
Lazdonas ielā 5 no valsts dotācijas par kopējo summu 10 900 lati.
SIA „Madonas namsaimnieks” veic arī citus remontdarbus, ielu un laukumu uzturēšanu, bruģa
ieklāšanu, piedāvā transporta un tehnikas pakalpojumus, kas kopumā 2005. gadā sastādīja 77 443
latus.
Domes īpašuma uzturēšanas nodaļa 2005.gadā nodrošināja pilsētas labiekārtošanas darbu
izpildi un teritorijas ikdienas uzturēšanu. Šim nolūkam no pašvaldības budžeta tika izlietoti Ls
198615. Papildus pilsētas teritorijas ikdienas uzturēšanas darbiem tika veikti šādi darbi:
1. Kāpņu renovācija un labiekārtošanas darbi Biržu ielā un Raiņa ielas dzīvojamo māju kvartālā;
2. Ēku Blaumaņa 3 un Rīgas ielā 2 fasādes renovācija;
3. Bērnu rotaļu laukumu izveide pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Kalna ielā, Rīgas ielā
un Jaunlazdonas mikrorajonā.
4. Ielu apgaismojuma līniju remonts, izbūve:
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- Meža, Vidus un Lazdonas ielā;
- ielu apgaismojuma armatūru nomaiņa pret ekonomiskākām (115 armatūras) Parka, Augu,
Vidzemes, Strazdu un citās ielās;
- bojāto kabeļu līniju nomaiņa Valmieras ielā un vairākos Saules ielas posmos
5. Pilsētas kapu labiekārtošana:
- 2 jaunu ūdens ņemšanas vietu izbūve;
- kāpņu laukumu bruģēšana;
- kapličas jumta un sienu kapitālais remonts;
- darbi pie pilsētas kapu paplašināšanas;
- 8 atkritumu konteineru uzstādīšana kapu vajadzībām.
6. 2.pasaules kara karavīru apbedījuma vietas renovācija:
- apbedījuma vietu rekonstrukcija;
- apmaļu un izeju izbūve;
- laukumu līdzināšana;
- divu kāpņu izbūve;
- apstādījumu ierīkošana uz kapu laukiem;
- laukuma pie kapiem izbūve;
- gājēju ietves izbūve.
Ielu un ceļu uzturēšanas jomā 2005.gadā, izmantojot ceļu fonda līdzekļus Ls 118856, tika
nodrošināta ielu, ceļu un trotuāru uzturēšana. 2005.gadā tika paņemts aizņēmums no Valsts kases
Ls 33000 atsevišķu ielu apgaismojuma posmu rekonstrukcijai. Ielu apgaismojuma
rekonstrukcijas darbi veikti par Ls 34540. Darbi pie ielu apgaismojuma rekonstrukcijas
turpināsies 2006.gadā.
Tika uzsākta Saieta laukuma rekonstrukcija, saskaņā ar izstrādāto labiekārtošanas projektu izbūvēta oriģinālas konstrukcijas strūklaka un veikti sagatavošanas darbi laukuma seguma
ieklāšanai par kopējo summu 76017Ls. Saieta laukuma rekonstrukcijai 2005.gadā tika paņemts
aizņēmums no Valsts kases Ls 68000.

5. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA
Ievērojamākie pasākumi, ko 2006.gadā plānots veikt papildus pašvaldības iestāžu ikdienas
uzturēšanai ir:
- Sporta centra būvniecība
- Saieta laukuma rekonstrukcijas pabeigšana
- Kultūras nama ēkas rekonstrukcijas pirmās kārtas realizācija
- Pirmsskolas izglītības iestādes „Priedīte” energoefektivitātes projekta realizācija
- 2005.gadā uzsāktās izglītības iestāžu ēdināšanas bloku rekonstrukcijas programmas
pabeigšana
- informātikas kabineta izveidošana Madonas pilsētas 1. vidusskolā.
Ja tiks atbalstīts dalībai konkursā par ES finansējuma saņemšanu iesniegtais
energoefektivitātes projekts, būs nepieciešams ņemt kredītu šī projekta realizācijai nepieciešamā
priekšfinansējuma nodrošināšanai. Ir iesniegts projekta pieteikums finansējuma saņemšanai no
Valsts investīciju fonda apkures katla nomaiņai katlumājā Cesvaines ielā 24, lai pilnībā atteiktos
no mazuta izmantošanas apkurei. Projekta apstiprināšanas gadījumā darbi tiks veikti 2006.gadā.
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6. PASĀKUMI, KAS VEICINA IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU PAR PAŠVALDĪBAS
DARBĪBU UN IEDZĪVOTĀJU IESPĒJĀM PIEDALĪTIES LĒMUMU APSPRIEŠANĀ
Komunikācija ar iedzīvotājiem
Arī 2005. gadā Madonas pilsētas dome turpināja nodrošināt madoniešus ar informāciju par
pašvaldībā notiekošajiem procesiem un pieņemtajiem lēmumiem, izdodot informatīvo izdevumu
“Domes Vēstnesis”. Informācija par pašvaldību regulāri tika sniegta rajona laikrakstā “Stars”. Ar
pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem un aktualitātēm pašvaldībā varēja iepazīties arī internetā
www.madona.lv . 2005. gadā esam izveidojuši atsevišķu Madonas pilsētas sadaļu, kuru esam
papildinājuši ar vairākām apakšsadaļām.
Jau tradicionāli gada nogalē dome rīkoja ikgadējo tikšanos ar iedzīvotājiem mūzikas skolas
Laimas zālē, kuras laikā madonieši izteica savu viedokli, jautājumus un ierosinājumus
pašvaldības darbam. Tikšanās laikā klātesošie uzklausīja domes priekšsēdētāju, izpilddirektoru,
deputātus, kā arī speciālistus.
Jau tradicionāli iedzīvotāji tika aicināti izteikt ierosinājumus akcijā “Dāvā domei domu!”.
Iedzīvotājiem ir pieejams arī domes bezmaksas tālrunis 8000020.
Sabiedrisko aktivitāšu atbalstīšana
Turpinot pilsētas sakopšanas tradīcijas, dome organizēja iedzīvotāju braucienu uz rajona
stādaudzētavām un apmaksāja transporta izdevumus Puķu draugu saietam Varakļānos, tādējādi
veicinot un atbalstot arī privātīpašnieku aktivitātes teritorijas sakopšanā. Rudenī pilsētas
sakopšana vainagojas noslēguma pasākumā, kur pašvaldība apbalvo gan sakoptākā īpašuma
saimniekus, gan čaklākos komunālā dienesta darbiniekus, sētniekus.
Dome ir atvērta jebkuram pilsētas iedzīvotājam neatkarīgi no vecuma. Jau ierasts, ka
Pilsonības dienu ietvaros domi apmeklē Madonas Valsts ģimnāzijas visi klašu kolektīvi, kā arī
citu skolu audzēkņi. Sākot skolas gaitas, īpašus apsveikumus no domes saņem mazie
pirmklasnieki.

Madonas pilsētas domes izpilddirektors

Āris Vilšķērsts
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