APSTIPRINĀTS
Madonas pilsētas domes
31.05.2007. sēdē
(Protokols Nr. 8; 33. p .)

MADONAS PILSĒTAS DOME

2006.GADA
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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:

01.01.2006. – 31.12.2006.

Domes skaitliskais sastāvs:

11 deputāti (no 20.03.2001.)

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.)

Madonas pilsētas dome darbojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un 2005.gada
25.augustā apstiprināto domes nolikumu un izmanto tās rīcībā esošos naudas līdzekļus
saskaņā ar apstiprinātu budžetu minētajā likumā noteikto funkciju realizēšanas finansēšanai.
2006.gadā Madonas pilsētas dome ir nodrošinājusi visu likumā noteikto funkciju realizēšanu
un veikusi pasākumus, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju garantētu realizēšanu nākotnē.
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2. PAŠVALDĪBAS FINANSES
Informācija par Madonas pilsētas pašvaldības 2005. un 2006.gada budžeta izpildi un
2007.gada budžets
Budžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, saņemtie
maksājumi. Lielāko ieņēmumu daļu sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kura apmērs
pēdējo gadu laikā ir būtiski pieaudzis. Nenodokļu ieņēmumiem ir tendence katru gadu
palielināties, sakarā ar budžeta iestāžu sniegto maksas pakalpojumu palielinājumu.
Lielu daļu pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos sastāda maksājumi no valsts
pamatbudžeta, kas paredzēti investīciju projektu realizācijai, pedagoģisko darbinieku
atalgojumam. Norēķinu ar pašvaldību budžetiem daļa ir mainīga atkarībā no izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību iedzīvotājiem.
Lielāko īpatsvaru Madonas pašvaldības pamatbudžeta izdevumos veido izdevumi
izglītībai. Tāpat lieli izdevumi nepieciešami dzīvokļu un komunālajai saimniecībai.
Pašvaldības infrastruktūras attīstībai tiek piesaistīti valsts investīciju programmas līdzekļi,
aizņēmumi no Valsts kases, ES struktūrfondu līdzekļi.
Par pašvaldības 2006.gada finanšu pārskatu 2007.gada 11.aprīlī ir saņemts zvērināta
revidenta pozitīvs atzinums (pielikums Nr.1). Pārskats apstiprināts ar Madonas pilsētas domes
2007.gada 26.aprīļa lēmumu (pielikums Nr.2).

Rādītāji
PAMATBUDŽETS
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
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

Izpilde pēc naudas
plūsmas principa
2006.g.
2005.g.
4067726 3077258
1900787 1487915
20935
20735
88074
81844
40043
24395
228695 177968
2773
2556
9073
15789
8877

254150

2636612
6622
2409042
3850779
299851
2583289
135227
542195
1207660
290000
12180
18806

216605
13720
1785769
3850779
239802
2247210
132363
375640
682538
13000
9823
10522

2007.gada
budžets
4502938
2395139
20542
80633
31800
250621
1000
4000

252360
6500
1460343
5381650
405901
2931858
187205
448154
1076794
14000
26421
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Pašvaldību parādu procentu nomaksa
25663
Pašvaldību norēķini ar valsts pamatbudžetu
Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem
13565
Norēķini par citu pašvaldību sociālās palīdzības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem
4552
Pārējie norēķini
41296
Maksājumi izlīdzināšanas fondam
56678
Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās pamatfunkcijās
3183
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem
Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts
-298276
Finansēšana
298276
Iekšējā finansēšana
298276
No citām valsts pārvaldes struktūrām
884548
Budžeta līdzekļu izmaiņas
-364612
Pārējā iekšējā finansēšana
-221660
Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem t.sk.
5234145
Atalgojumi
1959822
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
458677
Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
16525
Pakalpojumu apmaksa
410958
Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz
Ls 50 par 1 vienību iegāde
453613
Grāmatu un žurnālu iegāde
19065
Kredītu procentu nomaksa
25663
Subsīdijas un dotācijas
197507
Kapitālie izdevumi
721533
Zemes iegāde
0
Investīcijas
970782
SPECIĀLĀ BUDŽETA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS
KOPĀ IEŅĒMUMI t.sk.
242839
privatizācijas fonds
18439
autoceļu fonds
220694
dabas resursu nodoklis
3706
KOPĀ IZDEVUMI t.sk.
270451
privatizācijas fonds
27303
autoceļu fonds
240648
dabas resursu nodoklis
2500
Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts
-27612
Finansēšana
27612
Budžeta līdzekļu izmaiņas
27612
Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem t.sk.
270451
Atalgojumi
18742
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
4515
Pakalpojumu apmaksa
121491
Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz
Ls 50 par 1 vienību iegāde
91189
Subsīdijas un dotācijas
6708
Kapitālie izdevumi
16921
Zemes iegāde
10885
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33866

92887
20320

14958

17842

3256
35487
46791
5523

7700
47611
98457
6500

216947
-216947
-216947
93274
-299821
-10400
3850779
1528422
354629
18333
338750

-878712
878712
878712
-921604
-42892
5381650
2177240
631726
28829
663997

342539
15527
33866
176030
354383
1300
687000

389368
23992
92887
278620
1094991

151421
8735
138791
3895
147479
28065
118856
558
15016
-15016
-15016
147479
476
115
87185

402403

5421
1722
52560

168845

401403
1000
401403
401403
1000
-1000
-1000
406681
35228
8486
174122

20000

Budžeta aizdevumi un atmaksas
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums t.sk.
Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
Finansēšana
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

-11074
46611
66729
20118

30959
8563
-22396

13847

1595

1688

998
20
5950

51194

5278
-5278
5278
5278

Madonas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžets
Rādītāji
PAMATBUDŽETS
KOPĀ IEŅĒMUMI t.sk.
Ienākumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
Azartspēļu nodoklis
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Valsts(pašvaldības) nodevas un kancelejas nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti
Budžeta iestāžu ieņēmumi
KOPĀ IZDEVUMI t.sk.
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Atpūta , kultūra , reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM t.sk.
Atalgojums
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas
Procentu izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām
uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība
Finansēšana
Naudas līdzekļi un noguldījumi ( atlikuma izmaiņas)
Pieprasījuma noguldījumi
Aizņēmumi

Summa Ls
4502938
2395139
20542
80633
31800
4000
2600
1000
318778
1400425
248021
5381650
690718
15349
26421
462154
1076794
2931858
178356
5381650
2192371
611056
1112537
1050
92887
1098019
80000
193730
878712
921604
921604
-42892
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SPECIĀLAIS BUDŽETS
IEŅĒMUMI t.sk.
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu ( ielu) fonda līdzekļi
IZDEVUMI t.sk.
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Atpūta, kultūra, reliģija
Sociālā aizsardzība
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM t.sk.
Atalgojums
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Finansēšana
Naudas līdzekļi un noguldījumi( atlikuma izmaiņas)

402403
1000
401403
406681
401886
2910
430
406681
35228
8486
174122
20000
4278
4278

Madonas pilsētas pašvaldības aizņēmumu saraksts uz 31.12.2006.g
Aizdevējs

Valsts kase

Vides
investīciju
fonds
Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase

Aizņēmuma mērķis

Līguma
parakstīšanas datums

Aizņēmuma
atmaksas
termiņš

Aizņēmuma līguma
summa

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
Madonas pilsētas
Kultūras nama I kārtas
rekonstrukcija
Madonas pilsētas
sporta halles I kārtas
būvniecība

22.07.2002

20.06.2014.

139026

Aizņēmuma
atlikums
pārskata
perioda
beigās
115848

20.08.2002

01.07.2012.

100000

58400

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

02.10.2006

20.01.2023

350000

350000

02.10.2006

20.01.2023

550000

550000

1681526

1616748
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Madonas pilsētas pašvaldības pārskats par izsniegtajiem galvojumiem uz 31.12.2006.g
Aizdevējs

Aizņēmējs

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Galvojuma
summa

A/S LATEKO
banka
NEFCO

SIA „Madonas
siltums”
A/S „Madonas
ūdens”
SIA „Madonas
siltums”
SIA „Madonas
siltums”
SIA „Madonas
siltums”
SIA „Madonas
siltums”
SIA „Madonas
siltums”
Privātpersona
(students)
Privātpersona
(students)
Privātpersona
(students)
Privātpersona
(students)

05.06.1998

05.06.2008

470000

Neatmaksātā
summa, kurai
nav iestājies
noilguma
termiņš
186630

09.10.1997

01.06.2009

347110

90486

22.11.2002

04.07.2022

378526

378526

07.01.1999

01.01.2009

155000

28552

02.12.2003

28.11.2013

25000

17440

13.08.2004

13.08.2006

100000

98780

2808.2006

27.08.2016

105000

48000

01.10.2004

1050

344

01.10.2004

1800

590

16.09.2004

2080

520

16.09.2004

2400

1380

1587966

851248

Ziemeļu
investīciju banka
Vides investīciju
fonds
A/S Baltic Trust
Bank
A/S Baltic Trust
bank
SEB Latvijas
Unibanka
A/S Parex banka
A/S Parex banka
A/S Parex banka
A/S Parex banka

Informācija par Madonas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uz 31.12.2006.g.
Rādītāji

Ls
23711
1372862
6013750
426452
101316
7938091

Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Citas celtnes un būves
Zeme
Pārējais nekustamais īpašums
Pavisam kopā

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Nosaukums
SIA „Madonas siltums”
SIA „Madonas namsaimnieks”
A/S „Madonas ūdens”
SIA Vidusdaugavas SPAAO
Pavisam kopā

Ieguldījuma lielums uz
31.12.2006
29408
150305
584306
2062
766081

Līdzdalības
%
100
100
100
7
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2006.gada investīciju apjoms un finansējuma avoti
Pašvaldības līdzekļi
Objekta nosaukums

PII "Priedīte" renovācija
Madonas sporta centra izbūve
PII "Priedīte" mēbeles
PII "Saulīte" rotaļu laukuma
rekonstrukcija
Madonas pilsētas 2.vidusskolas datoru
iegāde
Madonas pilsētas 1.vidusskolas
datorkabinets
BJS Šaha un dambretes pulciņš
Mūzikas skola instrumentu iegāde
BJSS inventāra iegāde
Teritorijas plānojuma grozījumu
izstrāde
SIA "Madonas siltums"
Kultūras nama rekonstrukcija
Izglītības iestāžu ēdināšanas bloku
sakārtošana
Automātisko siltummezglu piegāde un
uzstādīšana

Investīcijas
kopā
151 130
1 007 000
1 000

Valsts
dotācijas
No budžeta
50 348
57 000

Kredīts
550 000

100 782
400 000
1 000

4 000

4 000

1 500

1 500

10 330

10 330

500
1 000

500
1 000

500

500

4 000
290 000
554 693

24 693

4 000
290 000
180 000

3 100

3 100

5 563

5 563

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija
Saieta laukuma rekonstrukcija
Nekustamā īpašuma Madonā, Gaujas
ielā 37 iegāde

20 600
82 341

20 600
32 300

65 000

Kapu labiekārtošana
Grāmatvedības programma
Ietvju bruģēšana
Smeceres sila bāze
2.vidusskolas sporta laukums
Tenisa laukums
Skvērs pie kultūras nama
Rotaļu laukums

8 315
27 459
69 518
37 230
4 924
10 686
3 002
1 533

65 000
8 315

2 364 924

350 000

Ziedoju
mi

50 041

27 459
69 518
37 230
4 924
10 686

389 277

8

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

900 000

1 021 071

3 002
1 533
54 576

Investīciju apjoma pieaugums laika posmā no 2002.gada līdz 2006.gadam un sadalījums
pa finansēšanas avotiem attēlots grafikā.
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3. PAŠVALDĪBAS VADĪBA
Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs,
Madonas pilsētas dome izveidojusi šādas pastāvīgās komitejas:
- Finanšu un Attīstības komiteju
- Izglītības, kultūras un sporta komiteju
- Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komiteju
Pašvaldības funkciju realizēšanai ir izveidotas šādas pašvaldības iestādes un
kapitālsabiedrības:
Madonas Valsts ģimnāzija,
Madonas pilsētas 1.vidusskola,
Madonas pilsētas 2. vidusskola,
Madonas vakara un neklātienes vidusskola,
Madonas mūzikas skola,
Madonas mākslas skola,
Madonas bērnu un jaunatnes sporta skola,
Madonas bērnu un jauniešu centrs,
Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Kastanītis”,
Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Priedīte”,
Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”,
Madonas pilsētas kultūras nams un filiāle „Vidzeme”,
Madonas pilsētas būvvalde,
Madonas bāriņtiesa.
A/S Madonas ūdens
SIA Madonas namsaimnieks
SIA Madonas siltums

Atsevišķu pašvaldībai uzdoto funkciju pildīšanai no deputātiem, domes pārvaldes
darbiniekiem un citiem Madonas pilsētas balsstiesīgajiem iedzīvotājiem ir izveidotas šādas
komisijas un darba grupas:
- vēlēšanu komisija.
- administratīvā komisija;
- bāriņtiesa
- zemes un denacionalizācijas komisija;
- pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija;
- dzīvokļu jautājumu komisija;
- iedzīvotāju dzīves apstākļu apsekošanas darba grupa;
- pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija;
11
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- koku ciršanas komisija;
- administratīvo aktu strīdu komisija;
- pašvaldības iepirkuma komisija;
- būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija;

Pilsētas domes lēmumu izpildi nodrošina pašvaldības administrācijas darbinieki saskaņā
ar domes pārvaldes shēmu un štatu sarakstu, kas tiek apstiprināts ik gadu ar atsevišķu domes
lēmumu. Pavisam Madonas pilsētas pašvaldības administrācijā strādā 36 speciālisti. Domē ir
izveidotas šādas nodaļas:
- Vispārējā nodaļa;
- Finanšu nodaļa;
- Attīstības nodaļa;
- Dzimtsarakstu nodaļa;
- Domes īpašuma uzturēšanas nodaļa;
- Sociālais dienests.

Domes pārvaldes struktūrā 2006.gadā tika izdarītas atsevišķas izmaiņas – attīstības un
komunālās saimniecības nodaļa tika sadalīta un no tās izveidotas divas nodaļas – Attīstības
nodaļa un Īpašuma uzturēšanas nodaļa.
Lai uzlabotu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanas kontroli un racionālāk izmantotu
kadrus, pilnībā tika veikta pāreja uz centralizēto grāmatvedības uzskaiti visām pašvaldības
iestādēm. Lai atvieglotu darbu finanšu un grāmatvedības speciālistiem un nodrošinātu
grāmatvedības uzskaites sistēmas atbilstību normatīvo aktu prasībām, tika iegādāta
grāmatvedības uzskaites programma „Apvārsnis 2”, kuras apguve un ieviešana turpinās
2007.gadā. Programmas iegāde tika finansēta no RAPLM mērķdotācijas līdzekļiem Ls 27459
apjomā

12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

4. IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN SPORTS
Izglītības iestādes, kas pilsētā nodrošina izglītības un garīgās pilnveidošanas, kā arī
fiziskās attīstības iespējas, raksturo šādi galvenie rādītāji:
Skolēnu
skaits

Gada budžets

Madonas Valsts ģimnāzija

381

280 751

Madonas pilsētas1.vidusskola

1066

607 882

Madonas pilsētas 2.vidusskola

538

415 330

Madonas vakara vidusskola

139

47 095

PII „Kastanītis”

88

90 635

PII "Priedīte"

161

300 849

PII "Saulīte"

277

259 426

Madonas bērnu un jauniešu centrs

732

117 702

Madonas bērnu un jaunatnes sporta
skola

840

163 050

Madonas mūzikas skola

264

191 505

Madonas mākslas skola

130

58 460

Nosaukums

tūkst. Ls

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.
Madonas Valsts ģimnāzija
2006. gadā Madonas Valsts ģimnāzijā
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 39 skolotāji un 14
tehniskie darbinieki.
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42,5% izglītojamo ir no Madonas pilsētas, pārējie no citām pašvaldībām.
2005./2006.m.g. noslēdzot, vidējais vērtējums kopumā ģimnāzijā 6.8. No visiem vērtējumiem
dažādos mācību priekšmetos augsts vērtējums (8, 9, 10 balles) ir 26,4% vērtējumu 10.12.klasēs. No 111 absolventiem 105 jeb 95% turpina mācības augstskolās un koledžās, 2
arodvidusskolā, 4 absolventi strādā.
Skolēni guvuši panākumus mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos rajonā, valstī,
valsts ģimnāziju vidū, novadā.
Par panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos Madonas Valsts
ģimnāzijai 2006.gadā piešķirta Draudzīgā aicinājuma ceļojošā balva – Pūce (sapņu balva).
Madonas Valsts ģimnāzijas jauktais koris (diriģente Aina Miezīte) piedalījās Latvijas
kultūras dienās Slovākijā, skolēnu mācību firma „Speedi” ieguva 1. vietu valstī un pārstāvēja
Latviju Starptautiskā konkursā Šveicē, bet 10.b klases skolēns Artūrs Gruduls ieguva zelta
medaļu Eiropas Savienības Dabaszinību olimpiādē Briselē un bronzas medaļu Starptautiskajā
bioloģijas olimpiādē Argentīnā. Visi starptautiskie panākumi gūti ar Madonas pilsētas domes
finansiālu atbalstu.
Madonas Valsts ģimnāzijas skolotāji veic Metodisko darbību rajonā un valstī.
Skolotāja Ārija Fārte ir līdzautore Metodiskajam palīglīdzeklim pedagogu profesionālās
meistarības pilnveides kvalitātes izvērtēšanai. Krievu valodas skolotāja Aija Šmeisa strādā pie
uzdevumu krājuma sastādīšanas krievu valodā.
Jauktā kora vadītāja Aina Miezīte 2006. gadā apbalvota ar Atzinības krusta zelta goda
zīmi par ieguldījumu skolēnu izglītošanā kultūrizglītības programmā.
Madonas valsts ģimnāzijas dalība projektos :
-Eiropas veselību veicinošo skolu projekts „Veselību veicinoša skola”;
-Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projekts „Bērniem draudzīga skola”;
-Junior Achievement Latvija no 01.11.2006. līdz 30.04.2007.
-Eiropas sociālā fonda projekts „Profesionālās orientācijas pasākumi Madonas
rajona jauniešiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem 2. kārta”;
-Veselības veicināšanas valsts aģentūras projekts „Nesmēķējošā klase”;
-projekts skolu līdzpārvaldēm „Kontakts”;
-kā sadarbības partneri Sabiedrības integrācijas fonda projektā „Latgales poļu
skolas- dažādu tautību skolotāju, skolēnu un viņu ģimenes locekļu savstarpējās sapratnes un
sadarbības veicinātājas”;
-pilotskola ES struktūrfondu nacionālās programmas projektā „Mācību satura
izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos”.
2006./2007 mācību gadu Madonas Valsts ģimnāzija uzsāk ar papildus telpām Raiņa
ielā 6 (4 mācību telpas un skolotāju telpa), bet ģimnāzijas ēkā paplašināti un izremontēti
bioloģijas un fizikas kabineti. Skolas ēkā ir 12 mācību telpas, tai skaitā specializētie kabineti
ķīmijā, bioloģijā, fizikā, informātikā. Trīs klašu telpas ir ar nepilnu vietu skaitu grupu darbam.
Turpinās darbs pie dabaszinātņu kabinetu aprīkojuma nodrošināšanas.
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Madonas 1.vidusskola
Madonas pilsētas 1.vidusskolā veikta
virtuves renovācija un iekārtu nomaiņa kā arī
izveidots trešais datoru kabinets.
Apstiprināti un tiek īstenoti projekti:
Profesionālās orientācijas un konsultēšanās
pasākumi Madonas pilsētas 1.vidusskolā;
Madonas rajona
vidusskolas skolotāju
kompetenču
pilnveidošana IKT un
psiholoģija; anti RASISMS.

Madonas pilsētas 2. vidusskola

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. Madonas pilsētas 2.Viduskolas futbola
laukumam tika uzklāts mākslīgais segums, kas
uzlabos skolēnu iespējas attīstīt savu fizisko
sagatavotību.

Madonas vakara vidusskola
Skolēniem ir piedāvāti audzināšanas un izklaides pasākumi skolā un ārpus tās. Skolā
notiek klases vakari, Ziemassvētku eglīte, izlaidumi, izglītojošā rakstura pasākumi, stundas
atbilstoši jomai rajona iestādēs, mācību ekskursijas. Jau trešo gadu skolēni ir iesaistīti rajona
padomes projektos, kurus īsteno vakarskola. Skolā notiek Zinātnisko referātu konference
12.klasei, pamatskolas skolēni, atbilstoši spējām, uzsākuši izstrādāt pētnieciskos darbus un ir
īstenojuši projektu „Esmu piederīgs ģimenei, darbam, valstij”. Skolēni izdod savu skolas avīzi
„VAKARIŅŠ. Skolotāji piedalās projektā „IKT pielietojums mācību procesā”
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.
15
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PII „Priedīte”
Pirmsskolas izglītības iestādē „Priedīte” no 2006. gada jūnija līdz oktobrim ir veikti
renovācijas darbi, kuru ietvaros tika siltinātas ārsienas, ierīkota ventilācijas sistēma un
ugunsdrošības trauksmes signalizācija, pārbūvēts virtuves bloks, nomainītas ārdurvis, ierīkots
ēkas ārējais apgaismojums un pārbūvēta ēkas vienstāvīgā korpusa siltumapgādes sistēma.
Kopumā šie darbi izmaksājuši 151 130 LVL.
No 2006. gada marta līdz novembrim ir realizēts Madonas rajona padomes atbalstītais
pieaugušo izglītības projekts bērnu vecākiem un iestādes pedagogiem „Sevis un citu
izglītošana – ieguvums visiem”.
2006. gadā tika organizētas mācību ekskursijas bērniem uz Gaiziņkalnu un
R.Blaumaņa muzeju „Brakos”. 2006. gada maijā sasniegumi bērnu mākslinieciskajā darbībā
tika prezentēti atskaites koncertā Madonas kultūras namā. Tāpat tika organizēti metodiskie
pasākumi rajona pirmsskolu pedagogiem.
Madonas bērnu un jauniešu centrs
Madonas bērnu un jauniešu centrā ir paplašināts interešu izglītības programmu
piedāvājums. Veikts nopietns metodiskais darbs – organizēti semināri, skates, kursi,
praktikumi, pieredzes popularizēšana – direktoru vietniekiem audzināšanas darbā, klašu
audzinātājiem, pulciņu skolotājiem. Tāpat 2006. gadā tika organizēti dažādi pasākumi
skolēniem un jauniešiem (konkursi, skates, izstādes u.c.) kā arī ikmēneša sanākšanas
pensionāru klubiņam „Pie kamīna”.
2006. gadā Bērnu un ģimenes lietu ministrijai tika iesniegts un atbalstīts projekts
„Jaunieši -Madonai” 1.kārta – 810 LVL (apmācīti 30 jaunieši, uzrakstījuši projektu par Brīvā
laika centru Madonā)
Bērnu un ģimenes lietu ministrijā atbalstīts arī projekts „Jaunieši – Madonai” 2.kārta
(6000 LVL ministrijas finansējums un 9786,74 LVL pašvaldības finansējums jauniešu centra
telpu remontam un iekārtošanai)

Madonas mūzikas skola
2006.gada 4.martā Madonas mūzikas
skola atzīmēja savu 60 gadu darbību Madonas
pilsētas
un
rajona
bērnu
muzikālā
audzināšanā. Pirms tam notika visu nodaļu
koncerti, veltīti šai darba jubilejai.
Skolā audzēkņiem ir iespēja mācīties
klavieru, vijoles, čella, akordeona, kokles,
flautas, klarnetes, saksofona, trompetes,
mežraga, eifonija, tubas un kora klasēs.
Skola uztur ciešas saites ar bijušajiem
absolventiem, tagad jau profesionāliem
mūziķiem, arī mūzikas vidusskolu un mūzikas akadēmijas audzēkņiem un studentiem, kuri
ņem līdzdalību Madonas mūzikas dzīves veidošanā.
Sakarā ar skolas koncertzāles pimklasīgo akustiku, to iecienījuši valsts mēroga
mākslinieki un meklē iespējas te koncertēt. Tas mūzikas skolas kolektīvam rada iespēju
klausīties profesionālu mākslinieku muzicēšanu, radot iespēju audzēkņiem gūt spilgtus
mākslinieciskus iespaidus, skolotājiem celt profesionālo kvalifikāciju, bet bērnu vecākiem un
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pilsētas sabiedrībai rada augstu kultūras vērtību pieejamību, tā veidojot Madonas pilsētu par
vienu no aktīvajiem valsts mūzikas dzīves centriem.
Madonas mūzikas skolas skolotāju pašaizliedzīgais un meistarīgais darbs parādās
dalībā valsts un starptautiskajos konkursos, kuros uzrāda labus rezultātus, iegūstot arī
godalgotas vietas.
Lai uzturētu un celtu skolotāju meistarību un kvalifikāciju, skolotāji cenšas piedalīties
dažādu specialitāšu kursos, semināros un meistarklasēs, kurus organizē valsts Kultūrizglītības
centrs un vadošās mūzikas mācību iestādes.
Par 2006,gada janvārī iznākušo skolotājas Ingrīdas Gailītes grāmatu „Darbs ar bērnu
kori” autore saņēma Izglītības ministrijas „Luda Bērziņa ” balvu.
Madonas mūzikas skolā izveidota plaša videotēka, kurā 10 gadu laikā sakrāti Madonas
pilsētas un Madonas mūzikas skolas mūzikas dzīves svarīgākie notikumi, izveidojot
metodisko materiālu mūzikas literatūras priekšmeta pasniegšanai šodienas tehnikas līmenī.
Skolas bibliotēkā tiek veidota latviešu mūzikas nošu un skaņu ierakstu nodaļa, izmantojot
mūzikas akadēmijas pieredzi un ieteikumus.

Madonas mākslas skola
2006. mācību gadā audzēkņi piedalījušies izstādēs, konkursos (Apkārtējā vide; „Jūras
vilnis”; ”Nē kūlas dedzināšanai!”; „Ēģipte bērna acīm 2006”), projektos – audzēkņu darbu
izstādēs. Viens no mākslas skolas audzēkņiem tika izvirzīts LTV akcijai „Palīdzēsim
talantam!”
Skolas pedagogi devušies pieredzes apmaiņas braucienos, metodiskajos semināros,
kursos („Izglītības procesa īstenošana profesionālās izglītības iestādē”; Profesionālās
pilnveides kursi vizuālās mākslas pedagogiem rajonā; Spēle kā vizuālās mākslas teorijas
apguves un pārbaudes forma; Procesuālā māksla kā vizuālās mākslas veids; “Vērtēšana
profesionālās ievirzes mākslas skolās” mākslas prof. ievirzes izglītības iestāžu direktoriem,
direktoru vietniekiem un izglītības programmu vadītājiem) Ērgļos, Rīgā, Cēsīs un Mālpilī.

Madonas pilsētas kultūras nams
2006.gadā – Madonas pilsētas kultūras
namā darbojas 35kolektīvi ar 583 dalībniekiem.
Īpaši izceļami ir divi notikumi iestādes
darbā. Pirmais ir pilsētas svētki jūnijā, kurus
sagaidot, kultūras nama kolektīvi svētku gaisotnē
ievadīja arī rajona ļaudis, sarīkojot koncertus
pašvaldībās, kur ir ielas ar Madonas vārdu:
Cesvainē, Lubānā, Varakļānos un Murmastienē.
Arī kaimiņpilsētā Jēkabpilī, koncertu Madonas
ielā sniedza plašs Madonas kultūras nama kolektīvu spektrs.
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Otrs īpaši izceļams notikums ir
Madonas pilsētas kultūras nama remonts. Tas
šobrīd rit pilnā sparā. Jāpiezīmē, ka šo
grandiozo darbu dēļ zaudēts nav neviens
kolektīvs, mājvieta atrasta katram, daudziem
kultūras nama filiālē „Vidzeme”. Ja
pieskaramies kinoteātrim, tad jāatzīmē tā
labais veikums. Tas ieņem otro vietu starp
rajonu pilsētu kinoteātriem kinoapmeklētāju skaita un ieņēmumu ziņā. Uz 1.decembri notikuši
135 seansi ar 4761 apmeklētājiem.
Šajā vasarā divi Madonas pilsētas kultūras nama kolektīvi ir devušies ārzemju braucienos
( ar pilsētas domes atbalstu) – jauktais koris „Mantojums” uz Igauniju, pūtēju orķestris uz
starptautisko pūtēju orķestru festivālu Lietuvā.
Vēl nozīmīgi pasākumi, kurus organizējis vai piesaistījies kultūras nams: rajona tautas
mākslas kolektīvu koncerts Madonas estrādē, Latvijas puķu draugu saiets, Gada sporta
laureāts, mazo dziedātāju konkurss „Cālis 2006”, republikas breika deju festivāls, U.Deigeļa
autorkoncerts, strūklakas modināšana, starptautiskais saksofonu festivāls, opermūzikas svētki,
šlāgermūzikas festivāls Madonas estrādē, koru piedalīšanās republikas pasākumā brāļiem
Jurjāniem Meņģeļos, kartupeļu svētkos, Tautas teātris Jēkabpilī republikas amatierteātru
salidojumā un festivālā „No aktiera nāk joki” – Jelgavā, folkloras kopa „Vērtumnieki” –
„Baltica 2006”, deju grupa „Aliens” republikas skolu jaunatnes teātru salidojumā Daugavpilī
un pilsētas svētkos Gulbenē un Jēkabpilī, dāmu deju grupa Vīna svētkos Sabilē un Retro
svētkos Siguldā, vīru vokālais ansamblis Gulbenes pilsētas svētkos u.c. Valsts svētku
sarīkojumi – piemiņas brīdis Lises kalna kapos, kas veltīts Lāčplēša dienai, Latvijas
republikas proklamēšanai veltīts svinīgs sarīkojums, organizēti tradicionālie sarīkojumi:
piemiņas brīži pie „Šķeltā akmens”, kapu svētki, svecīšu vakari, Līgo svētki, Lieldienas,
Ziemassvētki. Ir divas pirmizrādes: deju grupai „Aliens” izrāde „Kaķīša dzirnaviņas” un
R.Blaumaņa Tautas teātrim izrāde R.Briedis ”Lielās paslēpes”.
Sezonas laikā regulāri rīkoti atpūtas sarīkojumi dažādām vecuma grupām, organizēti
profesionāļu koncerti un viesizrādes, visiem amatierkolektīviem, iespēju robežās izbraukuma
koncerti, īpaši pieprasīti ir vīru vokālais ansamblis, mūsdienu deju grupa „Aliens”, koklētāju
ansamblis „Rasa”, pūtēju orķestris, dāmu deju grupa „Madonas dāmas”, popgrupa „Smaidiņš”
u.c.
Par Madonas pilsētas kultūras nama un tā kolektīvu labo darbu liecina rezultāti rajona un
republikas skatēs – godalgotas vietas ieguvuši vairāki kolektīvi - jauktais koris „Madona”,
senioru koris „Mantojums”, vecākās paaudzes deju kolektīvs „Atvasara”, vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Vidzemes seniori”, Deju grupa „Aliens”, Tautas teātris.
Jāatzīmē, ka šajā gadā visi deju kolektīvu skašu rezultāti bija zemāk, kā ierasts, jo ļoti
būtiski ietekmēja punkti par tautas tērpiem, kas prasa lielus naudas kapitāla ieguldījumus, lai
atjaunotu un iegādātos jaunus tērpus atbilstoši mūsdienu prasībām un vēsturiskai tautas tērpu
attīstībai.
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5.KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA
Pašvaldības īpašuma uzturēšana.
Pašvaldības īpašuma uzturēšanu nodrošināja domes Īpašuma uzturēšanas nodaļa. Ielu
un ceļu uzturēšanas jomā 2006.gadā, izmantojot ceļu fonda līdzekļus Ls 240648 tika
nodrošināta ielu, ceļu un trotuāru uzturēšana. Sevišķs uzsvars tika likts uz trotuāru
rekonstrukciju, bojāto asfalta vai betona plākšņu segumu nomainot ar bruģi, izlietojot šim
nolūkam Ls 69 518. Tika veikti arī ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbi par Ls 20 600.
Darbi pie ielu apgaismojuma rekonstrukcijas turpināsies arī 2007.gadā. Tika pabeigta Saieta
laukuma rekonstrukcija saskaņā ar izstrādāto projektu, šim nolūkam izlietojot Ls 82341, t.sk.
Ls 51017 bija dažādu uzņēmēju ziedojumi.
Pilsētas labiekārtošanas darbu izpildi un teritorijas ikdienas uzturēšanu 2006.gadā
nodrošināja Madonas pilsētas domes Īpašuma uzturēšanas nodaļas īpašuma uzturēšanas
dienests. Šim nolūkam no pašvaldības budžeta tika izlietoti Ls 198615.
Domes īpašuma uzturēšanas nodaļas vajadzībām no VAS „Latvenergo” par Ls 65 000
tika nopirkta darbnīcu ēka.
Sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana
Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Madonas pilsētas iedzīvotājiem nodrošina trīs
pašvaldībai piederošas komercsabiedrības – A/S „Madonas ūdens”, SIA „Madonas
namsaimnieks” un SIA „Madonas siltums”.
Centralizētā siltumapgādes sistēma, ko apkalpo Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Madonas Siltums”, nodrošina ar siltumenerģiju 2142 dzīvokļus un 94 juridiskās personas.
2006.gadā, piesaistot valsts budžeta līdzekļus Ls 290 000 apjomā, tika rekonstruēta daļa no
maģistrālajām siltumtrasēm (Kalēju, Rūpniecības, Veidenbauma ielās), kā rezultātā
rekonstruētajos posmos tika ievērojami samazināti siltumenerģijas zudumi. Pašvaldība
iesniedza projektu „Madonas pilsētas pašvaldības izglītības un kultūras iestāžu ēku
energoefektivitātes paaugstināšana” ERAF izsludinātajam projektu konkursam. Šobrīd ir
zināms, ka projekts ir apstiprināts un ir uzsāktas nepieciešamās darbības tā realizācijas
uzsākšanai.
Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus uz 2006.gada beigām izmantoja 79%
(7210), bet kanalizācijas pakalpojumus 67% (6105) iedzīvotāju. Kopējais realizētais ūdens
daudzums 2006.gadā ir bijis 267872 m3/gadā jeb vidēji 734 m3/ diennaktī. Lielākais dzeramā
ūdens patērētājs ir iedzīvotāji, kopā 55 % no visa pārdotā ūdens. Iedzīvotāji daudzdzīvokļu
mājās gandrīz pilnībā (99% abonentu) norēķinājās par patērēto ūdeni atbilstoši individuālo
mērītāju rādījumiem, savukārt privātmājās mērītāji ir uzstādīti 95% abonentu. Saskaņā ar
patēriņa mērītāju datiem viens iedzīvotājs patērēja vidēji 71 litru ūdens diennaktī – vidējais
patēriņš ir pieaudzis par 6 litriem (9.2%) diennaktī, salīdzinot ar 2005 gadu.
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Turpinājās arī projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseina
pašvaldībās, II kārta” izstrāde. 2006.gada decembrī tika pabeigta ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu paplašināšanas tehnisko projektu izstrāde un būvniecības fāzes konkursu
dokumentu sagatavošana. Kopējās plānotās investīcijas būvniecības fāzē ir aptuveni 9 milj.
LVL, kas ietver gan NAI rekonstrukciju, gan iekārtu piegādi, gan būvuzraudzību, gan tīklu
paplašināšanu, lai 95% pilsētas iedzīvotāju būtu iespēja saņemt centralizētu ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu. Finansējumu paredzēts saņemt no ES Kohēzijas fonda (85%),
valsts investīcijām (5.2%), Madonas pilsētas domes (5.7%) un no paša uzņēmuma (4.1%).
Sauso sadzīves atkritumu savākšanu un noglabāšanu veic SIA „Madonas
namsaimnieks”, apkalpojot gan fiziskas, gan juridiskas personas Madonas pilsētā un
tuvākajos pagastos. 2006.gadā uzņēmums iegādājās mazlietotu SSA savākšanas un
pārvadāšanas automašīnu, kas uzņēmumam ļāva palielināt SSA apsaimniekošanas apjomus.
Papildus jau noslēgtajiem līgumiem ar Sarkaņu pagastu un Praulienas pagastu, tika
uzsākta SSA izvešana arī no Aronas pagasta. 2006. gadā atkritumu izgāztuvē „Lindes” tika
noglabāti 31990 m3 sausie sadzīves atkritumi, kas ir gandrīz par 10000m3 vairāk nekā
iepriekšējā gadā. Tika noslēgts sadarbības līgums ar AS “Latvijas Zaļais punkts” par
elektrisko un elektrisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu, kas deva iespēju iedzīvotājiem
nodot savas nolietotās elektropreces bez atlīdzības.
2006. gadā uzņēmuma apsaimniekošanā bija 104 dzīvojamās mājas, 61 no šīm mājām
ir noslēgti pilnvarojuma līgumi ar dzīvokļu īpašniekiem. Apsaimniekošanā esošajām mājām
tika sniegti pakalpojumi par 161100 latiem. Izmantojot dzīvojamām mājām piešķirtos bankas
kredītus par kopējo summu 30205 lati, veikti ēku renovācijas darbi – jumta seguma nomaiņa
Rūpniecības ielā 51, jumta siltināšana un jauna seguma ieklāšana Veidenbauma ielā 8 un
jumta seguma nomaiņa Rūpniecības ielā 20-3.
SIA „Madonas namsaimnieks” veic arī citus remontdarbus, ielu un laukumu
uzturēšanu, bruģa ieklāšanu, piedāvā transporta un tehnikas pakalpojumus, kas kopumā 2006.
gadā sastādīja 112095 latus.
2006.gadā pašvaldības kapitālsabiedrību sniegtajiem pakalpojumiem bija noteikti šādi
tarifi:
Nr. Pakalpojums
p.k.
1.
2.
4.
5.

Dzīvokļu apsaimniekošanas
vai īres maksa:
Ūdens apgāde un kanalizācija
(kopējais tarifs):
Apkure un karstā ūdens
sagatavošana
Atkritumu izvešana

Tarifs
0.15 Ls/m2 mēnesī

Pamatojums
Domes noteikts tarifs

0.88 Ls/m3

SPR noteikts tarifs

24,34 Ls/MWh + PVN 5%

SPR noteikts tarifs

3.63 Ls/ m3 + PVN jeb:

SPR noteikts tarifs

-0,41 Ls/iedz. mēnesī (līdz 01.06.2006)
-0,51 Ls/iedz. mēnesī (no 01.06.2006)

6.

Kolektīvās antenas uzturēšana:

0.10 Ls/dzīvokli
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Domes noteikts tarifs

6. PASĀKUMI, KAS VEICINA IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU PAR
PAŠVALDĪBAS DARBĪBU UN IEDZĪVOTĀJU IESPĒJĀM PIEDALĪTIES LĒMUMU
APSPRIEŠANĀ

Komunikācija ar iedzīvotājiem
Arī 2006. 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 .
Jau tradicionāli gada nogalē dome rīkoja ikgadējo tikšanos ar iedzīvotājiem kultūras nama
filiāles kinoteātra „Vidzeme” telpās, kuras laikā madonieši izteica savu viedokli, jautājumus
un ierosinājumus pašvaldības darbam. Tikšanās laikā klātesošie uzklausīja domes
izpilddirektoru, deputātus, kā arī pašvaldības iestāžu darbiniekus.
Jau tradicionāli iedzīvotāji tika aicināti izteikt ierosinājumus akcijā “Dāvā domei domu!”.
Iedzīvotājiem ir pieejams arī domes bezmaksas tālrunis 8000020.
2006. gadā madoniešiem bija iespēja izteikt savu viedokli, atbildot uz aptaujas anketas
jautājumiem, tādā veidā sniedzot ieguldījumu pašvaldības darba plānošanā un organizēšanā.
Šajā gadā tika ieviesta jauna tradīcija – Pateicības vakars, kas 2006. gadā notika 8.
decembrī. Tas tika rīkots ļaudīm, kas vairojuši Madonas panākumus, ieguldījuši savu darbu
pilsētas labā – darba kolektīvu vadītājiem un Madonas pašvaldības sadarbības partneriem.
Dome uztur sadarbību arī ar ārzemju sadraudzības partneriem no Zviedrijas un Vācijas.
Tas paver iespējas Madonas iedzīvotājiem braukt apmaiņas braucienos un iegūt jaunu
pieredzi, kā arī dalīties ar to uz vietas kopā ar viesiem, šeit Madonā.
Sabiedrisko aktivitāšu atbalstīšana
Turpinot pilsētas sakopšanas tradīcijas, 2006. gadā dome rīkoja Puķu draugu saietu, kas
pulcēja vairāk kā 1500 cilvēkus.
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.
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