1. ZIĥAS PAR PAŠVALDĪBU

Pašvaldības nosaukums:

Madonas pilsētas dome

Pašvaldības juridiskā adrese:

Saieta laukums 1, Madona, LV 4801

PVN maksātāja reăistra kods:

LV 90000054572, reăistrācijas datums
10.06.1996.

Finanšu gads:

01.01.2008. – 31.12.2008.

Domes skaitliskais sastāvs:

11 deputāti (no 20.03.2005.)

Domes priekšsēdētājs:

Andrejs CEěAPĪTERS (no 20.03.2001.)

Domes priekšsēdētāja vietnieks:

Valentīns RAKSTIĥŠ (no 19.06.2003.)

Domes izpilddirektors:

Āris VILŠĖĒRSTS (no 31.08.1995.)

Domes finanšu nodaĜas vadītāja,
galvenā grāmatvede:

Biruta VINDELE (no 05.09.2000.)
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Madonas pilsētas dome darbojas saskaĦā ar likumu “Par pašvaldībām” un 2005.gada
25.augustā apstiprināto domes nolikumu ar grozījumiem, kas izdarīti 29.12.2005.,
25.01.2007., 28.06.2007. un 29.11.2007. un izmanto tās rīcībā esošos naudas līdzekĜus
saskaĦā ar apstiprinātu budžetu minētajā likumā noteikto funkciju realizēšanas finansēšanai.
2008.gadā Madonas pilsētas dome ir nodrošinājusi visu likumā noteikto funkciju realizēšanu
un veikusi pasākumus, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju garantētu realizēšanu nākotnē.
Par pilsētas domes priekšsēdētāju 2008.gadā turpināja strādāt Andrejs CeĜapīters, par
domes priekšsēdētāja vietnieku Valentīns RakstiĦš. Pašvaldības administrāciju vadīja
izpilddirektors Āris Vilšėērsts, finanšu un grāmatvedības nodaĜu – Biruta Vindele.
Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, turpināja
darboties no domes deputātiem izveidotās pastāvīgās komitejas:
 Finanšu un Attīstības komiteja (Andrejs CeĜapīters, Daiga Ābola, Marita
Kazakeviča, Bruno Kokars, Uldis Lielvalodis, Vanda Maderniece, Ivars Pudāns,
Valentīns RakstiĦš, Gundars RiekstiĦš, Andris Sakne, Indulis ZvirgzdiĦš),
 Izglītības, kultūras un sporta komiteja (Marita Kazakeviča, Vanda Maderniece,
Ivars Pudāns, Valentīns RakstiĦš, Indulis ZvirgzdiĦš),
 Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komiteja (Daiga Ābola, Bruno Kokars,
Uldis Lielvalodis, Gundars RiekstiĦš, Andris Sakne).
Pašvaldības funkciju realizēšanai ir izveidotas un darbojas šādas pašvaldības iestādes un
kapitālsabiedrības:
Madonas Valsts ăimnāzija,
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 bāriĦtiesa,
Sociālais dienests,
A/S „Madonas ūdens”,
SIA „Madonas Namsaimnieks”,
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SIA „Madonas siltums”.

Atsevišėu 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;
- administratīvo aktu strīdu komisija;
- zemes un denacionalizācijas komisija;
- pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija;
- pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija;
- dzīvokĜu jautājumu komisija;
- pašvaldības iepirkuma komisija;
- būvju pieĦemšanas ekspluatācijā komisija;
- koku ciršanas komisija;
- iedzīvotāju dzīves apstākĜu apsekošanas darba grupa;

2. PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Pilsētas domes lēmumu izpildi nodrošina pašvaldības administrācijas darbinieki saskaĦā
ar domes pārvaldes shēmu un štatu sarakstu, kas tiek apstiprināts ik gadu ar atsevišėu domes
lēmumu. Pavisam Madonas pilsētas pašvaldības administrācijā 2008.gadā strādāja 35
speciālisti.
Domē ir izveidotas šādas nodaĜas:
- Vispārējā nodaĜa – 8 darbinieki;
- Finanšu nodaĜa – 10 darbinieki;
- Attīstības nodaĜa – 6 darbinieki;
- Dzimtsarakstu nodaĜa – 3 darbinieki;
- Domes īpašuma uzturēšanas nodaĜa - 4 darbinieki;
- NodaĜu sastāvā neiekĜauti darbinieki - 4
Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu
administrēšanu atbilstoši likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”
prasībām, ar 2008.gada 1.janvāri tika veikta sociālā dienesta statusa maiĦa, t.i. pārveidošana
no domes nodaĜas par pašvaldības iestādi.
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3. PAŠVALDĪBAS FINANSES
Informācija par Madonas pilsētas pašvaldības 2007. un 2008.gada budžeta izpildi un
2009. gada budžets
Budžeta ieĦēmumus veido nodokĜu ieĦēmumi, nenodokĜu ieĦēmumi, saĦemtie
maksājumi. Lielāko ieĦēmumu daĜu sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kura apmērs
pēdējo gadu laikā ir būtiski pieaudzis. NenodokĜu ieĦēmumiem ir tendence katru gadu
palielināties, sakarā ar budžeta iestāžu sniegto maksas pakalpojumu palielinājumu.
Lielu daĜu pašvaldības pamatbudžeta ieĦēmumos sastāda maksājumi no valsts
pamatbudžeta, kas paredzēti investīciju projektu realizācijai, pedagoăisko darbinieku
atalgojumam. Norēėinu ar pašvaldību budžetiem daĜa ir mainīga atkarībā no izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību iedzīvotājiem.
Lielāko īpatsvaru Madonas pašvaldības pamatbudžeta izdevumos veido izdevumi
izglītībai. Tāpat lieli izdevumi nepieciešami dzīvokĜu un komunālajai saimniecībai.
Pašvaldības infrastruktūras attīstībai tiek piesaistīti valsts investīciju programmas līdzekĜi,
aizĦēmumi no Valsts kases, ES struktūrfondu līdzekĜi.

Rādītāji
PAMATBUDŽETS
KOPĀ IEĥĒMUMI t.sk.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis pār ēkām
AzartspēĜu nodoklis
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksas pakalpojumi
Sodi un sankcijas
Pārējie nenodokĜu ieĦēmumi
IeĦēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma
pārdošanas
SaĦemtie maksājumi
KOPĀ IZDEVUMI t.sk.
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Izglītība
Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana
DzīvokĜu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība
Brīvais laiks, sports, kultūra, reliăija
Kurināmā un enerăētikas dienesti un pasākumi
Lauksaimniecība, mežkopība
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti
Pašvaldību parādu procentu nomaksa
Līzinga procentu un izpirkuma maksājumi
Norēėini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem
Norēėini par citu pašvaldību sociālās palīdzības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem
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Izpilde pēc naudas
2009.gada
plūsmas principa
budžets
2008.g.
2007.g.
8558159
7431170
5028659
3252578
2735378
2574954
25856
22233
28131
76876
105699
70668
57932
57049
30000
363735
297571
299402
3148
4328
1400
41556
26420
10000
1248

17720

4735230
8937734
474260
18498
24336
3998234
225523
1970418
1788850

4164772
9354906
419577
15157
16707
3323442
181649
1847034
3295979

2014104
5075368
422413
15221
5044
2930775
157865
437195
697866

168383

71301

257872

3704

14850

3276

12163

10437

21410

6530

6978

8500

Pārējie norēėini
47323
Maksājumi izlīdzināšanas fondam
188448
Pārējie izdevumi
11064
Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem t.sk.
8937734
Atalgojumi
3267373
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
812874
Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
19203
Pakalpojumu apmaksa
854525
Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz
Ls 50 par 1 vienību iegāde
528321
NodokĜu maksājumi
2176
Kredītu procentu nomaksa
172087
Subsīdijas un dotācijas
1826
Kapitālie izdevumi
2903609
Sociālie pabalsti
120276
Uzturēšanas izdevumu transferti
255464
SPECIĀLĀ BUDŽETA LĪDZEKěU IZLIETOJUMS
KOPĀ IEĥĒMUMI t.sk.
473605
privatizācijas fonds
12738
autoceĜu fonds
455863
dabas resursu nodoklis
4490
procentu ieĦēmumi par kontu atlikumiem
514
KOPĀ IZDEVUMI t.sk.
462993
privatizācijas fonds
6817
autoceĜu fonds
456176
dabas resursu nodoklis
Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem t.sk.
462993
Atalgojumi
55076
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
13657
Pakalpojumu apmaksa
162404
Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz
Ls 50 par 1 vienību iegāde
129515
Subsīdijas un dotācijas
Kapitālie izdevumi
102341
Zemes iegāde
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums t.sk.
12591
IeĦēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
10123
Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem t.sk.
10123
Komandējumi un dienesta braucieni
132
Pakalpojumu apmaksa
7593
Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz
Ls 50 par 1 vienību iegāde
2398
Grāmatu un žurnālu iegāde
Kapitālie izdevumi

43926
98457
9412
9354906
2521517
715370
28873
754784

23489
82125
12317
5075368
2478260
597007
7850
588372

470352

375460
1500
261148

74350
3255
4540435
81482
164488

560785
69462
135524

433650

201000

428876
4661
113
429152

200000
1000

428709
443
429152
49398
10542
155834

200000

153123

58000

60255

41849

15065
7627
7627

0
0

200000

200000
24000
5782
70369

4259
3068
300
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Madonas pilsētas pašvaldības aizĦēmumu saraksts uz 31.12.2008.g

Aizdevējs

Valsts kase
Vides
investīciju
fonds

AizĦēmuma mērėis

Līguma
parakstīšanas datums

AizĦēmuma
atmaksas
termiĦš

AizĦēmuma līguma
summa

AizĦēmuma
atlikums
pārskata
perioda
beigās

Ăimnāzijas uzturēšanas izmaksu
efektivitātes paaugstināšana

22.07.2002

20.06.2014.

139026

84944

20.08.2002

01.07.2012.

100000

38600

Madonas pilsētas Ăimnāzijas
rekonstrukcija

Valsts kase

Madonas pilsētas izglītības
projektu realizācijai

27.08.2003

20.09.2018.

200000

165920

Valsts kase

Madonas pilsētas ăimnāzijas un
Mūzikas skolas rekonstrukcija

13.05.2004

20.01.2021

241500

241500

Valsts kase

Saieta laukuma rekonstrukcija

12.05.2005

20.01.2023.

68000

64550

Valsts kase

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija

12.05.2005

20.01.2023

33000

31350

Valsts kase

Madonas pilsētas Kultūras nama I
kārtas rekonstrukcija

02.10.2006

20.01.2023

350000

350000

Valsts kase

Madonas pilsētas sporta halles I
kārtas būvniecība

02.10.2006

20.01.2023

550000

550000

07.02.2007

15.02.2012

10621

6353

14.04.2007

15.05.2012

37889

23149

Hansa
Līzings

Finanšu līzings

Hansa
Līzings

Finanšu līzings

Valsts kase

Madonas pilsētas apvedceĜa
rekonstrukcija

15.05.2007

20.12.2022

575467

575467

Valsts kase

Madonas izglītības un kultūras
iestāžu ēku energoefektivitātes
paaugstināšana

15.05.2007

22.12.2022

300000

0

Valsts kase

Madonas izglītības un kultūras
iestāžu ēku energoefektivitātes
paaugstināšana

14.08.2007

20.12.2022

200000

0

Valsts kase

Madonas kultūras nama ēkas II
kārtas rekonstrukcijas darbu
pabeigšana

03.09.2007

20.09.2023

600000

600000

Valsts kase

Madonas izglītības un kultūras
iestāžu ēku energoefektivitātes
paaugstināšana

02.04.2008.

20.02.2023.

437202

24.04.2008.

30.04.2011.

6960

4053

Valsts kase

Madonas pilsētas sporta centra
1.kārtas būvniecība un Madonas
kultūras nama 2.kārtas
rekonstrukcija

03.06.2008.

20.07.2023.

334000

334000

Valsts kase

Ieguldījums a/s Madonas ūdens
pamatkapitālā

04.06.2008.

20.05.2023.

773119

773119

Valsts kase

Madonas pilsētas tranzīta ielu
1.kārtas rekonstrukcija

10.07.2008.

20.02.2023.

753170

753170

Valsts kase

Liepājas ielas rekonstrukcija

06.11.2008.

20.08.2023.

63910
5773864

63910
4716397

Hansa
Līzings
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Finanšu līzings

57312

Madonas pilsētas pašvaldības pārskats par izsniegtajiem galvojumiem uz 31.12.2008.g
Aizdevējs

NEFCO
Vides investīciju
fonds
A/S Parex banka
A/S Parex banka
A/S Parex banka
A/S Parex banka
A/S Baltic Trust
bank
ZiemeĜu
investīciju banka
SEB Latvijas
Unibanka
A/S Baltic Trust
bank
SEB Latvijas
Unibanka
SEB Latvijas
Unibanka
SEB Latvijas
Unibanka
SEB Latvijas
Unibanka
SEB Latvijas
Unibanka

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

Galvojuma
summa

Neatmaksātā
summa, kurai
nav iestājies
noilguma termiĦš

01.06.2009

347110

0

01.01.2009

155000

0

01.10.2004

1050

198

01.10.2004

1800

335

16.09.2004

2080

488

16.09.2004

2400

1695

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiĦš

09.10.1997
07.01.1999

13.08.2004

13.08.2007

100000

0

22.11.2002

04.07.2022

378526

329684

16.04.2007

18.04.2014

50000

42735

22.08.2007

28.11.2013

16149

13145

28.08.2006

27.08.2016

105270

89638

18.04.2007

15.04.2027

1014849

1014849

09.11.2007

20.11.2020

50000

03.07.2008.

29.06.2023.

300000

300000

03.07.2008.

01.07.2010.

300000

291500

2824234

2134267

50000

Informācija par Madonas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uz 31.12.2008.g.
Rādītāji

Ls
81564
4080003
6064528
733133
479286
11438514

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

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

Ieguldījuma lielums uz
31.12.2008
140037
201327
1289183
2062
1632609

Līdzdalības
%
100
100
100
7
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2008.gadā, paralēli likumdošanā noteikto autonomo funkciju veikšanai saskaĦā ar
likumdošanā noteiktā kārtībā apstiprināto budžetu, pašvaldība turpināja aktīvu darbību
papildus finansējuma piesaistīšanai un iepriekšējos gados uzsākto projektu realizēšanai. Tika
pabeigti šādi, no dažādiem finanšu avotiem (ERAF, pašvaldības kredīta un valsts līdzekĜi)
finansēti

investīciju

projekti:

Madonas

pilsētas

izglītības

un

kultūras

iestāžu

energoefektivitātes paaugstināšana, kopējās izmaksas Ls 1203598, Kultūras nama
rekonstrukcija, kopējās izmaksas 1 354 986, Madonas pilsētas apvedceĜa rekonstrukcijas
pirmā kārta (sadarbībā ar Satiksmes ministriju), kopējās izmaksas Ls 3700477 (visi darbi ir
veikti, taču objekts nav pieĦemts ekspluatācijā sakarā ar būvuzĦēmēju nenovērstiem
defektiem). Tika turpināti iepriekšējos gados uzsākti projekti: Madonas sporta halles
būvniecība, ko plānots nodot ekspluatācijā 2009.gadā, Smeceres sila slēpošanas – biatlona
bāzes būvniecība. Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekĜus 2008.gadā sekmīgi apguva arī
pašvaldības kapitālsabiedrības - piesaistot ERAF līdzekĜus un Ħemot aizdevumu, kura
atmaksu garantēja pašvaldība ar savu budžetu, SIA „Madonas siltums” pabeidza maăistrālo
siltumtrašu un katlumāju rekonstrukcijas projektu, kā rezultātā rekonstruētajos posmos tika
ievērojami samazināti siltumenerăijas zudumi. A/S „Madonas ūdens” uzsāka no Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda līdzekĜiem finansējamā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju baseina pašvaldībās, II kārta” realizāciju. Projekta kopējās izmaksas ir
Ls 12 398 151.10. Papildus ES Kohēzijas fonda un paša uzĦēmuma līdzekĜiem arī pašvaldība
piedalās projektā ar līdzfinansējumu Ls 773119 apmērā (kredīts no Valsts kases), kas tika
ieguldīti AS „Madonas ūdens” pamatkapitālā.
2008.gadā tika pabeigta 2007.gadā uzsāktā pašvaldības attīstības programma izstrāde. Šīs
programmas esamība ir nepieciešams nosacījums, lai pašvaldība varētu iegūt līdzekĜus no
Eiropas Reăionālās attīstības fonda 2007.-2013.gadam pilsētvides prioritātes “Policentriska
attīstība” ietvaros. Šos līdzekĜus (kopā 5,4 milj. Ls, ieskaitot pašvaldības līdzfinansējumu 15%
apmērā) plānots ieguldīt pilsētas ielu sakārtošanā un pirmsskolas izglītības iestāžu „Saulīte”
un „Priedīte” rekonstrukcijā.
Pamatojoties uz pašvaldības 2007.gadā pieĦemto lēmumu par piekrišanu veidot Madonas
novadu Ministru Kabineta noteikumos noteiktajās robežās, pašvaldībai 2008.gadā tika
piešėirta mērėdotācija Ls 200 000 infrastruktūras sakārtošanai. Šos līdzekĜus ir plānots izlietot
pirmsskolas izglītības iestāžu rekonstrukcijas projektu izstrādei, kā arī esošo grupu telpu
remonta veikšanai
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2008.gada investīciju apjoms un finansējuma avoti
Objekta nosaukums
Madonas sporta centra izbūve
Kultūras nama rekonstrukcija
Madonas pilsētas tranzīta ielu I
kārtas rekonstrukcija
Izglītības un kultūras iestāžu
ēku energoefektivitātes
paaugstināšana
Madonas ūdenssaimniecības
attīstības II kārtas projekta
realizācija
Liepājas ielas rekonstrukcija
Smeceres sila slēpošanasbiatlona bāze
PII "Saulīte" ēkas
rekonstrukcija
PII "Priedīte" ēkas
rekonstrukcija
Madonas pašvaldības
sabiedrisko ēku
energoefektivitātes
paaugstināšana
SIA "Madonas siltums"
Īpašuma iegāde Lazdonas ielā
SIA "Madonas namsaimnieks"
Zemes iegāde pašvaldības
teritorijas attīstībai
Kapu labiekārtošana
Mākslīgā seguma futbola
laukuma labiekārtošana
PiemiĦas vietas "Pie šėeltā
akmens" rekonstrukcija
Stāvlaukuma pie PII "Saulīte"
rekonstrukcija
Madonas pilsētas
1.vidusskolas aktu zāles
rekonstrukcija
Madonas pilsētas
2.vidusskolas ēdināšanas bloka
rekonstrukcija
Zemes iegāde (Madonas
pilsētas 1.vidusskolas sporta
laukums)
Madonas pilsētas
1.vidusskolas ēdināšanas bloka
rekonstrukcija
Ēkas remonts Madonā, Parka
ielā 6
Kopā

Investīcijas
Budžeta
kopā
līdzekĜi
1324266
99291

Finansēšanas avots
Kredīts
Valsts Aizsardzības Rajona
dotācijas ministrija padome
162112
125000
1037154
99291

726532

726532

482536

482536

773119

773119

35250

35250

38695

38695

32920

32920

8908

8908

14758

14758

24406
47000
30000

24406
47000
30000

10000

10000

2383

2383

1149

1149

23110

23110

10292

10292

29851

29851

21492

21492

15500

15500

4347

4347

11762

11762

3 767 567

246050

2278840 166828

1037154

38695

Kopējā investīciju apjoma izmaiĦas laika posmā no 2006.gada līdz 2008.gadam un
sadalījums pa finansēšanas avotiem attēlots grafikā.
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Investīciju apjoma izmaiĦas laika posmā no 2006.gada līdz 2008.gadam un
sadalījums pa finansēšanas avotiem

5 000 000

4 500 000

4 000 000
1 847 905
3 500 000
1 203 982
3 000 000

2 500 000

2 000 000
1 021 071

2 004 096

1 500 000

1 000 000

2 278 840

900 000

500 000

733 198
389 277

246 050

0
2006

Pašvaldības budžeta līdzekĜi
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2007

Kredīts

Valsts dotācijas

2008

Ziedojumi

Rajona padomes līdzekĜi

Sakarā ar aizdevumu Ħemšanu investīciju projektu realizācijai, ir palielinājies arī
pašvaldības saistību apjoms aizĦēmumu atmaksāšanai. AizĦēmu pamatsummas atlikuma un
pašvaldības saistību apjoma izmaiĦas aizĦēmumu atmaksāšanai laika posmā no 2006.gada
līdz 2008.gadam un plānotais saistību apjoms 2009.gadam attēlots grafikā.
5000000
4 716 397 Ls

4500000

4000000

3500000
3 286 032 Ls

3000000

2500000

2000000

1 616 748 Ls
1500000

1000000

500000

376 414 Ls
223 412 Ls
41 115 Ls

117 242 Ls

0
2006

2007

2008

2009

AizĦēmuma pamatsummas un procentu amaksāšana
AizĦēmumu pamatsummas atlikums uz gada beigām
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Thousands

Madonas pilsētas domes budžeta izdevumu struktūra
laikā no 2006.līdz2008.gadam
4400
4200
12.382

4000
3800
772.532

3600
3400
5.023
50.892
2.383
70.504

3200
58.339

3000
288.111

91.625
83.628
66.016
111.475

2800

Izdevumi tūkst Ls

2600
2400
2200
2000
1800

37.348
124.292
7.05
107.754
31.34
51.261
47.037
56.306
70.322
61.373
78.906
75.856
56.678
69.036
136.24

4.518
65.542
1.79
48.065
84.051
69.067
63.163

109.632

101.95

24.406
91.74

98.277
188.448

102.754
80

189.829

98.457
87.306
135.246

360.579

331.264

1600
222.823

502.679

1400

Izglītības pasākumi
Pārējie izdevumi
Kultūras pasākumi (pār.)
Sporta pasākumi
A/S "Madonas ūdens"
Kultūras pasākumi
Bērnu un jauniešu centrs
Sporta skola
Savstarpējie norēėini
Finansu nodaĜa
Pārējie sociālie pasākumi
Sociālā palīdzība
Finansu izlīdzināšanas fonds
Mūzikas, mākslas sk.
Kultūras nams, kolektīvi, pulciĦi
Dome, deputāti
Komunālā saimniecība
Vidusskolas
Pirmsskolas izglītības iestādes

478.191

1200

483.512

1000
622.438

800

515.964
463.236

600
400
619.497

200

479.777

511.256

2006.gads

2007.gads

0
2008.gads

Gadi

Kā redzams grafikā, pēdējos gados bija vērojams stabils finansējuma pieaugums praktiski
visās pašvaldības darbības jomās un lielākie izdevumu posteĦi tikpat stabili ir pirmsskolas
izglītības iestāžu, skolu un pilsētas teritorijas uzturēšanas finansēšana.
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4. IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN SPORTS
2008.gadā tika pabeigti vairāki izglītības, kultūras un sporta iestāžu ēku renovācijas un
energoefektivitātes uzlabošanas projekti. Tika veikta kopumā 7 ēku energoefektivitātes
paaugstināšana, tās siltinot un nomainot vecos logus, kur tas nebija izdarīts iepriekšējos
gados. Pēc rekonstrukcijas tika nodots ekspluatācijā kultūras nams. Liela vērība tika pievērsta
arī mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās materiāli
tehniskās bāzes uzlabošanai un papildināšanai.

4.1. Madonas Valsts ăimnāzija
2008. gada sākumā Madonas Valsts ăimnāzijā bija 368 izglītojamie 13 klašu komplektos.
2008. gada jūnijā ăimnāziju beidza 83 izglītojamie. Pamatizglītību pabeidza 30
izglītojamie
Skolēnu uzĦemšana notika 3 vispārējās vidējās izglītības programmās un pamatizglītības
2.posma programmā.
2008.gada septembrī mācību gadu uzsāka 374 izglītojamie:
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Kopā:

Klase
7.
8
9.
10.a
10.b
10.c
11.a
11.b
11.c
11.d
12.a
12.b
12.c

Specializācija
Pamatizglītības 2.posma
Pamatizglītības 2.posma
Pamatizglītības 2.posma
Humanitārā un sociālā virziena
Matemātikas un dabaszinību
Vispārizglītojošā virziena
Vispārizglītojošā virziena
Matemātikas un dabaszinību
Vispārizglītojošā virziena
Profesionālā (komerczinību) virziena
Humanitārā un sociālā virziena
Matemātikas un dabaszinību
Vispārizglītojošā virziena

Izglītojamo
skaits
30
31
30
32
32
32
26
26
25
26
25
30
29
374
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IZGLĪTOJAMO SKAITA IZMAIĥAS DINAMIKA

Mācību gads
Izglītojamo
skaits

2003./2004. 2004./2005. 2005./2006. 2006./2007. 2007./2008.
301

351

384

381

369

400
350
300
250
200
150
100
50
0
2003/2004
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2005/2006

2007/2008

2008./2009.
374

MĀCĪBU DARBS
Madonas Valsts ăimnāzijā tiek realizētas 5 izglītības programmas:

Programmu nosaukums, kods
Vispārējās pamatizglītības 2.posma (7.-9.kl.)
izglītības programma 12011111
Vispārējās vidējās izglītības
humanitārā un sociālā virziena
izglītības programma 31012011
Vispārējās vidējās izglītības
matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
izglītības programma 31013011
Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena
izglītības programma 31011011
Vispārējās vidējās izglītības
profesionāli orientētā (komerczinību) virziena
izglītības programma 31014111

Izglītojamo skaits
30+31+30=91

32+25=57

Licences Nr. un
derīguma termiĦš
6545
31.07.2017.
6569
31.07.2017.

32+26+30=88

6570
31.07.2017.

32+26+25+29=112

6568
31.07.2017.

26

5418
31.07.2015.

Madonas Valsts ăimnāzijā mācās 374 skolēni no 33 pašvaldībām - 37,7% Madonas
pilsētas iedzīvotāji, 3,48% no citiem rajoniem, pārējie- no Madonas rajona pašvaldībām.
Madonas Valsts ăimnāzijā strādā kopā 50 darbinieki, t.sk. 41 pedagoăiskais darbinieks.
Visi pedagoăiskie darbinieki ir ar augstāko izglītību, t.sk. 19 pedagoăijas maăistri, 4 studē
maăistrantūrā un viens studē doktorantūrā
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CENTRALIZĒTO EKSĀMENU REZULTĀTI 2007./ 2008. M. G.

Mācību priekšmets
Latviešu valoda un literatūra

Skaits

A+B+C

82

82,8

A
līmenis

B līmenis

%

%

2

2,4

26

31,7

C līmenis

D līmenis

%
40

48,7

E
līmenis

%
13

15,8

1

%

Mācību priekšmetu
skolotāji

1,2

I. Šneidere

AngĜu valoda

82

85,3

6

7,3

24

29,3

40

48,7

12

14,6

-

-

Matemātika

81

77,7

3

3,7

29

35,8

31

38,2

17

21

1

1,2

Ā. Fārte/ S. Sinele/
Z. BurĦevska
R. Zasa

Vēsture

36

97,1

6

16,7

19

52,7

10

27,7

1

3

-

-

E. BeĜauniece/
M. Kazakeviča

Krievu valoda

8

100

-

-

2

25

6

75

-

-

-

-

A. Šmeisa

Vācu valoda

1

100

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

A. Kokina

Fizika

29

93

2

6,9

10

34,4

15

51,7

2

7

-

-

V. Bebriša

Ėīmija

8

100

1

12,5

3

37,5

4

50

-

-

-

-

J. ĀriĦa/ L. TomiĦa

Bioloăija

20

95

5

25

9

45

5

25

1

5

-

-

L. Ragaine

347

86,17

25

7,2

123

35,4

151

43,5

46

13,2

2

0,67
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VALSTS PĀRBAUDĪJUMU REZULTĀTU SALĪDZINĀJUMS PA GADIEM

Mācību gads
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2003./2004.
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MVĂ absolventu tālākizglītība 2007./ 2008. m.g.

2

RSEBAA
Rīgas Ekonomikas augstskola

1

Ekonomikas un kultūras augstskola

1

Sporta akadēmija

1

Daugavpils universitāte

1

Jūras akadēmija

1

No 82 absolventiem augstāko izglītību
turpina iegūt 80 skolēni, jeb 97,5%
2

Latvijas kultūras akadēmija
Rēzeknes augstskola

3

Vidzemes augstskola

3
5

LLU

7

"Turība"

10

RSU

17

LU

22

RTU
0

18

5

10

15

20

25

66 MVĂ skolēni guvuši panākumus mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos rajonā,
valstī, valsts ăimnāziju vidū, novadā – kopā 135 nominācijās. Par sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs ir iegūta Draudzīgā aicinājuma ceĜojošā Cerību balva- „Stikla kalns”.
Sportā kopvērtējumā Madonas rajonā ir iegūta 1.vieta.
Madonas Valsts ăimnāzijā darbojas 12 interešu izglītības pulciĦi
N.p.k.

Programmas nosaukums

Klašu grupa

KULTŪRIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
1. Jauktais koris
10.-12.
2. Tautiskās dejas
10.-12.
3. Skolēnu avīze „Maăiskā”
7.-12.
4. Radošā drāma
7.-12.
5. Skatuves runa
7.-12.
SPORTA PROGRAMMAS
6. Basketbols
7.-12.
7. Florbols
7.-12.
8. Mazā veselības skola (slēpošanas pulciĦš) 7.-12.
9. Sports
7.-12.
10. TuvcīĦa
10.-12.
11. Smagatlētika
10.-12.
CITAS PROGRAMMAS
12. Floristika
7.-12.

Vadītājs

Aina Miezīte
Andris EzeriĦš
Inga Šneidere
Elīna Kuple
Elīna Kuple
Agnese Caune
Agnese Caune
Agnese Caune
Aivars Bebrišs
Gunvars Broks
Gunvars Broks
Agrita Aivare

METODISKAIS DARBS
Madonas Valsts ăimnāzija, pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 40.pantu (4)
papildus vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai veic reăionālā metodiskā centra un
pedagogu tālākizglītības centra funkcijas. Metodiskajam centram ir 3 darbības virzieni:
- metodiskais atbalsts reăiona skolotājiem;
- atbalsts skolēniem;
- sabiedrības (vecāku) izglītošana.
Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2008.gada 17.aprīĜa kārtību Nr.25
„Kārtība, kādā nodrošina valsts ăimnāziju reăionālo metodisko centru un pedagogu
tālākizglītības centru darbībai piešėirtā papildu valsts budžeta finansējuma izlietojuma
uzraudzību”, Madonas Valsts ăimnāzijai piešėirti 2000 LVL metodiskās darbības nodrošināšanai.
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Tiek apkopota metodiskā literatūra un skolotāju metodiskās izstrādnes, regulāri iegādāta
jaunākā metodiskā literatūra un periodiskie izdevumi.
Ar 2007.gada oktobri regulāri 1 reizi divos mēnešos iznāk periodiskais metodiskā
centra izdevums „Metodiskā centra informatīvā lapa”, kura nonāk katrā Madonas rajona skolā.
2008.gadā organizētas metodiskās dienas: „Skolēnu attieksmes pret mācībām
pilnveidošanās skolas un ăimenes sadarbībā” (dr.habil., prof. Ausma Špona); „Vērtībaudzināšana
mainīgajā sabiedrībā” (StaĦislava Marsone- RPIVA); Seminārs par resursu atjaunošanu un
harmonizēšanu saistībā ar pozitīvu pasaules uztveri (Ilga Gorsvāne- Personības pilnveidošanas
centrs); „Skolēnu pētnieciskā darbība pamatskolā” (K.Lukaševica- MVĂ izglītības metodiėe).
Metodisko apvienību semināri, pieredzes apmaiĦa: Reăionālais ekonomikas skolotāju
seminārs; Krievu valodas skolotāju MA seminārs par diskusijas organizēšanu olimpiādē un
mūzikas izmantošanu.
Notiek pedagogu pieredzes apmaiĦas pasākumi: Jēkabpils rajona latviešu valodas
skolotāju pieredzes apmaiĦas seminārs, Daugavpils Valsts ăimnāzijas, Alūksnes Valsts
ăimnāzijas pieredzes apmaiĦas seminārs, PĜaviĦu vidusskolas skolas padomes pieredzes
apmaiĦas vizīte, Lietuvas – ViĜĦas un Igaunijas- Kohilas ăimnāzijas pārstāvju pieredzes apmaiĦa
audzināšanas darbā.
Ăimnāzijas darbinieku pieredzes apmaiĦas braucieni: Marijas Brimerbergas PĜaviĦu
vidusskolā- par ėīmijas kabineta iekāertojumu, Siguldas Valsts ăimnāzijā- par zinātniski
pētniecisko darbību, Kohilas ăimnāzijā Igaunijā par audzināšanas darbu.
Pedagogi piedalās centralizēto eksāmenu satura sastādīšanā un darbu labošanā. 11
ăimnāzijas pedagogi ir rajona metodisko apvienību vadītāji.
Katra metodiskā grupa organizē atklātās stundas dažādos mācību priekšmetos.
Atbalsts skolēniem- zinātniski pētniecisko darbu, biznesa plānu izstrādes metodoloăijā,
karjeras izvēles pasākumu nodrošināšanā.
Madonas Valsts ăimnāzija organizē Madonas rajona zinātniski pētniecisko darbu
konkursu 7.-9.klašu skolēniem. Tiek organizēts valsts ăimnāziju biznesa plānu konkurss un
Madonas rajona vidusskolu biznesa plānu konkurss; Pasākums jaunajiem lasītājiem „Bērnu
žūrija”.
2008.gada aprīlī Madonas Valsts ăimnāzijā savu darbu organizēja Jauno ăeogrāfu skola.
Atbalsts vecākiem- lekcijas un tikšanās vecāku sapulcēs: par skolēnu tiesībām un
pienākumiem (L.BērziĦa); „Kā saprast pusaudzi” (S.Berăe), par apdrošināšanu pret nelaimes
gadījumiem (V.GruzniĦa), par sociālo atbalstu (M.JakovĜevs).
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SKOLĒNU MĀCĪBU FIRMAS 2008.GADĀ
1. SIA „Kissen” – dekoratīvo spilvenu ražošana
2. SIA „Amos” – somu ražošana
3. SIA „Manas zālītes” – linu tējas maisiĦu ražošana
4. SIA „TOUCH” – Cimdu, kas ir aprīkoti ar speciālām tehnoloăijām un ir paredzēti Apple
iPhone un iPod Touch ierīču lietošanai aukstos laika apstākĜos, ražošana
5. SIA „Būs ziepes” – Ziepju – skrubju un želejsveču ražošana
6. SIA „Prieks” – konfekšu pušėu ražošana
7. SIA „Pērle” – rotaslietu ražošana
8. SIA „Iespaids” – Haribo lācīšu auskaru ražošana
9. SIA „Piekars” – PiekariĦu ražošana
10. SIA „Spēks un tīrība” – Klašu telpu uzkopšana
11. SIA „Kliks” - fotopakalpojumi
12. SIA „Pieliekamais” – pulksteĦu ražošana no vinila platēm
13. SIA „Pačivini” – pretstresa bumbiĦu ražošana

ĂIMNĀZIJAS DARBĪBA PROJEKTOS
-

Eiropas veselību veicinošo skolu projekts „Veselību veicinoša skola”

-

Bērnu un ăimenes lietu ministrijas projekts „Bērniem draudzīga skola”

-

Yonior Achievement Latvija

-

pilotskola ES struktūrfondu nacionālās programmas projektā „Mācību satura

izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātĦu, matemātikas un tehnoloăiju priekšmetos”
-

ESF Nacionālās programmas projekts „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla

nodrošinājuma izveide”, 4.darba grupas izstrādātā pedagogu profesionālās karjeras attīstības
modeĜa aprobācijā.
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TRADĪCIJAS, PASĀKUMI
Janvāris
Februāris

arts
Aprīlis

Maijs

Jūnijs
Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris
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Lielā mūzikas balva
Sporta diena
Žetonu vakars
Projektu nedēĜa
Ēnu diena
Zinātniskās konferences
Mūsu talanti
Pilsētas sakopšanas talka
Drošības dienas
Atvērto durvju diena
Gada sasniegumu vakars
Pēdējais zvans
Sporta diena pie RāceĦa ezera
9.klases izlaidums
Skolas beigšanas balle 12.klasei
Zinību diena
Tūrisma diena
Skolotāju diena
Interešu izglītības nedēĜa
Fukšu balle
Skolēnu padomes vadītāja vēlēšanas
Policijas dienas
Pilsonības dienas
LR proklamēšanas dienai veltīts pasākumsorientēšanās sacensības Madonā, koncerts
Karjeras dienas
Ziemassvētku uzvedums
Skolēnu mācību firmu prezentācijas- tirdziĦi

MATERIĀLI TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS
Izglītības iestādes finansējums
Finansējuma apjoms pa gadiem Ls
Finansējuma avoti

2003.
(skola dibināta
2003.gada
11.jūlijā)

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

Kopējais finansējums
t.sk. no valsts budžeta
-Pedagogu atalgojums
-Investīcijas

55 607

170 316

232 208

225 433

278 880

375 656

34 500

114 980

144 562

178 153

246 475

No pašvaldības budžeta
Ziedojumi, dāvinājumi
Pašu ieĦēmumi
Eiropas struktūrfondu
projekti
Izmaksa no pilsētas
budžeta uz 1 skolēnu
gadā

20 502

54 232
2 547
1 100
5 464

126 078
23 358
12 000
63 100

78 481

2 390
5 282

2 390
5 359

95 617
2 720
2 390

126 181
300
2 700

164

204

250

342

605

155

23

BIBLIOTĒKA
Bibliotēkas fondu izaugsmes dinamika

18708
10447
1895
1256
4229,89
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Grāmatu skaits
Kopējais grāmatu skaits
t.sk. mācību grāmatas
2007.gadā iegādātas jaunas grāmatas
t.sk. mācību grāmatas
2007.gadā no uzskaites noĦemtas grāmatas
t.sk. mācību grāmatas
Mācību grāmatu iegādei 2007.gadā
izlietotais finansējums (Ls)
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kopā
māc_grām

4.2. Madonas pilsētas 1. vidusskola
BŪTISKĀKIE NOTIKUMI 2008.GADĀ
•

Vidusskola svin 100-gadi „Madonas skolai-100”.

•

Licenzēta un sākta realizēt jauna speciāla mācību programma izglītojamiem ar
psihiskās attīstības aizturi un grūtībām mcībās, kuri integrēti vispērējās izglītības
iestādē.

•

Sagatvots projekts dabaszinību (matemātikas, ėīmijas, biloăijas, fizikas) kabinetu
modernizācijai.

•

Tiek veikti priekšdarbi projektam vidusskolas pielāgošanai mācībām bērniem ar
fiziskiem traucējumiem.

•

Izcīnīta lielā balva Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādē un saĦemti 1000 Ls.

SASNIEGUMI MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDĒS
Godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs guvuši skolēni:
Madara Brenčeva

6. kl.- II vieta mājturības un tehnoloăiju olimpiādē rajona

Undīne Skuja

6. kl. - I vieta vizuālajā mākslā un piedalījās valsts olimpiādē Rīgā

Elva Palde

7.kl.- II vieta angĜu valodas olimpiādē rajonā

Rasa Gicēviča

8.kl. - atzinība matemātikā, II vieta vācu valodas olimpiādē rajonā ,
piedalījās novada olimpiādē

Raitis Zeps

9.kl. –I vieta mājturības un tehnoloăiju olimpiādē rajonā, piedalījās
valsts olimpiādē Rīgā, atzinība bioloăijā, ėīmijā, piedalījās vēsturē
rajona olimpiādē

Sigita Raimo

I vieta fizikas olimpiādē , piedalījās matemātikas rajona olimpiādē, I
vieta krievu valodas rajona olimpiādē, III vieta ăeogrāfijas olimpiādē

Nelda Cīrule

12.kl.- piedalījusies ar atzīstamiem panākumiem bioloăijā , krievu
valodas ,ėīmijas olimpiādēs, atzinība latviešu valodas olimpiādē
rajonā, konkursā „Pazīsti savu organismu”,

11.KLASES SKOLĒNU DALĪBA UN PANĀKUMI ZPD LASĪJUMOS:
Rajonā:
Dairis Ruža

I vieta

Kristīne Zvejsalniece

II vieta

Māris Kozlovs

III vieta

Elīna Krievāne

III vieta

Anna Ketlere

atzinība

Kārlis Sproga

atzinība
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Valstī:
Dairis Ruža
Māris Kozlovs
ZPD vadītāja

I pakāpes diploms
III pakāpes diploms

Inese Elekse

Madonas pilsētā konkursā piedalījās
Dairis Ruža
Elīna Krievāne
Signe SaliĦa

INTEREŠU IZGLĪTĪBA
Nodarbība

Klase

Pedagogs

Deju kolektīvs

3.kl.

A.ĀboliĦa

Ritmikas un deju pulciĦš

2.kl.

A.ĀboliĦa

Zēnu koris

5.-9.kl.

A.Miezīte

MeiteĦu koris

5.-9.kl.

A.Miezīte

Ritmikas un deju pulciĦš

3.-4.kl.

A.AmeĜkova

Folkloras kopa „MadaviĦa”

2.-12.kl.

I.Grudule

Ritmikas pulciĦš

1.-3.kl.

E. Gusarova

Basketbols

3.-7.kl.

E.Gusarova

Florbols

5.-12.kl.

E.ZiĦăītis

Avīze „Gaitenis”

5.-9.kl.

I.Danieka

Volejbola pulciĦš zēniem

5.-12.kl.

D.Pulkstene

Basketbola pulciuĦš

8.-12.kl.

E.Gusarovs

Avīze „Atspere”

10.-12.kl.

R.Trušele

Matemātikas pulciĦš

‘’CipariĦš”

A.Kodore

Glaznošana, kolāža, papīra

1.-8.kl.

I.KaĜinova

Mazpulki

3.-9.kl.

I.KaĜinova

Kristīgās mācības pulciĦš

4.-5.kl.

E.Lietaviete

plastika

PulciĦu un interešu grupās iesaistīti 54% vidusskolas audzēkĦu.
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Visa gada garumā skolotāji organizēja mācību nedēĜas. Rudenī notika
MiėeĜdienas ziedu izstāde un MārtiĦdienas tirdziĦs un rudens pārgājieni.

tradicionālā

Latvijas nedēĜas ietvaros notika improvizētas skolēnu partiju vēlēšanas. 11. novembrī
skola organizēja lāpu gājienu un piemiĦas pasākumu Liseskalna kapos , skolas jaunaja
atremontētajā zālē notika Latvijas dzimšanas dienai veltīti skolēnu koncerti, konkursi klašu
grupās par Latvijas un skolas vēsturi, skolas Vīru spēles. Skolā tika organizzēta foto akcija
„Viena diena manā skolā”. Kā katru gadu, Madonas pilsētas 1.vidusskola organizēja
labdarības akciju „ZīĜuks”. Ikgadējais 12.klašu Žetonu vakars priecēja audzēkĦus un viesus.
Skolēnu aktīvi darbojās, gatavojā priekšnesumus Iepazīšanās un Profesiju ballei,
Ziemassvētku
uun Piena- siera ballei,
Valentīndienas pasākumam.Maijas Lūsēnas
meistarklases koncertā skolēni iepazinās ar dziedātāju un viĦas dziedošajiem grupas
dalībniekiem. Par aktīvu darbību un izrādīto interesi skolas audzēkĦi Lelde Cīrule un Ēriks
Solovjevs tika uzaicināti ciemos pie Valsts Prezidenta Valda Zatlera.

4.3. Madonas pilsētas 2.vidusskola
VISPĀRĒJS SKOLAS RAKSTUROJUMS 2008./2009.m.g.
Skolā mācās skolēni no 16 pašvaldībām
Madonas pilsētas
Lazdonas pagasta
Praulienas pagasta
Aronas pagasta
Bērzaunes pagasta
Mārcienas pagasta
SarkaĦu pagasta
Liezēres pagasta

Cesvaines pils. ar lauku
teritoriju
Mētrienas pagasts
Ošupes pagasta
Murmastienes pagasta
Dzelzavas pagasta
Barkavas pagasta
ěaudonas pagasta

Skolā mācās 7 tautību bērni:
Latvieši
UkraiĦi
Krievi
Lietuvieši
Baltkrievi
PoĜi
Čigāni
Skola licencējusi piecas izglītības programmas:
•
•
•
•
•

pamatizglītības programmu (kods:21011111)
mazākumtautību pamatizglītības programmu (kods: 21011121 – 3.modelis)
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods: 31011011)
vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena sports programmu (kods:
31014011)
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu (kods:
31011021)
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SKOLAS STATISTISKIE DATI
2006./2007.m.g
538
49

Skolēnu skaits
Skolā strādājošie pedagogi
Izglītība

augstākā 48
maăistri 14
nepabeigta augstākā 2
Citu pagastu bērni
19
Tautību skaits
7
Klašu komplekti
23 (3 apv.)
Pagarināto grupu skaits
3
Skolas internātā dzīvojošo audzēkĦu
21
skaits

2007./2008.m.g
485
47

2008./2009.m.g
440
45

46
14
1
19
8
23
3
18

44
13
1
17
8
21
3
15

SKOLAS BUDŽETS
Pašvaldības budžeta
KOPĒJAIS
Mērėdotācijas
Gads
FINANSĒJUMS
finansējums
2004.
139000,149000,288000,2005.
155000,175000,330000,2006.
173000,236000,409000,2007.
194000,326000,520000,2008.
234197,350000,584197,Skolas budžeta nodrošinājums ir pietiekošs, lai skola veiksmīgi strādātu.
Pašvaldības budžeta finansējuma pieaugums ir lielāks par 20000 Ls gadā jeb vairāk nekā 10%.
Pilsētas dome atbalsta skolas piedalīšanos projektos.
SKOLAS ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI:
Skolā skolēni var darboties daudzās interešu programmās:
*sporta(basketbols)
*sporta(volejbols)
*sporta(futbols)
*sporta(smagatlētika)
*sporta(tuvcīĦa)

* Vokālā studija;
*Skatuves runas;
*Mūzikas ansamblis;
*Zin.pētnieciskais darbs;
*Prof.karjeras izvēle.

Papildus skolā darbojas Madonas sporta skolas grupas.
Skola iesaistījusies vairākos projektos:
*Skolas ēku energoefektivitātes paugstināšana”(ERAF)
*Kvalitatīvai dabaszinātĦu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”.(ERAF)
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2008. GADĀ IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU IZPILDE
Izvirzītās prioritātes:
*vidējās izglītības satura reformas ieviešana.
a) pedagogu tālākizglītība;
b) atbilstoša mācību materiālā bāze ,tās mērėtiecīga pilnveidošana;
c) skolēnu mācību sasniegumu dinamikas nodrošināšana.
Skolā notiek plānveidīga pedagogu tālākizglītība, 14 pedagogi ieguvuši pedagoăiskā
maăistra grādu, 1 pedagogs iegūst augstāko izglītību,1 pedagogs iegūst otru augstāko izglītību
(datoru skolotājs). Pedagogi sistemātiski vismaz 1 reizi trijos gados apmeklē kursus savā
priekšmetā, pedagogu tālākizglītību uzskaite notiek datu bāzē.
Skola savu iespēju robežās ievieš jaunāko tehnoloăiju, lai uzlabotu apmācību procesa
kvalitāti. Kā veiksmīga jāatzīmē: informācijas centra izveide, interneta pieslēgums, 1.un 2.datoru
kabineta izveide. Skola piedalās dabaszinību kabinetu pilnveidošanas projektā 2008.-2010.g.
Skolēnu individuālā sasniegumu dinamikas analīze tiek veikta mācību gada beigās,
individuālais analīzes apkopojums atrodas skolēna personu lietā. Kopējais skolēnu izaugsmes
apkopojums un analīze netiek veikta. Šis darbs jāiekĜauj plānā realizācijai nākošajos gados.

*Sadarbība ar ăimenēm un sociālajām iestādēm.
Vecāku un skolas sadarbība notiek pastāvīgi, pamatā caur klases audzinātājiem, vecāki
saĦem informāciju: mutiski, telefoniski, rakstveidā caur dienasgrāmatām, ierakstītām vēstulēm.
Smagāku jautājumu risināšanai tiek piesaistīti Madonas pilsētas domes sociālā dienesta
speciālisti. Šī sadarbība jāturpina.

*Paplašināt datorizētās informācijas tehnoloăiju izmantošanu mācību procesā.
Skolā uz fizikas un datoru kabinetu bāzes tiek izmantota datoru un interneta izmantošana
mācību priekšmetos, kas veicina programmu apguves uzlabošanu.
Šis process attīstīsies un pilnveidosies pēc dabaszinību kabinetu renovācijas.
*Interešu programmu nodarbību procesa kvalitātes pilnveidošana.
Skolā interešu programmu nodarbības apvieno: pulciĦu nodarbības, fakultatīvās
nodarbības, individuālais un grupu darbs un interešu programmas. Kopējais stundu skaits 47
stundas. Nodarbības notiek regulāri ne vienmēr pietiekošs apmeklējums. Nodarbību kvalitāte
laba, skolēnu interese par nodarbībām pietiekoša. Nodarbības aptver visas sfēras: kultūra, sports,
zinātniskais darbs un izglītība (padziĜināta priekšmetu apguve.
2008./2009.m.g. jāpalielina kontrole par nodarbību saturu un apmeklējumu.
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2007./2008. MĀCĪBU GADA. MĀCĪBU DARBA ANALĪZE
2007./2008. mācību gada galvenie mācību darba mērėi un uzdevumi ir realizēti :
 pamatizglītības un vidējās izglītības satura reformu ieviešana – pietiekamā līmenī
 pedagogu tālākizglītība un atbilstošas mācību materiālās bāzes mērėtiecīga pilnveidošana –

labā un pietiekamā līmenī
 skolēnu mācību sasniegumu dinamikas nodrošināšana – pietiekamā līmenī
 datorizēto informācijas tehnoloăiju izmantošana mācību procesā – daĜēji
 interešu programmu nodarbību procesa kvalitātes pilnveidošana – pietiekamā līmenī

Stiprās puses:
 katrā mācību priekšmetā ir izstrādāta ieskaišu un pārbaudes darbu vērtēšanas sistēma, kuru
izmanto katrs skolotājs, lai izvērtētu ikviena skolēna mācību panākumus un trūkumus, un šī
sistēma pastāvīgi tiek pilnveidota
 skolotāji seko visiem jaunumiem un izmaiĦām, kas attiecas uz mācību priekšmetiem, to
apmācības formām un metodēm, izmanto jaunas tehnoloăijas ( no interneta, kursiem, metod.
komisijām, apvienībām un citiem avotiem)
- 2007./2008.m.g. skolotāji paaugstināja savu izglītību kvalifikācijas
kursos : savā priekšmetā – 22 skolotāji (56,4%)
- metod. un audzin. jautājumos – 9 skolotāji (23,1%)
- 5 skolotāji (12,8%) : 0. Krištopāne, L. Macipura, L. Mozga, I. Pāvulsone, S.
RakstiĦa ir ieguvušas Izglītības satura un eksaminācijas centra ārštata metodiėa
statusu par piedalīšanos centralizēto eksāmenu vērtēšanā
- 1 skolotājs mācās maăistrantūrā
- 1 skolotājs mācās, lai iegūtu otro specialitāti
- visiem priekšmetu skolotājiem ir augstākā izglītība
 absolventu tālākizglītība un nodarbinātība:
12. kl.
83,3% turpina savu izglītību, no tiem:
63,1% mācās augstskolās,
1,3% dienestā;
39% budžeta grupās;
9% strādā;
36,9% koledžās un citās skolās;
6,4% nav ziĦu
9. kl.
94,4% skolēnu ieguva pamatizglītību un turpina mācības; no tiem:
- 80,6% vidusskolās (Madonas pils.2.vsk. 67,6%)
- 19,4% arodvidusskolās un citās skolās


labāki valsts valodas eksāmenu rezultāti
valsts valodā 12. kl.
2007./2008. m.g.
A līmenis
12%
B līmenis
50%
C līmenis
37,5%
D līmenis
nav
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2006./2007. m.g.
nav
33,3%
26,7%
40%

valsts valodā 9. kl.
2007./2008. m.g.
A līmenis
16,7%
B līmenis
33,3%
C līmenis
41%
D līmenis
8,3%
E līmenis
nav


2006./2007. m.g.
11,8%
47,8%
23,5%
11,8%
5,9

Labāki rezultāti centralizētajos eksāmenos:
A līmeni ieguva 1 sk. – 3,4% - matemātikā
B līmeni ieguva 3 sk. – 10,3% - matemātikā
1 sk. – 2,8% vēsturē
4 sk. – 5,8% angĜu valodā
1 sk. – 1,6% latv. valodā un literatūrā
C līmeni ieguva 17 sk. – 47,2% - vēsturē
22 sk. – 35,5% latv. valodā un literatūrā
16 sk. – 23,2% angĜu valodā
6 sk. – 20,7% matemātikā
2 sk. – 10,5% krievu valodā



labāki rezultāti 9. klašu eksāmenos
krievu valoda(dz.) 1 sk. - 8,3% augstākais līmenis
7 sk. - 58,4% optimālais līmenis
4 sk. - 33,3% pietiekams līmenis latviešu valoda(dz.)
9 sk. - 45% optimālais līmenis
11 sk. - 55% pietiekams līmenis

Latvijas un pasaules vēsture
1 sk. - 3,1% augstākais līmenis
11 sk. - 34,3% optimālais līmenis
20 sk. - 62,5% pietiekams līmenis


rajona olimpiādēs piedalījās 65 skolēni (13,5%) un ieguva:
II vietu matemātikas olimpiādē 7. kl. skolēns
Raivis KalniĦš ( sk. P. Auzāns)
III vietu matemātikas olimpiāde 7. kl. skolēns
Vadims PīgožĦa ( sk. P. Auzāns)

Atzinības rakstu krievu valodas (sv.) olimpiādē B grupā 11. a kl. skolniece Svetlana
Kostaščuka (sk. ĥ. Duncis)
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Atzinības rakstu matemātikas olimpiādē 4. a kl. skolēns Ralfs Pāvilaitis (sk. L. Karaseva)
R. BlaumaĦa literārās prēmijas 3. konkursa Atzinības rakstu 9. a kl. skolniece Lāsma Mārka
par interesantām domām tēmas atklāsmē ( sk. A.KĜaviĦa)
 aktīvi piedalījās skolas mācību priekšmetu nedēĜās:
- matemātikas nedēĜā - 100 atzītas vietas;
- svešvalodu nedēĜā - 38 atzītas vietas;
- vēstures un sociālo zin. nedēĜā - 36 atzītas vietas;
- dabaszinību nedēĜā - 10 atzītas vietas
- dzimtās valodas nedēĜas ietvaros noorganizēts interesants pasākums, veltīts mākslas
jomas mācību priekšmetiem;
- tematiska mākslas pēcpusdiena 6. -9. kl. ,,Ziemassvētku noskaĦas"
skolotāji arvien vairāk sāk izmantot jauno tehnoloăiju iespējas — datorus
un interneta piedāvājumus savās mācību stundās.


Vājās puses
otrgadnieku skaits 25 sk.-5,2%, iepriekšējā mācību gadā bija 20 sk. -3,6%
1. – 4. kl.
5. – 8. kl.
10. – 12. kl
2007./2008.m.g.
6
9
10
2006./2008.m.g.
14
6
-

skolēnu skaits, kuri pārcelti ar vērtējumu no 1 līdz 3 - 25,8% (iepr.m.g. 40,3%)
9. klasi beidza ar liecību 3 sk. - 7,7% (iepr.m.g. 12,5%)
12. klasi beidza ar liecību 2 sk. - 2,5% (iepr.m.g. 2,5%)

TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS MĀCĪBU DARBĀ
-

-
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veidot ciešāku sadarbību starp skolēniem, skolotājiem un vecākiem,
pilnveidot skolēnu mācīšanas procesu, izmantojot modernās tehnoloăijas,
attīstīt skolēnu radošo darbību;
turpināt darbu skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanā un sasniegumu vērtēšanas
pilnveidošanā;
pilnveidot skolēnos prasmi un motivāciju mācīties

4.4. Madonas vakara un neklātienes vidusskola
STATISTIKA.
Skolēni:
Skolēnu skaits gada sākumā 116.
Skolēnu skaits gada beigās (2007./2008.māc g.) 122
Pamatskolu beidza
14
Vidusskolu beidza
34
Mācās: vakarskolā
5
arodskolā
5
augstskolā
4
Skolotāji:
Skolotāji ar augstāko pedagoăisko izglītību 19
Tai skaitā maăistri
6
MĀCĪBU DARBS.
Mācību programmas:
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma
(neklātienes apmācība) 31011013
vispārējās pamatizglītības otrā līmeĦa programma (7. – 9.klase) 12011112
Darba režīms.
divas mācību dienas 15.00 – 20.00
konsultāciju diena 15.00 - 20.00
8.klase 13 stundas
9.klase 13 stundas
10.klase 14 stundas
11.klase 14 stundas
12.klase 15 stundas
Skolas bibliotēka.
- Nodrošina skolēnus ar visām mācību grāmatām un kopētiem materiāliem
atbilstoši programmai, ir iegādātas mācību grāmata par summu 480 Ls.
- Ir INTERNET pieslēgums, datori skolēnu mācību darbam. Ir izstrādāti mācību
materiāli patstāvīgai priekšmeta apgūšanai – ‘’ Skolēna mape”.
- Skolēniem ir pieejami stundas mācību materiāli.
Skolas telpas.
Ir noslēgts līgums ar Madonas 1.vidusskolu.
Ir iespēja izmantot informātikas, ėīmija, fizikas un bioloăijas kabinetus.
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ĀRPUSKLASES DARBS.
Skolas darba plānā ir klases vakari, Ziemassvētku eglīte, izlaidumi, izglītojošā rakstura
pasākumi, stundas atbilstoši jomai rajona iestādēs, mācību ekskursijas.
Jau ceturto gadu skolēni bija iesaistīti rajona padomes projektos, kurus īsteno vakarskola,
šogad projektā piedalījās pamatskolas skolēni, darbojoties kā atbalsta grupa; vidusskolas
skolēni papildus apguva datorprasmes.
Skolā notiek pētniecisko darbu konference 12.klasē.
Darbus skolēni un skolotāji var izmantot kā mācību materiālus.
Skolotāji piedalījās projektā „IKT pielietojums mācību procesā”, veiksmīgi pielieto darbā
zināšanas, materiālus, tehnoloăijas (SMARTboard, dokumentu kamera).
FINANSĒJUMS.
Gada kopējais finansējums
t.sk.:
- valsts mērėdotācija pedagogu algām
- pašvaldības budžeta līdzekĜi

61406 Ls
50848 Ls
10558 Ls

DARBS AR VECĀKIEM.
Skolā notiek vecāku sapulces, kurās skola piedāvā noklausīties lietderīgās lekcijas
psiholoăijā, pedagoăijā, kā arī par pusaudžu fiziskās un garīgās attīstības problēmām.
Regulāri notiek skolēnu anketēšana par skolēna attīstības aktuāliem jautājumiem.
Esam gandarīti par 1. un 2. vietu rajona krievu valodas olimpiādē, atzinību rajona
pētniecisko darbu konkursā krievu valodā, 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.

4.5. Madonas mākslas skola
Madonas mākslas skola ir kultūrizglītības iestāde, kas Madonas pilsētas un rajona
pašvaldību bērniem un jauniešiem nodrošina iespēju apgūt vizuāli plastiskās mākslas
programmu( 5. gadu) un rada vidi, kurā, respektējot katra indivīda rakstura, fiziskās un
garīgās īpatnības , audzina audzēkĦus par kulturālām, radoši attīstītām un harmoniskām
personībām.
Skola nodrošinot iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas, prasmes
un iemaĦas mākslā, sagatavo izglītojamos mākslas profesionālās vidējās un augstākās
izglītības programmu apguvei.
• 2007. gada aprīlī skola tiek akreditēta līdz 2013. gadam.
• Skolā strādā 6 pedagogi un 3 tehniskie darbinieki.
• Skolā mācās 135 audzēkĦi, no kuriem:
- 33 zēni un 102 meitenes;
- 35 pirmkursnieki, 17 vidusskolēni
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Uz izcili un Ĝoti labi mācās 4%, uz labi 71% audzēkĦu.
Skolu absolvēja 15 absolventi un šajā gadā 6 audzēkĦi turpina mācības ar mākslu
saistītās vidējās un augstākajās mācību iestādēs.

Skolēnu darbi tradicionāli tiek izstādīti dažādās izstādēs:
- mācību darbu skatēs - izstādēs skolā decembrī, maijā, kad īpaši skolā tiek gaidīti
audzēkĦu vecāki;
- skolas absolventu radošo noslēguma darbu izstādēs jūnijā.
- mākslas dienu izstādēs - SIA Madonas namsaimnieks, Madonas rajona padomē, SIA
Madonas siltums, skolā.
Šajā mācību gadā vēl izstādes tika eksponētas:
- Madonas pansionātā,
- profesora BieziĦa muzejā “DilmaĦos” Biksērē,
- Ogres mākslas skolā.
Skolas audzēkĦi sekmīgi piedalījās:
3 skolēni grafikas izstādē Polijā “Vienmēr zils, vienmēr zaĜš”;
4 skolēni Starptautiskajā konkursā Francijā “Tas lido, tas peld, tas rāpjas…”;
8 skolēni Ēăiptes konkursā “Ēăipte bērnu acīm”, (Z. LapsiĦa ieguva 2. vietu
un sudraba medaĜu),
5 skolēni starptautiskajā konkursā ”Jūras vilnis” Jūrmalas mākslas skolā (D.
Drava ieguva 2. Vietu);
13 skolēni Ogrē Mākslas skolu Valsts konkursā - izstādē kompozīcijā “Dārzs”,
kur īpaši tika atzīmēti R. Barlota darbi;
5 skolēni konkursā “ZaĜas domas par Latviju” Rīgā’
5 skolēnu darbi izstādē Džūkstes pagasta muzejā “Neparastās pasakas”;
Sadarbībā ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju tika īstenots projekts muzeju
naktij “O Vācija”ar izstādi” Muiža aiz muižas”.
Vides ministrijas 13. Starptautiskajā konkursā” Ūdens pasaule bērnu acīm” starp
Igauniju, Krieviju un Latviju piedalījās 13 skolēni, no kuriem 6 ieguva atzinības un 3 kĜuva
par laureātiem (D. Drava, M. Rikveilis, A. Ivanovs) un piedalījās uzvarētāju nometnē Latvijā.
Sadarbībā ar Latvijas Valsts mežu Kalsnavas arboretumu piedalījāmies projektā
“Vidzemes suvenīrs Eiropai”, G. Lapsa par savu prezentāciju ieguva specbalvu, bet L. Zepas
projekts- spēle arboretumam ieguva atbalstu un realizācijas iespējas.
Sadarbībā ar Daugavpils māksliniekiem, mācību ekskursijā ar labākajiem audzēkĦiem
viesojāmies Daugavpils Saules skolā , mākslas vidusskolā, muzejā. Sadarbība ar Rīgas
Dizaina mākslas skolu, Cēsu m. sk. -20, pieredzes apmaiĦa ar Valkas vispārizgl. skolu
projektā “Iededzies par Latviju!”, pedagogu ekskursija uz Igaunijas izstāžu zālēm un
muzejiem, rajona mākslas pedagogu un mākslinieku tikšanās Cesvaines pilī.
Skolā bieži viesojās dažādu kultūras un izglītības iestāžu pārstāvji. Šogad: Somu
pedagogu vizīte, Vācu mākslinieku delegācija, Raplas (Igaunija) mākslinieki.
Skolas pedagogi piedalījās:
- Mākslas izglītības centra „III krāsas” rīkotajos kursos par tēmām:
Papīrs- locījumi, pinumi, pacēlumi;
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Vērošana dabā un vidē- idejas uzdevumiem plenērā;
Zemes māksla. Uzdevumi mākslas nodarbībām vidē. Augu stilizācija.
Jūgendstils;
Laikmetīgā māksla, tās uzbūves principi un uztvere. A(rt)R(ussia)T(oday)index-Arsenālā.
- Kultūras un Radošās industrijas izglītības centra organizētajos semināros:
zīmēšana;
kompozīcija,
veidošana;
datorgrafika.
- Konferencēs:
Staprtautiskā konferencē ”Modernais tekstildizains” Ogres amatniecības
vidusskolā.
konferencē ”Meklējot etniskās pašapziĦas atspulgus tautas apăērbā 12.- 21.
gs.”Madonas muzejā.
- pēc Kultūras un radošās industrijas izglītības centra uzaicinājuma, lai dalītos ar skolas
pieredzi”, direktora vietniece mācību darbā D. Broka piedalījās darba grupās Rīgā:
“Valsts konkursa Mākslas valodas pamatos nolikuma izstrādē”,
Informatīvā materiāla sagatavošanā “Mācību sasniegumu vērtēšana mācību procesā

mākslas skolām”.
Skolu apmeklēja Valsts inspekcijas pārstāvji un pārbaudes rezultātā būtiskus
pārkāpumus neatrada, izvirzītie ieteikumi noteiktajos termiĦos novērsti.
Skola atkārtoti sekmīgi piedalās VKKF izsludinātajos projektos, lai papildinātu skolas
materiāli tehnisko bāzi. Projekta sekmīgas realizācijas rezultātā tika iegādāts portatīvais dators
un CorellDRAW datorprogramma par kopējo summu 1100 Ls , kas Ĝaus apgūt jaunākās
tehnoloăijas un ieviest datordizaina pamatu apgūšanu mācību priekšmetā darbā materiālā, kas
ir nākotnes ieceres Latvijas mākslas skolu programmās.
Skolas aprīkojums papildināts ar jauniem galdiem un ėebĜiem mācību telpās.
Skolā ir veikta skolas zaĜās zonas labiekārtošana, nojaukta malkas nojume un iekopts
zāliens. Ir realizēts projekts ”Energoefektivitātes uzlabošana”. Nomainītas notekas, teknes un
palodzes, uzstādītas trīs jaunas durvis, nojume pie veidotavas, logu nomaiĦa, veikta skolas
fasādes krāsošana. Siltumapgādē nomainīti radiatori un cauruĜu sistēma.
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4.6. Madonas mūzikas skola
2008. gadā Madonas mūzikas skolā mācās 274 audzēkĦi, no tiem 202 meitenes, 72 zēni.
Skolā strādā 31 skolotāji – 2 ar maăistra grādu, 18 ar augstāko profesionālo pedagoăisko, 12
ar vidējo profesionālo pedagoăisko izglītību un 8 tehniskie darbinieki.
Skolā īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas Instrumentālā („Klavierspēle”,
„Akordeona spēle”, „Kokles spēle”, „VijoĜspēle”, „Čella spēle”, „Pūšaminstrumentu spēle”)
un Vokālā mūzika („Kora klase”) pamatizglītības pakāpē. Kopš 1964. gada Lubānā pastāv
apmācības punkts, kurā skolēni tiek sagatavoti 4 izglītības programmās: „Klavierspēle”,
„Akordeona spēle”, „Flautas spēle” un „Saksofona spēle”.

46% izglītojamo ir no Madonas pilsētas, pārējie no citām pašvaldībām.
Skola galveno uzmanību velta kolektīvās muzicēšanas formām. Skolā labā profesionālā
līmenī darbojas skolēnu koris, kamerorėestris, pūtēju orėestris, koklētāju ansambĜi,
akordeonistu ansamblis, mežragu kvartets, saksofonistu kvartets, klarnetistu duets un klavieru
ansambĜi. Skolotājs Arturs Kloppe joprojām neliedz konsultācijas basăitāras spēles apguvei,
republikas vadošie basăitāristi: Ingars ViĜums un Mārcis AuziĦš ir nākuši no Madonas.
Republikā pazīstamā saksofonistu ansambĜa „NEXT” 1 dalībniece ir skolotāja A.Cepīša bijusī
audzēkne Arnita AkmentiĦa. Un viens no slavenākajiem republikas bundziniekiem Andris
Buiėis ir bijušais A.Kloppes audzēknis. Skolotājas I.Gailītes bijušais audzēknis Gints
Sterinovičs šogad absolvē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Vokālo nodaĜu.
Skolēni guvuši panākumus reăiona un valsts rīkotajos konkursos un festivālos.
Profesionālā pūtēju orėestra „Rīga” rīkotajā XII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu
izpildītāju konkursā Rīgā skolotāja Artura Kloppes audzēkĦi: Jānis Mednis (mežraga spēle),
Jānis Tols (eifonija spēle) un Andreja Cepīša audzēkne Baiba Tilhena (saksofona spēle)
ieguvuši Atzinības rakstus. Ikgadējas pianistiskas veiksmes pavada skolotājas Līgas Cepītes
audzēknes, XII Starptautiskajā pianistu konkursā Valmierā Ilzei Levei III vieta, Sandijai
Veipai Atzinības raksts.
Mūzikas skolas kora (diriăente Ija Voiniča) dziesmu jaunrades konkursā „Kas mēs bijām,
būsim, esam”, veltītam AusekĜa 160. dzimšanas dienai, izpildītā dziesma ieguvusi III vietu.
2008. gada vasarā notika republikas mēroga pasākums – Vienpadsmitie Latviešu mūzikas
svētki Madonā.
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Madonas mūzikas skolā tika organizēti Klavierspēles meistarkursi Vidzemes un Latgales
reăiona klavierspēles pedagogiem.
Tika uzrakstīti 3 projekti un iesniegti Kultūrkapitāla fondam.
Šogad, no 30 skolas absolventiem:
Ilmārs BērziĦš (ped. A. Kloppe) iestājās Jāz. MediĦa Rīgas mūzikas vidusskolas mežraga
spēles klasē,
Alfrēda KalniĦa Cēsu mūzikas vidusskolā iestājās Dārta Larionova (ped. G. Elksnīte)
vijoĜspēles klasē, Kristaps Savickis (ped. A. Cepītis) klarnetes spēles klasē.
Beidzot, 2008. gadā tiek ievilkta centrālā apkure vecajā skolas ēkā.

Joprojām jaunās skolas koncertzāles akustika ir atzīta par pirmklasīgu un to iecienījuši
valsts mēroga mākslinieki, meklējot iespējas tajā koncertēt. Tas ne tikai mūzikas skolas
kolektīvam rada iespēju klausīties profesionālu mākslinieku muzicēšanu, radot iespēju
audzēkĦiem gūt spilgtus mākslinieciskus iespaidus, skolotājiem celt profesionālo
kvalifikāciju, bet bērnu vecākiem un pilsētas sabiedrībai rada augstu kultūras vērtību
pieejamību, tā veidojot Madonas pilsētu par vienu no aktīvajiem valsts mūzikas dzīves
centriem.

4.7. Madonas bērnu un jauniešu centrs
INTEREŠU IZGLĪTĪBAS REALIZĒŠANA MADONAS BJC
2008./2009.m.g. 29 Madonas BJC pulciĦos darbojās 701 bērni un jaunieši (t.sk. 14 bērni
ar īpašām vajadzībām), vecumā no 3 līdz 25 gadiem, 26 interešu izglītības pedagogu vadībā.
Bērniem un jauniešiem centrs piedāvā apmeklēt:
• 15 kultūrizglītības programmas pulciĦus;
• 4 sporta izglītības programmu pulciĦus;
• 3 tehniskās jaunrades programmu pulciĦus;
• 2 vides izglītības programmu pulciĦus;
• 2 jaunatnes darba programmu pulciĦus;
• 3 citas izglītojošās programmu.
Paplašināts interešu izglītības programmu piedāvājums:
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Atvērts pulciĦš „Mācīsimies kopā par istabas mājdzīvniekiem”,
Jaunums stikla vitrāžu izgatavošana pulciĦā „Stikla burvība”
Tehniskās jaunrades programma „Radošā radioelektronika”
„Veselības skola”

PROJEKTU REALIZĒŠANA MADONAS BJC
2008.gada vasarā pateicoties Madonas pilsētas realizētajam izglītības iestāžu siltināšanas
projektam, Madonas bērnu un jauniešu centra ēka Skolas ielā 8a nosiltināta, nomainīti logi,
nomainīta siltumapgādes iekšējā sistēma, finansējums no ERAF un pašvaldības. Papildus
ierīkota ugunsdrošības signalizācija.
Madonas BJC visi iesniegtie projekti 2008.gadā apstiprināti un realizēti:
Valsts Kultūrkapitāla fonda Vidzemes programmas ietvaros realizēts projekts
„Madonas rajona lepnuma grāmata” –
VKKF – 2274 LVL , Madonas rajona finansējums – 1000 LVL ( izdota grāmata 1000
eksemplāri). Grāmata atvērta Latvijas valsts 90.gadu jubilejas pasākumā rajona skolēniem
„Tu esi Latvija!”
Vides aizsardzības fonda administrācijai –
Projekts „Meža dienām 80” – piešėirts 711 LVL no LVAFA, 500 LVL - Madonas rajona
finansējums, izveidota ceĜojošā izstāde ar foto par skolēnu ozolu stādīšanu un skolēnu
zīmējumiem, fotogrāfijām. Projekta vadītāja Māra Evardsone
Izglītības un Zinātnes ministrijas Sporta pārvaldei (piešėirts 2000LVL)
projekts „Tūrisms jauniešiem – populārs un interesants!!” – 1000 LVL – rajona
finansējums Noorganizētas Latvijas Republikas 61 skolēnu spartakiādes mācību iestādēm
sporta tūrisma sacensības.
Madonas rajona padomei - Foto un video pulciĦš “ Madonas acis” izstrādāja projektu
„Madonas acis: Mēs savai pilsētai” (finansējums 30 LVL), rezultātā atklāja foto
izstādi madonas muzejā.
Madonas rajona padomei –
Kultūras projekts, stāstnieku konkurss „Teici, teici valodiĦa” (projekta vadītāja Ingrīda Grudule) –
100 LVL

MADONAS BJC NOMETNES
Noorganizētas 5 nometnes:
o Dienas
• sākumskolēniem (Madonas)
o Diennakts
• pusaudžiem (Madonas)
• līdzpārvalžu vadītājiem (rajona)
• mazpulku dalībniekiem (rajona)
o Starptautiskā nometne Ungārijā
• Jauniešiem (no Madonas piedalījās 6 jaunieši un 1 skolotāja)
METODISKAIS DARBS, PASĀKUMI
•

Metodiskais darbs – semināri, skates, kursi, pieredzes popularizēšana – direktoru
vietniekiem audzināšanas darbā, klašu audzinātājiem, pulciĦu skolotājiem.
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Pasākumi skolēniem – konkursi, skates, izstādes. Rajonā kopā pasākumos
piedalījušies ap 2000 bērnu. Lielākie pasākumi:
o „Tu esi Latvija!” rajona skolēnu laureātu koncerts un „Madonas rajona
Lepnuma grāmatas” atvēršanas svētki.
o Skolu līdzpārvalžu pasākumi „Rādām, ko protam”
o Latvijas jauniešu programmas AWARD saiets Madonā „Ar sniegu aiz krekla”
(70 dalībnieki
o PulciĦu bērniem katru mēnesi pasākums par bērnu rakstniekiem un
dzejniekiem.
o Vidzemes novada Mūsdienu deju festivāls ‘Dejas brīnums”
o Konkurss „Skolēni eksperimentē” vides izglītībā
o Konkurss 2.-3.kl.skolēniem „Iepazīsim Maijas Laukmanes dzeju” (89
dalībnieki)
o Austrumvidzemes novada skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss „Tu
esi Latvija!”
o Konkurss „AdatiĦa nav nieks!”
o Konkurss „Balsis un līdzbalsis”
o Tautisko deju koncerti rajona zonās.
o Rajona koru skate
o Vizuālās un lietišėās mākslas darbu konkurss „Svētku priekam”
o Rajona skolu teātra kolektīvu svētki Mārcienā.
o Rajona skolu jauniešu organizāciju sporta spēles
o Latvijas Republikas 61.skolēnu spartakiāde mācību iestādēm sporta tūrismā.
Pasākumi tiek filmēti, fotografēti un informācija saglabāta CD, DVD formātā.

MADONAS BJC BĒRNU UN JAUNIEŠU SASNIEGUMI 2008.GADĀ
Boccia pulciĦš – XIII bērnu un jauniešu invalīdu sporta fedetācijas BOCCIA čempionātā –
1.vieta.
Tūrisma pulciĦš – Vecākā A grupa 1.vieta kopvērtējumā Latvijas čempionātā sporta
tūrismā.
AWARD programmas ietvaros 3 Madonas jaunieši ieguva bronzas nozīmītes, 1-sudraba.
MADONAS BJC – MADONAS PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJIEM
• PulciĦa audzēkĦu dalība Madonas pilsētas svētkos koncertā „Svētku priekam” un
pilsētas strūklakas modināšanas pasākuma noorganizēšana.
• Madonas pilsētas viesu iepazīstināšana ar Madonas BJC.
• Pensionāru klubiĦa „Pie kamīna” pasākumu organizēšana katru mēnesi.
• Regulāra informācijas ievietošana par Madonas BJC darbību laikrakstos „Stars”,
„Domes Vēstnesis”, www.madona.lv.
• Bērnu un jauniešu nometnes.
• Madonas pansionātā ar izstādēm piedalījušies keramikas, „MīĜlietiĦu”, zīmēšanas
pulciĦa audzēkĦi.
• Muzeja naksts pasākumu atbalstīja lauku kapela un frizieru pulciĦa audzēknes.
• Foto video pulciĦa 3 audzēkĦi sagatavoja un atklāja izstādi muzejā.
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4.8. PII ,,Saulīte”
Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Saulīte”
2008. gadā pabeigta energoefektivitātes
paaugstināšana, kuras ietvaros tika siltinātas
ēkas ārsienas, jumta segums, nomainītas
ārdurvis, ēka pieslēgta pie centrālās
ierīkots
ēkas
ārējais
siltumapgādes,
apgaismojums, uzstādīti jauni ēkas ieeju
vējtveri.
Pilnībā rekonstruēta iekšējā siltuma
apgādes sistēma – uzstādīts jauns
siltummezgls, nomainīti radiatori, uzstādīti siltuma regulatori.
Veikta divu grupu sanitāro mezglu renovācija, kā arī divu grupu virtuvīšu kosmētiskais
remonts.
Pavasara sakopšanas mēneša ietvaros, PII ,,Saulītē” iedibināta jauna tradīcija – iestādes
rotaĜu laukumu sakopšanas talka kopā ar bērnu vecākiem.

Sagaidot ,,Saulītes” 30 gadu jubileju,
bērni ieguva jaunu rotaĜu laukumu ar
krāsainu, izturīgu inventāru.
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2008. gada jūnija sākumā ,,Saulīte” svinēja
savu 30 gadu jubileju.
Bērni kopā ar visu kolektīvu sniedza jauku
koncertu Madonas kultūras namā.
Uz 30. gadu pasākumu tika aicināti gan
bijušie darbinieki, gan viesi, kas kopā ar
iestādes darbiniekiem atcerējās iepriekšējos
gadus un priecājās par iestādes izaugsmi
tagad.

Rudenī gan darbiniekus, gan
bērnu vecākus iepriecināja sen gaidītais
stāvlaukums pie iestādes.

2008. gadā organizēti daudzveidīgi pasākumi
bērniem un viĦu vecākiem. Viens no
svarīgākajiem pasākumiem bija sagaidot Latvijas
Republikas 80 dzimšanas dienu. Visa gada
garumā bērni dažādās tēmās iepazina savu tuvāko
un tālāko apkārtni. Noslēguma pasākums
,,Latvija, katrā sirsniĦā”, bija kā rezumējums
gada darbam.

Mūsu moto:
,,Saulīte silda,
Saulīte smaida,
Saulīte visus Jūs mīĜi gaida!”
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4.9. PII „Priedīte”
2008.gadā PII „Priedīte” audzēkĦu skaits bija 165 bērni, kuri uzturas 8 grupiĦās. Bērniem
iestādē papildus, tika piedāvātas dažādas interešu pulciĦu nodarbības: sporta, rokdarbu,
ritmikas ( tautisko deju), kristīgās ētikas.
Iestādes finansējums 2008.gadā:
- kopējais

247271 Ls;

t.sk.
- valsts mērėdotācija pedagogu atalgojumam

59757 Ls

- vecāku iemaksas

27270 lati,

- pašvaldības finansējums

160244 Ls.

Viena audzēkĦa uzturēšanas izdevumi mēnesī bija 148,49 lati.
2008. gada pavasarī rotaĜlaukumos tika uzstādīts jauns aprīkojums bērnu āra aktivitātēm,
par kopējo summu 4000 lati.
Ar Madonas rajona padomes atbalstu, tika realizēts pieaugušo izglītības projekts iestādes
darbiniekiem un bērnu vecākiem „Veselīgas ēšanas ieradumu veidošana” ar StradiĦa
universitātes docenta G. Selgas līdzdalību.
Pirmsskolas pedagogi iesaistījās dažādos rajona metodiskajos pasākumos, kā arī paši bija
metodisko pasākumu organizatori. Organizatoriskais darbs tika veikts, sagatavojoties rajona
pirmsskolas iestāžu jauno runātāju pasākumam „Tikšanās Ojāra Vācieša dzejā”.
Visa gada garumā tika strādāts pie pilsoniskās audzināšanas uzdevumu sadalījuma
pirmsskolas programmai.
Bērniem tika organizētas mācību ekskursijas uz kazu fermu Bērzaunē, uz O.Kalpaka
dzimtajām mājām „Liepsalās”, pie A.Broka uz z/s „Jaunkalēji”- vērot maizes cepšanas
procesu, uz GaiziĦkalnu MeteĦos un uz zirgu fermu Cesvainē - ŪsiĦos.
2008.gada maijā, bērnu sasniegumi mākslinieciskajā darbībā, tika prezentēti ăimenes
dienai veltītajā svētku koncertuzvedumā „Aina ar brālīti meklēja cālīti”
Bērnu deju kolektīvs, skolotājas Inetas Simtnieces vadībā, piedalījās pilsētas svētku
koncertuzvedumā „SeptiĦas satikšanās”
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4.10. PII „Kastanītis”
(informācija ievietota neizmainītā veidā no iestādes sagatavotā pārskata)
2008. gads Madonas pilsētas PII „Kastanītis” bija ražīgs un notikumiem bagāts gads.
Vēl iepriekšējā gada nogalē vecākiem izsludinājām akciju, kuras mērėis bija
papildināt bērnu teātru masku krājumus. Atsaucība bija milzīga, tāpēc 2008. gada Janvāra
pirmajās dienās varējām maskās sapost visus iestādes bērnus un ar jautru karnevālu sagaidīt
jauno Žurkas gadu.
Masku bija Ĝoti daudz un nu tām vajadzēja atrast pienācīgu vietu, tādēĜ Februārī mūsu
remontstrādnieks veica kosmētisku remontu masku istabai un tagad tās varēja viegli atrast un
pārskatīt.
Šajā mēnesī mūsu iestādē tradicionāli norisinājās Cālis 2008, bet pedagogu atbalstam
metodiskai lietošanai iegādājāmies jaunu datoru un krāsu lāzerprinteri.
Marts tradicionāli atmodina visus ar pavasara vēsmām un mūsu darbinieki par šo
tēmu bērniem bija sagatavojuši uzvedumu „Vai pavasaris jau atnācis?” Kopīgs bija arī
Lieldienu pasākums, kurā bērni salīdzināja krāsotās olas un sacentās olu ripināšanā.
Aprīlis ir spodrības mēnesis, daudz tiek domāts par vizuālā tēla uzlabošanu, tāpēc kā
parasti, uz sakopšanas talku aicinām arī vecākus. Šogad kopīgiem spēkiem savedām daudz
sīku akmentiĦu, ar kuriem nosedzām zemi no ēkas fasādes puses, tad sastādījām ziedošas
puėes, labiekārtojām laukumiĦus. Šogad mūsu baseiniĦam klāt piepulcējās skaists koka
tiltiĦš. Savukārt bērni vecākus iepriecināja ar teātru dienās sagatavotiem teātrāliem
uzvedumiem. („Tinces ābece”, „Pauks un Šmauks”, „Ežuka jaunais katliĦš”, „CūciĦa spēlē
paslēpes”)
Maijā mūsu iestādē piedalījās koku stādīšanas akcijā, iestādījām ozoliĦu bērzu
birztaliĦā pie Biržu ielas. Šis ozoliĦš izaugot aizstās lielo veco ozolu, kura tagad tur vairs nav,
bet pie kura agrāk mūsu iestādes bērni svinēja dažādus pasākumus. Maijs tradicionāli ir
ăimenes svētku laiks un šie svētki tiek svinēti katrā grupiĦā. Un tad ar ceriĦu reibinošo
smaržu nāk absolventu izlaidums, kurš jau otro gadu tika rīkots Madonas mūzikas skolā. Šajā
gadā žetonu ar iestādes simboliku dāvinām 15 bērniem.
Jūnijā pie mums viesojas pirmsskolas iestāžu vadītāji un metodiėi no visa rajona. Un
tad jau klāt pilsētas svētki, kuros piedalās arī mūsu iestādes bērni ar iestudētām dejām
kopīgam koncertam. Līdz ar šī pasākuma izskaĦu un pedagoăiskās padomes sēdi arī mums
beidzas saspringtais bērnu apmācību gads. Priekšā atvaĜinājumu laiks. Vasaras periodā
iestādes remontstrādnieks labiekārto rotaĜu laukumiĦus un pēc pašu zīmētām skicēm un
sagādātiem materiāliem viĦš uzbūvē nojumi, šūpoles un vilcienu ar vairākiem vagoniem.
Jūlijā iestādē sākas kosmētisko remontu laiks. Šos darbus vienlaicīgi veic vairāki
celtnieki, jo darbs ir apjomīgs – jāizremontē 2 bērnu tualetes, 2 grupas telpas, guĜamistaba,
trauku mazgāšanas virtuvīte un darbinieku tualete. Iegādājamies arī jaunas mēbeles – galdus,
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krēsliĦus, garderobes skapīšus un gultas. Tāpat tiek pirkti arī bērniem trauki, gultas veĜa un
dvieĜi.
Augusts. Esam sagatavojuši visu nepieciešamo, lai atvērtu vēl vienu grupiĦu un esam
gatavi rudenī uzĦemt 96 bērnus 5 vecuma grupās.
Septembris klāt ar Zinību dienu, bērnudārzā ciemojās Burtu meitiĦa, aicinot bērnus
un audzinātājas sagatavoties ražīgam jaunam darba cēlienam. Pedagoăiskās padomes sēdē,
darbinieki tiek iepazīstināti ar jauno licencēto iestādes programmu, ar uzdevumiem
2008./2009. mācību gadam, ar nodarbību sarakstu, jaunajiem pulciĦiem, kā arī ar 2 jaunajiem
pedagogiem un 1 tehnisko darbinieku. Septembrī mēs iestādē uzĦemam pirmsskolas iestāžu
un skolu medmāsas no visa rajona.
Oktobris ražīgs mēnesis. Gatavojam ziedu un sēĦu izstādes, bērni cīnījās par lielākās
sēnes titulu, piedalījās zīmējumu konkursā „Mēs – Latvijā”, vairākkārt apmeklē muzeju,
piedalās bibliotēkā bērnu žūrijā. Mēnesis noslēdzās ar Rudens svētkiem.
Tikpat ražīgs ir arī Novembris. Nosvinējām MārtiĦus ar ėekatnieku piedalīšanos. 5-6
gadīgo bērnu grupas brauca ekskursijā uz Āraišu ezerpili un izrādi „Pifs” Rīgā.
Noorganizējām vecvecāku pēcpusdienu, kur katrs atnākušais vecvecāks pastāstīja un parādīja
bērniem savu vaĜasprieku. Izsludinājām makulatūras vākšanas akciju, kuras mērėis bija savākt
makulatūru un nodot to Līgatnes papīrfabrikai pretī saĦemot vērtīgu papīru zīmēšanai. Akcija
izdevās un mēs kopīgi savācām ~ 1400 kg makulatūras. Un visa gada centrālais notikums Latvijas 90 dzimšanas diena.
Decembrī kā pateicība par paveikto, tika rīkota grandioza Ziemassvētku sagaidīšanas
balle Sniega karalienes pilī. Bērni varēja satikt īstu Salatēti un Sniegbaltīti, izbaudīt sniega
mašīnas priekus un, visbeidzot, kā balvu saĦemt saldumu tūti. Un pēc svētkiem neaizmirstam
savā priekā dalīties arī ar citiem pilsētas cilvēkiem, tāpēc dodamies uz Madonas muzeju un ar
svētku koncertu uzstājamies pensionāriem.
4.11. Madonas kultūras nams
2008.gadā Madonas pilsētas kultūras namā, pilsētas estrādē un citviet pilsētā notikuši 282
dažāda rakstura sarīkojumi, semināri un citas norises, tai skaitā 109 koncerti, no tiem 91 amatieru
un 18 profesionāĜu sniegumā, 24 teātra izrādes, no tām 15 amatieru un 9 profesionāĜu sniegumā, 24
izklaides /balles, diskotēkas/ sarīkojumi, kurus apmeklējuši vairāk nekā 64000 apmeklētāju.
Pateicoties teicami renovētajam kultūras namam un labam tehniskajam aprīkojumam,
kultūras nama izcils notikums bija Madonas pilsētas domes dāvinātais, Ĝoti labās kvalitātes flīăelis
„Stenwey”. Apmeklētājiem bija iespēja baudīt dažādus izcilu profesionāĜu koncertus: Starptautisko
konkursu laureāta, pianista, pasaules mēroga zvaigznes V.Šimkus solo koncertu , pūtēju orėestra
„Rīga”, kora „Juventus” koncertus , populāro dziedātāju A.ĒrgĜa, Igo, grupu „Čikāgas piecīši”un
„Putnu balle” koncertus. Kultūras nams noslēdzis līgumu ar Valmieras drāmas teātri par
regulārām viesizrādēm, namā viesojās Neatkarīgie teātri /Rīga/ Teātris TT, Māras teātris. ěoti
daudz pasākumu kultūras namā notika dažādām pašvaldības iestādēm. Pateicoties rajona padomes
iniciatīvai un finansiālajam atbalstam, skatītājiem bija iespēja iepazīties ar izciliem māksliniekiem
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un viĦu sniegumu/ Opermūzikas svētki, Nacionālā teātra izrāde, franču grupas „Karpatt” koncerts/.
Gada nogales pasākumi pagāja „Latvijai 90” zīmē.
Kultūras namā aktīvi darbojas un koncertē 37 kolektīvi ar 591 dalībnieku. 2008. gadā kultūras
nama kolektīvu galvenais notikums bija XXIV Dziesmu un XIV Deju svētki. CeĜazīmi uz svētkiem
nācās izcīnīt piedaloties republikas atlases skatēs , ko kultūras nama kolektīvi godam izdarīja,
iegūstot I pakāpes diplomus, bet senioru jauktais koris „Mantojums”/ diriăente I.Stepāne/ tika
izvirzīti pusfinālam, savukārt pūtēju orėestris /diriăents A.Cepītis/ iekĜuva republikas fināla skatē,
kurā sīvā cīĦā izcīnīja 3.vietu savā grupā. Uz svētkiem no pilsētas devās 9 kultūras nama kolektīvi
ar 285 dalībniekiem. Ar 24 darbiem republikas izstādē „Laika zīmes” Dziesmu svētku ietvaros
piedalījās tēlotājas mākslas studija „Madona” / vad. L.KalniĦa/.
Visa gada garumā kultūras nama kolektīvi ir veidojuši un kuplinājuši valsts svētku un latviešu
tradicionālās svētku norises , ir sagatavotas patstāvīgas koncertprogrammas. Koris „Mantojums”
atzīmēja savu 50 darba gadu jubileju, senioru dāmu deju grupa-10 gadu pastāvēšanas svētkus. Ar
labdarības koncertiem pansionātā, invalīdu biedrībā priecējuši senioru sieviešu vokālai ansamblis
„Veldze” un popgrupa „SmaidiĦš”.
4.12 Madonas bērnu un jaunatnes sporta skola
Madonas bērnu un jaunatnes sporta skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, tā
piedāvā apgūt 8 licenzētas izglītības programmas sportā (basketbols, futbols, volejbols,
handbols, distanču slēpošana, biatlons, orientēšanās sports un vieglatlētika). Madonas BJSS
uz 2008. gada septembri attiecīgās programmas apguva 849 izglītojamie gan Madonas pilsētā,
gan Madonas rajonā.
Grupu skaits programmās
Nr.p.k. Programmas
nosaukums

Programmas
kods

Grupu
skaits

1.

Basketbols

813003

14

2.

Volejbols

813036

7

3.

Futbols

813015

6+2

4.

Distanču slēpošana

813028

8

5.

Biatlons

813004

5

6.

Orientēšanās sports

813024

5

7.

Vieglatlētika

813034

14

8.

Handbols

813018

0

Rīkotie pasākumi.
Madonas BJSS ir uzĦēmusies sporta metodiskā centra pienākumus Madonas rajonā. Tā
sadarbojoties ar Madonas vispārizglītojošajām skolām katru gadu rīko rajona skolēnu
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spartakiādi visām vecuma grupām. Tā ietver gandrīz visus Madonas BJSS piedāvātos sporta
veidus (izĦemot biatlonu un handbolu) un skolu programmās paredzētos.
Tāpat Madonas BJSS rīko licencēto sporta veidu federāciju oficiālās sacensības gan
jauniešiem, gan pieaugušajiem (Latvijas čempionāti, kausu izcīĦas u.c.) .
Madonas BJSS ir galvenā sporta pasākumu organizētāja Madonas pilsētā. Skolas rīkotie
pasākumi aptver visas iedzīvotāju grupas un intereses visa gada garumā. Pasākumu
organizēšanai tiek izmantots gan sporta skolas inventārs, bāzes, gan cilvēkresursi.
Darbinieki.
Madonas BJSS ir 30 pedagoăiskie darbinieki, no kuriem tikai viens vēl iegūst augstāko
izglītību. Trīs treneri studē maăistrantūrā savā nozarē, pieciem treneriem ir maăistra grāds
sporta zinātnē.
Madona BJSS 2008.gadā bija 5 tehniskie darbinieki:
Bāzes.
Madonas BJSS izmanto vispārizglītojošo skolu sporta bāzes, Madonas pilsētas stadionu,
Madonas Smeceres sila slēpošanas un biatlona sporta bāzi.
Sporta laureāts.
Katru gadu janvāra sākumā notiek svinīgs pasākums, kurā tiek godināti labākie sasniegumu
guvēji sportā. Apbalvoti tiek tikai Latvijas čempionātos izcīnīto pirmo vietu individuālajos
sporta veidos un pirmās trīs – komandu sporta veidos ieguvēji. 2008. gadā bija 35 laureāti.

5. UZĥĒMUMI
5.1. A/s „Madonas ūdens”
UZĥĒMUMA DARBĪBAS RAKSTUROJUMS
UzĦēmuma darbības veids ir iedzīvotāju, uzĦēmumu apgāde ar dzeramo ūdeni un
saimnieciskām vajadzībām, saimnieciskās kanalizācijas notekūdens novadīšana un attīrīšana
atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīviem.
Uz 2008.gada beigām ūdensapgādes pakalpojumus izmantoja 79% (6911), bet
kanalizācijas pakalpojumus 68% (5924) Madonas pilsētas iedzīvotāju.
2008.gadā paceltais ūdens daudzums ir bijis 340879 m3/gadā jeb vidēji 931 m3/dienn., bet
kopējais realizētais ūdens daudzums - 257265 m3/gadā jeb vidēji 703 m3/ dienn. Aptuveni 24
% no saražotā ūdens daudzuma ir uzskatāmi par zudumiem tīklos, no kuriem daĜa ir
neuzskaitītais ūdens patēriĦš (nelegāli pieslēgumi vai nelegāls patēriĦš).
Lielākais dzeramā ūdens patērētājs ir iedzīvotāji, kopā 68 % no visa pārdotā ūdens.
2008.gadā viens iedzīvotājs patērēja vidēji 70 litru ūdens diennaktī.

47

Novadīto notekūdeĦu daudzums no dažādām patērētāju grupām uz NAI kopumā sastāda
219549 m³/gadā jeb 600 m³/dienn. Tai pašā laikā 2008.gadā NAI pieĦemti attīrīšanai 289486
m³/gadā notekūdeĦu, jeb vidēji 791 m³/dienn., kas norāda, ka no kopējās kanalizācijas
plūsmas uz NAI aptuveni 24 % ir virszemes infiltrācijas notekūdeĦi. Šis rādītājs pieaug vai
samazinās atkarībā no sezonas rakstura un atkušĦu - lietavu laikā notekūdeĦu plūsma uz NAI
pieaug līdz 3000-3500 m3/ dienn.

UzĦēmuma neto apgrozījums, salīdzinot ar 2007.gada rādītājiem, 2008.gadā
palielinājies par 18,8% un sastāda 403032,- LVL , 2007.gadā bija 339087,- LVL.
SVARĪGĀKIE PASĀKUMI 2008.GADĀ.
2008.gadā sākta projekta „Madonas ūdenssaimniecības attīstības II kārta” realizācija. Šī
projekta ietvaros parakstīti sekojoši būvniecības un pakalpojumu līgumi: līgums Nr. PR1/2008 „Būvuzraudzības un inženiera pakalpojumi ūdenssaimniecības objektu būvniecības
līgumos Madonā”, līgums Nr. PR-2/2008 „Kompleksas tīklu skalošanas hidrodinamiskās
mašīnas piegāde”, līgums Nr. PR-3/2008 „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana
un paplašināšana Madonā”, līgums Nr. PR-4/2008 „NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu un
kanalizācijas sūkĦu staciju izbūve” un līgums Nr. 2008-09-MU „Autoruzraudzības
pakalpojumi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšanas līgumam
Madonā”.
Līgums Nr. PR-2/2008 „Kompleksas tīklu skalošanas hidrodinamiskās mašīnas piegāde”
ir pabeigts un piegādātā kompleksā hidrodinamiskā mašīna ir Ħemta uzĦēmuma pamatlīdzekĜu
uzskaitē. Pārējo būvniecības un pakalpojumu līgumu realizācija ir paredzēta līdz 2010.
gadam.
SABIEDRĪBAS TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA UN PLĀNI.
Saistībā ar projekta „Madonas ūdenssaimniecības attīstības II kārta” realizāciju, kurā ir
paredzēta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, uzĦēmums plāno 2009.gādā
palielināt ūdensapgādei pieslēgto iedzīvotāju skaitu līdz 82% un attiecīgi kanalizācijai līdz
74%.

5.2. SIA „Madonas siltums”
Centralizētā siltumapgādes sistēma, ko apkalpo Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Madonas siltums”, kuras kapitāla daĜu turētājs ir Madonas pilsētas dome, nodrošina ar
siltumenerăiju 2142 dzīvokĜus un 103 juridiskās personas, kopējais siltumtrašu garums 15
km.
SIA “Madonas siltums” kopējie ieĦēmumi 2008.gadā ir 1081476,00 Ls, no tiem par
siltumenerăiju 964723,00 Ls. Siltumenerăijas ražošanas kopējie izdevumi 965621,00 Ls.
Vidējais strādājošo skaits Sabiedrībā 2008.gadā - 50.
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SIA „Madonas siltums” kopējā apsildāmā platība salīdzinājumā ar 2007.gadu ir
palielinājusies par 15%. 2008.gadā centralizētajai siltumapgādei ir pieslēgušies vairāki lieli
objekti – AS „Lazdonas Piensaimnieks”, „MAXIMA Latvija” SIA, SIA „LAPIĥAS A”, SIA
„Klauăulejas”.
2008.gada 18.augustā pabeidzām realizēt ERAF līdzfinansētu projektu „Madonas pilsētas
siltumtīklu rekonstrukcija un esošo iekārtu nomaiĦa Augu ielā 27a” par kopējo summu
1016854,00 Ls. Šī projekta ietvaros tika rekonstruētas siltumtrases Rūpniecības dzīvojamajā
rajonā – 1224 m, BlaumaĦa iela 7 – BlaumaĦa iela 16 un Skolas ielas savienojošā siltumtrase
508 m, Augu – Skolas ielas savienojošā siltumtrase 996 m, siltumtrase uz Madonas pilsētas
kultūras namu – 118 m, siltumtrase uz Rīgas ielu 6 – 224 m, kā arī notika katlu mājas Augu
ielas 27a rekonstrukcija.
2008.gadā Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators apstiprināja
siltumenerăijas tarifu, kas ir 35,62 Ls/MWh (bez PVN) visiem patērētājiem.

jauno

2008.gadā uzsākām jaunu komercdarbības veidu – namu apsaimniekošanu uz 2009.gada
01.janvāri mēs apsaimniekojam jau 3 mājas.
Arī 2008.gadā turpinājām akciju – iedzīvotājiem, kuri iemaksā avansu par siltumenerăiju,
piedāvājam atlaidi 4% gadā jeb 0,33% mēnesī no klienta iemaksātās summas.

5.2. SIA „Madonas namsaimnieks”
SIA „Madonas namsaimnieks” galvenās darbības nozares ir namu apsaimniekošana,
būvdarbu veikšana un atkritumu apsaimniekošana. UzĦēmums 2008. gadu noslēdzis ar peĜĦu
2033 LVL. Jāpiezīmē, ka tā gan ir mazāka kā iepriekšējā gadā, tomēr ir ieguldīta uzĦēmuma
attīstībā. Apgrozījums, salīdzinot ar 2007. gadu, palielinājies par 15 %. SIA ‘’Madonas
namsaimnieks’’ ar pilsētas domes atbalstu ir palielinājis arī savu pamatkapitālu par 42500
LVL.
2008.gadā SIA „Madonas namsaimnieks” var lepoties ar daudzām savā apsaimniekošanā
esošajām mājām, kuras rūpējoties par māju energoefektivitātes palielināšanu, ir siltinājušas
māju sienas, mainījušas kāpĦu telpu logus un durvis. Šo darbu paveikšanai dzīvokĜu īpašnieki
ar SIA „Madonas namsaimnieks” starpniecību ir Ħēmuši kredītu bankās. Šajā gadā SIA
„Madonas namsaimnieks” uzĦēmies 3 māju apsaimniekošanu ĒrgĜos.
Diemžēl ir palielinājušies arī apsaimniekošanas un īres maksas parādu apjomi - no gada
sākuma tie ir pieauguši gandrīz 2. reizes.
UzĦēmums 2008.gadā ir paplašinājis arī sauso sadzīves atkritumu savākšanu. Tagad
uzĦēmuma atkritumu mašīnas katru otro otrdienu iegriežas arī Jumurdā, Sausnējā un
Vestienā. Ievērojami pieaudzis arī sauso sadzīves atkritumu apjoms. Jaunums uzĦēmuma
darbībā ir uzsāktā kartona iepakojuma savākšana no veikaliem. Tas tiek tālāk nodots
otrreizējai pārstrādei, kas būtiski Ĝauj samazināt noglabāto (sauso sadzīves) atkritumu apjomu
vietējā izgāztuvē. 2008.gadā kopumā tika savāktas 30.9 tonnas iepakojuma. Būtiski
palielinājies ir būvgružu, dārzu un parku atkritumu apjoms - aptuveni par 30 %.
UzĦēmums ir iesaistījies arī vērienīgajā ūdenssaimniecības attīstības 2. kārtas
ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošanas un paplašināšanas projektā. Šā projekta ietveros
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ir noslēgts līgums par asfaltēto ielu seguma nojaukšanu un atjaunošanu 2008. -2010. gadā,
kopumā 49496 m2.platībā. Šim nolūkam iegādāta daĜa no nepieciešamās tehnikas, kuru varēs
izmantot arī citu pilsētas ielu remonta darbu veikšanai.

6. PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA UZTURĒŠANA
Pašvaldības īpašuma uzturēšanu nodrošināja domes Īpašuma uzturēšanas nodaĜa. Ielu,
ceĜu un trotuāru uzturēšanai tika izmantojot ceĜu fonda līdzekĜi, bet pilsētas teritorijas
labiekārtošanai un uzturēšanai – pamatbudžeta līdzekĜi. Tika turpināta iepriekšējos gados
uzsāktās trotuāru un ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbu programmas realizācija.
Tika turpināta arī Īpašuma uzturēšanas nodaĜas materiālās bāzes nostiprināšana, lai
panāktu iespējami lielāku patstāvību regulāri veicamo darbu tehniskajā nodrošinājumā
2008. gadā Madonas pilsētas domes Īpašumu uzturēšanas nodaĜa pilsētas apsaimniekošanai
iegādājusies šādus pamatlīdzekĜus:
•

Auto pacēlāju ar grozu VW T4- ielu apgaismojuma remontam, liepiĦu apgriešanai, kā
arī citiem darbiem, kur nepieciešams pacēlājs

•

Iekārtu TORNADO- grafiti un citu uzrakstu nodzēšana no sienām, soliĦiem un citām
vietām;

•

Metāla liekšanas ierīces- žogu un sētu izgatavošanai pašvaldības iestāžu vajadzībām

•

Piekabi - treileri ērtākai tehnikas nogādāšanai darbu veikšanas vietās;

•

PĜaujmašīnu un siena vālotāju- lielu zaĜo zonu sakopšanai

•

Navigācijas iekārtu Tomtom

•

Nivelieri- būvniecības darbu veikšanai

•

Video novērošanas sistēmu- drošības nolūkiem nodaĜas teritorijā

Paralēli teritorijas ikdienas uzturēšanas darbiem, veikti šādi pasākumi:
 kultūras nama teritorijas apzaĜumošana- zaĜās zonas atjaunošana un stādījumu
izveidošana
 ZaĜās zonas atjaunošana un stādījumu izveidošana piemiĦas vietā „Šėeltais
akmens”
 Stādījumu nomaiĦa Saieta laukumā
 Mākslas skolas apkārtnes sakopšana
 Karjera ezera labiekārtošana- volejbola un basketbola laukumu izbūve; zaĜas
zonas sakopšana
 Lielās talkas organizēšana septembrī;
 ZaĜās zonas atjaunošana pēc bruăēšanas darbiem visā pilsētas teritorijā;
 Regulāra atkritumu izvešanas no Madonas pilsētas kapsētām;
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7. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Madonas pilsētā iedzīvotājiem sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus atbilstoši Latvijas
Republikas likumdošanai 2008. gadā sniedza Madonas pilsētas domes Sociālais dienests, kas
ir pašvaldības iestāde. Sociālais dienests ir izvietots Madonā, Parka ielā 4.
Madonas pilsētas domes Sociālajā dienestā 2008. gadā strādāja seši sociālā darba speciālisti –
divi sociālās palīdzības organizatori, trīs sociālie darbinieki, sociālais pedagogs. Visi ir
ieguvuši vai arī uzsākuši iegūt likumdošanā paredzēto atbilstošā līmeĦa augstāko izglītību.
Sociālajā dienestā strādā astoĦi aprūpētāji, kas nodrošina mājaprūpes pakalpojuma sniegšanu
Madonas pilsētas iedzīvotājiem, kuri vecuma vai funkcionālo traucējumu dēĜ nespēj veikt
pašaprūpi. Šī pakalpojuma optimālai nodrošināšanai ir izveidota mobilā mājaprūpes brigāde.
Aprūpes pakalpojuma sniegšanā bija iesaistīts arī mediėis.
Ēkā Madonā, Parka ielā 4, iedzīvotāji var izmantot „Zupas virtuves”, dušas, friziera un laika
pavadīšanas pakalpojumus. Darbojas publiskais interneta pieejas punkts, kurā ir iekārtotas
sešas modernas darba vietas.
SkaitĜi un fakti.
 Pašvaldības izsniegto testēto pabalstu un personu kopsumma – skaits 712, summa Ls
98276.
 Izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem kopā Ls 214439, t.sk.
 sociālajiem pakalpojumiem un palīdzībai izlietotie Ls 124786, t.sk.


pašvaldības sociālā palīdzība Ls 98276,



aprūpe mājās Ls 19980



pašvaldības pirktie sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Ls
6530,

 Sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi Ls 89653.
 Konstatēta atbilstība trūcīgas ăimenes statusam 175 ăimenes, 401 personas.
 Pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeĦa nodrošināšanai saĦēma 46 ăimenes Ls
7010.
 Apbedīšanas pabalsti 15 gadījumos Ls 2433,77.
 Brīvpusdienas skolās vai atbrīvošanu no uzturmaksas PII saĦēma 77 personas Ls
13562,62.
 „Zupas virtuvē” vidēji paēdina 80 personas par kopsummu Ls 8420,84.
 DzīvokĜa pabalstus saĦēma 318 ăimenes 499 personas Ls 30441,17.
 Vienā gadījumā Ls 300 izmaksāti pabalsts audžu ăimenē.
 Trīs gadījumos izmaksāts pabalsts bāreĦiem patstāvīgas dzīves uzsākšanai kopsummā Ls
525.
 51 personas saĦēmusi pakalpojumu „Aprūpe mājās”.
 16 personas saĦēmušas pašvaldības pirktos sociālos pakalpojumus (pansionāts, bērnu
nams, sociālās gultas).
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8. PASĀKUMI, KAS VEICINA IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU PAR
PAŠVALDĪBAS DARBĪBU UN IEDZĪVOTĀJU IESPĒJĀM PIEDALĪTIES
LĒMUMU APSPRIEŠANĀ
KOMUNIKĀCIJA AR IEDZĪVOTĀJIEM
2008.gadā Madonas pilsētas dome turpināja informēt iedzīvotājus par pieĦemtajiem
lēmumiem, notikumiem pašvaldībā, izmantojot domes informatīvo izdevumu „Domes
Vēstnesis” un ievietojot publikācijas laikrakstā „Stars”.
Lai rosinātu iedzīvotājus izteikt priekšlikumus, turpinājām ikgadējo akciju „Dāvā domei
domu!” kā rezultātā dome saĦēma vairāk nekā 200 ierosinājumu. Vēl papildus madoniešu
viedokĜa izzināšanai rīkojām telefonakciju „Zvans priekšsēdētājam”, kuras laikā iedzīvotāji
varēja zvanīt domes priekšsēdētājam, uzdot jautājumus, izteikt savas vēlmes un idejas.
Informācija par aktualitātēm tika ievietota arī internetā mājas lapā www.madona.lv.
ZiĦas no pašvaldības tika sūtītas valsts mēroga medijiem – ziĦu aăentūrai LETA, Latvijas
Televīzijai, laikrakstiem „NRA” un „Latvijas Avīze”, radio stacijām. Gada nogalē tika
uzsākta sadarbība ar Vidzemes televīziju.

SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU ATBALSTĪŠANA
Veicinot pilsētas sakopšanas tradīcijas, arī 2008. gadā dome rīkoja pavasara stādu tirgu
„Viss dārzam” Saieta laukumā, bet pirms tam vairākus vakarus notika semināri, veltīti
daiĜdārzu iekārtošanas tēmām. Tāpat tika rīkots pilsētas namīpašumu sakopšanas konkurss
„Posies, Madona!”.
Lai pilsētas sakopšanā un labiekārtošanā iesaistītu arvien vairāk madoniešu, dome turpina
uzturēt pavasara sakopšanas talkas tradīciju, kas noslēdzas ar kopīgām pusdienām un
centrālās strūklakas sezonas atklāšanu – strūklakas modināšanas svētkiem.
Madonas pilsētas domes izpilddirektors
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Ā.Vilšėērsts

