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1. ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU
Pašvaldības nosaukums:

Madonas novada pašvaldība

Pašvaldības juridiskā adrese:

Saieta laukums 1, Madona, LV 4801

PVN maksātāja reģistra kods:

LV 90000054572

Finanšu gads:

01.01.2016. – 31.12.2016.

Domes skaitliskais sastāvs:

17 deputāti

Andrejs CEĻAPĪTERS
Jeuženija ADAMOVIČA
Artūrs ČAČKA
Andris DOMBROVSKIS
Antra GOTLAUFA
Valda KĻAVIŅA
Bruno KOKARS
Agris LUNGEVIČS
Daiga MADERNIECE
Vanda MADERNIECE
Valentīns RAKSTIŅŠ
Andris SAKNE
Agris SĀRS
Rihards SAULĪTIS
Andris TREČAKS
Kaspars UDRASS
Modris ZOMEROVSKIS
Domes priekšsēdētājs:

Andrejs CEĻAPĪTERS

Domes priekšsēdētāja vietnieks:

Agris LUNGEVIČS

Pašvaldības izpilddirektors:

Āris VILŠĶĒRSTS

Pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja,
galvenā grāmatvede:

Biruta VINDELE
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Madonas novads tika izveidots administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojoties 15
pašvaldībām - Aronas, Barkavas, Bērzaunes, Dzelzavas, Kalsnavas, Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas,
Mārcienas, Mētrienas, Ošupes, Praulienas, Sarkaņu, Vestienas pagastam un Madonas pilsētai.
Madonas novada lielumu raksturo šādi rādītāji:
01.01.2016.
Iedzīvotāju skaits

31.12.2016.

25 515

Teritorija (kv.km)

24 960
2153.4

Madonas novads ir sadalīts 15 teritoriālajās vienībās - Madonas pilsēta un katrs no pagastiem veido
patstāvīgu teritoriālo vienību. Novada pagastu iedzīvotāji var saņemt pašvaldības pakalpojumus savā
pagastā, bet pilsētas iedzīvotāji – Madonas pilsētā. Izņēmums ir dzimtsarakstu pakalpojumi, kas ir
saņemami tikai novada centrā.

2. PAŠVALDĪBAS LĒMĒJVARA
Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, Dome no pašvaldības deputātiem ir
ievēlējusi:
- Finanšu un attīstības komiteju 17 locekļu sastāvā;
- Izglītības un jaunatnes jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā;
- Sociālo un veselības jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā;
- Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā;
- Kultūras un sporta jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Dome no deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi
šādas pastāvīgās komisijas:
Vēlēšanu komisiju;
Administratīvo komisiju;
Administratīvo aktu strīdu komisiju;
Zemes komisiju;
Pašvaldības īpašuma, privatizācijas, atsavināšanas un izmantošanas komisiju;
Dzīvokļu jautājumu komisiju;
Pašvaldības iepirkumu komisiju;
Civilās aizsardzības komisiju;
Iesniegumu izskatīšanai par politiski represētās personas statusa piešķiršanu komisiju;
Koku ciršanas komisiju;
Jaunatnes lietu komisiju;
Medību koordinācijas komisiju;
Apbalvojumu piešķiršanas komisiju;
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju;
Pretendentu izvērtēšanai palīdzības saņemšanai energoefektivitātes pasākumu veikšanai komisiju.
Madona novada lēmējvaras struktūra ir parādīta attēlā Nr.1
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Madonas novada pašvaldības lēmējvaras struktūra
Madonas novada dome
Admistratīvā komisija
Domes
priekšsēdētājs

Bāriņtiesa

Administratīvo aktu
strīdu komisija

Vēlēšanu komisija

Novada domes
priekšsēdētāja vietnieks

Kultūras un sporta
jautājumu komiteja

Izglītības un jaunatnes
lietu komiteja

Finanšu un attīstības
komiteja

Jaunatnes lietu komisija

Pašvaldības īpašuma
privatizācijas, atsavināšanas un
izmantošanas komisija
Pašvaldības iepirkumu komisija
Koku ciršanas komisija

Uzņēmējdarbības, teritoriālo un
vides jautājumu komiteja

Zvejniecības un medību
tiesību komisija

Sociālo un veselības
jautājumu komiteja

Dzīvokļu jautājumu
komisija

Medību koordinācijas
komisija

Darījumu ar l/s zemi
izvērtēšanas komisija

Civilās aizsardzības komisija
Zemes komisija
Apbalvojumu piešķiršanas
komisija
Pretendentu izvērtēšanas palīdzības
saņemšanai energoefektivitātes
pasākumu veikšanai komisija

Attēls Nr.1

5

2016.gadā Madonas novada pašvaldībā ir notikušas:
- 27 novada pašvaldības Domes sēdes, no kurām 15 bijušas ārkārtas, Domes sēdēs pieņemti
721 lēmums;
- 13 Finanšu un attīstības komitejas sēdes;
- 7 Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komitejas sēdes;
- 11 Izglītības un jaunatnes lietu komitejas sēdes;
- 8 Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdes;
- 13 Kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes;
- 39 Administratīvās komisijas sēdes;
- 10 Administratīvo aktu strīdu komisijas sēdes;
- 48 Iepirkumu komisijas sēdes;
- 13 Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdes;
- 9 Zvejas un medību tiesību komisijas sēdes;
- 13 Koku ciršanas komisijas sēdes;
- 3 Jaunatnes lietu komisijas sēdes;
- 3 Medību koordinācijas komisijas sēdes;
- 2 Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sēdes;
- 42 Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sēdes;

2016.gadā Madonas novada pašvaldības dome apstiprinājusi šādus saistošos
noteikumus:










Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1 „Nolikums par licencēto
makšķerēšanu Viešūra ezerā (Kaķīšu ezerā)”
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2 „Par Madonas novada
pašvaldības 2016.gada budžetu”
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.3 „Interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas un saskaņošanas kārtība”
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4 Par grozījumiem Madonas
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības
201.gada budžetu”
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 5 Par grozījumiem Madonas
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības
2016.gada budžetu”
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 6 Par grozījumiem Madonas
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības
2016.gada budžetu”
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7 Par grozījumiem Madonas
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības
2016.gada budžetu”
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8 Par grozījumiem Madonas
novada pašvaldības saistošajos noteikumos „Par Madonas novada pašvaldības
2016.gada budžetu”
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 9 Par grozījumiem Madonas
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības
2016.gada budžetu”
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Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 10 “Par kārtību, kādā pašvaldība
izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam”
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 11 Par grozījumiem Madonas
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības
2016.gada budžetu”
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 12 Grozījumi Madonas novada
pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Madonas novada
pašvaldības nolikums”
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13 „ Par grozījumiem Madonas
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības
2016.gada budžetu”
Madonas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 14 „Grozījumi Madonas novada
pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā””
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 15 “Par nekustamā īpašuma
nodokļa aprēķināšanas kārtību par dzīvojamo māju palīgēkām Madonas novadā
2017.gadā”
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16 Par grozījumiem Madonas
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības
2016.gada budžetu”
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.17 “Grozījumi Madonas novada
pašvaldības 27.01.2010. Saistošajos noteikumos Nr.2 “Noteikumi par vienreizēju
materiālu pabalstu piešķiršanu Madonas novadā”
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 18 “Grozījumi Madonas novada
pašvaldības 30.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Madonas novada
pašvaldības sociālajiem pabalstiem”
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 19 “grozījumi Madonas novada
pašvaldības 2009.gada 9.jūlija sasitošajos noteikumos Nr.1 “Madonas novada
pašvaldības nolikums”
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 20 “Par finansējumu piešķiršanu
studiju maksai speciālistu piesaistei Madonas novadā”
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21 Par grozījumiem Madonas
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības
2016.gada budžetu”
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 22 “Lokālplānojuma Madonas
pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes
vienību ar kadastra Nr.7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1, 16/2, 16/3) Madonas novadā”
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa””
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 23 Par grozījumiem Madonas
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības
2016.gada budžetu”

Piešķirtie apbalvojumi:
Pamatojoties uz 28.04.2015. lēmumu Nr.224 Par nolikuma “Par Madonas novada pašvaldības
apbalvojumiem” apstiprināšanu” 2016.gadā ir piešķirti sekojoši apbalvojumi:
1. Goda zīme un Goda diploms -1
2. Atzinība – 12
3. Pateicība – 26
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3. PAŠVALDĪBAS IZPILDVARA
Lai nodrošinātu domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko
apkalpošanu, Dome ir izveidojusi pašvaldības administrāciju, kas ir pašvaldības iestāde un
sastāv no:
3.1. Administratīvās nodaļas;
3.2. Attīstības nodaļas;
3.3. Finanšu nodaļas;
3.4. Izglītības nodaļas;
3.5. Informācijas tehnoloģiju nodaļas;
3.6. Juridiskās nodaļas;
3.7. Kultūras nodaļas;
3.8. Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas;
3.9. Īpašuma uzturēšanas nodaļas.
3.10. Speciālistiem, kas nav iekļauti nodaļu sastāvā:
3.10.1. Sporta darba organizators;
3.10.2. Sabiedrisko attiecību speciālisti;
3.10.3. Kārtībnieki;
3.10.4. Darba aizsardzības speciālists
3.10.5. Mežzinis.
Pašvaldības administrācija darbojas uz Domes apstiprināta nolikuma pamata.
Administrācijas struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz administrācijas nolikumu un
administrācijas struktūrvienību nolikumiem, ja dome tādus ir apstiprinājusi.
Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, pašvaldības Dome katrā
pagastā izveidoja pagasta pārvaldi. Pagasta pārvalde ir pašvaldības iestāde ar savu budžetu,
personālu un norēķinu kontiem bankās. Pagasta pārvalde nodrošina pagasta teritorijā esošo
pašvaldības izglītības, kultūras u.c. iestāžu darbības vadību.
Pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai
Izmantojot Informācijas tehnoloģiju iespējas, Madonas novada pašvaldībā tiek izmantota
elektroniskā dokumentu vadības sistēma „Namejs”. Sistēma nodrošina iespēju reģistrēt
informāciju par katru dokumentu, kas tiek saņemts pašvaldībā vai sagatavots un nosūtīts, kā arī
iespēju šos dokumentus saglabāt elektroniskā formā. Sistēma ļauj uzdot darbiniekiem
uzdevumus, sekot dokumentu plūsmai, to apstrādei, uzlabojot iekšējās kontroles sistēmu un
paātrinot apmeklētāju apkalpošanu.
Dokumentu apriti Madonas novada pašvaldības administrācijā 2016. gadā raksturo šādi
skaitļi:
Dokumentu vadības sistēmā „Namejs” tika reģistrēti:
nosūtāma korespondence – 2928;
saņemtā korespondence – 3681;
iesniegumi – 1406;
izziņas – 681.
Madona novada pašvaldības administratīvās pārvaldes struktūra 2016.gadā ir parādīta attēlā
Nr.2
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Madonas novada pašvaldības izpildvaras struktūra 2016.gadā

Novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieks

Novada pašvaldības
izpilddirektors

Pilsētas pārvaldnieks

Administratīvā nodaļa
Ošupes pagasta
pārvalde

Kalsnavas pagasta
pārvalde

Barkavas pagasta
pārvalde
Liezēres pagasta
pārvalde
Ļaudonas pagasta
pārvalde

Lazdonas pagasta
pārvalde

Attīstības nodaļa

Mētrienas pagasta
pārvalde

Madonas Valsts
ģimnāzija

Madonas pilsētas
1.vidusskola

Madonas pilsētas
2.vidusskola

Madonas vakara
vidusskola

Finanšu nodaļa

Dzelzavas pagasta
pārvalde

Informācijas tehnoloģiju
nodaļa

Aronas pagasta
pārvalde

Izglītības nodaļa

Madonas pilsētas PII
Kastanītis

Madonas pilsētas PII
Priedīte

Bērzaunes pagasta
pārvalde

Juridiskā nodaļa

Madonas pilsētas PII
Saulīte

J.Norviļa Madonas
mūzikas skola

Mārcienas pagasta
pārvalde

Kultūras nodaļa

Madonas mākslas skola

Madonas Bērnu un
jaunatnes sporta skola

Madonas bērnu un
jauniešu centrs

Madonas kultūras nams

Madonas novada
bibliotēka

Īpašuma uzturēšanas
nodaļa

Madonas pansionāts

Madonas
novadpētniecības un
mākslas muzejs

Praulienas pagasta
pārvalde

Vestienas pagasta
pārvalde

Sarkaņu pagasta
pārvalde

Novada pašvaldības
kapitālsabiedrības

Madonas novada
sociālais dienests

Uzņēmējdarbības un
tūrisma attīstības nodaļa

Madonas novada būvvalde

Madonas novada
bāriņtiesa

Sabiedrisko attiecību
speciālistes

Madonas novada
Dzimtsarakstu nodaļa

Ārpus nodaļām esošie
speciālisti

Sporta darba
organizators

Sporta un atpūtas bāze
Smeceres sils

Kārtībnieki

Mežzinis

Darba aizsardzības
speciālists

Attēls Nr.2
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4. PAŠVALDĪBAS FINANSES
Informācija par Madonas novada pašvaldības 2016. un 2017. gada budžeta izpildi
Pašvaldības budžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, saņemtie
maksājumi. Madonas pašvaldības 2016.gada pamatbudžetā lielākie ieņēmumi bija no saņemtā
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 44.5% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, saņemtajiem
maksājumiem 43.6%, tie ir maksājumi no valsts pamatbudžeta, kas paredzēti pedagoģisko
darbinieku atalgojumiem, no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem),
pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, pārējie
pašvaldības saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti, saņemtie transferti no citām pašvaldībām.
6.1% ir ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa, 5,8 % ieņēmumi no maksas pakalpojumiem,
nodevām un pārējiem ieņēmumiem.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2016.gada kopējie ieņēmumi palielinājušies par 313281 EUR
jeb 1.3%. Lielākais samazinājums ir no saņemtajiem maksājumiem 387391 EUR jeb 3.6% un
nekustamā īpašuma pārdošanas 79804 EUR jeb 37 %, maksas pakalpojumiem un nodevām EUR
33618 jeb 2.8%. Savukārt palielinājušies ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par 719478
EUR jeb apmēram 7.3%, nekustamā īpašuma nodokļa par EUR 92011 jeb 6.8%.
Pašvaldības budžeta ieņēmumu struktūra grafiski attēlota attēlā Nr.3
Salīdzinot ar 2016.gada sākumā plānoto, 2017.gadā paredzēts ieņēmumu no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa palielinājums par 549628 EUR, no nekustamā īpašuma nodokļa par 69105 EUR.
Tā kā saņemtie maksājumi (izņemot dotāciju pedagoģisko darbinieku darba samaksai) tiek saņemti
galvenokārt piesaistot finansējumu dažādu projektu realizācijai, tad gada sākumā tos nav iespējams
precīzi prognozēt. Šeit neparādās arī tie līdzekļi, kas saņemti jau iepriekšējā gadā, bet tiks izlietoti
šogad. Faktiskā aina, kas raksturos pašvaldības darbību finansējuma piesaistē, būs redzama tikai
gada beigās. Grafikā uzskatāmi redzams, kuri ieņēmumu posteņi veido budžeta pamatu, jo daļa no
tiem, kas norādīti tabulā, uz citu fona gandrīz nav pamanāmi.
Madonas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta izdevumos lielāko īpatsvaru veido
izdevumi izglītībai 50.8%, sociālajai nodrošināšanai 12.6 % un dzīvokļu un komunālajai
saimniecībai 11.5 %.
2016.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi, salīdzinot ar 2015.gadu, samazinājušies par
79253 EUR jeb 0.3%. Vislielākais izdevumu samazinājums ir kapitālo izdevumu transferti par EUR
555345, izdevumu samazinājums EUR 398981 ir dzīvokļu un komunālai saimniecībai, jo
noslēgusies ES līdzfinansētie projekti, vispārējo valdības dienestu izdevumi samazinājušies par
173549 EUR, izdevumi pašvaldības parādu darījumiem par EUR 22662. Pieauguši, izdevumi
izglītībai 311924 EUR, sociālai nodrošināšanai 523051, ekonomiskajai darbībai 139355 EUR,
sportam un kultūrai 60382, norēķini par citu pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem par 18695 EUR,
veselībai par 16972 EUR.
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra grafiski attēlota attēlā Nr.4
Pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem jeb izdevumu veidiem, neatkarīgi no darbības
nozares, 2016.gada pamatbudžeta izdevumos lielāko īpatsvaru veido izdevumi atalgojumiem un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām kopā 58 %, pakalpojumu apmaksa 15.3%,
kapitālie izdevumi 10.1%.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2016.gadā samazinājušies kapitālie izdevumi par EUR
277689, kapitālo izdevumu transferti par 555345 EUR, izlietotais pakalpojumu apmaksai par EUR
74208, kredītu procentu samaksa EUR 20585. Palielinājušies izdevumi atalgojumiem un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām kopā par EUR 505485, palielinājušās dotācijas par
EUR 51870, materiālu, energoresursu iegādei izlietotais par EUR 211555, sociālie pabalsti par EUR
97024, uzturēšanas izdevumu transferti par EUR 17926.
Pašvaldības infrastruktūras attīstībai tiek piesaistīti valsts investīciju programmas līdzekļi,
aizņēmumi no Valsts kases, ES struktūrfondu līdzekļi.
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Pašvaldības budžeta izdevumu struktūra pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem grafiski
attēlota attēlā Nr.5
Rādītāji

PAMATBUDŽETS
KOPĀ IEŅĒMUMI t.sk.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Azartspēļu nodoklis
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksas
pakalpojumi
Sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā
īpašuma iznomāšanas, pārdošanas
Procentu ieņēmumi par depozītiem,kontu
atlikumiem
Saņemtie maksājumi
KOPĀ IZDEVUMI t.sk.
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Izglītība
Sociālā apdrošināšana un sociālā
nodrošināšana
Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides
aizsardzība
Veselība
Brīvais laiks, sports, kultūra, reliģija
Pašvaldību parādu darījumi
Norēķini par citu pašvaldību sniegtajiem
pakalpojumiem
Pamatbudžeta uzturēšanas izdevumu
transferts uz valsts budžetu
Vispārēja rakstura transferti
Kapitālo izdevumu transferti
Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie
valdības dienesti (vēlēšanas)
Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas
kodiem t.sk.
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Komandējumu un dienesta braucienu
izdevumi

Izpilde pēc naudas plūsmas
principa
2015.gads
2016.gads
EUR
EUR

2017.gada plāns

23 308 272
9796577
1348515

23 621 553
10516055
1440526

21 863 949
10993850
1168176

37176
1204193

41585
1170575

34700
1043222

2413
14812
215572

2633
12469
135768

1200
5656
0

4039

4358

2405

10684975

10297584

8614740

23 548 523
2838456
6646
106119
11610513
2443401

23 469 270
2664907
7896
245474
11922437
2966452

20 864 099
2239152
4072
132807
10510263
2532415

3105315

2706334

2488041

77086
2381574
80685
341924

94058
2441956
58023
360619

90640
2286890
82904
390000

1114

56915

1459

555345
50000
23 548 523

23 469 270

20 864 099

10401608
2709060

10823164
2792989

10336565
2632451

57526

29523

28752
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Pakalpojumu apmaksa
Materiālu, energoresursu, ūdens un
inventāra vērtībā līdz Ls 50 par 1 vienību
iegāde
Nodokļu maksājumi
Kredītu procentu nomaksa
Subsīdijas un dotācijas
Kapitālie izdevumi
Sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti
Pārējie izdevumi
Kapitālo izdevumu transferti
SPECIĀLAIS BUDŽETS
KOPĀ IEŅĒMUMI t.sk.
Privatizācijas fonds
Autoceļu fonds
Dabas resursu nodoklis
Pārējie ieņēmumi, maksas pakalpojumi
Transferti
IZDEVUMI pēc ekonomiskās
klasifikācijas kodiem t.sk.
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu, energoresursu, ūdens un
inventāra vērtībā līdz Ls 50 par 1 vienību
iegāde
Kapitālie izdevumi
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Pārējie izdevumi
Transferti
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums
t.sk.
Ieņēmumi no ziedojumiem un
dāvinājumiem
Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas
kodiem t.sk.
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu, energoresursu, ūdens un
inventāra vērtībā līdz Ls 50 par 1 vienību
iegāde
Sociālie pabalsti
Transferti
Kapitālie izdevumi

3668550
2154848

3594342
2366403

3907243
2117975

67917
35153
157617
2664963
732553
343383

60631
14571
209487
2387274
829577
361309

55237
82904
147591
353184
812197
390000

1 015 532

1 054 959

1 054 865

124203
63

93345
94

93345

891266

961520

961520

666 700

595 386

554 230

2247
523

1043
246

1020
240

495668
125577

398102
119546

439912
113058

21404
10

69388
281

21271

6780

14955,00

24289,00

42 235

14 402

29099
6039

10059
1799

555345

1869
5228

0

1000
1544

Informācija par Madonas novada pašvaldības nekustamo īpašumu
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Rādītāji
Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Transporta būves
Zeme
Inženierbūves
Pārējais nekustamais īpašums
Pavisam kopā

Summa
EUR
786030
28949877
15408693
5709368
4936645
1769224
57559837

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Nosaukums
SIA „Madonas siltums”
SIA „Madonas namsaimnieks”
A/S „Madonas ūdens”
SIA "Kusas nami"
SIA "Barkavas komunālo
pakalpojumu saimniecība"
SIA "Madonas slimnīca"
SIA "Dzelzava"
SIA "Ošupes KU"
SIA "Bērzaunes komunālais
uzņēmums"
SIA "Mārcienas komunālais
uzņēmums"
SIA "Sarkaņu komunālais
uzņēmums"
SIA "Kalsnavas komunālais
uzņēmums"
Pavisam kopā

Summa
EUR
1469716
106241
5533224
278056
839327
2787548
0
0
1781537
477078
423687
861484
14557898
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Miljoni

Pašvaldības budžeta ieņēmumu struktūra
25
Procentu ieņēmumi par depozītiem,kontu
atlikumiem

1.20
1.04

1.35
0.99

20

1.17

1.10

Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi

15

10.68

8.29

8.61

Sodi un sankcijas

Valsts (pašvaldību) nodevas un maksas
pakalpojumi
10
Azartspēļu nodoklis

5

9.80

10.44

10.99

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

Saņemtie maksājumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

0
2015.gads EUR

2016.gads EUR

2017.gada plāns

Attēls Nr.3
14

Miljoni

Pašvaldības budžeta izdevumu struktūra pa nozarēm
25

Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības
dienesti (vēlēšanas)
Kapitālo izdevumu transferti

2.38
20

3.11

2.32

2.29

Vispārēja rakstura transferti
Ekonomiskā darbība

2.42

2.49

2.44
15

2.74

2.53

Norēķini par citu pašvaldību sniegtajiem
pakalpojumiem
Pašvaldību parādu darījumi
Brīvais laiks, sports, kultūra, reliģija

10

Veselība
11.61
10.43

10.51

Pamatbudžeta uzturēšanas izdevumu transferts
uz valsts budžetu
Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides
aizsardzība

5

Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana
2.84

2.21

2.24

2015.gads EUR

2016.gads EUR

2017.gada plāns

Izglītība

0

Attēls Nr.4
15

Miljoni

Pašvaldības budžeta izdevumu struktūra pēc ekonomiskās klasifikācijas
kodiem
25
Kapitālo izdevumu transferti
0.73
20

2.66

Pārējie izdevumi
0.90
1.15

2.15

0.81
0.35

Uzturēšanas izdevumu transferti

2.12

Sociālie pabalsti

2.24
15

3.67

Kapitālie izdevumi
3.91

3.73

Subsīdijas un dotācijas
Kredītu procentu nomaksa

2.71

2.63
2.45

Nodokļu maksājumi

10
Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra
vērtībā līdz Ls 50 par 1 vienību iegāde
Pakalpojumu apmaksa
5

10.40

9.65

10.34

Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Atalgojumi

0
2015.gads EUR

2016.gads EUR

2017.gada plāns

Attēls Nr.5
16

Pārskats par Madonas novada pašvaldības aizņēmumiem 2016.gadā (EUR)
Darījumi (+,-)

Aizdevējs

Mērķis

Līguma
parakstīšanas
datums
(dd.mm.gggg)

samazinājums
(-)

Izmaiņas,
kas nav
darījumi
(+, -)

Parāds uz
2016.gada
beigām

1

2

3

4

7

8

9

10

Valsts kase

PII "Zvaniņš" daļēji
vienkāršotā renovācija un
mēbeļu iegāde

21.06.2007

20.05.2027

99 601

61 912

99 601

-43 073

0

56 528

Valsts kase

Madonas izglītības un
kultūras iestāžu ēku
energoefektivitātes
paaugstināšana

02.04.2008

20.02.2023

622 083

81 547

622 083

-1

-540 535

81 547

Valsts kase

ERAF projekts "Gājēju
ietvju jaunbūve un
rekonstrukcija Dzelzavā"

14.11.2011

20.07.2031

143 333

84 262

143 333

-64 421

0

78 912

Valsts kase

ERAF projekts
"Ūdenssaimniecības
attīstība Madonas novada
Barkavas pagasta
Stalīdzānu ciemā"

24.11.2011

20.11.2031

17 898

16 596

17 898

-2 344

0

15 554

Valsts kase

KPFI projekts
"Energoefektivitātes
paaugstināšana Madonas
novada izglītības un
pašvaldības iestāžu ēkās"

30.11.2011

20.11.2031

1 223 078

589 274

1 223 078

-670 634

0

552 444

Valsts kase

ERAF projekts Ošupes
pagasta Degumnieku
apdzīvotās vietas
ūdenssaimniecības
attīstība

21.05.2012

20.05.2032

227 659

217 761

227 659

-23 097

0

204 562

Atmaksas
termiņš
(dd.mm.gggg)

Aizņēmuma
līguma
summa

Parāds uz
2016.gada
sākumu

palielinājums
(+)

5

6

17

Valsts kase

SIA Barkavas KPS
pamatkapitāla
palielināšana ERAF
projekts
"Ūdenssaimniecības
attīstība Madonas novada
Barkavas pagasta
Barkavas ciemā"

20.06.2012

20.06.2032

325 593

311 434

325 593

-33 038

0

292 555

Valsts kase

ELFLA projekts
"Vestienas pagasta centra
ielu asfaltēšana un
stāvlaukuma izbūve pie
pirmsskolas izglītības
iestādes "Vāverītes""

02.08.2012

20.07.2032

202 405

63 491

202 405

-142 704

0

59 701

Valsts kase

SIA "Bērzaunes
komunālais uzņēmums"
pamatkapitāla
palielināšanai ERAF
projekts
"Ūdenssaimniecības
attīstība Madonas novada
Bērzaunes pagastā
Bērzaunes ciemā II
kārta" īstenošanai"

05.12.2012

20.11.2022

66 296

64 009

66 296

-11 433

0

54 863

Valsts kase

Saieta laukuma
rekonstrukcija

20.03.2013

20.01.2023

64 385

46 710

0

-24 118

64 385

40 267

Valsts kase

ELFLA projekta
"Ļaudonas vidusskolas
sporta zāles
rekonstrukcijas 1. kārta"

20.03.2013

20.06.2019

36 286

20 339

0

-31 570

46 098

14 528

Valsts kase

Ūdenssaimniecības
infrastruktūras projekts
Mētrienas pagastā

20.03.2013

20.10.2026

33 894

27 171

0

-6 723

31 424

24 701

Valsts kase

ELFLA projekts
"Kalsnavas tautas nama
rekonstrukcija"

01.07.2013

20.06.2033

152 047

151 783

151 783

-6 583

0

145 200
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Valsts kase

ERAF projekta
"Madonas novada
Mētrienas pagasta
Mētrienas ciema
ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstības
II kārta" īstenošanai

16.12.2014

20.12.2034

123 341

34 456

123 341

-88 885

0

34 456

Valsts kase

A/S " Madonas ūdens"
pamatkapitāla
palielināšanai KF
projekta "Madonas
ūdenssaimniecības
attīstības III kārta"
īstenošanai

23.07.2015

20.07.2035

39 900

39 900

39 900

0

0

39 900

Valsts kase

Pamatskolas renovācija
Mārcienas pagastā

02.07.2008

20.05.2018

170 745

44 929

170 745

-143 790

0

26 955

Valsts kase

Avotu ielas katlu mājas
siltumtīklu un
siltummezglu ierīkošanai
Ļaudonas pagastā

28.12.2006

20.11.2026

89 641

30 364

89 641

-62 037

0

27 604

Valsts kase

Ļaudonas pagasta
vidusskolas sporta zāles
renovācijas tehniskais
projekts

22.06.2007

20.05.2017

56 915

9 189

56 915

-56 915

0

0

Valsts kase

Siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija Aronas
pagasts

01.06.2007

20.04.2032

113 830

92 743

113 830

-26 710

0

87 120

Valsts kase

ELFLA projekts
"Siltumapgādes
rekonstrukcija, jaunbūve
un siltummezgla izbūve
Kārļa, Raiņa un Aronas
ielās Sauleskalnā,
Bērzaunes pagasta
Madonas rajonā"

26.08.2010

20.08.2030

298 366

167 490

298 366

-130 876

0

167 490
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Valsts kase

SIA Barkavas KPS
pamatkapitāla
palielināšana ERAF
projekts
"Ūdenssaimniecības
attīstība Madonas novada
Barkavas pagasta
Stalīdzānu ciemā"

20.06.2012

20.06.2032

8 948

8 556

8 948

-8 948

0

0

Valsts kase

ELFLA projekts
"Atpūtas laukuma
"Dobes" labiekārtošana
Barkavas pagastā"

04.09.2012

20.08.2022

17 045

6 480

17 045

-17 045

0

0

Valsts kase

SIA "Bērzaunes
komunālais uzņēmums"
pamatkapitāla
palielināšanai ERAF
projekts
"Ūdenssaimniecības
attīstība Madonas novada
Bērzaunes pagastā
Sauleskalna ciemā II
kārta" īstenošanai"

05.12.2012

20.11.2022

54 874

52 982

54 874

-9 462

0

45 412

Valsts kase

Madonas pilsētas
izglītības projektu
realizācija

20.03.2013

20.09.2018

133 162

66 582

0

-90 792

133 162

42 370

Valsts kase

Ēkas Skolas ielā 12
remonts

20.03.2013

20.12.2017

321 455

135 355

0

-253 778

321 455

67 677

Valsts kase

ELFLA projekta "Ceļa
Barkava-BozēniJaunzemnieki
rekonstrukcija"

05.04.2013

20.09.2029

42 663

36 155

0

-9 137

42 663

33 526

Valsts kase

ERAF projekts "Sociālās
dzīvojamās mājas
rekonstrukcija Ceriņu
ielā 1, Jaunkalsnavā"

01.07.2013

20.06.2033

255 230

125 543

251 931

-131 811

0

120 120
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Valsts kase

ERAF projekts
"Madonas pilsētas
pirmsskolas izglītības
iestāžu "Priedīte" un
"Saulīte" rekonstrukcija

28.08.2013

20.08.2033

745 342

145 326

685 921

-544 752

0

141 169

Valsts kase

ELFLA projekts "Jaunu
sociālās aprūpes
pakalpojumu izveidošana
Ļaudonas pagastā "
īstenošanai

02.12.2013

20.11.2018

11 598

0

10 645

-10 645

0

0

Valsts kase

Projekta "Madonas
novada Praulienas
pagasta Praulienas ciema
ūdenssaimniecības
attīstība II kārta"
īstenošanai

04.12.2013

20.12.2033

403 757

112 600

354 999

-244 023

0

110 976

Valsts kase

Administratīvās ēkas
rekonstrukcija par
Madonas Valsts
ģimnāzijas internāta ēku
Tirgus ielā 3, Madonā

17.03.2014

20.03.2034

69 347

69 347

69 347

0

0

69 347

Valsts kase

ELFLA projekta
"Elektroniskās sacensību
rezultātu fiksēšanas
iekārtas iegāde Madonas
novada Lazdonas pagasta
sporta un atpūtas bāzei
"Smeceres sils"
īstenošanai

21.05.2014

20.05.2024

29 564

11 718

29 564

-18 884

0

10 680

Valsts kase

ELFLA projekta "Sporta
laukuma izveide
Aiviekstē, Kalsnavas
pagastā, Madonas
novadā" īstenošanai

01.10.2014

20.09.2024

17 076

6 488

17 066

-17 066

0

0
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Valsts kase

KPFI projekts
"Energoefektīva
apgaismojuma renovācija
Barkavas pamatskolā"
īstenošanai

25.11.2014

20.11.2034

55 836

41 564

55 836

-14 796

0

41 040

Valsts kase

SIA " Barkavas KPS "
pamatkapitāla
palielināšana ERAF
projekts "Madonas
novada Barkavas pagasta
Barkavas ciema
ūdenssaimniecības
attīstība II kārta"
īstenošanai

26.06.2015

20.06.2035

105 817

105 817

105 817

0

0

105 817

Valsts kase

ELFLA projekta
"Pašvaldības nozīmes
koplietošanas grāvja
423523:01 pārbūve
Madonas novada Ošupes
pagastā " īstenošanai

29.09.2016

20.09.2036

128 622

0

37 221

0

0

37 221

Valsts kase

Administratīvās ēkas
rekonstrukcija un
kultūras nama jumta
nomaiņa Liezēres pagastā

23.11.2007

20.11.2017

113 830

27 604

113 830

-100 022

0

13 808

Valsts kase

Madonas pilsētas tranzīta
ielu 1. kārtas
rekonstrukcija

10.07.2008

20.02.2023

1 071 664

661 237

1 071 664

-501 633

0

570 031

Valsts kase

Madonas pilsētas
apvedceļa rekonstrukcija

15.05.2007

20.12.2022

818 816

477 327

818 816

-409 787

0

409 029

Valsts kase

Projekta "Brīvā laika
pavadīšanas saieta nama
"Kāre" Dzelzavas pils
"Liepās "rekonstrukcija"
izpētei , ekspertīzei un
projektēšanai

09.10.2008

20.09.2018

17 174

0

17 174

-17 174

0

0
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Valsts kase

"Madonas kultūras nama
ēkas Raiņa ielā 12,
Madonā rekonstrukcija"

01.12.2010

20.10.2030

225 531

196 103

225 531

-42 507

0

183 024

Valsts kase

ELFLA projekts
"Vistiņlejas kapsētas
vecās kapličas
vienkāršotā renovācija"

04.07.2011

20.06.2031

15 751

7 133

15 751

-15 751

0

0

Valsts kase

ELFLA projekts
"Lazdonas ciema Dārza
ielas un apgaismojuma
rekonstrukcija"

02.09.2011

20.08.2031

116 798

13 894

116 798

-103 786

0

13 012

Valsts kase

ERAF projekts
Ūdenssaimniecības
attīstība Madonas novada
Praulienas pagasta
Praulienas ciemā

20.06.2012

20.06.2032

382 764

359 861

376 216

-38 164

0

338 052

Valsts kase

SIA Mārcienas
komunālais uzņēmums
pamatkapitāla
palielināšana ERAF
projekts
"ūdenssaimniecības
attīstība Madonas novada
Mārcienas pagasta
Mārcienas ciemā"

20.06.2012

20.06.2032

73 050

69 870

73 050

-7 420

0

65 630

Valsts kase

KPFI projekts "Saules
enerģija siltajam ūdenim"

06.08.2012

20.08.2032

255 581

89 348

255 581

-166 233

0

89 348

09.08.2012

20.08.2017

13 218

0

13 218

-13 218

0

0

20.03.2013

20.03.2033

262 148

189 651

262 148

-72 497

0

189 651

20.03.2013

20.01.2021

224 397

147 280

0

-105 170

224 397

119 227

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta
iegāde
ELFLA projekts
"Kultūras un sporta
infrastruktūras attīstība
Barkavā"
Madonas pilsētas
ģimnāzijas un Mūzikas
skolas rekonstrukcija
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Valsts kase

ELFLA projekts "Brīvā
laika pavadīšanas saieta
nama "Kāre" Dzelzavas
pils "Liepās"
rekonstrukcija

05.04.2013

20.05.2029

48 284

42 106

0

-9 297

48 284

38 987

Valsts kase

Administratīvās ēkas
rekonstrukcija par
Madonas valsts
ģimnāzijas internāta ēku
Tirgus ielā 3, Madonā

28.08.2013

20.12.2027

138 656

138 656

138 656

-5 996

0

132 660

Valsts kase

SIA "Kusas nami"
pamatkapitāla
palielināšanai ERAF
projekta
"Ūdenssaimniecības
attīstība Madonas novada
Aronas pagasta Kusas
ciemā" īstenošanai

12.09.2013

20.09.2033

69 876

69 876

69 876

-1 999

0

67 877

27.08.2014

20.08.2019

39 947

35 250

39 947

-14 097

0

25 850

23.07.2015

20.07.2035

36 413

36 413

36 413

0

0

36 413

22.10.2015

20.10.2035

65 000

65 000

65 000

0

0

65 000

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Madonas mākslas skolas
jumta konstrukciju
atjaunošanas
remontdarbu veikšanai
SIA "Sarkaņu
komunālais uzņēmums"
pamatkapitāla
palielināšana ERAF
projekta "Madonas
novada Sarkaņu pagasta
Poļvarkas ciema
ūdenssaimniecības
attīstība" īstenošanai
Izglītības iestāžu
investīciju projekts
"Nekustamā īpašuma ar
adresi Alunāna iela4,
Madonā, Madonas
novadā, iegāde"
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Valsts kase

Liepājas ielas
rekonstrukcija
ERAF projekts
"Dzelzavas dienas
aprūpes centra telpu
rekonstrukcija"
ERAF projekts
"Madonas pilsētas
pirmsskolas izglītības
iestādes "Saulīte"
rekonstrukcija
LZF projekts "laivu
piestātnes ierīkošana
Lubāna ezerā"

06.11.2008

20.08.2023

90 936

57 538

90 936

-40 820

0

50 116

20.12.2010

20.12.2030

106 223

79 055

106 223

-32 439

0

73 784

08.12.2010

20.08.2030

362 740

310 165

362 740

-73 605

0

289 135

09.11.2011

20.11.2016

19 377

0

19 377

-19 377

0

0

Valsts kase

ELFLA projekts "Strauta
ielas rekonstrukcija
Jāņukalnā, Kalsnavas
pagastā"

04.09.2012

20.08.2032

140 136

98 047

140 136

-42 089

0

98 047

Valsts kase

SIA "Bērzaunes
komunālais uzņēmums"
pamatkapitāla
palielināšanai ERAF
projekts
"Ūdenssaimniecības
attīstība Madonas novada
Bērzaunes pagastā
Iedzēnu ciemā
īstenošanai"

05.12.2012

20.11.2022

10 960

10 582

10 960

-1 892

0

9 068

Valsts kase

Siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija Aronas
pagasts

20.03.2013

20.05.2031

124 937

106 126

0

-25 658

124 938

99 280

Valsts kase

SIA "Dzelzava"
pamatkapitāla
palielināšanai

05.04.2013

20.07.2039

173 548

160 180

0

-20 112

173 548

153 436

Valsts kase

ERAF projekts
"Madonas pilsētas ielu
rekonstrukcija"

06.09.2013

20.09.2033

710 581

415 510

415 510

-12 036

0

403 474

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase
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Valsts kase

SIA "Kusas nami"
pamatkapitāla
palielināšanai ERAF
projekta
"Ūdenssaimniecības
attīstība Madonas novada
Aronas pagasta Lauteres
ciemā " īstenošanai

03.10.2013

20.09.2023

11 170

11 170

11 170

-759

0

10 411

Valsts kase

SIA "Mārcienas
komunālais uzņēmums"
pamatkapitāla
palielināšanai ERAF
projekta
"Ūdenssaimniecības
attīstība Madonas novada
Mārcienas pagasta ciemā
Mārciena, II kārta"
īstenošanai

26.11.2013

20.11.2033

69 931

69 931

69 931

-944

0

68 987

21.05.2014

20.05.2019

33 780

33 779

33 780

-7 791

0

25 989

27.08.2014

20.08.2034

335 510

154 710

154 711

-34 294

0

120 417

20.02.2015

20.12.2034

54 778

11 760

20 299

-9 130

0

11 169

23.07.2015

20.07.2035

37 638

37 638

37 638

0

0

37 638

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta
iegāde Madonai
ERAF projekta
"Madonas pilsētas
tranzīta ielu
rekonstrukcija II ,III,IV
kārta" īstenošanai
ERAF projekts "Publisko
interneta pieejas punktu
attīstība Madonas
novadā"
SIA "Ošupes KU "
pamatkapitāla
palielināšanai " ERAF
projekta " Madonas
novada Ošupes ciema
ūdenssaimniecības
attīstība" īstenošanai
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Valsts kase

Prioritārā investīciju
projekta "Administratīvās
ēkas vienkāršotā fasādes
atjaunošana Blaumaņa
ielā 3, Madona, Madonas
novads" īstenošanai

26.01.2016

20.01.2036

43 569

0

43 569

0

0

43 569

Valsts kase

ELFLA projekts "Gājēju
celiņa ar apgaismojumu
izbūve un Mētrienas
sporta zāles vienkāršotā
rekonstrukcija"Mētrienas sporta zāles
palīgtelpu paplašināšana

14.09.2010

20.08.2030

92 945

51 423

92 945

-41 522

0

51 423

14.07.2011

20.06.2031

253 576

130 210

253 576

-131 767

0

121 809

14.10.2011

20.09.2031

59 882

12 460

59 882

-48 213

0

11 669

Valsts kase

ERAF projekts
"Madonas novada
Sarkaņu pagasta Biksēres
ciema ūdenssaimniecības
attīstība"

19.10.2011

20.09.2031

206 736

191 533

206 736

-27 366

0

179 370

Valsts kase

ELFLA projekts
"Sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana Ļaudonas
pagasta apvienotajā
virtuvē"

12.12.2011

20.12.2016

16 598

0

16 598

-16 598

0

0

Valsts kase

ERAF projekts
Ūdenssaimniecības
attīstība Madonas novada
Ļaudonas pagasta
Ļaudonas ciemā

23.03.2012

20.03.2032

240 047

226 126

240 047

-27 843

0

212 204

Valsts kase

ELFLA projekts "Sporta
spēļu laukuma izveide
Bērzaunē"

04.09.2012

20.08.2022

22 691

8 626

22 691

-14 065

0

8 626

Valsts kase

Valsts kase

ERAF projekts
"Madonas pilsētas
tranzītu ielu
rekonstrukcija-I kārta"
ERAF projekts "Drošs
ceļš uz skolu Bērzaunē"
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Valsts kase

ELFLA projekts
"Kultūras nama
rekonstrukcija Vesetas
ielā 8, Jaunkalsnavā,
Kalsnavas pagasts,
Madonas novads"

05.03.2013

20.02.2033

116 502

101 562

116 502

-14 940

0

101 562

Valsts kase

Projekta "Andreja Eglīša
Ļaudonas vidusskolas
internāta telpu remonts"

05.03.2013

20.02.2018

37 588

19 900

37 588

-26 532

0

11 056

Valsts kase

Ielu apgaismojuma
rekonstrukcija

20.03.2013

20.01.2023

31 288

22 695

0

-11 724

31 288

19 564

Valsts kase

Ūdenssaimniecības
projekts Mētrienas
pagastā

20.03.2013

20.03.2026

53 258

53 258

0

-2 470

55 728

53 258

Valsts kase

Pārrobežu sadarbības
projekta "Active tourismattractive feature of
Madona and Polva"

05.04.2013

20.09.2029

22 184

19 408

0

-4 186

22 183

17 997

Valsts kase

ELFLA projekts
"Ļaudonas vidusskolas
sporta zāles 1.kārtas
rekonstrukcija"

05.04.2013

20.04.2019

85 926

54 681

0

-37 056

76 114

39 058

05.04.2013

20.09.2029

74 096

64 719

0

-14 084

74 096

60 012

05.04.2013

20.07.2019

45 485

29 667

0

-23 729

45 485

21 756

11.04.2014

20.03.2034

32 323

21 095

32 323

-11 228

0

21 095

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

ELFLA projekts
"Saikavas tautas nama
rekonstrukcija"
ELFLA projekts "aktīvās
atpūtas centra izveide,
daļēji rekonstruējot
Degumnieku
pamatskolas ēku,
izbūvējot baseinu"
Projekts "Sporta un
atpūtas infrastruktūras
uzlabošana Mārcienā"
īstenošanai
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Valsts kase

ERAF projekta
"Madonas novada
Praulienas pagasta
Vecsaikavas ciema
ūdenssaimniecības
attīstība" īstenošanai

16.12.2014

20.12.2034

239 650

150 249

150 249

-32 107

0

118 142

Valsts kase

SIA "Kalsnavas
komunālais uzņēmums"
pamatkapitāla
palielināšana ERAF
projekts
"Ūdenssaimniecības
attīstība Madonas novada
Kalsnavas pagasta
Jaunkalsnavas ciemā"

23.04.2015

20.04.2035

74 769

74 769

74 769

0

0

74 769

Valsts kase

Pirmsskolas izglītības
iestādes rekonstrukcija
par pansionātu Meža ielā
24 Mārcienā, Madonas
novadā

23.04.2015

20.04.2035

946 813

342 983

946 208

0

0

946 208

23.04.2015

20.04.2035

44 029

16 466

44 029

-27 563

0

16 466

29.09.2016

20.09.2026

37 001

0

37 001

0

0

37 001

Valsts kase

Valsts kase

KPFI projekts "Madonas
bērnu un jaunatnes sporta
skolas LED
apgaismojuma izveide"
Projekta "Mācību
līdzekļu un aprīkojuma
iegāde dabas zinību
kabinetam A.Eglīša
Ļaudonas vidusskolā"
īstenošanai

"Latvijas Mobilais
Telefons" SIA

Mobilā telefona iegāde

11.02.2015

11.02.2016

122

122

0

-122

122

0

Valsts kase

Pamatskolas logu un
durvju nomaiņa
Mārcienas pagastā

14.08.2007

20.07.2017

53 380

8 537

53 380

-53 380

0

0

Valsts kase

Ošupes pagasta Ošupes
un Degumnieku ciematu
ielu apgaismojuma
ierīkošana

04.07.2008

20.05.2018

71 144

18 714

71 144

-59 920

0

11 224
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Valsts kase

Avotu katlu mājas
renovācijas II kārta
Ļaudonas pagastā

15.08.2008

20.07.2018

56 915

15 082

56 915

-47 809

0

9 106

03.09.2007

20.09.2023

853 723

464 280

853 723

-449 357

0

404 366

09.08.2007

20.07.2027

226 237

143 677

162 489

-31 043

0

131 446

22.10.2010

20.09.2030

60 321

18 102

60 321

-42 219

0

18 102

Valsts kase

ELFLA projekts
"Kultūras pieminekļa
"Dzelzavas pils" logu
vienkāršotā renovācija"

24.08.2011

20.07.2031

36 933

25 516

36 933

-11 417

0

25 516

Valsts kase

ERAF projekts "Ošupes
pagasta Degumnieku
apdzīvotās vietas
ūdenssaimniecības
attīstība"

24.11.2011

20.11.2031

70 446

65 338

70 446

-9 194

0

61 252

Valsts kase

ELFLA projekts "Tērpu
iegāde Ļaudonas un
Kalsnavas pagastu
pašdarbības kolektīviem"

22.10.2012

20.12.2017

21 007

0

20 129

-20 129

0

0

14.12.2012

20.09.2032

122 680

117 987

119 725

-8 782

0

110 943

10.04.2013

20.03.2033

151 956

98 660

147 627

-54 677

0

92 950

01.07.2013

20.06.2023

142 287

129 382

142 287

-30 156

0

112 131

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Madonas Kultūras nama
ēkas II kārtas
rekonstrukcijas darbu
pabeigšanai
ERAF projekta
"ūdenssaimniecības
attīstība Madonas rajona
Bērzaunes pagasta
Bērzaunes un
Sauleskalna ciemos"
īstenošanai
ELFLA projekts
"Dzelzavas stadiona
labiekārtošana"

Madonas kultūras nama
II kārtas rekonstrukcija
ELFLA projekts
"Dzelzavas kultūras
nama jumta
rekonstrukcija"
SIA "Madonas slimnīca"
pamatkapitāla
palielināšana
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Valsts kase

ELFLA projekts
"Kultūras nama
rekonstrukcija Vesetas
ielā 8, Jaunkalsnavā,
Kalsnavas pagasts,
Madonas novads"

02.07.2013

20.06.2033

24 142

24 142

24 142

-1 041

0

23 101

Valsts kase

ERAF projekts
"Madonas pilsētas
pirmsskolas izglītības
iestādes "Saulīte"
rekonstrukcija"

28.08.2013

20.08.2033

254 405

70 437

254 405

-187 874

0

66 531

Valsts kase

Projekta "Aprīkojuma
iegāde Madonas novada
pašvaldības Sociālā
dienesta sociālo
pakalpojumu sniegšanai"
īstenošanai

12.12.2013

20.12.2023

26 988

11 712

26 988

-16 740

0

10 248

28.03.2014

20.03.2034

54 323

47 768

54 323

-6 555

0

47 768

11.04.2014

20.03.2024

23 950

9 121

23 950

-14 829

0

9 121

16.12.2014

20.12.2034

70 078

63 594

63 594

0

0

63 594

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Projekts "Biksēres ciema
LED apgaismojuma
izveide" īstenošanai
Projekts "Aprīkojuma
iegāde Laulību
ceremoniju nama telpām"
īstenošanai
ERAF projekta
"Madonas novada
Liezēres pagasta Ozolu
ciema ūdenssaimniecības
attīstība II kārta "
īstenošanai
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Valsts kase

SIA "Barkavas KPS"
pamatkapitāla
palielināšanai KF
projekta " Centralizētās
siltumapgādes sistēmas
siltumpārvades
paaugstināšana Madonas
novada Barkavas ciemā "
īstenošanai

11.11.2015

20.11.2035

29 070

29 070

29 070

0

0

29 070

Valsts kase

Prioritāra investīciju
projekta "Mārcienas
pagasta katlu mājas
iekārtu nomaiņa un
siltummezglu izbūve
Madonas novada
Mārcienas pagasta Meža
ielā " īstenošanai

16.06.2016

20.06.2036

60 396

0

60 396

0

0

60 396

15.03.2007

20.12.2022

120 802

62 817

120 802

-67 649

0

53 153

18.04.2008

20.04.2028

56 915

40 694

56 915

-19 465

0

37 450

17.09.2010

20.08.2030

66 102

19 327

65 254

-45 927

0

19 327

09.11.2011

20.11.2016

12 181

0

12 181

-12 181

0

0

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Ēkas Sarkaņu pagasta
Biksērē "Sapņi" iegāde
ERAF projekta
"ūdenssaimniecības
attīstība Madonas rajona
Bērzaunes pagasta
Bērzaunes un
Sauleskalna ciemos"
īstenošanai
ELFLA projekts
"Liezēres pagasta skolas
korpusa rekonstrukcija
par jauniešu centru"
ELFLA projekts "Bērnu
rotaļu laukuma izveide
Madonas novada
Kalsnavas pagasta
Aiviekstes ciemā"
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Valsts kase

ELFLA projekts "telpu
labiekārtošana Lazdonas
jauniešu brīvā laika
pavadīšanai"

09.11.2011

20.11.2016

21 265

0

21 265

-21 265

0

0

Valsts kase

ELFLA projekts
"Kalnagravas tautas
nama rekonstrukcija"

04.09.2012

20.08.2032

280 410

133 369

280 410

-147 041

0

133 369

Valsts kase

ELFLA projekts "Sporta
un atpūtas bāzes
"Smeceres sils"
infrastruktūras izveide"

22.11.2012

20.11.2022

59 909

17 248

58 033

-43 249

0

14 784

Valsts kase

Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta
iegādei

14.12.2012

20.12.2017

14 158

0

14 158

-14 158

0

0

Valsts kase

Ūdenssaimniecības
attīstība Aronas pagasts

20.03.2013

20.05.2031

96 755

96 755

0

0

96 755

96 755

Valsts kase

ELFLA projekts
"Akustiskās skaņu
sistēmas izveide un
aprīkojuma iegāde
Madonas kultūras nama
orķestra telpai"

05.04.2013

20.03.2033

21 443

8 004

21 443

-21 443

0

0

05.04.2013

20.09.2019

31 996

20 874

0

-16 689

31 996

15 307

28.08.2013

20.08.2018

12 655

12 654

12 654

-2 804

0

9 850

06.09.2013

20.09.2033

24 991

23 134

24 991

-3 160

0

21 831

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

ELFLA projekts
"Liezēres kultūras nama
vienkāršotā
rekonstrukcija"
Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta
iegāde
KPFI projekts
"Jaunkalsnavas ciema
LED apgaismojuma
izveide"
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Valsts kase

Projekta "Normatīvo aktu
prasībām neatbilstošas
Madonas novada Aronas
pagasta izgāztuves "
Lindes " rekultivācija
īstenošanai

12.12.2013

20.12.2033

96 994

27 775

96 994

-69 590

0

27 404

Valsts kase

Prioritāra investīciju
projekta " Īpašuma
Madonā Saieta laukumā
2a iegāde" īstenošanai

17.06.2015

20.06.2035

226 200

226 200

226 200

0

0

226 200

Valsts kase

Internāta telpu
vienkāršota atjaunošana
Madonas Valsts
ģimnāzijas vajadzībām
Tirgus ielā 3, 1. stāvā
Madonā, Madonas
novadā

01.09.2015

20.08.2035

47 851

47 851

47 851

0

0

47 851

Valsts kase

SIA "Madonas siltums "
pamatkapitāla
palielināšana KF projekts
"Siltuma pārvades
sistēmas efektivitātes
paaugstināšana Madonas
novada Liezēres pagastā"

24.09.2015

20.09.2035

95 713

95 713

95 713

0

0

95 713

Valsts kase

Prioritārā investīciju
projekta "Daudzdzīvokļu
mājas Aronas ielā 2,
Sauleskalns, Bērzaunes
pagasta Madonas novads
pirmā stāva kopmītņu
istabu rekonstrukcija par
dzīvokļiem" īstenošanai

15.12.2015

20.12.2020

23 800

23 800

23 800

-1 400

0

22 400

Valsts kase

Prioritārā investīciju
projekta "Dzelzavas
pagasta kultūras nama 1.
stāva pārseguma
pārbūve" īstenošanai

26.01.2016

20.01.2036

70 736

0

70 736

0

0

70 736
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Valsts kase

ELFLA projekta
"Novadgrāvju 42166:02
un 42166:04 atjaunošana
Madonas novada
Mārcienas pagastā"
īstenošanai

29.09.2016

20.09.2036

39 125

0

33 450

0

0

33 450

Vides investīciju
fonds

Ūdenssaimniecības
attīstība Liezēres pagasta
Ozolu ciemā

31.05.2007

20.10.2017

277 460

26 654

277 460

-265 410

0

12 050

Valsts kase

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

03.06.2008

20.03.2023

475 239

287 106

475 239

-227 740

0

247 499

04.06.2008

20.05.2023

1 100 049

611 105

1 100 049

-570 435

0

529 614

18.10.2004

20.10.2024

284 574

42 686

42 686

0

0

42 686

Valsts kase
Valsts kase

Ieguldījums a/s Madonas
ūdens pamatkapitālā
Sporta zāles būvniecība
Aronas pagasts

Valsts kase

ERAF projekts
"Madonas pilsētas ielu
rekonstrukcija"

12.07.2010

20.06.2030

252 597

203 015

252 597

-63 583

0

189 014

Valsts kase

ERAF projekts
"Madonas pilsētas
pirmsskolas izglītības
iestāžu "Priedīte" un
"Saulīte" rekonstrukcija

16.08.2010

20.07.2030

538 069

431 752

538 069

-135 588

0

402 481

Valsts kase

ERAF projekts
"Kvalitatīvai
dabaszinātņu apguvei
atbilstošas materiālās
bāzes nodrošināšana
Madonas pilsētas
vidusskolās"

14.07.2011

20.06.2031

29 399

24 954

29 399

-6 061

0

23 338
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Valsts kase

ELFLA projekts
"Tiesnešu un loģistikas
centra ēku jaunbūves
sporta un atpūtas bāzes
"Smeceres sils" teritorijā
"Biatlona trasē"
būvniecība"
ERAF projekts
"Madonas pilsētas ielu
rekonstrukcija II kārta"

02.09.2011

20.06.2031

454 474

139 711

454 473

-314 762

0

139 711

21.10.2011

20.09.2031

4 188 771

2 607 759

2 834 875

-705 610

0

2 129 265

Valsts kase

SIA Kusas nami
pamatkapitāla
palielināšanai REAF
projekts
"Ūdenssaimniecības
attīstība Madonas novada
Aronas pagasta Lauteres
ciemā"

09.08.2012

20.08.2032

50 880

49 404

50 880

-4 430

0

46 450

Valsts kase

ELFLA projekts
"Madonas kartinga trases
jaunbūve"

04.09.2012

20.08.2032

199 165

178 890

197 591

-29 381

0

168 210

20.03.2013

20.01.2023

349 215

253 192

0

-130 946

349 215

218 269

20.03.2013

20.01.2026

626 059

493 654

0

-180 566

626 059

445 493

20.03.2013

20.06.2019

42 188

29 542

0

-21 087

42 188

21 101

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Madonas pilsētas
Kultūras nama
rekonstrukcija
Madonas pilsētas sporta
halles 1.kārtas
būvniecība
ELFLA projekts
"Mārcienas pagasta ceļu
infrastruktūras kvalitātes
uzlabošana"

Valsts kase

Sporta zāles būvniecība
Aronas pagasts

20.03.2013

20.01.2025

217 995

168 047

0

-68 115

217 995

149 880

Valsts kase

ELFLA projekts "Gājēju
celiņa un apgaismojuma
izbūve un sporta zāles
vienkāršotā
rekonstrukcija"

05.04.2013

20.01.2025

73 477

57 858

0

-21 874

73 477

51 603
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Valsts kase

ELFLA projekts
"Saikavas tautas nama
rekonstrukcija"

05.04.2013

20.12.2030

50 492

43 283

0

-10 095

50 492

40 397

Valsts kase

Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta
(autobusa) iegāde

28.08.2013

20.08.2018

51 905

51 905

51 905

-11 527

0

40 378

Valsts kase

"Igaunijas-LatvijasKrievijas pārrobežu
sadarbības programmas
projekta "Sociāli
ekonomiskās attīstības,
biznesa un sadarbības
veicināšana reģionos"
īstenošanai

02.12.2013

20.11.2028

127 398

0

127 398

-127 398

0

0

Valsts kase

SIA "Barkavas KPS"
pamatkapitāla
palielināšana ERAF
projekta Madonas novada
Barkavas pagasta
Barkavas ciema
ūdenssaimniecības
attīstība II kārta"
īstenošanai

29.01.2014

20.01.2034

60 532

60 532

60 532

0

0

60 532

16.07.2014

20.06.2034

129 790

114 850

129 790

-18 070

0

111 720

24.09.2014

20.09.2034

178 651

111 678

178 651

-70 021

0

108 630

Valsts kase

Valsts kase

ELFLA projekts "Kino
aparatūras iegāde
Madonas kinoteātrim
"Vidzeme" īstenošanai
KPFI projekta
"Dzelzavas kultūras
nama telpu fasādes un
iekšējo inženiertīklu
vienkāršotā renovācija"
īstenošanai
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Valsts kase

SIA Sarkaņu komunālais
uzņēmums pamatkapitāla
palielināšana ERAF
projekts "Madonas
novada Sarkaņu pagasta
Sarkaņu ciema
ūdenssaimniecības
attīstība" īstenošanai

15.10.2014

20.10.2034

38 989

38 989

38 989

0

0

38 989

Valsts kase

Prioritāra investīciju
projekta "Pamatkapitāla
palielināšana SIA
Madonas siltums
siltumtrašu izbūvei no
Cesvaines ielas 7 uz
Rūpniecības ielu 38
Madonā" īstenošanai

29.09.2016

20.09.2036

75 000

0

75 000

0

0

75 000

x

x

29 258 603

17 098 525

23 759 894

-9 912 745

2 463 012

16 310 161

Kopā

x
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Pārskats par Madonas novada pašvaldības galvojumiem 2016.gadā (EUR)

Aizdevējs

Mērķis

Aizņēmējs

1

2
Ūdenssaimniecība
s attīstības II
kārtas pabeigšana
studiju
kreditēšana
Projekts
"Centralizētās
siltumapgādes
sistēmas
siltumpārvades
efektivitātes
paaugstināšana
Madonas novada
Barkavas ciemā"
Studējošā
aizdevums
Studiju
aizdevums
Madonas novada
ūdenssaimniecība
s attīstība

3

"SEB
banka" AS
"SEB
banka" AS

"SEB
banka" AS

"SEB
banka" AS
"SEB
banka" AS
"Swedbank
" AS

Līguma
parakstīšanas datums
(dd.mm.gggg
)
4

Darījumi (+, -)

Atmaksas
termiņš
(dd.mm.gggg
)

Galvojum
a summa

Galvotā
aizņēmum
a summa

Neatmaksāt
ā summa
2016.gada
sākumā

Palielinā
jums (+)

Samazinā
jums (-)

Izmaiņas
, kas nav
darījumi
(+, -)

Neatmaksāt
ā summa
2016.gada
beigās

5

6

7

8

9

10

11

12

Madonas
ūdens A/S

08.08.2011

05.09.2016

42 686

42 686

23 796

42 686

-42 686

0

0

fiziska
persona

24.09.2012

14.07.2020

2 098

2 098

2 082

2 098

-34

0

2 064

Barkavas KPS
SIA

29.10.2015

28.10.2024

55 925

55 925

55 925

55 925

-31 131

0

24 794

17.04.2014

14.07.2025

2 134

2 134

2 117

2 134

-35

0

2 099

02.10.2014

14.12.2026

2 520

2 520

2 500

2 520

-21

0

2 499

Madonas
ūdens A/S

18.09.2015

30.09.2025

31 654

31 654

0

0

-734

31 654

30 920

21.07.2016

20.07.2017

56 000

56 000

0

35 275

-7 164

0

28 111

13.12.2011

20.12.2031

82 498

82 498

78 490

82 498

-4 579

0

77 919

fiziska
persona
fiziska
persona

"Swedbank
" AS

Kurināmā iegādei

Kalsnavas
komunālais
uzņēmums
SIA

Valsts kase

Kohēzijas fonda
projekta
īstenošana

Vidusdaugava
s SPAAO SIA
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"Swedbank
" AS

"SEB
banka" AS
"Citadele
banka" AS
"Citadele
banka" AS
"SEB
banka" AS
"SEB
banka" AS
"Swedbank
" AS
"Latvijas
Attīstības
finanšu
institūcija
Altum"
VAS
"SEB
banka" AS
"SEB
banka" AS
"SEB
banka" AS

"SEB
banka" AS

Ūdenssaimniecība
s attīstības II kārta
Madonas novada
Mārcienas
pagasta
Mārcienas ciemā
Studējošā
aizdevums
Studiju
kreditēšana
Studiju
kreditēšana
Siltumtrašu
rekonstrukcija
studiju
kreditēšana
Projekta'"
Madonas novada
Ošupes ciema
ūdenssaimniecība
s attīstība"

Mārcienas
komunālais
uzņēmums
SIA

17.12.2013

17.12.2023

202 773

202 773

77 769

202 773

-202 773

0

0

03.10.2014

14.06.2029

6 800

6 800

884

6 800

-6 120

0

680

13.12.2004

14.06.2017

1 707

1 707

729

1 707

-1 288

0

419

01.12.2006

14.01.2020

1 601

1 601

640

1 601

-1 122

0

479

28.08.2006

27.08.2016

149 786

149 786

12 882

149 786

-149 786

0

0

29.10.2007

17.07.2023

3 984

3 984

3 552

3 984

-830

0

3 154

Ošupes KU
SIA

18.09.2015

30.09.2025

59 745

59 745

59 745

59 745

-28 091

-31 654

0

Siltumtrases
posma nomaiņa

Barkavas KPS
SIA

02.10.2007

15.05.2017

28 457

28 457

5 215

28 457

-28 457

0

0

Pamatlīdzekļu
iegāde
LIAA projekta
īstenošanai

Madonas
ūdens A/S
Madonas
siltums SIA
Barkavas KPS
SIA

16.04.2007

18.04.2017

71 144

71 144

9 729

68 103

-65 671

0

2 432

02.11.2011

30.10.2026

1 509 488

1 509 488

1 267 479

1 509
488

-340 002

0

1 169 486

15.09.2011

03.09.2016

38 000

38 000

0

0

0

0

0

12.08.2015

11.08.2025

25 000

25 000

24 616

25 000

-1 310

0

23 690

Kredītlīnija
Kohēzijas fonda
projekts
"Madonas
ūdenssaimniecība
s attīstība III
kārta"

fiziska
persona
fiziska
persona
fiziska
persona
Madonas
siltums SIA
fiziska
persona

Madonas
ūdens A/S
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Ziemeļu
investīcijas
banka
"SEB
banka" AS
"SEB
banka" AS
"SEB
banka" AS
"SEB
banka" AS
"SEB
banka" AS
"SEB
banka" AS

Siltumtrašu
rekonstrukcija

Madonas
siltums SIA

Studējošā
aizdevums
Studējošā
aizdevums
ERAF projekta
realizēšana
Pamatlīdzekļu
rekonstrukcija
studiju
kreditēšana
studiju
kreditēšana

fiziska
persona
fiziska
persona
Madonas
siltums SIA
Madonas
ūdens A/S
fiziska
persona
fiziska
persona
Kalsnavas
komunālais
uzņēmums

"SEB
banka" AS

Kredītlīnija

"SEB
banka" AS

Madonas novada
Barkavas pagasta
Barkavas ciema
ūdenssaimniecība
s attīstība II kārta

"Swedbank
" AS

"Citadele
banka" AS
"Citadele
banka" AS
"SEB
banka" AS
"SEB
banka" AS
"SEB
banka" AS

Madonas novada
Sarkaņu pagasta
Poļvarkas ciema
ūdenssaimniecība
s projekta
realizācija"
Studiju
kreditēšana
Studiju
kreditēšana
ERAF projekta
realizēšana
Studiju
aizdevums
Studējošā
aizdevums

22.11.2002

04.07.2022

503 846

503 846

225 862

503 846

-312 732

0

191 114

18.10.2013

14.07.2028

5 976

5 976

1 494

5 976

-4 482

0

1 494

28.10.2013

14.07.2027

5 122

5 122

1 480

5 122

-3 813

0

1 309

18.04.2007

15.04.2027

1 444 000

1 444 000

936 224

1 444
000

-587 116

0

856 884

09.11.2007

20.11.2020

71 144

71 144

31 799

71 144

-45 812

0

25 332

01.03.2011

30.06.2024

3 714

3 714

2 995

3 714

-1 075

0

2 639

24.11.2011

14.07.2025

5 122

5 122

2 003

5 122

-3 392

0

1 730

18.10.2013

20.07.2016

56 000

56 000

1 216

56 000

-56 000

0

0

Barkavas KPS
SIA

07.04.2014

29.02.2024

67 300

67 300

0

0

0

0

0

Sarkaņu
komunālais
uzņēmums
SIA

07.09.2015

31.08.2025

96 615

96 615

15 615

96 615

-81 366

0

15 249

13.12.2004

14.06.2020

1 707

1 707

754

1 707

-1 124

0

583

16.09.2004

14.06.2018

6 375

6 375

1 458

6 375

-5 247

0

1 128

03.07.2008

29.06.2023

426 862

426 862

275 891

426 862

-186 341

0

240 521

17.04.2013

14.07.2025

4 162

4 162

4 127

4 162

-69

0

4 093

28.11.2014

14.06.2029

3 400

3 400

2 380

3 400

-1 020

935

3 315

fiziska
persona
fiziska
persona
Madonas
siltums SIA
fiziska
persona
fiziska
persona
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Kopā

x

x

x

x

5 075 345

x

3 131 448

4 914
625

-2 201
423

935

2 714 137
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5. CENTRALIZĒTI ADMINISTRĒTIE INVESTĪCIJU PROJEKTI 2016.GADĀ (EUR)
Publiskās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā 2016.gadā

Novada
teritorija, kur
īstenots projekts

Projekta
kopējās
izmaksas

ES, Valsts
finansējums

Madonas novada
pašvaldības
finansējums

Sadarbības iestāde

1.

Pirmsskolas izglītības
iestādes rekonstrukcija par
pansionātu (2015 - 2016)

Mārcienas pagasts

948273.99

0.00

948273.99

Pašvaldības aizņēmums
Valsts kasē

2.

Dzelzavas pagasta kultūras
nama 1. stāva remontdarbi

Dzelzavas pagasts

72546.92

0.00

72546.92

Pašvaldības budžeta
līdzekļi

3.

Dzelzavas pagasta kultūras
nama 1. stāva pārbūve

Dzelzavas pagasts

70736, 38

0.00

70736, 38

Pašvaldības aizņēmums
Valsts kasē

4.

Rūpniecības un Saules ielas
lokveida krustojuma
atjaunošana, Madonā

Madonas pilsēta

62435.46

45922.86

16512.6

Satiksmes
ministrija

5.

Rūpniecības un Raiņa ielas
lokveida krustojuma
atjaunošana, Madonā

Madonas pilsēta

54 416.65

39 738.60

14 678.05

Satiksmes ministrija

6.

Administratīvas ēkas
vienkāršotā fasādes
atjaunošana Blaumaņa ielā 3

43569.27

0.00

43569.27

Pašvaldības aizņēmums
Valsts kasē

7.

Sporta inventāra iegāde
Madonas novada izglītības
iestādēs

Madonas pilsēta
Barkavas,
Kalsnavas,
Mētrienas un
Ošupes pagasti

8422.87

3500.00

4922.87

Izglītības ministrija

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums
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8.

Zivju resursu aizsardzības
pasākumu nodrošināšana
Madonas novada
ūdenstilpnēs

9.

Zivju resursu pavairošana
Madonas novada Ošupes
pagasta Lubāna ezerā

10.

Atraktīvās novadpētniecības
velo ekspedīcija Madonas
novada jauniešiem "Desmit
līdz 100"

11.

Līdaku mazuļu ielaišana
Madonas novada Vestienas
pagasta Kāla ezerā

12.

Zivju resursu pavairošana
Madonas novada Aronas
pagasta Lielais Līdēris ezerā

13.

Zivju resursu pavairošana
Madonas novada Mētrienas
pagasta Odzienas ezerā

14.

Zivju resursu pavairošana
Madonas novada Lazdonas
pagasta Rāceņu ezerā

15.

Zivju resursu pavairošana
Madonas novada Mārcienas
pagasta Labones ezerā

Novads

Ošupes pagasts

Novads

Vestienas pagasts

Aronas pagasts

Mētrienas pagasts

Lazdonas pagasts

Mārcienas pagasts

9292.80

8470.00

7793.83

3500.00

2480.50

1463.62

1 067.22

792.79

8270.59

6000

3500.00

2500.00

1 780.50

1263.62

667, 22

592.79

1022.21

Zemkopības ministrija,
Latvijas Valsts Zivju
fonds

2470.00

Zemkopības ministrija,
Latvijas Valsts Zivju
fonds

4293.83

Jaunatnes Starptautisko
programmu aģentūra

1000.00

Zemkopības ministrija,
Latvijas Valsts Zivju
fonds

700.00

Zemkopības ministrija,
Latvijas Valsts Zivju
fonds

200.00

Zemkopības ministrija,
Latvijas Valsts Zivju
fonds

400.00

Zemkopības ministrija,
Latvijas Valsts Zivju
fonds

200.00

Zemkopības ministrija,
Latvijas Valsts Zivju
fonds
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6. PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS MADONAS NOVADA TERITORIJĀ 2016.GADĀ
2016. gadā Madonas novadā privātajām un juridiskajām personām izdotas 87 būvatļaujas, tajā skaitā:
- individuālai apbūvei 38 būvatļaujas,
- ražošanas objektu būvniecībai 28 būvatļaujas,
- komerciālās objektu būvniecībai 9 būvatļaujas,
- meliorācijai 12 būvatļaujas
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7. SAIMNIECISKĀ DARBĪBA MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS MEŽA ZEMĒS 2016.GADĀ

Pārvaldes
nosaukums

Meža
zemes
ha

Madonas
pilsēta

28,52

Aronas
pagasts

176,46

Barkavas
pagasts

11,80

Bērzaunes
pagasts

206,87

Dzelzavas
pagasts

114,53

1/6,92

Kalsnavas
pagasts

42,15

4/31,2

Lazdonas
pagasts

109,92

42,50

Liezēres
pagasts

70,39

1,0

Ļaudonas
pagasts

287,58

1,2

Mārcienas
pagasts

12,57

ATJ
ha

Jaunaudžu
kopšana
ha
30,20

1,80

Kailcirtes
ha

Krājās
kopšana
ha

Sanitārās
Vienlaidus
ha
0,69

Sanitārās
Augsnes
izlases
gatavošana
ha
ha

Meža
inventariz.
sk/plat ha

2,51

5,50

11,4

1,40

18,05

2,54

1/0,3
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Mētrienas
pagasts

111,30

Ošupes
pagasts

329,66

Praulienas
pagasts

20,61

1/0,32

Sarkaņu
pagasts

62,04

3/9,17

Vestienas
pagasts

26,44

1/14,24
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8. UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTS
Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības nodaļas pārskats par 2016.gadu:
1. 2016.gadā norisinājās biznesa ideju konkurss „Madona var labāk!”. Kopā tika iesniegti 31
biznesa ideju pieteikums, atbalstītas - 17 biznesa idejas par summu EUR 43360,40.
Projekta rezultātā novadā ir izveidojušies 10 jauni uzņēmumi.
2. Pasākumu organizēšana: “Stādu tirgus”, “Kartupeļu svētki”, “Madonas novada uzņēmēju
forums 2016”, “Madonas novada uzņēmēju sporta spēles 2016”, “Madonas novada
uzņēmējdienas 2016”, “Ziemassvētku tirdziņš 2016”.
3. Sadarbībā ar uzņēmējiem, veikts intensīvs darbs pie investīciju projektiem, SAM 5.6.2. un
SAM 3.3.1. ietvaros, uzņēmējdarbības infrastruktūrā Madonas novadā līdz 2020.gadam.
4. Darbs pie Lauku ceļu sakārtošanas programmas.
5. Izstrādāts Madonas novada pašvaldības nodarbinātības veicināšanas pasākumu plāns.
6. Realizēts pašvaldības projekts „Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguve’’. Tika
izsludinātas 35 vakances 23 Madonas novada uzņēmumos, uz kurām pretendēja 113
jaunieši, kas kopumā bija iesnieguši 243 pieteikumus. Pašvaldības finansējums tika
piešķirts 35 jauniešu darba apmaksai.
7. Sniegts atbalsts SMU:


Novada skolu dalības maksu «Junior Achievement Latvia» finansēšana;



Atbalsts SMU dalībai vietējās un starptautiskās izstādēs & tirdziņos.

8. Organizēta zīmola „Ražots Madonas novadā” uzņēmēju dalība vietējās un starptautiskās
izstādēs, tirdziņos.
9. Vietējo ražotāju mārketinga aktivitāšu organizēšana. Papildināta un uzturēta ar aktuālo
informāciju Madonas novada ražotāju mājas lapa www.razotsmadona.lv.
10. Organizēti uzņēmēju pieredzes apmaiņas braucieni.
11. Noorganizētas apmācības uzņēmējiem:


Apmācību kurss uzņēmējiem par grāmatvedību un nodokļiem;



LEAN apmācības;



Apmācības tūrisma uzņēmējiem par inovatīviem risinājumiem tūristu piesaistē;



Seminārs - Nodokļu izmaiņas 2017.

12. Atbalstīta bakalaura studiju programma „Programmēšanas inženieris” sadarbībā ar
Madonas Augstākās izglītības centru un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju. Turpināta
sadarbība ar Accenture – Latvia projektā „Start IT”.
13. Sadarbība ar augstskolām – Rīgas Biznesa skolu, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Rīgas
Tehnisko universitāti.
14. Aktualizēta un papildināta informācija datu bāzē par Madonas novada uzņēmējiem.

15. Dalība semināros un meistarklasēs ar prezentācijām par uzņēmējdarbību Madonas novadā
latviešu, krievu un angļu valodās.
16. Papildināta un uzturēta ar aktuālo informāciju Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības
nodaļas mājas lapa www.businessmadona.lv.
17. Komunikācija ar uzņēmējiem:


www.businessmadona.lv,



sociālie tīkli - draugiem.lv, twitter.com, facebook.com,



regulāri izsūtītas informatīvās ziņas uzņēmējiem (elektroniskā sarakste),



sagatavotas un nosūtītas ziņas par aktualitātēm uzņēmējdarbībā Madonas novadā,
publicēšanai vietējos un reģionālajos medijos,



individuālas konsultācijas,



nozares uzņēmumu sanāksmes.

Par 2016. gada pašvaldības darbu TŪRISMA nozarē

















Nodrošināta Madonas novada Tūrisma informācijas centra darbība, Madonā, Skolas
ielā 10a un koordinēta Lubāna mitrāja informācijas centra, kas atrodas Madonas
novada Ošupes pagastā pie Lubāna ezera darbība. Informācijas centrs Madonā atvērts
septiņas dienas nedēļā.
Madonas novada suvenīru piedāvājuma klāsta sagāde un suvenīru tirdzniecība
Tūrisma informācijas centrā.
Portāla www.visitmadona.lv administrēšana 4 valodu versijās: latviešu, krievu, angļu
un lietuviešu valodās.
Interaktīvās Madonas novada tūrisma kartes administrēšana:
http://www.madona.lv/turisms/lv/turisma-karte
Tūrisma informācijas sociālo tīklu administrēšana: draugiem.lv/visitmadona/;
twitter.com/visitmadona; facebook.com/visitmadona.
Sagatavots, izdots un izplatīts “Madonas novada tūrisma ceļvedis 2016” latviešu,
krievu un angļu valodās.
Sagatavota, izdota un izplatīta ”Lubāna ezera apkārtnes tūrisma karte”.
Līdzdalība tūrisma kartes “Vidzeme” sagatavošanā (sadarbībā ar Vidzemes tūrisma
asociāciju).
Noorganizēta tūrisma veicināšanas akcija “Lubāna ezera noslēpumi 2016”.
Noorganizēta novada tūrisma piedāvājuma popularizēšana: starptautiskajās tūrisma
izstādēs “Balttour 2016” Rīgā, “Adventur 2016” Viļņā (Lietuvā) un “Tourest 2016”
Tallinā (Igaunijā); “Latvijas tūrisma informācijas tirgū Saulkrastos”, “Madonas
novada dienās Kalnciema tirdziņā Rīgā” un “Madonas novada Uzņēmēju dienās”.
Noorganizēta sadraudzības pilsētas Kulēnas (Coulaine, Francija) delegācijas
uzņemšana.
Noorganizēta Igaunijas radio un kulinārā žurnāla žurnālistes vizīte pa Madonas
novada tūrisma vietām.
Sagatavoti un uzstādīti informācijas stendi “Gaiziņkalna apkārtne”, “Lubāna mitrāja
putni”, “Barkavas un Ošupes pagasti – Lubāna ezera rietumu krasts”.
Tūrisma piedāvājuma popularizēšana masu medijos: reklāmas rakstu sagatavošana
interneta portāliem un preses izdevumiem (“Skolas vārds”, “Diena”, “Latvijas avīzē”,
“Stars” u.c.).







Noorganizēti pasākumi: “Gaiziņkalna karnevāls”, Orientēšanās brauciens “Madona
laiku lokos”, Madonas pilsētas svētku “Amatnieku un mājražotāju tirdziņš”,
ekskursijas “Barkavas pagasta ekspedīcija” un “Bērzaunes pagasta ekspedīcija”, velo
brauciens “Gar Aiviekstes krastiem”, “Melleņu svētdiena”.
Organizēts darbs ar novada tūrisma pakalpojuma sniedzējiem: “Tūrisma pakalpojumu
sniedzēju informācijas diena”, apmācības “Sociālo tīklu un IT pielietojums tūrisma
produktu mārketingā", 4 tūrisma saimnieku klubiņa tikšanās, pieredzes apmaiņas
brauciens uz Krāslavas novadu, jauno objektu un saimniecību apsekošana un jauno
objektu reklāmas sagatavošana, informācijas apmaiņa e-pastā.
Organizēta “Gaiziņkalna takas” sakārtošana: kopšana, pļaušana, koka konstrukciju
uzturēšana (marķējums, soliņi, kāpnes, tiltiņi, lapene, vides elementi).

9. INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS JOMA
Informācijas un tehnoloģiju nodaļa veica programmatūras atjaunināšanu un
optimizēšanu, veicot darbus uz vietas un attālināti pašvaldībā, pašvaldības iestādēs un pagastos.
Darbojās, lai optimizētu datortehnikas veiktspēju. Tika sekots līdzi datu bāzu kopiju veidošanai
un drošībai datortīklā un internetā. Pēc vajadzības novērstas nepilnības, kļūdas lietojot
datortehniku, lai nodrošinātu datu apmaiņu datortīklā un internetā.
Pēc vajadzības tika paplašināts datortīkls Madonas novada pašvaldības iestādēs,
pagastos un pagastu iestādēs.
Pēc izsaukuma tika veikti nepieciešamie izbraukumi uz izsaukuma vietām pilsētā un
novada pagastos. Tika izveidots risinājums attālinātai piekļuvei datoriem, lai pēc iespējas
samazinātu izbraukumu skaitu. Veikta datortehnikas apkope un remonti plānoti un pēc
vajadzības.
Tika pievērsta uzmanība vecās datortehnikas nomaiņai. Tika apzinātas vajadzības un
datortehnikas novērtēšana Madonas pašvaldības iestādēs un pagastu pārvaldēs. Tika nomainīta
vecā datortehnika, kuru komponentes tehniski vairs nespēj atbalstīt jauno programmatūru.
Madonas novada pašvaldības iestādēs, Madonas pilsētā un daudzviet pagastos tiek
veikta videonovērošana. Lai veiktu videonovērošanu tiek testētas un pārbaudītas videokameras
un citas ar videonovērošanu saistītas iekārtas, lai panāktu optimāli labu kvalitāti videoattēlam
un ierakstam. Sakarā ar videokameru skaita palielināšanu tika paplašināts bezvadu datortīkls
un uzstādītas bezvadu antenas atbilstošās vietās, lai panāktu pēc iespējas kvalitatīvāku signālu.
Tiek testēta un pārbaudīta videokameru darbība izmantojot saules baterijas un nepilna diennakts
laika strāvas padevi. Šāda veida strāvas izmantošana dod iespēju ietaupīt elektroenerģiju un
uzstādīt videonovērošanu vietās, kur nav pieejama vai daļēji pieejama strāvas padeve. Tika
testētas videokameras ar automašīnas numuru noteikšanu un datu bāzes veidošanu. Tā ir iespēja
atvieglināt policijas darbu pārkāpēju izsekošanai, nekārtību novēršanai uz ceļa.
Risinātas optiskā pieslēguma izmantošana pilsētas pašvaldības iestādēs un pagastos. Dažās
pilsētas iestādēs un pagastos jau tiek izmantots Lattelecom optiskais tīkls, kas nodrošina stabilu
interneta ātrumu. Nākotnē plānots izmantot LVRTC (Latvijas valsts radio un televīzijas centrs)
optisko kabeli, lai pieslēgtu optiskajam internetam visas pašvaldība iestādes un pagastus kā arī
dotu iespēju pieslēgt bezvadu risinājumus optiskajam kabelim palielinot interneta ātrumu
novada iedzīvotājiem. Pagājušajā gadā pie LVRTC optiskā kabeļa tika pieslēgts Kusas pagasts.
Pie Lattelecom optiskā kabeļa ir pieslēgts kinoteātris “Vidzeme” Madonā. Kinoteātra
pieslēgšana pie optiskā kabeļa tagad nodrošina iespēju skatīties filmas tiešsaistē labā kvalitātē,
nav vajadzība izmantot optiskos diskus vai citus datu nesējus, lai nodrošinātu filmu skatīšanos.

10. KULTŪRAS DARBS
2016.gads pagāja Madonas pilsētas 90 gadu jubilejas zīmē. Par godu jubilārei Madonas
novads tika ietērpts greznā pasākumu sagšā. Katra kultūras iestāde - bibliotēka, kultūras nams,
muzejs, kā arī citas pilsētas, novada, valsts un privātās iestādes - ieauda savu notikumu
pavedienu kopīgi veidotā svētku ietērpā. Madonas novada iedzīvotājiem un viesiem bija iespēja
apmeklēt augstvērtīgus, tradicionālos un no jauna izveidotus pasākumus, kuri savā mērogā
pārsniedza pilsētas un novada robežas. Lai piedalītos svinībās, Madonā ienāca arī reģiona un
valsts mēroga pasākumi ar ārzemju kolektīvu piedalīšanos tajos. Svētku programmā tika
iekļauti dažādi elementi, kuri varēja ieinteresēt visdažādākās interešu grupas un paaudzes.
Svētku ietvaros Madonas novadā tika atzīmēta Dziesmu diena - skolēnu dziesmu
svētkiem 150; notika Madonas Romas katoļu baznīcas svētgleznas “Vissvētākā Jaunava Marija
- Kristīgo Palīdzība” kronēšanas Sv. Mise, kuru vadīja arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs;
Madonas novada bibliotēkas pasākums “Madona pasaulē, pasaule Madonā”; sadraudzības
koncerts ar ārzemju sadarbības partneru no Raplas apriņķa (Igaunija) un Boržomi pilsētas
(Gruzija) piedalīšanos; Zaļumballe ar Madonas pūtēju orķestri; Deju maratons; Madonas
mākslinieku un novadnieka, fotogrāfa Andreja Granta izstāde “Tikšanās”; tematiskais
pasākums “Madona laiku lokos līdz 1945”; Brīvā skatuve; vakara pastaiga “Dzīvie logi”; Lielā
svētku ballīte; ratu sacensības “Ripo raiti” un Madonas pilsētas 90 gadu jubilejas noslēguma
lielkoncerts “Raimondam Paulam 80, Madonai 90”.
Tā kā arī laika apstākļi jubilāri un tās viesus lutināja, pasākumi notika viscaur pilsētai Saieta laukumā, ielās un mazajos laukumos, skvēriņā pie strūklakas, dīķītī, upītē, Mīlestības
graviņā… Plašā klāsta tika piedāvāti izklaides un atpūtas pasākumi ģimenēm, tradicionālais
amatnieku tirdziņš, pat logi pārvērtās par skatuvēm, kurās notika brīnišķīgas pārvērtības.
2016.gadā kultūras nozarei iedalītie līdzekļi tika ieguldīti 23 novada bibliotēku, muzeja,
kinoteātra, 14 kultūras un tautas namu darbības nodrošināšanā, kā arī kultūras pasākumu
organizēšanā.
Madonas novada pašvaldība īstenoja un piedalījās kā sadarbības partneris vairākos
nozīmīgos novada, valsts un starptautiskas nozīmes pasākumos, piemēram: Madonas pilsētas
kultūras namā, pilsētas ielās, laukumos un novada teritorijā norisinājās XVII Starptautiskais
masku festivāls; Madonas novads iesaistījās akcijā “Satiec savu meistaru 2016”; tika
eksponētas vairākas starptautiskas izstādes Madonas novada bibliotēkas un Madonas
novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zālēs.
Madonas pilsētā par tradicionāliem ir kļuvuši vairāki Madonas novada pašvaldības
organizētie pasākumi: Madonas pilsētas svētki novadam, Valentīndienas balle, šlāgermūzikas
festivāls „Latvijas Radio 2 Zelta šlāgeris”, Kartupeļu svētki, Jaungada pasākums Saieta
laukumā ar krāšņo salūtu, kura finansēšanā aktīvi piedalās Madonas novada uzņēmēji, un citi
pasākumi, kā arī Madonas pilsētas kultūras nama organizētie profesionālo mākslinieku koncerti
un izrādes, gadskārtu ieražu, valsts svētku un piemiņas pasākumi, kuros vienmēr ir laipni gaidīti
Madonas novada iedzīvotāji un viesi: Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas
pasākums, piemiņas brīži pie „Šķeltā akmens”, Kapusvētki un Svecīšu vakari, veltījums
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, koncertakcija „Ziemassvētku roze”, Pilsētas egles
iedegšana.
Plašs pasākumu klāsts tiek piedāvāts arī pagastos. Iecienītāko pasākumu virsotni ārpus
Madonas pilsētas saglabāja Aviācijas svētki Ošupes pagastā, ugunsskulptūru festivāls Sarkaņu
pagastā un festivāls „Ezera skaņas” Vestienas pagastā.
Turpinot aizsāktās tradīcijas tika piešķirts finansējums arī dažādu biedrību rīkoto
pasākumu atbalstam, piemēram: Starptautiskajam sporta deju festivālam “Madonas valsis
2016”, Latviešu mūzikas svētkiem, Starptautiskajam Jāņa Norviļa jauno pianistu konkursam,
jauno grupu un ansambļu konkursam “Praulienas Ritmi”, garīgās mūzikas koncertiem,
Madonas novada jauniešu dienām, dziedošo ģimeņu saietam „Spiets” un citiem. Madonas
novada pašvaldības līdzfinansējums piešķirts arī radošo industriju atbalstam, tajā skaitā
atbalstot autoru - novadnieku grāmatu izdošanu.

Liela uzmanība tradicionāli veltīta Dziesmusvētku procesa nodrošināšanai starpsvētku
periodā organizējot skates un konkursus, atbalstot kolektīvu dalību ar tautas mākslas
popularizēšanu saistītajos pasākumos, turpinot veidot “Lielo dziesmu vietu” virsdiriģenta
Haralda Medņa mājās “Dzintari”, kā arī atbalstot Sarkaņu amatu skolu.
Madonas un apkārtējo novadu iedzīvotājus patiesi iepriecina iespēja apmeklējot
Madonas kinoteātra “Vidzeme” kinoseansus baudīt filmas 3D formātā. 2016.gadā notika 187
kinoseansi izrādot 61 filmu, kurus apmeklēja 12199 skatītāji.
Kultūras un tautas nami, kultūras darba organizatori
Aronas pagasts
Norišu skaits: 44
Maksas norišu skaits: 9
Bezmaksas norišu skaits: 35
Maksas norišu apmeklētāju skaits: 688
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits: 3175
Kopējais apmeklētāju skaits: 3863
Citu iestāžu rīkotie pasākumi: 9
Privātie pasākumi: 2
Izstādes: 4
Pašdarbības kolektīvu skaits: 7 (77 dalībnieki) - vokālais ansamblis „Mārtiņrozes”,
tradīciju ansamblis „Mežābele”, amatierteātris „Aronieši”, līnijdeju grupa „Chilli step”, vidējās
paaudzes tautisko deju kolektīvs “Ritsolis”, rokdarbu pulciņš “Madaras”, austrumu deju grupa
“Amara”.
Nozīmīgākie pasākumi: pavasara koncerts ,,Ziedu reibumā kad mīlestība plaukst”,
Latvijas Republikas gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums, atpūtas vakars medniekiem un
makšķerniekiem.
Barkavas pagasts
Norišu skaits: 44
Maksas norišu skaits: 9
Bezmaksas norišu skaits: 35
Maksas norišu apmeklētāju skaits: 929
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits: 2491
Kopējais apmeklētāju skaits: 3420
Kolektīvu izbraukumi: 5
Izstādes: 3
Sadarbība ar citām iestādēm: 6
Privātie pasākumi: 2
Ar 2016.gada 30.maiju Barkavas kultūras nama direktora pienākumus sāk veikt Līva
Romanovska.
Pašdarbības kolektīvu skaits: 10 (139 dalībnieki) - deju kopa “Klabdancis”, vokālais
ansamblis “Pauze”, jauniešu deju kolektīvs “Pīne”, bērnu deju kopa “Kriksis”, radošā studija
“Pirmatne”, amatierteātris, teātra studija bērniem un jauniešiem, sieviešu deju kopa “Zīles”,
sieviešu klubiņš “Avots”, folkloras kopa “Madava”.
Nozīmīgākie pasākumi: “Barkavas cālis 2016 - salidojums”; nakts orientēšanās
sacensības „Apkārt Barkavai 10 reizi”, Barkavas pagasta svētki, Bērnu istabas pie kultūras
nama atklāšana; “Lauksaimniecības tehnikas parāde 2016”.
Bērzaunes pagasts
Norišu skaits: 43
Maksas norišu skaits: 11
Bezmaksas norišu skaits: 32
Maksas norišu apmeklētāju skaits: 725

Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits: 3100
Kopējais apmeklētāju skaits: 3825
Citu iestāžu rīkotie pasākumi: 4
Pašdarbības kolektīvu skaits: 13 (164 dalībnieki) - vīru koris „Gaiziņš”, sieviešu senioru
vokālais ansamblis „Vēlziedes”, 1.-4.klašu bērnu deju kolektīvs, 3.-6.klašu bērnu deju
kolektīvs, pirmsskolas bērnu deju kolektīvs, jauniešu deju kolektīvs, hip-hop bērnu deju grupa
“Juicy”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Atāls”, amatierteātris “Priekā”, tēlotājmākslas un
rokdarbu pulciņš, pasaules deju grupa “Oreo”, līnijdeju grupa “Rainbow”.
Nozīmīgākie pasākumi: Sauleskalna tautas nama amatierteātra “Priekā” M.Zīles lugas
“Džentlmenis ar pannu” pirmizrāde, “Dramaturgu teātra” viesizrādes, Adventa laika koncertu
cikls.
Dzelzavas pagasts
Norišu skaits: 34
Maksas norišu skaits: 7
Bezmaksas norišu skaits: 27
Maksas norišu apmeklētāju skaits: 764
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits: 2405
Kopējais apmeklētāju skaits: 3169
Kolektīvu izbraukuma norises: 18
Privātie pasākumi: 4
Pašdarbības kolektīvu skaits: 5 (65 dalībnieki) - sieviešu vokālais ansamblis „Variants”,
jauniešu deju kolektīvs „Zīļuki”, senioru tautas deju grupa „Dzeldes”, līnijdeju grupa „Silver
Step”, dramatiskais kolektīvs.
Nozīmīgākie pasākumi: tradicionālais muzikālais sarīkojums „Dzelzavā dzied!”,
Muzeju nakts un Vasaras vidus svētki Doku Ata „Muceniekos”.
Dzelzavas kultūras nams atvērts publiskiem pasākumiem ar 2016.gada 10.septembri pēc
projektu “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota
renovācija” Nr. KPFI-15.3/163 un “Dzelzavas kultūras nama 1.stāva pārseguma pārbūve”
realizācijas.
Kalsnavas pagasts
Norišu skaits: 45
Maksas norišu skaits: 7
Bezmaksas norišu skaits: 38
Maksas norišu apmeklētāju skaits: 490
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits: 3475
Kopējais apmeklētāju skaits: 3965
Kolektīvu izbraukumi: 28
Izstādes: 6
Privātie pasākumi: 8
Pašdarbības kolektīvu skaits: 9 (148 dalībnieki) - vīru vokālais ansamblis „Kalsnava”,
sieviešu vokālais ansamblis „Vīzija”, sieviešu koris „Silvita”, bērnu deju kolektīvi 1-3.kl. un
3.-6.kl., jauniešu deju kolektīvs „Kalsnava”, senioru deju kolektīvs „Jāņukalns”, dāmu deju
grupa „Magnolija”, šeipinga grupa.
Nozīmīgākie pasākumi: Kalsnavas pagasta svētki; Labdarības koncerts Ernestam;
Vesetas ielas svētki. Jubilejas pasākumi: sieviešu vokālajam ansamblim “Vīzija” - 15, dāmu
deju grupai “Magnolija” - 15.
Lazdonas pagasts
Norišu skaits: 14
Bezmaksas norišu skaits: 13
Kopējais apmeklētāju skaits: 574
Izstādes: 2

Kolektīvu skaits: 2 (48 dalībnieki) - rokdarbu pulciņš „Rota”, Sieviešu klubiņš
„Smaidas”.
Nozīmīgākie pasākumi: Nakts orientēšanās “Iepazīsti naksnīgo Lazdonu 2016”,
sadarbībā ar pagasta bibliotēku pasākums “Zvērkopības nozarei Lazdonā 70”, Ukraiņu
biedrības “Javir” literāri muzikāls pasākums veltīts 25. Ukrainas neatkarības gadadienai un
Ivana Franko 160 gadu jubilejai.
Liezēres pagasts
Norišu skaits: 41
Maksas norišu skaits: 16
Bezmaksas norišu skaits: 25
Maksas norišu apmeklētāju skaits: 1350
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits: 1937
Kopējais apmeklētāju skaits: 3287
Citu iestāžu rīkotie pasākumi: 2
Privātie pasākumi: 1
Izstādes: 2
Pašdarbības kolektīvu skaits: 5 (52 dalībnieki) - sieviešu ansamblis „Lira”,
amatierteātris „Reālisti”, tautas deju kolektīvs, sievu deju kopa „Jautrās mājsaimnieces”, vokāli
instrumentālais ansamblis „Draugi”.
Nozīmīgākie pasākumi: „Mirdzi, zvaigzne!”, lielais pašdarbības kolektīvu Jāņu dienas
uzvedums estrādē un tradicionālie Kapusvētku dienas pasākumi, „Medus un ziedu diena”.
Ļaudonas pagasts
Norišu skaits: 40
Maksas norišu skaits: 5
Bezmaksas norišu skaits: 35
Maksas norišu apmeklētāju skaits: 250
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits: 2150
Kopējais apmeklētāju skaits: 2400
Citu iestāžu rīkotie pasākumi: 1
Privātie pasākumi: 8
Pašdarbības kolektīvu skaits: 2 (58 dalībnieki) - senioru paaudzes deju kolektīvs “Divi
krasti”, jauktais koris “Lai top!”.
Kultūras namā darbojas arī sieviešu klubiņš “Mežrozīte” un dāmu deju grupa
“Mežrozītes”.
Nozīmīgākie pasākumi: XVII Starptautiskā masku tradīciju festivāla pasākums,
Madonai - 90 ieskaņas koncerts „Ielūgums”, ielīgošanas pasākums „Līgošanas nerātnības”,
jauktā kora „Lai top!” koncertbrauciens uz Zviedriju - sadraudzība ar T.Reitera dibināto
Stokholmas latviešu kori, Ļaudonas pagasta svētki.
Madonas pilsēta
Madonas pilsētas kultūras nams
Norišu skaits: 332
Maksas norišu skaits: 218
Bezmaksas norišu skaits: 114
Maksas norišu apmeklējumu skaits: 21 127
Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits: 27519
Kopējais apmeklētāju skaits: 48646
Pašdarbības kolektīvu skaits: 39 (626 dalībnieki), kuri darbojas Madonas pilsētas
kultūras nama sienās - Madonas pūtēju orķestris, R.Blaumaņa Madonas tautas teātris, Tautas
tēlotājmākslas studija „Madona”, jauktais koris „Madona”, senioru koris „Mantojums”, Tautas
deju ansamblis „Vidzeme”, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vidzeme”, senioru deju kolektīvs
„Atvasara”, Mazā deju skola (1.klase, 2.-3.klase, 3.-5.klase, 6.-8.klase), 1.-2.klašu tautisko deju

kolektīvs “Pipariņi”, folkloras kopa „Vērtumnieki”, kokļu ansamblis „Rasa”, popgrupa
„Smaidiņš”, vokālā jauniešu grupa „The sound effect”, senioru deju grupa „Madonas dāmas”,
jauniešu dramatiskais kolektīvs, senioru ansamblis „Veldze”, mūsdienu deju grupa „Aliens”
(1.-3.klase, 3.-4.klase, 5.-7.klase, 7.-9.klase, 10.-12.klase), austrumu deju kolektīvs
„Ugunspuķe”, sarīkojumu deju klubs „Ritms” (5-8gadi, 2.-5.klase, pieaugušo grupa), līnijdeju
grupa, jogas grupa, klasiskā deja pirmsskolas un 1.-2.klašu bērniem, Madonas Valsts
ģimnāzijas koris, Madonas valsts ģimnāzijas 7.-9.klašu kolektīvs, J.Norviļa Madonas mūzikas
skolas pūtēju orķestris, breika deju grupa 1.-4.klase, breika deju grupa jauniešiem, Salsas deju
grupa.
Nozīmīgākie pasākumi: Madonas pilsētas svētku 13 ieskaņu koncerti ”Ielūgums”,
koncerts ar blakus novadiem “Ai kaimiņi nāburdziņi”, tematisks pasākums “Madona laiku
lokos”, plenērs “Krāsas uzplaukst Madonā”, netradicionālo ratu sacensības “Ripo raiti”,
pasākums “Neparasti parastie Madonieši”, koncerts “Ziemassvētki Madonā”, Madonas pilsētas
Egles iedegšanas pasākums.
Dalība nozīmīgajos pasākumos: Starptautiskajā pūtēju orķestru festivālā Paņevežos,
Kokļu festivālā “Gaismas ceļā”, XVII Masku tradīciju festivālā, Senioru koru svētkos Tukumā.
Madonas pilsētas kultūras nama filiāle - kinoteātris “Vidzeme”
Seansu skaits: 187
Filmu skaits: 61
Skatītāju skaits: 12199
Skatītākās filmas: “Svingeri” - 1275 skatītāji, “Melānijas hronika” - 823 skatītāji, “Mīluļu
slepenā dzīve” - 771 skatītājs.
Mārcienas pagasts
Norišu skaits: 36
Maksas norišu skaits: 3
Bezmaksas norišu skaits: 33
Maksas norišu apmeklētāju skaits: 250
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits: 2300
Kopējais apmeklētāju skaits: 2550
Citu iestāžu rīkotie pasākumi: 5
Privātie pasākumi: 6
Pašdarbības kolektīvu skaits: 9 (92 dalībnieki) - šlāgeransamblis „Labākie gadi”, dāmu
deju grupa „Laima”, rokdarbu pulciņš, bērnu tautisko deju pulciņš, dambretes pulciņš, teātra
kopa, lauku kapella, Krievu dziesmu ansamblis un Tautas koris.
Nozīmīgākie pasākumi: dāmu deju grupu sadancošanas pasākums „Ziedonī”, senioru
netradicionālie sporta svētki, G.Vaska dzejas grāmatas atvēršanas svētki, Dzejas dienas
“Bērziņos”.
Mētrienas pagasts
Norišu skaits: 17
Maksas norišu skaits: 1
Bezmaksas norišu skaits: 16
Maksas norišu apmeklētāju skaits: 156
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits: 1416
Kopējais apmeklētāju skaits: 1572
Pašdarbības kolektīvu skaits: 5 (70 dalībnieki) - sieviešu koris „Jūsma”, senioru deju
kolektīvs „Mētra”; jauniešu deju kolektīvs „Meteņi”, amatierteātris, dāmu deju grupa
„Saulgriezes”.
Nozīmīgākie pasākumi: Sporta svētki.
Ošupes pagasts
Norišu skaits: 38
Maksas norišu skaits: 9

Bezmaksas norišu skaits: 29
Maksas norišu apmeklētāju skaits: 1525
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits: 1167
Kopējais apmeklētāju skaits: 2692
Citu iestāžu rīkotie pasākumi: 3
Privātie pasākumi: 5
Izstādes: 1
Pašdarbības kolektīvu skaits: 6 (70 dalībnieki) - vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Degumnieki”, jaunākās paaudzes deju kolektīvs “Atspēriens”, dāmu deju grupa „Orhidejas”,
sieviešu vokālais ansamblis „Harmonija”, amatierteātris „Cits Modelis”, bērnu teātris „Mazais
Modelītis”.
Nozīmīgākie pasākumi: Karoga svētki Oskara Kalpaka dzimtas mājās „Liepsalas”,
Latvijas sieviešu deju kopu festivāls “Spīganu dejas ezera atspulgā”, atklātais Degumnieku
starptautiskais un starpnovadu Jāzepa Juhneviča godināšanas dambretes turnīrs, Aviācijas
svētki.
Praulienas pagasts
Norišu skaits: 33
Maksas norišu skaits: 14
Bezmaksas norišu skaits: 19
Maksas norišu apmeklētāju skaits: 1750
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits: 850
Kopējais apmeklētāju skaits: 2600
Pašdarbības kolektīvu skaits: 7 (188 dalībnieki) - Praulienas pagasta jauktais koris,
sieviešu vokālais ansamblis, deju kopa „Saikavieši”, jauniešu deju kolektīvs, bērnu tautisko
deju kolektīvs „ZIG-ZAG” (4 grupas), Praulienas amatierteātris, Saikavas amatierteātris,
pensionāru biedrība.
Nozīmīgākie pasākumi: koncerts “Saikavas tautas nama ielgošana 90 gadu jublejā” (5
gadu jubilejā pēc renovācijas), jauno vokāli - instrumentālo grupu festivāls - konkurss
„Praulienas ritmi 2”.
Sarkaņu pagasts
Norišu skaits: 40
Maksas norišu skaits: 15
Bezmaksas norišu skaits: 25
Maksas norišu apmeklētāju skaits: 2680
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits: 4117
Kopējais apmeklētāju skaits: 6797
Citu iestāžu rīkotie pasākumi: 8
Privātie pasākumi: 5
Kolektīvu skaits: 12 (186 dalībnieki) - jauniešu deju kolektīvs „Resgaļi”, jauniešu deju
kolektīva „Resgaļi” studija, pirmsskolas vecuma deju kolektīvs, vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Kalnagravas”, senioru deju kolektīvi „Labākie gadi” un „Senči”, jauktais vokālais
ansamblis „Rondo”, amatierteātris „Piņģerots”, rokdarbu pulciņš, aušanas pulciņš,
klūdziņpinēju pulciņš, folkloras kopa „Libe”.
Nozīmīgākie pasākumi: ugunsskulptūru festivāls “Sapņa atspīdumi”, “Baltijas ceļa”
atceres pasākums - ziedu paklāju veidošana, XVII Starptautiskā Masku tradīciju festivāla
pasākums, gadskārtu tradīciju svētki kopā ar folkloras kopu “Libe”, rokdarbu un aušanas
pulciņa aktivitātes akcijā “Satiec savu meistaru”, Muzeju nakts pasākumi, Biksēres muižas
svētki.
Vestienas pagasts
Norišu skaits: 33
Bezmaksas norišu skaits: 32

Maksas norišu skaits: 1
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits: 2100
Kopējais apmeklētāju skaits: 2123
Pašdarbības kolektīvu skaits: 4 (38 dalībnieki) - sieviešu vokālais ansamblis
„Fantāzija”, amatierteātris „Aušas”, dāmu deju kopa „Almada”, vidējās paaudzes tautas deju
kolektīvs “VDK”.
Nozīmīgākie pasākumi: Jāņu ielīgošana Vestienas estrādē ar Vestienas amatierteātra
„Aušas” brīvdabas izrādi, Vecgada vakara izrāde „Katrai vistai savu gaili, vidējās paaudzes
deju kolektīva sadancis ar Swedbank (Rīga) vidējās paaudzes deju kolektīvu, brīvdabas
koncerts „Ezera skaņas” Kāla ezerā.
Madonas novada bibliotēka
Madonas novada bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde,
kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic
pasaules kultūras mantojuma - iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu
dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī
nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Bibliotēkas darbība
organizēta saskaņā ar Madonas novada pašvaldības publisko bibliotēku darbības un attīstības
stratēģiju 2015.- 2020.gadam. Organizatoriskās izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā
nav veiktas.
Bibliotēka koordinē un metodiski vada reģiona 5 pašvaldību publisko bibliotēku darbu,
veic metodiski konsultatīvā darba funkcijas Cesvaines novadā 2 bibliotēkām, Ērgļu novadā 4
bibliotēkām, Lubānas novadā 2 bibliotēkām un Varakļānu novadā 3 bibliotēkām. Ir noslēgti
līgumi uz nenoteiktu laiku ar Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu pašvaldībām par reģiona
galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu.
Notiek sadarbība ar 24 Madonas reģiona skolu bibliotēkām, tajā skaitā 18 Madonas
novada skolu bibliotēkām.
Bibliotēkas darba prioritātes 2016.gadā: Madonai-90 - aktivitātes veltītas pilsētas
jubilejai; aktivitātes, pakalpojumi ģimenēm; novadpētniecība; nozaru literatūras krājuma
analīze.
Saskaņā ar BIS Alise datiem 2016.gadā Madonas novada bibliotēkā reģistrēti 2721
lietotāji jeb 35 % no pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. 1360 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem.
Fiziskais apmeklējums - 2016. gadā - 46666 (2015.gadā - 44923), tajā skaitā: 12944
bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Palielinājies e-apmeklējumu skaits: virtuālo apmeklējumu
skaits bibliotēkas mājaslapā, portālā bibliotēka.lv ir 77587 un sociālo tīklu apmeklējumi 3290.
Dienas vidējais fiziskais apmeklējums - 184; apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju - 17.
Izsniegums - 103607, izsniegumu skaits uz vienu lasītāju - 38. Krājuma apgrozība 1,64. Dokumentu skaits uz vienu lasītāju - 23. Sniegtas 6336 uzziņas, konsultācijas un
individuālas apmācības.
Bibliotēkas lietotāju sastāvs - 44% skolēni un studenti, 21% kalpotāji un skolotāji, 9%
pensionāri, 9% bezdarbnieki un nestrādājošie, 8% strādnieki u.c..
2016.gadā bibliotēka apmeklētājiem bija atvērta 6 dienas nedēļā no pirmdienas līdz
piektdienai no 10.00 līdz 18.00, sestdien no 9.00 līdz 15.00, kopā 46 stundas. Piecas dienas
nedēļā bibliotēkas apmeklētājiem ir pieejami kafejnīcas pakalpojumi.
Bibliotēkas darbs organizēts atbilstoši klientu pieprasījumam un ērtībām. Bibliotēka
piedāvā abonementu, 3 lasītavas un Bērnu literatūras nodaļu:
1.stāvs - abonements, jaunākās periodikas lasītava (šī struktūrvienība pilda informācijas punkta
funkcijas - sniedz uzziņas, konsultē un palīdz orientēties);
2.stāvs - Eiropas Savienības informācijas lasītava, uzziņu lasītava, novadpētniecības krājums,
konferenču zāle; 3.stāvs - Bērnu literatūras nodaļa.
Bibliotēkas pirmais stāvs ir pilnībā pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bet
lasītavu piedāvājums šiem cilvēkiem tiek sniegts un pienests pirmajā stāvā.
Apmeklētājiem pieejamas 18 datordarba vietas, printēšanas, skenēšanas, kopēšanas
iespējas, skaipa aprīkojums. Datori lietotājiem pieejami visās bibliotēkas struktūrvienībās.

Interneta ātrums palielināts līdz 15M/s. Aktīvi tiek pielietotas bezvadu interneta WiFi
izmantošanas iespējas bibliotēkā un tās apkārtnē.
Apmeklētājiem tiek piedāvātas Madonas bibliotēkā veidotās datu bāzes: Madonas
reģiona elektroniskais kopkatalogs, kurā iekļauta informācija par 34 reģiona pašvaldību
publisko un 24 skolu bibliotēku krājumiem - 70147 ieraksti par 430762 grāmatu eksemplāriem,
58395 periodisko izdevumu eksemplāriem;
Novadpētniecības datubāze ar 29005 ierakstiem, tajā skaitā 2016.gadā izveidotie 1166 jaunie
ieraksti.
Kopš 2004.gada Madonas novada bibliotēka ir datu sniedzēja Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta Nacionālās analītikas datubāzei.
Apmeklētājiem pieejamas tiešsaistes datu bāzes Lursoft Laikrakstu bibliotēka News.lv, Letonika, Letas arhīvs Nozare.Lv, Britannica Library Edition datubāze ar
izmantošanas iespējām ārpus bibliotēkas.
Bibliotēka ir kļuvusi par atpazīstamu e-pakalpojumu izmantošanas vietu: komunālo
maksājumu vietu, par transporta biļešu rezervācijas, pasūtīšanas un printēšanas vietu, par vietu,
kur var uzturēties, mācīties, saņemt nepieciešamo informāciju un bez maksas piedalīties
bibliotēkas rīkotajās aktivitātēs un pasākumos. Paplašinājies bibliotēkas piedāvājuma
saturiskais diapazons un sarežģītība.
Lasītājiem tiek piešķirti autorizācijas dati, sniedzot iespēju attālināti pieprasīt nepieciešamo
literatūru, grāmatu rezervāciju, lietošanas termiņu pagarināšanu. Tiek nodrošināta
starpbibliotēku abonementa izmantošanas iespēja. Saskaņā ar pieprasījumu gados veci un slimi
bibliotēkas lietotāji tiek apkalpoti mājās.
Lai attīstītu un dažādotu bibliotēkas piedāvājumu 2016.gadā izstrādāti 8 projekti (2 no
tiem atbalstīti) - “Rakstnieka darbistaba: Tikšanās ar latviešu literātiem Madonas reģionā” un
“Mācīsimies sadarbību, jeb kopā varam vairāk”.
2016.gadā Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa sekmīgi turpināja
aktivitātes projektā UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas tīklā “Stāstu bibliotēkas”.
Tradicionāli atpazīstams ir projekts Bērnu žūrija. Attīstot sadarbību starp Gulbenes, Madonas
un Alūksnes bibliotēkām realizēts projekts Uzturētājstruktūru atlase tīkla Europe Direct
informācijas centriem 2013.- 2017. gadam, piedāvājot ar ES informāciju saistītus
pakalpojumus. Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku "Tikšanās Latvijas novadu
bibliotēkās". VKKF mērķprogrammā "Profesionālās mākslas pieejamība Latvijas reģionos"
sadarbībā ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju bibliotēka piedāvāja
koncertprogrammu "Ziemeļu sāga".
Regulāri tiek organizēta E-prasmju nedēļa, Bibliotēku nedēļa, Eiropas nedēļa, Dzejas
dienas, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. Iecienīti ir bibliotēkas organizētie pasākumi nozīmīgākie no tiem 2016.gadā: Grāmatu svētki (940 apmeklētāji), Bibliotēkas programma
Muzeju naktī (520 apmeklētāji), EDIC-bibliotēkas programma pilsētas svētku ietvaros (425
apmeklētāji), Dzejas dienas (458 apmeklētāji) u.c.. Regulāri tika organizētas tikšanās ar
grāmatu autoriem, sabiedrībā atpazīstamiem cilvēkiem. Madonas 90. jubilejas kontekstā
2016.gadā īstenota Labo domu un vārdu pasta ideja, lai informācija par Madonu sasniegtu
novadniekus gan Eiropā, gan ASV, gan Kanādā un Austrālijā.
Izdota grāmata „Pieskārieni Madonas pusei”, kurā apkopoti 16 autoru 37 dzejoļi
Madonai, skolēnu eseju konkursa „Madona vakar, šodien, rīt” 11 dalībnieku rakstīto tekstu
fragmenti, laba vēlējumi pilsētai un madoniešiem, kas atceļojuši gan Labo vārdu pastā
Madonai, gan ierakstīti novada bibliotēkas Viesu grāmatā.
Pavisam 2016.gadā Madonas bibliotēkā noorganizēti 104 tematiskie pasākumi un
aktivitātes, 128 izstādes, 10 profesionālās pilnveides izglītības programmas un pasākumi
nozares speciālistiem.
2016.gads bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa ziņā būtiski nav mainījies.
Bibliotēka ir izvietota 4 stāvos. Apmeklētāju zona – lasītāju apkalpošanas telpas - abonements,
lasītavas, bērnu literatūras nodaļa ir 545 m2 no 1145m2 bibliotēkas platības, nodrošinātas 130
lasītāju vietas (konferenču telpu ieskaitot). Veikti ar ēkas uzturēšanu saistītie darbi kosmētiskie remontdarbi bibliotēkas foajē un kāpņu telpā, jumta notekcauruļu remonts,

atjaunotas informatīvās plāksnes pie bibliotēkas, norādes bibliotēkā, veikta daļēja bibliotēkas
krēslu un mīksto grīdas segumu ķīmiskā tīrīšana, linoleja vaskošana. Saskaņā ar Ugunsdrošības
normām, veikts Madonas bibliotēkas ugunsdrošības audits. Kopumā bibliotēkas infrastruktūra
atbilst kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
nodrošinājums kopumā vērtējams kā labs.
2016.gadā Madonas bibliotēkā strādāja 11 nozares speciālisti, administrāciju - direktori
un direktores vietnieci metodiskajā darbā ieskaitot, un tehniskais personāls: saimniecības daļas
vadītājs - 0,2 slodzes, sētnieks - 0,5 slodzes, 2 apkopējas - 0,5 slodzes katrai.
2016.gadā Madonas novada bibliotēkas direktore ir saņēmusi Madonas novada
pašvaldības Atzinību par ilggadēju un mērķtiecīgu ieguldījumu Madonas novada bibliotēkas
attīstībā.
Madonas novada bibliotēkas sniegtos pakalpojumus atzinīgi novērtējuši apmeklētāji,
par to liecina ieraksti Atsauksmju un ierosinājumu burtnīcā, aptauju rezultāti.
Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs
Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs ir Madonas novada pašvaldības iestāde,
kura darbojas saskaņā ar Muzeju likumu un muzeja nolikumu. Muzejs ir akreditēts līdz
2020.gada 21.septembrim. Pārskata periodā muzeja darbība balstījās uz Darbības un attīstības
stratēģiju 2015.-2019.gadam un gada darba plānu.
2015.gada septembrī Madonas novada pašvaldība muzeja rīcībā nodeva vienu no
Sarkaņu pamatskolas ēkām etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuvēm. Uz tām tika
pārvietoti vairāk kā 3000 eksponātu. 2016.gada Muzeju naktī tika atklāta ekspozīcija, kas veltīta
Madonas novadniekiem - rakstnieka Viktora Eglīša dzimtai, aktrisei Olgai Dreģei,
komponistam un kordiriģentam Valdim Breģim, muzikologam Jēkabam Vītoliņam, iekārtotas
četras etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu atklātā krājuma kolekcijas: amatniecības darba rīku
kolekcija; mēbeļu un iedzīves priekšmetu kolekcija; 19.gadsimta beigu un 20.gadsimta
dzīvojamo istabu iekārtojums.
Krājuma glabāšanas apstākļu uzlabošanai apmeklētājiem atvērtajām glabātavām
iegādāti priekšmetu glabāšanai piemēroti metāla plaukti, gaismas režīma nodrošināšanai logi
aprīkoti ar necaurlaidīgām, gaismu atstarojošām žalūzijām. Glabātavas telpas aprīkotas ar
apsardzes un ugunsdrošības signalizāciju. Darbs pie krātuvju iekārtošanas Sarkaņos šogad
turpināsies.
Izglītošanās jau citādākā veidā veiksmīgi turpinās, un skološanai celtā ēka misiju pilda.
Muzeja krājumu uz 2017.gada 1.janvāri veido 132053 krājuma vienības, t.sk. 90961
pamatkrājuma vienības. Pārskata periodā krājuma priekšmetu skaits palielinājies par 880
vienībām, t.sk pamatkrājumā pieņemtas un apstrādātas 689 vienības. Konservētas un restaurētas
1332 krājuma vienības. Ar Madonas novada pašvaldības un VKKF finansiālu atbalstu iepirkti
15 priekšmeti par kopējo summu EUR 3610. Muzeja krājums tiek komplektēts ar materiāliem,
kas pēc iespējas daudzpusīgāk raksturo novada kultūrvēsturi. Tā 2016.gadā krājums
papildinājās ar fotogrāfu J.Glīznieka, J.Purcena, U.Purena fotogrāfijām par novadniekiem
Latvijas armijā, saimniecisko dzīvi laukos, attēliem no Madonas un tās apkārtnes, 1949.gadā
represētajiem - J.Ozoliņa ģimeni (Mārcienas pag.), J.Šlesera ģimeni (Kalsnavas pag.),
vēsturiskiem 20.gs. pirmās puses būvplāniem, projektiem un to dokumentāciju, arhitekta
A.Apiņa novēlējumu muzejam - kokamatniecības priekšmetiem un darba rīkiem, u.c.. Būtiski
tika papildināts mākslas krājums, ar Aijas Ozoliņas darbu pirkumu un mākslinieces dāvinājumu
muzejam, kā kolekciju, kas sniedz plašu ieskatu mākslinieces radošajā darbā.
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2016.gadā muzeja kolekciju izmantošana ir bijusi aktīva dažādiem mērķiem - izstādēm,
ekspozīcijām, izglītojošajam un pētnieciskajam darbam - izmantoti 13757, digitālo attēlu
izgatavošanai 4880, muzeja priekšmeti.
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Turpināts darbs pie krājuma digitalizācijas, pārskata periodā muzeja speciālisti
sagatavojuši un ievadījuši informācijas datus par 1808 krājuma vienībām, kopumā Nacionālā
muzeju krājuma kopkatalogā ievadīti 19001 (14.39%) krājuma priekšmeti. Pildot valstī
noteikto prasību par krājuma priekšmetu novērtēšanu un tā ņemšanu grāmatvedības uzskaitē,
2016.gadā finansiāli novērtētas 5942 vienības par kopējo vērtību EUR 88355,8, pavisam
novērtētas 26348 vienības par kopējo vērtību EUR 893247,4.
2015.gadā modernizētā pastāvīgā ekspozīcija "Novada arheoloģija", tika papildināta ar
virtuālo stendu - ekspozīciju, ar apmeklētājiem pieejamu informāciju par Madonas, Varakļānu,
Lubānas, Cesvaines un Ērgļu novadā esošajiem Valsts nozīmes arheoloģiskajiem pieminekļiem un
iespēju līdzdarboties vēstures un kultūras mantojuma izzinošās norisēs, iesaistoties atraktīvā spēlē,
uzzināt par Madonas apkārtnē 9.-12.gs. dzīvojošo latgaļu - sēļu apģērbu. Ar interaktīvo spēli tiek
piesaistīti skolas vecuma apmeklētāji, kuri izspēlējot spēli, aplūkojot karti, iepazīst vēsturi un kultūras
mantojumu. Ekspozīcija modernizēta ar VKKF atbalstu par summu EUR 8846.

2016.gadā īpaši tika akcentētas aktivitātes, kas bija saistītas ar Madonas pilsētas
deviņdesmitgadi: izstāde „Celtnes un būvplāni Madonā”, muzejpedagoģiskā programma
„Uzcel savu Madonu”, sociālo mediju profilā Facebook.com tika dota iespēja iepazīties ar
Madonas pilsētas vēsturi deviņdesmit gadu garumā, izmantojot fotogrāfijas no muzeja krājuma,
tai aktīvi sekoja līdzi daudzi simti apmeklētāju. Veiktais pētniecības darbs apliecināja, ka
muzeja krājums un viss kultūras mantojums ir jāpopularizē, uzrunājot cilvēkus personīgi, viņus
ieinteresējot un reizē izglītojot. 2016.gadā muzeja speciālisti strādāja pie 40 pētnieciskā darba
tēmām, kā rezultātā publicēti 3 pētnieciskie darbi, sagatavoti publicēšanai vēl 4, izstrādāti un
realizēti 16 tematisko izstāžu plāni, sagatavoti 11 referāti, 27 raksti, kas publicēti dažādos
izdevumos.
2016.gadā muzejā apmeklētājiem tika piedāvāti 45 daudzveidīgi sarīkojumi un 29
tematiskās un 14 mākslas izstādes. Galvenais notikums bija Madonas pilsētas 90 gadu jubileja,
kurai bija veltīti izglītojoši pasākumi un izstādes, lai ikvienu muzeja viesi saistošā un izzinošā
veidā iepazīstinātu ar Madonas vēsturi. Aizsākām arī jaunu tradīciju - skolēnu pavasara
brīvdienās atraktīvā veidā, izmantojot tradicionālu ekskursiju, dažādas uzdevumu lapas un
spēles, iepazīstināt sākumskolas klašu skolēnus ar Madonas pilsētu. Visu gadu dažādas vecuma
grupas izmantoja iespēju piedalīties muzejpedagoģiskajā programmā “Uzcel savu Madonu”.
Skolēniem tika piedāvāta iespēja piedalīties vairākās tematiskās nedēļās, no kurām vislielāko
atsaucību guva “Zinību nedēļa”, kas pieprasījuma dēļ tika pagarināta līdz mēnesim.
Realizējot VKKF projektu ”Svētki ”Pilsētā, kurā esi gaidīts””, iedzīvotājiem
piedāvājām trīs brīnišķīgus bezmaksas sarīkojumus: Valmieras Drāmas teātra izrādi “Sarkanās
puķes”, stīgu trio “GuRu-M” koncertu un Goran Gora koncertuzvedumu “Mosties”.
Pateicoties ekspozīciju iekārtošanai, aktīvai izstāžu darbībai, izglītojošām
programmām, tematiskajiem pasākumiem ir palielinājies muzeja apmeklējumu skaitu.

2016.gada apmeklējums
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2016.gadā atkal noritēja veiksmīga sadarbība ar Pētera Avena fondu “Paaudze”, kas
atveda uz Madonas muzeju divas izstādes “Aleksandrs Drēviņš un Nadežda Udaļcova. Laika
virpulī” un ”Latvijas keramika (1924-1944)”, sadarbībā ar Francijas institūtu Latvijā bija
skatāma Ievas Epneres izstāde “Esparū pils / Esparrou”. Savukārt Latvijas laikmetīgās mākslas
centrs ar izstādi “Pazudis arhīvā” un izglītības programmu dažāda vecuma bērniem, skolēniem,
deva iespēju interesantā un saistošā veidā iepazīt laikmetīgās mākslas parādībās Latvijā.
Madonas pilsētas 90. jubilejai tika veltīta novadā dzīvojošo un strādājošo mākslinieku
un novadnieka, fotogrāfa Andreja Granta kopizstāde “Tikšanās”. Gada otrā puse iezīmējās ar
vairāku gleznotāju izstādēm - Intas Celmiņas, Edvarda Grūbes, Anitas Melderes, Mariannas
Peilānes un Vladislava Šveides.

2016.gadā apmeklētākās izstādes

Anita Meldere “Satikšanās”
(1040 apmekl.)
Madonas mākslinieku izstāde
“Tikšanās” (669 apmekl.)
Latvijas Laikmetīgā mākslas
centra izstāde “Pazudis arhīvā”
(1935 apmekl.)
Latviešu tradicionālo masku
izstāde “Starp divām saulēm”
(783 apmekl.)

Inta Celmiņa, Edvards Grūbe
“Gleznas” (527 apmekl.)
“Viņa augstība kabatlakatiņš”
TLM Bārbele (1665 apmekl.)
Gleznas no muzeja krājuma
(2714 apmekl.)
Aleksandrs Drēviņš un
Nadežda Udaļcova “Laiku
virpulī” (643 apmekl.)

Pārskata gada piedāvājums - 43 izstādes muzejā un 6 ārpusmuzeja izstādes, 45
tematiskie pasākumi, 74 muzejpedagoģiskās nodarbības, 9 lekcijas, 206 ekskursijas nodrošina
sabiedrībai pietiekami daudzveidīgas iespējas iepazīties ar muzeju. Aktīva izstāžu darbība
nodrošināja apmeklētājiem iespēju iepazīties ar 4-5 izstādēm mēnesī.
2016.gadā muzejs bija atvērts apmeklētājiem 353 dienas, apmeklējumu skaits - 24757.
Muzeja speciālisti nodrošina sabiedrībai savlaicīgu un pieejamu informāciju par
pakalpojumiem presē, mājas lapās www.madonasmuzejs.lv, www.madona.lv, www.muzeji.lv
u.c., sižeti TV un Latvijas radio. Muzejs uzsācis aktīvu komunikāciju ar sabiedrību, izveidojot
un uzturot lappuses sociālajos medijos twitter.com, facebook.com.
Papildus finansējuma piesaistei sagatavoti 5 projekti dažādām VKKF programmām un
mērķprogrammām, atbalstīti 2 projekti par kopējo summu EUR 11846. Muzeja infrastruktūras
uzlabošanā ierīkota apsardzes un ugunsdrošības signalizācija (EUR 3113), iegādātas un
uzstādītās žalūzijas (EUR 1409) etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuves ēkā Sarkaņos,
iegādāti skapji tekstiliju un dokumentu glabāšanai (EUR 1191), iegādāti ugunsdzēšamie aparāti
(EUR 424) un citi materiāli.
Madonas muzeja darbība pārskata periodā tika vērsta uz novada teritorijā esošā
materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma vērtību apzināšanu, izpēti, saglabāšanu un
popularizēšanu, kā arī sabiedrības izglītošanu un izpratnes veidošanu par mūsu kultūras
mantojuma nozīmību. 2016.gada muzeja darbības pārskats pieejams portālā
www.kulturaskarte.lv.

10. IZGLĪTĪBAS DARBS
Izglītības darbu Madonas novadā koordinē Izglītības nodaļa, kura strādā 4 speciālistu
sastāvā. 2015.gada pārskatu veido 2014./2015.mācību gada 2.semestra un 2015./2016. mācību
gada 1.semestra norises un apskats.
2015./2016. mācību gadu uzsāka visas 32 Madonas novada pašvaldības izglītības
iestādes. 2015.gada vasarā tika slēgta Sarkaņu pamatskola. Madonas novada pašvaldības
vispārizglītojošajās skolās 1.septembrī mācības uzsāka 2538 skolēni, t.sk. 230 pirmklasnieki.
Pirmsskolas izglītības iestādes un grupas apmeklē 1153 audzēkņi. Kopš novada izveides,
2009.gada jūlijā, pirmo reizi mācību gads, salīdzinājumā ar iepriekšējo, tika uzsākts ar skolēnu
skaita pieaugumu. Skolēnu skaita palielinājumu nodrošināja pirmklasnieku skaita pieaugums,
kā arī tas, ka pēdējos piecos gados novadā lielākais 9.klašu absolventu skaits (66% no
pamatskolas absolventiem) uzsāka mācības 10.klasē. 9.klašu absolventu izvēle mācīties
vidusskolā laika posmā no 2009.-2015.gadam ir svārstījusies no 51%-70%.
2015./2016. mācību gadam tika izvirzītas šādas Madonas novada pašvaldības izglītības
darba prioritātes:
1. Izglītības procesā veicināt izglītojamo kompetenču attīstību:
1.1. visos izglītības līmeņos un mācību priekšmetos akcentēt lasītprasmes
apguvi un attīstību,
1.2. īstenojot principu „mācīties darot!”, radīt interesi par eksaktajiem mācību
priekšmetiem,
1.3. daudzpusīgi izmantojot informācijas tehnoloģijas, veidot agrīnāku jēgpilnu
digitālo kompetenci,
1.4. interešu izglītībā akcentēt karjeras vadības un darba prasmju attīstību,
kultūrvēsturisko tradīciju nepārtrauktības nodrošināšanu,
1.5.
mācību un ārpusstundu nodarbībās attīstīt izglītojamo līderības un
komandas darba prasmes,
1.6. sadarbībā ar ģimenēm, valsts un sabiedriskajām institūcijām stiprināt bērnu
drošumspēju.
2. Audzināšanas darbā veicināt skolēnu piederības sajūtas savai ģimenei, izglītības
iestādei un valstij veidošanu, sekmējot atbildīgu un cieņpilnu attieksmi pret sevi un
citiem.
3. Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidei aktivizēt radošu labās prakses un
pieredzes apmaiņu izglītības iestādes un novada ietvaros, valsts un starptautisko
projektu līmenī.
4. Attīstības plānošanas dokumenta “Madonas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības
plāns 2016.-2023.gadam” izstrādes procesā optimālas un kvalitatīvas izglītības
sistēmas izveidei Madonas novadā izvērtēt nepieciešamās pārmaiņas katrā izglītības
iestādē :
4.1. pārdomātai finanšu, materiāli tehnisko un personāla resursu izmantošanai,
4.2. vispārējas izglītības pieejamības un pakalpojumu nodrošināšanai,
4.3.
izglītības procesa un mācību vides pilnveidei,
4.4.
iekļaujošas izglītības principu īstenošanai.
Saistībā ar valstī plānoto datorikas mācību priekšmeta apguves ieviešanu no 1.klases ar
2015.gada 1.septembri 3 Madonas novada skolas (Madonas pilsētas 1. vidusskola, Kalsnavas
pamatskola un Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola) iesaistījās Valsts izglītības satura centra
izstrādāto jauno datorikas mācību programmu aprobācijā, kas veicina informācijas tehnoloģiju
apguves kvalitāti.
Viena no būtiskām Izglītības nodaļas funkcijām ir organizēt metodisko darbu novadā
un analizēt izglītības procesus visās izglītības pakāpēs un veidos, kā arī nodrošināt metodisko
un informatīvo atbalstu izglītojamajiem, pedagogiem, izglītojamo vecākiem.
Pedagogu profesionālās pilnveides, radošās darbības veicināšanas, labākās
pedagoģiskās pieredzes izzināšanas nolūkā darbojušās 24 novadu apvienības metodiskās

apvienības. Izglītības nodaļa sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotāju metodiskajām
apvienībām sistemātiski organizē seminārus, kursus, metodiskās dienas izglītības iestādēs,
pieredzes apmaiņas braucienus, ikgadējo Skolotāju konferenci augustā un citus pasākumus. Ar
Madonas novada pašvaldības finansējumu noorganizēti 14 profesionālās pilnveides un
tālākizglītības kursi sākumskolas skolotājiem, latviešu valodas, krievu valodas, ķīmijas
skolotājiem, kā arī semināri vēstures un ekonomikas skolotājiem u.c. par aktuāliem mācību un
audzināšanas darba jautājumiem. Kopējais dalībnieku skaits - 583. Pedagogiem ir bijusi iespēja
piedalīties arī Madonas Valsts ģimnāzijas Metodiskajā dienā. Izdota 1 Informatīvā lapa, kurā
apkopota svešvalodu skolotāju labās prakses piemēri.
Metodisko apvienību (MA) vadītāji regulāri piedalījušies republikas metodisko
apvienību vadītāju sanāksmēs, kā arī novadu apvienībām rīkotas 30 MA sanāksmes.
Notikuši arī metodisko apvienību pieredzes apmaiņas braucieni: angļu un vācu valodas
skolotāju MA pieredzes apmaiņas brauciens uz Rīgas Kultūras vidusskolu, vēstures skolotāju
MA un sociālo zinību skolotāju MA pieredzes apmaiņas brauciens pa Latvijas prezidentu
dzīves vietām Zemgalē, mājturības un tehnoloģiju MA pieredzes apmaiņas brauciens uz
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu, matemātikas MA pieredzes apmaiņas seminārs Ērgļu
vidusskolā, krievu valodas skolotāju MA pieredzes apmaiņas seminārs Mārcienas pamatskolā,
ģeogrāfijas MA un bioloģijas MA pieredzes apmaiņas brauciens uz Murmastieni, Teiču
rezervātu, Stirnieni un Varakļāniem, vietniekiem izglītības jomā MA pieredzes apmaiņas
brauciens uz Ērgļu vidusskolu, latviešu valodas skolotāju MA pieredzes apmaiņas brauciens uz
Daugavpili, kā arī Bausku. Arī pirmsskolas izglītībā regulāri tika organizētas Metodiskās
dienas, iepazīstot Madonas novada un Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes un
apgūstot savstarpējo pieredzi.
Būtiska izglītības darbības joma ir darbs ar talantīgajiem skolēniem. 2014./2015. mācību
gadā Izglītības nodaļa sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Madonas novada skolotāju
metodiskajām apvienībām organizēja 35 mācību priekšmetu olimpiādes un konkursus novadu
apvienības (Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu) līmenī. Šajās mācību
olimpiādēs piedalījās 1302 vispārizglītojošo skolu 1.-12.klašu izglītojamie, tai skaitā 956
skolēni no Madonas novada. Pozitīvi, ka novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādēs un
konkursos iesaistījās visas Madonas novada vispārizglītojošās skolas, tādā veidā veicinot
talantīgo skolēnu izaugsmi un motivāciju. 34 novadu apvienības izglītojamie (t.sk. 28 skolēni
no Madonas novada skolām) piedalījās 14 valsts (3.posma) mācību priekšmetu olimpiādēs,
kurās Madonas novada izglītojamie izcīnīja 6 godalgotas vietas. Reģiona olimpiādēs piedalījās
14 novadu apvienības izglītojamie (t.sk. no Madonas novada skolām - 9 skolēni, no kuriem 3
ieguva godalgotas vietas).
Tradicionāli mācību gada noslēgumā tika organizēti Madonas novada mācību priekšmetu
olimpiāžu uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanas pasākumi (1.-9.klasei un 10.-12. klasei)
ar novada pašvaldības un pārvalžu vadītāju piedalīšanos. Pasākumos tika sveikti 2014./2015.
mācību gada olimpiāžu, konkursu, zinātniski pētniecisko darbu uzvarētāji un viņu pedagogi.
Pavisam Madonas novada skolēniem tika izsniegti 280 apbalvojumi par iegūtajām
godalgotajām vietām novadu apvienības olimpiādēs, 6 apbalvojumi par uzvarām valsts
olimpiādēs, 3 - reģiona olimpiādēs, 1 - atklātajās olimpiādēs, 16 – skolēnu zinātniski
pētnieciskajos konkursos. Par augstajiem sasniegumiem un ieguldīto darbu skolēnu
sagatavošanā tika izteikta pateicība 122 Madonas novada pedagogiem no 15 Madonas novada
skolām. 2014./2015.mācību gadā īpaši aktīvi un rezultatīvi olimpiādēs startējuši Madonas
Valsts ģimnāzijas, Madonas pilsētas 1.vidusskolas, Barkavas pamatskolas, Kusas pamatskolas,
Kalsnavas pamatskolas, Dzelzavas pamatskolas, Liezēres pamatskolas skolēni.
Īpaši augstus sasniegumus valsts un starptautiskā līmenī guvis Madonas Valsts ģimnāzijas
12.klases skolēns Miķelis Dāvids Rikveilis - 1.pakāpes (zelta) medaļa valsts vēstures
olimpiādē, 1.pakāpes (zelta) medaļa valsts ģeogrāfijas olimpiādē un Zelta medaļa 12.
Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē Krievijā, Tverā, startējot Latvijas komandas sastāvā
(M.D.Rikveiļa ģeogrāfijas skolotāja L.Jansone, vēstures skolotāja - M.Kazakeviča). Savukārt
Madonas Valsts ģimnāzijas 10.klases skolniece Sintija Zepa Latvijas komandas sastāvā

piedalās Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādē Klāgenfurtē, Austrijā, izcīnot bronzas
medaļu (bioloģijas skolotāja – L.Ragaine).
2. pakāpi valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē un 3.pakāpi valsts franču
valodas olimpiādē izcīnījusi Madonas pilsētas 1.vidusskolas 12.klases skolniece Madara
Brenčeva (latviešu valodas skolotāja R.Zujeva; franču valodas skolotājs V.Rikveilis). 2. pakāpi
valsts fizikas olimpiādē ieguvis Madonas Valsts ģimnāzijas 9. klases skolēns K.Kucins
(skolotāja V.Bebriša); Atzinību valsts ģeogrāfijas olimpiādē izcīnījis Madonas Valsts
ģimnāzijas 11. klases skolēns Māris Bazulis (skolotāja L.Jansone).
Reģiona olimpiādēs uzvaras izcīnījuši: Madonas Valsts ģimnāzijas 8. klases skolēns
Eduards Zigfrīds Aveniņš - 1.vietu ģeogrāfijas olimpiādē, Lazdonas pamatskolas 8.klases
skolniece Nadīne Barkāne - 3.vietu vācu valodas olimpiādē, Barkavas pamatskolas 3.klases
skolnieks Kristiāns Kokars - Atzinību matemātikas olimpiādē.
Jau tradicionāli augstus sasniegumus - 1.vietu - Junior Achievement starptautiskajā
Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) konkursā ieguvusi arī Madonas Valsts ģimnāzijas
komanda (skolotāja I.Vabule).
Latvenergo organizētajā konkursā “Experiments” Madonas Valsts ģimnāzijas 9.klases
komanda izcīnījusi 2.vietu Vidzemes reģionā (skolotāja V.Bebriša).
Ar ļoti lielu interesi un labiem panākumiem Madonas novada skolēni darbojas
Vidzemes jauno ģeogrāfu skolā, un 2014./2015.m.g. Vidzemes jauno ģeogrāfu skolas
organizētajās olimpiādēs mūsu skolēni guvuši 5 godalgotas vietas.
2015.gadā tika organizēti un no pašvaldības budžeta finansēti: Madonas novada
izglītības programmu projektu konkurss un Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkurss.
Izglītības programmu projektu konkursa ietvaros atbalstīti 11 projekti no iesniegtajiem 14
projektiem (kopējais finansējums 5000,00 eiro). Projektu īstenošanas gaitā neformālā izglītība
nodrošināta 24 dažādās programmās 537 dalībniekiem. Bērnu un jauniešu nometņu projektu
konkursā atbalstu saņēma 9 projekti no 13 iesniegtajiem projektiem (kopējais finansējums
12000,00 eiro). Projektu realizācijas gaitā noorganizētas 10 nometnes: 6 dienas un 4 diennakts
nometnes 257 dalībniekiem.
2015.gada jūlijā Madonas novada 20 skolu jaunieši piedalījās starptautiskajā jauniešu
nometnē „Eiropas māja” Vaijē (Vācijā).
Izglītības nodaļa organizējusi interešu izglītības un profesionālās ievirzes programmu
izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei komisijas darbu, Madonas novada pašvaldības
pedagoģiski medicīniskās komisijas un Madonas novada izlaiduma klašu skolēnu atbrīvošanai
no mācību gada beigās noteiktajiem pārbaudes darbiem komisijas darbību.
Madonas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija darbojās regulāri visu
gadu, sniedza konsultācijas izglītības iestādēm, bērnu vecākiem par nepieciešamo atbalstu
izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām un citām speciālām vajadzībām, veicinot šo bērnu
integrēšanos vispārējās izglītības iestādēs. Deviņās Madonas novada vispārizglītojošajās skolās
un 3 pirmsskolas izglītības iestādēs tiek īstenotas arī speciālās izglītības programmas, integrējot
izglītojamos ar speciālajām vajadzībām un tādā veidā realizējot iekļaujošas izglītības principu
ieviešanu.
2015. gadā Madonas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdēs
izvērtēts 40 izglītojamo veselības stāvoklis. No izvērtētajiem bērniem 31 ieteiktas speciālās
izglītības programmas (t.sk. 9 pirmsskolas speciālās izglītības programmas un 22
pamatizglītības programmas). 8 gadījumos ieteikta ilgstoši slimojošu bērnu izglītošanās
mājās, t.sk. 3 izglītojamajiem mājas apmācība noteikta pēc speciālās izglītības programmas.
Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekļi regulāri sadarbojās ar Izglītības un zinātnes
ministrijas Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļu, valsts pedagoģiski
medicīnisko komisiju, sniedzot informāciju par pašvaldības komisijas darbu, apmeklējot
seminārus un pilnveidojot profesionālo kvalifikāciju.
2015. gadā Madonas novada pašvaldības komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts
noteiktajiem pārbaudes darbiem par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi,
pamatojoties uz MK noteikumiem un iesniegtajiem medicīnas speciālistu atzinumiem,

atbrīvoja pastāvīgi 5 vispārizglītojošo skolu 9.klases skolēnus no valsts noteiktajiem
pārbaudes darbiem par pamatizglītības ieguvi.
Madonas novada izglītojamajiem, viņu vecākiem un pedagogiem ir pieejami izglītības
psihologa pakalpojumi. Visaktīvāk ir tikušas izmantotas individuālās konsultācijas. Izglītības
psihologs ir piedalījies vecāku sapulcēs skolās, lasītas lekcijas skolotājiem. Notikusi regulāra
sadarbība ar sociālo dienestu.
Lai nodrošinātu mācību plāna īstenošanu, arī 2015.gadā vispārizglītojošo skolu
pedagogu darba samaksai no pašvaldības budžeta tika piešķirti nepilni 100000,00 eiro.
Pedagogu jaunā darba samaksas aprēķināšanas modeļa izstrādes process ir noritējis visu
2015.gadu, Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbojoties ar sociālajiem partneriem.
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā: 2015./2016.m.g. novērtēšanu
uzsāk 5 pedagogi, 4 pedagogi ieguvuši 3.kvalitātes pakāpi.
2015.gada budžetā pašvaldība piešķīra finansējumu 45000,00 eiro mācību līdzekļu
iegādei no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Izglītības iestādes arī pašas aktīvi ir piedalījušās dažādos projektos, konkursos,
pasākumos un sporta aktivitātes, gūstot gan labus sasniegumus, gan pieredzi:
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola piedalījusies projektā "Esi līderis", kurā iesaistījās
12 skolēni no 9.-12.klasei. Vidusskola ir sadarbojusies ar A.Eglīša Latviešu Nacionālo fondu
un Juuru ģimnāziju Igaunijā . Skola ir Junior Achievement – Young Enterprise Latvija
dalībskola.
Kalsnavas pamatskola 2015.gada vasarā noslēdza divu gadu darbību Eiropas
Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējās
partnerības” projekts „Save the Nature – There is NO Planet B!” Turpinājās skolas darbība
Inovatīvās pieredzes skolu tīklā, apmeklējot, analizējot atklātās mācību stundas dabaszinību
priekšmetos sākumskolas klašu grupā Daugavpils centra ģimnāzijā, Daugavpils 3.vidusskolā,
Cēsu pamatskolā, Lizuma vidusskolā, Krustpils pamatskolā, kā arī, pieredzes apmaiņas
ietvaros, vadot atklātās stundas Kalsnavas pamatskolā. Pieredzes apmaiņas vizītē skolu
apmeklēja Gulbenes novada izglītības iestāžu vadītāji.
Kusas pamatskola 2015.gadā piedalījās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas
Gruntvig apakšprogrammas partnerības projektā "Voices in Pictures" (tulk. “Bilžu balsis”).
Realizēja klātienes skolēnu vizītes eTwinning projektā „Būvējam tiltus starp Igauniju un
Latviju” sadarbībā ar Marta Reinika Tartu pamatskolu. Komanda „Kusa-1” ieguva 2.vietu
Jauno satiksmes dalībnieku foruma valsts finālā, komanda „Susļiki” ieguva 3.vietu CSDD
valsts konkursa „Gribu būt mobils” klātienes pusfinālā Gulbenes reģionā un skola ieņēma
7.vietu valsts konkursā „Labākā ceļu satiksmes drošības skola”.
Lazdonas pamatskola jau devīto gadu darbojas starptautiskajā Ekoskolu programmā.
Par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā ir
saņemts starptautiskais Ekoskolu sertifikāts, ir piešķirts Ekoskolu Zaļais karogs. Skolēni
piedalījušies „Zaļās jostas” organizētajos konkursos „Tīrai Latvijai”, nododot pārstrādei
baterijas, makulatūru, elektroierīces. Sadarbībā ar AS „Latvijas valsts meži” darbiniekiem jau
vairākus gadus skolēni aktīvi piedalās Meža dienu pasākumos. Lazdonas pamatskola ir
iestājusies Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā (NVVST) Latvijā. Tā mērķis ir apvienot
skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot
iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās.
Liezēres pamatskolā - biedrība „Ozols un zīle” skolas un pirmsskolas grupu vajadzībām
realizējusi vairākus projektus: "Sporto ikviens", "Aktivitātes visām paaudzēm", "Ģimene
ģimenei", vasaras nometne „Liezēres dabas pētnieki" Liezēres pamatskolas skolēniem, t.sk.
labdarības projekts "Piepildi savu sapni!". Turpinās sadarbība ar ASV Milvoku ev.lut.
Sv.Trīsvienības draudzes individuālajiem ziedotājiem un „Kārlis Ozoliņš – Emīls Mednis
Charitable Trust vadītāju Māri Dāvis ASV projektā „Ozoliņa – Medņa piemiņas stipendiju
fonds” Liezēres pamatskolas absolventiem.
Madonas pilsētas 1.vidusskola turpinājusi dalību projektā Start(it) programmēšanas
pamatu apguvei pamatskolā un vidusskolā. Sadarbībā ar mācību centru „SIA Mācību un
konsultāciju centru ABC” realizēta profesionālās izglītības programma „Projektu vadība” 160

stundu apjomā. 3.klases skolēni sekmīgi iesaistījušies projektā „Sporto visa klase!” Skolā
izveidots Debašu klubs. Izcīnīta 3.vieta Nacionālajā Debašu turnīrā Iecavā un 2. un 3. vieta
Vidzemes reģiona debašu turnīrā Cēsīs (treneris Z. Gora). Madonas strapnovadu debašu turnīrā
1. un 3. vieta.
2015.gada februārī 11.a klase, skolotājas Rūta Trušele un Antra Berķe piedalījās Euroscola
programmā un apmeklēja Eiropas parlamentu Strasbūrā, piedaloties jauniešu debatēs.
2015.gada novembrī skolotājas Marija Deigele un Inese Elekse piedalījās MASS (Motivate and
Atract Students to Science) Conference was focused on practical training - projekta „Iedvesmot
skolēnus dabaszinātnēm” 2.atklātajā konferencē Varšavā, Polijā. Tāpat skolotāji aktīvi
piedalījušies arī projektos un pasākumos, kas saistīti ar globālās izglītības jautājumiem.
sadarbībā ar Vides aizsardzības fondu un Madonas novada pašvaldību īstenota dabas izziņas un
atpūtas nometne „Čiekurs – egles dēls” 1. – 2. klasei.
Madonas Valsts ģimnāzijā licencēta jauna izglītības programma: Dabaszinātņu,
matemātikas un tehnikas virziena pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma, kā arī
izstrādāta un apstiprināta jauna mācību priekšmeta “Komunikācija un mediji” programma.
Ģimnāzija turpinājusi darbību Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Comenius
apakšprogrammas „Skolu daudzpusējās partnerības” projektā „Youth without borders” (tulk.
Jaunatne bez robežām), kura ietvaros Madonā viesojas projekta partneri, notiek aktivitātes kopā
ar Zviedrijas un Ungārijas skolēnu grupām. Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) “Simple+” un
SMU “Woodyear” piedalās Starptautiskajā SMU festivālā Tallinā, Igaunija, “Simple+” iegūst
nomināciju “International Potential award” (tulk. Uzņēmums ar vislielāko starptautisko
potenciālu).
Skolotāja Aija Šmeisa piedalījās Vispasaules krievu valodas skolotāju kongresā Spānijā.
Divi ģimnāzisti guva uzvaru TV spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”: Rebeka Birziņa 10.klašu grupā un
Miķelis Dāvids Rikveilis 12.klašu grupā, iegūstot iespēju tikties ar Latvijas valsts prezidentu
Andri Bērziņu un apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē. Ģimnāzijas skolēnu padome dodas
pieredzes apmaiņas vizītē uz Lahtes ģimnāziju, Igaunijā. Madonas Valsts ģimnāzijā notiek
Valsts ģimnāziju skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākums, erudīcijas konkurss
Madonas novada 9.klasēm “Viss par Latviju”. Emocionāli notikums ir ģimnāzijas jauktā kora
piedalīšanās Ziemassvētku programmā “Kad mīlestība dzimst” kopā ar komponistu Jāni
Lūsēnu.
Madonas Valsts ģimnāziju apmeklējuši: Francijas delegācija no Vendomes (pilsēta Francijas
centrālajā daļā), Vidzemes plānošanas reģiona dabaszinātņu un matemātikas skolotāju
delegācija, Limbažu vidusskolas ekonomikas skolotāji un Viļakas novada valodu skolotāji.
Aronas pagasta PII "Sprīdītis" 2015.gadā piedalījās Eiropas savienības mūžizglītības
Gruntvig apakšprogrammas partnerības projektā "Voices in Pictures". Starptautiskā projekta
logo izstrādāja PII "Sprīdītis" skolotāja E.Vilcāne-Smilga. Iestāde saņēmusi pateicību no
Imanta Ziedoņa fonda "Viegli", par I. Ziedoņa dzejas popularizēšanu.
Bērzaunes pagasta PII „Vārpiņa” ir organizējusi tematiskos pasākumus, ekskursijas,
rīkotas daudzveidīgas izstādes un talkas ar vecāku piedalīšanos. Madonas novada metodiskā
diena iestādē.
Kalsnavas pagasta PII „Lācītis Pūks” jau trešo gadu darbojas Ekoskolu programmā,
2015.gada oktobrī ir iegūts Zaļais karogs. Iestādē daudz paveikts vides sakārtošanā, izzināšanā
un saudzēšanā. Ir organizēti bērniem dažādi izzinoši pasākumi, mācību ekskursijas, bērnu rīti
par vides tēmām, 2015.gada tēma bija "Veselīgs dzīvesveids".
2015.gads aizritēja XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku zīmē. Arī no
Madonas novada Rīgā piedalījās 18 izglītības un kultūras iestādes ar 37 kolektīviem (798
skolēni). To vidū 57 Madonas Bērnu un jauniešu centra audzēkņi (teātra sporta komandas,
radošās darbnīcas, tērpu kolekcijas demonstrētājas un biedrības „Mēs saviem bērniem” jaunieši
).

Decembrī otro reizi notika jaunatnes lietu gada balvas konkurss ”Sudraba gailis”,
kurā ikviens novada jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem varēja kandidēt uz nominācijām
„Gada aktīvists”, „Gada līderis”, „Gada izaugsme” „Gada brīvprātīgais”.
2015.gadā arī Madonas novada pašvaldība valsts mērogā saņēma balvu “„Gada
brīvprātīgais 2015”, iegūstot nomināciju kā brīvprātīgo darbam draudzīgākā pašvaldība.
2015.gada vasarā jau 4. reizi notika Jauniešu diena Madonā, kas izveidojies par
jauniešu apmeklētu un dažādām aktivitātēm piepildītu pasākumu.
Madonas BJC piedaloties tehniskās jaunrades projektā „Nāc un dari, ja Tu vari”
ieguva jaunu automodelisma trasi, kura tika uzstādīta Madonas 1.vidusskolas telpās, bet
projekta „Inventāra un aprīkojuma iegāde LEGO robotikas pulciņa izveidei Madonā” ietvaros
inventāru robotikas un elektronikas pulciņam.
Pašvaldība ir turpinājusi atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem - Madonas novada
vispārizglītojošajās skolās visiem 5.-12.klašu skolēniem ir nodrošinātas kompleksās pusdienas
(1.-4.klasei tās atmaksā valsts), no pašvaldības budžeta tiek daļēji finansēta arī ēdināšanas
pakalpojumu nodrošināšana pirmsskolu audzēkņiem, paredzot katram audzēknim 0,57 eiro
produktu iegādei par apmeklējuma dienu. Novada pašvaldība nodrošina arī skolēnu nokļūšanu
izglītības iestādē ar skolēnu autobusu vai sabiedrisko transportu. Ceļa izdevumus apmaksā arī
tiem skolēniem, kas mācās Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošajās skolās, bet ir
deklarēti citās administratīvajās teritorijās. Madonas novada teritorijā deklarētajiem skolēniem
tiek apmaksāti ceļa izdevumi, ja viņi apmeklē profesionālās ievirzes vai interešu izglītības
iestādi.
Veikta valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) administrēšana Madonas novada
izglītības iestādēm (lietotāju kontu izveide sistēmā, to administrēšana, lietotāju apmācība,
izglītojamo datu bāzes pārbaude, pedagogu tarifikāciju veidošana, statistikas pārskatu izveide
– skolu konsultēšana u. c.). Nodrošināts darbs valsts pārbaudes darbu sistēmā (VPIS).
Nodrošināta skolu stingrās uzskaites dokumentācijas izsniegšana, uzglabāšana, atskaites
sagatavošana. Administrēti pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem par novadā deklarētajiem bērniem, kuri mācās citos novados, ar 48
pašvaldībām un par bērniem, kuri deklarēti citos novados, bet mācās Madonas novada izglītības
iestādēs, ar 68 pašvaldībām.
Pamatojoties uz Madonas novada attīstības programmas īstenošanas rīcības plānā
2013.-2020.gadam noteikto rīcības virzienu 4.1.punktā “Kvalitatīvas izglītības un pieejamības
ikvienam nodrošināšanu” plānotais uzdevums U.4.1.1. “Nodrošināt vispārējās, pirmsskolas un
izglītības iestāžu pakalpojumu analīzi un optimizāciju, 2015.gadā Izglītības nodaļas speciālisti
sadarbībā ar Attīstības nodaļas un Finanšu nodaļas speciālistiem, veica statistikas datu
apkopojumu un pašreizējās situācijas izglītības nozares analīzi, lai sagatavotu plānošanas
dokumentu „Madonas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības plāns 2016.-2023.gadam”, ar
mērķi noteikt ilgtermiņa aktivitātes optimāla izglītības iestāžu tīkla izveidei novadā, nodrošinot
mūsdienīgu mācību vidi un atbilstošu materiāli tehnisko bāzi, īstenojot aktuālas izglītības
programmas augstā kvalitātē.

11. SPORTA DZĪVE
2016.gadā Madonas novadā notikuši 26 novada čempionāti un 10 kausu izcīņas dažādos
sporta veidos, kā populārākos var minēt florbolu, basketbolu, volejbolu, pludmales volejbolu,
smagatlētiku, futbolu, orientēšanās sportu, makšķerēšanu, šaušanu, distanču slēpošanu un
dambreti.
Liezēres pagasta pārvaldes teritorijā notikušas 7.novada pašvaldības darbinieku sporta
spēles, kurās piedalījās 10 pagastu un Madonas pilsētas komandas, sacenšoties 10 komandu un
individuālajos sporta veidos.
Pašvaldību sporta bāzēs notikušas 22 starptautiska mēroga un 72 Latvijas mēroga sporta
sacensības futbolā, basketbolā, volejbolā, florbolā, šaušanā, distanču slēpošanā, biatlonā,
motosportā, enduro, BMX riteņbraukšanā, velosportā, orientēšanās sportā, skeitbordā, kartingā,
rollerslēpošanā, pludmales volejbolā, kurām pašvaldība sniedza gan organizatorisko, gan

finansiālo atbalstu piemēram - Pasaules kausa posms rollerslēpošanā, Baltijas kausa izcīņa
supermoto, Baltijas un Latvijas čempionāts enduro(motosports), starptautiskās sacensības
motokrosā “ Superkauss – 2016” Latvijas un Baltijas čempionāti kartingā, Latvijas kausa
posms BMX, Latvijas čempionāti un kausu izcīņas biatlonā un distanču slēpošanā, Latvijas
čempionāti florbolā, volejbolā, basketbolā, telpu futbolā Latvijas jaunatnes čempionāti
basketbolā, volejbolā, futbolā, Ziemeļaustrumu reģionālā līga futbolā, un “Tropfi reids”
apvidus automašīnām. Projektā “ Sporto visa klase”, piedalījās Madonas pilsētas 1.vidusskola.
Ar novada pašvaldības atbalstu noticis atjaunotais Madonas novada bērnu un jaunatnes
čempionāts 64.lauciņu dambretē, kurā piedalījās 104.dalībnieki. Labākie piedalījās arī Latvijas
jaunatnes čempionāta pusfinālos un finālā.
Madonas novada pagastu pārvalžu teritorijās notikuši 66 sporta pasākumi, iesaistot
iedzīvotājus sporta un veselīga dzīvesveida aktivitātēs.
2016.gadā pašvaldība ir sniegusi finansiālu atbalstu 36 Latvijas pieaugušo, junioru un
jauniešu izlases dalībniekiem - vieglatlētikā, motosportā, karatē sportā, orientēšanās sportā,
distanču slēpošanā, veterānu sportā, smagatlētikā, šaušanā, biatlonā, kuri piedalījās Pasaules un
Eiropas sacensībās, kā arī sporta spēļu komandām , kuras piedalās Latvijas čempionātos
florbolā, basketbolā, futbolā, volejbolā vīriešiem un sievietēm, hokejā, telpu futbolā.
Madonas novada sportisti ar panākumiem piedalījušies Latvijas čempionātos
vieglatlētikā, distanču slēpošanā, biatlonā, orientēšanās sportā, motosportā, smagatlētikā,
skvošā, šaušanā, Latvijas sporta veterānu(senioru) 53.sporta spēlēs.
Tradicionāli ir noticis „Sporta laureāts 2016”, kurā godināti tika 104 labākie sportisti,
treneri, pašvaldības, sporta veterāni, sporta spēļu komandas un sporta atbalstītāji, sports –
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Madonas novada komanda piedalījās Latvijas IV vasaras
olimpiādē Valmierā izcīnot 6. medaļas.
Sporta un atpūtas bāzē „Smeceres sils” ir notikušas 47 starptautiskas, valsts mēroga,
Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas un Madonas novada pašvaldības organizētās
sacensības distanču slēpošanā, biatlonā, ziemas un vasaras orientēšanās sportā, BMX
riteņbraukšanā, velosportā, rollerslēpošanā, longbordā.
2016.gadā Madonas mototrasē notikušas 5 sacensības motokrosā, enduro.
2017.gadā turpināsies infrastruktūras sakārtošana un uzlabošana sporta un atpūtas bāzē “
Smeceres sils”, Madonas mototrasē, Madonas kartinga trasē, kā arī pagastu pārvalžu teritorijā
esošajās sporta būvēs.

12. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta darbs 2016.gadā
Reģistrēti un izskatīti iesniegumi; pieņemti lēmumi
7811
Iedzīvotājiem sniegtās klātienes konsultācijas
2309
Iedzīvotājiem sniegtas konsultācijas pa tālruni
681
Veiktas apsekošanas dzīvesvietā
1295
Veikti reidi sadarbībā ar citām iestādēm
27
Nodrošināts atbalsts klienta atvešanā aizvešanā pakalpojumu
120
saņemšanai
Sagatavotas vienošanās individuālajam darbam ar klientu, lai
1134
sekotu līdzi līdzdarbības pienākumiem sociālās situācijas
uzlabošanai un pabalstu izlietošanas mērķiem
Nodrošināts asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti
70
Veikts personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtējums
143
indikāciju noteikšanai īpašai kopšanai
Dokumentu sagatavošana nosūtīšanai uz sociālo rehabilitāciju
127
personām ar funkcionāliem traucējumiem
Izstrādāti sociālās rehabilitācijas plāni
133
Nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums
106
Nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe pansionātos Madonas novadā 121
Nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe pansionātos citos novados
18
Psihologa pakalpojumu saņēmušas ģimenes
242
Sociālo rehabilitāciju krīzes centrā saņēmušo bērnu skaits
22

Sociālā palīdzība 2016.gadā
Naudas izlietojuma kopsavilkums 2016.gadā
Pabalsta mērķis

Nr.
p.k.
1

GMI pabalsts

2

bērnudārza apmaksa

3

par apkuri

4

kurināmā iegādei

5

malka

6

Ģimenes

Personas

Pabalsti

Summa
kopā, EUR

251

417

1561

87622.68

98

123

606

8973.61

152

316

190

31520.11

617

1152

629

114709.87

1

1

1

200.00

par elektrību

46

106

50

5063.54

7

par ūdeni

94

209

121

10283.42

8

par īri

139

295

173

16412.64

9

recepšu medikamentiem

518

699

1812

48149.60

26

26

28

2374.97

211

244

369

13486.60

181

217

303

7464.72

334

611

373

33645.00

10
11
12
13

pārskaitījums par ārstēšanos
stacionārā
vienreizējiem medicīnas
pakalpojumiem
primārās veselības aprūpes
pakalpojumiem
mācību grāmatām, kancelejas
precēm

11

11

11

2749.00

25

25

200

13371.99

3

3

3

439.40

9

9

9

1152.54

9

12

96

19815.86

2

3

2

426.00

20

bāreņiem sadzīves priekšmetu.,
mīkstā inventāra. iegādei
pabalsts ikmēneša izdevumiem
bāreņiem
pabalsts ikmēneša izdevumiem
dzīvojamās telpas īrei bāreņiem
pabalsts pastāvīgas dzīves
uzsākšanai bāreņiem
pabalsts bērna uzturam
audžuģimenē
audžuvecākiem mīkstā inventāra
iegādei
ārkārtas situācijā

32

49

33

6625.66

21

Apbedīšanas pabalsts

65

65

65

15063.85

22

pabalsts jubilejā

630

688

670

67300.00

23

pabalsts jaundzimušo aprūpei

219

221

224

32552.00

24

pabalsts politiski represētiem

246

257

257

6425.00

7795

545828.06

14
15
16
17
18
19

Kopā:

Kopā atbalsts sniegts 5759 personām Madonas novadā
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Sociālie pakalpojumi 2016.gadā Madonas novadā.
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā Madonas novadā nodrošina
– Barkavas pansionāts ar 42 vietām, Dzelzavas pansionāts (19 vietas) un ar struktūrvienību –
Dienas centrs, Ļaudonas pansionāts – 33 vietas klientiem, Madonas pansionāts, kurš gada
nogalē pārcēlās uz jaunām telpām Mārcienā ar 61 vietu un Bērnu un jauniešu ārpusģimenes
aprūpes un atbalsta centrs ’’Ozoli’’.
Sociālais dienests organizē aprūpes mājās pakalpojumu pensijas vecuma personām un
personām ar funkcionālajiem traucējumiem, kas vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nav spējīgi
sevi aprūpēt un apmierināt pamatvajadzības. Mājaprūpes pakalpojumu nodrošina 106 novada
iedzīvotājiem. Pakalpojums tiek pirkts no biedrības ‘’Latvijas Samariešu apvienība’’. Savukārt

70 novada iedzīvotājiem, ar 1. un 2. grupas invaliditāti, tiek nodrošināts Valsts apmaksāts
asistenta pakalpojums.

13. BĀRIŅTIESAS DARBS
Madonas novada bāriņtiesas (turpmāk – bāriņtiesa) kā Madonas novada pašvaldības
izveidotas aizbildnības un aizgādnības iestādes darbība nodrošināta Madonas pilsētā un visos
pagastos.
2016.gadā bāriņtiesa pieņēmusi 166 lēmumus, no tiem 158 ir koleģiāli lēmumi, bet 8 ir
vienpersoniski pieņemtie lēmumi par bērnu izņemšanu no vecāku ģimenes, ja konstatēti bērnu
veselībai vai dzīvībai bīstami apstākļi.
2016.gada lēmumu sadalījums pa darbības jomām
Pieņemto lēmumu skaits kopā
166
no tiem:
46
bērnu aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana, par prasības
sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu
lēmumi pēc tiesas pieprasījuma (par aizgādību, bērnu dzīvesvietu
13
un saskarsmes tiesību noteikšanu ar vecāku)
lēmumi adopcijas lietās
8
lēmumi aizbildnības lietās
18
lēmumi lietās par bērnu ievietošanu institūcijās, uzturēšanās
11
izbeigšanu, atļauju bērniem uzturēties pie vecākiem vai radiniekiem
lēmumi audžuģimeņu lietās (par statusa piešķiršanu, bērnu
13
ievietošanu audžuģimenē)
par viesģimenes statusu
1
par bērnu nodošanu citas personas aprūpē Latvijā
12
par aizgādņa iecelšanu personām ar ierobežotu rīcībspēju un
8
mantojumam
par bērna mantas pārvaldību
16
par sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas
4
pārtraukšana un atjaunošana
par bērna uzvārda maiņu
2
par bērna nosūtīšana speciālistu konsultāciju saņemšanai
2
(ārstēšanai)
par vecāku domstarpību izšķiršanu bērnu aizgādības jautājumos
3
Uz 2017.gada 1.janvāri ārpusģimenes aprūpē atrodas 83 novada bērni, no tiem:
audžuģimenēs - 12, aizbildņu ģimenēs – 56, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijās – 15 bērni. 2016.gadā ārpusģimenes aprūpe no jauna nodrošināta 12
bērniem.
Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrā „Ozoli”
pārskata gada beigās uzturas 20 ar bāriņtiesas lēmumu ievietoti nepilngadīgie. Novadā ir 19
audžuģimenes, kurās audzina 44 bērnus, savukārt 5 mūsu novada bērni ievietoti audžuģimenēs
citā novadā. Aizbildņa pienākumus veic 51 aizbildnis.
Bāriņtiesas lietvedībā ir 32 aizgādnības lietas personām ar ierobežotu rīcībspēju un 5
aizgādnības lietas mantojumiem.
Par 107 bāriņtiesas redzeslokā esošām ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta
207 bērnu attīstība un audzināšana vai netiek ievērotas bērnu intereses un tiesības, bāriņtiesa
aizvadītajā gadā informējusi sociālos dienestus, arī citās administratīvajās teritorijās, un citas
atbildīgās institūcijas.
Par 3 gadījumiem, kad konstatēta vecāku vai citu personu vardarbība pret bērnu vai ir
pamatotas aizdomas par vardarbību, bāriņtiesa ziņojusi Valsts policijai.

Bāriņtiesas locekļi visos pagastos izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu
likuma 61.pantā minētos uzdevumus. 2016.gadā pagastos kopā izdarīti 1537 apliecinājumi,
iekasēta valsts nodeva pašvaldības budžetā 12203 eiro.

14. DZIMTSARAKSTU NODAĻAS DARBS
Dzimtsarakstu nodaļas gada publiskais pārskats
2016
Pamatinformācija
Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa izveidota pamatojoties uz Madonas novada
domes 29.10.2009.lēmumu Nr.13.9. Dzimtsarakstu nodaļa ir Madonas novada pašvaldības
izveidota un padotībā esoša iestāde, kas nodrošina Pašvaldībai nodoto autonomo un Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzētā kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju un uzdevumu
izpildi civilstāvokļa aktu reģistrēšanā, kā arī citu Pašvaldības deleģēto jautājumu risināšanai.
Dzimtsarakstu nodaļa atrodas Raiņa ielā 12, Madona, Madonas novads. Ir nodrošināta
vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Dzimtsarakstu nodaļas pamatfunkcija ir civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana,
kā arī civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fonda veidošana, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Dzimtsarakstu nodaļā 2016.gadā reģistrēti 245 dzimšanas fakti, 397 miršanas fakti, 130
laulības. Izsniegtas 148 atkārtotas dzimšanas apliecības, 23 atkārtota laulības apliecība, 10
atkārtotas miršanas apliecības. Izsniegti 286 izraksti no reģistriem, 24 izziņas par laulības
noslēgšanas dokumentu pārbaudi, pēc citu dzimtsarakstu nodaļu pieprasījuma 120 reģistri
ievadīti vienotajā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmā CARIS pēc citu nodaļu
pieprasījuma; pieņemti 133 paternitātes atzīšanas iesniegumi; izdarītas 88 laulības reģistros
atzīmes par laulības šķiršanu; izdarīti 53 reģistros ierakstu papildinājumi vai labojumi;
sagatavotas lēmuma pieņemšanai 15 vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņas lietas, sagatavoti
193 citi dokumenti nosūtīšanai, pieņemti izskatīšanai 245 citi dokumenti.
Dzimšana
Dzimtsarakstu nodaļā 2016.gadā reģistrēti 245 jaundzimušie – 117 zēni un 128
meitenes, tai skaitā 231 Madonas novada, 14 citu novadu bērni, kas ir par 16 bērniem novadā
mazāk nekā 2015.gadā. Visvairāk jaundzimušo reģistrēti Madonas pilsētā – 69, Praulienas
pagastā – 23. Vismazāk jaundzimušo reģistrēts Mētrienas pagastā – 2. Trīs bērni piedzimuši
nedzīvi.
Laulībā dzimuši 115 bērni (47 %), atzīta paternitāte 112 bērniem (46 %), nav
ieraksta par tēvu 18 bērniem (7 %).
85 % bērnu dzimuši ģimenēs, kurās abi vecāki ir latvieši, 2 % ģimenēs, kurās abi vecāki
ir krievi, 13 % bērnu dzimuši jauktās ģimenēs. 2 bērniem tētis ir lietuvietis, 1- ēģiptietis, 1norvēģis, 1- indietis, 1- polis, 1- baltkrievs. Jaunākais tēvs dzimis 1997.gadā, vecākais 1956.gadā. Jaunākā māte dzimusi 2000.gadā, vecākā - 1971.gadā. Bērna dzimšanas brīdī
pilngadību nav sasniegušas 3 mammas. Visvairāk dzimušo reģistrēts martā (28), jūnijā (24) un
oktobrī (25).

Dzimšanas fakta reģistrācija (novada iedzīv.)
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Populārākie bērnu vārdi

Populārākie vārdi Madonas novadā 2016.gadā:
Zēniem
ROBERTS vecāki to dāvājuši 8 dēliem, GUSTAVS – 6 dēliem.
Meitenēm
ESTERE, EVELĪNA,ELIZABETE, KRISTA un PAULA- vecāki to dāvājuši 5 meitām,
ALISE, MARTA- 4 meitām. Neparastākie vārdi: Braijens, Deivids, Everts, Hārdijs, Marsels,
Niko, Sanders – zēniem, Aleksija, Alīsija, Demija, Jasmīna, Klēra, Lijanda, Mejuhada,
Reičela, Rūbija – meitenēm.
Divi vārdi doti 22 bērniem- 12 zēniem un 10 meitenēm.
Laulī ba
2016.gadā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 130 laulības, t.sk. (t.sk.
16 laulības baznīcā – Barkavas Sv.Staņislava Romas katoļu draudzē - 5, Madonas Romas katoļu
draudzē – 3, Madonas ev.lut. draudzē –3, Ļaudonas ev.lut draudzē – 1, Liezēres ev.lut.draudzē
-1, Bērzaunes ev.lut.draudzē -3), kas ir par 4 laulībām mazāk nekā 2015. gadā. Visaktīvāk
laulībā stājušies augustā - 32 pāri.
12 laulības noslēgtas ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām.
Pirmajā laulībā ir stājušies 79 %, otrajā – 19 %, trešajā – 2 %, ceturtajā- 0,4 % jaunlaulāto.
64 % laulību vīrs ir vecāks par sievu.

Laulību skaits
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Dzimtsarakstu nodaļa
t.sk. izbraukuma laulības
Katoļu draudze
Luterāņu draudze
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Novadā KOPĀ:
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2010
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3
0
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8
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Laulību sastāvs pēc laulāto vecuma:
Dzimšanas gads
1940. - 1949.
1950. - 1959.
1960. - 1969.
1970. - 1979.
1980. - 1989.
1990. - 1998.

Vīr.
0
7
7
23
73
20

Siev.
2
3
6
19
67
33

Kopā

%

2
10
13
42
140
53

0,8
3,8
5,0
16,2
53,8
20,4

Uzvārda izvēle
Uzvārda izvēle/mēnesis
Pāriet vīra uzvārdā
Pāriet sievas uzvārdā
Saglabā pirmslaulības uzvārdu
Pievieno laulātā uzvārdu
Veido kopēju dubultu uzvārdu

KOPĀ
116
1
3
9
1

%
89,23
0,77
2,31
6,92
0,77

Laulī bas šķiršana
2016.gadā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā izdarītas 88 atzīmes par laulības
šķiršanu, kas ir par 10 šķiršanas gadījumiem vairāk nekā pagājušajā gadā. 25 % laulības šķirtas
tiesā, 75 % pie notāra.
Ilgākā laulība bija noslēgta 1970.gadā, īsākā - 2014.gadā. Biežāk šķirtas 2008.gadā slēgtās
laulības.

Kopā:
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25
50
41
11
3
1
835

Atzīme par laulības šķiršanu
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Miršana
2016.gadā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 397 miršanas gadījumi t.sk.
331 mūsu novada iedzīvotājs, kas ir par 8 mirušajiem mazāk nekā 2015.gadā, un 66 no citām
pašvaldībām. Miruši 153 vīrieši un 178 sievietes (Madonas novada iedzīvotāji). Visvairāk
mirušo reģistrēts Madonas pilsētā - 83, Ļaudonas pagastā – 32, Kalsnavas pagastā – 28. Nāves
cēlonis 61 % gadījumos ir sirds un asinsrites sistēmas slimības, 18 % - ļaundabīgi audzēji,
vecums- 2 %, tīšs paškaitējums – 0,5 %. Vecākais mirušais bija 103 gadus vecs. Trīs
jaundzimušie dzimuši nedzīvi. Visvairāk mirušo reģistrēts martā - 45.
Reģistrēto mirušo Madonas novada iedzīvotāju skaits
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Mirušo skaits
Sievietes
168

168

192

178

177

171

170

Sievietes
3
1
0
0
3
2
23
45
77
24
178

Kopā

%

Mirušo vecums
Vecums
līdz 10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
virs 91

Kopā

Vīrieši
0
1
2
3
6
26
39
41
32
3
153

3
2
2
3
9
28
62
86
109
27
331

0,9
0,6
0,6
0,9
2,7
8,5
18,7
26,0
32,9
8,2
100,0

Demogrāfiskā situācija
Gads

Iedzīvotāju skaits gada sākumā
Dzimušo skaits

2009
Vīr.
Siev.
2010
Vīr.
Siev.
2011
Vīr.
Siev.
2012
Vīr.
Siev.
2013
Vīr.
Siev.
2014
Vīr.
Siev.
2015
Vīr.
Siev.
2016
Vīr.
Siev.

28 139
13 329 (47,4 %)
14 810 (52,6 %)
27 878
13 208 (47,4 %)
14 670 (52,6 %)
27 601
13110 (47,5 %)
14491 (52,5 %)
27 664
13162 (47,6 %)
14502 (52,5 %)
27228
12990 (47,7 %)
14238 (52,3 %)
26654
12744 (47,8 %)
13910 (52,2 %)
26766
12848 (48 %)
13918 (52 %)
26037
12498 (48 %)
13539 (52 %)
KOPĀ:

Pašvaldības teritorija

Demogrāfiskā situācija
Mirušo skaits

Starpība

215

383

-168

204

338

-134

190

331

-141

194

340

-146

219

337

-118

246

345

-99

247

343

-96

231
1746

331
2748

-100
-1002

Demogrāfiskā situācija
Dzimušo skaits
Mirušo skaits

Starpība

Madona
Aronas pagasts
Barkavas pagasts
Bērzaunes pagasts
Dzelzavas pagasts
Kalsnavas pagasts
Lazdonas pagasts
Liezēres pagasts
Ļaudonas pagasts
Mārcienas pagasts
Mētrienas pagasts
Ošupes pagasts
Praulienas pagasts
Sarkaņu pagasts
Vestienas pagasts
Kopā:

69
16
16
12
13
14
9
10
6
12
2
10
23
14
5
231

83
21
25
18
12
28
8
18
32
12
11
20
18
22
3
331

-14
-5
-9
-6
1
-14
1
-8
-26
0
-9
-4
5
-8
2
-100

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti
Dzimtsarakstu nodaļas finanšu līdzekļus veido pašvaldības budžeta līdzekļi, valsts un
pašvaldības atbalsts projektiem un programmām, ieņēmumi no sniegtajiem maksas
pakalpojumiem, ziedojumi, dāvinājumi. Visa Dzimtsarakstu nodaļas finanšu līdzekļu aprite ir
organizēta centralizēti Pašvaldībā Finanšu nodaļā. Dzimtsarakstu nodaļa finansiālās darbības
dokumentāciju veic saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Dzimtsarakstu nodaļa
sniedz maksas pakalpojumus Pašvaldības noteiktajā kārtībā, atbilstoši ar Pašvaldības domes
lēmumu apstiprinātajam cenrādim. Ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem veido
papildus finanšu līdzekļus, kurus izlieto saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2016. GADAM
Ieņēmumu,
izdevumu,
finansēšanas
klasifikācijas
kods

1000–9000
1000
2000
5000

Klasifikācijas koda nosaukums

Ieņēmumi - kopā
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
Izdevumi – kopā
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana

Apstiprināts Izlietots
(EUR)
(EUR)
60160
51580

53466
45694

8580

7772

60160
46980
13180
0

53466
46979
6487
0

Komunikācija ar sabiedrību
Sabiedrības informēšanai un izglītošanai pašvaldības mājas lapā www.madona.lv ir
izveidota sadaļa Dzimtsarakstu nodaļa, kur ir ievietota kontaktinformācija, informācija par
rīcību dzīves situācijās jautājumos par civilstāvokļu aktu reģistrāciju, informācija par
sniegtajiem pakalpojumiem. Reizi mēnesī tiek atjaunota informācija par nodaļas statistiku.
Informācija par nodaļas darbu ir ievietota pašvaldības informatīvajā izdevumā „Madonas
Novada Vēstnesis” un laikrakstā „Stars”. Atskaite par nodaļas darbu nosūtīta visām novada
pagastu pārvaldēm.
Detalizēti statistikas dati iegūstami mājas lapā www.madona.lv

15. PASĀKUMI IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBAS VEICINĀŠANĀ PAR
PAŠVALDĪBAS DARBĪBU UN VIŅU IESPĒJĀM PIEDALĪTIES LĒMUMU
APSPRIEŠANĀ
2016.gadā izveidoti 7 pašvaldības informatīvie izdevumi „Madonas novada Vēstnesis”,
Prioritāte izdevumā ir pašvaldības aktuālās informācijas sniegšana - domes lēmumu pārskats,
publikācijas par pašvaldības īstenotajiem projektiem, saistošie noteikumi, pašvaldības
organizēto pasākumu afiša utml. Turpināts darbs pie pašvaldības mājas lapas www.madona.lv
funkcionalitātes uzlabošanas. Mājas lapas apmeklētāji aizvien aktīvi izmantoti komunikācijas
rīkus „Jautā pašvaldībai”,. Notiek aktīva darbība arī pašvaldības sociālajos tīklos draugiem.lv,
facebook.com un twitter.com. Kopumā vērojama aktīva darbība gan no pašvaldības, gan no
sociālo tīklu sekotāju puses. Sociālo tīklu sekotāju skaits ir stabils Draugiem.lv-3429 sekotāji,
Facebook -2875 sekotāji, Twitter-2286 sekotāji un Instagram kontam-1126 sekotāji.
Saskaņā ar noslēgto līgumu Madonas novada pašvaldība turpināja sadarbību ar Vidzemes
televīziju. Nepastarpinātai komunikācijai domes deputāti rīkoja individuālas tikšanās ar
iedzīvotājiem, daļa deputātu aktīvi izmanto pieņemšanas laikus. Iedzīvotāji izmanto arī iespēju
piedalīties domes sēžu un komiteju sēžu norisē. Ir uzsākts darbs pie Madonas novada foto un
video arhīva veidošanas.

Madonas novada pašvaldības izpilddirektors

Ā.Vilšķērsts

PIELIKUMI
Pielikums Nr.1
Vadības ziņojums

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV -4801
t. 64860090, fakss 64860079, e -pasts: dome@madona.lv
VADĪBAS ZIŅOJUMS
Madonā
Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas laiks

Nr.MNP/2.1.3.1./17/859

Par Madonas novada pašvaldības 2016.gada pārskatu
1. Pašvaldības struktūrvienības un padotībā esošās iestādes
Pašvaldības funkciju izpildi nodrošina pašvaldības domes izveidotās pārvaldes iestādes –
pašvaldības administrācija, kas pilda vispārējās novada vadības funkcijas un sniedz pašvaldības
pakalpojumus arī Madonas pilsētas iedzīvotājiem un 14 pagasta pārvaldes. Šīs iestādes ir
reģistrētas kā nodokļu maksātāji, līdz ar to tās ir saimnieciski patstāvīgas domes apstiprinātā
budžeta ietvaros. Pagasta pārvalžu vadītāji ir padoti pašvaldības izpilddirektoram, savukārt,
pagastu teritorijā esošo pašvaldības iestāžu vadītāji – attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājam.
Madonas pilsētā esošo pašvaldības iestāžu vadītāji ir padoti pilsētas pārvaldniekam. Ir
izveidotas arī četras novada mēroga iestādes – novada sociālais dienests un novada bāriņtiesa,
kuru darbinieki strādā pilsētas un pagastu teritorijās, bet ir padoti tieši attiecīgās iestādes
vadītājam, kā arī novada dzimtsarakstu nodaļa un novada būvvalde, kas administratīvi ir
iekļautas pašvaldības administrācijā kā nodaļas, bet, pamatojoties uz attiecīgiem likumdošanas
aktiem, savas funkcijas veic un lēmumus pieņem patstāvīgi.
Novada domes lēmumu izpildi nodrošina pašvaldības administrācijas darbinieki. Saskaņā
ar amata vienību sarakstu, kas katru gadu tiek apstiprināts ar atsevišķu domes lēmumu, pavisam
Madonas novada pašvaldības administrācijā 2016.gada sākumā strādāja 68 darbinieki, bet gada
beigās 69 darbinieki.
Pašvaldības administrācijā 2016.gadā bija izveidotas šādas nodaļas un nodaļu sastāvā
neiekļauti speciālisti:
- Administratīvā nodaļa;
- Juridiskā nodaļa;
- Attīstības nodaļa;
- Finanšu nodaļa;
- Izglītības nodaļa;
- Kultūras nodaļa;
- Informācijas tehnoloģiju nodaļa;
- Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa;
- Īpašuma uzturēšanas nodaļa;

- novada Dzimtsarakstu nodaļa;
- novada būvvalde.
- Speciālisti, kas nav iekļauti nodaļu sastāvā:






Sporta darba organizators;
Kārtībnieki;
Sabiedrisko attiecību speciālistes;
Mežzinis;
Darba aizsardzības speciālists

2. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata gadā.
2016.gadā pašvaldība turpināja darbu pie nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanas, lai
atveroties jaunā 2014.-20120.gada plānošanas perioda ES fondu finansējumam, varētu
savlaicīgi iesniegt kvalitatīvi sagatavotus projektu pieteikumus. Tika nodoti ekspluatācijā
vairāki būvniecības projekti – Madonas kultūras nama rekonstrukcijas otrā kārta, rotācijas apļu
rekonstrukcijas Madonas pilsētas Rūpniecības ielas krustojumos ar Saules un Raiņa ielām, Tika
apstiprināts Madonas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības plāns 2016. - 2023.gadam, kas
paredz Madonas pilsētā esošo Vidusskolu reorganizāciju un pasākumus mācību vides
uzlabošanai, kā arī uzsākta šo pasākumu realizācija, kas ietver gan organizatoriskos, gan
investīciju pasākumus Lai dotu iespēju iedzīvotājiem, norēķināties par saņemtajiem
komunālajiem pakalpojumiem, gan izmantojot gan mūsdienu tehnoloģiju iespējas, gan
norēķinoties ar skaidru naudu, pašvaldības ēkā ir atvērts norēķinu punkts komunālo maksājumu
nomaksai.
3. Būtiskās pārmaiņas pašvaldības darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem
Sakarā ar Mārcienas pansionāta ēkas nodošanu ekspluatācijā, tika uzsākta klientu
uzņemšana Mārcienas pansionātā un tika slēgts Madonas pilsētas pansionāts. Rezultātā
būtiski palielinājās izdevumi sociālās aprūpes sniegšanai, jo vietu skaits Mārcienas
pansionātā ir divreiz lielāks, nekā slēgtajā Madonas pansionātā. Pēc komunālo
pakalpojumu sniegšanas pienākuma nodošanas specializētajām kapitālsabiedrībām
Barkavas un Liezēres pagastā, teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas darbu veikšanai,
ko līdz šim kā pakalpojumu veica pagastu kapitālsabiedrības, tika izveidotas īpašuma
uzturēšanas nodaļas. Rezultātā, darbus veicot pašu spēkiem, atkrīt nepieciešamība maksāt
PVN par pakalpojumiem, kur galvenā izmaksu komponente ir darba samaksa.
4. Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē
2017.gadā pašvaldība turpinās darbu, lai iedzīvotājiem paplašinātu iespējas saņemt
pakalpojumus, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, tādā veidā samazinot pakalpojumu
izmaksas, meklētas tālākas iespējas paplašināt atbalstu uzņēmējdarbībai novadā un veikti citi
pasākumi pārvaldes funkciju kvalitatīvai veikšanai ar iespējami mazām izmaksām. Ir jāpabeidz
Madonas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības plāna 2016. - 2023.gadam ietvaros uzsāktās
Madonas pilsētā esošo Vidusskolu reorganizācijas procesa pirmais etaps, kas ietver gan
organizatoriskos, gan investīciju pasākumus. Pašvaldība turpinās darbu arī pie citu pie ES fondu
finansēto projektu realizācijas, kuru priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai pašvaldībai būs
nepieciešams ņemt aizņēmumus. Rezultātā palielināsies pašvaldības saistību apmērs.
Turpinot realizēt uzsākto darbu pašvaldības kapitālsabiedrību optimizācijas jomā, tiks
uzsākts Bērzaunes, Mārcienas un Kalsnavas pagastos esošo pašvaldības kapitālsabiedrību
apvienošanas process

5. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde
saskaras
Pašvaldība mērķtiecīgi darbojas un savu darbību organizē pamatojoties uz Madonas novada
Teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam un tajā iekļauto pašvaldības attīstības programmu.
Galvenie riski, kas var apdraudēt programmas izpildi, ir valdības nodokļu politikas maiņa,
nekompensējot pašvaldībai paredzamo ienākumu samazinājumu. Būtisks risks ir pašvaldībā
pastāvīgā deklarēto iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas ietekmē pašvaldības budžeta
ienākumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.
6. Pētniecības darbi
Pētniecības darbi pārskata gadā nav veikti
Pēc pārskata perioda beigām, nav notikušas pārmaiņas, kas būtiski ietekmē pašvaldības
finansiālo stāvokli.
Pašvaldības manta nav ieķīlāta vai citādi apgrūtināta.
Madonas novada pašvaldības izpilddirektors:

Āris Vilšķērsts

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU
Vilšķērsts 29430460,
aris.vilskersts@madona.lv

Pielikums Nr.2

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Valmierā

Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas
laiks

Nr. PA14/2016

Madonas novada pašvaldībai
Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu
Esam veikuši Madonas novada Pašvaldības (“Pašvaldība”) 2016. gada pārskatā konsolidētā
ietvertā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:
 2016. gada 31. decembra konsolidēto pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli –
veidlapa Nr. 1 "Bilance",
 2016. gada konsolidēto pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem –
veidlapa Nr. 4-3,
 Pašvaldības konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2016. gadu –
veidlapa Nr. 4-1,




Pašvaldības konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2016. gadu – veidlapa Nr. 2-NP,
Konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas
kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, konsolidētā
finanšu pārskata skaidrojumu.

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu finanšu
pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgie
uzņēmumi nav konsolidēti šajā konsolidētajā finanšu pārskatā.
Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu
par Madonas novada Pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2016. gada 31. decembrī un
par tās konsolidētajiem darbības finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā,
kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2013. gada 15. oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.

Atzinuma pamatojums
Atbilstoši Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu
likums”) mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas
standartiem (turpmāk – SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk
aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu
padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un
Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu
veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī
SGĒSP kodeksā un Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos
profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu
pamatojumu mūsu atzinumam.

Apstākļu akcentējums
Mēs vēršam uzmanību uz konsolidētā finanšu pārskata Piezīmi Nr.1.2. Pamatlīdzekļi, kurā
sniegta informācija par to, ka salīdzinot pašvaldības datus ar Valsts zemes dienesta (VZD)
sagatavoto informāciju no Valsts kadastra informācijas sistēmas par pašvaldības īpašumā un
valdījumā esošajām zemēm, ēkām un būvēm, kā arī salīdzinot pašvaldības datus par
pazemes aktīviem ar VSIA “Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” reģistra
datiem, tika konstatētas atšķirības starp VZD sniegto informāciju un pašvaldības uzskaitē
esošiem datiem un VSIA “Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” reģistra datiem.
Pašvaldības speciālisti turpinās padziļinātu pašvaldības bilancē esošo ēku, būvju un pazemes
aktīvu inventarizāciju 2017. gadā. Ir sagaidāms, ka nekustamo īpašumu uzskaites vērtība
turpmākajos periodos tiks koriģēta. Tā kā šis process turpinās, vadība nav spējusi noteikt
attiecībā uz ēku, būvju un pazemes aktīvu uzskaites vērtību veicamo korekciju apjomu 2016.
gada 31. decembrī. Līdz ar to mums nebija iespējams gūt pietiekamus un atbilstošus
pierādījumus par Pašvaldības uzskaitē esošo ēku, būvju un pazemes aktīvu pilnīgumu un
uzskaites vērtību precizitāti 2016. gada 31. decembrī. Mūsu sniegtajā atzinumā nav iekļautas
nekādas iebildes saistībā ar šo jautājumu.

Ziņošana par citu informāciju
Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas
atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.
Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu
informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts
mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu
prasībām.

Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu
informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā
finanšu pārskata informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un
vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.
Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par
Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības,
mūsu pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi,
par kuriem būtu jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām
Papildus tam, saskaņā ar Latvijas Repulikas Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir
sniegt viedokli, vai Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”
prasībām.
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:


Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu
pārskats, sniegtā informācija atbilst finanšu pārskatam, un



Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.
gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”
prasībām.

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par
konsolidēto finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par tāda konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru
priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15.
oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas
iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai
būtu iespējams sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas
dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.
Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju
turpināt darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar
Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien
vadība neplāno Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas
alternatīvas kā Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana.
Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidētā
finanšu pārskata sagatavošanas procesa uzraudzību.

Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā
nesatur kļūdas vai krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu
ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā
negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja
tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par
būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt
saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo konsolidēto finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus
spriedumus un saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī:



identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt
krāpšanas vai kļūdas dēļ izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam
revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas
sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas

būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas
izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu,
informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai
iekšējās kontroles pārkāpumus;



iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu
atzinumu par Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti;



izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un
attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību;



izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību,
un, pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska
nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas
par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv,
revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par
šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu
atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz
revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē
Pašvaldība savu darbību var pārtraukt;



izvērtējam vispārēju konsolidētā finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto
informāciju un skaidrojumus pielikumā, un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi
atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus;



iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības
konsolidācijā iesaistīto finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto
finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un
veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu.

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā,
sniedzam informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas
novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs
identificējam revīzijas laikā.
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