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“Latvijas sirdī, Gaiziņa pakājē slejas Latvijas augstākais novads — Madona.

Ir vietas, kas lepojas ar savu vēsturi un bijušo spozmi,

bet Madona skatās uz nākotni.

Skatās tālu, jo no augšas redzams ir labāk!

Augšā ziemas ir īstākas, gaiss ir svaigāks un meži zaļāki, 

avoti tīrāki un ezeri dzidrāki.

Te augšā vari pacelties arī Tu – no bērna dienām skolas solā,  

sekojot savam aicinājumam biznesā  

vai paaugstinot meistarību sportā.

Savā izaugsmē Tu nebūsi viens – pašvaldības atbalsts un augstā iedzīvotāju līdzdalība  

nevienam neļaus palikt lejā.

Dabas spirdzināti un daudzo sportisko aktivitāšu spēcināti, Madonas iedzīvotāji mostas agri, 

lepni kopj savas tautas kultūru un nes pilsētas vārdu pasaulē.

Vienmēr ar domu atgriezties, lai šeit arī saviem bērniem

ieliktu pamatu kārtīgai dzīvei.
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Agris	Lungevičs,  
Madonas novada 
pašvaldības domes 
priekšsēdētājs 

CIENĪJAMIE  
MADONAS NOVADA  
PUBLISKĀ GADA PĀRSKATA  
LASĪTĀJI! 

2020. Madonas novada pašvaldībā ir bijis jaunu izaicinā-
jumu, reformu un prioritāšu pārskatīšanas gads. Tas sniedza 
atziņu, ka dzīvojam jaunā, savādākā pasaulē, kurā jābūt gata-
viem uz straujām pārmaiņām. Daudz ko bijām spiesti mācī-
ties “kaujas” apstākļos, reaģēt uz strauji mainīgo situāciju un 
pārbaudīt komandas darba efektivitāti. Atskatoties jāatzīst, ka 
ar pārbaudījumiem, kurus sniedza Covid-19 pandēmija un tai 
sekojošie ierobežojumi, tikām galā salīdzinoši labi. Daudzām 
situācijām bijām gatavi gan iestāžu, gan arī individuālā līmenī. 
Bija skaidra rīcība, kolektīva lēmumu pieņemšana un aktīvs 
dienestu darbs. Sākoties pandēmijai, tika pārstrukturēts mā-
cību iestāžu un pašvaldības administrācijas darbs, iedarbināti 
atbalsta mehānismi, kā piemēram, visiem skolēniem sedzot 
ēdināšanas izdevumus attālinātā mācību procesa laikā, un 
iespēja pašizolēties novada iedzīvotājiem. Gan pašizolācijas, 
gan pārtikas paku vai naudas kompensācijas jautājumā, gan 
citās situācijās Madonas novada pašvaldībai bieži vien bija jā-
rīkojas proaktīvi, negaidot valdības rīkojumus. Tāda ir šī laika 
iezīme, un pašvaldībām jābūt spējīgām tai pielāgoties.

Neraugoties uz pandēmiju, apņēmīgi turpinājās investīciju 
projektu apguve gan Madonas pilsētā, gan novada pagastos, 
izmantojot ES struktūrfondu līdzekļus, atsevišķiem projektiem 
ņemot aizņēmumus Valsts kasē, un, efektīvi plānojot, attīstībā 
ieguldījām arī pašvaldības pamatbudžeta līdzekļus. Kaut arī 
nācās pārskatīt daudzas no iecerētajām aktivitātēm, teju visi 
plānotie projekti tika ieviesti. Madonā 2020. gadā turpinājās 
ielu virsmas apstrāde, ko plānots 10  pilsētas ielās veikt arī 

šogad. Kopumā 59 ielās veikta esošā apgaismojuma nomai-
ņa pret LED apgaismojumu. Rezultātā ietaupīta gan elektro-
enerģija, gan finansējums. Sabiedrībā novērtēts ir atbalsts 
jaunajām ģimenēm. Ar pašvaldības lēmumu sākot no 2020. 
gada 1. septembra visā novadā tūkstoš ģimeņu vecākiem nav 
jāmaksā par bērnu uzturēšanos bērnudārzā, kur, tāpat kā sko-
lās, tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana. Iedzīvotāju skaits, 
bērnu skaits, atbalsts jaunajām ģimenēm – tā reizē ir atbilde 
uz jautājumu, kas tad novadā bez atbalsta uzņēmējdarbībai 
pēdējos gados bijusi prioritāte. 

Veikts būtisks ieguldījums izglītības iestāžu attīstībā gan 
pilsētā, gan pagastos. Dzelzavas, Lazdonas, Vestienas pagas-
tu skolās ievilkta centrālā apkure, citviet uzlabota infrastruktū-
ra. Siltumapgāde sakārtota arī vairākos citos pagastos. Jāat-
zīst, ka pagastiem šis gads veikto investīciju ziņā ir bijis ražīgs. 
Madonas pilsētā 2020. gadā noslēdzās Madonas Valsts ģim-
nāzijas telpu būvdarbi, un skolēni 2021. gada 1. septembri 
sagaidīs jaunā 21. gadsimtam atbilstošā modernā skolā. 
Šogad rekonstrukcijas darbi turpināsies arī Madonas pilsētas 
vidusskolā. 

Protams, svarīgas ir ēkas, infrastruktūra, mācību kabineti, 
taču ne mazāk nozīmīga šodien ir savstarpējā komunikācija 
un datu pārraides ātrums. Tādēļ starp visām iestādēm pilsētā 
ir izveidots optiskā kabeļa pieslēgums, vairākos pagastos dar-
bojas optiskais internets. Palielinātais interneta ātrums īpaši 
nozīmīgs ir ģimnāzijas un vidusskolas audzēkņiem attālināto 
mācību laikā. 

2020. gadā tika arī iegādāts vairāk nekā 173 portatīvo 
datoru, kuri izdalīti visām novada skolām. Pandēmijas ierobe-
žojumi 2020. gadā būtiski skāra kultūras, sporta un uzņēmēj-
darbības jomas, kurās ir uzsvars uz pasākumu un aktivitāšu 
organizēšanu. Daudzus plānotos pasākumus sākotnēji iece-
rētajā formā nevarējām organizēt, līdz ar to nācās domāt ci-
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tus risinājumus. Piemēram, pilsētas svētki notika, jāatzīst, pat 
nedaudz drosmīgi, jo tobrīd bijām vieni no pirmajiem, kas tos 
rīkoja. Arī tradīcija Madonā rīkot Pasaules kausu rollerslēpo-
šanā, spītējot pandēmijai, netika lauzta. Pateicoties sakārtotai 
novada sporta infrastruktūrai, kurā ieguldījumi turpinājās arī 
2020. gadā, kā arī novada sportistiem, treneriem un sporta 
dzīves organizatoriem, Madona tika nominēta Trīs zvaigžņu 
balvai kā Gada sporta pašvaldība un šo balvu ieguva. 

Raugoties uz iesāktajiem un plānotajiem darbiem 2021. 
gadā, nenoliedzami, dzīvosim administratīvi teritoriālās refor-
mas zīmē, veidojot un iedzīvinot jaunveidotā Madonas nova-
da, kuram pievienojas Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novadi, 
administratīvo struktūru un, plānojot teritorijas attīstību, 2020. 
gadā tika uzsākts darbs pie Madonas novada attīstības prog-
rammas 2021.–2027. gadam un stratēģijas 2021.–2035. ga-
dam izstrādes, kas noslēgsies 2021. gadā.

Kā lielākos investīciju projektus jāmin projekts “Industri-
ālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības iz-
veide Madonas novadā”, kura ietvaros, izbūvējot laukumus un 

noliktavu ēkas Sauleskalnā un pārbūvējot tipogrāfijas ēku par 
biznesa attīstības centru Madonas pilsētā, tiks sniegt būtisks 
atbalsts uzņēmējdarbības videi novadā. Turpināsies arī darbs 
pie ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošanas gan pilsētā, gan 
pagastos.   

Īstenojot deinstitucionalizācijas projekta aktivitātes novadā 
(Madonas pilsētā un Liezēres pagasta “Ozolos”) tiks izveidota 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūra. Veicot 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošanu 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā, būsim devuši būtisku 
ieguldījumu vēl vienas novada mācību iestādes sakārtošanā. 
2021. gadā Madonas novads kļūs par vairākiem vides objek-
tiem bagātāks. Tos plānots uzstādīt gan pilsētā, gan pagastos. 
Madonas pilsētvidē jaunu vaibstu ienesīs arī Mīlestības gravi-
ņas labiekārtošana, kuru plānots uzsākt nākamajā gadā. 

Šīs ir tikai dažas no aktivitātēm 2021. gadā, kurām plā-
nojam ES struktūrfondu līdzekļu piesaisti. Turpināsim izvirzīt 
prioritātes jau jaunā novada mērogā, gatavojoties pārejai uz 
jauno administratīvo struktūru.



PAMATINFORMĀCIJA
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 Pašvaldības nosaukums:  Madonas	novada	pašvaldība

 Pašvaldības juridiskā adrese: Saieta	laukums	1,	Madona,	LV	4801

 PVN maksātāja reģistra kods: LV	90000054572

 Finanšu gads: 01.01.2020.–31.12.2020.

 Domes priekšsēdētājs: Agris	LUNGEVIČS 

 Domes priekšsēdētāja vietnieks: Zigfrīds	GORA

 Domes priekšsēdētāja vietnieks: Ivars	MIĶELSONS

 Pašvaldības izpilddirektore: Vita	ROBALTE	(01.01.2020.–10.08.2020.)

 Pašvaldības izpilddirektora vietnieks: Āris	VILŠĶĒRSTS	(01.01.2020.–15.11.2020.)

 Pašvaldības izpilddirektora vietnieks: Raivis	RAGAINIS	(16.11.2020.–31.12.2020) 

 Pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja: Biruta	VINDELE	

 Pašvaldības galvenā grāmatvede: Iveta	EINIKA 

Agris LUNGEVIČS – Zaļo un zemnieku savienība
Zigfrīds GORA – Nacionālā apvienība “Visu 
Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Ivars MIĶELSONS – Partija “Vienoti Latvijai”
Andrejs CEĻAPĪTERS – Partija “VIENOTĪBA”
Artūrs ČAČKA – “POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME”
Andris DOMBROVSKIS – VIDZEMES PARTIJA
Antra GOTLAUFA – Nacionālā apvienība “Visu 
Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Artūrs GRANDĀNS – Partija “VIENOTĪBA”

Gunārs IKAUNIEKS – Zaļo un zemnieku savienība
Valda KĻAVIŅA –  Zaļo un zemnieku savienība
Valentīns RAKSTIŅŠ – Partija “No sirds Latvijai”
Andris SAKNE – Partija “No sirds Latvijai”
Rihards SAULĪTIS – Zaļo un zemnieku savienība
Inese STRODE – Partija “VIENOTĪBA”
Aleksandrs ŠRUBS – Zaļo un zemnieku savienība
Gatis TEILIS – Zaļo un zemnieku savienība
Kaspars UDRASS – Partija “VIENOTĪBA”

Madonas novads tika izveidots administratīvi teritoriālās 
reformas rezultātā, apvienojoties 15 pašvaldībām – Aronas, 
Barkavas, Bērzaunes, Dzelzavas, Kalsnavas, Lazdonas, Liezē-
res, Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, Ošupes, Praulienas, 
Sarkaņu, Vestienas pagastam un Madonas pilsētai.

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

01.01.2020. 31.12.2020.

Iedzīvotāju skaits 23 585 23 182

Teritorija (kv.km) 2153.4

DOMES SKAITLISKAIS SASTĀVS: 17 DEPUTĀTI

ZIŅAS	PAR	PAŠVALDĪBU

MADONAS NOVADS
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MADONA NOVADA PAŠVALDĪBAS LĒMĒJVARA

PAŠVALDĪBAS LĒMĒJVARAS STRUKTŪRA

Lai	nodrošinātu	savu	darbību	un	izstrādātu	domes	lēmumu	
projektus,	dome	no	pašvaldības	deputātiem	ir	ievēlējusi:

 y Finanšu un attīstības komiteju 17 locekļu sastāvā;
 y Izglītības un jaunatnes jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā;
 y Sociālo un veselības jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā;
 y Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komiteju 7 

locekļu sastāvā;
 y  Kultūras un sporta jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā.

Atsevišķu	pašvaldības	funkciju	pildīšanai	dome	no	 
deputātiem	un	pašvaldības	iedzīvotājiem	ir	izveidojusi	 
šādas	pastāvīgās	komisijas:

 y Vēlēšanu komisija (Madonas novada pašvaldības iestādes 
statuss);

 y Administratīvo komisija;
 y Administratīvo aktu strīdu komisija;
 y Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izmantošanas komisija;

 y Dzīvokļu jautājumu komisija;
 y Iepirkumu komisija;
 y Civilās aizsardzības komisija;
 y Koku ciršanas komisija;
 y Zvejniecības un medību tiesību komisija;
 y Jaunatnes lietu komisija;
 y Medību koordinācijas komisija;
 y Apbalvojumu piešķiršanas komisija;
 y Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija;
 y Pedagoģiski medicīniskā komisija;
 y Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju 

sadales komisija;
 y Komisija pretendentu izvērtēšanai palīdzības saņemšanai 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai;
 y Ētikas komisija;
 y Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķir-

šanas komisija.
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2020. gadā Madonas novada 
pašvaldībā notikušas:

 y 28 Madonas novada pašvaldības domes sēdes, no kurām 
14 bija ārkārtas (sēdēs pieņemti 565 lēmumi);

 y 11 Finanšu un attīstības komitejas sēdes;

 y 2 Jaunatnes lietu komisijas sēdes;

 y 30 Koku ciršanas komisijas sēdes;

 y 6 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes;

 y 11 Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdes;

 y 1 Civilās aizsardzības komisijas sēde;

 y 8 Izglītības un jaunatnes lietu komitejas sēdes;

 y 13 Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komi-
tejas sēdes;

 y 2 Medību koordinācijas komisijas sēdes;

 y 10 Kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes;

 y 12 Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdes;

 y 11 Zvejas un medību tiesību komisijas sēdes;

 y 3 Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa pie-
šķiršanas komisijas sēdes;

 y 2 Komisijas iesniegumu izskatīšanai par konfiscētās man-
tas atdošanu vai tās vērtības atlīdzināšanu personām, 
kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR vai KPFSR 
sastāvā iekļautās Latvijas PSR teritorijas daļas atzīta par 
nepamatotu, sēdes;

 y 22 Administratīvās komisijas sēdes;

 y 47 Iepirkumu komisijas sēdes;

 y 1 Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sēde;

 y 2 Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdo-

tāciju sadales komisijas sēdes.

Pieņemti Madonas novada pašvaldības  
Saistošie noteikumi:

 y SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 1 “Grozījumi 27.09.2018. 
saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par Madonas novada paš-
valdības sociālajiem pabalstiem””;

 y SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2 “Par Madonas novada paš-
valdības 2020. gada budžetu”;

 y SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3 “Grozījums Madonas novada 
pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums””;

 y SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4 “Nekustamā īpašuma Kārļa 
ielā 1B, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas no-
vads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7046 009 
0284 daļā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
un grafiskā daļa”;

 y SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5 “Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par 
Madonas novada pašvaldības 2020. gada budžetu””;

 y SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6 “Grozījumi Madonas novada 
pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums””;

 y SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7 “Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par 
Madonas novada pašvaldības 2020. gada budžetu””;

 y SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8 “Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par 
Madonas novada pašvaldības 2020. gada budžetu””;

 y SAISTOŠIE NOTEIKIMI Nr. 9 “Par nekustamā īpašuma 
objektiem, kuri tiek aplikti ar paaugstinātu nodokļa likmi 
Madonas novadā”;

 y SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10 P”ar grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par 
Madonas novada pašvaldības 2020. gada budžetu””;

 y SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11 “Nekustamā īpašuma Rūp-
niecības ielā 65, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
7001 001 2013 un Rūpniecības ielā 69, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 7001 001 0330 Madonā, Madonas 
novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 
grafiskā daļa”;

 y SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12 “Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par 
Madonas novada pašvaldības 2020. gada budžetu””;

 y SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13 “Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par 
Madonas novada pašvaldības 2020. gada budžetu””;

 y SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14 “Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par 
Madonas novada pašvaldības 2020. gada budžetu””;

 y SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 15 “Grozījumi Madonas nova-
da pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteiku-
mos Nr. 1 “Madonas novada pašvaldības nolikums””;

 y SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 16 “Par atbalstu ēdināšanas 
izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā”;

 y SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17 “Grozījumi Madonas nova-
da pašvaldības 2009. gada 9 jūlija saistošajos noteikumos 
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Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums””;

 y SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18 “Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par 
Madonas novada pašvaldības 2020. gada budžetu””;

 y SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.19 “Par Madonas novada paš-
valdības 2020.gada 21.jūlija saistošo noteikumu Nr. 11 
“Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 65, zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 7001 001 2013 un Rūpniecības 
ielā 69, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7001 001 
0330 Madonā, Madonas novadā, teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu”; 

 y SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 20 “Grozījums Madonas no-
vada pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošajos notei-
kumos Nr. 1 “Madonas novada pašvaldības nolikums””;

 y SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 21 “Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par 
Madonas novada pašvaldības 2020.gada budžetu””;

Piešķirtie apbalvojumi:

Pamatojoties uz 28.04.2015. lēmumu Nr. 224 “Par noli-
kuma “Par Madonas novada pašvaldības apbalvojumiem” ap-
stiprināšanu” un 29.10.2020. lēmumu Nr. 460 “Par Madonas 
novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu”, 2020. gadā ir 
piešķirti šādi apbalvojumi: 

 y Atzinības –10; 

 y Pateicības – 21;

 y Goda diploms un goda zīme – 1.

PAŠVALDĪBAS IZPILDVARA

Lai nodrošinātu domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba 
organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, Dome ir izveidojusi paš-
valdības administrāciju, kas ir pašvaldības iestāde un sastāv no:

 y Lietvedības nodaļas;
 y Attīstības nodaļas; 
 y Projektu ieviešanas nodaļas;
 y Finanšu nodaļas;
 y Izglītības nodaļas;
 y Informācijas tehnoloģiju nodaļas;
 y Juridiskās nodaļas;
 y Īpašuma uzturēšanas nodaļas;
 y Būvvaldes;
 y Dzimtsarakstu nodaļas;

 y No 01.12.2020. darbu uzsākusi Nekustamo īpašumu pārval-
dības un teritoriālās plānošanas nodaļa.

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 pieeja-
mību, pašvaldības dome katrā pagastā izveidoja pagasta pār-
valdi. Pagasta pārvalde ir pašvaldības iestāde ar savu budžetu, 
personālu un norēķinu kontiem bankās. Pagasta pārvalde no-
drošina pagasta teritorijā esošo pašvaldības izglītības, kultū-
ras u.c. iestāžu darbības vadību.

Izmantojot Informācijas tehnoloģiju iespējas, Madonas 
novada pašvaldībā tiek izmantota elektroniskā dokumentu va-
dības sistēma „Namejs”. Sistēma nodrošina iespēju reģistrēt 
informāciju par katru dokumentu, kas tiek saņemts pašvaldī-
bā 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 apkalpo-
šanu.

Dokumentu vadības sistēmā „Namejs” tika reģistrēti: 
 y Saņemtā korespondence – 4152;
 y Nosūtāmā korespondence – 3668;
 y Iesniegumi – 1223;
 y Izziņas – 1046.

PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS  
PILNVEIDOŠANAI
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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZPILDVARAS  
STRUKTŪRA 2020. GADĀ

 

Pilsētas pārvaldnieks 

Madonas valsts 
ģimnāzija 

Madonas pilsētas 
vidusskola 

Madonas pilsētas 
PII “Kastanītis” 

Madonas pilsētas 
PII “Priedīte” 

Madonas pilsētas 
PII “Saulīte” 

J. Norviļa 
Madonas mūzikas 

skola 

Madonas mākslas 
skola Madonas bērnu 

un jauniešu centrs 

Madonas kultūras 
nams Madonas novada 

bibliotēka 

Īpašumu 
uzturēšanas 

nodaļa 

Madonas 
novadpētniecības 

un mākslas 
muzejs 

Sporta un atpūtas 
bāze “Smeceres 

sils” 

Novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs 

Novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietnieks 

Novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietnieks 

Novada pašvaldības 
izpilddirektora vietnieks 

Aronas pagasta 
pārvalde 

Barkavas pagasta 
pārvalde 

Bērzaunes 
pagasta pārvalde 

Dzelzavas 
pagasta pārvalde 

Kalsnavas 
pagasta pārvalde 

Lazdonas pagasta 
pārvalde 

Liezēres pagasta 
pārvalde 

Ļaudonas pagasta 
pārvalde 

Mārcienas 
pagasta pārvalde 

Mētrienas pagasta 
pārvalde 

Ošupes pagasta 
pārvalde 

Praulienas 
pagasta pārvalde 

Sarkaņu pagasta 
pārvalde 

Vestienas pagasta 
pārvalde 

Novada 
pašvaldības 

kapitālsabiedrības 

Madonas novada 
sociālais dienests 

Madonas novada 
bāriņtiesa 

Lietvedības nodaļa 

Attīstības nodaļa 

Finanšu nodaļa 

Informācijas 
tehnoloģiju nodaļa 

Izglītības nodaļa 

Juridiskā nodaļa 

Projektu ieviešanas 
nodaļa  

Madonas novada 
būvvalde 

Madonas novada 
Dzimtsarakstu nodaļa 

Nekustamā īpašuma 
pārvaldības un 

teritoriālās plānošanas 
nodaļa 

Novada pašvaldības 
izpilddirektors 



MADONAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS	DARBĪBAS	
JOMU	PĀRSKATS
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Uzņēmējdarbība ir būtisks novada ekonomiskās izaugsmes 
un konkurētspējas priekšnosacījums, līdz ar to pašvaldības 
darbības virzieni ir vērsti uz investīciju piesaisti un ekonomisko 
izaugsmi veicinošas vides un nacionāli un starptautiski konkurēt-
spējīgas uzņēmējdarbības attīstību.

Pērn reģistrēti 75 jauni uzņēmumi, savukārt likvidēti – 82. 
Madonas novadā reģistrētajos uzņēmumos darbinieku skaits 
gada laikā palielinājies par 5,1% jeb 208 darbiniekiem. 2020. 
gadā reģistrētais bezdarba līmenis – 7,4%, t.i., 1036 bezdarb-
nieki, no tiem – 558 sievietes, 478 vīrieši, savukārt reģistrēto 
brīvo darba vietu skaits – 564. Profesijas ar lielāko reģistrēto 
vakanču skaitu – kūdras ieguves palīgstrādnieks, mežstrādnieks, 
ēku celtnieks, pārdevējs/konsultants, apkopējs.

Attiecībā uz jauniem uzņēmējdarbības infrastruktūras projek-
tiem, kuru rezultātā tiek veidotas jaunas darba vietas, Madonas 
novads realizē atvērto durvju politiku, radot labvēlīgus nosacīju-
mus, privāto investīciju ienākšanai un uzņēmējdarbības attīstī-
bai novadā. Ar mērķi revitalizēt degradētās teritorijas atbilstoši 
pašvaldības attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un 
vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi, darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. un 5.6.2. specifisko at-

balsta mērķu ietvaros, Madonas novada pašvaldība 2020. gadā 
uzsāka darbus pie 2 jauniem infrastruktūras projektiem.

Lauku ceļu sakārtošanas programmas ietvaros, ar mērķi 
uzlabot ceļu infrastruktūru lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmē-
jdarbību un saglabātu apdzīvotību, 2020. gadā pārbūvēti 
pašvaldības autoceļu posmi ar grants segumu, uzlabojot ceļu 
kvalitāti 6 ceļa posmos ar kopējo garumu 22,60 km.

Madonas novada pašvaldības atbalstu – nekustamā īpašu-
ma nodokļa atvieglojumus izmantojuši 10 Madonas novada 
uzņēmumi. 

Pārskata gadā izstrādāts Madonas novada pašvaldības nod-
arbinātības veicināšanas pasākumu plāns, sagatavots pārskats 
par uzņēmējdarbības tendencēm Madonas novadā, regulāri 
sagatavota un novada uzņēmējiem nosūtīta informācija par no-
zares un pašvaldības aktualitātēm un lēmumiem, aktualizēta un 
papildināta informācija uzņēmumu datu bāzē par Madonas no-
vada uzņēmējiem, veidota komunikācija un veicināta sadarbība 
starp pašvaldību un uzņēmējiem, un uzņēmumu atbalsta organ-
izācijām – LIAA Madonas biznesa inkubators, Madonas novada 
fonds, LLKC Madonas birojs, Attīstības finanšu institūciju Altum, 
u.c.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

 

FINANSĒJUMS UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM

ĪSTENOŠANĀ INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTI / 2020.–2022.

Publisko ceļu izbūve 
uz 7 uzņēmumiem 
Bērzaunes 
pagastā, 
Madonas novadā

Industriālās zonas, 
biznesa attīstības centra 
un uzņēmējdarbības 
infrastruktūras izveide  
Madonas novadā

7 799 831 EUR

PLĀNOTAIS REZULTĀTS:

♦ Atjaunotas degradētās  
teritorijas 11,4 ha platībā

♦ Tiks izveidotas 63 jaunas  
darba vietas

♦ Privātās investīcijas – 
14 789 987 EUR

FINANSĒJUMS INFRASTRUKTŪRAS 
PROJEKTIEM 

145 750 
EUR

Mārketinga 
aktivitātes

Granti

Atbalsts skolēnu 
mācību uzņēmumiem

Līdzdalība  
sadarbības projektos

Atbalsts  
uzņēmēju iniciatīvām

Apmācības, 
informatīvie semināri & 

pieredzes apmaiņa

Pasākumi (Uzņēmēju 
parāde, Biznesa nedēļa, 

sporta spēles, gadatirgi u.c.)

2020. gadā
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INFORMĀCIJAS	TEHNOLOĢIJU	JOMA

Informācijas tehnoloģiju (IT) nodaļas uzdevums 2020. gadā 
bija nodrošināt Madonas novada pašvaldības un Madonas no-
vada pagastu un to iestāžu darbību, izmantojot informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas. 

Tika nodrošināts datortehnikas remonts un uzturēšana. Pa-
kāpeniski budžeta ietvaros mainītas datortehnikas vienības. 

Skolu projekta ietvaros iegādāta datortehnika; displeji, plan-
šetdatori, galddatori, portatīvie datori. Veikta programmatūras 
uzstādīšana un konfigurācija.

IT nodaļa veica programmatūras atjaunināšanu un optimizē-
šanu, veicot darbus uz vietas un attālināti pašvaldībā, pašvaldī-
bas iestādēs un pagastos. 

Tika sekots līdzi datu bāzu kopiju veidošanai un drošībai da-
tortīklā un internetā. Pēc vajadzības novērstas nepilnības, kļūdas 
lietojot datortehniku, lai nodrošinātu datu apmaiņu datortīklā un 
internetā. Nodrošināta izmantojamo datorprogrammu darbība.  

Pēc izsaukuma tika veikti nepieciešamie izbraukumi uz iz-
saukuma vietām pilsētā un novada pagastos. Veikta datortehni-

kas apkope un remonti plānoti un pēc vajadzības.
Pēc vajadzības tika paplašināts un pārbūvēts datortīkls pie-

lāgojot datortīklu un ierīces optiskā pieslēguma datu plūsmas 
optimizēšanai Madonas novada pašvaldības iestādēs, pagastos 
un pagastu iestādēs. 

Turpinām risināt optiskā pieslēguma izmantošana pilsētas 
pašvaldības iestādēs un pagastos, lai palielinātu un nodrošinātu 
stabilu un ātru datu plūsmu. Pagājušajā gadā pie Madonas pil-
sētā izbūvētā optiskā kabeļa tika pieslēgta Madonas vidusskola, 
Madonas Valsts ģimnāzija, izbūvēti pieslēgumi mākslas skolai, 
muzeja izstāžu zālei, bibliotēkai un muzejam, sporta centram. 
Tika izbūvēti LVRTC pieslēgumi (Latvijas valsts radio un televī-
zijas centrs) novada pagastos. Plānots turpināt izbūvēt optikas 
pieslēgumus arī apvienotajā novadā.

Studenti un profesionālo skolu skolnieki, kas mācās IT jo-
mas specialitātēs, izmantoja iespēju iziet praksi Madonas nova-
da pašvaldības IT nodaļā, iegūt praktiskas iemaņas.  

IT nodaļas darbinieki tika apmācīti kursos un semināros.

2020. gadā Madonas novada pašvaldībā tika īstenoti 4 
grantu konkursi uzņēmējdarbības atbalstam: 

 y Biznesa ideju konkursu “Madona var labāk!” – grantu kon-
kurss ar mērķi Madonas novada teritorijā stimulēt jaunu 
uzņēmumu veidošanos un veicināt esošo uzņēmumu at-
tīstību, sekmējot darbavietu radīšanu un bezdarba samazi-
nāšanu, jaunu produktu un pakalpojumu veidošanu;

 y Uzņēmēju sadarbības projektu līdzfinansēšanas konkurss 
– līdzfinansējums sadarbības projektiem kopīgām aktivi-
tātēm noieta tirgus paplašināšanai un jaunu noieta tirgu 
apgūšanai, kopīgai dalībai dažādās nozaru izstādēs un 
gadatirgos;

 y Grantu konkursu “Sertifikācijas un standartu ieviešana uz-
ņēmumā” – līdzfinansējums Madonas novada uzņēmumu 
kvalitātes, vides, darba drošības, ugunsdrošības, pārtikas 
drošības vai energopārvaldības sistēmas ieviešanas uz-
ņēmumā audita pakalpojuma veikšanai un dokumentāci-
jas sagatavošanai, tādējādi atbalstot uzņēmumu vides un 
ražošanas procesu un sistēmu sakārtošanu uzņēmumu 
iekšējās uzraudzības veikšanai, darbības efektivizācijai un 
ilgtspējas nodrošināšanai;

 y Projekts “Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apgu-
ve”– grantu konkurss, kura ietvaros pašvaldība līdzfinansē 
darba vietas Madonas novada uzņēmumos jauniešiem 
vasaras periodā.

PAŠVALDĪBAS GRANTI NOVADA UZŅĒMUMIEM

Pašvaldības finansējums

66 685
EUR

Energopārvaldības sistēmu 
sertificēšanai, darba un 
ugunsdrošības dokumentācijas 
sakārtošanai 1 uzņēmumā

31 darba vietai jauniešiem 
Madonas novada uzņēmumos

12 biznesa idejām

8 sadarbības  
projektiem

53 uzņēmumu atbalstam

2020. gadā
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KULTŪRAS	DARBS

2020. gads kultūras dzīvē bija īsts izaicinājumu gads. 
Pandēmijas dēļ dažādo ierobežojumu rezultātā, pasākumi to 
klasiskajā izpratnē nereti bija liegti vai to norise apgrūtināta, 
tāpēc nācās meklēt jaunas formas un telpas kultūras nepār-
trauktības nodrošināšanai iedzīvotājiem.

Viens no pirmajiem un lielākajiem izaicinājumiem bija radīt 
Madonas pilsētas svētkus valstī izsludinātās ārkārtas situāci-
jas laikā ar virkni ierobežojumiem, kas galvenokārt aizliedza 
cilvēku pulcēšanos. Par galveno uzdevumu tika izvirzīts radīt 
cilvēkiem svētku sajūtu, neskatoties uz nomācošo situāciju. 
Akcents tika likts uz pilsētas noformēšanu svētku rotā, kā arī 
iedzīvotāju iesaisti pilsētas 94. dzimšanas dienas svinēšanā. 
Iedzīvotāji tika aicināti iesūtīt dzimšanas dienas apsveikumus 
savai pilsētai visdažādākajos formātos – atsaucība bija pār-

steidzoši liela. Kopumā tika iesūtīti vairāk kā 60 dažāda satura 
un formāta apsveikumi no visa novada, 10 labākie saņēma 
pārsteigumu no pilsētas – dzimšanas dienas torti.

Kā jaunums tika ieviesti pagalmu koncerti – dienas garumā 
3 dažādos pilsētas daudzdzīvokļu māju rajonos norisinājās 3 
dažādas koncertprogrammas. Tie guva atzinīgu vērtējumu no 
iedzīvotājiem ar ierosinājumu šāda formāta pasākumus veidot 
biežāk. Svētku dienas garumā madonieši un pilsētas viesi ie-
dejoja visiem labi zināmo plaukstiņpolku jaunā skanējumā (par 
to parūpējās Madonas grupa “Sub Scriptum”), vēlāk materiāls 
tika apstrādāts un publicēts Youtube kanālā “Mana Madona”.

Par vērienīgu notikumu izvērtās starptautiskais motocik-
listu saiets, kas vainagojās ar daudzām rūcošām aktivitātēm 
visas dienas garumā un dažādās pilsētas vietās, t.sk. enduro 

TŪRISMA	NOZARE

 y Nodrošināta 2 tūrisma informācijas centru darbība: Mado-
nas novada Tūrisma informācijas centrs, Madonā, Skolas 
ielā 10a un Lubāna mitrāja  informācijas centrs Madonas 
novada Ošupes pagastā pie Lubāna ezera.  

 y Madonas novada suvenīru piedāvājuma klāsta sagāde un 
suvenīru tirdzniecība Tūrisma informācijas centros.

 y Portālu  www.visitmadona.lv  (latviešu, krievu, angļu, lie-
tuviešu, igauņu, vācu valodās) un www.lubanamitrajs.lv 
(latviešu, angļu, vācu valodās) administrēšana: ziņu saga-
tavošana, datu bāzes uzturēšana par novada tūrisma pakal-
pojumu sniedzējiem, tūrisma ceļvežu e-bibliotēka, maršrutu 
veidošana un to datu bāzes uzturēšana.  

 y Interaktīvās Madonas novada tūrisma kartes administrēša-
na: http://www.madona.lv/turisms/lv/turisma-karte.

 y Tūrisma informācijas sociālo tīklu administrēšana:  face-
book konti visitmadona un lubanamitrajs;  instagram konti 
visitmadona un lubanamitrajs. 

 y Gidu pieejamības veicināšana un nodrošināšana lielākajās 
tūristu plūsmas vietās. 

 y Sagatavoti un izvietoti Madonas pilsētas kafejnīcās ikmēne-
ša pasākumu plāni. 

 y Aktualizēta Madonas novada tūrisma Drauga karte.

 y Sagatavoti, izdoti un izplatīti tūrisma informācijas izdevu-
mi:  “Madonas novada tūrisma ceļvedis” (latviešu, krievu 
un angļu valodās); ”Lubāna ezera apkārtnes tūrisma karte” 
(latviešu, igauņu un vācu valodās); “Vasara ģimenēm ar 
bērniem” (latviešu valodā).

 y Tūrisma piedāvājuma popularizēšana masu medijos: infor-
mācijas, reklāmas rakstu un video sagatavošana interneta 
portāliem, sociālajiem tīkliem, preses izdevumiem, TV siže-
tiem, jaunumu ziņas tūrisma aģentūrām, piedāvājumi žurnā-
listu un blogeru vizītēm. 

 y Dalība tūrisma piedāvājuma popularizēšanas pasākumos: 
starptautiskajās tūrisma izstādēs “Balttour 2020” Rīgā.

 y Noorganizēti tūrisma pasākumi: informācijas diena par Ma-
donas novada tūrisma jaunumiem, velo ekskursijas pa Mēt-
rienas pagastu un Lubāna mitrāju, pārgājieni pa Kāla ezera 
piekrasti, Zvidzes upes krastu, auto ekspedīcija pa Mētrienas 
pagastu, sēņu izziņas pārgājiens, putnu dienas, atskats uz 
aizvadīto vasaras , kā arī ieguldīts darbs pandēmijas dēļ at-
celtā pasākuma “Latvijas puķu draugu saiets” organizēšanā.  

 y Veikta tūrisma informācijas stendu apkope un aktualizēšana, 
izgatavoti jauni lielformāta stendi “Nesaules kalns” un “Lu-
bāna ezera apkārtnes tūrisma karte”.

 y Organizēta Gaiziņkalna takas un Bolēnu avota pieejamība: 
kopšana, pļaušana, koka konstrukciju uzturēšana (marķē-
jums, soliņi, kāpnes, tiltiņi, lapene, vides elementi).

 y Priekšlikumu sagatavošana par ilgtspējīga tūrisma un tū-
risma infrastruktūras attīstību dabas aizsardzības plānam 
„Lubāna mitrājs”.

 y Līdzdalība dažādos tūrisma, aktīvās atpūtas, sporta, izglītī-
bas, kultūras, uzņēmējdarbības veicināšanas, vides izziņas 
un viesu uzņemšanas pasākumos un  projektos (mērķu 
grupām atbilstošu piedāvājumu, priekšlikumu, programmu, 
prezentāciju sagatavošana; datu apkopošana; darbs organi-
zatoru un vērtēšanas darba grupās).
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sacensības Smeceres silā, Motofreestyle sacensībām un pa-
raugdemonstrējumiem, un, protams, motociklu parāde pilsē-
tā, kas noslēdzās Saieta laukumā ar apbalvošanas ceremoniju 
un dažādiem muzikāliem priekšnesumiem.

Turpinājās arī 2019. gadā aizsāktā tradīcija – pilsētā un 
novadā notiekošos lielākos sporta dzīves notikumus papildi-
nāt ar kultūras pasākumu programmu. Pasaules čempionātu 
rollerslēpošanā vasaras izskaņā ar dažādiem izklaidējošiem 
priekšnesumiem papildināja mūsu novada tradicionālās kul-
tūras kolektīvu uzstāšanās – latviešu tautas deju dejotāji dažā-
dās vecuma grupās, Madonas pilsētas pūtēju orķestra sakso-
fonu kvartets, koklētāju ansamblis “Rasa”, vokālais ansamblis 
“Variants”, bet galvenie kultūras notikumi šajā pasākumā bija 
Aijas Andrejevas koncerts ar pavadošo mūziķu sastāvu Mado-
nas sirdī un Uguns-Ledus skulptūru šovs pie Biksēres ūdens-
krātuves. Sacensību noslēgumu muzikāli bagātināja grupa 
“The Rolltones”.

2020. gadā kultūras nozarei iedalītie līdzekļi tika ieguldīti 
Madonas novada bibliotēkas, 22 pagastu bibliotēku, Madonas 
novadpētniecības un mākslas muzeja ar etnogrāfijas un sadzī-
ves priekšmetu krātuvi Sarkaņos, Madonas pilsētas kultūras 
nama ar kinoteātri “Vidzeme”, 13 pagastu kultūras un tau-
tas namu darbības nodrošināšanā, Madonas kamerorķestra 
un Madonas pūtēju orķestra atbalstam, kultūras projektu un 
pasākumu organizēšanā un realizēšanā, kultūras darbinieku 
tālākizglītībā, kā arī dziesmusvētku procesa nepārtrauktības 
nodrošināšanā gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu Dzies-
mu un XVI Deju svētkiem. Tika turpināta iepriekšējos gados 
iedibinātā tradīcija – piešķirt papildus finansējumu iestādēm – 
jubilārēm un amatiermākslas kolektīviem, atzīmējot radošās 
darbības jubilejas. Pavisam kopā Madonas novadā apaļas un 
pusapaļas jubilejas atzīmēja 16 amatiermākslas kolektīvi, savu 
85 gadu jubileju neierastā veidā atzīmēja arī Madonas pilsētas 
kultūras nams.

Turpinot iestrādes, tika piešķirts finansējums arī dažādu 
biedrību un nodibinājumu rīkoto pasākumu atbalstam, radošo 
industriju atbalstam – novadnieku grāmatu izdošanai, kā arī 
novada spilgtāko un daudzsološāko mūziķu radošajai darbībai. 

Madonas pilsētā par tradicionāliem ir kļuvuši vairāki Ma-
donas novada pašvaldības organizētie vai finansiāli un or-

ganizatoriski atbalstītie pasākumi: Madonas pilsētas svētki, 
šlāgermūzikas festivāls “Latvijas Radio 2 Zelta šlāgeris”, kā 
arī Madonas pilsētas kultūras nama organizētie profesionālo 
mākslinieku koncerti un izrādes, gadskārtu ieražu un valsts 
svētki, piemiņas brīži pie “Šķeltā akmens”, kapusvētki un Sve-
cīšu vakari, veltījumi Neatkarības atjaunošanas dienai – “Ma-
dona laiku lokos” un citi.

Lāčplēša dienā un Latvijas Republikas proklamēšanas 
gadadienā pulcēšanās tika liegta, tāpēc izpalika tradicionālais 
lāpu gājiens uz Lisaskalna kapiem, tomēr cieņa kritušajiem 
karavīriem tika izrādīta noliekot ziedus uz aizdedzot sveces 
piemiņas vietās. Arī Latvijas Republikas 102. proklamēšanas 
gadadienu atzīmējām ar brīnišķīgu grupas “Latvian Voices” un 
solista Jāņa Strazdiņa neklātienes koncertu, ko tiešraidē no 
Madonas pilsētas kultūras nama un vēl joprojām var skatīties 
Youtube kanālā “Mana Madona”.

Ziemassvētku pasākumi un Jaunā gada ierastais salūts 
šogad noritēja citādi – pilsēta tika greznota vēl krāšņāk kā 
citus gadus un cilvēki tika aicināti ķert Ziemassvētku sajūtu, 
dodoties pastaigā pa pilsētu, kā arī kopīgi izrotāt sarūpētās 
egles daudzdzīvokļu māju pagalmos.

Ziemassvētku noskaņu radīšanai notika trīs iepriekš nofil-
mētu, īpaši Madoniešiem gatavotu koncertu translācija uz lie-
lajiem ekrāniem māju pagalmos. Savukārt Jaunā gada salūta 
vietā uz Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkas 
Saieta laukumā varēja vērot video filmiņu par aizvadītā gada 
spilgtākajiem notikumiem.

Kultūras pasākumu kalendāru tradicionāli papildina Ma-
donas novada bibliotēkas un Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzeja organizētie pasākumi. Madonas novada 
bibliotēkā un Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja 
izstāžu zālēs tiek eksponētas starptautiskas izstādes.

Madonas novada kultūras darba organizatoriem, kultūras 
un tautas namu vadītājiem regulāri organizēti profesionālās 
pilnveides semināri, kā būtiskākais no tiem – Kārļa Anitena 
vadītais nodarbību cikls “Kultūras dzīves restarts pēc krīzes. 
Personīgs pieskāriens”.

Atskatoties uz gadu, varam secināt, ka ierobežojumi lika 
domāt un rīkoties neierastāk un radošāk, kas nav slikti, mūsu 
uzdevums cilvēkiem ir radīt svētkus, neskatoties ne uz ko.

PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI MADONAS NOVADĀ  

Dalībnieki  
kolektīvos

1932
Kolektīvi  
Madonas novadā 

122  
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ARONAS PAGASTS

Pašdarbības kolektīvu skaits: 5 (54 dalībnieki) – vokālais 
ansamblis “Mārtiņrozes”, tradīciju ansamblis „Mežābele”, 
amatierteātris “Aronieši”, vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs 
“Ritsolis”, muzikālā apvienība “Ķekars”.

2020. gadā radās dažādi izaicinājumi – video sveiciens Ma-
donai dzimšanas dienā, ko izveidoja muzikālā apvienība ,,Ķe-
kars” un amatierteātra ,,Aronieši” aktieri. Citādi notika arī Jāņu 
ielīgošana – atsevišķi Lauterē, Kusā un Zelgauskā. Patika ideja 
par lielā Līgo vainaga kopīgu pīšanu Kusas centrā. Notika ilgi 
gaidītā amatierteātra pirmizrāde A.Arnoldsa, E.Baha komēdija 
“Traks numurs”.

Sagaidot Līgo svētkus, Latvijas valsts proklamēšanas ga-
dadienu un Ziemassvētkus, lielāku vērību, nekā citus gadus,  
pievērsām āra dekorāciju veidošanai.

BARKAVAS PAGASTS

Pašdarbības kolektīvu skaits 10 (139 dalībnieki) – folkloras 
kopa “Madava”, senioru deju kopa “Klabdancis”, jauniešu deju 
kolektīvs “Pīne”, sieviešu vokālais ansamblis “Pauze”, amatier-
teātris, bērnu teātra studija, sieviešu deju kopa “Zīles”, pirms-
skolas bērnu deju kolektīvs “Kriksis”, Barkavas kapela, sieviešu 
klubs “Avots”.

Lai arī 2020. gads bija ļoti sarežģīts pulcēšanās ierobežo-
jumu dēļ, Barkavas kultūras namam šis bijis interesants un ļoti 
daudz spilgtiem mirkļiem un jaunizveidotām aktivitātēm un pa-
sākumiem pilns. 

Pavasarī līdz ar dabu modās jaunas idejas, kā mēģināt cilvē-
kus saliedēt. Norisinājās vairākas akcijas – „Barkavas kultūras 
nama pavasara tiešsaistes 26 dienu akcija”, kopīgi veidojām 
Lieldienu dārzu, akcija „Uzvelc savu tautas tērpu!” un visvairāk 
aktīvākā „30 dienas svārkos un kleitās”. 

Mazinoties ierobežojumiem, atsākām ierasto ritmu, pirmais 
klātienes pasākums notika jau 3. jūnijā – Tikšanās ar astroloģi 
Martu Zīlīti. Vasaras saulgriežus svinējām pie Lielā Barkavas 
dīķa ar folkloras kopu “MADAVA” un Barkavas lauku kapelu.

Vasaras pilnbriedā, jūlijā vidū tas notika šeit – raidījuma 
„Tas notika šeit” filmēšana. Laikā no 14. jūlija vakara līdz pat 
17. jūlija vakaram Barkavā bija ieradusies televīzijas koman-
da. Filmēšanas noslēgumā, 17. jūlija vakarā, kad  Barkavas 
estrādē pulcējās ne mazums cilvēku, Barkavas kultūras nama 
pašdarbības kolektīvi centās atainot vienu no stāstiem par to, 
kā agrāk Barkavas pagasta Stalīdzānos jeb Līcī, kā to dēvēja 
agrāk, notika Katrīnas dienas tirgus ar visām tā laika izdarībām 
un tendencēm. 

Tautas muzikantu svētki ir nozīmīgākais pasākums Latvijas 
novadu muzikantiem-vecmeistariem, kapelām, folkloras kopu 
muzikantu grupām un tradicionālās kultūras (īpaši mūzikas) 
pētniekiem un speciālistiem. Lai arī sākumā bija plānoti arī da-

lībnieki no kaimiņu valstīm, šogad pulcējās tikai Latvijas mēroga 
muzikanti.

Vasarā tika organizētas pavisam 3 zaļumballes.
Rudenī atzīmējām dzejas dienas, notika klātienes tikšanās 

un leļļu teātra izrāde, kā arī Svecīšu vakari un izšūto gleznu 
izstādes „Kad diegi krustojas” atklāšana. Ievērojot visus pul-
cēšanās nosacījumus, 11. novembra vakarā bija emocionāla 
bez sarunu kopā būšana mūziķes Evelīnas Kramas pavadībā, 
veidojot Latvijas sveču kontūru. Barkavas kultūras nams iz-
veidoja aicinājumu, kurā bija apkopotas 30 nodarbes, ko darīt, 
gaidot valsts svētkus, pēc tam tās atspoguļoja foto vai video, 
izmantoja kopīgajā iedzīvotāju Latvijas sveiciena video, kas tika 
publicēts pašā 18. novembra svētku vakarā. Zināms, ka dau-
dzās mājās šis video tika skatīts pie klāta svētku galda, kas bijis 
pirmo reizi, jo parasti šajos svētkos tika apmeklēti koncerti un 
balles, kas reizē liedza 18. novembri svinēt ar saviem vismīļāka-
jiem savās ģimenes mājās. 

Gada nogale tika pavadīta tiešsaistes konkursā „Vai pazīsti 
Ziemassvētkus?”, savukārt 31. decembra Liepu ielas pagalmā 
ar lielo auto fūri organizējām nelielu koncertu māju un arī kaimi-
ņu cilvēkiem, kas izpelnījās labas atsauksmes.

BĒRZAUNES PAGASTS

Pašdarbības kolektīvi: 9 (174 dalībnieki) – vīru koris 
“Gaiziņš”, 1.–4. klašu bērnu deju kolektīvs “Pūpēdītis”, 3.–6. 
klašu bērnu deju kolektīvs “Pūpēdītis”, pirmsskolas bērnu deju 
kolektīvs “Pūpēdītis”, jauniešu deju kolektīvs, vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Atāls”, amatierteātris “Priekā”, tēlotājmākslas un 
rokdarbu pulciņš, pasaules deju grupa “Oreo”, līnijdeju grupa 
“Rainbow”, sieviešu deju kopa “Vienmēr”.

Nozīmīgākie pasākumi: Agneses Egliņas, Marlēnas Keines 
un Mihaila Čuļpajeva koncertprogramma “Dienvidu saules pro-
menāde”, koklētāju Andas Eglītes, Līgas Griķes, Daces Priedītes 
un akordeonista Artūra Novika koncertprogramma “Gaisma. 
Kokle. Akordeons”. 

2020. gadā turpinās 2018. gadā uzsāktais Sauleskalna 
tautas nama renovācijas process. Pasākumi notiek Bērzaunes 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Bērzaunes pagasta estrādē “Aiz-
vējš” un pie Sauleskalna tautas nama.

DZELZAVAS PAGASTS

Pašdarbības kolektīvu skaits: 5 (64 dalībnieki) – sieviešu 
vokālais ansamblis “Variants”, jauniešu deju kolektīvs “Dzelza-
vas”, latviešu deju grupa “Dzeldes”, līnijdeju grupa “Silver Step” 
un amatierteātris. 

Spilgtākie un plašāk apmeklētie pasākumi: latviešu deju 
grupas “Dzeldes” 20 gadu jubilejas pasākums, Vokālā ansam-
bļa “Variants” 25 gadu jubilejas koncerts. Kā jauna tradīcija ru-
denī tika ieviests Īslugu teātra festivāls “Dzelzīši 2020”.

KULTŪRAS UN TAUTAS NAMI MADONAS NOVADĀ
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KALSNAVAS PAGASTS

Pašdarbības kolektīvu skaits: 9 (118 dalībnieki) – vīru vokā-
lais ansamblis “Kalsnava”, sieviešu vokālais ansamblis “Vīzija”, 
sieviešu koris “Silvita”, bērnu deju kolektīvi 1–4. kl., jauniešu 
deju kolektīvs “Kalsnava”, senioru deju kolektīvs “Jāņukalns”, 
dāmu deju grupa “Magnolija”, folkloras kopa “Vesetnieki”.

Nozīmīgākie pasākumi: Kalsnavas pagasta svētki ar dažā-
dām aktivitātēm nedēļas garumā. Sakarā ar COVID-19 lieli pa-
sākumi netika organizēti.

LAZDONAS PAGASTS

Kolektīvu skaits: 2 (27 dalībnieki) – rokdarbu pulciņš “Rota”, 
Sieviešu klubiņš “Smaidas”. Nozīmīgākie pasākumi: “Gaismas 
ceļš”, Lieldienu zaķa pārsteigums. 

LIEZĒRES PAGASTS

Pašdarbības kolektīvu skaits: 5 (47 dalībnieki) – sieviešu 
ansamblis „Lira”, amatierteātris „LiNaTe”, tautas deju kolektīvs, 
dāmu deju grupa „Jautrās mājsaimnieces”, bērnu vokāli instru-
mentālais ansamblis „Draugi”.

Nozīmīgākie pasākumi: Notika piecas tematiskas orientēša-
nās spēles – Lieldienu, Maija svētku, Līgo, Rudens un Ziemas 
spēle. Lielākais un apmeklētākais pasākums – tradicionālie 
“Svētki Noriņā” pēc kapusvētkiem. 

ĻAUDONAS PAGASTS

Pašdarbības kolektīvu skaits: 4 (78 dalībnieki) – senioru 
deju kolektīvs “Divi krasti”, vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Grieze”, jauktais koris “Lai top!”, amatierteātris. Kultūras namā 
darbojas arī sieviešu klubiņš “Mežrozīte”.

 2020. gada septembrī izveidoti divi jauni kolektīvi – Bēr-
nu vokālais ansamblis un pūtēju kvartets. Abi jaunie kolektīvi 
paspēja piedalīties kādā pasākumā. Pūtēju kvartets kuplināja 
A.Eglītim veltīto pasākumu, bet vokālais ansamblis piedalījās 
Valsts svētkiem veltītā video sveicienā.

Atļautajā periodā visi kolektīvu vadītāji ar saviem kolektīvu 
dalībniekiem organizēja individuālās nodarbības.

Nozīmīgākie pasākumi: 2020. gadā Ļaudonas kultūras 
namā notika dažādi pasākumi – dažādām vecuma un sociāla-
jām iedzīvotāju grupām. 

2020. gada 1. augustā Ļaudonas pagasta svētki, 21. no-
vembrī atzīmēja Andreja Eglīša dzimšanas dienu. Decembrī bija 
noorganizētas dažādas Ziemassvētku akcijas – “Izgaismosim 
Ļaudonu”, “Ziemassvētku sajūta Ļaudonā”, “Tikšanās ar Zie-
massvētku Vecīti”.

MADONAS PILSĒTA

Pašdarbības kolektīvu skaits: 35 (590 dalībnieki), kuri dar-
bojas Madonas pilsētas kultūras namā: 

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”, bērnu tautisko deju kolektīvs “Atspo-
le”, bērnu tautisko deju kolektīvs “Pipariņi”, folkloras kopa “Vēr-
tumnieki”, kokļu ansamblis “Rasa”, vokālā grupa “The sound 
effect”, vokāli instrumentālā jauniešu grupa, senioru deju gru-
pa “Madonas dāmas”, mūsdienu deju grupa “Aliens”, klasiskā 
deja, breika deju grupa, eksotisko deju grupa “Ugunspuķe”, 
līnijdeju grupa, jogas grupa.

Nozīmīgākie	 pasākumi:	 Jauniešu tautisko deju kolektīvu 
koncerts “Deju salūts”, senioru koru sadziedāšanās koncerts 
“Manā sirdī”, senioru dāmu deju grupu sadancošanas pasākums 
“Es šodien esmu laimīgs”, blakusnovadu pasākums “Ai, kaimiņi 
nāburdziņi”, koru sadziedāšanās “Tautasdziesmas spēks”, pasā-
kums “Neparasti parastie Madonieši”, R.Blaumaņa tautas teātra 
L.Brieža dzejas kompozīcija “No kurienes nāk dzejnieks”, Jāņu 
ielīgošana Vasaras saulgriežos, iesaiste pilsētas svētku organizē-
šanā un aktivitātēs: Madonas saksofonu kvarteta un R.Blaumaņa 
tautas teātra piedalīšanās Madonas pilsētas svētku koncertos 
“Madonas pilsētai – 94”. Madonas saksofonu kvarteta koncerts 
“Četras satikšanās” Sarkaņu pagasta Biksēres muižā  un rudens 
noskaņu koncertā Tirzas  pagasta kultūras namā.

Folkloras	kopas	“Vērtumnieki”	40 gadu jubilejas koncerts 
pasākuma “Arta diena” ietvaros Arta Kumsāra mājās Praulienas 
pagasta “Skubos”. Meteņdienas pasākums Madonas pilsētā  ar 
maskoto gājienu “Miesmeti melnaci, kur liksi gaļu”. Folkloras 
kopa “Vērtumnieki” snieguši koncertus Jāņa Krūmiņa 120 gadu 
jubilejas pasākumā Bērzaunes pagastā, Madonas pensionāru 
biedrībā, Līgas Skariņas personālizstādes noslēgumā, Jāņa 
Bērziņa 90 gadu jubilejas pasākumā Madonas Novadpētniecī-
bas un mākslas muzejā, Saulgriežu pasākumā Sarkaņu pagasta 
Biksēres estrādē, Naujienas pagastā, piedalījušies teicēju pasā-
kumā “Baltica” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā.

Vokālās grupas “The sound effect”  koncerts “Zvaigžņu 
rotas” Salacgrīvas  Pilskalna estrādē. Koncerts SPIIKIIZI iz-
augsmes kafejnīcā Rīgā, koncerts Folkklubā Ala Pagrabs Rīgā. 
Piedalīšanās TV šovā “Mana dziesma”, uzstāšanās TV3 kanālā. 
Izveidoti videoklipi dziesmām “Rasa” un  “Laternu stundā”.

Madonas pilsētas kultūras nama kolektīvi piedalījušies 
26 izbraukuma koncertos.
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Madonas mākslas studija “Madona” piedalījās ar izstādēm 
Madonas pilsētas kultūras namā, kā arī ar dalībnieku personā-
lizstādi Madonas slimnīcā.

Sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību Madonas pilsē-
tas kultūras nama visu paaudžu deju kolektīvi piedalījās video-
projektā, kurā 2 mēnešu laikā tika radīti 3 deju projekti. Horeo-
grāfi izveidoja dejas, sagatavoja mācību materiālus vadītājiem, 
kuri iesaistīja dalībniekus. Katrs dejotājs tika iefilmēts atsevišķi 
un videospeciālisti to salika kopā. Tika izveidotas dejas: “Rozā 
brille”, “Madonas piecdancis”, “Div’ dzelteni kumeliņi”.

Tematiskā pasākuma “Madona laiku lokos. Brīvība” video 
materiāla izveidošana. Video ierakstu izveidošana “Ziemassvēt-
ku stāsts Madonā”.

Pasākuma “Neparasti parastie Madonieši”  tiešraide Youtu-
be kanālā “Mana Madona” un ieraksts  TV RE.

Instalāciju izveidošana pie Madonas pilsētas kultūras nama 
Lieldienās, 4. maija svētkos, Vasaras saulgriežos, Madonas pil-
sētas svētkos, Madonas pilsētas kultūras nama 85 gadu jubile-
jā, Latvijas valsts svētkos, Ziemassvētkos.

Madonas	pilsētas	kultūras	nama	filiāle	–	
kinoteātris	“Vidzeme”

Skatītākās filmas: “Klases salidojums 2”, “Pilsēta pie upes”, 
“Soniks filma”, “Uz priekšu!”, “Dūlitls”.

MĀRCIENAS PAGASTS

Pašdarbības kolektīvu skaits: 6 (63 dalībnieki) – senio-
ru ziņģu kopa “Trizulis”, rokdarbu pulciņš, sieviešu vokālais 
ansamblis “Uguntiņa”, sieviešu vokālais ansamblis “Kaļina”, 
dāmu deju grupa “Laima”, amatierteātris.

Nozīmīgākie pasākumi: Šovu deju koncerts, Masļeņica, 
Jāņu vainaga pīšana,  pensionāru ekskursija, tomātu un dāliju 
izstāde, Aronas tilta atklāšana, Ziemassvētku vecīša brau-
ciens pa pagasta centru.

MĒTRIENAS PAGASTS

Pašdarbības kolektīvu skaits: 5 (62 dalībnieki) – sievie-
šu vokālais ansamblis “LaiKā”, senioru deju kolektīvs “Mēt-
ra”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Meteņi”, amatierteātris 
“Maskarāde”, dāmu deju grupa “Saulgriezes”.

Nozīmīgākie pasākumi: Lūriņas un pianista Māra Žagara 
koncertprogramma “Par brīnumiem…”

Mētrienas pagasta svētki un pagasta iedzīvotāju izveidoto 
vides objektu izstāde Odzienas muižas parkā.

OŠUPES PAGASTS

Pašdarbības kolektīvu skaits: 6 (92 dalībnieki) – vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Degumnieki”, dāmu deju grupa “Or-
hidejas”, sieviešu vokālais ansamblis “Harmonija”, amatier-
teātris “Cits Modelis”, bērnu teātris “Mazais Modelītis”, bērnu 
deju kolektīvs “Virpulītis”.

Nozīmīgākie pasākumi: visu Degumnieku tautas nama 
pašdarbības kolektīvu uzvedums “Zvaigznīte uz zemes”, Lat-
vijas Nacionālā teātra aktiera Jura Hirša koncerts “Brīnumi 
notiek”,  Ošupes pagasta svētki, kuri, salīdzinot ar iepriek-
šējiem gadiem, bija īpaši kupli apmeklēti, 22. Karoga svētki 
O.Kalpaka dzimtas mājās “Liepsalas”, Ainara Bumbiera kon-
certs.

PRAULIENAS PAGASTS

Pašdarbības kolektīvu skaits: 8 (206 dalībnieki) – Praulie-
nas pagasta jauktais koris, deju kopa „Saikavieši”, jauniešu 
deju kolektīvs “Pinums”, bērnu tautisko deju kolektīvs „ZIG-
ZAG”, Praulienas amatierteātris, Saikavas amatierteātris, Fol-
kloras kopa “Praulīts”, pensionāru biedrība.

Nozīmīgākie pasākumi: Arta diena, koncerts ”Mēs tikā-
mies Martā”, kurā lauku kapelas “Klintaine” pavadījumā dejas 
valdzinājumam ļāvās VPDK ”Saikavieši”, JDK ”Pinums”, JDK 
”Pīne”, SDK “Klabdancis”, Cēsu tautas teātra viesizrāde “Mu-
cenieks un Muceniece”.

SARKAŅU PAGASTS

Pašdarbības kolektīvu skaits: 10 (188 dalībnieki) – pirms-
skolas bērnu deju kolektīvs “Avotiņš”, jauniešu deju kolektīvs 
“Resgaļi”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kalnagravas”, se-
nioru deju kolektīvi “Labākie gadi” un “Senči”, jauktais vokā-
lais ansamblis “Rondo”, amatierteātris “Piņģerots”, rokdarbu 
pulciņš, aušanas pulciņš, folkloras kopa “Libe”. 

Nozīmīgākie notikumi: Līgo svētku ieskandināšana pa-
gastā, Pasākumu cikls “Četras satikšanās Biksēres muižā”, 
Amatu skolas rokdarbu un aušanas studiju darbu izstādes 
multifunkcionālā centra “Logs” logos, rokdarbu un aušanas 
studiju dalība akcijā “Satiec savu meistaru”, amatierteātra 
“Piņģerots” dalība amatierteātru festivālā Ludzā, ledus – 
uguns šovs “Teragnia” pie Biksēres ezera. 

VESTIENAS PAGASTS

Pašdarbības kolektīvu skaits: 3 (30 dalībnieki) – amatier-
teātris “Aušas”, dāmu deju kopa “Almada”, vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Kadiķis”.

Nozīmīgākie pasākumi – Vestienas pagasta svētki un Vēs-
turiska video filma “Kāla ezera stāsti”.

47
Demonstrētas  

filmas

7 743
Skatītāji

187
Kino seansi
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MADONAS	NOVADA	BIBLIOTĒKA

Madonas novada bibliotēka – multifunkcionāla – Madonas  
novada pašvaldības kultūras, izglītības un  informācijas iestāde, 
kas koordinē un metodiski vada reģiona 5 pašvaldību  32 vie-
tējās nozīmes publisko bibliotēku darbu, veic metodiski konsul-
tatīvā darba funkcijas Cesvaines novadā – 2 bibliotēkām, Ērgļu 
novadā 3 bibliotēkām, Lubānas novadā 2 bibliotēkām un Vara-
kļānu novadā – 3 bibliotēkām. To paredz līgumi ar Cesvaines, 
Ērgļu, Lubānas un Varakļānu pašvaldībām par reģiona galvenās 
bibliotēkas funkciju veikšanu. Notiek sadarbība ar 22 Madonas 
reģiona skolu bibliotēkām, tajā skaitā 20 BIS Alise bibliotēkām.

2020.gada 23. oktobrī notika Madonas novada bibliotēkas 
akreditācija, kā rezultātā atkārtoti  ir piešķirts reģiona galvenās 
bibliotēkas statuss uz 5 gadiem. Akreditācijas apliecība Nr. 9B 
2020. gada 20. novembrī. 

Sākot no lasīšanas veicināšanas līdz brīvai informācijas pie-
kļuvei – Madonas novada bibliotēkā  plānotas un realizētas rīcī-
bas atbilstoši kopienas vajadzībām. Veiktās aktivitātes, organi-
zētie pasākumi  sekmē digitālo iekļaušanu, tajā skaitā izmantojot 
piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un attīstot 
iedzīvotāju digitālās prasmes, nodrošina piekļuvi pasaules kul-
tūras mantojumam un zināšanām – darbs Madonas bibliotēkā  
vērsts  uz piedāvājumu, kas palīdz sasniegt ikvienu ilgtspējīgas 
attīstības mērķi.

Covid 19 izraisītās pandēmijas apstākļos, bibliotēkas darba 
laiks tika pārkārtots, vadoties no valstī izsludinātā ārkārtas stā-
vokļa noteiktajiem ierobežojumiem.

Bibliotēka piedāvā pakalpojumus abonementā, 3 lasītavās 
un Bērnu literatūras nodaļā. 

Bibliotēkas pirmais stāvs ir pilnībā pieejams cilvēkiem  gan 
ar kustību traucējumiem, gan redzes problēmām – pie ieejas 
uzbrauktuve, telpas bez sliekšņiem, atbilstoši aprīkotas labie-
rīcības; tiek piedāvāta videolupa un telelupa, brilles ar statīvu 
(projekts “Brilles ar augstu pievienoto vērtību”), audiogrāmatas, 
skaņu ieraksti (CD formātos), arī  lasītavu piedāvājums šiem 
cilvēkiem tiek nodrošināts pirmajā stāvā. 

Tiek piedāvāts arī pakalpojums: grāmatu piegāde uz mājām. 
Šo pakalpojumu 2020. gadā izmantojuši 5 Madonas iedzīvotāji.

Saskaņā ar BIS Alise datiem 2020. gadā Madonas novada 
bibliotēkā reģistrēti 2491 lietotājs jeb 34% no pilsētas iedzīvo-
tājiem, t.sk. 818 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Reģistrēti 
40765 fiziskie apmeklējumi, no tiem – 6167 bērni un jaunieši 
līdz 18 gadiem. Virtuālo apmeklējumu skaits Madonas bibliotē-
kas vietnēs un profilos – 116023. Dienas vidējais apmeklējumu 
skaits – 163. Bibliotēkas krājums sastāda 59987 iespiedvienī-
bas, tajā skaitā 3434 jaunieguvumu eksemplāri, pieejami 89 no-
saukumu abonētie periodiskie izdevumi. Izsniegums – 62671. 
Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju – 25. Krājuma apgrozība – 
1,04. Dokumentu skaits uz vienu lasītāju – 24. Madonas novada 
bibliotēkas apmeklētājiem 2020. gadā sniegtas 4462 uzziņas. 

2020. gadā Madonas novada bibliotēkas pakalpojumu 
klāsts papildināts ar spēlēm – aktīvi strādāts pie spēļu iegādes, 
piedāvājot tās lietotājiem līdzņemšanai uz mājām. 

MADONAS NOVADA BIBLIOTĒKA  SKAITĻOS 2020. GADĀ

Bibliotēkas lietotāji
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70%   
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BIS Alise dati liecina, ka gada laikā spēles uz māju ņēmuši 
166 lietotāji.

Novitātes piedāvājumā ir: izstādes logos, konkursi sociāla-
jos tīklos “Lasītāju klubiņa” dibināšanas pasākums un pēc tam 
tā darbība WhatsApp grupā.

Līdzīgi kā iepriekšējā laika periodā, arī 2020. gadā blakus 
tradicionālajiem pakalpojumiem bibliotēka ir atpazīstama e-pa-
kalpojumu izmantošanas vieta: līdz ar Smart ID, kodu kalkula-
toru un DigiPass ieviešanu bibliotēka kļuvusi par iecienītu un 
uzticamu vietu, kur saņemt palīdzību, gūt atbalstu veicot ikmē-
neša rēķinu apmaksu, izdrukājot konta pārskatus iesniegšanai 
sociālajā dienestā. Sniegtas praktiskas apmācības, kā rīkoties 
ar mobilajiem telefoniem, kā veidot CV. Joprojām klientiem nā-
kas palīdzēt darbā ar datoru un digitālo pakalpojumu lietošanā. 
Pirmo gadu izmantojam uzskaiti gan tematisko uzziņu, attālināto 
un elektronisko uzziņu,  gan ierīču izmantošanai elektroniski. Uz-
ziņu lasītavā 2020. gadā sniegti šādi 876 pakalpojumi, 93 dato-
rapmācības. Paplašinājies bibliotēkas piedāvājuma saturiskais 
diapazons un sarežģītība. 

Pieprasīts  pakalpojums ir  3td e-GRĀMATU bibliotēka. Ar-
vien vairāk tiek piedāvātas bibliotēkas  attālinātas izmantošanas 
iespējas – autorizācijas datu izsniegšana. 2020.gadā Madonas 
novada bibliotēkā reģistrēti 367 autorizācijas datu lietotāji.

SBA kārtā  saņemti 216 nepieciešamie izdevumi no citām 
bibliotēkām, izsniegti 1230 izdevumi.

Madonas novada bibliotēkas apmeklētājiem pieejamas lat-
viskā tiešsaistes abonētā datubāze Letonika ar piekļuvi ārpus 
bibliotēkas telpām, Encyclopædia Britannica Library Edition ar 
piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām,  Lursoft laikrakstu bibliotēka 
News.lv un, Nozare.lv, LETA arhīvs. 

2020. gada novitāte – uzsākta Novadnieku datubāzes izvei-
de (ieraksti par 103 personālijām), kurā  apkopota informācija 
par novadniekiem, atspoguļoti populāru personāliju  dzīves dati, 
nodarbošanās un dzīves vieta: https://biblioteka.madona.lv/lv/
novadnieku-datubaze?id=14&leter=A

 Lai attīstītu un dažādotu bibliotēkas piedāvājumu, izstrādāti 
6 projekti, iesaistoties VKKF projektu konkursos u.c. Īpaši at-

zīmējams VKKF atbalstītais projekts “Kāpj no plaukta grāma-
ta…”: tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem Madonas reģionā”. 
Aktuālas tikšanās ar  autoriem. Plašu rezonansi guva pašval-
dības Izglītības projektu konkursā atbalstītais projekts “Dzimtu 
pētniecība – izziņas piedzīvojums”.

2020. gadā Europe Direct informācijas centra Gulbenē Ma-
donas informācijas punkts organizējis 9 aktivitātes, eksponētas 
10 izstādes, ļaujot reģiona iedzīvotājiem un ikvienam interesen-
tam iepazīt Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un citu ES in-
stitūciju komunikācijas prioritātes. Informācijas punkta apmek-
lētājiem sniegtas 76 uzziņas. Atzinību guvušas aktivitātes – EDIC 
informatīvā telts pilsētas svētku ietvaros, sadarbībā ar  Finanšu 
Ministriju  organizētā orientēšanās spēlē “Eiropa manā pilsētā”, 
šajā spēlē piedalījās 6 komandas. Digitālās nedēļas programmu  
Madonas novada bibliotēkā papildināja ceļojošā izstāde “Fake= 
Fact Info Lab”, ko izstrādājis Zviedru institūts.

Madonas novada bibliotēkas funkciju veikšanas finansēju-
mu pamatā veido Madonas novada pašvaldības piešķīrumi un 
cits finansējums: reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas daļēji 
tiek finansētas no Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu  nova-
du pašvaldībām. 96% finansējumu nodrošina Madonas novada 
pašvaldība. Cits  piesaistītais finansējums – 4%, tajā skaitā 53% 
citi piešķīrumi reģionālās bibliotēkas funkciju nodrošināšanai, 
16% piesaistītais projektu finansējums un 31% maksas pakal-
pojumu ieņēmumi.

Finansējums krājuma iegādei  no 2020. gadā bija 16245, 
kas ir 2,20 eiro uz iedzīvotāju.

Paplašinot bibliotēkas piedāvājumu, attīstīta sadarbību ar 
reģiona iestādēm un institūcijām, ilggadīgiem sadarbības part-
neriem, paralēli meklējot jaunas sadarbības iespējas, kas ļautu 
dažādot un pilnveidot bibliotēkas piedāvājumu. Regulāri tiek or-
ganizēta E-prasmju nedēļa, Bibliotēku nedēļa, Eiropas nedēļa, 
Dzejas dienas, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, tikšanās ar auto-
riem, interesantām personībām. Patiesu interesi rada Bibliotēku 
prezentējoša telts Pilsētas svētkos, EDIC projekts u.c.

Pavisam 2020. gadā Madonas novada bibliotēkā noorgani-
zēti 66 tematiskie pasākumi un aktivitātes, 81 izstāde.
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MADONAS	NOVADPĒTNIECĪBAS	UN	MĀKSLAS	MUZEJS

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs ir Mado-
nas novada pašvaldības iestāde, kura darbojas saskaņā ar 
Muzeju likumu un muzeja nolikumu.

Muzejs ir akreditēts līdz 2025. gada 21. septembrim.
Pārskata periodā muzeja darbība balstījās uz Darbības un 

attīstības stratēģiju 2020.–2024. gadam un gada darba plānu. 
Muzejs veica krājuma, pētniecības un komunikāciju un mārke-
tinga darbības analīzi  un sagatavoja  akreditācijas pieteikumu, 
2020. gada septembrī saņemot piekto reizi  akreditācijas ap-
liecību valsts atzītai muzeju darbībai. 

Kaut arī Covid pandēmija ietekmēja  muzeja  darbību, 
esam spējuši īsā laikā pielāgoties jaunajai realitātei piedāvājot 
iepazīties ar muzeja krājumu, izstādēm u.c. digitālā vidē.  

Pārskata periodā kā teritoriālā struktūrvienība muzejam 
pievienojās H.Medņa kultūrizglītības centrs Dziesmusvētku 
skola. Uzsākta jaunas kultūrvietas kā izziņas, radošuma un 
stāsta par izcilo diriģentu H.Medni un Dziesmu svētkiem at-
tīstība. 

Muzeja krājumu uz 2021. gada 1. janvāri veido 134 628 
krājuma vienības, t.sk. 92719 pamatkrājuma vienības, jaunie-
gūtās vienības – 299, t.sk. 247 pamatkrājuma vienības. 

Ar Madonas novada pašvaldības finansiālu atbalstu iepirkti 
7 priekšmeti par kopējo summu EUR 600.

Turpināts darbs pie krājuma digitalizācijas. Attālināti strādā-
jot,  muzeja speciālisti sagatavojuši un ievadījuši informācijas 
datus par 3490 krājuma vienībām, divas reizes vairāk kā 2019. 

PIEPRASĪTĀKĀS KRĀJUMA VIENĪBAS MUZEJA JAUNIEGUVUMI

Madonas novada 
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APMEKLĒTĀKIE PASĀKUMI 2020. GADĀ

Stīgu koncerts  
“Ēdenes dārzā” 10.01.2020.

Māris Čačka. Izstādes “Dialogi. Paralēles.  
Dimensijas” atklāšana 06.02.2020.

Tikšanās ar mākslinieci Līgu Skariņu.  
Divu izstāžu atklāšana. 24.06.2020.

Kultūrvēsturniekam, novadniekam  
Jānim Bērziņam – 90. 29.06.2020.

Zigmunds Šņore. Izstādes “Vidzemnieks  
no Rīgas Jūrm.las” atklāšana. 14.08.2020.

Tikšanās ar žurnālisti,rakstnieci  
Marinu Kostaņecku. 16.09.2020.

Kroļļu ģimenes izstādes  
“Skrējiens pa apli” atklāšana. 02.10.2020.
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gadā, kopumā Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā ievadī-
ti 28011 jeb 20,8% krājuma priekšmetu. Pildot valstī noteikto 
prasību par krājuma priekšmetu novērtēšanu un tā ņemšanu 
grāmatvedības uzskaitē, 2020. gadā finansiāli novērtētas 2171 
vienības par kopējo vērtību EUR 18 632,1. Pavisam novērtētas 
39 389 vienības par kopējo vērtību EUR 1 013 756.47.

Saņemot 12000 EUR atbalstu no VKKF, tika turpināta  pastā-
vīgās ekspozīcijas “Madonas novada vēsture 14.–21. gs. Zeme 
un Ļaudis. Vara, Kultūra, Reliģija” sadaļas par  okupāciju laiku 
(1940.–1990. gadi) izstrāde, īpaši izvēršot  pretošanās kustību 
un represiju tēmas. Ekspozīcijas sagatavošanai tiek izmantoti 
muzeja krājuma materiāli, kas iegūti no novada  cilvēkiem. 

Sagatavota 21 tematiskā izstāde, nozīmīgākās no kurām – 
“Ievērojamas sievietes no Madonas apkārtnes”, “Ceļā uz 1990. 
gada 4. maiju, jubilejas izstāde “J.Šūsters. Nedarbi – darbi. Fo-
togrāfijas, zīmējumi, gleznojumi, datorgrafika” “Madonas slim-
nīcai 90.” (autors R.Medne), “Madonas kultūras namam 85”. 

2020. gadā muzeja speciālisti strādāja pie 78 pētnieciskā 
darba tēmām, kā rezultātā izstrādāti un realizēti 21 tematisko 
izstāžu plāni, sagatavota 71 publikācija. 

Pavasarī sākusies Covid-19 pandēmija radīja vairākas iz-
maiņas esošajā darbā ar sabiedrību un apmeklētājiem, meklē-
jot jaunas komunikācijas formas, pastiprinot darbību virtuālajā 
vidē. Muzejs apmeklētājiem bija atvērts 236 dienas, salīdzinot 
ar 2019. gadu, par 116 dienām mazāk.  Likumsakarīgi, ka  
2020. gadā  samazinājās  apmeklētāju skaits, mazāks arī  te-
matisko  sarīkojumu un mākslas izstāžu skaits, kā arī skolēnu 
apmeklējums un muzejpedagoģisko programmu norišu skaits.

No ieplānotajiem tematiskajiem pasākumiem notika tikai 17. 
Vislielāko atsaucību piedzīvoja Dārtas Tisenkopfas un Rasas 
Kumsāres koncerts un tikšanās ar žurnālisti Marinu Kostaņecku. 

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros muzeju ap-
meklēja skolēni no Madonas un blakus novadiem. Par spīti 
Covid-19 pandēmijai, lielu atsaucību piedzīvoja muzejpedago-
ģisko programmu piedāvājums, vispieprasītākās bija “Kas ir 
pilsētbūvniecība”, “Profesijas muzejā”, “Mākslas detektīvs” un 
ceļojumu soma “Kā būvēta Madona?”, “Tikai vienu reizi”, sa-
vukārt Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuvē Sarkaņos: 
“Neba maize pate nāca”, “Kas no tā izaugs?” u.c.

2020. gadā notikusi pastiprināta komunikācija sociālajās 
platformās, īpaši Facebook (07.06.2021. tie ir 1948 sekotāju, 
2020. gada nogalē – 1607, bet  2020. gada 6. janvārī – 1121), 
lielo sekotāju skaitu atzinīgi uzteica Akreditācijas komisija, vēr-
tējot muzeja komunikācijas darbu. Sagatavotas preses relīzes 
rakstītajiem medijiem, sniegtas intervijas Vidzemes Reģionā-
lajai TV.

Papildus finansējuma piesaistei sagatavoti 6 projekti dažā-
dām VKKF programmām un mērķprogrammām, atbalstīts 1, 
par kopējo summu EUR 8000.

Madonas novada pašvaldība finansēja tehniskā projek-
ta “Vides pieejamības nodrošināšana muzeja izstāžu zālēm 
Skolas ielā 10a” izstrādi EUR 7139.  Pašvaldības piešķirtais  
finansējums 2020. gadā – EUR 235609.66 ir devis iespēju 
realizēt pārskata periodam izvirzītos uzdevumus, tajā pašā lai-
kā pietrūkst finansējuma gan jaunu tehnoloģiju ieviešanai, gan 
iepirkumiem muzeja krājumā, gan infrastruktūras uzlabošanai.

Madonas muzeja darbība pārskata periodā tika vērsta uz 
novada teritorijā esošā materiālā un nemateriālā kultūras man-
tojuma vērtību apzināšanu, izpēti, saglabāšanu un populari-
zāciju, kā arī sabiedrības izglītošanu un izpratnes veidošanu 
par mūsu kultūras mantojuma nozīmību. 2020. gada muzeja 
darbības pārskats pieejams portālā www.kulturaskarte.lv
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IZGLĪTĪBA

Izglītības darbu Madonas novada koordinē Izglītības nodaļa. 
2020. gada pārskatu veido 2019./2020. mācību gada 2. se-
mestra un 2020./2021. mācību gada 1. semestra norises un 
apskats. 2020. gads raksturojams kā sarežģīts, ņemot vērā epi-
demioloģisko situāciju valstī, kas noteica, ka mācību process 
ilgu laiku īstenojams attālināti, kā arī ievērojama virkne vese-
lības drošības pasākumu Covid-19 izplatības ierobežošanai. 
Tika meklēti risinājumi un iespējas, sniegts atbalsts izglītības 
procesā iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu izglītības procesa 
nepārtrauktību.

2020./2021. mācību gadā Madonas novadā apmācību no-
drošina 27 pašvaldības izglītības iestādes. Madonas novada 
pašvaldības vispārizglītojošajās skolās 1. septembrī mācības 
uzsāka 2219 skolēni, pirmsskolas izglītības iestādes un grupas 
apmeklē 1210 audzēkņi. Skolas gaitas 2020. gada 1. septembrī 
uzsāka 220 pirmklasnieki. Salīdzinot statistikas datus ar iepriek-
šējā mācību gada sākumu, nedaudz ir samazinājies kopējais 
novada skolēnu skaits (mīnus 20 izglītojamie), demogrāfiskie 

rādītāji negatīvi ir ietekmējuši arī  pirmsskolas izglītojamo skaitu 
(mīnus 60 izglītojamie).

Izglītības kvalitātes nodrošināšanā, pakāpeniski ieviešot 
pilnveidoto izglītības saturu un pieeju no pirmsskolas līdz vi-
dējās izglītības posmam, izglītības iestādēm mācību procesa 
organizācijā, mācību vides nodrošināšanā un pedagogu pro-
fesionālās kompetences pilnveidē atbilstoši jauno pirmsskolas 
vadlīniju, pamatizglītības standarta un vispārējās vidējās izglītī-
bas standarta prasībām nozīmīgs ir metodiskais atbalsts. 2020. 
gadā tika izveidots jauns Mācību jomu un mācību priekšmetu 
metodisko apvienību darbības nolikums. Metodiskā darba or-
ganizācijai starpnovadu (Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, 
Varakļānu  novadu) pedagogiem darbojās  9 mācību jomas un 
26 mācību priekšmetu metodiskās apvienības. Darbu koordinē 
Izglītības nodaļa sadarbībā ar Madonas Valsts ģimnāzijas me-
todiķi. Sistemātiski tika organizēti semināri, kursi, metodiskās 
dienas izglītības iestādēs, īpaši akcentējot  pedagogu sadarbību 
pilnveidotā mācību satura plānošanā, kā arī savstarpēju stundu 

2020./2021.2019./2020.2018./2019.

1 246 1 269 1 210

1 913 1 854 1 869
372 359 333
40 35 39

1069 11791109
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vērošanu un analīzi  lietpratības (kompetenču) pieejas ieviešanā.  
Izglītības nodaļa augustā tradicionāli organizēja Skolotā-

ju konferenci. Konferencē “Informācijas tehnoloģijas izglītības 
jomā“ pedagogi iepazinās ar dažādām izglītības procesā pielie-
tojamām tehnoloģijām. 

2020. gadā pedagogu metodiskās darbības, radošās pa-
šizteiksmes veicināšanai, popularizējot savu profesionālo un 
inovatīvo darbību, tika organizēta Metodisko izstrādņu skate. 
Izvērtēšanai tika iesniegti 11 metodiskie darbi, kurus izstrādāja 
14 pedagogi. Saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu Co-
vid-19 infekcijas izplatības novēršanu  martā plānotā Pedagogu 
metodiskā darba konference tika atcelta un skates uzvarētāji tika 
noteikti, pamatojoties uz izvērtējuma 2. posma rezultātiem. 

Būtiska izglītības darbības joma ir darbs ar talantīgajiem 
skolēniem. 2020./2021. mācību gadā – organizētas 14 novadu 
apvienības olimpiādes un 1 novadu apvienības konkurss, pieda-
lījušies 280 dalībnieki (no Madonas novada – 201, Cesvaines 
novada – 24, Ērgļu novada – 12, Lubānas novada – 16, Varakļā-
nu novada – 27) no 16 izglītības iestādēm. Olimpiādēs pavisam 
96 godalgoto vietu ieguvēji (no Madonas novada 68, Cesvaines 
novada – 8, Ērgļu novada – 6, Lubānas novada – 5, Varakļānu 
novada – 9). Valsts posmā septiņi godalgoto vietu ieguvēji, tajā 
skaitā divas I vietas (angļu valodā un ZPD konferencē), četras 
II vietas (ģeogrāfijā, bioloģijā, latviešu valodā un literatūrā 8.–9. 
klašu posmā un latviešu valodā un literatūrā 11.–12. klašu pos-
mā) un viena atzinība (ekonomikā).

Izglītības nodaļa organizējusi interešu izglītības un profesio-
nālās ievirzes programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sada-
lei komisijas darbu, Madonas novada pašvaldības pedagoģiski 
medicīniskās komisijas darbību. 2020. gadā notikušas sešas 
Madonas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komi-
sijas sēdes, kurās  izvērtēts 38 izglītojamo veselības stāvok-
lis. No izvērtētajiem bērniem 32  ieteiktas speciālās izglītības 
programmas (t.sk. 14  bērniem pirmsskolas speciālās izglītības 
programma un 18 – pamatizglītības programma). Diviem sko-
lēniem ieteikta vispārējās izglītības programma ar atbalsta pa-

sākumiem. Četriem skolēniem noteikta ilgstoši slimojoša bērna 
izglītošanās mājās. 

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības 
satura centra apstiprināto 2019./2020. m.g. valsts pārbau-
dījumu grafiku Izglītības nodaļa sadarbībā ar novada izglītības 
iestādēm nodrošināja valsts pārbaudes darbu norisi. Izglītības 
nodaļa veica valsts pārbaudes darbu rezultātu apkopojumu un 
sadarbībā ar novada mācību priekšmetu metodiskajām apvie-
nībām analizēja skolēnu mācību sasniegumus, izvirzot turpmāk 
veicamos uzdevumus mācību darba pilnveidei.

Madonas novada izglītojamajiem, viņu vecākiem un peda-
gogiem ir pieejami izglītības psihologa pakalpojumi. Aktīvi tiku-
šas izmantotas klātienes un videotiešsaites individuālās konsul-
tācijas (vairāk kā 500),  kā arī sagatavoti 75 atzinumi atbalsta 
pasākumu noteikšanai izglītības iestādēs, pedagoģiski medicī-
niskajām komisijām, veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisijām, bāriņtiesai. Izglītības psihologs ir piedalījies 
vecāku sapulcēs skolās, vadītas izglītības psihologu metodis-
kās apvienības sanāksmes, veikta klases uzvedības vērošana. 
Notikusi regulāra sadarbība ar izglītības iestāžu administrāciju, 
skolu atbalsta personālu un pašvaldības Sociālo dienestu. 

2020. gadā tika organizēti un no pašvaldības budžeta fi-
nansēti: Madonas novada jauniešu projektu konkurss un Bērnu 
un jauniešu nometņu projektu konkurss. Izglītības programmu 
projektu konkursa ietvaros atbalstīti projekti par kopējo finansē-
jumu 2000,00 euro, īstenotas 13 izglītības programmas, kuras 
apmeklēja  236 dalībnieki. Bērnu un jauniešu nometņu projektu 
konkursā atbalstu saņēma 8 projekti no 9 iesniegtajiem projek-
tiem (kopējais finansējums 10000,00 eiro). Projektu realizācijas 
gaitā noorganizētas 10 nometnes: 6 dienas un 3 diennakts no-
metnes 186 dalībniekiem.

Izglītības nodaļa nodrošinājusi dalību projektā “Nodar-
bināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr. 
8.4.1.0/16/I/001. Konsultēti un mācību iestādēm noformēti pro-
jekta dalībnieku iesniegumi.  

Tiek koordinēts projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un 

  Lietuvas	Starptautiskais	SMU	Festivāls-konkurss   
1. un 2. vieta un uzvara 2 nominācijas

  Latvijas	Starptautiskais	SMU	Festivāls-konkurss   
uzvara 1 nominācijā

  ASV	vēstniecības	konkurss	“Start	Strong	3+3”  
1. vieta un brauciens uz ASV

  Jauno	uzņēmēju	dienas	–	SMU	fināls  
4 finālisti; 1. vieta pamatskolas grupā

  ASV	vēstniecības	konkurss	 
“Start	Strong	3+3”  
1. vieta un brauciens uz ASV

  Jauno	uzņēmēju	dienas	–	
SMU	fināls 
2 finālisti;  
1. vieta pamatskolas grupā

  ZIEMAS	CITS	BAZĀRS  
uzvara 3 nominācijās

  AS	SWEDBANK	konkurss	
“Biznesa	skices”   
1. vieta

2018./2019.
41  
SMU 2019./2020.28  

SMU 2020./2021.19  
SMU

SKOLĒNU MĀCĪBU UZŅĒMUMU SASNIEGUMI
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profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001. Projektā 
iesaistītas 10 izmēģinājumskolās. Ieviesti  10 karjeras attīstības 
atbalsta pasākumi, iesaistot Madonas novada skolu  506 sko-
lēnus. Sniegtas  88 individuālās karjeras konsultācijas. Projekta 
ietvaros noorganizēta Vecāku konference.

ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) 2020. gadā 
tiek īstenots 12 izglītības iestādēs – visās izglītības iestādēs, 
izņemot Madonas Valsts ģimnāziju un Dzelzavas speciālo pa-
matskolu, nodrošinot individuālos atbalsta pasākumus (pama-
tā – individuālās konsultācijas konkrētos mācību priekšmetos, 
pedagoga palīgu atbalsts, konsultatīvais atbalsts, sociālā pe-
dagoga un psihologa konsultācijas) priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas riskam pakļautajiem izglītojamajiem. Projektā 2020. 
gadā sagatavoti un īstenoti 284 individuālā atbalsta plāni, kopu-
mā ļaujot apmaksāt 5 461 stundas individuālajām konsultāci-
jām skolēniem. 2019./2020. mācību gada II semestrī projektā 
PuMPuRS nodarbināti 83 pedagoģiskie darbinieki (tajā skaitā 
atbalsta personāls – izglītības psihologi un sociālie pedagogi, 
bet 2020./2021. mācību gada I semestrī – 77. Projekta ietva-
ros 2020. gadā konkursa kārtībā atbalstīti 6 jauniešu iniciatīvu 
projekti.

2020. gadā tiek turpināta ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” atbalsta 
pasākumu plāna īstenošana 2019.–2021. plānošanas perio-
dam, kur pieejamais finansējums ir 143 691,00 euro, no kuriem 
2020. gadā 82 254,36 euro. 

Projektā nodarbināti skolu pedagogu, projekta aktivitātes 
veicot papildus saviem amata pienākumiem. Saistībā ar CO-
VID-19 ierobežojumiem izglītības jomā, projektā plānotās ak-
tivitātes tika samazinātās, ļaujot finansējumu izmantot pamatā 
tikai pedagoga palīga konsultācijām, tādēļ projektā plānoto fi-
nansējumu līdz projekta īstenošanas beigām nebūs iespējams 
pilnībā apgūt.

Veikta valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) admi-
nistrēšana Madonas novada izglītības iestādēm (lietotāju kontu 
izveide sistēmā, to administrēšana, lietotāju apmācība, izglītoja-
mo datu bāzes pārbaude, pedagogu tarifikāciju veidošana, sta-
tistikas pārskatu izveide – skolu konsultēšana u.c.). Nodrošināts 
darbs valsts pārbaudes darbu sistēmā (VPIS). Veikta izglītības 
iestāžu vadītāju novērtēšana Novērtēšanas elektroniskās veid-
lapas informācijas sistēmā (NEVIS). Nodrošināta skolu stingrās 
uzskaites dokumentācijas izsniegšana, uzglabāšana, atskaites 
sagatavošana. Administrēti pašvaldību savstarpējie norēķini par 
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem par novadā dekla-
rētajiem bērniem, kuri mācās citos novados, ar 53 pašvaldībām 
un par bērniem, kuri deklarēti citos novados, bet mācās Mado-
nas novada izglītības iestādēs, ar 48 pašvaldībām.

2020. gadā attālinātā mācību procesa laikā pašvaldība no-
drošināja ēdināšanas izdevumu segšanu izglītojamo ģimenēm: 
906 izglītojamo ģimenēm pārskaitīts finansējums, bet 322 ģi-
menes  saņēmušas regulāras  pārtikas pakas. Kā arī tika nodro-
šināta  pārtikas paku piegāde pirmsskolas 327 izglītojamajiem 
karantīnas laikā. 

SPORTS

2020. gadā Madonas novadā sakarā ar ārkārtas situā-
ciju valstī sporta pasākumu norise tika ierobežota. Iespēju 
un pieņemto noteikumu laikā, tomēr vairāki starptautiskie, 
valsts, novada un pagastu pārvalžu pasākumi Madonas no-
vada teritorijā norisinājās. Notikuši 12 novada čempionāti 
un 4 kausu izcīņas. Čempionāti norisinājušies basketbolā, 
volejbolā vīriešiem un sievietēm, pludmales volejbolā, sma-
gatlētikā, telpu futbolā, orientēšanās sportā,  makšķerēšanā, 
novusā, dambretē bērniem un jauniešiem. Kausu izcīņas 

notikušas – ielu basketbolā, orientēšanās sportā, volejbolā, 
florbolā 3x3 pieaugušajiem un jauniešiem.

Sadarbībā ar Praulienas pagasta pārvaldi, Praulienas 
pamatskolas teritorijā norisinājās 11. Madonas novada paš-
valdības darbinieku un viņu ģimenes locekļu sporta spēles, 
kurās piedalījās visu 13 pagastu un Madonas novada admi-
nistrācijas komandas, sacenšoties 9 komandu un 8 indivi-
duālajos sporta veidos.

Pašvaldību sporta bāzēs notikušas 10 starptautiska 

Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Paralimpiskās komitejas  
un Latvijas Sporta federāciju padomes organizētajā pasākumā 

“Trīs zvaigžņu balva 2020” iegūts tituls

 
“GADA	SPORTA	PAŠVALDĪBA	2020”
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mēroga un 66 Latvijas mēroga sporta sacensības futbolā, 
basketbolā, volejbolā, florbolā, distanču slēpošanā, biatlo-
nā, motosportā, enduro, supermoto, orientēšanās spor-
tā, veterānu sportā, skeitbordā, kartingā, rollerslēpošanā, 
pludmales volejbolā, kurām pašvaldība sniedza gan orga-
nizatorisko, gan finansiālo atbalstu. Pateicoties Madonas 
novada labi sagatavotajām sporta bāzēm un augsta līmeņa 
organizatoriskajam darbam jau tradicionāli notikušas sa-
censības – Pasaules kausa posms rollerslēpošanā, Retro un 
Latvijas čempionāta sacensības motokrosā, Pro-Kart, Lat-
vijas un Baltijas čempionāti kartingā. 2020. gadā Madonas 
pilsētas kartinga trasē norisinājās pasākums “Latvijas kar-
tingam 60”, kurš ieguva plašu apmeklētību gan no dalībnie-
ku, gan skatītāju, gan no kartinga veterānu puses. Latvijas 
čempionāti un kausu izcīņas biatlonā un distanču slēpoša-
nā, Latvijas čempionāti florbolā, volejbolā, basketbolā, telpu 
futbolā Latvijas jaunatnes čempionāti basketbolā, volejbolā, 
futbolā, 3. reģionālā līga futbolā, un “Tropfi reids – Signāls 
EM” sacensības apvidus automašīnām. Madonas novada 
pagastu pārvalžu teritorijās notikuši 68 sporta pasākumi 
un pagastu sporta svētki, iesaistot iedzīvotājus sporta un 
veselīga dzīvesveida aktivitātēs. Lielu atsaucību novada ie-
dzīvotāju vidū ieguvis projekts “Veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumu īstenošana  Madonas novada 
iedzīvotājiem”.

2020. gadā pašvaldība ir sniegusi finansiālu atbalstu 
42 Latvijas pieaugušo, junioru un jauniešu izlases dalībnie-
kiem – vieglatlētikā, motosportā, karatē sportā, orientēša-
nās sportā, distanču slēpošanā, rollerslēpošanā, smagatlē-
tikā, biatlonā, pludmales volejbolā, šaušanā, kartingā, kuri 
piedalījās Pasaules un Eiropas sacensībās, kā arī sporta 
spēļu komandām, kuras piedalās Latvijas čempionātos flor-
bolā, basketbolā, futbolā, volejbolā, pludmales volejbolā. 

Finansiālais atbalsts sniegts 19 sporta klubiem un bied-
rībām, sacensību organizēšanai Madonas novadā un dalībai 
sacensībās Pasaulē, Eiropā un Latvijā.

Madonas novada sportisti ar panākumiem piedalījušies 
Latvijas čempionātos vieglatlētikā, distanču slēpošanā, rol-
lerslēpošanā, biatlonā, orientēšanās sportā, motosportā, 
smagatlētikā, šaušanā, Latvijas sporta veterānu(senioru) 
57. sporta spēlēs izcīnot 1. vietu savā grupā un 6. vietu 
kopvērtējumā.

Sporta un atpūtas bāzē „Smeceres sils” ir notikušas 36 
starptautiskas, valsts mēroga, Madonas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas un Madonas novada pašvaldības organizētās 
sacensības distanču slēpošanā, biatlonā, ziemas un vasaras 
orientēšanās sportā, rollerslēpošanā, longbordā. 

2020. gadā turpinājusies infrastruktūras sakārtošana un 
uzlabošana sporta un atpūtas bāzē “Smeceres sils”, Mado-
nas mototrasē, Madonas kartinga trasē, kā arī pagastu pār-
valžu teritorijā esošajās sporta būvēs. 2020. gadā  rekons-
truētas sporta zāles Madonas Valsts ģimnāzijā un Madonas 
pilsētas vidusskolā. Turpinās darbs pie sporta infrastruktū-
ras sakārtošanas Madonas Valsts ģimnāzijā un Madonas 
pilsētas vidusskolā. 2020. gadā uzbūvēts un darbojas Ma-
donas pilsētas āra skeitparks. 2020. gadā Madonas pilsētas 
estrādes teritorijā ieklāts un darbojas āra florbola laukums. 
Madonas novada pašvaldībā 2020. gadā ir iegādājusies 
īpašumu, uz kura atrodas Madonas pilsētas stadions un ir 
uzsākti projektēšanas darbi.

2020. gadā Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas 
Sporta federāciju padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas 
rīkotajā konkursā “Trīs zvaigžņu balva”, kas ir Latvijas valsts 
augstākais apbalvojums sportā, Madonas novada pašvaldī-
ba ieguva augstāko novērtējumu un saņēma balvu “Gada 
sporta pašvaldība 2020”.

Latvijas 
valsts	mēroga	
sacensībasIk gadu – Pasaules  

kauss rollerslēpošanā 
Madonā. 

Starptautiskās	
sacensības

Novada 
čempionāti,	
kausu	izcīņas,	
skolēnu	 
sacensības

Sporta 
pasākumi	
pagastos

10 66 16 69

PASĀKUMI SPORTĀ 2020. GADĀ
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SOCIĀLĀ	PALĪDZĪBA

Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt novada ad-
ministratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām, 
ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās 
problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot at-
balsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās 
nonākušām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamat-
vajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību 
savas situācijas uzlabošanā, veikt profesionālu sociālo darbu 
ar ģimenēm, kuras audzina bērnus, kā arī attīstīt un sniegt ie-
dzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā 
darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību novērtējumu.

Madonas novada vērtība ir ģimenes ar bērniem. Līdz šim 
bērniem brīvpusdienas bija visās novada skolās, bet nu jau arī 
visiem bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes. 
Liels atbalsts tiek sniegts ģimenēm ar bērniem, piešķirot vien-
reizēju pabalstu bērnu  izglītībai ne tikai trūcīgo/maznodroši-

nāto ģimeņu bērniem (2020. gadā izmaksāti pabalsti 120 ģi-
menēm), bet arī daudzbērnu ģimenēm (2020. gadā piešķirti 
pabalsti 221 ģimenei). 

Liels atbalsts tiek sniegts ģimenēm, kurās piedzimst bēr-
niņš, dienests piešķir vienreizēju pabalstu 200 euro apmērā. 
Savukārt nākotnē (gaidām saistošo noteikumu grozījumu ap-
stiprinājumu no VARAM) tas būs 300 euro apmērā. Skaitļos 
ar izmaksātajiem pabalstiem šajā sadaļā novads izskatās šādi: 
2019. gadā dzimuši 190 bērni, izmaksāti 38000,00 euro un 
2020. gadā  dzimuši 224 bērni, izmaksāti 44800,00 euro.

Jauns atbalsta veids Madonas novada iedzīvotājiem ir mā-
jokļa pielāgošanas pabalsts, kuru piešķir personām ar funkcio-
nālajiem traucējumiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās un 
ir noteikta 1. un 2. invaliditātes grupa un bērniem ar invaliditāti 
dzīves kvalitātes uzlabošanai, piemēram, lai veiktu pašaprūpi, 
ierīkojot dušas vai vannas telpu. 

Sociālajai aprūpei un rehabilitācijai              Sociālās aprūpes centriem, pansionātiem               Sociālajiem pabalstiem

2 813 380 EUR

980 669

295 376

630 000
517 600

1 076 780

640 000 577 057

1 259 962

789 946

2019. gadā
3 109 274 EUR 3 522 202 EUR

2020. gadā 2021. gadā

IZMAKSĀTI PABALSTI
2018

Pabalstus saņēmušas 
3244 ģimenes; (4857 personas) 594 353 EUR

2019 Pabalstus saņēmušas  
3789 ģimenes (5384 personas) 616 885 EUR

Pabalstus saņēmušas  
3109 ģimenes (4644 personas) 689 776 EUR2020

FINANSĒJUMS SOCIĀLAJAI AIZSARDZĪBAI
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Dienests turpina piešķirt un izmaksāt sociālās palīdzības 
pabalstus, kas ir pamata pabalsti (GMI un mājokļa pabalsts), 
kurus nosaka normatīvie akti, kā arī citus materiālās palīdzības 
pabalstus pēc pašvaldības iniciatīvas. 2020. gadā sociālais 
dienests ir izmaksājis pabalstus 689 776,60 euro apmērā.

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests nodro-
šina sociālos pakalpojumus atbilstoši novada iedzīvotāju va-
jadzībām un saskaņā ar pašvaldības finansiālajām iespējām. 
Sociālie pakalpojumi – pasākumu kopums, kas vērsts uz to 
personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas 
grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, 
un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas 
sociālās aprūpes institūcijās.

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā 
Madonas novads nodrošina Barkavas pansionātā (42 vietas), 
Dzelzavas pansionātā (30 vietas, no tām 10 sociālās gultas), 
Ļaudonas pansionātā (32 vietas), Mārcienas pansionātā (61 
vietas) un Bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbal-
sta centrā “Ozoli”. 2020. gadā ar Madonas novada pašvaldības 
Sociālā dienesta lēmumu Madonas novada pansionātos ievie-
totas 57 personas. Kopējais novada pansionātos pakalpojumu 
saņēmušo personu skaits ir 222. Bērnu un jauniešu ārpusģime-
nes aprūpes un atbalsta centrs “Ozoli” 2020. gadā nodrošināja 
pakalpojumu 19 bērniem (vietu skaits 24 bērniem).

Pašvaldības četros pansionātos ir ieguldīts daudz ma-
teriālo līdzekļu, lai sakārtotu un uzlabotu infrastruktūru, kur 
viennozīmīgi ieguvēji ir gan klienti, gan darbinieki: Ļaudonā 
tika izbūvēts lifts, Barkavā – sakārtota ventilācijas sistēma, 
Dzelzavā – izveidotas sociālās gultas un Mārcienā – blakus 
pansionāta ēkai bijušajās pamatskolas telpās plānojam iz-
veidot Demences nodaļu, kā arī gultas vietas klientiem pēc 
smagas slimības, lai atveseļotos, ja nevar to nodrošināt mājas 
apstākļos, pat ieplānojām dažas gultas vietas paliatīvai aprū-
pei, bet šis laiks ieviesa korekcijas, un izveidojām gultas vietas 
pansionātu iemītniekiem, kuri saslima ar Covid-19. Novads ir 
uzsācis realizēt plānu – Barkavas pansionāta filiāles izveido-
šanu Rupsalā.

Sociālais dienests organizē un nodrošina aprūpes mājās 
pakalpojumu pensijas vecuma personām un personām ar 
funkcionāliem traucējumiem, kas vecuma un veselības stā-
vokļa dēļ nav spējīgas sevi aprūpēt. Šo pakalpojumu novads 
ir deleģējis biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”. Viņi 
bija liels atbalsts krīzes situācijā, kad klientus nevarējām ie-
vietot pansionātos. 2020. gadā aprūpes mājās pakalpojumu 
saņēma 266 novada iedzīvotāji. Par sociālās aprūpes mājās 
pakalpojumu klienti veic līdzmaksājumu. Trūcīgas personas 
ir atbrīvotas no līdzmaksājuma, bet maznodrošinātas – veic 
līdzmaksājumu 50% apmērā. 

                                                                                                                          

PABALSTA	MĒRĶIS ĢIMENES PERSONAS SUMMA	EUR

GMI pabalsts 180 269 76 935,19

Pabalsts maksai par ēdināšanu PII 49 77 4 264,30

Mājokļa (dzīvokļa) pabalsts 648 1180 150 732,78

Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 652 860 121 186,92

Pabalsts mācību grāmatām, kancelejas precēm 120 231 14 195,00

Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem pēc pilngadības sasniegšanas

30 30 21 278,99

Pabalsts audžuģimenēm 14 21 57 193,33

Pabalsts krīzes situācijā 23 30 3 409,84

Apbedīšanas pabalsts 58 60 16 726,55

Pabalsts jubilejā 567 634 60 250,00

Svētku pabalsts/pakalpojums invalīdiem/pensionāriem 51 52 2 600,00

Pabalsts politiski represētiem 192 199 10 100,00

Pabalsts jaundzimušo aprūpei 219 224 44 800,00

Dzīves apstākļu uzlabošanai 21 21 68 931,34

Cits pabalsts (daudzbērnu ģimenēm bērnu izglītībai) 221 535 24 075,00

Krīzes pabalsts saistībā ar Covid-19 43 115 13 097,36

	KOPĀ 3	109 4 644 689	776,60
 

PĀRSKATS PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU 2020. GADĀ
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2020. gadā pakalpojums – kāpurķēžu pacēlājs komplektā 
ar ratiņkrēslu – pēc klienta pieprasījuma sniegts 19 personām. 
Ar  3 personām ir noslēgti lietojuma līgumi par kāpurķēžu pacē-
lāja komplektā ar ratiņkrēslu  nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

Novada iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem un tiem, kuri 
pārvietojas ratiņkrēslos, tiek nodrošināts transporta pakalpo-
jums nokļūšanai uz/no ārstniecības iestādēm. Ar domes lēmu-
mu ir pieņemta jauna kārtība, kā tiek sniegts atbalsts Madonas 
novada iedzīvotājiem, ja pašu spēkiem tas nav iespējams.

Cilvēkiem ar invaliditāti tiek nodrošināti asistentu pakalpo-
jumi. Asistenta pakalpojums ir paredzēts cilvēkiem ar invalidi-
tāti (1. un 2. grupa), kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties 
ārpus mājokļa, un kuri funkcionālu ierobežojumu dēļ to nevar 
veikt patstāvīgi, piemēram, lai nokļūtu mācību, darba vietā, pa-
kalpojumu saņemšanas vietā (dienas centrā, poliklīnikā, valsts 
iestādēs u.c.). Pakalpojums līdz 40 stundām nedēļā tiek ap-
maksāts no valsts budžeta līdzekļiem. 2020. gadā Sociālais 
dienests 116 novada iedzīvotājiem ar 1. un 2. grupas invalidi-
tāti  nodrošināja valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu. 

Turpinās sadarbība ar Latvijas Sarkanā krusta Madonas 
komiteju. Madonas novada trūcīgas un maznodrošinātas 
mājsaimniecības saņēma ES pārtikas preču komplektus un 
higiēnas un saimniecības preču komplektus, ģimenes ar bēr-

niem – arī skolas piederumu komplektus.
2020. gadā savu darbību turpināja Dienas centrs “Bal-

tā ūdensroze”, kas ir reģistrēts zem nodibinājuma “Latvijas 
Evaņģēliski luteriskās baznīcas Diakonijas centrs”. Pašvaldība 
ir deleģējusi pārvaldes uzdevumu – nodrošināt sociālā atbal-
sta un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām 
personām un sociālo funkcionēšanas spēju atjaunošanas pa-
kalpojumu ar izmitināšanu grūtniecēm un jaunajām māmiņām 
ar bērniem krīzes situācijā.  Iepriekšējais gads gan ienesa dau-
dzas korekcijas, un klātienes nodarbības nebija iespējamas, 
bet centrs turpināja sniegt zupas virtuves pakalpojumus un 
higiēnas pakalpojumus (duša, pirts un veļas mazgāšana un 
žāvēšana). Projekta ietvaros tika izremontētas un iekārtotas 
telpas, bet darbību gan vēl nav uzsācis pakalpojums grūtnie-
cēm un jaunajām māmiņām ar bērniem, kuras nonākušas krī-
zes situācijā.

Ar Madonas novada pašvaldības apstiprināto kārtību, 
kādā piešķir Madonas novada pašvaldības finansētos sociālos 
pakalpojumus, terapijas – mūzikas terapija, smilšu terapija, 
montesori, logopēds, fizioterapija, siltās smiltis, ārstniecisko 
masāžu – tās saņēma 138 bērni un jaunieši. Īpašu uzmanību 
vēršam uz to, ka šos sociālos pakalpojumus var saņemt arī 
bērni un jaunieši, kuriem nav noteikta invaliditāte. 

BĒRNA IZGLĪTĪBAI 

75 eiro bērnam  
trūcīgā ģimenē,  

45 eiro bērnam 
maznodrošinātā ģimenē, 

45 eiro daudzbērnu 
ģimenēm katram 

bērnam, kurš mācās

JAUNDZIMUŠĀ 
PABALSTS
No 2021. gada  

21. aprīļa 

300 eiro  
(2020. gadā 200 eiro)

BĒRNIEM UN 
JAUNIEŠIEM 

līdz 400 eiro  
gadā 

atbalsts sociālajiem 
pakalpojumiem

(smilšu terapija, mūzikas 
terapija, mākslas terapija, siltās 
smiltis, logopēds, montesori, 

fizioterapija ergoterapeits, u.c.)

ĢIMENĒM

Sociālajā dienestā 
iespējams saņemt 
bezmaksas 

psihoemocionālo 
atbalstu:  

sociālā darbinieka un 
psihologa konsultācijas

Sadarbojoties Sociālajam dienestam  
un Bērnu klīniskās universitātes 

slimnīcas mobilajam  
Veselības aprūpes centram,  

vismaz 40 bērni  
katru mēnesi saņem  

bezmaksas vizītes  
pie speciālistiem – acu 

ārsta, neirologa, alergologa, 
gastroenterologa 

2020. gada novembrī atvērts 
atbalsta centrs  

topošajām un jaunajām 
māmiņām,  

24/7, Parka ielā 6, Madonā

FINANSIĀLAIS ATBALSTS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM
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Pašvaldībā notiek aktīvs darbs, lai Eiropas Savienības līdz-
finansēto deinstitucionalizācijas (turpmāk DI ) projektu ietvaros 
saņemtu sociālos pakalpojumus bērni un jaunieši ar funkcionā-
liem traucējumiem, kuri tiek izvērtēti, kādi pakalpojumi nepiecie-
šami. DI projekta ietvaros bērni un jaunieši un to likumiskie pār-
stāvji saņem atbalsta plānā piedāvātos sociālos pakalpojumus. 

Madonas novada pašvaldībā projekta “Vidzeme iekļauj” ie-
tvaros ir izvērtētas 32 pilngadīgas personas ar garīga rakstura 
traucējumiem. No tām 23 saņem sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumus. Sešas projektā izvērtētās  personas saņem arī Dienas 
aprūpes centra pakalpojumu kopienas centrā “Baltā ūdensroze”.

Madonas novada pašvaldībā projekta “Vidzeme iekļauj” ie-
tvaros ir izvērtēti 44 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, no 
tiem 26 saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pie dažā-
diem pakalpojumu sniedzējiem ne tikai Madonā, bet arī Cēsīs, 
Jēkabpilī, Rēzeknē, Rīgā. Projekta ”Vidzeme iekļauj” ietvaros 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus var saņemt bērna ar 

funkcionāliem traucējumiem likumiskie pārstāvji vai audžuve-
cāki, Madonā šo iespēju ir izmantojuši 11 likumiskie pārstāvji.

2020. gada novembrī, pārejot uz dzīvi sabiedrībā, divas 
personas sāka saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakal-
pojumus. Viens no klientiem saņem arī specializēto darbnīcu 
pakalpojumu. Sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi tiek 
līdz finansēti no projekta “Vidzeme iekļauj”. 

Saņemt grupu dzīvokļa pakalpojumu un pārcelties uz dzīvi 
Madonas novadā (pēc pakalpojuma izveides)  izteikušas vēl 8 
personas, kuras atrodas dažādos VSAC Latvijā.

Turpinās darbs pie infrastruktūras attīstības DI projekta ie-
tvaros, kas nodrošinās septiņus jaunus pakalpojumus. Ar šī 
projekta ieviešanu Madonas novadā tiks ļoti paplašināta un 
pilnveidota  sociālo pakalpojumu sniegšanas sistēma, nodroši-
not iespēju cilvēkiem kvalitatīvi dzīvot ārpus institūcijām. 2020. 
gadā izveidotā darba grupa aktīvi strādāja, lai DI projekts tiktu 
realizēts.

SOCIĀLĀ	DIENESTA	DARBĪBAS SKAITS

Reģistrēti  un izskatīti iesniegumi; pieņemti lēmumi 7813
Iedzīvotājiem sniegtās  klātienes konsultācijas 1472
Iedzīvotājiem sniegtas konsultācijas pa tālruni 1594
Veiktas apsekošanas dzīvesvietā 693
Neveiksmīga apsekošana 37
Veikti  reidi sadarbībā ar citām iestādēm 32
Sociālās situācijas izvērtēšana 74
Izstrādāti sociālās rehabilitācijas plāni 77
Sociālā gadījuma vadīšana 231
Starpinstitucionālās tikšanās 82
Sagatavoti atzinumi 127
Sagatavotas  vienošanās individuālajam darbam ar klientu, lai sekotu līdzi līdzdarbības 
pienākumiem sociālās situācijas uzlabošanai un pabalstu izlietošanas mērķiem

508

Nodrošināts atbalsts klienta atvešanā / aizvešanā pakalpojumu saņemšanai 119
Nepilngadīgo profilakses lietas 20
Risku novērtēšana 42
SOCIĀLĀ	APRŪPE	UN	REHABILITĀCIJA

Nodrošināts asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti 116
Veikts personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtējums īpašās kopšanas nepieciešamībai 97
Nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums 266
Nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe pansionātos Madonas novadā 222
Nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe pansionātos citos novados 9
ATBALSTA	PAKALPOJUMI	ĢIMENĒM	AR	BĒRNIEM

Psihologa pakalpojumu saņēmušas ģimenes dienestā 88
Sociālo rehabilitāciju krīzes centrā saņēmušo bērnu un pieaugušo skaits 30
Psihologa pakalpojums dzīvesvietā par Valsts līdzekļiem vardarbībā cietušām personām 9
Sociālie pakalpojumi bērniem un jauniešiem ( terapijas) par pašvaldības līdzekļiem 138

SOCIĀLĀ DIENESTA DARBS 2020. GADĀ
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Uz 2020. gada 31. decembri ārpusģimenes aprūpē atro-
das 79 novada bērni, no tiem: audžuģimenēs – 21, aizbildņu 
ģimenēs – 51,  ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabi-
litācijas institūcijās – 7 bērni. 2020. gadā ārpusģimenes aprū-
pe no jauna nodrošināta 14 bērniem. 

Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprū-
pes un atbalsta centrā „Ozoli” pārskata gada beigās uzturas  
ar bāriņtiesas lēmumu ievietoti 6 nepilngadīgie. Novadā ir 16 
audžuģimenes, kurās audzina 42 bērnus, savukārt 15 mūsu 
novada bērni ievietoti audžuģimenēs citos novados. Aizbildņa 
pienākumus veic 43 aizbildņi.

Bāriņtiesas lietvedībā ir 28 aizgādnības lietas personām ar 
ierobežotu rīcībspēju un 12 aizgādnības lietas mantojumiem.

Par 48 bāriņtiesas redzeslokā esošām ģimenēm, kurās 

netiek pietiekami nodrošināta 98 bērnu attīstība un audzināša-
na vai netiek ievērotas bērnu intereses un tiesības, bāriņtiesa 
aizvadītajā gadā  informējusi sociālos dienestus, arī citās ad-
ministratīvajās teritorijās, un citas atbildīgās institūcijas. 

Bāriņtiesā 2020. gadā ierosinātas 69 administratīvās lie-
tas. Par 11 personām bāriņtiesa iesniegusi prasības pieteiku-
mus tiesā aizgādības tiesību atņemšanai.

Par 9 gadījumiem, kad konstatēta vecāku vai citu personu 
vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vardarbī-
bu, bāriņtiesa ziņojusi Valsts policijai.

Bāriņtiesas locekļi visos pagastos izdara apliecinājumus 
un pilda citus Bāriņtiesu likuma 61. pantā minētos uzdevu-
mus. 2020. gadā pagastos kopā izdarīti 834 apliecinājumi, 
iekasēta valsts nodeva pašvaldības budžetā – 7520,46 eiro.

BĀRIŅTIESAS	DARBS

 Madonas novada bāriņtiesas (turpmāk – bāriņtie-
sa) kā Madonas novada pašvaldības izveidotas aizbildnības 
un aizgādnības iestādes darbība nodrošināta Madonas 
pilsētā un visos 14 pagastos novada teritorijā. 

2020. gadā bāriņtiesa pieņēmusi 131 lēmumus, no tiem 

126 koleģiāli lēmumi un 5 vienpersoniski pieņemti lēmumi 
par bērnu izņemšanu no vecāku ģimenes, ja konstatēti bēr-
nu veselībai vai dzīvībai bīstami apstākļi. No 2020. gadā 
pieņemtajiem bāriņtiesas lēmumiem neviens lēmums nav 
pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā. 

2020. GADĀ PIEŅEMTIE LĒMUMI

PIEŅEMTO	LĒMUMU	SKAITS	KOPĀ 131

Bērnu aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana, par prasības sniegšanu tiesā par 
aizgādības tiesību atņemšanu

35

Lēmumi pēc tiesas pieprasījuma (par aizgādību, bērnu dzīvesvietu un saskarsmes 
tiesību noteikšanu ar vecāku)

8

Lēmumi adopcijas lietās 2

Lēmumi aizbildnības lietās 25

Lēmumi lietās par bērnu ievietošanu institūcijās, uzturēšanās izbeigšanu, atļauju 
bērniem uzturēties pie vecākiem vai radiniekiem

2

Lēmumi audžuģimeņu lietās (par statusa piešķiršanu, bērnu ievietošanu audžuģimenē) 16

Par bērnu nodošanu citas personas aprūpē Latvijā 3

Par aizgādņa iecelšanu personām ar ierobežotu rīcībspēju un mantojumam 23

Par bērna mantas pārvaldību 9

Par sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas pārtraukšana un 
atjaunošana

3

Par bērna uzvārda maiņu 2

Par vecāku domstarpību izšķiršanu bērnu aizgādības jautājumos 3
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DZIMTSARAKSTU	NODAĻA

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa izveidota pama-
tojoties uz Madonas novada domes 29.10.2009. lēmumu Nr. 
13.9. Dzimtsarakstu nodaļa ir Madonas novada pašvaldības 
izveidota un padotībā esoša iestāde, kas nodrošina Pašval-
dībai nodoto autonomo un Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos paredzētā kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju un uzde-
vumu izpildi civilstāvokļa aktu reģistrēšanā, kā arī citu Pašval-
dības deleģēto jautājumu risināšanai. 

Dzimtsarakstu nodaļa atrodas  Raiņa ielā 12, Madona, Ma-
donas 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 2020. gadā reģistrēti 205 dzimšanas 
fakti, 418 miršanas fakti, 113 laulības; izsniegtas 109 atkār-
totas dzimšanas apliecības, 18 atkārtotas laulības apliecības, 
16 atkārtotas miršanas apliecības; izsniegti 297 izraksti no 
reģistriem; izsniegtas 15 izziņa par laulības noslēgšanas do-
kumentu pārbaudi; pēc citu dzimtsarakstu nodaļu pieprasījuma 
217 reģistri ievadīti vienotajā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas 
informācijas sistēmā CARIS; pieņemti 100 paternitātes atzī-
šanas iesniegumi; izdarītas 40 laulības reģistros atzīmes par 
laulības šķiršanu; izdarīti 27 reģistros ierakstu papildinājumi vai 
labojumi; sagatavoti dokumenti lēmuma pieņemšanai 9 vārda, 
uzvārda, tautības ieraksta maiņas lietās, sagatavoti 234 citi do-
kumenti nosūtīšanai, pieņemti izskatīšanai 358 citi dokumenti.

2020. gadā nodaļas arhīvs tika papildināts ar 1701 arhīva 
vienību, jo no TM Dzimtsarakstu departamenta tika pārņemtas 
glabāšanā civilstāvokļa aktu reģistru grāmatas.

Pamatojoties uz likumu “Administratīvo teritoriju un apdzī-
voto vietu likums” tika izstrādāts ziņojums par dzimtsarakstu 
sistēmas darbu jaunizveidotajā pašvaldībā.

No 2020. gada marta nodaļa darbu organizēja pamato-
joties uz Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumiem 
Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 in-
fekcijas izplatības ierobežošanai” un  Ministru kabineta 2020. 
gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu”.

Dzimšana
Dzimtsarakstu nodaļā 2020. gadā reģistrēti 205 jaundzi-

mušie – 102 zēni un 103 meitenes, tai skaitā 200 Madonas 
novada, 5 citu novadu bērni, kas ir par 29 bērniem novadā vai-
rāk nekā 2019. gadā. Visvairāk jaundzimušo reģistrēti Mado-
nas pilsētā – 75, Bērzaunes pagastā –18, vismazāk Lazdonas 
pagastā – 3. Laulībā dzimuši 102 bērni (50%), atzīta paterni-
tāte 97 bērniem (47%), nav ieraksta par tēvu 6 bērniem (3%). 

89% bērnu dzimuši ģimenēs, kurās abi vecāki ir latvieši, 
11% bērnu dzimuši jauktās ģimenēs. Jaunākais tēvs dzimis 
2002. gadā, vecākais – 1961. gadā. Jaunākā māte dzimusi 
2003. gadā, vecākā – 1972. gadā. Visvairāk dzimušo reģis-
trēts  augustā (26), vismazāk – februārī (9).

Populārākie	bērnu	vārdi
Zēniem: ARTŪRS, KĀRLIS, RALFS un TOMASS.
Meitenēm: KEITA un SOFIJA.
Neparastākie vārdi: Enzo, Niko, Rikards,  Adīne, Alīsija, 

Eiva, Fibi, Leila, Mūna.
Divi vārdi doti 12 bērniem – 6 zēniem un 6 meitenēm.

DEMOGRĀFISKĀ SITUĀCIJA MADONAS NOVADĀ  2020. GADĀ
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Laulības
2020. gadā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģis-

trētas 113 laulības, (t.sk. 3 laulības draudzēs), kas ir par 12 
laulībām mazāk nekā 2019. gadā. Visaktīvāk laulībā stājušies 
augustā – 24 pāri, bet aprīlī un novembrī vismazāk – katrā 3 
pāri.

22 laulība noslēgtas ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, 
kas ir par 4 vairāk nekā 2019. gadā. 

Pirmajā laulībā ir stājušies 69%, otrajā – 27%, trešajā – 4 % 
jaunlaulāto, piektajā – 1%.

57% laulību vīrs ir vecāks par sievu. Lielākā gadu starpība – 
vīrs 19 gadus vecāks, sieva 16 gadus vecāka. 

 Laulību	šķiršana
2020. gadā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā izda-

rītas 40 atzīmes par laulības šķiršanu, kas ir par 12 šķiršanas 
gadījumu mazāk nekā 2019. gadā. 30% laulības šķirtas tiesā,  
70% – pie notāra.  

Ilgākā laulība bija noslēgta 1980. gadā, īsākā – 2020. 
gadā. Biežāk šķirtas 1990., 2017., 2018., 2019. gadā slēgtās 
laulības.

Miršana
2020. gadā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā re-

ģistrēti 418 miršanas gadījumi t.sk. 359 mūsu novada iedzī-
votājs, kas ir par 7 mirušajiem vairāk nekā 2019. gadā, un 
59 no citām pašvaldībām. Miruši 178 vīrieši un 181 sievietes 
(Madonas novada iedzīvotāji). Visvairāk mirušo reģistrēts Ma-
donas pilsētā (100), Mārcienas pagastā (28), Sarkaņu pagas-
tā (26). Nāves cēlonis 55% gadījumos ir sirds un asinsrites 
sistēmas slimības, 21% – ļaundabīgi audzēji, 7% – elpoša-
nas sistēmas slimības, dažādi ievainojumi – 4%, pašnāvības 
– 2%, COVID-19 – 1,4%. Vecākais mirušais – 103 un 101 
gadu veci. Visvairāk mirušo reģistrēti februārī – 42, vismazāk 
septembrī – 25.
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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 pakalpoju-
miem, ziedojumi, dāvinājumi. Visa Dzimtsarakstu nodaļas 
finanšu līdzekļu aprite ir organizēta centralizēti pašvaldības 
Finanšu nodaļā. Dzimtsarakstu nodaļa finansiālās darbības 
dokumentāciju veic saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām. Dzimtsarakstu nodaļa sniedz maksas pakalpoju-
mus pašvaldības noteiktajā kārtībā. Ieņēmumi par sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem veido papildus finanšu līdzekļus, ku-
rus izlieto saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi. Dzimtsaraks-
tu nodaļa ieņēmusi: valsts nodevas – 2858,71 eiro, pašvaldī-
bas nodevas – 600 eiro, maksas pakalpojumi – 2864,89 eiro, 
kopā 6323,42 eiro.

Personāls
Dzimtsarakstu nodaļā 2020. gadā notika amata vienību sa-

mazināšana par 1 vienību. No marta nodaļā strādā trīs darbinie-
ki: vadītājs, dzimtsarakstu speciālists, apkopēja uz 0,5 slodzi. 
Dzimtsarakstu nodaļas darbu vada un organizē Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītājs, kas rīkojas saskaņā ar darba līgumu un amata 
aprakstu, atbilstoši LR normatīvo aktu, Nolikuma prasībām.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai un speciālistei ir valsts 
amatpersonas statuss.

Vadītāja un nodaļas speciālista paraksta tiesības ir apstip-
rinātas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā. 

Darbinieces ir veiksmīgi nokārtojušas testu par zināšanu 
pārbaudi attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regu-
las (ES) 22016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko 
atceļ Direktīvu 95/46/EK Vispārīgās datu aizsardzības regulas 
prasību izpratni un šo pamatprincipu piemērošanu Madonas 
novada pašvaldības darbā.

Komunikācija	ar	sabiedrību
Sabiedrības informēšanai un izglītošanai pašvaldības mā-

jaslapā www.madona.lv ir izveidota sadaļa Dzimtsarakstu no-
daļa, kur ir ievietota kontaktinformācija, informācija par rīcību 
dzīves situācijās jautājumos par civilstāvokļu aktu reģistrāciju, 
informācija par sniegtajiem pakalpojumiem. Regulāri tiek at-
jaunota informācija par nodaļas statistiku. Informācija par no-
daļas darbu tiek ievietota pašvaldības informatīvajā izdevumā 
„Madonas Novada Vēstnesis” un laikrakstā „Stars”. 

2021.	gadā	plānotie	pasākumi:

 y turpināt darbu pie vēsturisko reģistru ievades vienotajā sis-
tēmā CARIS;

 y turpināt darbu pie pārņemto arhīva vienību sistematizēšanas;

 y sagatavot nodošanai pastāvīgā valsts glabāšanā baznīcu 
draudžu metriku grāmatas līdz 1920. gadam (ieskaitot);

 y jaunveidojamās novada Dzimtsarakstu nodaļas darbības uz-
sākšanai izstrādāt normatīvo bāzi.

Lai nodrošinātu madoniešiem informāciju par Pašvaldības 
darbu, aktivitātēm, kā arī domes pieņemtajiem lēmumiem, vei-
dotu atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem, izzinātu sabiedrības 
viedokli un lai veicinātu pilsētas attīstību, 2020. gadā Madonas 
novada pašvaldība aktīvai komunikācijai ar sabiedrību ir izman-
tojusi mājas lapu www.madona.lv, pašvaldības informatīvo iz-
devumu “Madonas Novada Vēstnesis” un kontus sociālajos 
tīklos www.facebook.com, www.draugiem.lv, www.instagram.

com, www.youtube.com.
Pārskata gadā tika izdoti 9 pašvaldības informatīvie izde-

vumi „Madonas Novada Vēstnesis”, tos bez maksas izplatot 
novada iedzīvotājiem – nodrošinot katrai fiziskai un juridiskai 
personai vienu informatīvā izdevuma eksemplāru. Izdevuma 
tirāža – 10 800 eksemplāri. Informatīvie izdevumi pieejami arī 
pašvaldības administratīvajā ēkā un pagastu pārvaldēs, savu-
kārt, elektroniskā versija pieejama www.madona.lv.

KOMUNIKĀCIJA	AR	SABIEDRĪBU
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Prioritāte informatīvajā izdevumā ir pašvaldības aktuālās in-
formācijas sniegšana – domes lēmumu pārskats, publikācijas 
par pašvaldības īstenotajiem projektiem, saistošie noteikumi, 
atskats uz svarīgākajiem notikumiem, pašvaldības iestāžu ak-
tivitātes, intervijas, pašvaldības organizēto pasākumu apraksti 
un afišas u.tml. 

2020. gadā turpinājās darbs pie pašvaldības mājaslapas 
ww.madona.lv funkcionalitātes uzlabošanas, lai atvieglotu na-
vigāciju mājaslapā un padarītu to lietotājam draudzīgāku. Mā-
jaslapas apmeklētāji aktīvi izmanto komunikācijas rīku „Jautā 
pašvaldībai!” Gada laikā iesūtīti vairāk nekā 80 iedzīvotāju jau-
tājumi. Atsaucību guvusi arī mājaslapas sadaļa “Ideja attīstī-
bai!” Tajā iedzīvotāji aicināti iesniegt priekšlikumus Madonas 
novada attīstībai. Mājaslapā iespējams pieteikties tur ievietoto 
aktualitāšu apkopotai saņemšanai e-pastā. Katru piektdienu 
novada aktualitātes tiek nosūtītas ap 500 adresātiem.

Ņemot vērā apstākli, ka 2020. gadā pašvaldības darbs lie-
lākoties noritēja ārkārtējās situācijas apstākļos, pašvaldības 
komunikācija ar iedzīvotājiem galvenokārt noritēja attālināti.  
Regulāri tika sagatavoti un publiskoti (elektroniski, presē) in-
formatīvi materiāli saistībā ar pašvaldībā noteiktajiem ierobežo-
jumiem un pašvaldības sniegto atbalstu novada iedzīvotājiem. 

Statistika liecina, ka sociālie tīkli ir kļuvuši par līdzvērtīgu 
komunikācijas kanālu. Ievietojot saistošu, informatīvu un ie-
dzīvotājus uzrunājošu, mūsdienīgu saturu, Madonas novada 
pašvaldība komunikācijai ar iedzīvotājiem aktīvi izmantoja so-
ciālos tīklus: Facebook (6300 sekotāji, kas ir par aptuveni 30% 
vairāk nekā 2019. gadā), Instagram (2135 sekotāji, kas ir par 
aptuveni 25% vaitāk nekā 2019. gadā)), Draugiem.lv (3312 
sekotāji, kas ir par 2% mazāk nekā 2019. gadā ), piedāvājot 
papildu iespējas ērtāk sekot līdzi svarīgākajām aktualitātēm no-
vadā. Sociālo tīklu konti ir izveidoti arī Madonas novada pašval-
dības Tūrisma informācijas centram, kā arī citām pašvaldības 
iestādēm – Madonas pilsētas kultūras namam un Madonas ki-
noteātrim “Vid zeme”, Madonas Novadpētniecības un mākslas 
muzejam un Madonas novada bibliotēkai.  

Madonas novada pašvaldība pārskata gadā turpināja sa-
darbību ar “Vidzemes televīziju” (izveidoti vairāk nekā 120 vi-
deo sižeti un tematiskie raidījumi). “Vidzemes televīzijas” vei-
doto video sižetu, kā arī citu pašvaldības veidoto video arhīvs 
skatāms sociālajā tīklā Youtube un pašvaldības mājaslapā. 

Pašvaldībai ir izveidojusies sekmīga sadarbība ar reģionālo 
laikrakstu “Stars”, kas regulāri atspoguļoja novada aktualitātes, 
kā arī nepieciešamības gadījumā tiek izmantoti citi reģionālie 
un nacionālie plašsaziņas līdzekļi.

Nepastarpinātai komunikācijai domes deputāti, kad epide-
mioloģiskā situācija valstī to pieļāva, rīkoja individuālas tikša-
nās ar iedzīvotājiem. Domes lēmumu teksts un domes sēžu 
audio ieraksti pieejami pašvaldības mājaslapā.  

Lai nostiprinātu atgriezenisko saiti ar sabiedrību un sniegtu 
skaidrojumu jautājumos, kas skar iedzīvotāju ikdienu, pašval-
dība organizēja aptaujas, sabiedriskās apspriedes un pašvaldī-
bas amatpersonu tikšanās ar novada iedzīvotājiem, kas, ņemot 
vērā ārkārtējo situāciju, galvenokārt noritēja neklātienē, izman-

tojot tiešsaistes rīkus. Sabiedrības viedoklis interaktīvu aptauju 
veidā tika izzināts gan vaicājot par pilsētā un novadā nepie-
ciešamo labiekārtojumu, gan par vides objektu uzstādīšanu. 
Dažas no iedzīvotāju idejām, kā, piemēram, augstuma atzīmju 
izveide Raiņa ielā, Madonā, drīz pēc idejas iesniegšanas tika 
realizētas. Pārējās idejas ir apkopotas un, izvērtējot pašvaldī-
bas iespējas, plānota to īstenošana. 

Ar mērķi izzināt, kā novada iedzīvotāji vērtē savas pašval-
dības darbu, pieejamo pakalpojumu kvalitāti, pēc Madonas 
novada pašvaldības pasūtījuma tirgus un sociālo pētījumu 
uzņēmums SIA “Latvijas Fakti”, septembrī veica iedzīvotāju 
aptauju – pētījumu, kurā Madonas novada iedzīvotāji tika aici-
nāti izteikt vērtējumu par visām pašvaldības pārziņā esošajām 
jomām, kā arī viedokli par citiem aktuālajiem jautājumiem. Pē-
tījums tika veikts laika posmā no 2020. gada 16. septembra 
līdz 26. septembrim, telefoniski aptaujājot 252 pēc nejaušības 
principa atlasītus Madonas novada iedzīvotājus vecumā no 18 
līdz 75 gadiem.

2020. gadā Madonas novada pašvaldība, turpināja iedzī-
vināt 2019. gada nogalē izstrādātā Madonas novada vizuālo 
identitāti. Madonas novada vizuālā identitāte sevī ietver novada 
zīmola grafisko risinājumu – “Mana Madona” un devīzi: “Esam 
augstāk!”. Izveidotais zīmols tiek izmantots gan uz novada 
reklāmas materiāliem, gan arī e-vidē. Izveidota vienota stila 
suvenīru līnija. Kaut gan Madonas novada jaunā identitāte tika 
izveidota tikai gadu iepriekš, jaunie tēla simboli – zīmols un 
sauklis – ātri nostiprinājušies sabiedrības apziņā, tos raksturo 
augsti atpazīstamības rādītāji, par ko liecina iedzīvotāju ap-
taujas dati. Jauno novada logo “Mana Madona” atpazīst 90% 
aptaujāto novada iedzīvotāju. Madonas novada jaunā vizuālā 
identitāte sabiedrībā tiek uztverta gandrīz viennozīmīgi pozitīvi. 
Tā to vērtē 86% novada iedzīvotāju.

Kā ik katru gadu – lai apzinātu un godinātu personas par 
mūža ieguldījumu un sevišķiem nopelniem Madonas novada 
labā, tā izaugsmē un attīstībā, arī 2020. gadā Madonas no-
vada pašvaldība izsludināja pretendentu pieteikšanu Madonas 
novada pašvaldības augstākajiem apbalvojumiem – pateicības 
rakstiem, atzinības rakstiem un goda diplomam. Novembrī katrs 
apbalvotais tika individuāli godināts, kā arī tika izveidots īpašs, 
apbalvotajiem veltīts svētku koncerts, ko pārraidīja “ReTV”, ie-
dzīvotāji to varēja vērot pašvaldības sociālo tīklu kontos. 

2020. gadā nodrošināta komunikācija un organizatorisks 
atbalsts visos lielākajos pilsētā un novadā notiekošajos  pa-
sākumos, tostarp Madonas pilsētas svētkos.  Īpaša iesaiste, 
nodrošinot visas nepieciešamās mārketinga aktivitātes, bija 
pērn augustā Latvijā lielākā starptautiska mēroga sporta pasā-
kuma – Pasaules kausa rollerslēpošanā – norisē, kurā tika no-
drošināts arī atbalsts mediju un sportistu akreditācijas centrā.

Ar mērķi veicināt Ziemassvētku laikam un Jaunā gada te-
matikai atbilstošas noskaņas radīšanu pilsētā un pagastos, 
2020. gada nogalē pēc sešu gadu pārtraukuma Madonas no-
vada pašvaldība atjaunoja tradīciju rīkot konkursu “Skaistākais 
Ziemassvētku noformējums”, kurā tika pieteikti 32 objekti – 17 
Madonas pilsētā un 15 novada pagastos.



STRATĒĢIJAS	IEVIEŠANAS	
NOVĒRTĒJUMS
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Madonas novada pašvaldībā 2020. gadā tika izstrādāti vai-
rāki attīstības plānošanas dokumenti, kuru izstrādes procesā 
sabiedrība varēja izteikta savus priekšlikumus un redzējumu 
par Madonas novada turpmāko attīstību.

 Informācija par sabiedrības līdzdalības pasākumiem tika 
publicēta Madonas novada pašvaldības mājaslapā www.
madona.lv sadaļā “Novada attīstības plānošanas dokumen-
ti” un sadaļā “Aktualitātes”, pašvaldības novada bezmaksas 
informatīvajā izdevumā “Madonas Novada Vēstnesis”, kā arī 
reģionālajā laikrakstā “Stars”, ar visu aktuālo informāciju par 
teritorijas attīstības plānošanu Madonas novadā varēja iepa-
zīties sistēmā – TAPIS (Teritorijas attīstības plānošanas infor-
mācijas sistēma). Publiskai apspriešanai nodoto materiālu ap-
skate tika nodrošināta Madonas pašvaldības administrācijas 
ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā. Rakstiskus 
priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojumiem un to 
vides pārskatiem varēja iesniegt Madonas novada pašvaldībā, 
Saieta laukumā 1, 101. kab., Madonā, LV-4801 vai elektro-
niski pa e-pastu: pasts@madona.lv, termiņus nosakot katram 
plānošanas dokumentam atsevišķi atbilstoši to izstrādes no-
sacījumiem. 

Lokālplānojumu izstrādes laikā 2020. gadā tika organizēta 
sabiedrības iesaiste dokumentu pilnveidošanai šādiem Terito-
rijas plānojuma grozījumiem: 

Madonas novada pašvaldības dome 2020. gada 27. feb-
ruārī apstiprināja lēmumu Nr. 84 (protokols Nr 5.,5 p.) “Par 
“Lokālplānojuma nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 65, 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 2013 un 
Rūpniecības ielā 69, zemes vienībā ar kadastra apzīmēju-
mu 7001 001 0330, Madonā, Madonas novadā, kas groza 
Madonas novada teritorijas plānojumu” redakcijas nodoša-
nu publiskajai apspriešanai. Ar informāciju par plānošanas 
dokumentu varēja iepazīties www.madona.lv, https://geo-
latvija.lv/geo/tapis#document_14946 un klātienē Mado-
nas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madonā, 214. 
kabinetā, kā arī sūtot e-pastu: ramona.vucane@madona.lv. 
Sabiedrības līdzdalības sapulce tika plānota 2020. gada 20. 
martā, plkst. 11.00, Madonas novada pašvaldības ēkā, 2. 
stāva sēžu zālē.

2020. gada 12. marta Ministru kabinets izdeva rīkojumu 
Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un noteica 
ierobežojumus publiskiem pasākumiem. Ievērojot Ministru 
kabineta 25. marta grozījumus 2020. gada 12. marta rīkoju-
mā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Mado-
nas novada pašvaldība pagarināja  apspriešanas termiņu līdz 
2020. gada  27. aprīlim. Madonas novada pašvaldība infor-
mē, ka publiskās apspriešanas sanāksme notika ārkārtējās 

	IEDZĪVOTĀJU	UN	JURIDISKO	PERSONU	LĪDZDALĪBA	
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IZSTRĀDĒ, 

APSPRIEŠANĀ UN PILNVEIDOŠANĀ

situācijas apstākļos (2020. gada 20. martā), līdz ar to netika 
nodrošināta klātienē. Tā rezultātā TAPIS sistēmā Lokālplāno-
jums nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 65, zemes vienībā 
ar kadastra apzīmējumu 7001 001 2013 un Rūpniecības ielā 
69, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0330, 
Madonā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada terito-
rijas plānojumu, tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai otrajā 
redakcijā, bez veiktām izmaiņām pirmajā redakcijā. 

Lokālplānojuma izstrādes laikā TAPIS sistēmā tika sa-
ņemts fiziskas personas ierosinājums par lokālplānojuma teri-
torijā plānotās brauktuves platumu, ierosinājums netika ņemts 
vērā, precizējams veicot īpašuma sadalīšanu zemes vienībās. 
Netika saņemti juridisko personu priekšlikumi lokālplānojuma 
izstrādei. 

Madonas novada dome, pamatojoties uz Ministru kabine-
ta noteikumiem Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem”, regulāri veic Madonas 
novada attīstības programmas 2013.–2020. gadam Investī-
ciju un Rīcību plānu aktualizāciju: 2020. gada 27. februārī pie-
ņēma Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 93 “Par 
Madonas novada investīciju plāna aktualizāciju” (protokols Nr. 
5, 14. p.) un 2020. gada 19. maijā pieņēma Madonas novada 
pašvaldības domes lēmumu Nr. 172 “Par Madonas novada in-
vestīciju plāna aktualizāciju” (protokols Nr. 10, 8. p.), aktualizējot 
Madonas novada attīstības programmas 2013.–2020. gadam 
Investīciju plānu (2018.–2020. gadam). Ar aktualizētajiem do-
kumentiem sabiedrība var iepazīties Madonas novada pašvaldī-
bas mājaslapā http://www.madona.lv sadaļā „Novada attīstības 
plānošanas dokumenti” vai Madonas novada pašvaldībā Saieta 
laukumā 1, Madonā (darba laikā).
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Pārvaldes	 Pārvaldes	 
nosaukumsnosaukums

Meža	Meža	
zemes	 zemes	 

haha

ATJ ATJ 
haha

Jaun-Jaun-
audžu	audžu	

kopšana kopšana 
haha

Kail- Kail- 
cirtes cirtes 

haha

Krajas	Krajas	
kopšana kopšana 

haha

Sanitārās Sanitārās 
Vienlaidus Vienlaidus 

haha

Sani-Sani-
tārās	tārās	
izlases izlases 

haha

Augsnes Augsnes 
gatavo šana gatavo šana 

haha

Meža	 Meža	 
inventariz. inventariz. 
sk/plat	hask/plat	ha

Madonas pilsēta 35,46 2,99 12,52 1,96 0,3

Aronas pagasts 165,47

Barkavas pagasts 16,04

Bērzaunes pagasts 203,29 6/41,26

Dzelzavas pagasts 117,72 1,34 2/62,5

Kalsnavas pagasts 50,46

Lazdonas pagasts 130,89 0,9 18,03 0,1 14,83 2,0

Liezēres pagasts 69,56 6,74

Ļaudonaspagasts 294,13

Mārcienas pagasts 12,54

Mētrienas pagasts 100,01

Ošupes pagasts 209,27

Praulienas pagasts 22,87 1/4,19

Sarkaņu pagasts 50,89

Vestienas pagasts 26,48 0,3 1/4,06

SAIMNIECISKĀ DARBĪBA PAŠVALDĪBAS MEŽA ZEMĒS 2020. GADĀ
Kopējā meža zemes platība – 1511,75 ha
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CENTRALIZĒTI ADMINISTRĒTIE INVESTĪCIJU PROJEKTI 2020. GADĀ
Par publiskajām investīcijām infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā

Nr. 
p.k.

Admini-
stratīvā	
teritorija

Projekta nosaukums
Kopējās	 
izmaksas,	 
EUR

Investēts	
(izpildīts)	
2020.		g.

Pašvaldības	budžets Valsts	budžets ES	un	citu	finanšu	
instrumenti 

Projekta 
īstenošanas	
termiņšEUR % EUR % EUR %

1. Madonas 
novads

Zivju resursu pavairošana 
Madonas novada Aronas 
pagasta Lielais Līdēris ezerā

1 391.50 1 391.50 0.00 0.00 1 391.5 100.00 0.00 0.00 25.03.2020.– 
30.10.2020.

2. Madonas 
pilsēta

"Vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana 
Madonas novadā" 
Nr.8.1.2.0/17/I/017

8 430 622.80 4 484 831.94 3 596 244.44 26.84 108 705.00 8.95 779 882.50 64.21 14.03.2018.–
31.12.2023.

3. Bērzaunes 
pagasts

“Bērzaunes pagasta 
tautas nama pārbūve un 
aprīkojuma iegāde”, ident. Nr. 
16-05-AL23-A019.2203-000016

265965.86 36 891.69 36891.69 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07.11.2016.–
20.05.2020.

4. Liezēres 
pagasts

Energoefektivitātes pasākumu 
paaugstināšana Madonas 
novada Liezēres pirmsskolas 
izglītības iestādē"

374 919.15 185 000.00 20 812.5 11.25 6 937.50 3.75 157 250.00 85.00 09.2019.

5. Praulienas 
pagasts

Autoceļa Silnieki - Dobsalas 
pārbūve un autoceļa 
Dravsala– Auziņas–Trākši 
posma pārbūve Praulienas 
pagastā, Madonas novadā

441 266.10 161 266.10 16 126.61 10.00 0.00 0.00 145 139.49 90.00 10.2020.

6. Praulienas 
pagasts

H. Medņa dzimtas mājas 
“Dzintari” atjaunošana, 
labiekārtošana

47 812.24 2 9397.20 29 397.20 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05.12.2016.–
29.06.2019.

7. Sarkaņu 
pagasts

Autoceļa Poteri–Sarkaņi, 
Sarkaņu pagastā, Madonas 
novadā pārbūve

507 183.79 290 000.00 29 000.00 10.00 0.00 0.00 261 000.00 90.00 08.2020.

8. Madonas 
pilsēta

Esošo gājēju celiņu, 
atbalstsienas un pandusa 
remontdarbi Saieta laukumā 
1, Madonā

73 354.89 41 325.89 41 325.89 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.09.2020.

9. Kalsnavas 
pagasts

 Autoceļa Lāči–Jāņukalns 
posma Kalsnavas pagastā 
Madonas novadā pārbūvei

287 099.20 203 173.41 20 317.34 10.00 0.00 0.00 182 856.07 90.00 31.08.2022.

10. Dzelzavas 
pagasts

Autoceļa Grandupes–
Bučauska posma Dzelzavas 
pagastā, Madonas novadā 
pārbūvei

63975.85 63975.85 9,175.96 10.00 0.00 0.00 54799.89 90.00 31.08.2022.

11. Dzelzavas 
pagasts

Būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzība autoceļa 
Dzelzava–Līgo Dzelzavas 
pagastā, Madonas novadā 
pārbūvei

594 020.28 352 702.41 35 270.24 10.00 0.00 0.00 317 432.17 90.00 31.08.2022.

12. Ošupes 
pagasts

Autoceļa Skaidas–Stūrmežs–
Kārklaiņi posma Ošupes 
pagastā, Madonas novadā 
pārbūvei

114 092.61 114 092.61 11 409.26 10.00 0.00 0.00 102 683.35 90.00 31.08.2022.



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2020. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

40

13. Madonas 
novads

Būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzība autoceļa 
Rikšēni–Kalnāres posma 
Kalsnavas pagastā, Madonas 
novadā pārbūvei

236 132.72 236 132.72 236 132.72 100.00 0.00 0.00 212 519.45 90.00 31.10.2021.

14. Madonas 
pilsēta

Projektēšanas darbi Madonas 
pilsētas kapličas jaunbūve, 
kolumbārija jaunbūve un kapu 
teritorijas labiekārtošana"

8 470.00 6 352.50 2,117.50 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.01.2019.–
31.12.2019.

15. Madonas 
pilsēta

EKKI projekts "Madonas 
pilsētas apgaismojuma 
nomaiņa uz LED 
apgaismojumu"

779 188.33 629 188.00 226,507.68 36.00 0.00 402 680.32 64.00 01.01.2021.–
01.02.2021.

16. Madonas 
novads

Būvprojektu izstrāde un 
autoruzraudzība projekta 
“Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas 
plāna īstenošanai Madonas 
novadā” ietvaros

113 740.18 47 436.42 12 176.93 25.67 3 244.65 6.84 31 853.55 67.15 01.01.2020.–
31.12.2022.

17. Ošupes 
pagasts

"Degumnieku lidlauka 
infrastruktūras izveide 
Madonas novada Ošupes 
pagastā"

226 967.97 157 061.83 157 061.83 69.20 70 000.00 30.80 06.09.2018.– 
01.12.2020.

18. Bērzaunes 
pagasts

Publisko ceļu izbūve uz 
kokapstrādes uzņēmumiem 
Bērzaunē projekta ieviešanai 
(ERAF)

609 703.69 186 997.58 28 404.93 15.19 6 694.52 3.58 151 898.13 81.23 01.06.2020.–
31.12.2022.

19. Madonas 
novads

Industriālās zonas, 
biznesa attīstības centra 
un uzņēmējdarbības 
infrastruktūras izveide 
Madonas novadā (ERAF)

6 773 193.56 64 500.00 64 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.08.2020.–
31.12.2021.

20. Madonas 
pilsēta

Āra skeitparka iekārtu iegāde, 
uzstādīšana Madonas hokeja 
laukumā

64 173.56 64 173.56 64 173.56 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.2020.–
01.07.2020.

21. Madonas 
novads

Virsmas apstrādes pilsētas 
ielās un Mētrienas centra iela

28 4951.00 28 4951.00 284 951.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.06.2020.–
01.10.2020.

22. Dzelzavas 
pagasts

Dzelzavas pamatskolas 
centrālapkures ierikošana

59 500.00 59 500.00 59 500.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.06.2020.–
31.08.2020.

23. Lazdonas 
pagasts

Smeceres sils ūdens 
pagādes sistēmas izbūve uz 
deponēšanas laukuma izbūvei

47 636.36 47 636.36 47 636.36 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.06.2020.–
31.08.2020.

24. Barkavas 
pagasts

Laukuma labiekārtošana pie 
Barkavas pamatskolas

21 500.00 21 500.00 21 500.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Kopā: 11446306.99 6835721.82 3769798.33 117034.00 1343271.99   

PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS MADONAS NOVADA TERITORIJĀ  
2020. GADĀ

Izmaksas būvniecībā 2020. gadā privātajā sektorā:
Fiziskās personas – 12 ar kopējām projektu realizācijas izmaksām 404 060 EUR;

Juridiskās personas – 25 ar kopējām projektu realizācijas izmaksām 10 795 501,51 EUR.



MADONAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS	FINANŠU	RESURSI	
UN	DARBĪBAS	REZULTĀTI
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PAŠVALDĪBAS	FINANSES

Informācija	par	Madonas	novada	pašvaldības	
2019.,	2020.	gada	budžeta	izpildi	
un	2021.	gada	plānu

Pašvaldības budžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmu-
mi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma no-
doklis, azartspēļu nodoklis), nenodokļu ieņēmumi (valsts un 
pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no 
depozītiem un konta atlikumiem), maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi, valsts mērķdotācijas un transfertu ieņēmumi 
no valsts un pašvaldību budžetiem.

Madonas novada pašvaldības 2020. gada ieņēmumi ir 
EUR 32 088 680. Salīdzinot ar 2019. gadu, 2020. gadā budže-
ta ieņēmumu daļa palielinājusies par EUR 387 722 jeb 1.2%.

No nodokļu ieņēmumiem 2020. gadā lielākais īpatsvars ir 
iedzīvotāju ienākuma nodoklim (turpmāk – IIN), kas sastāda 
EUR 11 414 430 jeb 35.6% no kopējiem budžeta ieņēmu-
miem. 2020. gada IIN samazinājums salīdzinājumā pret 2019. 
gadu ir EUR 1 239 500. Otrs lielākais nodokļu ieņēmums ir ne-
kustamā īpašuma nodoklis (turpmāk – NĪN). Tas 2020. gadā 
ir EUR 1 588 164. Salīdzinot ar gadu iepriekš, 2020. gadā NĪN 

apjoms ir samazinājies par EUR 66 174.
Nenodokļu ieņēmumos un maksas pakalpojumos 2020. 

gadā iekasēti EUR 1 389 298. Salīdzinot ar 2019. gadu, ne-
nodokļu ieņēmumi ir samazinājušies par EUR 164 627. Ir sa-
mazinājies ienākumu apjoms no sniegtajiem maksas pakal-
pojumiem un naudas sodiem, taču ir pieauguši ienākumi no 
pašvaldības īpašuma iznomāšanas.

Lielāko daļu no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem 
veido valsts un pašvaldību budžeta transferti. Saņemto 
transfertu apjoms 2020. gadā bija EUR 17 582 769 jeb 54.8% 
no kopējiem ieņēmumiem. Svarīgi, ka saņemto transfer-
tu apjoms salīdzinājumā ar 2019. gadu ir audzis par EUR 
1 836 932. Par EUR 594 685 ir samazinājušies ieņēmumi no 
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par dažādu pakalpju-
mu sniegšanu, taču būtiski (par EUR 2 439 191) ir audzis no 
valsts saņemto transfertu apjoms, kas ietver pašvaldību bu-
džetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda, transfertus Eiropas Savienības politikas instrumentu 
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem pro-
jektiem (pasākumiem), pārējos pašvaldības saņemtos valsts 
budžeta transfertus.

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IEŅĒMUMU STRUKTŪRA
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Ja salīdzina 2020. gada un 2021. gada sākotnējos budže-
ta plānus, tad 2020. gada sākumā ieņēmumos tika plānots 
EUR 26 068 025, bet 2021. gada budžeta plānā ir paredzēti 
EUR 25 162 984. Ir plānots budžeta ieņēmumu samazinā-
jums. Būtisku lomu šajā samazinājumā nosaka IIN nodokļa 
ieņēmumu kritums. 

Tā kā plānotie transferti (izņemot mērķdotāciju pedagoģis-
ko darbinieku darba samaksai, kura gada sākumā tiek plānota 
tikai pirmajiem 8 mēnešiem) tiek saņemti galvenokārt piesaistot 
finansējumu dažādu projektu realizācijai, tad gada sākumā nav 
iespējams precīzi prognozēt to apjomu. Ieņēmumu daļā neparā-
dās arī līdzekļi, kuri saņemti iepriekšējā gadā, bet izlietojums pa-
redzēts nākamajā gadā. Samazinājušies izdevumi atalgojumiem 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 
206 935 euro,  kapitālajiem izdevumiem  – par  1 659 128 euro.

Pašvaldības infrastruktūras attīstībai tiek piesaistīti valsts 
investīciju programmas līdzekļi, aizņēmumi no Valsts kases, 
ES struktūrfondu līdzekļi.

Madonas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudže-
ta kopējie izdevumi veidoja EUR 34 823 448. Salīdzinot ar 
2019. gadu, izdevumu apjoms 2020. gadā ir pieaudzis par 
EUR 5 849 082. Lielākais izdevumu īpatsvars budžetā ir at-
balstam izglītībai 48.78%, dzīvokļu un komunālajai saimnie-
cībai un vides aizsardzībai 21.83%, sociālajai nodrošināšanai 
9.68%, kultūrai un sportam 8.34%. Salīdzinot ar 2019. gadu, 
lielākais izdevumu pieaugums ir EUR 3 602 543 izglītībai un 

EUR 2 157 213 dzīvokļu un komunālajai saimniecībai, vides 
aizsardzībai. Par EUR 448 221 palielinās izdevumi, kas pare-
dzēti sociālajai aizsardzībai. Savukārt, 2020. gadā, salīdzinot 
ar 2019. gadu, par EUR 678 312 samazinājušies izdevumi at-
pūtai, kultūrai un reliģijai, par EUR 39 944 – veselības aprūpei.

Pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem jeb izdevumu 
veidiem, neatkarīgi no darbības nozares, 2020. gada pamat-
budžeta izdevumos lielāko īpatsvaru veido izdevumi atalgoju-
miem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām, kopā 45.7%, kapitālie izdevumi 27.2%, pakalpojumu 
apmaksa – 12.9%. 2020. gadā visvairāk ir auguši izdevumi 
kapitālajiem ieguldījumiem – par EUR 4 931 043 vairāk, salī-
dzinot ar 2019. gadu. Vēl ir vērojams pieaugums atalgojumā 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās (par 
EUR 813 970), sociālajos pabalstos (par EUR 221 964), uz-
turēšanas izdevumu transfertos (par EUR 160 052). Savukārt 
izdevumi, kas samazinājušies salīdzinājumā ar 2019. gadu, ir:

 y komandējumu un dienesta braucienu izdevumi (par EUR 
22 647),

 y materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz 
EUR 50 par 1 vienību iegāde (par EUR 372 624), 

 y nodokļu maksājumi (par EUR 7 230), 
 y kredītu procentu nomaksa (par EUR 114), 
 y subsīdijas un dotācijas (par EUR 22 578), 
 y dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un 

nav klasificēti iepriekš (par EUR 12 096).

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMU STRUKTŪRA  
PA NOZARĒM
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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA 2019., 2020. GADA IZPILDE 
UN 2021. GADA PLĀNS

Rādītāji
Izpilde	pēc	naudas	plūsmas	principa 2021.	gada	plāns 

EUR2019.		/	EUR	 2020.	/	EUR	

IEŅĒMUMI 31	700	958 32	088	680 25	162	984

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 12 653 930 11 414 430 10 573 284

Nekustamā īpašuma nodoklis 1 654 338 1 588 164 1 230 207

Azartspēļu nodoklis 92 928 23 223 20 000

Dabas resursu nodoklis  90 796 0

Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, 
valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu 6 827 3 839 2 331

Valsts (pašvaldību) nodevas un maksas pakalpojumi 1 390 300 1 171 139 1 023 080

Naudas sodi un sankcijas 4 028 2 080 2 000

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 11 648 7 391 13 655

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas,  
pārdošanas 141 122 204 849 0

Saņemtie maksājumi (transferti) 15 745 837 17 582 769 12 298 427

IZDEVUMI		PA	EKK	KODIEM 28	974	366 34	823	448 25	611	846

Atalgojumi 11 889 794 12 577 326 12 359 804

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 3 219 095 3 345 533 3 162 822

Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 33 624 10 977 14 861

Pakalpojumu apmaksa 4 329 605 4 488 947 4 924 239

Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz 
EUR 50 par 1 vienību iegāde 3 068 747 2 696 123 2 647 430

Nodokļu maksājumi 56 468 49 238 57 326

Kredītu procentu nomaksa 43 930 43 816 43 508

Subsīdijas un dotācijas 261 543 238 965 313 895

Kapitālie izdevumi 4 549 480 9 480 523 123 643

Sociālie pabalsti 1 066 926 1 288 890 1 369 318

Uzturēšanas izdevumu transferti 443 058 603 110 595 000

Dažādi izdevumi, kas nav klasificēti iepriekš 12 096 0 0

IZDEVUMI		PA	FUNKCIONĀLAJĀM	KATEGORIJĀM 28	974	366 34	823	448 25	611	846

Vispārējie valdības dienesti 2 715 704 2 901 427 2 894 457

Sabiedriskā kārtība un drošība 1 458 209 368

Ekonomiskā darbība 272 470 287 219 301 130

Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība 5 445 438 7 602 651 4 653 992

Veselība 162 769 122 825 170 662

Atpūta, kultūra, reliģija, sports 3 582 450 2 904 138 2 544 947
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Izglītība 13 385 075 16 987 618 10 930 580

Sociālā aizsardzība 2 922 214 3 370 435 3 477 202

Pašvaldību parādu darījumi 43 930 43 816 43 508

Norēķini par citu pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem 438 234 599 576 595 000

Pamatbudžeta uzturēšanas izdevumu transferts uz valsts 
budžetu 4 624 3 534 0

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IZLIETOJUMA 2019. UN 2020. GADA IZPILDE   

(pēc naudas plūsmas principa)

Rādītāji 2019.	gads	EUR 2020.	gads	EUR

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 5 652 21 061

Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem t.sk.: 5 928 25 239

Pakalpojumu apmaksa 2 328 323

Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz EUR 50  
par 1 vienību iegāde

1 548 24 132

Transferti 2 052 784

INFORMĀCIJA PAR MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS  
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

 
Rādītāji 2019.	gads	EUR 2020.	gads	EUR

Dzīvojamās ēkas 285 046 380 982

Nedzīvojamās ēkas 28 237 381 29 248 464

Transporta būves 10 793 817 11 204 668

Zeme 3 104 449 3 222 255

Inženierbūves 5 118 131 5 967 778

Pārējais nekustamais īpašums 2 254 055 1 098 635

Ieguldījuma īpašumi 4 060 632 3 933 585

Kopā 53	853	511 55	056	367

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBAS 

Nosaukums 2019.	gads	EUR 2020.	gads	EUR
SIA "Madonas slimnīca" 3 761 915 4 224 525

SIA "Kalsnavas komunālais uzņēmums” 830 786 0

SIA "Madonas siltums" 2 524 881 2 384 011

SIA "Bērzaunes komunālais uzņēmums" 2 408 744 3 442 572

SIA "Madonas namsaimnieks" 99 342 168 664

SIA  "Madonas ūdens" 6 759 832 6 849 846

Kopā 16	385	500 17	069	618
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Aizde-
vējs Mērķis

Parakstīša-
nas datums

Atmaksas 
termiņš

Līguma 
summa

Parāds	uz	
pārskata	

gada 
sākumu

Darījumi Parāds	
pārskata	
perioda 
beigās 
(2.+3.+	
5.+)

Neizmak-
sātā	daļa	
pārskata	
perioda 
beigās

palielinā-
jums	(+)

samazi-
nājums	
(-)

Valsts 
kase

AS “Madonas ūdens” 
pamatkapitāla palielināšanai 
KF projekta “Madonas 
ūdenssaimniecības attīstības 
III kārta” īstenošanai

23.07.2015 20.07.2035 39 900 38	793 0 -2 316 36	477 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta “Aktīvās 
atpūtas laukuma izveide 
Liezēres pagasta “Ozolos”” 
īstenošanai

07.07.2017 20.06.2027 29 266 20	306 0 -1 826 18	480 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta “Apkures 
un ventilācijas sistēmas 
atjaunošana muižas ēkā” 
īstenošanai

06.10.2017 20.09.2037 77 021 77	021 0 -33 474 43	547 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta “Aprīkojuma 
iegāde Dzelzavas pagasta 
kultūras namam” īstenošanai

06.10.2017 20.09.2037 36 006 27	515 0 -748 26	767 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta “Autoceļa 
Ezergaiļi–Mežāres posma 
pārbūve un autoceļa Sāviena– 
Ķunci posma pārbūve 
Ļaudonas pagastā, Madonas 
novadā” īstenošanai

07.02.2019 20.01.2039 178 444 0 178 444 0 178	444 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta “Autoceļa 
Kalnagals–Ozoliņi Ošupes 
pagastā, Madonas novadā 
pārbūve” īstenošanai

31.05.2018 20.05.2038 237 635 237	635 0 -213 674 23	961 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta “Autoceļa 
Krampāni–Sīmašas Dzelzavas 
pagastā, Madonas novadā 
posma pārbūve” īstenošanai

31.05.2018 20.05.2038 49 659 49 659 0 -42 890 6	769 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta “Autoceļa 
Krastiņi–Siliņi Dzelzavas 
pagastā, Madonas novadā 
pārbūve” īstenošanai

31.05.2018 20.05.2038 27 254 27	254 0 -22 960 4	294 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta “Autoceļa 
Poteri–Poļvarka Sarkaņu 
pagastā, Madonas novadā 
posma pārbūve”

18.12.2017 20.12.2037 189 158 188	177 0 -188 177 0 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta “Autoceļa 
Poteri–Sarkaņi Sarkaņu 
pagastā, Madonas novadā 
pārbūve” īstenošanai

07.02.2019 20.01.2039 397 162 0 289 020 0 289	020 108 142

PĀRSKATS PAR MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMIEM  
2020. GADĀ (valūta – EUR. mainīga procentu likme)
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Valsts 
kase

ELFLA projekta 
“Autoceļa Rīta iela–Krieviņi 
pārbūve un autoceļa 
Muižnieki-Krieviņi Sarkaņu 
pag., Madonas novadā posma 
pārbūve“ īstenošanai

18.12.2017 20.12.2027 108 571 108	571 0 -101 228 7	343 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta 
“Autoceļa Silnieki–Dobsalas 
pārbūve un autoceļa 
Dravsalas–Auziņas–Trākši 
posma pārbūve Praulienas 
pagastā, Madonas novadā” 
īstenošanai

07.02.2019 20.01.2039 348 345 0 240 294 0 240	294 108 051

Valsts 
kase

ELFLA projekta “Autoceļa 
Zīles–Stradi–Gribažas 
Dzelzavas pagastā, Madonas 
novadā posma pārbūve” 
īstenošanai

31.05.2018 20.12.2030 107 774 107	774 0 -96 314 11	460 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta 
“Bērnu rotaļu laukuma 
izveide Aronas pagastā” 
īstenošanai

07.07.2017 20.06.2027 20 673 11	759 0 -1 049 10	710 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta “Bērzaunes 
pagasta tautas nama pārbūve 
un aprīkojuma iegāde” 
īstenošanai

25.04.2018 20.04.2028 263 726 86	664 177 062 0 263	726 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta 
“H.Medņa dzimtas mājas 
“Dzintari”atjaunošana” 
īstenošanai

31.05.2018 20.05.2038 207 113 146	640 60 473 0 207	113 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta “J.Alunāna 
parka atjaunošana Madonas 
novada Kalsnavas pagastā” 
īstenošanai

03.04.2018 20.03.2038 178 599 178	599 0 -32 000 146 599 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta “Jauniešu 
centra izveide Sarkaņu 
pagastā “ īstenošanai

03.04.2018 20.03.2038 49 518 41	426 0 0 41	426 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta 
“Kultūrvēsturiskā mantojuma 
un amatu prasmju skolas 
pilnveidošana Sarkaņu 
pagastā” īstenošanai

03.04.2018 20.03.2038 47 386 44	560 0 0 44	560 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta 
“Ļaudonas kultūras nama 
atjaunošana” īstenošanai

01.11.2017 20.10.2037 209 856 209	856 0 -8 960 200	896 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta 
“Ļaudonas pagasta 
kultūras nama atjaunošana” 
īstenošanai

23.11.2018 20.12.2028 69 450 69	450 0 0 69	450 0
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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 37 852 13	797 0 -397 13	400 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta (Nr.18-05-
AL23-A019.2107-000001) 
‘’Degumnieku lidlauka 
infrastruktūras izveide 
Madonas novada Ošupes 
pagastā’’ īstenošanai

05.11.2019 20.10.2039 100 000 0 8 070 0 8	070 91 930

Valsts 
kase

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

29.09.2016 20.09.2036 101 532 6	874 0 -2 290 4	584 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta 
“Pašvaldības nozīmes 
koplietošanas grāvju 
41495:18 un 41495:30 
atjaunošana Madonas novada 
Liezēres pagastā” īstenošanai

01.09.2017 20.08.2037 17 705 3 355 0 -1 115 2	240 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta “Sociālo 
pakalpojumu uzlabošana 
Madonas novada Kalsnavas 
pagastā” īstenošanai

18.12.2017 20.12.2027 51 769 32	169 0 -969 31	200 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta 
“Sporta infrastruktūras 
uzlabošana Praulienas 
pagastā“ īstenošanai

03.04.2018 20.03.2038 189 555 189	555 0 -674 188	881 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta 
“Sporta laukuma izveide 
Lazdonas pagastā” 
īstenošanai

06.10.2017 20.09.2022 17 724 11 366 0 0 11 366 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta “Sporta 
pakalpojumu uzlabošana 
Barkavas pamatskolas sporta 
zālē” īstenošanai

28.06.2017 20.06.2037 141 986 130	786 0 0 130	786 0

Valsts 
kase

ELFLA projekts “Pašvaldības 
nozīmes koplietošanas 
grāvju 423133:07 un 
423133:08 pārbūve 
Madonas novada Praulienas 
pagastā”īstenošanai

29.11.2018 20.11.2038 127 692 11	506 116 186 0 127	692 0

Valsts 
kase

ELFLA projektu “Tautas tērpu 
iegāde” īstenošanai 01.09.2017 20.08.2037 121 541 44	503 0 -1 193 43	310 0

Valsts 
kase

ERAF projekta 
“Ceļa posma Madonas 
šoseja–Saukas purvs A11 
pārbūve Barkavas pagastā 
Madonas novadā” 
īstenošanai

01.06.2018 20.05.2038 78 182 76	460 0 -35 035 41	425 0
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Valsts 
kase

ERAF projekta 
“Ielu pārbūve un maģistrālās 
siltumtrases, ūdens un 
kanalizācijas vadu izbūve 
Madonā, izbūvējot piekļuves 
ceļu un nodrošinot 
sabiedriskos pakalpojumus 
uzņēmumiem” īstenošanai

25.07.2018 20.07.2038 88 961 88	961 0 -64 973 23	988 0

Valsts 
kase

ERAF projekta 
(Nr.4.2.2.0/17/I088) 
“Energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu 
uzlabošana Madonas novada 
Liezēres pirmsskolas izglītības 
iestādē” īstenošanai

19.09.2019 20.09.2039 153 168 0 132 843 0 132	843 20 325

Valsts 
kase

ERAF projekta 
(Nr.5.6.2.0/16/I/011) 
“Ielu pārbūve un lietus 
ūdeņu novades sistēmas 
izbūve industriālajā teritorijā 
Sauleskalnā, Madonas 
novadā” īstenošanai

23.07.2019 20.07.2039 194 908 0 179 544 -70 930 108	614 15 364

Valsts 
kase

ERAF projekta (Nr. 8.1.2.0/17/
I017) “Vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vides 
uzlabošana Madonas novadā” 
īstenošanai

05.08.2019 20.07.2039 2 369 244 0 300 000 0 300	000 2 069 244

Valsts 
kase

ERAF projekts “Publisko 
interneta pieejas punktu 
attīstība Madonas novadā”

20.02.2015 20.12.2034 20 299 9 945 0 -612 9 333 0

Valsts 
kase

KPFI projekts “Madonas 
bērnu un jaunatnes sporta 
skolas LED apgaismojuma 
izveide”

23.04.2015 20.04.2035 44 029 14 916 0 -904 14	012 0

Valsts 
kase

LFLA projekta “Autoceļa 
Rupsala–Raudupe Ošupes 
pagastā, Madonas novadā 
pārbūve”īstenošanai

17.07.2018 20.07.2038 337 999 251	202 86 797 -310 444 27	555 0

Valsts 
kase

LFLA projekta “Bērzaunes 
pagasta tautas nama 
pārbūve un aprīkojuma 
iegāde”īstenošanai

15.06.2017 20.06.2021 5 143 3	960 0 -1 584 2	376 0

Valsts 
kase

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

15.12.2015 20.12.2020 23 800 11	200 0 -5 600 5	600 0

Valsts 
kase

SIA “Barkavas KPS” 
pamatkapitāla palielināšana 
ERAF projekts “Madonas 
novada Barkavas 
pagasta Barkavas ciema 
ūdenssaimniecības attīstība, 
II kārta”

26.06.2015 20.06.2035 105 817 101	244 0 -6 136 95	108 0
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Valsts 
kase

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

11.11.2015 20.11.2035 29 070 27	132 0 -1 596 25	536 0

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 71	544 0 -4 336 67	208 0

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 87	904 0 -5 248 82	656 0

Valsts 
kase

SIA “Ošupes KU” 
pamatkapitāla palielināšanai 
ERAF projekta “ Madonas 
novada Ošupes ciema 
ūdenssaimniecības attīstība” 
īstenošanai

23.07.2015 20.07.2035 37 638 36	582 0 -2 184 34	398 0

Valsts 
kase

SIA “Sarkaņu komunālais 
uzņēmums” pamatkapitāla 
palielināšanai 
ERAF projekta “Madonas 
novada Sarkaņu pagasta 
Poļvarkas ciema 
ūdenssaimniecības 
attīstība” īstenošanai

23.07.2015 20.07.2035 36 413 35	376 0 -2 112 33	264 0

Valsts 
kase

Būvprojekta 
“Energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu 
uzlabošana Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolā” 
izstrādei

11.10.2018 20.09.2023 20 116 20	116 0 -2 356 17	760 0

Valsts 
kase

Investīciju projektu īstenošanai 
(saistību pārjaunojums) 10.05.2018 20.12.2039 8 485 282 8	063	236 0 -799 196 7	264	040 0

Valsts 
kase

Investīciju projektu īstenošanai 
(saistību pārjaunojums) 10.05.2018 20.12.2034 3 903 303 3	770	180 0 -394 176 3	376	004 0

Valsts 
kase

Izglītības iestādes 
investīciju projekta 
“Automātiskās 
ugunsaizsardzības un 
trauksmes signalizācijas 
ierīkošana Barkavas  
pagasta pārvaldes ēkās  
(Barkavas pamatskola)” 
īstenošanai

08.08.2018 20.08.2023 15 969 15 969 0 -3 354 12	615 0
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Valsts 
kase

Izglītības iestādes 
investīciju projekta “Gumijas 
seguma ieklāšana un 
labiekārtošanas darbi 
Madonas pilsētas izglītības 
iestāžu rotaļu laukumos” 
īstenošanai

11.10.2018 20.09.2038 90 000 90	000 0 0 90	000 0

Valsts 
kase

Izglītības iestāžu investīciju 
projekta “Gumijas seguma 
piegāde bērnu rotaļu 
laukumiem Madonas novada 
izglītības iestādēs” īstenošanai

08.08.2018 20.08.2038 44 093 44	093 0 0 44	093 0

Valsts 
kase

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

23.04.2015 20.04.2035 946 208 905	124 0 -54 856 850	268 0

Valsts 
kase

Prioritāra investīciju projekta 
“Īpašuma Madona, Saieta 
laukumā 2a iegāde” 
īstenošanai

17.06.2015 20.06.2035 226 200 216	414 0 -13 116 203	298 0

Valsts 
kase

Prioritārā investīciju projekta 
“SIA “Madonas siltums” 
pamatkapitāla palielināšana 
projekta “Siltumtrases izbūve 
no Dārza ielas maģistrālās 
siltumtrases līdz Ievu ielai, 
Madonā” īstenošanai

08.08.2018 20.08.2038 138 063 138	063 0 0 138	063 0

Valsts 
kase

Projekta “Apkures katlu 
nomaiņa Degumnieku 
pamatskolas katlu mājā” 
īstenošanai

23.11.2018 20.11.2028 71 148 71	148 0 0 71	148 0

Valsts 
kase

Projekta “Dzelzavas 
pamatskolas iekšējās 
elektroinstalācijas pārbūve” 
īstenošanai

17.07.2018 20.07.2028 42 556 42	556 0 -2 271 40	285 0

Valsts 
kase

Sociālo iestāžu investīciju 
projekta “Apkures sistēmas 
ierīkošana sociālās aprūpes 
centra ēkai Ošupes pagastā 
Madonas novadā” īstenošanai

09.05.2018 20.05.2023 28 277 28	277 0 -4 981 23	296 0

Valsts 
kase

Sociālo iestāžu investīciju 
projekta “Ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijas 
(pansionāta) pakalpojumu 
nodrošināšana (nekustamā 
īpašuma iegādei) “ īstenošanai

31.05.2018 20.05.2028 15 700 15	700 0 -1 250 14	450 0

Valsts 
kase

Sociālo iestāžu investīciju 
projekta “Lifta izbūve 
bērnudārza ēkai Ļaudonas 
pansionāta vajadzībām” 
īstenošanai

31.05.2018 20.05.2038 47 190 47	190 0 0 47	190 0

Valsts 
kase

Bērnu rotaļu laukumu iekārtu 
piegāde un uzstādīšana 
Madonas novada pirmsskolas 
izglītības iestādēs

06.10.2017 20.09.2037 239 976 239	975 0 0 239	975 0
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Valsts 
kase

Bērnu rotaļu laukumu iekārtu 
piegāde un uzstādīšana 
Sarkaņu pagasta Biksēres 
ciemā un Madonas pilsētas 
Upes skvērā un Priežu kalnā

06.10.2017 20.09.2037 129 906 129	906 0 0 129	906 0

Valsts 
kase

Ieguldījums SIA Bērzaunes 
komunālais uzņēmums 
pamatkapitālā projekta 
“Elektrotīkla pieslēguma 
ierīkošana objektā 
“Grostona–Silakalni”, 
Bērzaunes pagasts, Madonas 
novads “ īstenošanai

19.12.2018 20.12.2038 82 237 82	237 0 0 82	237 0

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 46	498 0 -2 776 43	722 0

Valsts 
kase

Investīciju projekta “Madonas 
sporta centra cokolstāva 
telpu Nr. 17, 18 vienkāršotā 
atjaunošana Gaujas ielā 13, 
Madonā “ īstenošanai

03.03.2017 20.02.2027 87 071 72	516 0 0 72	516 0

Valsts 
kase

Madonas novada 
pašvaldības izglītības iestāžu 
materiāltehniskās bāzes 
atjaunošana – jaunu datoru un 
programmatūru iegāde

06.10.2017 20.09.2027 53 377 50	505 0 -5 772 44	733 0

Valsts 
kase

Mārcienas pagasta katlu 
mājas iekārtu nomaiņa un 
siltummezglu izbūve Madonas 
novada Mārcienas pagasta 
Meža ielā

15.06.2016 20.06.2036 60 396 57	960 0 -3 312 54	648 0

Valsts 
kase

Nekustamā īpašuma Alunāna 
ielā 4 Madonā iegādei

22.10.2015 20.10.2035 65 000 64	124 0 -3 772 60	352 0

Valsts 
kase

Pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai 
nepieciešamā transporta 
(autobusa) iegādei

01.11.2017 20.10.2024 44 637 44	637 0 -2 117 42	520 0

Valsts 
kase

Pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai 
nepieciešamo transportu 
(2 automašīnu) iegādei

31.01.2018 20.01.2023 55 062 55	062 0 -12 955 42	107 0

Valsts 
kase

Pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai 
nepieciešamo transportu 
iegādei

19.12.2018 20.12.2025 152 139 152	139 0 0 152	139 0

Valsts 
kase

Prioritārā investīciju 
projekta “Administratīvās 
ēkas vienkāršota fasādes 
atjaunošana Blaumaņa ielā 3, 
Madona, Madonas novads” 
īstenošanai

26.01.2016 20.01.2036 43 569 41 193 0 -2 388 38	805 0
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Valsts 
kase

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

26.01.2016 20.01.2036 70 736 66	861 0 -3 876 62	985 0

Valsts 
kase

Prioritārā 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 72	988 0 -4 112 68	876 0

Valsts 
kase

Projekta “Ēkas Parka ielā 6, 
Madonā energoefektivitātes 
paaugstināšana un 
statusa maiņa no pansionāta 
uz sociālo māju” īstenošanai

01.09.2017 20.08.2037 117 465 117	465 0 0 117	465 0

Valsts 
kase

Projekta “Mācību līdzekļu 
un aprīkojuma iegāde dabas 
zinību kabinetam A.Eglīša 
Ļaudonas vidusskolā” 
īstenošanai 

29.09.2016 20.09.2026 37 001 34	782 0 -4 489 30	293 0

Valsts 
kase

SIA Madonas siltums 
pamatkapitāla palielināšana 
projekta “Automatizēta 
granulu–šķeldas katla 
uzstādīšana Liezēres 
pagasta Liezēres ciema 
katlu mājā “

06.12.2018 20.12.2028 29 700 29	700 0 0 29	700 0

Valsts 
kase

Sociālo iestāžu investīciju 
projekta “Atjaunošanas 
būvdarbi Madonas novada 
pašvaldības Barkavas 
pansionātā”

31.01.2018 20.01.2028 87 140 87	140 0 0 87	140 0

Valsts 
kase

Tehniskā projekta 
dokumentācijas izstrādei 
projekta “Vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vides 
uzlabošana Madonas novadā 
“īstenošanai

07.07.2017 20.06.2022 91 978 91	977 0 -27 167 64	810 0

Valsts 
kase

Tehniskās dokumentācijas 
izstrādei projekta 
“Ļaudonas pagasta kultūras 
nama atjaunošana”īstenošanai

15.06.2017 20.06.2021 10 406 8	010 0 -3 204 4	806 0

Valsts 
kase

Tehniskās dokumentācijas 
izstrāde projekta 
“Energoefektivitātes 
paaugstināšana Madonas 
novada Liezēres pamatskolas 
bērnudārza ēkā” īstenošanai

15.06.2017 20.06.2021 15 004 11	550 0 -11 550 0 0

Valsts 
kase

Valsts nozīmes sporta 
infrastruktūras attīstības 
projekta “ Biatlona un 
slēpošanas bāzes “ Smeceres 
sils” attīstības projekts” 
(šautuves rekonstrukcija) 
īstenošanai

12.07.2019 20.06.2034 212 006 0 212 006 0 212	006 0

x x x x 23	356	787 17	957	287 1	980	739 -2	626	994 17	311	032 2	413	056
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PĀRSKATS PAR MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS GALVOJUMIEM   
2020. GADĀ (EUR)

Aizde-
vējs Mērķis Aizņē-

mējs

Parak-
stīšanas	
datums

Atmaksas 
termiņš

Galvo-
juma 
līguma	
summa 

Galvotā	
aizņē-
muma 
līguma	
summa 

Pārskata	
perioda 
sākumā

Darījumi Cits	sa-
mazinā-
jums/	
palieli-
nājums

Pārskata	 
perioda 
beigās

palie-
linā-
jums 
(+)

sama-
zinā-
jums 
(-)

Cita-
dele 
banka

Studējošā 
aizdevums

fiziska 
persona 16.09.2004 16.04.2020 3 415 3 415 0 0 0 0 0

Cita-
dele 
banka

Studiju aizdevums fiziska 
persona 16.09.2004 16.04.2020 2 960 2 960 0 0 0 0 0

SEB 
Banka

ERAF projekta 
realizēšana

Madonas 
siltums 

SIA
03.07.2008 29.06.2023 424 448 424 448 134	408 0 -35 371 0 99	037

SEB 
Banka

ERAF projekta 
realizēšana

Madonas 
siltums 

SIA
18.04.2007 15.04.2027 1 444 000 1 444 000 618	864 0 -95 208 15	868 539	524

SEB 
Banka

LIAA projekta 
īstenošanai

Madonas 
siltums 

SIA
02.11.2011 30.10.2026 1 509 488 1 509 488 818	640 0 -116 

948 0 701	692

SEB 
Banka

Pamatlīdzekļu 
rekonstrukcija

Madonas 
ūdens AS 09.11.2007 20.11.2020 71 144 71 144 5	929 0 -5 929 0 0

SEB 
Banka Studiju aizdevums fiziska 

persona 01.03.2011 14.05.2024 3 714 3 714 1	571 0 -340 0 1	231

SEB 
banka

Kohēzijas fonda 
projekts "Madonas 
ūdenssaimniecības 
attīstības III kārta"

Madonas 
ūdens AS 12.08.2015 20.08.2025 25 000 25 000 15	357 0 -2 777 0 12	580

SEB 
banka

Studējošā 
aizdevums

fiziska 
persona 03.10.2014 14.04.2020 6 800 6 800 68 0 -68 0 0

SEB 
banka

Studējošā 
aizdevums

fiziska 
persona 17.04.2013 28.06.2020 2 134 2 134 1	957 0 -1 957 0 0

SEB 
banka

Studējošā 
aizdevums

fiziska 
persona 24.11.2011 14.04.2023 5 122 5 122 910 0 -273 0 637

SEB 
banka

Studējošā 
aizdevums

fiziska 
persona 28.10.2013 14.08.2024 5 122 5 122 797 0 -171 0 626

SEB 
banka

studējošā 
aizdevums

fiziska 
persona 21.11.2014 14.08.2026 3 400 3 400 2	267 0 -340 0 1	927

SEB 
banka Studiju aizdevums    fiziska 

persona 24.09.2012 28.06.2020 1 387 1 387 1	272 0 -1 272 0 0

SEB 
banka Studiju aizdevums fiziska 

persona 09.10.2015 14.12.2028 5 510 5 510 5	510 0 -2 900 0 2	610

SEB 
banka Studiju aizdevums fiziska 

persona 13.09.2014 16.11.2026 2 520 2 520 1 533 0 -252 0 1	281

SEB 
banka Studiju aizdevums fiziska 

persona 17.04.2013 28.06.2020 4 162 4 162 3	815 0 -3 815 0 0

SEB 
banka Studiju aizdevums fiziska 

persona 18.10.2013 14.05.2028 5 976 5 976 5	740 0 -4 632 0 1	108

SEB 
banka Studiju aizdevums fiziska 

persona 29.10.2007 14.11.2024 3 984 3 984 1 959 0 -1 959 0 0
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SEB 
banka Studiju aizdevums fiziska 

persona 24.09.2012 28.06.2020 711 711 128 0 -128 0 0

Swed-
bank

Madonas novada 
Ošupes ciema 
ūdenssaimniecības 
attīstība

Madonas 
ūdens AS 18.09.2015 30.09.2025 31 654 31 654 21	525 0 -3 391 0 18	134

Valsts 
kase

Kohēzijas fonda 
projekta realizācija

Vidus-
daugavas 
SPAAO

13.12.2011 20.12.2031 82 498 82 498 70	902 0 0 0 70	902

Valsts 
kase

CFLA projekta 
īstenošana

Madonas 
siltums 

SIA
11.09.2020 20.06.2035 670 822 670 822 0 654 230 0 0 654	230

Valsts 
kase

CFLA projekta 
"Savienojošā 
siltumtīklu posma 
būvniecība, 
savienojot 
apdzīvotās 
vietas Dzelzava 
un Aizpurve" 
īstenošanai

Madonas 
siltums 

SIA
09.11.2018 20.09.2033 489,514 489,514 489	514 0 -9 400 0 480	114

Valsts 
kase

KF projekta "Esošās 
katlu mājas 
Madonas novada 
Dzelzavā efektivitātes 
paaugstināšana" 
īstenošanai

Madonas 
siltums 

SIA
28.11.2018 20.09.2033 593,911 593,911 593,911 0 -24,088 0 569,823

Valsts 
kase

KF projekta Nr. 
4.3.1.0/17/A/067 
"Esošās katlu mājas 
Madonas novada 
Ozolos efektivitātes 
paaugstināšana" 
īstenošanai

Madonas 
siltums 

SIA
30.07.2019 20.06.2034 569 820 569 820 569	820 0 0 0 569	820

Valsts 
kase

KF projekta 
Nr.4.3.1.0/17/A/069 
"Esošās katlu mājas 
Madonas novada 
Kusā efektivitātes 
paaugstināšana" 
īstenošanai

Madonas 
siltums 

SIA
30.07.2019 20.06.2034 755 155 755 155 755	155 0 0 0 755	155

Valsts 
kase

KF projekta 
Nr.4.3.1.0/17/A/072 
"Esošās katlu mājas 
Madonas novada 
Barkavā efektivitātes 
paaugstināšana" 
īstenošanai

Madonas 
siltums 

SIA
30.07.2019 20.06.2034 617 220 617 220 608	517 0 0 0 608	517

Valsts 
kase

KF projekta 
Nr.4.3.1.0/18A/031 
''Siltumtīklu 
izbūve Madonā '' 
īstenošanai

Madonas 
siltums 

SIA
06.09.2019 20.06.2034 603 520 603 520 603	520 0 0 0 603	520

Ziemeļu 
in-
vestīci-
jas 
banka

Siltumtrašu 
rekonstrukcija

Madonas 
siltums 

SIA
22.11.2002 04.07.2022 538 594 538 594 86	870 0 -17 374 0 69 496

     8 483 705 8 483 705 5	420	459 654 230 -328 593 15	868 5	761	964
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Madonas novada pašvaldības konsolidētais 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
Madona

Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas laiks                                                       Nr. MNP/2.1.3.1./21/1109

Par Madonas novada pašvaldības konsolidēto 2020. gada pārskatu

1. Konsolidācijā iesaistītās pašvaldības iestādes un struktūrvienības

Madonas novada pašvaldība 2020. gadā darbojās uz 2009. gada 9. jūlijā apstiprinātā
Pašvaldības nolikuma, ar grozījumiem, kas veikti līdz 2020. gada 22. decembrim, pamata.
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.
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.

2. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata gadā.
2020. gadā pašvaldība, papildus iestāžu ikdienas uzturēšanai un pakalpojumu sniegšanai
iedzīvotājiem, turpināja darbu pie 2014.–2020.gada plānošanas periodā ES fondu finansēto
projektu realizācijas. Tika veiktas iepirkumu procedūras un noslēgti un izpildīti līgumi par
novada lauku ceļu rekonstrukcijas programmā ietverto darbu veikšanu kā arī saņemts
finansējums šo projektu realizācijai. Realizējot Madonas novada izglītības iestāžu tīkla
attīstības plānu 2016.–2023. gadam tika pabeigti būvdarbi Madonas Valsts ģimnāzijas ēku
kompleksa un stadiona pārbūvei Skolas ielā 10, Madonā, kā arī uzsākti Madonas vidusskolas
pārbūves būvdarbi.

Pašvaldības pakalpojumu sniegšanas iespējas un budžeta izpildes rādītājus ļoti būtiski
ietekmēja Covid 19 vīrusa izplatība un ar to saistītie ierobežojumi.

3. Būtiskās pārmaiņas pašvaldības darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem

Saskaņā ar izstrādāto grāmatvedības uzskaites optimizācijas plānu ar 2020. gada
1.jūniju tika pabeigts grāmatvedības uzskaites centralizācijas kārtējais etaps. Visas
pagastu pārvaldes, kas līdz šim valsts ieņēmumu dienestā bija reģistrētas kā patstāvīgi
nodokļu maksātāji, tika pārreģistrētas par nodokļu maksātāja “Madonas novada
pašvaldība” struktūrvienībām. Tas nemazināja pagastu saimniecisko patstāvību
apstiprinātā budžeta ietvaros, tai pat laikā, grāmatvedības uzskaites optimizācijas

1. Konsolidācijā iesaistītās  
pašvaldības iestādes un struktūrvienības 

Madonas novada pašvaldība 2020. gadā darbojās uz 
2009. gada 9. jūlijā apstiprinātā Pašvaldības nolikuma ar gro-
zījumiem, kas veikti līdz 2020. gada 22. decembrim, pamata. 
Pašvaldības funkciju izpildi nodrošina pašvaldības domes iz-
veidotās pārvaldes iestādes – pašvaldības administrācija, kas 
pilda vispārējās novada vadības funkcijas un sniedz pašvaldī-
bas pakalpojumus arī Madonas pilsētas iedzīvotājiem, un 14 
pagasta pārvaldes. Pagasta pārvalžu vadītāji ir padoti pašval-
dības izpilddirektoram, savukārt, pagastu teritorijā esošo paš-
valdības iestāžu vadītāji – attiecīgās pagasta pārvaldes vadī-
tājam. Madonas pilsētā esošo pašvaldības iestāžu vadītāji ir 
padoti pilsētas pārvaldniekam. Ir izveidotas arī četras novada 
mēroga iestādes – novada sociālais dienests un novada bā-
riņtiesa, 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, pama-
tojoties uz attiecīgiem likumdošanas aktiem, savas funkcijas 
veic un lēmumus pieņem patstāvīgi.  

2. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši 
pašvaldības darbību pārskata gadā

2020. gadā pašvaldība, papildus iestāžu ikdienas uzturē-
šanai un pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem, turpināja dar-
bu pie 2014.–2020. gada plānošanas periodā ES fondu finan-
sēto projektu realizācijas. Tika veiktas iepirkumu procedūras 
un noslēgti un izpildīti līgumi par novada lauku ceļu rekons-
trukcijas programmā ietverto darbu veikšanu kā arī saņemts 
finansējums šo projektu realizācijai. Realizējot Madonas nova-

da izglītības iestāžu tīkla attīstības plānu 2016.–2023. gadam 
tika pabeigti būvdarbi Madonas Valsts ģimnāzijas ēku kom-
pleksa un stadiona pārbūvei Skolas ielā 10, Madonā, kā arī 
uzsākti Madonas vidusskolas pārbūves būvdarbi.

Pašvaldības pakalpojumu sniegšanas iespējas un budžeta 
izpildes rādītājus ļoti būtiski ietekmēja Covid-19 vīrusa izplatī-
ba un ar to saistītie ierobežojumi.

3. Būtiskās pārmaiņas pašvaldības 
darbībā un to ietekme uz  
finanšu rezultātiem

Saskaņā ar izstrādāto grāmatvedības uzskaites optimizā-
cijas plānu ar 2020. gada 1. jūniju tika pabeigts grāmatve-
dības uzskaites centralizācijas kārtējais etaps. Visas pagastu 
pārvaldes, kas līdz šim valsts ieņēmumu dienestā bija reģis-
trētas kā patstāvīgi nodokļu maksātāji, tika pārreģistrētas par 
nodokļu maksātāja “Madonas novada pašvaldība” struktūr-
vienībām. Tas nemazināja pagastu saimniecisko patstāvību 
apstiprinātā budžeta ietvaros, tai pat laikā, grāmatvedības 
uzskaites optimizācijas rezultātā, ļāva ietaupīt līdzekļus šīs 
funkcijas veikšanai, kā arī pāriet uz vienotas grāmatvedības 
uzskaites programmatūras izmantošanu.

Reizē ar Covid-19 vīrusa izplatības negatīvo ietekmi, jā-
atzīmē arī tā rezultātā ieviestās un attīstītās attālinātā darba 
iespējas un būtiskais elektronisko dokumentu apmaiņas ap-
joma pieaugums.

4. Paredzamie notikumi, 
kas varētu būtiski ietekmēt iestādes  
darbību nākotnē

2021. gadā pašvaldība turpinās darbu, lai iedzīvotājiem 
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paplašinātu iespējas saņemt pakalpojumus, izmantojot elek-
troniskos saziņas līdzekļus, izvietojot pašvaldības sniegto 
pakalpojumu aprakstus portālā ”Latvija.lv”, lai kompensētu 
Covid-19 vīrusa izraisīto klātienes pakalpojumu saņemšanas 
ierobežojumus. Tiks pabeigti Madonas novada izglītības ies-
tāžu tīkla attīstības plānā 2016.–2023. gadam plānotie būv-
darbi mācību vides uzlabošanai Madonas pilsētas vidusskolā, 
kā arī uzsākti būvdarbi Sauleskalna industriālās zonas izbūvei 
Bērzaunes pagastā un Madonas pilsētā, kā arī vairākos citos 
objektos ar ievērojamu finansējuma apjomu.  

Visbūtiskāko ietekmi pašvaldības darbā izraisīs adminis-
tratīvi teritoriālā reforma, kuras rezultātā tiks izveidota jauna, 
gan teritorijas, gan iedzīvotāju skaita ziņā lielāka pašvaldība.

5. Informācija par būtiskiem riskiem 
un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem 
iestāde saskaras

Pašvaldība mērķtiecīgi darbojas un savu darbību orga-
nizē pamatojoties uz Madonas novada Teritorijas plānojumu 
2013.–2025. gadam un tajā iekļauto pašvaldības attīstības 

programmu. Galvenie riski, kas var apdraudēt programmas 
izpildi, ir valdības pieņemtie lēmumi par iedzīvotāju ieņēmuma 
nodokļa pārdali par sliktu pašvaldībām un vienlaicīgu sociālās 
palīdzības maksājumu palielinājumu, kā rezultātā pašvaldības 
kārtējā gada izdevumi ir lielāki par ieņēmumiem un starpī-
bas segšanai jāizmanto iepriekšējo gadu uzkrājumi. Būtisks 
un ilgstoši nemainīgs 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 izpilddirektora p.i                    
Āris	Vilšķērsts



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2020. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

59

Madonas	novada	pašvaldībai    
 
Nr. P9/2020/RZ

Atzinums

Mēs esam veikuši Madonas novada pašvaldības (turpmāk 
tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā gada pārskatā ietvertā kon-
solidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais konsolidētais 
finanšu pārskats ietver:

 y konsolidēto pārskatu par finansiālo stāvokli 2020.gada 
31.decembrī (bilance);

 y konsolidēto pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem 
par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī;

 y konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas 
noslēdzās 2020. gada 31. decembrī;

 y konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslē-
dzās 2020. gada 31. decembrī;

 y konsolidētā finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, kon-
solidētā finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, grāmat-
vedības uzskaites principu aprakstu, gada pārskata saga-
tavošanas principu aprakstu un finanšu instrumentu risku 
pārvaldīšanas aprakstu. 
Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats 

sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Madonas novada 
pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2020. gada 31. 
decembrī un par tās darbības konsolidētajiem finanšu rezultā-
tiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2020. 
gada 31. decembrī, saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 
19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas 
kārtība”.

Atzinuma pamatojums

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām 
revīziju ievērojot Latvijā atzītos starptautiskos publiskā sektora 
revīzijas standartus (turpmāk – ISSAI). Mūsu pienākumi, kas 
noteikti šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā 

“Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju”.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starp-

tautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā 
Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp 
Starptautisko Neatkarības standartu) prasībām un Revīzijas 
pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas 
ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā finanšu pārskata 
revīzijai. Mēs esam ievērojuši arī Revīzijas pakalpojumu liku-
mā un Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksā 
(tostarp Starptautiskajos Neatkarības standartos) noteiktos pā-
rējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod 
pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. 

Ziņošana par citu informāciju

Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita in-
formācija ietver:

 y vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā;
 y budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada 

pārskatā.
Cita informācija neietver konsolidēto finanšu pārskatu un 

mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu pārskatu. Mūsu at-
zinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu 
informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida aplieci-
nājumu, izņemot to, kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā “Citas 
ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu 
prasībām”.

Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pie-
nākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, 
vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā finanšu 
pārskata vai no mūsu revīzijas gaitā iegūtajām zināšanām un 
vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.

Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas lai-
kā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās darbības 
vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, 
mūsu pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā nav no-
nākuši nekādi apstākļi, par kuriem šajā sakarā būtu jāziņo.

Licence Nr. 134
Reģ.Nr. 40003858822
Grēcinieku iela 9-3, Rīga, LV-1050, Latvija
T: +371 67333227
info@nexia.lv, nexia.lv
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elektroniskās parakstīšanas laiks
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Citas	ziņošanas	prasības	saskaņā	ar	Latvijas	Republikas	
tiesību	aktu	prasībām

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienā-
kums ir arī izvērtēt, vai vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā 
ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. Pamatojo-
ties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, 
mūsuprāt:

 y vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagat-
avots konsolidētais finanšu pārskats, sniegtā informācija 
atbilst konsolidētajam finanšu pārskatam, un

 y vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabi-
neta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pār-
skata sagatavošanas kārtība” prasībām.

Vadības un personu, kurām uzticēta 
Pašvaldības pārvalde, atbildība  
par konsolidēto finanšu pārskatu

Vadība ir atbildīga par konsolidētā finanšu pārskata, kas 
sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā 
ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 
344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un par tādu iek-
šējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai būtu 
iespējams sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur 
ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības.

Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienā-
kums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc nepie-
ciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar 
Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas 
principa piemērošanu, ja vien nav plānota Pašvaldības pievie-
nošana citai pašvaldībai vai sadalīšana.

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildī-
gas par Pašvaldības konsolidēto finanšu pārskata sagatavoša-
nas pārraudzību.

Revidenta atbildība par konsolidēto  
finanšu pārskata revīziju

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka kon-
solidētais finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu vai krāpšanas 
izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, 
kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pār-
liecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, 
vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbils-
tības var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatā-
mas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi 
vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lie-
totāji pieņem, pamatojoties uz šo konsolidēto finanšu pārskatu.

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izda-
rām profesionālus spriedumus un ievērojam profesionālo skepsi. 
Mēs arī: 

 y identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu 

pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ radušās būtiskas 
neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo 
risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, 
kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atz-
inumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas krāpšanas radī-
tas neatbilstības, ir augstāks par kļūdu izraisītu neatbilstību 
risku, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu 
viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju, maldinošas 
informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;

 y iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzi-
jas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbil-
stošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par 
Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti;

 y izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku 
piemērotību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības 
uzrādītās informācijas pamatotību;

 y izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības 
turpināšanas principa atbilstību un, pamatojoties uz iegūtaji-
em revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska neno-
teiktība 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 konsolidētajā finanšu pār-
skatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda in-
formācijas konsolidētajā finanšu pārskatā 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;

 y izvērtējam vispārējo konsolidētā finanšu pārskata izklāstu, 
struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā atklāto informāciju 
un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi atspoguļo  
tā pamatā esošos darījumus un notikumus;

 y iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus 
par Pašvaldības konsolidācijā iesaistīto iestāžu finanšu in-
formāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu 
pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadī-
bu, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi 
par mūsu revidentu atzinumu. 
Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita 

starpā sniedzam informāciju par plānoto revīzijas apjomu un lai-
ku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par 
būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs identificējam 
revīzijas laikā.

SIA “Nexia Audit Advice”

Licence Nr. 134
Judīte Jakovina, valdes locekle, LR zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 105

Valmierā, 2020. gada 29. maijā

Judīte Jakovina, 29413681
judite.jakovina@nexia.lv
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