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Agris Lungevičs,  
Madonas novada 
domes priekšsēdētājs 

2021. gada Madonas novada pašvaldībā ir bijis jaunu izai-
cinājumu, reformu un prioritāšu pārskatīšanas gads.

Laika nogrieznis, kopš Administratīvi teritoriālā reforma 
(ATR) mūs ir apvienojusi vienā novadā, ir bijis ļoti, īss, bet 
dzīves ritējums ir straujš. Velkot paralēles ar laiku pirms 12 
gadiem, kad mūsu leksikā pirmo reizi ienāca vārda “novads” 
jaunā nozīme, arī šoreiz mūs vēl sagaida sarežģītu un nozī-
mīgu pārmaiņu posms. Daudz laika un pūļu 2021. gadā jau ir 
veltīts, veidojot jauno novada pārvaldes modeli, taču šis darbs 
vēl nav noslēdzies. 

Administratīvi teritoriālā reforma, apvienojot Madonas 
novadā četrus novadus, ir noslēgusies. Lai sasniegtu vairāk, 
esam resursus apvienojuši. Jaunais Madonas novads nu ap-
vieno to, ko dod katrs no četriem novadiem:

	■ Cesvaine – vieta, kur pagātne, tagadne un nākotne tiek 
caurausta ar novada kultūras un vēstures vērtībām; 

	■ Ērgļi – gleznains apvidus ar daudzveidīgu lauku ainavu, 
kas kā radīta rekreācijai, ekoloģiskās pārtikas ražošanai, 
lauku tūrismam un ziemas sporta veidiem; 

	■ Lubāna – teritorija, kas bagāta ar dabas vērtībām, ekolo-
ģisko daudzveidību un saimniecisko darbību; 

	■ Madona – reģionāls attīstības centrs, kas iet līdzi laikam, 
dažādos veidos piesaista novadam investīcijas, atbalsta 
uzņēmējus, kā arī uzrunā cilvēkus atgriezties atpakaļ uz 
dzīvi novadā. 

Taču mūsu novada kopīgā vērtība, lielākais potenciāls un 

nozīmīgākais resurss ir tā iedzīvotāji. Tas ir resurss, ko, attīstot 
novadu, nedrīkstam izniekot. Tas ir resurss, kurā jāiegulda! 

Lai mērķtiecīgi virzītu jaunā Madonas novada attīstību, 
2021. gadā esam strādājuši pie Madonas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju. Dokumenta nosaukumā lietojam vārdus 
„ilgtspējīga attīstība”. Tas nozīmē dzīvot atbildīgi, un tas ir at-
karīgs no ikviena mums, no ģimenes, sabiedrības kopumā, 
pašvaldības darbības, uzņēmējiem, no mūsu katra personis-
kās izvēles. 

Stratēģijas ieviešanas instruments būs ik gadu aktualizē-
jama novada attīstības programma, kurā parādīsim ceļu izvir-
zīto mērķu sasniegšanā – mūsu iecerētos darbus tuvāko gadu 
periodā.

Plānošana ir nepārtraukts process, kurā tiek meklētas al-
ternatīvas un kompromisi starp attīstības idejām un pašvaldī-
bas iespējām, starp sabiedrības un katra indivīda interesēm, 
starp šodienu un rītdienu.

Novada attīstība ir mūsu pašu rokās, mūsu spēkos un in-
teresēs. Jau daudz ir paveikts, taču mūs sagaida vēl ne ma-
zums darāmu ikdienas darbu – infrastruktūras uzlabošana, 
īpašumu sakārtošana, skolu konkurētspēju palielināšana, ik-
dienas dialogu veidošana ar sabiedrību un uzņēmējiem un citi, 
bet mērķis tikai viens – esošo novada iedzīvotāju labklājības 
līmeņa celšana.  Turpināsim izvirzīt prioritātes, īstenojot vietē-
ja, reģionāla vai nacionāla līmeņa aktivitātes jau jaunā novada 
mērogā. Rūpējoties par savu dzimto vietu, atcerēsimies, ka 
Madonas novada attīstība ir mūsu visu kopēja lieta. Un, tikai 
kopīgi strādājot vienotam mērķim, mēs to sasniegsim!

CIENĪJAMIE MADONAS NOVADA  
PUBLISKĀ GADA PĀRSKATA LASĪTĀJI! 



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

4

PAMATINFORMĀCIJA
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NOVADA VISPĀRĪGAIS RAKSTUROJUMS

NOVADA APRAKSTS

NOVIETOJUMS. Madonas novads atrodas Vidzemes re-
ģiona DA daļā. D tas robežojas ar Jēkabpils novadu un Aizkr-
aukles novadu, DR ar Ogres novadu un Varakļānu novadu, ZA 
ar Balvu novadu, Z ar Gulbenes novadu un ZR ar Cēsu novadu.

TERITORIJA. Madonas novadu raksturo skaitlis trīs – 
Madonas novads pēc platības ir 3. lielākais Latvijā (lielākais 
Vidzemes reģionā), un tajā atrodas 3 pilsētas – Madona, Ces-
vaine un Lubāna. Novada kopējā platība ir 3070,21 km², un to 
teritoriāli veido 19 pagasti.

MADONAS NOVADS IR IZVEIDOTS 2009. gadā adminis-
tratīvi teritoriālās reformas laikā, apvienojot lielāko daļu 1950. 
gadā dibinātā Madonas rajona pagastu – Aronas, Barkavas, 
Bērzaunes, Dzelzavas, Kalsnavas, Lazdonas, Liezēres, Ļau-
donas, Mārcienas, Mētrienas, Ošupes, Praulienas, Sarkaņu, 
Vestienas pagastus un Madonas pilsētu. Saskaņā ar 2020. 
gada 23. jūnijā spēkā stājušos Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likumu, Madonas novada esošajiem pagas-
tiem 2021. gada 1. jūlijā pievienojās vēl pieci pagasti – Ēr-
gļu, Indrānu, Jumurdas, Sausnējas un Cesvaines, kā arī divas 
novadu pilsētas – Cesvaine un Lubāna, tādējādi iekļaujot 19 
pagastus un 3 pilsētas. 

MADONAS NOVADS apvieno Vidzemes pauguraino ainavu 
ar Lubāna ezera līdzenumiem. Novadu šķērso upes, no ku-
rām lielākās ir Aiviekste, Arona, Ogre, Kuja, Sūla, Rieba, Tirza, 

Veseta, Liede. Madonas novada Bērzaunes pagastā atrodas 
Latvijas augstākā virsotne – Gaiziņkalns, savukārt Barkavas 
un Ošupes pagastos – lielākais Latvijas ezers – Lubāna ezers. 
Novadā ir 19 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas iekļau-
tas “NATURA 2000” tīklā. 

PLATĪBA. Mežu faktiskās teritorijas Madonas novadā aiz-
ņem 155 225 hektārus, savukārt lauksaimniecībā izmantoja-
mās zemes – 103 468 hektārus. 

IEDZĪVOTĀJU SKAITS. Saskaņā ar Pilsonības un migrā-
cijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem pirms novada reformas 
Madonas novadā 01.01.2021. bija 23 182 iedzīvotāji, bet 
30.06.2021.–23 005. Savukārt pēc reformas Madonas nova-
da administratīvajā teritorijā (ieskaitot Cesvaines, Ērgļu un Lu-
bānas novadu) 01.01.2021. ir 30 643 cilvēki. Cilvēku blīvums 
uz vienu kvadrātkilometru – 9,98. Uz 30.06.2021. iedzīvotāju 
skaits sarucis līdz 30 430, bet gada nogalē,  31.12.2021. Ma-
donas novadā iedzīvotāju skaits bija 30 060. 

EKONOMIKA. Novada galvenās uzņēmējdarbības nozares 
ir lauksaimniecība, mežizstrāde, kokapstrāde, tūrisms, pakal-
pojumi, mazumtirdzniecība un derīgo izrakteņu ieguve. No-
vadā darbojās vairāk kā 2600 ekonomiski aktīvie uzņēmumi. 
Vidējā darba samaksa novadā vidēji ir 821 EUR pirms nodokļu 
nomaksas (vidējā samaksa valstī – 1076 EUR). Bezdarbs no-
vadā – 7% (valstī vidēji 8,8%)

NOVADA ATRIBŪTIKA

ĢERBONIS. Novadiem pirms 2021. gada vasarā veiktās 
Administratīvi teritoriālās reformas – Madonas novadam, Lu-
bānas novadam, Cesvaines novadam un Ērgļu novadam bija 
apstiprināti katram savs novada ģerbonis. Lai veidotu spēcī-
gāku teritoriālo un simbolisko piederību apvienotajam Mado-
nas novadam, nolemts izstrādāt jaunu novada ģerboni. 2021. 
gada rudenī tiks veikta iedzīvotāju aptauja, ļaujot ikvienam 
izteikt savas domas, kādām vērtībām jābūt attēlotām jaunajā 
ģerbonī. Tiks uzsākts darbs pie apvienotā Madonas novada 
jaunā ģerboņa konceptuālās un vizuālās idejas izstrādes, bals-
toties heraldikas likumos. 

MADONAS NOVADA VIZUĀLĀ IDENTITĀTE – logotips un 
sauklis – atspoguļo Madonas novada filozofiju, kopējās vēr-
tības, iespējas un attīstības vīziju, kā arī ļauj daudz skaidrāk 
pozicionēt un skaidrot novada tēlu un tā nozīmi Vidzemes, 
Latvijas un arī Eiropas mērogā.

LOGOTIPS. Madonas novada logotips ietver vārdu spēli 
“Mana Madona”. Logotipa koncepcija akcentē un veicina ie-
dzīvotāju pašapziņu un stiprina lokālpatriotismu, atspoguļo 
iedzīvotāju un dabas unikalitāti, veicina novada attīstību tās 
daudzveidībā, kā arī vairo novada atpazīstamību citos Latvijas 
reģionos. Logotipa grafiskais risinājums ir maināms, tas dod 

iespēju gan iedzīvotājiem, gan viesiem aizpildīt to ar savu pie-
redzi, emocijām un iecerēto, tātad padarīt to “dzīvu”. Katram 
novada pagastam ir izstrādāts savs ilustratīvais risinājums, 
kas pamatots pagastu ģerboņu elementos. 

SAUKLIS. Madonas novads tiek pozicionēts kā ģeogrāfiski 
Latvijas augstākais novads, un atbilstoši identitātes filozofijai 
un koncepcijai – nākotnes mērķis ir sasniegt arī visaugstāko 
dzīves līmeni reģionā. 

LEĢENDA. Latvijas sirdī, Gaiziņa pakājē slejas Latvijas 
augstākais novads – Madona. Ir vietas, kas lepojas ar savu 
vēsturi un bijušo spozmi, bet Madona skatās uz nākotni. Ska-
tās tālu, jo no augšas redzams ir labāk! Augšā ziemas ir īs-
tākas, gaiss ir svaigāks un meži zaļāki, avoti tīrāki un ezeri 
dzidrāki. Te augšā vari pacelties arī Tu – no bērna dienām sko-
las solā, sekojot savam aicinājumam biznesā vai paaugstinot 
meistarību sportā. Savā izaugsmē Tu nebūsi viens – pašvaldī-
bas atbalsts un augstā iedzīvotāju līdzdalība nevienam neļaus 
palikt lejā. Dabas spirdzināti un daudzu 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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 Pašvaldības nosaukums:  Madonas novada pašvaldība

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

 PVN maksātāja reģistrācijas numurs: LV90000054572

 Finanšu gads: 01.01.2021.– 30.06.2021.

 Domes priekšsēdētājs: Agris LUNGEVIČS 

 Domes priekšsēdētāja vietnieks: Zigfrīds GORA

 Domes priekšsēdētāja vietnieks: Ivars MIĶELSONS

 Pašvaldības izpilddirektora p.i.: Āris VILŠĶĒRSTS (01.01.2021–30.06.2021) 

 Pašvaldības izpilddirektora vietnieks: Raivis RAGAINIS (01.01.2021–30.06.2021)

 Finanšu gads: 01.07.2021. – 31.12.2021.

 Domes priekšsēdētājs: Agris LUNGEVIČS 

 Domes priekšsēdētāja vietnieks: Zigfrīds GORA

 Domes priekšsēdētāja vietnieks: Aigars ŠĶĒLS

 Domes priekšsēdētāja vietnieks: Artūrs ČAČKA

 Pašvaldības izpilddirektora p.i.: Āris VILŠĶĒRSTS (01.07.2021–14.09.2021)

 Pašvaldības izpilddirektors: Uģis FJODOROVS (14.09.2021–31.12.2021) 

 Pašvaldības izpilddirektora vietnieks: Āris VILŠĶĒRSTS (14.09.2021–31.12.2021)  

 

ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU

MADONAS NOVADA KARTE
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Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmum-
projektus, Madonas novada dome no pašvaldības deputātiem 
ir ievēlējusi: 

	■ Finanšu un attīstības komiteju 17 locekļu sastāvā (pirms 
reformas); 19 locekļu sastāvā (pēc reformas) 

	■ Izglītības un jaunatnes lietu komiteju 7 locekļu sastāvā 
(pirms reformas); 9 locekļu sastāvā (pēc reformas) 

	■ Sociālo un veselības jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā 
(pirms reformas); 9 locekļu sastāvā (pēc reformas) 

	■ Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komiteju 7 
locekļu sastāvā (pirms reformas), 9 locekļu sastāvā (pēc 
reformas) 

	■ Kultūras un sporta jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā 
(pirms reformas; 9 locekļu sastāvā (pēc reformas)

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Madonas nova-
da dome no deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem ir izvei-
dojusi šādas pastāvīgās komisijas:

	■ Vēlēšanu komisija 

	■ Administratīvo komisija 

	■ Administratīvo aktu strīdu komisija 

	■ Pašvaldības īpašuma, privatizācijas, atsavināšanas un iz-
mantošanas komisija 

	■ Dzīvokļu jautājumu komisija 

	■ Pašvaldības iepirkumu komisija 

	■ Civilās aizsardzības komisija

	■ Uzņēmējdarbības jautājumu komisija (pēc reformas vairs 
nav)

	■ Jaunatnes lietu komisija 

	■ Zvejniecības un medību tiesību komisija

	■ Medību koordinācijas komisija 

	■ Apbalvojumu piešķiršanas komisija 

	■ Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

	■ Ētikas komisija

	■ Pretendentu izvērtēšanai palīdzības saņemšanai ener-
goefektivitātes pasākumu veikšanas komisija 

	■ Pedagoģiski–medicīniskā komisija

	■ Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotā-
ciju sadales komisija

	■ Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķir-
šanas komisija

	■ Koku ciršanas komisija

Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieeja-
mību, Madonas novada pašvaldība katrā pagastā ir izveidota 
pagasta pārvalde. Pagasta pārvalde ir pašvaldības iestāde ar 
savu budžetu, personālu un norēķinu kontiem bankās. Pagasta 
pārvalde nodrošina pagasta teritorijā esošo pašvaldības izglī-
tības, kultūras u.c. iestāžu darbības vadību. Lai nodrošinātu 
domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko 
un tehnisko apkalpošanu, domē ir izveidota pašvaldības admi-
nistrācija, kas ir pašvaldības iestāde un sastāv no:

	■ Lietvedības nodaļas

	■ Juridiskās nodaļas, pēc reformas – Juridiskā un personāla 
nodaļa

	■ Attīstības nodaļas

	■ Finanšu nodaļas

	■ Izglītības nodaļas

	■ Informācijas tehnoloģiju nodaļas

	■ Projektu ieviešanas nodaļas 

	■ Nekustamā īpašuma pārvaldības un teritoriālās plānoša-
nas nodaļas;

	■ Madonas novada būvvaldes 

	■ Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA
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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS  
LĒMĒJVARAS STRUKTŪRA 2021. GADĀ
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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS  
IZPILDVARAS STRUKTŪRA 2021. GADĀ
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2021. GADĀ MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ NOTIKUŠAS:

Komisija/komiteja Līdz reformai Pēc reformas

Domes sēdes 14  
(8 no tām ir  

ārkārtas domes sēdes)  
Sēdēs pieņemti  

295 lēmumi

18  
(11 no tām ir  

ārkārtas domes sēdes)  
Sēdēs pieņemti  

547 lēmumi

Finanšu un attīstības komitejas sēdes 6 6

Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides 
jautājumu komitejas sēdes

6 7

Izglītības un jaunatnes lietu komitejas sēdes 5 9

Civilās aizsardzības komisijas sēdes Nav notikušas 1

Iepirkumu komisijas sēdes 31 29

Sociālo un veselības jautājumu komitejas 
sēdes

6 8

Zvejas un medību tiesību komisijas sēdes 7 4

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 
mērķdotāciju sadales komisijas sēdes

Nav notikušas 1

Kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes 2 7

Koku ciršanas komisijas sēdes 13 10

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes 5 7

Medību koordinācijas komisijas sēdes 2 Nav notikušas

Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdes 6 6

Administratīvās komisijas sēdes 7 5

Komisija energoefektivitātes pasākumu 
veikšanas atbalstam

1
(Izveidota pēc reformas)

Darījumu ar lauksaimniecības zemi 
izvērtēšanas komisija

16 16

DOKUMENTU VADĪBAS SISTĒMĀ “NAMEJS” REĢISTRĒTI:

Dokumentu veids Līdz reformai Pēc reformas

Saņemtā korespondence 1978 2257

Nosūtāmā korespondence 1745 2045

Iesniegumi 680 1223

Izziņas 519 809
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2021. GADĀ PIEŅEMTI SAISTOŠIE NOTEIKUMI

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1 “Par saistošajiem noteiku-
miem Nr. 1 “Grozījumi 31.10.2018. saistošajos noteiku-
mos Nr. 15 “Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem 
pabalstiem”””

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2 “Par saistošajiem noteiku-
miem Nr. 2 “Madonas novada pašvaldības pabalsti bāre-
nim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam un au-
džuģimenei””

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3 “Par Madonas novada paš-
valdības 2021. gada budžetu”

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4 “Par saistošo noteikumu 
Nr. 4 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2009. gada 
9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 “Madonas novada 
pašvaldības nolikums”” pieņemšanu”

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5 “Par saistošajiem noteiku-
miem Nr. 5 “Grozījumi 31.10.2018. saistošajos noteiku-
mos Nr. 16 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Mado-
nas novadā”””

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6 “Par Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 6 “Grozījumi Madonas 
novada pašvaldības 05.11.2020. saistošajos noteikumos 

Nr.16 “Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attāli-
nātā mācību procesa laikā”” apstiprināšanu”

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7 “Par saistošo noteikumu 
Nr. 7 “Grozījums Madonas novada pašvaldības 2009. 
gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 “Madonas no-
vada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu”

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8 “Par Madonas novada paš-
valdības 2021. gada budžeta grozījumiem”

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9 “Par lokālplānojumu nekus-
tamā īpašuma Rūpniecības ielā 65, zemes vienībā ar ka-
dastra apzīmējumu 7001 001 2013 un Rūpniecības ielā 69, 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0330, 
Madonā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada 
teritorijas plānojumu, apstiprināšanu un saistošo noteiku-
mu izdošanu”

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10 “Par Madonas novada paš-
valdības 2021. gada budžeta grozījumiem”

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11 “Par Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 11 “Par augstas detalizā-
cijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas 
novadā” izdošanu”

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1 “Madonas novada pašvaldī-
bas saistošie noteikumi Nr. 1 “Par Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu publicēšanas vietu””

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2 “Madonas novada pašvaldī-
bas saistošie noteikumi Nr. 2 “Madonas novada pašvaldī-
bas nolikums””

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3 “Par Madonas novada paš-
valdības 2021. gada budžetu”

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4 “Par Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 4 “Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Madonas novadā” apstiprināšanu”

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5 “Par Madonas novada pašval-
dības saistošo noteikumu Nr. 5 “Grozījumi Madonas novada 
pašvaldības 2021. gada 2. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 
2 “Madonas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu”.

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6  “Par Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 6 “Par atbalstu ēdinā-
šanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa vai 
karantīnas laikā” apstiprināšanu”

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7 “Par Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 7 “Par augstas detalizā-
cijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas 
novadā” izdošanu”

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8 “Par nolikuma “Nolikums par 
licencēto makšķerēšanu Rāceņu ezerā” apstiprināšanu ar 
saistošajiem noteikumiem Nr. 8”

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9 “Par Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 9 “Grozījumi Madonas 
novada pašvaldības 2021. gada 2. jūlija saistošajos no-
teikumos Nr. 2 “Madonas novada pašvaldības nolikums”” 
apstiprināšanu”

LĪDZ REFORMAI

PĒC REFORMAS
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	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10 “Par Madonas novada paš-
valdības 2021. gada budžeta grozījumiem”

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11 “Par Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 11 “Par Madonas novada 
pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesga-
bala nomas maksas apmēru” pieņemšanu”

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12 “Par Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa paziņojumu piespiedu izpildes termiņa 
noteikšanu Madonas novadā”  apstiprināšanu”

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13 “Par Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 13 “Par nekustamā īpa-
šuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada 
pašvaldībā” pieņemšanu”

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14 “Par Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 14 “Grozījumi Madonas 
novada pašvaldības 21.09.2021. saistošajos noteikumos 
Nr. 6 “Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinā-
tā mācību procesa vai karantīnas laikā”” apstiprināšanu”

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 15 “Par saistošo noteikumu Nr. 
15 “Pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatī-
bu” apstiprināšanu”

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 16 “Par Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 16 “Pabalsti bārenim vai 
bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei 
Madonas novadā” apstiprināšanu”

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17 “Par Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 17 “Materiālās palīdzības 
pabalsti Madonas novadā” apstiprināšanu”

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18 “Par Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 18 “Sociālās palīdzības 
pabalsti Madonas novadā” apstiprināšanu”

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19 “Par Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 19 “Par sociālajiem pa-
kalpojumiem Madonas novadā” apstiprināšanu”

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 20 “Par Madonas novada paš-
valdības 2021. gada budžeta grozījumiem”

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 21 “Par Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 21 “Pirmsskolas vecuma 
bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un dien-
nakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība Ma-
donas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno 
pirmsskolas”

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 22 “Par Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 22 “Par koku ciršanu 
ārpus meža Madonas novada pašvaldības teritorijā” pie-
ņemšanu”

	■ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 23 “Par Madonas novada paš-
valdības 2021. gada budžeta grozījumiem”
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Pašvaldības nosaukums Cesvaines novada pašvaldība

Pašvaldības juridiskā adrese Pils iela 1A, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 90000054727

Finanšu gads 01.01.2021.–30.06.2021.

Cesvaines novada domes deputāti Vilnis ŠPATS
Didzis BAUNIS
Vēsma NORA
Dzintars BUŠS
Ilga RUMPE
Kārlis Edvards BANDENIEKS
Imants SPRIDZĀNS
Līga OZOLA
Ilvija KECKO

Cesvaines novada domes priekšsēdētājs Vilnis ŠPATS

Cesvaines novada domes priekšsēdētāja vietnieks Vietnieks Vēsma NORA 
Vietnieks Didzis BAUNIS

Cesvaines novada pašvaldības izpilddirektors Uģis FJODOROVS

Domes sēdes / pieņemtie lēmumi 15 / 116

Teritorijas lielums 190,5 km2

Iedzīvotāju skaits
01.01.2021.
30.06.2021.

2398
2403

Administratīvais centrs Cesvaines pilsēta

Cesvaines novada pašvaldības teritorijas iedalījums Cesvaine (5 km2)
Cesvaines pagasts (185,5 km2)

Tīmekļa vietne www.cesvaine.lv

3 pastāvīgās komitejas Finanšu komiteja
Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komiteja
Attīstības komiteja

6 komisijas Administratīvā komisija
Vēlēšanu komisija 
Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi 
Komisija interešu izglītības programmu izvērtēšanai 
un mērķdotāciju sadalei 
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Iepirkumu komisija

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA - CESVAINE
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Pieņemti saistošie noteikumi: 

	■ Saistošie noteikumi Nr. 1 “Cesvaines novada pašvaldības 
2021. gada budžets”

	■ Saistošie noteikumi Nr. 2 “Par maznodrošinātas mājsaim-
niecības ienākumu slieksni Cesvaines novadā”

	■ Saistošie noteikumi Nr. 3 “Cesvaines novada pašvaldības 
palīdzība audžuģimenē ievietotam bērnam”

	■ Saistošie noteikumi Nr. 4 “Grozījumi Cesvaines novada 
domes 2009. gada 24. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3 
„Cesvaines novada pašvaldības nolikums””

	■ Saistošie noteikumi Nr. 5 “Grozījumi Cesvaines novada do-
mes 2021. gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 
„Cesvaines novada pašvaldības 2021. gada budžets””

	■ Saistošie noteikumi Nr. 6 “Grozījumi Cesvaines novada do-
mes 2021. gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 
„Cesvaines novada pašvaldības 2021. gada budžets””

Dokumentu vadības sistēmā „Lietvaris” 
reģistrēti: 

	■ Saņemtā korespondence – 731 
	■ Nosūtāmā korespondence – 362
	■ Iesniegumi – 75
	■ Izziņas –  272

Pašvaldības iestādes:

	■ Cesvaines vidusskola
	■ Cesvaines Mūzikas un mākslas skola
	■ Cesvaines pirmsskola ”Brīnumzeme”
	■ Cesvaines kultūras nams
	■ Cesvaines bibliotēka
	■ Cesvaines novada Kraukļu bibliotēka
	■ Cesvaines novada Dzimtsarakstu nodaļa
	■ Cesvaines novada bāriņtiesa
	■ Cesvaines Sociālais dienests
	■ Cesvaines Tūrisma informācijas centrs
	■ Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde

Pārskata periodā darbojās šādas 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 
kuru 100% kapitāla daļu turētājs bija 
pašvaldība:

	■ SIA “Cesvaines komunālie pakalpojumi”, reģ.
Nr. 47103000106, Dārzu ielā 1, Cesvainē, Cesvaines no-
vadā

	■ SIA “Cesvaines siltums”, reģ. Nr. 4540300659, Veiden-
bauma ielā 18, Cesvainē, Cesvaines novadā

	■ 8,87% daļu turētājs: atkritumu poligons SIA „Kaudzītes AP”

Budžets 2021. gadam:

	■ Plānotie izdevumi – EUR 4 685 890 
	■ Plānotie ieņēmumi – EUR 3 098 779

Cesvaines novada pašvaldība turpināja darbību pārrobežu 
sadarbības programmā projekta īstenošanā. Būvdarbu rezul-
tātā gan Cesvaines pils otrajā stāvā, gan arī pils pirmajā stāvā 
un cokolstāvā atjaunotas tās telpas, kas saistītas ar konfe-
renču zāles funkciju nodrošināšanu. Daļēji izbūvēta apkures 
sistēma, ūdensvada un kanalizācijas sistēma, kā arī uzlabota 
ugunsdzēsības automātiskā signalizācija un apsardzes signa-
lizācija. Konferenču zāles funkciju nodrošināšanas nolūkā, un 
vienlaikus domājot arī par vides pieejamības uzlabošanu ēkā, 
šajā būvdarbu kārtā izveidota jauna ieeja ēkas cokolstāvā, 
vienlaikus gar ēkas austrumu korpusa rietumu fasādi izbūvēta 
uzbrauktuve – nobrauktuve (panduss). Vides pieejamības uz-
labošanai pilī iebūvēts lifts. 

Cesvaines novada dome turpināja projekta „Veselai un 
laimīgai ģimenei Cesvaines novadā” īstenošanu (gada otrajā 
pusē projektu turpina īstenot Madonas novada pašvaldība). 
Šī projekta ietvaros Cesvaines novada iedzīvotājiem ir iespēja 
iesaistīties dažādos veselības veicināšanas pasākumos – nū-
jošanas, skriešanas, fizioterapijas nodarbības un sporta die-
nas, kuru īstenošanai pašvaldība izmanto tikai Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) piešķirtos līdzekļus.

2021. gada sākumā sākta infrastruktūras uzlabošana par 
pašvaldības līdzekļiem. Madonas ielas (pie Cesvaines vidus-
skolas) rekonstrukcija un izbūve – rekonstruētais Madonas 
ielas posms 317 m garumā atrodas starp Pils ielu un Veiden-
bauma ielu un ir cieši saistīts ar 2007. gadā uzbūvēto Cesvai-
nes vidusskolu. Iela ir pārbūvēta, daļēji mainot tās novietoju-
mu un pieslēgumu Pils ielai. Izbūvētais Madonas ielas posms 
nodrošina drošu un mūsdienīgu satiksmes plūsmu un piekļuvi 
izglītības iestādei, baznīcai, arī tautas namam un dzīvojamām 
mājām. Projekta īstenošanas rezultātā ir sakārtota un būtiski 
uzlabota satiksmes drošība un transporta sistēmas optimizā-
cija,  ielas posms jau ir aprīkots ar ceļa zīmēm, izbūvēti gājēju 
un velosipēdistu celiņi, gājēju pārejas, kā arī izbūvēti ātrumvaļ-
ņi. Darbi tika noslēgt 2021. gada izskaņā. 

2021. gadā uzsākti darbi arī pie sporta laukuma izbūves 
un teritorijas labiekārtošanas pie Cesvaines vidusskolas, 
Cesvainē. Šie darbi pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsāksies 
2022. gadā. 2021. gadā veikta lielākā daļa zemes darbu.

2021. gadā veikti arī daudzi dažādi mazāki ieguldījumi 
Cesvaines iestāžu un infrastruktūras remontos, uzlabošanā.
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VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA - ĒRGĻI

Pašvaldības nosaukums Ērgļu novada pašvaldība

Pašvaldības juridiskā adrese Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, 
LV-4840

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 90002214379

Finanšu gads 01.01.2021.–30.06.2021.

Ērgļu novada domes deputāti Guntars VELCIS
Andris DOMBROVSKIS
Sandra AVOTIŅA
Aina BRAĶE
Ivars TIRZMALIS
Inga BITE
Andris SPAILE
Jānis REŠŅA
Māris OLTE

Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars VELCIS

Ērgļu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Sandra AVOTIŅA

Ērgļu novada pašvaldības izpilddirektors Māris GRĪNBERGS

Domes sēdes / pieņemtie lēmumi 11 / 74

Teritorijas lielums 379,5 km2 

Iedzīvotāju skaits
01.01.2021.
30.06.2021.

2805
2777

Administratīvais centrs Ērgļi

Ērgļu novada pašvaldības teritorijas iedalījums Ērgļu pagasts (131,4 km2)
Jumurdas pagasts (131,1 km2) 
Sausnējas pagasts (117,0 km2)

Tīmekļa vietne www.ergli.lv

2 komitejas Finanšu un attīstības komiteja
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
komiteja

5 komisijas Administratīvā komisija
Vēlēšanu komisija
Pašvaldības iepirkumu komisija
Medību koordinācijas komisija
Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma 
izvērtēšanas komisija
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Pieņemtie saistošie noteikumi:  

	■ Par saistošajiem noteikumiem “Par interešu izglītības un 
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 
kārtību Ērgļu novadā”

	■ Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2006.
gada 21. septembra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Ērgļu 
novada pašvaldības nolikums”

	■ Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2011.
gada 31. marta saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par tirdz-
niecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus 
statusa piešķiršanas kārtību Ērgļu novadā”

	■ Par 22.12.2020. Ērgļu novada pašvaldības domes saisto-
šo noteikumu Nr. 10 “Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības 
2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 6 “Kār-
tība, kādā piešķirami un izmaksājami Ērgļu novada pašval-
dības pabalsti”” precizēšanu

	■ Par Ērgļu novada pašvaldības 2019. gada 30. maija sais-
tošo noteikumu Nr. 2 “Decentralizēto kanalizācijas pakal-
pojumu sniegšanas un uzskaites kārtība” precizēšanu

Dokumentu vadības sistēmā “Lietvaris” 
reģistrēti: 

	■ Saņemtā korespondence – 795

	■ Nosūtāmā korespondence – 569

	■ Iesniegumi – 250

	■ Izziņas – 45

Pašvaldības iestādes:

	■ Ērgļu novada dome

	■ Ērgļu vidusskola

	■ Pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”

	■ Mākslas un mūzikas skola

	■ Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs

	■ Ērgļu bibliotēka

	■ Jumurdas bibliotēka

	■ Sausnējas bibliotēka

	■ Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļa

	■ Ērgļu novada bāriņtiesa

	■ Jumurdas tautas nams

	■ Jumurdas feldšeru – vecmāšu punkts

	■ Sausnējas ambulance

	■ Jumurdas pagasta pārvalde

	■ Sausnējas pagasta pārvalde

	■ Ērgļu būvvalde

	■ Ērgļu saieta nams

	■ Sausnējas kultūras nams

	■ R.Blaumaņa memoriālais muzejs “Braki”

	■ Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs “Meņģeļi”

Pārskata periodā darbojās šādas 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 
kuru 100% kapitāla daļu turētājs ir 
pašvaldība: 

	■ SIA “Ūdas”

	■ SIA “Ērgļu slimnīca”

Budžets 2021. gadam

	■ Plānotie izdevumi – EUR 4 633 013 

	■ Plānotie ieņēmumi – EUR 3 784 428

2021. gada pirmajā pusgadā, papildus iestāžu ikdienas 
uzturēšanai un pakalpojumu sniegšanai, tika uzsākti vairāki 
attīstības programmā nospraustie mērķi:

	■ Sociālās aprūpes centrā “Kastaņas” tika ierīkota centrāl-
apkure, rekonstruēta ventilācija un elektroapgāde 

	■ Veikta Ērgļu vidusskolas fasādes renovācija

	■ Ērgļos, Jumurdā un Sausnējā veikta ielu apgaismojuma 
izbūve

	■ Turpināta āra trenažieru un bērnu laukuma iekārtu uzstā-
dīšana
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VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA - LUBĀNA

Pašvaldības nosaukums Lubānas novada pašvaldība

Pašvaldības juridiskā adrese Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 90000054159

Finanšu gads 01.01.2021.–30.06.2021.

Lubānas novada domes deputāti Tālis SALENIEKS
Iveta PEILĀNE
Inguna KAŅEPONE
Guntis KLIKUČS
Rudīte KOLĀTE
Lana KUNCE
Sandra VALAINE
Ainārs SPRIDZĒNS
Laila OZOLIŅA

Lubānas novada domes priekšsēdētājs Tālis SALENIEKS

Lubānas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Iveta PEILĀNE

Lubānas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars BODŽS

Domes sēdes / pieņemtie lēmumi 9 / 79

Teritorijas lielums 346,93 km2

Iedzīvotāju skaits
01.01.2021.
30.06.2022.

2258
2245

Administratīvais centrs Lubānas pilsēta

Lubānas novada pašvaldības teritorijas iedalījums Lubānas pilsēta (4,43 km2)
Indrānu pagasts (342,50 km2)

Tīmekļa vietne www.lubana.lv

2 komitejas Finanšu un attīstības komiteja
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

8 komisijas Lubānas novada vēlēšanu komisija
Administratīvā komisija
Iepirkumu komisija
Medību koordinācijas komisija
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas 
un mērķdotācijas sadales komisija
Civilās aizsardzības komisija
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu licencēšanas komisija
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Pieņemtie saistošie noteikumi: 
 
	■ Saistošie noteikumi Nr. 1 „Grozījumi Lubānas novada paš-

valdības 2010. gada 26. augusta saistošajos noteikumos 
Nr. 10 „ Par aprūpi mājās Lubānas novadā””

	■ Saistošie noteikumi Nr. 2 “Par Lubānas novada pašvaldī-
bas budžetu 2021. gadam”

	■ Saistošie noteikumi Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada paš-
valdības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021.
gadam””

	■ Saistošie noteikumi Nr. 4 „Grozījumi Lubānas novada paš-
valdības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021.
gadam””

	■ Saistošie noteikumi Nr. 5 „Grozījumi Lubānas novada paš-
valdības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021.
gadam””

	■ Saistošie noteikumi Nr. 6 „Grozījumi Lubānas novada paš-
valdības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021.
gadam””

	■ Saistošie noteikumi Nr. 7 „Grozījumi Lubānas novada paš-
valdības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021.
gadam””

	■ Saistošie noteikumi Nr. 8 „Grozījumi Lubānas novada paš-
valdības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021. ga-
dam””

Dokumentu vadības sistēmā „Namejs” 
reģistrēti:

	■ Saņemtā korespondence – 449

	■ Nosūtāmā korespondence – 252

	■ Iesniegumi – 75

	■ Izziņas – 68

Pašvaldības iestādes

	■ Lubānas novada Sociālais dienests

	■ Lubānas novada bāriņtiesa

	■ Lubānas vidusskola

	■ Meirānu Kalpaka pamatskola

	■ Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši”

	■ Lubānas Mākslas skola

	■ Lubānas kultūras nams

	■ Meirānu tautas nams

	■ Lubānas pilsētas bibliotēka

	■ Meirānu bibliotēka

	■ Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būv-
valde.

Budžets 2021. gadam

  
	■ Plānotie izdevumi – EUR 3 535 317

	■ Plānotie ieņēmumi – EUR 2 747 387

Laika periodā 01.01.2021.–30.06.2021. 
īstenoti projekti:

	■ Ielu apgaismojuma izbūve Rūpniecības un Aiviekstes ie-
lās, Lubānā (7 gaismekļi)

	■ PII “Rūķīši” otrā stāva gaiteņa un kāpņu telpas remonts 
(telpu kosmētiskais remonts, elektroinstalācijas nomaiņa, 
gaismas ķermeņu nomaiņa, durvju nomaiņa)

	■ Estrādes Parka ielā 1A, Lubānā jumta konstrukcijas un 
seguma maiņa
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MADONAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS 
JOMU PĀRSKATS
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UZŅĒMĒJDARBĪBA

 Madonas kā reģionālas nozīmes attīstības centra – no-
vada attīstības virzītājspēka pienākums ir novada sociālā, 
ekonomiskā un teritoriālā attīstība, ekonomisko un teritoriālo 
priekšrocību izmantošana novada potenciāla un konkurēt-
spējas paaugstināšanai atbilstoši tā resursiem un prioritātēm, 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes un labklājības palielināšanai, uz-
ņēmējdarbības vides attīstībai, nodrošinot ilgtspējīgu infra-
struktūru, vietas pieejamību un pievilcību, uzņēmējdarbības 
aktivitāti un novada ekonomiskās vērtības paaugstināšanu. 

2021. gadā reģistrēti 114 jauni uzņēmumi (t.sk. laika pos-
mā 01.01.2022.–30.06.2021. Cesvaines novadā – 7, Ērgļu 
novadā – 4, Lubānas novadā – 2), savukārt likvidēti – 107 uz-
ņēmumi.  Lielākā daļa no jaundibinātajiem uzņēmumiem bija 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību – 105, bet reģistrētas arī 6 
Zemnieku saimniecības un 3 Individuālie komersanti.

Populārākās uzņēmējdarbības nozares 
Madonas novadā:

	■ Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība);

	■ Mežizstrāde, mežkopība un citas mežsaimniecības darbī-
bas;

	■ Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu 
audzēšana;

	■ Automobiļu apkope un remonts;

	■ Mazumtirdzniecība.

2021. gada izskaņā iedzīvotāju skaits novadā – 30 060, 
no tiem 63% darbspējas vecumā. Bezdarba līmenis – 7% jeb 
1251 bezdarbnieks, no tiem – 678 sievietes, 573 vīrieši.

2021. gadā Madonas novada teritorijā 
tika īstenoti 5 grantu konkursi 
uzņēmējdarbības atbalstam:

	■ Biznesa ideju konkurss “Sāc Lubānā” – konkurss ar mērķi 
motivēt iedzīvotājus realizēt biznesa idejas inovatīvu pro-
duktu vai pakalpojumu radīšanai, sekmēt jaunu uzņēmu-
mu veidošanos un attīstīšanos Lubānā un Indrānu pagastā 
(01.01.2021.–15.12.2021.);

	■ Biznesa ideju konkursu “Madona var labāk!” – grantu 
konkurss ar mērķi Madonas novada teritorijā stimulēt jau-
nu uzņēmumu veidošanos un veicināt esošo uzņēmumu 
attīstību, sekmējot darbavietu radīšanu un bezdarba sa-
mazināšanu, jaunu produktu un pakalpojumu veidošanu 
(01.02.2021.–31.12.2021.);

	■ “Uzņēmēju sadarbības projektu līdzfinansēšanas kon-
kurss” – līdzfinansējums sadarbības projektiem kopīgām 
aktivitātēm noieta tirgus paplašināšanai un jaunu noieta 
tirgu apgūšanai, kopīgai dalībai dažādās nozaru izstādēs 
un gadatirgos (01.02.2021.–31.12.2021.);

	■ 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, tādejādi atbalstot uzņēmumu vides un 
ražošanas procesu un sistēmu sakārtošanu uzņēmumu 
iekšējās uzraudzības veikšanai, darbības efektivizācijai un 
ilgtspējas nodrošināšanai (01.02.2021.–31.12.2021.);

 
FINANSĒJUMS UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA AKTIVITĀTĒM

138 191 
EUR

Mārketinga 
aktivitātes

Granti

Atbalsts skolēnu 
mācību uzņēmumiem

Atbalsts  
uzņēmējiem jauniešu 
nodarbinātības projekta ietvaros

Atbalsts  
uzņēmēju iniciatīvām

Apmācības

Pasākumi  
(gadatirgi, Biznesa nedēļa, 

tīklošanās pasākumi, 
pieredzes apmaiņa)

2021. gadā
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	■ Projekts “Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apgu-
ve – grantu konkurss, kura ietvaros pašvaldība līdzfinansē 
darba vietas Madonas novada uzņēmumos jauniešiem va-
saras periodā (01.06.2021.–31.08.2021.).

Attīstot ilgtspējīgu uzņēmējdarbības infrastruktūru at-
bilstoši teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz 
komersantu vajadzībām, radot labvēlīgus nosacījumus privāto 
investīciju ienākšanai teritorijās un jaunu darba vietu izveidei, 
Madonas novada pašvaldība ERAF darbības programmas “Iz-
augsme un nodarbinātība” 3.3.1. un 5.6.2. specifisko atbalsta 
mērķu ietvaros:

	■ laikā no 01.07.2020. līdz 01.12.2021. īstenojusi projektu 
Nr. 3.3.1.0/19/I/0006 “Publisko ceļu pārbūve uz uzņēmu-
miem Bērzaunes pagastā”, pārbūvējot ceļus, kas nodroši-
na piekļuvi 7 Bērzaunes pagasta uzņēmumiem;

	■ 2021. gada aprīlī uzsākti darbi pie projekta Nr. 
5.6.2.0/19/I/020 “Industriālās zonas, biznesa attīstības 
centra un uzņēmējdarbības izveide Madonas novadā” īs-
tenošanas. Projekta ietvaros industriālajā zonā Madonas 
novada Bērzaunes pagasta Sauleskalnā izbūvēti asfaltēti 
laukumi Kārļa ielā 7, Kārļa ielā 9 un Kārļa ielā 1B, nolikta-
vas ēkas Kārļa ielā 9 un Raiņa ielā 2 un nojume Raiņa ielā 
2. Madonā uzsākta tipogrāfijas ēkas pārbūve, pielāgojot to 
uzņēmējdarbības videi. Ēkā paredzēts izveidot ražošanas, 
tirdzniecības, biroja telpas, noliktavu un tehniskās telpas.

Rezultatīvie rādītāji – revitalizēta degradētā teritorija 11,4 
ha platībā, izveidota infrastruktūra uzņēmumiem ražošanas 
attīstībai un vismaz 60 jaunu darba vietu izveidei, piesaistītas 
uzņēmēju investīcijas vairāk kā 14 milj. EUR apmērā.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2021. gadā iz-
mantojuši 11 Madonas novada uzņēmumi. 

Pašvaldība īsteno ciešu sadarbību ar Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras Madonas biznesa inkubatoru, kur 2021.
gadā bija 35 aktīvi inkubācijas programmas dalībnieki un 38 
pirmsinkubācijas dalībnieki.

2021. gadā noslēgts līgums ar Biznesa izglītības biedrī-
bu “Junior Achievement Latvia” par uzņēmējspēju kompe-
tenču attīstošu un pilnveidojošu praktiskās biznesa izglītības 
programmas ietvaros nodrošinātu pieeju “JA Latvia” mācību 
programmām un metodiskajiem materiāliem visām Madonas 
novada izglītības iestādēm, t.sk., pirmsskolas izglītības ies-
tādēm, finansējot novada izglītības iestāžu dalību praktiskās 
biznesa izglītības programmā un skolēnu mācību uzņēmumu 
mārketinga aktivitātes. 

Pārskata gadā izveidota jauna vizuālā identitāte “Ražots 
Madonas novadā” zīmolam, kā arī izveidota jauna mājas lapa 
www.razotsmadona.lv, kas ļauj iepazīt Madonas novada lie-
liskos mājražotājus, zemniekus, amatniekus, prasmju un tra-
dīciju pārzinātājus, kas, izmantojot novada dabas bagātības 
un negurstošu vēlmi neapstāties savā attīstībā, piedāvā vien 
Madonas novadam piederīgus produktus un amatniecības iz-
strādājumus; izstrādāts Madonas novada pašvaldības nodar-
binātības veicināšanas pasākumu plāns; regulāri sagatavota 
un novada uzņēmējiem nosūtīta informācija par nozares un 
pašvaldības aktualitātēm un lēmumiem, aktualizēta un papil-
dināta informācija Madonas novada uzņēmumu datu bāzē, 
veidota komunikācija un veicināta sadarbība starp pašvaldību 
un uzņēmējiem, un uzņēmumu atbalsta organizācijām – LIAA 
Madonas biznesa inkubators, Madonas novada fonds, Vidze-
mes plānošanas reģions, LLKC Madonas birojs, Attīstības fi-
nanšu institūcija Altum, u.c.

 
PAŠVALDĪBAS GRANTI NOVADA UZŅĒMUMIEM

Pašvaldības finansējums

70 221
EUR

ISO sertifikācijas (ISO 9001: 
2015, ISO 14001:2015,  
ISO 45001:2018) īstenošanai 

1 uzņēmumā63 darba vietām 
 jauniešiem novada 

uzņēmumos

9 biznesa idejām

12 sadarbības  
projektiem

75 uzņēmumu atbalstam

2021. gadā
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TŪRISMA NOZARE

Madonas novada teritorijā no 2021. gada jūlija piedāvājām 
268 ceļotāju un tūristu piesaistes vietas (116 apskates vietas, 
27 aktīvās atpūtas iespējas, 8 slēpošanas vietas, 38 ēdināša-
nas vietas, 74 naktsmītnes, 5 tūrisma informācijas centrus). 
21% no minētajiem objektiem bija Madonas novada pašvaldī-
bas iestāžu pārziņā (6 aktīvās atpūtas un 5 slēpošanas vietas, 
4 naktsmītnes, 5 tūrisma informācijas centri, 37 apskates vie-
tas, tajā skaitā muzeji, pils, muižas, gidu programmas, dabas 
un vides objekti, piemiņas vietas). 

Kā populārākās vietas bez apmeklētāju uzskaites (skat. 
grafiku) jāmin: sporta un atpūtas bāze “Smeceres sils”, Bik-
sēras muižas un Ērgļu viduslaiku pils parki. Valstis, no kurām 
visvairāk ieradušies ārvalstu ceļotāji: Igaunija, Lietuva, Vācija.

Pašvaldības tūristu piesaistes objektu 
pilnveides un attīstības aktivitātes:

	■ Madonā – izveidoti divi izzinoši pastaigu maršruti “Iepa-
zīsti Madonu ar audio gidu” (6 informācijas stendi, audio 
gids) un “Esam augstāk!” ar vizuālām augstuma atzīmēm 
uz trotuāriem, uzstādīta pašapkalpošanās velosipēdu re-
monta stacija, vasaras sezonā pilsētvidē izvietota vēsturis-
kā izstāde “Septiņas ielas laiku lokos”, pie muzeja pār Ma-
donas upīti uzstādīts vides objekts “Līdzsvars”, 3 reizes 

gadā atjaunoti vizuālie banneri pie galvenajiem iebrauk-
šanas ceļiem pilsētā, sporta un atpūtas bāzē “Smeceres 
sils” izveidots sniega deponēšanas jeb saglabāšanas lau-
kums, kinoteātris “Vidzeme” aprīkots ar bērnu krēslu pa-
liktņiem, pašvaldība līdzdarbojusies Madonas brāļu kapu 
rekonstrukcijas darbos. Izstrādāti būvprojekti “Mīlestības 
gravas labiekārtošanai Madonā” un “Karjera ezera terito-
rijas labiekārtošana – dabas un atpūtas parka izveidei”.

	■ Cesvaines pilsmuižas kompleksā – Cesvaines pilī  izbū-
vēts vestibils ar konferenču zāli, telpas kafejnīcai ar pa-
līgtelpām, betona kāpnes, pacēlājs cilvēkiem ar pārvieto-
šanās grūtībām, ierīkota centrālā apkure, restaurēts zaļais 
glazētais podiņu kamīns, atjaunota āra terase ar liektas 
formas kapara jumtu, koka kolonnām un kokgriezumiem; 
veikta Staļļu ēkas fasādes labiekārtošana (durvis, vārti, 
afišu stends, gaismas reklāmas), izstrādāts Cesvaines pils 
parka labiekārtošanas plāns, izveidota “Cesvaines pils” 
pārvaldības struktūrvienība, izveidots pastaigu maršruts 
pa pilsmuižu “Cesvaines pilsmuižas vēsturiskās ēkas un 
vietas” ar informācijas stendiem un maršruts “Cesvaines 
torņu mērīšana” ar darba lapām, uzstādīti stendi “Cesvai-
nes tūrisma piedāvājums” un “Lāčplēša kara ordeņa ka-
valieri”. 

POPULĀRĀKO PAŠVALDĪBAS TŪRISMA OBJEKTU 
APMEKLĒTĀJU SKAITS 2021. GADĀ

1462

Madonas tūrisma 
informācijas 

centrs

ap 40 000

Cesvaines pils 
apkārtne (pils bija 

slēgta uz rekonstrukciju) 

3463

Cesvaines tūrisma 
centrs

4584

Lubāna mitrāja 
informācijas 

centrs

8937
Madonas 

novadpētniecības 
un mākslas muzeja 

izstāžu zālēs
ap 5400

Latviešu mūzikas 
pamatlicēju brāļu 

Jurjānu muzejs 
“Meņģeļi”

ap 6000
Rakstnieka 

R. Blaumaņa 
memoriālais muzejs 

“Braki”
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	■ Ērgļos izveidots “Ērgļu tūrisma informācijas centrs” (līdz 
administratīvi teritoriālajai reformai bija tūrisma informāci-
jas punkts), R. Blaumaņa muzejā “Braki” veikta klēts ēkas 
niedru jumta maiņa, Brāļu Jurjānu muzejā “Meņģeļi” iz-
veidota jauna atpūtas vieta ar galdu un soliem,  izstrādāts 
tehniskais projekts stāvlaukumam pie takas uz Strūves 
ģeodēziskā loka punktu “Sestu-kalns”. 

	■ Lubānā uzstādīti vides banneri “Sveicināti Lubānā!” un “Uz 
drīzu tikšanos!”

	■ Barkavas pagasta centrs ieguvis jaunus vizuālos akcen-
tus – uzstādīts vides objekts “Gaismas ozols”, ierīkots 
āra apgaismojums Sv. Staņislava Romas katoļu baznīcai, 
rekonstruēts centra stāvlaukums. Pašvaldība līdzdarboju-
sies Barkavas brāļu kapu rekonstrukcijas darbos. 

	■ Dzelzavas pagastā Doku Ata muzejā “Mucenieki” klēts 
ēkai un bišu mājai nomainīts vēsturiskais lubiņu jumts, at-
jaunots Doku Ata piemineklis Biksenes kapos, labiekārtota 
peldvieta pie Bakana ezera, Dzelzavas pilsmuižas parkā 
atjaunots piemineklis “Par tēvu zemi kritušiem”, veikta ar-
hitektoniski – mākslinieciskā izpēte Dzelzavas muižas un 
muižas kalpotāju ēkām. 

	■ Ļaudonas pagastā uzstādīts vides objekts “Liograde”.

	■ Praulienas pagastā pēc ēkas rekonstrukcijas, apkārtnes 
labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides  darbību sāka 
Haralda Medņa kultūrizglītības centrs “Dziesmusvētku 
skola”, veikta arī vides objekta “Latvija skan” atjaunošana. 

	■ Mētrienas pagastā uzstādīts vides objekts “Mētrienas laika 
rats”.

	■ Ošupes pagastā Lubāna ezera putnu vērošanas torņos 
uzstādīti stendi “Biežāk sastopamās putnu sugas Lubāna 
ezerā”, veikta Lubāna mitrāja informācijas centra apkures 
sistēmas maiņa, veikta mazās civilās aviācijas Degum-
nieku lidlauka infrastruktūras izveide – uzbūvēts angārs 
lidaparātu glabāšanai, degvielas uzpildei un tehniskām 
apkopēm. 

	■ Sarkaņu pagasta Biksērē uzstādīts vides objekts “Saules 
dzīpari”, Sarkaņos izveidota atpūtas vieta ar lapeni, velo 
statīvu un informācijas stendu “Sarkaņu kultūrvēsturiskais 
centrs. Tūrisma vietas Sarkaņu pagastā”.

	■ Vestienas pagasta “Gretēs” rekonstruēta botāniķa Jāņa 
Ilstera piemiņas vieta. 

Tūrisma piedāvājuma popularizēšana:

	■ Nodrošināta Tūrisma informācijas centru darbība. Līdz 
01.07.2021. Madonas novadā darbojās 2 tūrisma infor-
mācijas centri: Madonas novada Tūrisma informācijas 

centrs un Lubāna mitrāja informācijas centrs. Pēc ad-
ministratīvi teritoriālās reformas, pievienojās: Cesvaines 
Tūrisma centrs, Ērgļu tūrisma informācijas punkts un Lu-
bānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs. Ru-
dens pusē tūrisma centru speciālisti uzsāka kopīgu meto-
disko sadarbību, to koordinēja Madonas novada Centrālās 
administrācijas Attīstības nodaļa.

	■ Lai nodrošinātu vienkopus pieejamu tūrisma informāciju, 
portālam www.visitmadona.lv tika pievienoti Cesvaines, 
Ērgļu un Lubānas tūrisma objekti (izveidotas latviešu, an-
gļu un krievu valodu sadaļas, 2021. gadā portālam bija 
105 976 apmeklējumi, visvairāk informācija skatīta jūlijā – 
bijuši 18 141 lapas lietotāji). Lai saglabātu vietu identitāti, 
katram tūrisma galamērķiem izveidots un aktīvi uzturēts 
savs facebook konts: VisitMadona, VisitErgli, VisitCesvai-
ne un VistLubana.

	■ Izdoti informācijas materiāli: “Pārgājieni Madonas nova-
dā” (latviešu valodā), “Putni Lubāna mitrājā” (latviešu un 
angļu valodās), “Velo maršruts Apkārt Lubāna ezeram” 
(latviešu valodā), ”Lubāna ezera apkārtnes tūrisma karte” 
(latviešu valodā), tūrisma ceļvedis “Cesvaine” (latviešu un 
angļu valodās). Līdzdalība izdevumu “Vidzemes militārā 
mantojuma karte” (latviešu un igauņu valodās) , “Zaļais 
ceļš Rīga – Pleskava” (latviešu, angļu, krievu valodās), 
tūrisma kartes “Vidzemes augstiene” (latviešu un angļu 
valodās) sagatavošanā.

	■ Sadarbība ar plašsaziņas medijiem: informācijas rakstu 
un preses ziņu sagatavošana interneta portāliem, sociāla-
jiem tīkliem, preses izdevumiem, grāmatām (Mana Mado-
na, Lubānas grāmata u.c.), žurnālistu vizītēm (Igaunijas 
medijs “Postimees” u.c.), radio un TV raidījumiem (radio 
Skonto erudīcijas spēlei “Novadu robežās”, TV raidījums 
“TE!” u.c.), video sižetu sagatavošana (4 video), līdzdalī-
ba portāla https://militaryheritagetourism.info satura vei-
došanā.

	■ Sagatavoti un kafejnīcās izplatīti ikmēneša pasākumu fla-
jeri.

	■ Organizēti tūrisma pieprasījuma veicināšanas pasākumi: 1 
velo ekskursija, 3 pārgājieni, 1 auto ekspedīcija, 4 dabas 
izziņas pasākumi, Eiropas meža darbinieku orientēšanās 
sacensību tūrisma diena, 3 tūrisma pakalpojumu snie-
dzēju tikšanās, līdzdalība Vidzemes tūrisma konferences 
organizēšanā. 

	■ Suvenīru piedāvājuma, iekļaujot Madonas novada tūrisma 
galamērķu vietvārdus, tirdzniecības nodrošināšana tūris-
ma informācijas centros.

	■ Gidu pakalpojumu koordinēšana un nodrošināšana lielā-
kajās novada tūristu plūsmas vietās, ekskursiju vadīšana.

http://www.visitmadona.lv
https://militaryheritagetourism.info
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KULTŪRAS DARBS

Pandēmijas dēļ dažādo ierobežojumu rezultātā, pasākumi 
to klasiskajā izpratnē periodiski bija liegti vai to norise apgrū-
tināta ar dažādiem ierobežojošiem noteikumiem, tāpēc tika 
meklēti jauni risinājumi un formas kultūras pakalpojumu un 
kultūras tradīciju nodrošināšanai.  

Viens no nozīmīgākajiem pasākumiem bija Madonas pilsē-
tas svētki, kuri norisinājās ievērojot virkni ierobežojumus, kas 
galvenokārt aizliedza cilvēku pulcēšanos. Par galveno uzdevu-
mu tika izvirzīts radīt iedzīvotājiem svētku sajūtu, neskatoties 
uz esošo situāciju. Akcents tika likts uz pilsētas noformēšanu 
svētku rotā, kā arī iedzīvotāju iesaisti pilsētas 95. dzimšanas 
dienas svinēšanā. Tā kā plānoto svētku programmu nebija ie-
spējams realizēt svētku ierastajā laikā, pilsētas svētku aktivitā-
tes tika organizētas visas vasaras garumā.

Lai arī pandēmijas izraisītie ierobežojošie noteikumi bija 
spēkā visu gadu un liela daļa kultūras pasākumu tika atcelti, 
tomēr katra tradicionāla, vai ierasta pasākuma organizēšanai 
tika meklēti risinājumi un iespējas, lai pasākumi varētu notikt. 

2021. gadā kultūras nozarei iedalītie līdzekļi tika ieguldīti 
Madonas novada bibliotēkas, 22 (pēc Administratīvi teritoriā-
lās reformas 32) pagastu bibliotēku, Madonas Novadpētnie-
cības un mākslas muzeja ar etnogrāfijas un sadzīves priekš-
metu krātuvi Sarkaņos un filiāli, Madonas pilsētas kultūras 
nama ar kinoteātri “Vidzeme”, 13 (pēc Administratīvi terito-
riālās reformas 19) pagastu kultūras un tautas namu darbības 
nodrošināšanā, Madonas kamerorķestra un Madonas pūtēju 
orķestra atbalstam, kultūras projektu un pasākumu organizē-
šanā un realizēšanā, kultūras darbinieku tālākizglītībā, kā arī 
Dziesmusvētku procesa nepārtrauktības nodrošināšanā. Tika 
piešķirts papildus finansējums amatiermākslas kolektīviem 
atzīmējot radošās darbības jubilejas. Pavisam kopā Madonas 
novadā jubilejas atzīmēja 10 amatiermākslas kolektīvi.

Piešķirts finansējums dažādu biedrību un nodibinājumu rī-

koto pasākumu atbalstam, piemēram: Oskara Kalpaka piemi-
ņai veltītajiem “Karoga svētkiem”, 24. Latviešu mūzikas svēt-
kiem, “Brīvie Vanagi” starptautiskajam motociklistu saietam, 
improvizatoru teātra izrāžu organizēšanai un citiem. Madonas 
novada pašvaldības līdzfinansējums piešķirts arī radošo in-
dustriju atbalstam – novadnieku grāmatu izdošanai.

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 un citi.

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/
tautas namu vadītājiem regulāri organizēti profesionālās piln-
veides semināri.

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) Madonas 
novada kultūras institūciju skaits ievērojami palielinājās, pie-
pulcinot Lubānas, Cesvaines un Ērgļu apvienību kultūras in-
stitūcijas. Kopējais kultūras un tautas namu skaits pēc ATR 
ir 19, bibliotēku skaits 32, pašvaldības pārziņā esošo muzeju 
skaits 4. 

2021. gadā Madonas novada kultūras dzīvē piedzīvoti divi 
nozīmīgi notikumi – durvis apmeklētājiem vēra Madonas No-
vadpētniecības un mākslas muzeja filiāle Haralda Medņa kul-
tūrizglītības centrs “Dziesmusvētku skola” un Austrumlatvijas 
kultūras un mākslas centrs “Cesvaines pils”.
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Aronas pagasts

Norišu skaits 26

Bezmaksas norišu skaits 8

Amatiermākslas kolektīvu izbraukuma  4 
izrādes un koncerti             

Uzaicināto viesu koncerti  2

Privātie un citu iestāžu rīkotie pasākumi: 2

Ekskursijas  1

Izstādes  3

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits  2660

Kopējais apmeklējumu skaits: 2660

Pašvaldības finansēto kolektīvu skaits: 5 (44 dalībnie-
ki) – vokālais ansamblis “Mārtiņrozes”, tradīciju ansamblis 
“Mežābele”, amatierteātris “Aronieši”, vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Ritsolis”. Uz pašiniciatīvu izveidots kolektīvs - muzi-
kālā apvienība “Ķekars”, kas arī piedalās kultūras dzīves kup-
lināšanā.
Barkavas pagasts

Norišu skaits 40

Maksas norišu skaits 3

Bezmaksas norišu skaits 37

Izstādes 2

Kino seansi 3

Bērnu pasākumi 8

Kolektīvu izbraukumi 5

Pasākumi projektu ietvaros 5

Maksas norišu apmeklējumu skaits 18

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits 1215

Kopējais apmeklējumu skaits 1233

Pašdarbības kolektīvu skaits 10 (139 dalībnieki) – folklo-
ras kopa “Madava”, senioru deju kopa “Klabdancis”, jauniešu 
deju kolektīvs “Pīne”, sieviešu vokālais ansamblis “Pauze”, 
amatierteātris, bērnu teātra studija, sieviešu deju kopa “Zīles”, 
pirmsskolas bērnu deju kolektīvs “Kriksis”, Barkavas kapela, 
sieviešu klubs “Avots”.

Bērzaunes pagasts

Norišu skaits 21

Maksas norišu skaits 0

Bezmaksas norišu skaits 21

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits 1830

Kopējais apmeklējumu skaits 1830

Pašdarbības kolektīvi: 11 (169 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”, tēlo-
tājmākslas un rokdarbu pulciņš, pasaules deju grupa “Oreo”, 
līnijdeju grupa “Rainbow”, sieviešu deju kopa “Vienmēr”.

Cesvaines apvienības pārvalde

Norišu skaits 32

Maksas norišu skaits 10

Bezmaksas norišu skaits 12

Maksas norišu apmeklējumu skaits 2595

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits 325

Kopējais apmeklējumu skaits 2920

Pašdarbības kolektīvu skaits: 11 (176 dalībnieki) – jauktais 
koris „Cesvaine” (diriģents Oskars Jeske, kormeistare Baiba 
Putniņa), vokālais ansamblis (diriģente Antra Āboltiņa), bērnu 
tautas deju grupa (vadītāja Lāsma Markevica), bērnu vokālais 
ansamblis „Domiņa” (vadītāja Irēna Lecīte), dāmu deju grupa 
„Kamene” (vadītāja Marika Šķēle), folkloras kopa „Krauklēnie-
ši” (vadītāja Baiba Putniņa), Cesvaines Tautas teātris (režisore 
Alda Alberte), Cesvaines pūtēju orķestris (diriģents Oļģerts 
Ozols), TDA „Cesvaine” (vadītājs Jānis Šķēle), mākslas stu-
dija (vadītāja Ērika Dogana), rokdarbu studija (vadītāja Vanda 
Podiņa). 

Dzelzavas pagasts

Norišu skaits 7

Maksas norišu skaits 4

Bezmaksas norišu skaits 3

Maksas norišu apmeklējumu skaits 146

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits 165

Kopējais apmeklējumu skaits 311

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

KULTŪRAS UN TAUTAS NAMU DARBĪBA  
MADONAS NOVADĀ



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

26

Ērgļu apvienības pārvalde

Ērgļu saieta nams

Norišu skaits 23

Maksas norišu skaits 10

Bezmaksas norišu skaits 13

Maksas norišu apmeklējumu skaits 2027

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits 3372

Kopējais apmeklējumu skaits 5399

Pašdarbības kolektīvu skaits: 15 (270 dalībnieki) – jauk-
tais koris “Ērgļi”, jauniešu tautas deju kolektīvs “Ērgļu jaunie-
ši”, jauniešu tautas deju kolektīvs “Rūdis”, vidējās paaudzes 
tautas deju kolektīvs “Rūdolfs”, vidējās paaudzes tautas deju 
kolektīvs “Pastalnieki”, tautas lietišķās mākslas studija “Ērgļi”, 
Ērgļu mūzikas skolas pūtēju orķestris, tautas mūzikas kopa 
“Pulgosnieši”, Ērgļu teātris, Dāmu deju grupa “Varbūt”, Lī-
nijdeju grupa “Raibā līnija”, sporta deju kolektīvs “Vizbulīte”, 
mākslas darbnīca “Dekupāža”, bērnu tautas deju kolektīvs 
“Pienenīte”, mūzikas teorijas kursi. 

Liepkalnes tautas nams

Norišu skaits 15

Maksas norišu skaits 1

Bezmaksas norišu skaits 14

Maksas norišu apmeklējumu skaits 86

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits 222

Kopējais apmeklējumu skaits 308

Pašdarbības kolektīvu skaits: 3 (38 dalībnieki) – Liepkal-
nes tautas nama līnijdeju grupa, Liepkalnes tautas nama dra-
matiskais pulciņš, Liepkalnes vokālais ansamblis “Pīlādzītis”.

Kalsnavas pagasts

Norišu skaits 53

Maksas norišu skaits 2

Bezmaksas norišu skaits 51

Maksas norišu apmeklējumu skaits 192

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits 1889

Norišu apmeklējumu skaits 2081

Pašdarbības kolektīvu skaits: 7 (92 dalībnieki) – vīru 
vokālais ansamblis “Kalsnava”, sieviešu vokālais ansamblis 
“Vīzija”, sieviešu koris “Silvita”, bērnu deju kolektīvi 1.–4. kl., 
jauniešu deju kolektīvs “Kalsnava”, senioru deju kolektīvs “Jā-
ņukalns”, folkloras kopa “Vesetnieki”.

Lazdonas pagasts

Norišu skaits 9

Bezmaksas norišu skaits 9

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits 100

Kopējais apmeklējumu skaits 100

Liezēres pagasts

Norišu skaits 29

Maksas norišu skaits 4

Bezmaksas norišu skaits 25

Izstādes 2

Teātra izrādes 3

Koncerti 2

Balles 1

Kinoseansi 2

Kolektīvu izbraukuma pasākumi 10

Maksas norišu apmeklējumu skaits 325 

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits 1675

Kopējais apmeklējumu skaits 2000

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

Lubānas apvienības pārvalde

Lubānas kultūras nams

Norišu skaits 13

Maksas norišu skaits 4

Bezmaksas norišu skaits 9

Maksas norišu apmeklējumu skaits 349

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits 3688

Kopējais apmeklējumu skaits 4037

Pašdarbības kolektīvu skaits: 9 (162 dalībnieki – tautas 
deju kolektīvs “Lubāna”, jauniešu deju kolektīvs “Žuburi” B un 
C grupas, senioru sieviešu koris ‘Noskaņa”, folkloras kopa 
“Lubāna”, jauktais vokālais ansamblis “Naktsputni”, amatier-
teātris “Priekšspēle”, senioru deju kopa “Varavīksne”.

Meirānu tautas nams

Norišu skaits 30

Maksas norišu skaits 6
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Bezmaksas norišu skaits 24

Maksas norišu apmeklējumu skaits 254

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits 674

Kopējais apmeklējumu skaits 928

Pašdarbības kolektīvu skaits: 4 (72 dalībnieki) – amatier-
teātris “Zeltrači” (vadītāja Ilona Malahovska), senioru tautas 
deju kolektīvs “Meirāni”(vadītājs – Zigfrīds Gora), vidējās pa-
audzes deju kolektīvs “Rokraksti” (vadītāja Lienīte Ozolniece), 
sieviešu deju kopa “Magones” vadītāja – Ilze Purpļeviča.

Ļaudonas pagasts

Norišu skaits 24

Maksas norišu skaits  2

Bezmaksas norišu skaits 22

Maksas norišu apmeklējumu skaits 35

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits  ~660

Kopējais apmeklējumu skaits  ~695

Pašdarbības kolektīvu skaits: 4 (78 dalībnieki) – senioru 
deju kolektīvs “Divi krasti”, vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Grieze”, jauktais koris “Lai top!”, amatierteātris, sieviešu klu-
biņš “Mežrozīte”.

Madonas pilsēta

Madonas pilsētas kultūras nams

Norišu skaits 232

Maksas norišu skaits 191

Bezmaksas norišu skaits 41

Maksas norišu apmeklējumu skaits 5 156

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits 7 855

Kopējais apmeklējumu skaits 13 011

Pašdarbības kolektīvu skaits: 30 (471 dalībnieki), kuri 
darbojas Madonas pilsētas kultūras namā – Madonas pūtēju 
orķestris, R.Blaumaņa, Madonas tautas teātris,  Tautas tēlotā-
jmākslas studija “Madona”, jauktais koris “Madona”, senioru 
koris “Mantojums”, Tautas deju ansamblis “Vidzeme”, vidē-
jās paaudzes deju kolektīvs “Vidzeme”, senioru deju kolektīvs 
“Atvasara”, bērnu tautisko deju kolektīvs “Atspole” (1.–2. kl., 
3–4. klase , 5.–7. klase), bērnu tautisko deju kolektīvs “Pipa-
riņi” (5.–6. kl.), folkloras kopa “Vērtumnieki”, kokļu ansamblis 
“Rasa”, vokālā grupa “The Sound Effect”, vokāli instrumen-
tālā jauniešu grupa, saksofonu kvartets, senioru deju grupa 
“Madonas dāmas”, mūsdienu deju grupa “Aliens” (pirmskola, 
2.–4. klase, 5.–7. klase, 8.–12. klase  un pieaugušo grupa), 

klasiskā deja (pirmskola, 1.–2. kl., 3.–5. klase), breika deju 
grupa (1.–4. klase un jauniešu grupa), eksotisko deju grupa 
“Ugunspuķe”, līnijdeju grupa, no kuriem 11 pašdarbības ko-
lektīvi ir maksas kolektīvi.

Citu iestāžu kolektīvi, kuri darbojas kultūras namā: Jāņa 
Norviļa Madonas mūzikas skolas pūtēju orķestris, Madonas 
vidusskolas 2.–3. kl. tautisko deju kolektīvs. Madonas pilsētas 
kultūras nama filiālē “Vidzeme”– deju klubs “Rondo”.

Madonas pilsētas kultūras nama filiāle – kinoteātris 
“Vidzeme”

Seansu skaits 175

Skatītāju skaits 2 563

Madonas kinoteātris “Vidzeme” 2021. gadā – Rīgas starp-
tautiskā kinofestivāla (Riga IFF) filiāle un tika izrādītas 4 festi-
vāla filmas.

Mārcienas pagasts

Norišu skaits 28

Bezmaksas norišu skaits 28

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits 1750

Kopējais apmeklējumu skaits 1750

Pašdarbības kolektīvu skaits: 4 (56 dalībnieki) – senioru 
ziņģu kopa “Trizulis” (12), rokdarbu pulciņš (14), sieviešu vo-
kālais ansamblis “Kaļina” (9), dāmu deju grupa “Laima”(12)

Mētrienas pagasts

Norišu skaits 15

Maksas norišu skaits 2

Bezmaksas norišu skaits 13

Maksas norišu apmeklējumu skaits 45

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits 302

Kopējais apmeklējumu skaits 347

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”.

Ošupes pagasts

Norišu skaits 43

Maksas norišu skaits 2

Bezmaksas norišu skaits 13
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Citu iestāžu rīkotie pasākumi 1

Kolektīvu izbraukumi 5

Maksas norišu apmeklējumu skaits 66

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits 493

Kopējais apmeklējumu skaits 559

Pašdarbības kolektīvu skaits: 4 (42 dalībnieki) – vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Degumnieki”, dāmu deju grupa “Or-
hidejas”, sieviešu vokālais ansamblis “Harmonija”, amatierte-
ātris “Cits Modelis”.

Praulienas pagasts

Norišu skaits 12 

Maksas norišu skaits 3

Bezmaksas norišu skaits 9

Kolektīvu izbraukumu norises 6

Filmas 7

Citu iestāžu rīkotie pasākumi 1

Privātie pasākumi 4

Maksas norišu apmeklētāju skaits 700

Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits 965  

Kopējais apmeklētāju skaits 1665

Pašdarbības kolektīvu skaits: 8 (206 dalībnieki) – Praulie-
nas pagasta jauktais koris, deju kopa „Saikavieši”, jauniešu 
deju kolektīvs “Pinums”, bērnu tautisko deju kolektīvs „ZIG-
ZAG” (3 grupas), Praulienas amatierteātris, Saikavas amatier-
teātris, Folkloras kopa “Praulīts”, pensionāru biedrība.

Sarkaņu pagasts

Norišu skaits 25

Maksas norišu skaits 1

Bezmaksas norišu skaits 24

“Sarkaņu amatu skola” ekskursijas  12  
(apmeklētāju skaits – 120).

Maksas norišu apmeklējumu skaits 120

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits 1954

Kopējais apmeklējumu skaits 1966

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”. 

Vestienas pagasts

Norišu skaits 38

Bezmaksas norišu skaits 38

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits 6000

Kopējais apmeklējumu skaits 6000 

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

MADONAS NOVADA BIBLIOTĒKA

Madonas novada bibliotēka – daudzfunkcionāla Madonas 
novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, 
kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Re-
publikas Kultūras ministrijā, kurai  akreditācijas rezultātā pie-
šķirts reģiona galvenās bibliotēkas statuss.

Madonas novada bibliotēka koordinē un metodiski vada:
2021. gada pirmajā pusē – reģiona 5 pašvaldību  32 vie-

tējās nozīmes publisko bibliotēku darbu, veicot metodiski kon-
sultatīvā darba funkcijas Cesvaines novadā – 2 bibliotēkām, 
Ērgļu novadā 3 bibliotēkām, Lubānas novadā 2 bibliotēkām un 
Varakļānu novadā – 3 bibliotēkām. 

2021. gada 2. pusē – pēc  pašvaldību vēlēšanām, ATR re-
zultātā apvienojoties Madonas, Cesvaines, Ērgļu un Lubānas 
novadiem vienā Madonas novadā, Līgums par Reģionu galve-
nā bibliotēka (RGB) funkciju saglabājas ar Varakļānu novada 3 
bibliotēkām. 

Jaunizveidotajā Madonas novadā RGB metodiski konsul-

tatīvā pārraudzībā  bija  29 vietējās nozīmes bibliotēkas, tajā 
skaitā 2 pilsētu bibliotēkas  un 27 – pagastu un apvienību 
bibliotēkas – pārvalžu struktūrvienības. Izpildvaras hierarhijā  
pakļautas pārvalžu vadītājiem. 7 no 14 pagastu pārvaldēm 
(Arona, Barkava, Dzelzava, Liezēre, Ļaudona, Prauliena, Sar-
kaņi) ir otrās bibliotēkas, Aronas pagastā 3 vietējās nozīmes 
bibliotēkas. 

2021. gadā bibliotēkas pieejamību  noteica epidemioloģis-
kās drošības noteikumi, kā rezultātā bibliotēka  apmeklētājiem 
bija slēgta 27 dienas, lasītavas apmeklētājiem nebija pieeja-
mas 5 mēnešus.

Sākot no lasīšanas veicināšanas līdz brīvai informācijas 
piekļuvei – Madonas novada bibliotēkā  plānotas un realizē-
tas rīcības atbilstoši kopienas vajadzībām. Veiktās aktivitātes  
sekmē digitālo iekļaušanu, tajā skaitā izmantojot piekļuvi infor-
mācijas un komunikācijas tehnoloģijām un attīstot iedzīvotāju 
digitālās prasmes, nodrošina piekļuvi pasaules kultūras man-
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tojumam un zināšanām. 2021. gada darbs Madonas bibliotēkā  
vērsts  uz piedāvājumu, kas palīdz sasniegt ikvienu ilgtspējīgas 
attīstības mērķi.

Saskaņā ar BIS Alise datiem 2021. gadā Madonas novada 
bibliotēkā reģistrēti 2 173 lietotāji jeb 30% no pilsētas iedzīvo-
tājiem, t.sk. 786 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Reģistrēti 27 
314 fiziskie apmeklējumi, no tiem – 4312 bērni un jaunieši līdz 
18 gadiem. Virtuālo apmeklējumu skaits Madonas bibliotēkas 
vietnēs un profilos ir dubultojies – 374 578,  dienas vidējais ap-
meklējums – 121. Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju 12,5. 
Bibliotēkas krājumā ir 61164 iespiedvienības, tajā skaitā 2992 
jaunieguvumu eksemplāri, pieejami 89 nosaukumu abonētie 
periodiskie izdevumi. Izsniegums – 46264, t.sk. bērniem un 
jauniešiem līdz 18 gadiem – 9986. Izsniegumu skaits uz vienu 
lasītāju – 21. Krājuma apgrozība – 0,75. Dokumentu skaits uz 
vienu lasītāju – 28. 

Madonas novada bibliotēkas apmeklētājiem 2021. gadā 
sniegtas 7374 uzziņas.

Līdzīgi kā iepriekšējā laika periodā arī 2021.gadā  bla-
kus tradicionālajiem pakalpojumiem bibliotēka ir atpazīstama 
e-pakalpojumu izmantošanas vieta: dažādu maksājumu vieta, 
transporta biļešu rezervācijas, pasūtīšanas un printēšanas 
vieta, vieta, kur var uzturēties, mācīties, saņemt nepieciešamo 
informāciju un bez maksas piedalīties bibliotēkas rīkotajās ak-
tivitātēs un pasākumos. Paplašinājies bibliotēkas piedāvājuma 
saturiskais diapazons un sarežģītība. 

Nozīmīgākā gada novitāte – jauns aktuāls pakalpojums – 
lai arī Madonas novada bibliotēkā nav izveidots VPVKAC, viena 
funkcija ir piešķirta – iedzīvotājiem, kuri nelieto vai neizmanto 
internetbanku, tika sniegta iespēja izdrukāt sadarbspējīgu Co-
vid-19 sertifikātu.

Pieprasīts  pakalpojums ir  3td e-GRĀMATU bibliotēka. Au-
torizēto lietotāju skaits – 435. 2021. gadā Madonas novada 
bibliotēkā reģistrēti kopā 748 autorizācijas datu lietotāji.

E-grāmatu bibliotēkas izsniegums pārskata periodā – 1071. 
Starpbibliotēku abonementa kārtā  saņemti 172 nepiecie-

šamie izdevumi no citām bibliotēkām, izsniegti 1075 izdevumi.
Novadpētniecības datubāze – 34793 ieraksti, tajā skaitā 

2021. gadā izveidotie 1302 jaunie ieraksti, no kuriem 1300 
eksportēti uz LNB Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datu bāzi.

Lai attīstītu un dažādotu bibliotēkas piedāvājumu 2021. 

gadā Madonas novada  bibliotēkā, ievērojot noteiktos  darbības 
ierobežojumus, noorganizēti 70 pasākumi un dažādas aktivitā-
tes,  74  gan literatūras, gan mākslas un dažādu radošo  darbu 
izstādes. Par nozīmīgākajiem projektiem uzskatāms veikums 
lokālā kultūras mantojuma, novadnieku apzināšanā, izpētē un 
publicitātes veidošanā.

 Pavisam izstrādāti 8 projekti, iesaistoties VKKF projektu 
konkursos, Vidzemes programmā, vietējā pašvaldības Izglītī-
bas projektu konkursā, Iedvesmas bibliotēkas projektā. Plašu 
rezonansi guva pašvaldības Izglītības projektu konkursā at-
balstītais projekts – videointervijas “Sarunu vakari “Melnraksti. 
Tīrraksti”  ar novada autoriem – Uldi  Ausekli, Anitu Skrjabi, 
Aivaru Aiviekstu un Arturu Vaišļu; https://biblioteka.madona.
lv/lv/youtube, kas brīvi pieejami Madonas novada bibliotēkas 
Youtube kontā. 

Projektā “Dzimtu pētniecība – izziņas piedzīvojums II”, no-
organizēts 12 stundu apmācību cikls, nodrošinot tikšanos ar 
diviem dzimtu pētniekiem, praktiķiem – rakstnieci, publicisti 
Birutu Eglīti un vortāla “Ciltskoki.lv” izveidotāju un vadītāju  no-
vadnieku Egilu Tursu. Noslēdzošā nodarbība – hibrīdpasākums 
– brīvais mikrofons, projekta dalībnieku pieredzes apmaiņa. 

Madonas novada bibliotēkas veidoto resursu novitāte - uz 
digitalizāciju vērsti projekti. ”Bibliotēkas adreses”, “Latvijas 
valsts prezidentu vizītes Madonā”u.c.

Attīstot sadarbību starp Gulbenes, Madonas un Alūksnes 
bibliotēkām realizēts projekts Uzturētājstruktūru atlase tīkla 
Europe Direct informācijas centriem 2018.–2020. gadam ar 
pagarinājumu līdz 2021. gada aprīlim un  uzsākta projekta rea-
lizācija nākošajam periodam (2021.–2025).

Finansējums krājuma iegādei  2021. gadā bija 15180, kas 
ir 2,09  eiro uz iedzīvotāju.

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldībā apstiprināto ama-
ta vienību sarakstu 2021. gadā  strādāja 14 darbinieki  ar 12,2  
slodzēm, tajā skaitā 11 nozares speciālisti, direktori ieskaitot 
un  tehniskais personāls:  saimniecības daļas vadītājs – 0,2 
slodzes, 2 apkopējas – 0,5 slodzes katrai.  

Uz 2021. gada 31. decembri  7 no 11 bibliotēkā strādājo-
šiem nozares  speciālistiem, direktori ieskaitot, ir ar augstāko 
izglītību: 3 – maģistra grāds, 3 ar bakalaura grādu un vienam – 
1. līmeņa augstākā izglītība; 4 – ar vidējo profesionālo izglītību, 
kas atbilst 3. kvalifikācijas pakāpei. 

2 173
Reģistrēti 
lietotāji

61 164
Iespiedvienības

374 578
Virtuālie 
apmeklējumi

MADONAS NOVADA BIBLIOTĒKĀ 2021. GADĀ
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MADONAS NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS MUZEJS

Pārskata periodā muzeja darbība balstījās uz Darbības un 
attīstības stratēģiju 2020.–2024. gadam, gada darba plānu un 
pieejamajiem resursiem, veicot konkrētus uzdevumus krāju-
ma, pētniecības un komunikāciju jomā. Covid-19 pandēmijas 
laikā plāni tika koriģēti, piemērojoties valstī izsludinātajai ār-
kārtējai situācijai un muzeja slēgšanai.   

Kaut arī Covid pandēmija ietekmēja  muzeja  darbību, mu-
zejs spējis īsā laikā pielāgoties jaunajai realitātei piedāvājot 
iepazīties ar muzeja krājumu, izstādēm u.c. digitālā vidē, kā 
arī radot jaunas iespējas citām aktivitātēm, lai muzejs būtu 
pieejams sabiedrībai.  

Pārskata periodā muzeja krājums papildināts par 564 vie-
nībām, kopējais krājuma vienību skaits sasniedzis 135192 
vienības, kas ir viena no skaitliski lielākajām krājuma kolekci-
jām Vidzemes muzejos.

Iegūtās Liezēres Avotiņu kapulauka senlietas,  fotogrāfijas 
par Madonā plaši pazīstamo fotogrāfu Jāni Glīznieku un viņa 
ģimeni, Krēmeru dzirnavām un bērzauniešu Greiziņu ģime-
ni. Par ļaudoniešiem, brāļiem agronomu Jāni Leju Lejiņu un 
slaukšanas aparāta Gosma izgudrotāju Kārli Leju un viņu ģi-

menēm, kas ir interesants atklājums arī muzeja speciālistiem. 
Papildinātas tēmas par Madonā un tās apkārtnē bijušajiem 
tehnikas un ēdināšanas uzņēmumiem, medicīnu un novada 
slimnīcu vēsturi, fotoattēli par Meirānu muzikantu Jāni Gavaru 
un rakstiskie materiāli par Madonas kinoteātri u.c. liecības.

Attālināti strādājot,  muzeja speciālisti sagatavojuši un 
ievadījuši informācijas datus par 5730 krājuma vienībām. 
Pildot valstī noteikto prasību par krājuma priekšmetu novēr-
tēšanu un tā ņemšanu grāmatvedības uzskaitē, 2021. gadā 
finansiāli novērtētas 4425 vienības par kopējo vērtību EUR 
20349. Pavisam novērtētas 43814 vienības par kopējo vēr-
tību EUR 1034106. Veiktas saglabātības pārbaudes 8059 
priekšmetiem.

Viens no nozīmīgākajiem pētījumiem  
bija Madonas 95 gadu vēsture un ar to 
saistītās aktivitātes: 

	■ Sagatavots LTV “Ielas garumā” raidījums par Madonas 
ielu vēsturi (LTV 24.04.2022. un 08.05.2022.), izmantojot 

2021. GADĀ IZMANTOTO  
KRĀJUMA VIENĪBU SADALĪJUMS 
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muzeja krājuma materiālus, speciālistu pētījumus

	■ Pētnieciskais darbs pie Madonas pilsētas vēstures, kas 
rezultējās divās grāmatās: “Mana Madona” un krāsoja-
mā grāmata bērniem “Izzini un iepazīsti Madonu” (autore 
E.Krupko).

	■ 4. jūnijā Skolas ielā pie Madonas pilsētas kultūras nama 
atvērta izstāde “Septiņas ielas laiku lokos” – 15 lielfor-
māta baneri. Izstāde bija skatāma no 4.jūnija līdz 30.sep-
tembrim.

	■ 5. tematiskās izstādes pilsētvidē, tā kļūstot pieejamas 
apmeklētājam 24h diennaktī: “Septiņas ielas laiku lokos”, 
“Māksla skatlogos”, “Reiz bija tā …”, “Reiz bija …”, “Li-
dojošās gaismas”.

	■ Dalība aktivitātes “Pastaiga Madonas vēsturē ar teātra ele-
mentiem pa ceļam” ietvaros (31.07.2021.) – sagatavoti  
10 vēsturisko vietu stāsti ar vēsturiskajām fotogrāfijām un 
kopā ar Madonas novada teātra ļaudīm veidots saturs.

         

Pārskata gadā muzeja speciālisti sagatavoja 95 publikā-
cijas sociālajos tīklos, muzeja mājaslapā un reģionālajos laik-
rakstos “Stars”, “Madonas Novada Vēstnesis” un “Sarkaņu 
ziņas.”, speciālisti strādāja pie pētnieciskā darba tēmām par 
novada kultūru, reliģiju, saimniecību, pārvaldi un izcilām per-
sonībām, ka arī III Atmodu, atzīmējot 30. gadadienu janvāra 
notikumiem Latvijā. Daļa no pētnieciskā darba tēmām sais-
tītas ar Madonas novada vēstures ekspozīcijas 1940–1990.
gadu posma izstrādi. 2021. gada laikā tika sagatavotas 11 
tematiskās izstādes, kā arī kopā ar Madonas TIC piedalījās 
Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības projektā “Militārais 
mantojums”.

2021. gadā globālās pandēmijas apstākļos, muzejs tika 

vairākkārt slēgts, no 365 dienām gadā, muzejs bija atvērts 
tikai 159 dienas un ar dažādiem ierobežojumiem, galvenokārt 
liedzot muzeju apmeklēt lielām grupām un skolēnu klasēm. 

2021. gadā atklātas 29 izstādes, organizēti 5 pasākumi, 
25 muzejpedagoģiskās nodarbības. No visām novadītajām 
nodarbībām 69% bija programmas Latvijas skolas soma ie-
tvaros. Klātienes apmeklējumu skaits samazinoties, tika mek-
lētas jaunas komunikāciju darba formas. Plaši izmantota so-
ciālās platformas Facebook, Instagram, kā arī muzeja mājas 
lapa u.c. interneta vietnes. 2021. gada ietvaros sekotāju skaits 
palielinājies par vairāk kā 500 sekotājiem (05.01.2022. tie ir 
2106 sekotāji, bet 2020. gada nogalē – 1607). 2021. gadā Fa-
cebook ieraksti sasnieguši 218 293 lasītāju (par 63,4% vairāk 
kā 2020. gadā),  izveidots muzeja konts TIKTOK aplikācijā, kas 
ir ļoti plaši izmantota jauniešu vidū, gan visu vecumu mērķ-
auditorijas vidū.

Kopumā izveidoti 39 nelieli video par un ap muzeju, tā 
notikumiem un izstādēm. Tādējādi sasniedzot vairāk kā 1500 
skatījumus. Komunikācija sociālajos medijos ir veicinājusi 
muzeja atpazīstamību, apmeklētāju informētību par kultūrvēs-
tures liecībām un iestādes aktualitātēm.  

2021. gadā turpinājās uzsāktā sadarbība ar Oskara Kal-
paka piemiņas fondu, uzņemoties lielu daļu organizatoriskā 
darba un attālināta formā, organizējot Kalpaka kausu 2021. 
Turpinājās iepriekšējos periodos  sekmīgi uzsāktais ceļojošo 
izstāžu darbs 17 izstādes 16 eksponēšanas vietās.

Pārskata periodā turpināta kultūrizglītības centra Dziesmus-
vētku skola  kā izziņas, radošuma un stāsta par izcilo diriģentu 
H.Medni un Dziesmu svētkiem kultūrvietas   attīstība, gada otrajā 
pusē to atverot apmeklētājiem. Izveidota un iekārtota  pēc A.Mai-
līša izstrādātā projekta ekspozīcija “H.Mednis un Dziesmu svētku 
kustība”. Pabeigta teritorijas labiekārtošana, ierīkojot dekoratīvos 
apstādījumus, uzstādot soliņus un āra apgaismojumu. 

MUZEJA APMEKLĒJUMS VASARAS MĒNEŠOS

2490

4802
5120

5479
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Sagatavots un veikts iepirkums ekspozīcijai nepieciešamo 
iekārtu un aprīkojuma iegādei.  Atjaunots I.Mailīša vides ob-
jekts “Latvija skan”. 

Papildus finansējuma piesaistei sagatavoti 10 projekti da-
žādām VKKF programmām un mērķprogrammām, atbalstīts 
viens, par kopējo summu EUR 610.

Madonas muzeja darbība pārskata periodā tika vērsta uz 
novada teritorijā esošā materiālā un nemateriālā kultūras man-
tojuma vērtību apzināšanu, izpēti, saglabāšanu un popularizā-
ciju, kā arī sabiedrības izglītošanu un izpratnes veidošanu par 
mūsu kultūras mantojuma nozīmību. 

R. Blaumaņa memoriālais muzejs “Braki”

Galvenie darbības mērķi – vākt un pētīt Ērgļu apkaimes un 
“Braku” vēsturi, rakstnieka R. Blaumaņa personību un daiļradi, 
kā arī Ērgļu ievērojamu cilvēku atstāto kultūrvēstures manto-
jumu; popularizēt “Braku” muzeju un R. Blaumani, gan piedā-
vājot daudzveidīgas un interesantas ekskursijas, pasākumus, 
tematiskas tikšanās un pieredzes apmaiņu.

Nākotnes mērķi – interesants tūrisma apskates objekts; 
daudzveidīgs piedāvāto pētījumu klāsts, kas atspoguļots iz-
stādēs, muzejpedagoģiskajās programmās, pasākumos, grā-
matās; sakārtota infrastruktūra – ēkas labā stāvoklī, demon-
tēta vecā administrācijas ēka, daudzveidīgas aktīvās atpūtas 
iespējas – rotaļlaukums, interesanti taku objekti utt.

Īstenotie projekti – Drēbju klēts niedru jumta atjaunošana 
(9 000 EUR).

Apmeklētāju skaits 2021. gadā ap 6 000

Pasākumi 2021. gadā  9

Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs 
“Meņģeļi”

Muzeja darbības virzieni/funkcijas ir krājuma komplektē-
šana, uzskaite un saglabāšana, brāļu Jurjānu dzīves, dzimtas 
un daiļrades pētīšana, par pamatu izmantojot muzeja krājumu, 
arhīvu, bibliotēku, mūzikas vēsturnieku, novadpētnieku un 
Jurjānu dzimtas pārstāvju sniegto informāciju, Ērgļu novada 
muzikālās izglītības, kordziedāšanas, muzicēšanas, sabiedris-
kās un kultūras dzīves izzināšana, par pamatu ņemot muzeja 
„Meņģeļi” un citu muzeju krājumu, vēstures avotus, krājuma 
un pētnieciskā darba pieejamības nodrošināšana sabiedrībai. 

Muzejs 2021. gada 1. jūlijā tikai atkārtoti akreditēts.

Kopējais krājuma  5818   
vienību skaits (tai skaitā  
2021. gada beigās 972 pamatkrājuma 
 vienības)  

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits 891

Muzeja apmeklējumu skaits 5512

Muzeja pasākumu skaits 2  
            pēc 2021. g. jūlija  1

Atklātas izstādes 3

Muzeja teritorijai iegādāti 3 masīvkoka soli bez atzveltnes, 
3 masīvkoka soli ar atzveltni un galds – 1057 EUR.

Madonas muzejā 
kopējais krājuma 

vienību skaits 
sasniedzis

135 192 
vienības
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IZGLĪTĪBA

Izglītības darbu Madonas novada koordinē Izglītības no-
daļa. 2021. gada pārskatu veido 2020./2021. mācību gada 2. 
semestra un 2021./2022. mācību gada 1. semestra norises 
un apskats. Arī 2021. gadā joprojām ievērojama virkne vese-
lības drošības pasākumu Covid-19 izplatības ierobežošanai, 
tiek nodrošināta izglītības procesa nepārtrauktība, kā arī 2021. 
gada otrajā pusē tiek īstenota administratīvi teritoriālā reforma.

2021./2022. mācību gadā Madonas novadā apmācību 
nodrošina 36 pašvaldības izglītības iestādēs: 6 vispārējās 
vidējās izglītības iestādēs, 11 vispārējās pamata izglītības 
iestādēs, 12 pirmsskolas izglītības iestādēs, 6 profesionālās 
ievirzes un 1 interešu izglītības iestādē. 

Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošajās sko-
lās 2021. gada 1. septembrī mācības uzsāka 2815 skolēni, 
pirmsskolas izglītības iestādes un grupas apmeklē 1469 iz-
glītojamie. Skolas gaitas 2021. gada 1. septembrī uzsāka 300 
pirmklasnieki. Ņemot vērā, ka ir notikusi administratīvi terito-
riālā reforma, kopējais izglītojamo skaits Madonas novadā ir 
lielāks, salīdzinot statistikas datus ar iepriekšējā mācību gada 
sākumu, bet demogrāfiskās tendences rāda, ka bērnu skaits 
turpina samazināties. 

2021./2022. mācību gadam tika izvirzītas 
šādas Madonas novada pašvaldības 
izglītības darba prioritātes:

	■ Mācību un audzināšanas darbā turpināt ieviest pilnveidoto 
izglītības saturu un lietpratības pieeju;

	■ Pilnveidot informācijas tehnoloģiju lietošanu efektīva 
mācību procesa organizēšanā un izglītojamo pašvadītas 
mācīšanās  veicināšanā dažādos apstākļos: klātienē, tieš-
saistē, attālināti;

	■ Veicināt emocionālo veselību un labjūtību izglītības iestā-
dē;

	■ Attīstīt pašvērtēšanas prasmes atbilstoši jaunajai izglītības 
iestādes  pašvērtēšanas metodikai;

	■ Pilnveidot jaunā administratīvā novada izglītības darba 
sistēmu, struktūru un nodrošinājumu izglītības pieejamībai 
un kvalitātes paaugstināšanai.

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 pirmssko-
las vadlīniju, pamatizglītības standarta un vispārējās vidējās 
izglītības standarta prasībām nozīmīgs ir metodiskais atbalsts. 

Metodiskā darba organizācijai starpnovadu (Madonas un Va-
rakļānu  novadu) pedagogiem darbojās  9 mācību jomas un 
29 mācību priekšmetu metodiskās apvienības. Darbu koordi-
nē Izglītības nodaļa sadarbībā ar Madonas Valsts ģimnāzijas 
metodiķi. Sistemātiski tika organizēti semināri, kursi, meto-
diskās dienas izglītības iestādēs, īpaši akcentējot  pedagogu 
sadarbību pilnveidotā mācību satura plānošanā, kā arī sav-
starpēju stundu vērošanu un analīzi  lietpratības (kompetenču) 
pieejas ieviešanā.  

2021. gada martā 9 novada izglītības iestāžu pedagogi 
piedalījās LU reģionālajā zinātniskajā konferencē  ar labas 
prakses piemēru prezentācijām. 

2021./2022. m.g. tika uzsākta jauna pedagogu metodis-
kās sadarbības forma – Pedagogu mācīšanās sarunas  kopā 
ar mācīšanās konsultantiem, veicinot pedagogu savstarpēju 
mācīšanos, labās pieredzes apguvi un   pedagogu personisko 
līderību. Mācīšanās konsultanti  ir snieguši atbalstu izglītības 
iestādēm – konsultēšana, rekomendāciju izstrāde trūkumu 
novēršanai mācību procesā.

Būtiska izglītības darbības joma ir darbs ar talantīgajiem 
skolēniem. 2020./2021. mācību gadā – organizētas 17 no-
vadu apvienības olimpiādes, piedalījušies 234 dalībnieki (no 
Madonas novada – 183, Cesvaines novada – 24, Ērgļu no-
vada – 12, Lubānas novada – 15) no 18 izglītības iestādēm. 
Olimpiādēs pavisam 85 godalgoto vietu ieguvēji (no Madonas 
novada 66, Cesvaines novada – 8, Ērgļu novada – 6, Lubānas 
novada – 5). Valsts posmā septiņi godalgoto vietu ieguvēji, 
tajā skaitā divas I vietas (angļu valodā un ZPD konferencē), 
četras II vietas (ģeogrāfijā, bioloģijā, latviešu valodā un litera-
tūrā 8.–9. klašu posmā un latviešu valodā un literatūrā 11.–
12. klašu posmā) un viena atzinība (ekonomikā).

Izglītības nodaļa organizējusi interešu izglītības un profe-
sionālās ievirzes programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas 
sadalei komisijas darbu, Madonas novada pašvaldības peda-
goģiski medicīniskās komisijas darbību. 2021. gadā notikušas 
13 Madonas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās 
komisijas sēdes, kurās  izvērtēts 74 izglītojamo veselības 
stāvoklis. No izvērtētajiem bērniem 66  ieteiktas speciālās iz-
glītības programmas (t.sk. 27 bērniem pirmsskolas speciālās 
izglītības programma un 35 – pamatizglītības programma) un 
8 skolēniem sniegta konsultācija. Trīs skolēniem noteikta ilg-
stoši slimojoša bērna izglītošanās mājās. 

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītī-
bas satura centra apstiprināto 2020./2021.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 turp-
māk veicamos uzdevumus mācību darba pilnveidei.
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Madonas novada izglītojamajiem, viņu vecākiem un pe-
dagogiem ir pieejami izglītības psihologa pakalpojumi. Aktīvi 
tikušas izmantotas klātienes un videotiešsaites individuālās 
konsultācijas (vairāk kā 450),  kā arī sagatavoti 68 atzinumi 
atbalsta pasākumu noteikšanai izglītības iestādēs, pedago-
ģiski medicīniskajām komisijām, veselības un darbspēju ek-
spertīzes ārstu valsts komisijām, bāriņtiesai. Notikusi regulāra 
sadarbība ar izglītības iestāžu administrāciju, skolu atbalsta 
personālu un pašvaldības Sociālo dienestu. 

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

Tiek koordinēts projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001. Pro-
jektā iesaistītas 12 izmēģinājumskolās. Sniegtas  180 indivi-
duālās karjeras konsultācijas. Projekta ietvaros noorganizēta 
Vecāku konference.

ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) 2021. 
gadā tiek īstenots 15 izglītības iestādēs – visās izglītības iestā-
dēs, izņemot Madonas Valsts ģimnāziju un Dzelzavas speciālo 
pamatskolu, nodrošinot individuālos atbalsta pasākumus (pa-
matā – individuālās konsultācijas konkrētos mācību priekšme-
tos, pedagoga palīgu atbalsts, konsultatīvais atbalsts, sociālā 
pedagoga un psihologa konsultācijas) priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riskam pakļautajiem izglītojamajiem. Projektā 
2021. gadā sagatavoti un īstenoti 295 individuālā atbalsta plā-
ni. Projekta ietvaros 2020. gadā konkursa kārtībā atbalstīti 5 
jauniešu iniciatīvu projekti.

2020. gadā tiek turpināta ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” atbal-
sta pasākumu plāna īstenošana 2019.–2021. plānošanas 
periodam, kur pieejamais finansējums ir 143 691,00 eiro, no 
kuriem 2020. gadā 51713,59 eiro. 

Veikta valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) ad-
ministrēšana Madonas novada izglītības iestādēm (lietotāju 
kontu izveide sistēmā, to administrēšana, lietotāju apmācība, 
izglītojamo datu bāzes pārbaude, pedagogu tarifikāciju veido-
šana, statistikas pārskatu izveide – skolu konsultēšana u. c.). 
Nodrošināts darbs valsts pārbaudes darbu sistēmā (VPIS). 
Nodrošināta skolu stingrās uzskaites dokumentācijas izsnieg-
šana, uzglabāšana, atskaites sagatavošana. Administrēti paš-
valdību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem par novadā deklarētajiem bērniem, kuri mācās 
citos novados, ar 54 pašvaldībām un 6 privātskolām un par 
bērniem, kuri deklarēti citos novados, bet mācās Madonas 
novada izglītības iestādēs, ar 58 pašvaldībām.

2021. gadā attālinātā mācību procesa laikā pašvaldība no-
drošināja ēdināšanas izdevumu segšanu izglītojamo ģimenēm 
gan veicot finansējuma pārskaitījumus, gan nodrošinot pārti-
kas paku piegāde pirmsskolas izglītojamajiem karantīnas laikā.

2021./2022. mācību 
gadā Madonas novadā 

apmācību nodrošina 

36 
pašvaldības 

izglītības iestādēs

Vispārizglītojošajās 
skolās 2021. gada  

1. septembrī  
mācības uzsāka

 2815 
skolēni
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SPORTS

Galvenie darbības virzieni visos novados šinī COVID-19 
laika posmā bija iespēju un noteikumu robežās aicināt iedzī-
votājus izvēlēties drošas sporta aktivitātes gan individuāli, gan 
nelielās cilvēku grupās – pastaigas svaigā gaisā, nūjošana, 
riteņbraukšana, slēpošana, skriešana, veselīgs uzturs. 

2021. gadā Lubānas, Ērgļu, Cesvaines un Madonas no-
vadā sakarā ar ārkārtas situāciju valstī sporta pasākumu no-
rise tika ļoti ierobežota. COVID-19 pieņemto noteikumu laikā, 
tomēr ievērojot esošos noteikumus daži pasākumi tomēr tika 
organizēti. Cesvaines novadā norisinājušies pasākumi – slēpo 
un krāj kilometrus, Lāzer tag spēles,”Novada Leģendu kauss” 
autoorientēšanās, pasākumi – “Velospieķis” un “Cesvaines 
globuss” kurus apmeklējuši un piedalījušies aptuveni 300 
iedzīvotāji. Lubānas novadā norisinājušies pasākumi – auto, 
foto orientēšanās, izslēpo trases Lubānā, iepazīsti Lubānu uz 
velo, Lubānas disku golfs. Pasākumos dalībnieku skaits 268. 
Ērgļu novadā pasākumi – slēpo Ērgļos, sāc nūjot, krāj velo 
kilometrus. Pasākumos dalību ņēmuši aptuveni – 180 iedzīvo-
tāji. Madonas novada teritorijā noteikumu robežās norisinājās 
dažādi pasākumi slēpošanā, volobraukšanā, nūjošanā, skrie-
šanā un veselības veicināšanas pasākumi projekta ietvaros, 
lai varētu veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu tika izvei-
dotas un piemērotas vietējiem apstākļiem nūjošanas, skrie-
šanas, slidošanas, velotrases, slēpošanas trases – Madonā, 
Ļaudonā, Mārcienā, Kalsnavā, Barkavā, Praulienā, Aronā, 
Ošupē, Bērzaunē, Vestienā. Izmantojot tehnoloģiskās iespējas 
2021. gadā norisinājās Madonas novada tiešsaistes čempio-
nāti dambretē bērniem un šahā. Pasākumos iesaistījušies ap-
tuveni – 2560 dalībnieki.

Pēc novadu reformas, Madonas novadā esam spējuši arī 
šajos sarežģītajos apstākļos noorganizēt 5 starptautiska mē-
roga sacensības distanču slēpošanā, rollerslēpošanā, enduro, 
kartingā un motokrosā. Latvijas mēroga sacensības ir nori-
sinājušās 17 sporta veidos – distanču slēpošanā, biatlonā, 
florbolā, volejbolā, basketbolā, disku golfā, BMX sportā, MTB 
kalnu divriteņi, spēka sporta veidos, futbolā, pļavu golfā, telpu 

futbolā, novusā, basketbols 3 x 3, tautas skrējiens Madona 
2021, motokrosā, šaušanā. Pārvalžu un pagastu teritorijās 
norisinājušies 26 sporta pasākumi, kas saistīti ar aktīvu kus-
tību un veselīgu dzīvesveidu. Kā vērienīgos pasākumus var 
atzīmēt – Pasaules kauss un Pasaules junioru čempionāts rol-
lerslēpošanā, Baltijas kauss enduro, Eiropas meža darbinieku 
spēles, Baltijas čempionāts kartingā.

2021. gadā pašvaldība ir sniegusi finansiālu atbalstu 34 
Latvijas pieaugušo, junioru un jauniešu izlases dalībniekiem  –
vieglatlētikā, motosportā, karatē sportā, orientēšanās sportā, 
distanču slēpošanā, rollerslēpošanā, smagatlētikā, biatlonā, 
pludmales volejbolā, šaušanā, kartingā, kuri piedalījās Pasau-
les un Eiropas sacensībās, kā arī sporta spēļu komandām, 
kuras piedalās Latvijas čempionātos florbolā, basketbolā, fut-
bolā, volejbolā, pludmales volejbolā. 

Finansiālais atbalsts sniegts 23 sporta klubiem un bied-
rībām, sacensību organizēšanai Madonas novadā un dalībai 
sacensībās Pasaulē, Eiropā un Latvijā.

2021. gadā turpinājusies infrastruktūras sakārtošana un 
uzlabošana sporta un atpūtas bāzē “Smeceres sils”, Madonas 
mototrasē, Madonas kartinga trasē, kā arī pagastu pārvalžu 
teritorijā esošajās sporta būvēs. 2021. gadā  pārbūvēti un 
nodoti ekspluatācijā āra sporta laukumi Madonas Valsts ģim-
nāzijā un Madonas pilsētas vidusskolā. 2021. gadā ir veikti 
apsekošanas darbi un uzsākts iepirkuma process Madonas 
pilsētas stadionā pārbūvei, sākti plānošanas un aptaujas darbi 
par Madonas pilsētas peldbaseina būvniecību.

Galvenie nākotnes uzdevumi ir turpināt esošās sporta in-
frastruktūras attīstību visā novada teritorijā. Organizēt pasāku-
mus, lai pēc iespējas plašākam iedzīvotāju lokam būtu iespē-
jas piedalīties šinīs aktivitātēs. Turpināt veselības veicināšanas 
projektu realizēšanu Madonas novadā. Piesaistīt starptautiska 
mēroga sporta pasākumus Madonas novada teritorijā, kas 
veicinātu arī tūrisma un uzņēmējdarbības iespējas. Turpināt 
darbu pie Madonas pilsētas stadiona, Madonas pilsētas peld-
baseina projektu tālāku virzību.

Latvijas mēroga 
sacensības ir 
norisinājušās

17 
sporta veidos
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SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Saskaņā ar 2021. gada 2. jūlija Madonas novada pašval-
dības saistošo noteikumu Nr. 2 “Madonas novada pašvaldības 
nolikums”, Madonas novada pašvaldībā darbojas sociālo pa-
kalpojumu un sociālās palīdzības iestāde “Madonas novada 
Sociālais dienests”. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem līdz 
2021. gada 31. decembrim dome izveido pašvaldības iestādi 
“Madonas novada Sociālais dienests” uz pašvaldības iestādes 
“Cesvaines Sociālais dienests daļas bāzes; uz pašvaldības 
iestādes “Lubānas novada Sociālais dienests” daļas bāzes; 
uz pašvaldības iestādes “Ērgļu novada pašvaldības Sociālais 
dienests” bāzes; uz pašvaldības iestādes “Madonas novada 
Sociālais dienests” bāzes. Līdz 2021. gada 31. decembrim 
katrs sociālais dienests, līdz jauna sociālā dienesta izveidei, 
iedzīvotājiem sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus 
sniedza pēc saviem izstrādātajiem saistošajiem noteikumiem.

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 
atbalsta 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.

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS 
RAKSTUROJUMS 

Madonas novada vērtība ir ģimenes ar bērniem. 
Pēc novada reformas visās novada skolās un pirmsskolas 

izglītības iestādēs ēdināšana ir bez maksas. 
Liels atbalsts tiek sniegts ģimenēm ar bērniem, piešķirot 

vienreizēju pabalstu bērnu  izglītībai, kas ir ne tikai trūcīgo/
maznodrošināto ģimeņu bērniem, bet arī daudzbērnu ģimeņu 
bērniem.

Liels atbalsts tiek sniegts ģimenēm, kurās piedzimst bēr-
niņš, ir dienesta piešķirtais vienreizējais pabalsts 300 eiro 
apmērā. Izmaksātie bērna piedzimšanas pabalsti 2021. gadā: 
Madona – 51200 eiro, Cesvaine – 800 eiro, Lubāna – 3150 
eiro, Ērgļos – šāda atbalsta nebija.

Madonas novada iedzīvotājiem pieejams mājokļa pielā-
gošanas pabalsts, kuru piešķir personām ar funkcionālajiem 
traucējumiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās un ir no-
teikta 1. un 2. invaliditātes grupa, un bērniem ar invaliditāti 
dzīves kvalitātes uzlabošanai, piemēram, lai veiktu pašaprūpi, 
ierīkojot dušas vai vannas telpu. 2021. gadā tika pielāgoti 10 
mājokļi, izlietojot 40470,10 eiro.

Dienesti piešķir un izmaksā sociālās palīdzības pabalstus, 
kas ir pamata pabalsti (GMI un mājokļa pabalsts), ko nosaka 
normatīvie akti, kā arī citus pašvaldības iniciatīvas materiālās 
palīdzības pabalstus. 

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SALĪDZINĀJUMS (EUR)

Madona

Cesvaine

2020. gads

2021. gads

689777

21340

110445

42340

844080

26920

75921

56538
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SOCIĀLO PAKALPOJUMU 
RAKSTUROJUMS

Sociālie dienesti nodrošina sociālos pakalpojumus at-
bilstoši novada iedzīvotāju vajadzībām un saskaņā ar pašvaldī-
bas finansiālajām iespējām. Sociālie pakalpojumi – pasākumu 
kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierinā-
šanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai 
funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus per-
sonas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus institū-
cijā nodrošina Barkavas pansionātā, Dzelzavas pansionātā, 
Ļaudonas pansionātā, Mārcienas pansionātā, Ērgļu sociālās 
aprūpes centrs ar divām atrašanās adresēm – “Kastaņas” 
Sausnējas pagastā un Ērgļos Parka ielā 4, Cesvaines soci-
ālā dienesta Sociālās aprūpes nodaļa, Lubānas veselības un 
sociālās aprūpes centrs un Bērnu un jauniešu ārpusģimenes 
aprūpes un atbalsta centrā “Ozoli”. 

Sociālie dienesti organizē un nodrošina aprūpes mājās pa-
kalpojumu pensijas vecuma personām un personām ar funk-
cionāliem traucējumiem, kas vecuma un veselības stāvokļa dēļ 
nav spējīgi sevi aprūpēt un apmierināt pamatvajadzības. Mado-
nas un Ērgļu novads ir deleģējis biedrībai “Latvijas Samariešu 
apvienība”. 2021. gadā aprūpes mājās pakalpojumu saņēma 
232 Madonas novada iedzīvotāji un 23 Ērgļu novada iedzīvotāji. 
Par sociālās aprūpes mājās pakalpojumu klienti veic līdzmak-
sājumu. Trūcīgas personas ir atbrīvotas no līdzmaksājuma, bet 
maznodrošinātas – veic līdzmaksājumu 50% apmērā. Savu-
kārt Cesvaines un Lubānas novada iedzīvotāji šo pakalpojumu 
sniedza, noslēdzot darba attiecības ar cilvēkiem, kuri aprūpēja 
klientus, kuri nevārēja nodrošināt ar mājas dzīvi saistītas lietas. 

2021. gadā Madonas novadā ar  kāpurķēžu pacēlāju kom-
plektā ar ratiņkrēslu pakalpojums pēc klienta pieprasījuma 
sniegts 53 personām. Ar 3 personām ir noslēgti lietojuma līgu-
mi par kāpurķēžu pacēlāja komplektā ar ratiņkrēslu  nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā.

PĀRSKATS PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU 2021. GADĀ

Pabalsta mērķis Madona Cesvaine Ērgļi Lubāna

GMI pabalsts 178 790,55 15 761,24 34 442,71 14 441,54

Mājokļa (dzīvokļa) pabalsts 200 627,30 3 841,45 3 966,05 9 526,95

Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 125 915,64 806,90 318,67 1 971,40

Pabalsts mācību grāmatām, kancelejas precēm 15 315,00 1 350,00 410,00 960,00

Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem 
pēc pilngadības sasniegšanas

37 347,10 654,00 840,00 4 699,40

Pabalsts audžuģimenēm 75 485,35 1 956,00 3 338,14 6 347,90

Pabalsts krīzes situācijā 1 999,47 – 1 928,00 1 012,95

Apbedīšanas pabalsts 21 079,08 300,00 1 155,70 877,88

Pabalsts jubilejā 57 300,00 550,00 – –

Svētku pabalsts/pakalpojums invalīdiem/pensionāriem 2 350,00 – – –

Pabalsts politiski represētiem 9 250,00 900,00 1 200,00 –

Pabalsts jaundzimušo aprūpei 51 200,00 800,00 – 3 150,00

Dzīves apstākļu uzlabošanai 40 470,10 – – –

Cits pabalsts (daudzbērnu ģimenēm pabalsts bērnu izglītībai) 23 670,00 – – –

Krīzes pabalsts saistībā ar Covid-19 3 280,00 – 6 130,00 –

Pabalsts aizbildņiem – – 960,00 –

Invalīdu aprūpei – – 1 715,00 –

Svētku pabalsti – – 5 225,00 –

Dokumentu noformēšanai – – 60,36 –

Sociālie dzīvokļi – – 1 707,48 –

Aprūpe – – – 3 961,84

Terapijas, psihologs – – – 9 588,00

Citi – – 12 523,70 –

KOPĀ 844 079,60 26 919,59 75 920,81 56 537,88
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Novada iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem un tie, kuri 
pārvietojas ratiņkrēslos, tiek nodrošināts specializētā trans-
porta pakalpojums nokļūšanai uz/no ārstniecības iestādēm. 

Cilvēkiem ar invaliditāti tiek nodrošināti asistenta pakalpo-
jumi. Asistenta pakalpojums ir paredzēts cilvēkiem ar invalidi-
tāti (1. un 2. grupa), kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties 
ārpus mājokļa, kuras funkcionēšanas ierobežojumu dēļ to 
nevar veikt pastāvīgi, lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, 
saņem pakalpojumus (piemēram, darbavieta, dienas centrs, 
poliklīnika, valsts iestādes u.c.). Pakalpojumu apmaksā no 
valsts budžeta līdzekļiem. 2021. gadā sociālie dienesti 149  
iedzīvotājiem ar  1. un 2. grupas invaliditāti  nodrošināja valsts 
apmaksātu asistenta pakalpojumu. 

Turpinās sadarbība ar Latvijas Sarkanā krusta Madonas 
komiteju. Madonas novada trūcīgas un maznodrošinātas māj-
saimniecības saņēma ES pārtikas preču komplektus un higiē-
nas un saimniecības preču komplektus, ģimenes ar bērniem 
arī skolas piederumu komplektus.

2021. gadā savu darbību turpināja Dienas centrs “Bal-
tā ūdensroze”, kas ir reģistrēts zem nodibinājuma “Latvijas 
Evaņģēliski luteriskās baznīcas Diakonijas centra”. Pašvaldība 

ir deleģējusi pārvaldes uzdevumu – nodrošināt sociālā atbal-
sta un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām 
personām dienas centrā un sociālo funkcionēšanas spēju 
atjaunošanas pakalpojumu ar izmitināšanu grūtniecēm un 
jaunajām māmiņām ar bērniem krīzes situācijā.  Iepriekšējais 
gads gan ienesa daudzas 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 pakal-
pojums grūtniecēm un jaunajām māmiņām ar bērniem, kuras 
nonākušas krīzes situācijā. 

Lubānā projekta ietvaros, personām ar garīga rakstura 
traucējumiem, sniedza dienas aprūpes centra pakalpojumu.

Madonas novada iedzīvotājiem ir iespēja saņemt  Mado-
nas novada pašvaldības finansētos sociālos pakalpojumus, 
terapijas – mūzikas terapija, smilšu terapija, montesori, lo-
gopēds, fizioterapija, siltās smiltis, ārstnieciskā masāža, 200 
bērni un jaunieši saņēma terapijas. Īpašu uzmanību vēršam 
uz to, ka šos sociālos pakalpojumus var saņemt arī bērni un 
jaunieši, kuriem nav noteikta invaliditāte.
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DEINSTITUCIONALIZĀCIJA

Pašvaldībā notiek aktīvs darbs, lai Eiropas Savienības līdz-
finansēto deinstitucionalizācijas (turpmāk DI) projektu ietvaros 
bērni un jaunieši un to likumiskie pārstāvji saņemtu atbalsta 
plānā piedāvātos sociālos pakalpojumus. Madonas novada 
pašvaldībā projekta “Vidzeme iekļauj“ ietvaros izvērtētās piln-
gadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem saņem so-
ciālās rehabilitācijas pakalpojumus pie dažādiem pakalpojumu 
sniedzējiem. 2021. gadā, pārejot uz dzīvi sabiedrībā un saņe-
mot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, pakalpojumus 
sāka saņemt divas personas, viens no klientiem saņem arī 
specializēto darbnīcu pakalpojumu. Šie pakalpojumi tiek līdzfi-
nansēti no projekta “Vidzeme iekļauj”. Saņemt grupu dzīvokļa 
pakalpojumu un pārcelties uz dzīvi Madonas novadā (pēc gru-
pu dzīvokļa pakalpojuma izveides Madonas novadā)  izteikušas 
vēl 8 personas, kuras atrodas dažādos VSAC Latvijā.

Pašvaldība īsteno Labklājības Ministrijas projektu – dein-
stitucionalizāciju – un tās ietvaros tiks vēl papildināts sociālo 
pakalpojumu klāsts, kā piemēram, sociālā rehabilitācija bēr-
niem ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti, grupu dzī-
vokļa pakalpojums, specializētās darbnīcas personām ar inva-
liditāti un atelpas brīža pakalpojums. Ar šī projekta ieviešanu 
Madonas novadā tiks ļoti paplašināta un pilnveidota  sociālo 
pakalpojumu sniegšanas sistēma, nodrošinot iespēju cilvē-
kiem kvalitatīvi dzīvot ārpus institūcijām, saņemot atbilstošus 
sabiedrībā balstītus pakalpojumus.

Projekta ietvaros paredzēts veikt būvdarbus šādos objek-
tos: “Biroju ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakal-
pojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Parka 
ielā 4, Madonā, Madonas novadā”, “Skolas un jauniešu centra 
pārbūve par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju Jaunat-
nes ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”, “Dzī-
vojamās ēkas pārbūve Zaļā ielā 3, Ozolos, Liezēres pagastā, 
Madonas novadā”, “Dzīvojamās mājas jaunbūve Ozolu ielā 1, 
Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”.

Plānotie projektā sasniedzamie rezultāti:

	■ Jauna dzīvojamā ēka Ozolu ielā 1, Ozolos, Liezēres pagas-
tā, Madonas novadā ģimeniskai videi pietuvināts pakalpo-
jums ar normatīviem atbilstošām 6 vietām;

	■ Dzīvojamā ēkā Zaļā ielā 3, Ozolos, Liezēres pagastā, Ma-
donas novadā jauniešu mājas pakalpojums, nodrošinot 
normatīviem atbilstošas 8 vietas;

	■ Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā dienas aprūpes 
centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, nodroši-
not normatīviem atbilstošas 13 vietas;

	■ Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā Sociālās rehabili-
tācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 
viņu likumiskajiem pārstāvjiem ar iespēju sniegt pakalpo-
jumu 38 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu 
likumiskajiem pārstāvjiem;

	■ Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā Atelpas brīža pa-
kalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodro-
šinot normatīviem atbilstošas 5 vietas;

	■ Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas no-
vadā grupu dzīvokļa pakalpojums pilngadīgām personām 
ar garīga rakstura traucējumiem, nodrošinot normatīviem 
atbilstošas 14 vietas;

	■ Parka ielā 6, Madonā, Madonas novadā dienas aprūpes 
centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucēju-
miem, nodrošinot normatīviem atbilstošas 22 vietas.

Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitu-
cionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā” kopējās 
izmaksas ir 1 445 534,63 EUR, no tām: Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda finansējums – 763 815,33 EUR; valsts budže-
ta dotācija – 81 646,73 EUR; Madonas novada pašvaldības 
līdzfinansējums – 600 072,57 EUR.

pakalpojumi 
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BĀRIŅTIESAS DARBS

Madonas novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) 
ir Madonas novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aiz-
gādnības iestāde, kurai ir noteikta kompetence īstenot bērnu 
un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzību 
Madonas novada administratīvajā teritorijā, kā arī veikt citus 
normatīvajos aktos noteiktus pienākumus. 

Līdz 2021. gada 1. jūlijam bāriņtiesa savas funkcijas veica 
Madonas pilsētā un 14 Madonas novada pagastos. Adminis-
tratīvi teritoriālās reformas ietvaros, no 01.01.2022., tika iz-
veidota Madonas novada bāriņtiesa, kas ir iepriekšējās Mado-
nas novada bāriņtiesas, Cesvaines novada bāriņtiesas, Ērgļu 
novada bāriņtiesas un Lubānas novada bāriņtiesas tiesību un 
saistību pārņēmēja.  

Saskaņā ar Madonas novada bāriņtiesas nolikumu, kas 
stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī, bāriņtiesas darbības te-
ritorija ir Madonas pilsēta, Lubānas pilsēta, Cesvaines pilsēta 
un 18 Madonas novada pagasti.

2022. gadā tiek plānots veikt dažāda veida pasākumus 
audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju piesaistei, sadarbības 
stiprināšanai ar novada izglītības iestādēm.

2021. gadā bāriņtiesa pieņēma 139 lēmumu, no tiem 132 
koleģiāli lēmumi un 7 vienpersoniski pieņemti lēmumi par bēr-
nu izņemšanu no vecāku ģimenes, ja konstatēti bērnu veselī-
bai un dzīvībai bīstami apstākļi. No 2021. gadā pieņemtajiem 
bāriņtiesas lēmumiem viens lēmums ir pārsūdzēts Adminis-
tratīvajā rajona tiesā.

Uz 2021. gada 31. decembri ārpusģimenes aprūpē atro-
das 79 novada bērni, no tiem audžuģimenēs – 20, aizbildņu 
ģimenēs – 47, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabi-
litācijas institūcijās – 6 bērni. 2021. gadā ārpusģimenes aprū-
pe no jauna nodrošināta 16 bērniem. 

Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprū-
pes un atbalsta centrā „Ozoli” pārskata gada beigās uzturējās 
ar bāriņtiesas lēmumu ievietoti 6 bērni. Madonas novadā ir 14 
audžuģimenes, kurās ievietoti 32 bērni, no tiem 2 ir Madonas 
novada pašvaldībā deklarēti bērni, 30 citās pašvaldības dek-
larēti bērni. Citu novadu audžuģimenēs ievietoti 18  Madonas 
novadā deklarēti bērni. Aizbildņa pienākumus veic 40 aizbildņi. 

Bāriņtiesas lietvedībā ir 29 aizgādnības lietas personām ar 
ierobežotu rīcībspēju, 8 aizgādnības lietas mantojumiem. 

Par 45 bāriņtiesas redzeslokā esošām ģimenēm, kurās 
netiek pietiekami nodrošināta 91 bērnu attīstība un audzinā-
šana vai netiek ievērotas bērnu intereses un tiesības, bāriņ-
tiesa informējusi sociālo dienestu, arī citu novadu atbildīgās 
institūcijas. 

Bāriņtiesā 2021. gadā ierosinātas 56 administratīvās lie-
tas. Par 19 personām bāriņtiesa iesniegusi prasības pieteiku-
mus tiesā aizgādības tiesību atņemšanai. 

Bāriņtiesas locekļi Madonas novada pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā visos novada pagastos veic apliecinājumus 
un pilda citas Bāriņtiesu likuma 61. pantā minētos uzdevumus. 
Madonas pilsētā bāriņtiesa apliecinājumus neveic. 2021. gadā 
pagastos kopumā izdarīti 853 apliecinājumi, pašvaldības bu-
džetā iekasēta valsts nodeva 7399,72 eiro apmērā.

PIEŅEMTO LĒMUMU SKAITS KOPĀ 139

Bērnu aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana, par prasības sniegšanu tiesā  41 
par aizgādības tiesību atņemšanu 

Lēmumi pēc tiesas pieprasījuma (par aizgādību, bērnu dzīvesvietu un saskarsmes tiesību noteikšanu ar vecāku) 5

Lēmumi adopcijas lietās 2

Lēmumi aizbildnības lietās  23

Lēmumi par atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai 3

Lēmumi audžuģimeņu lietās (par statusa piešķiršanu, bērnu ievietošanu audžuģimenē) 26

Par bērnu nodošanu citas personas aprūpē Latvijā 2

Par aizgādņa iecelšanu personām ar ierobežotu rīcībspēju un mantojumam,  14 
aizgādņa tiesību un pienākumu apjoma grozīšana 

Par bērna mantas pārvaldību 8

Par sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas pārtraukšana un atjaunošana 13

Par vecāku domstarpību izšķiršanu bērnu aizgādības jautājumos 2

2021. GADĀ PIEŅEMTIE LĒMUMI
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DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Pamatinformācija

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa izveidota pama-
tojoties uz Madonas novada domes 29.10.2009. lēmumu 
Nr. 13.9. Dzimtsarakstu nodaļa ir Madonas novada pašval-
dības izveidota un padotībā esoša iestāde, kas nodrošina 
Pašvaldībai nodoto autonomo un Latvijas Republikas norma-
tīvajos aktos paredzētā kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju un 
uzdevumu izpildi civilstāvokļa aktu reģistrēšanā, kā arī citu 
Pašvaldības deleģēto jautājumu risināšanai. 

Dzimtsarakstu nodaļa atrodas  Raiņa ielā 12, Madona, 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 2021. gadā reģistrēti 177 dzimša-
nas fakti, 481 miršanas fakti, 116 laulības; izsniegtas 102 
atkārtotas dzimšanas apliecības, 18 atkārtotas laulības aplie-
cības, 6 atkārtotas miršanas apliecības; izsniegti 308 izraksti 
no reģistriem; izsniegtas 19 izziņa par laulības noslēgšanas 
dokumentu pārbaudi; pēc citu dzimtsarakstu nodaļu piepra-
sījuma 232 reģistri ievadīti vienotajā Civilstāvokļa aktu reģis-
trācijas informācijas sistēmā CARIS; pieņemti 80 paternitātes 
atzīšanas iesniegumi; izdarītas 51 laulības reģistros atzīmes 
par laulības šķiršanu; izdarīti 35 reģistros ierakstu papildinā-

jumi vai labojumi; sagatavoti dokumenti lēmuma pieņemšanai 
9 vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņas lietās, sagatavoti 
184 citi dokumenti nosūtīšanai, pieņemti izskatīšanai 215 citi 
dokumenti.

2021. gadā nodaļa darbu organizēja pamatojoties uz 
Ministru kabineta noteikumiem “Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un  
Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludi-
nāšanu”.

Realizējot Reģionālo reformu, 2021. gada 25. novem-
brī pieņemts Madonas novada pašvaldības domes lēmums 
Nr. 472 Par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas izveido-
šanu. Jaunizveidotā dzimtsarakstu nodaļa savu darbību uzsāk 
2022. gada 1. janvārī.

Dzimšana
 
2021. gadā reģistrēti 177 jaundzimušie, t.sk. 172 Mado-

nas novada bērni – 82 zēni un 95 meitenes, kas ir par 23 
bērniem novadā mazāk  nekā iepriekšējā gadā. Visvairāk 
jaundzimušo reģistrēts Madonā (64), Dzelzavas pagastā (12), 
Sarkaņu pagastā (11). Neviens bērns nav reģistrēts Vestienas 
pagastā. Visvairāk jaundzimušo reģistrēts septembrī (19), vis-
mazāk oktobrī (8). Dzimuši divi dvīņu pāri. Viens bērns dzimis 
nedzīvs.

DZIMUŠO UN MIRUŠO IEDZĪVOTĀJU SKAITS MADONAS NOVADĀ
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Miršana
 
Reģistrēti 481 miršanas gadījumi t.sk. 405  mūsu novada 

iedzīvotāji, kas ir par 46 mirušajiem vairāk, nekā iepriekšējā 
gadā šajā periodā, un 76 no citām pašvaldībām. Miruši 207 
vīrieši un 198 sievietes (Madonas novada iedzīvotāji). Visvai-
rāk mirušo reģistrēts Madonas pilsētā (103), Mārcienas pa-
gastā (42) un Kalsnavas pagastā (34). Nāves cēlonis 51,6% 
gadījumos ir sirds un asinsrites sistēmas slimības, 18,5% – 
ļaundabīgi audzēji, elpošanas sistēmas slimības – 5,6%, da-
žādi ievainojumi – 2,5%, COVID-19 – 12,5%. Vecākais mi-
rušais ir 100 gadu veci – divi Madonas un viens Kalsnavas 
pagasta iedzīvotājs.

Populārākie bērnu vārdi

Zēniem: ARTŪRS, KĀRLIS, RALFS un TOMASS – vecāki 
to dāvājuši  4 dēliem.

Meitenēm: KEITA un SOFIJA – vecāki to dāvājuši 4 mei-
tām.

Neparastākie vārdi: Enzo, Niko, Rikards – zēniem,  Adīne, 
Alīsija, Eiva, Fibi, Leila, Mūna – meitenēm. Divi vārdi doti 12 
bērniem – 6 zēniem un 6 meitenēm.

Laulības

Reģistrētas 116 laulības, kas ir par 3 laulībām vairāk nekā 
iepriekšējā gadā. Izbraukuma laulības ārpus dzimtsarakstu 
nodaļas telpām – 35. Populārākā vieta laulības noslēgšanai 
ārpus telpām – Kalsnavas arborētums. Aktīvāk laulībā stāju-
šies Madonas, Kalsnavas un Praulienas pagastu iedzīvotāji.

Laulību šķiršana

Izdarīta 51 atzīme par laulību šķiršanu, kas ir par 11 vairāk 
nekā  iepriekšējā gadā. 37% laulības šķirtas tiesā, 63% pie 
notāra.  

Ilgākā laulība bija noslēgta 1968. gadā, īsākā – 2019. 
gadā. Biežāk šķirtas 2014. un 2007. gadā slēgtās laulības.

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 Pašvaldībā 
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: Nodevas – 3454,55 eiro, Maksas pakal-
pojumi – 3811,77 eiro, kopā 7266,32 eiro.

Personāls

Dzimtsarakstu nodaļā strādā trīs darbinieki: vadītājs, 
dzimtsarakstu speciālists, apkopēja uz 0,5 slodzi. Dzimtsa-
rakstu nodaļas darbu vada un organizē Dzimtsarakstu noda-
ļas vadītājs, kas rīkojas saskaņā ar darba līgumu un amata 
aprakstu, atbilstoši LR normatīvo aktu, Nolikuma prasībām. 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai un speciālistei ir valsts amat-
personas statuss. Vadītāja un nodaļas speciālista paraksta 
tiesības ir apstiprinātas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu 
departamentā. 

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 reģistrāci-
ju, informācija par sniegtajiem pakalpojumiem. Regulāri tiek 
atjaunota informācija par nodaļas statistiku. Informācija par 
nodaļas darbu ir ievietota pašvaldības informatīvajā izdevumā 
„Madonas Novada Vēstnesis” un laikrakstā „Stars”. 

Nākamajā gadā plānotie  
pasākumi

	■ Turpināt darbu pie vēsturisko reģistru ievades vienotajā 
sistēmā CARIS;

	■ Turpināt darbu pie pārņemto arhīva vienību sistematizē-
šanas;

	■ Sagatavot nodošanai pastāvīgā valsts glabāšanā baznīcu 
draudžu metriku grāmatas līdz 1921. gadam (ieskaitot);

	■ Pēc Reģionālās reformas jaunizveidotajai novada Dzimt-
sarakstu nodaļas darbībai izstrādāt normatīvo bāzi.

http://www.madona.lv
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KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU

Lai nodrošinātu madoniešiem informāciju par Pašvaldības 
darbu, aktivitātēm, kā arī domes pieņemtajiem lēmumiem, 
veidotu atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem, izzinātu sabied-
rības viedokli un lai veicinātu pilsētas attīstību, 2021. gadā 
Madonas novada pašvaldība aktīvai komunikācijai ar sabiedrī-
bu ir izmantojusi mājas lapu www.madona.lv, pašvaldības in-
formatīvo izdevumu “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. Madonas novada pašvaldības in-
formatīvā izdevuma “Madonas novada Vēstne-
sis” tirāža līdz 2021. gada jūlijam (līdz Admi-
nistratīvi teritoriālajai reformai (ATR)) bija ap 
11 000 eksemplāru, taču pēc ATR – ap 14 700 
eksemplāru, tādējādi nodrošinot tā izplatīšanu 
visa novada teritorijā. Informatīvais izdevums ir 
bez maksas, to veido Madonas novada pašvaldība 
un to saņem katrs novada iedzīvotājs, kuram ir reģistrēta 
pastkastīte.

Prioritāte informatīvajā izdevumā ir pašvaldības aktuālās 
informācijas sniegšana – domes lēmumu pārskats, publikāci-
jas par pašvaldības īstenotajiem projektiem, saistošie noteiku-
mi, atskats uz svarīgākajiem notikumiem, pašvaldības iestāžu 
aktivitātes, intervijas, pašvaldības organizēto pasākumu ap-
raksti un afišas u.tml. 

2021. gadā turpinājās darbs pie pašvaldības mājaslapas 
www.madona.lv funkcionalitātes uzlabošanas, lai atvieglotu 
navigāciju mājaslapā un padarītu to lietotājam draudzīgāku. 
Mājas lapas apmeklētāji aktīvi izmanto komunikācijas rīku 
„Jautā pašvaldībai!” Gada laikā iesūtīti vairāk nekā 90 iedzīvo-
tāju jautājumi. Atsaucību guvusi arī mājas lapas sadaļa “Ideja 
attīstībai!” Tajā iedzīvotāji aicināti iesniegt priekšlikumus Ma-
donas novada attīstībai. Mājaslapā iespējams pieteikties tur 
ievietoto aktualitāšu apkopotai saņemšanai e-pastā. Katru 
piektdienu novada aktualitātes tiek nosūtītas ap 500 adresā-
tiem.

Ņemot vērā apstākli, ka no 2021. gadā pašvaldības darbs 
lielākoties turpināja noritēt ārkārtējās situācijas apstākļos, 
pašvaldības komunikācija ar iedzīvotājiem galvenokārt noritē-
ja attālināti.  Regulāri tika sagatavoti un publiskoti (elektronis-
ki, presē) informatīvi materiāli saistībā ar pašvaldībā noteikta-
jiem ierobežojumiem un pašvaldības sniegto atbalstu novada 
iedzīvotājiem. 

Statistika liecina, ka sociālie tīkli ir kļuvuši par līdzvērtī-
gu komunikācijas kanālu. Ievietojot saistošu, informatīvu un 
iedzīvotājus uzrunājošu, mūsdienīgu saturu, Madonas nova-

da pašvaldība komunikācijai ar iedzīvotājiem aktīvi izmantoja 
sociālos tīklus: Facebook (7560 sekotāji, kas ir par aptuveni 
20% nekā 2020. gadā), Instagram (1965 sekotāji, kas ir par 
aptuveni 20% nekā 2020. gadā), Draugiem.lv (3341 sekotāji, 
kas ir par 0,5% vairāk nekā 2020. gadā), piedāvājot papildu 
iespējas ērtāk sekot līdzi svarīgākajām aktualitātēm novadā. 
Atsevišķi sociālo tīklu konti ir izveidoti arī Madonas novada 
pašvaldības Tūrisma informācijas centram, kā arī citām paš-
valdības iestādēm – Madonas pilsētas kultūras namam un 
Madonas kinoteātrim “Vidzeme”, Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzejam un Madonas novada bibliotēkai.  

Madonas novada pašvaldība pārskata gadā tur-
pināja sadarbību ar Vidzemes televīziju (izveidoti 

ap 100 video sižeti/stāsti). Vidzemes Televīzijas 
veidoto video sižetu, kā arī citu pašvaldības 
veidoto video arhīvs skatāms sociālajā tīklā 
Youtube un pašvaldības mājaslapā. 

Pašvaldībai ir izveidojusies sekmīga sadar-
bība ar reģionālo laikrakstu “Stars”, kas regulāri 

atspoguļoja novada aktualitātes, kā arī nepiecieša-
mības gadījumā tika izmantoti citi reģionālie un nacio-

nālie plašsaziņas līdzekļi.
Nepastarpinātai komunikācijai domes deputāti, kad epi-

demioloģiskā situācija valstī to pieļāva, rīkoja individuālas 
tikšanās ar iedzīvotājiem, daļai deputātu aktīvi izmantojot pie-
ņemšanas laikus. Domes lēmumu teksts un doms sēžu audio 
ieraksti pieejami pašvaldības mājas lapā.  

Lai nostiprinātu atgriezenisko saiti ar sabiedrību un sniegtu 
skaidrojumu jautājumos, kas skar iedzīvotāju ikdienu, pašval-
dība organizēja aptaujas, sabiedriskās apspriedes un paš-
valdības amatpersonu tikšanās ar novada iedzīvotājiem, kas 
ņemot vērā ārkārtējo situāciju galvenokārt noritēja neklātienē, 
izmantojot tiešsaistes rīkus. Sabiedrības viedoklis interaktīvu 
aptauju veidā tika izzināts gan vaicājot par pilsētā un novadā 
nepieciešamo labiekārtojumu, gan par vides objektu uzstādī-
šanu. Dažas no iedzīvotāju idejām, kā, piemēram, augstuma 
atzīmju izveide Raiņa ielā, Madonā, uzreiz pēc idejas iesnieg-
šanas tika realizētas. Pārējās idejas ir apkopotas un, izvērtējot 
pašvaldības iespējas, plānota to īstenošana. 

2021. gadā Madonas novada pašvaldība, turpināja ie-
dzīvināt nesen izstrādāto  Madonas novada vizuālo identitāti.  
Madonas novada vizuālā identitāte sevī ietver novada zīmo-
la 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. 

2021. 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 
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pērn Latvijā lielākā starptautiska mēroga sporta pasākuma – 
Pasaules kausā rollerslēpošanā augustā 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, 
2021. gada nogalē, Madonas novada pašvaldība turpināja 
2020. gadā atjaunoto tradīciju rīkot konkursu “Skaistākais 
Ziemassvētku noformējums”, kurā tika pieteikti 39 tostarp no 
Cesvaines, Ērgļu un Lubānas apvienību pārvaldēm.

2021. gadā pēc ATR līdz ar domes lēmumu sākās darbs 
pie vienota jaunā Madonas novada ģerboņa, kas sevī iemie-
sotu spēcīgāku teritoriālo un simbolisko piederību apvienota-
jam Madonas novadam, izstrādes. Šajā procesā pašvaldība 
izzināja arī novada iedzīvotāju viedokli un redzējumu. Līdz  11. 
novembrim 106 novada iedzīvotāji piedalījās aptaujā un izteica 
savas domas, kādām vērtībām jābūt attēlotām jaunajā ģerbo-
nī. Sniegtās idejas tika apkopotas un nodotas jaunā Madonas 
novada ģerboņa izstrādātājiem. 

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU JOMA

Informācijas tehnoloģiju (IT) nodaļas uzdevums 2021. 
gadā bija nodrošināt Madonas novada pašvaldības un Mado-
nas novada pagastu un to iestāžu darbību, izmantojot infor-
mācijas un komunikācijas tehnoloģijas. 

Tika nodrošināts datortehnikas remonts un uzturēšana. 
Pakāpeniski, budžeta ietvaros, mainītas datortehnikas vienī-
bas. 

Skolu projekta ietvaros iegādāta datortehnika: displeji, 
planšetdatori, galddatori, portatīvie datori. Veikta programma-
tūras uzstādīšana un konfigurācija.

IT nodaļa veica programmatūras atjaunināšanu un optimi-
zēšanu veicot darbus uz vietas un attālināti pašvaldībā, paš-
valdības iestādēs un pagastos. 

Tika sekots līdzi datu bāzu kopiju veidošanai un drošībai 
datortīklā un internetā. Pēc vajadzības novērstas nepilnības 
un kļūdas, lietojot datortehniku, lai nodrošinātu datu apmaiņu 
datortīklā un internetā. Nodrošināta izmantojamo datorprog-
rammu darbība.  Sakarā ar Covid-19, tika pielāgotas datorsis-
tēmas un tehnika darbam attālināti.

Pēc izsaukuma tika veikti nepieciešamie izbraukumi uz 
izsaukuma vietām pilsētā un novada pagastos. Veikta dator-
tehnikas apkope un remonti, gan plānotie un pēc nepiecieša-
mības.

Pēc vajadzības tika paplašināts un pārbūvēts datortīkls, 
pielāgojot datortīklu un ierīces optiskā pieslēguma datu plūs-
mas optimizēšanai Madonas novada pašvaldības iestādēs, 
pagastos un pagastu iestādēs. 

Izbūvētas optiskās datortīkla maģistrāles katrā domes 
ēkas stāvā.

Uzsākta servertelpas pārbūve domes ēkā, veikti tehnikas 
un aprīkojuma instalācijas darbi.

Notiek pakāpeniska veco datortīkla vadu un kabeļu infra-
struktūras nomaiņa.

Tiek meklēti risinājumi optiskā pieslēguma izmantošanai 

pilsētas pašvaldības iestādēs un pagastos, lai palielinātu un 
nodrošinātu stabilu un ātru datu plūsmu. Plānots turpināt iz-
būvēt optikas pieslēgumus arī apvienotajā novadā.

Pirms novadu apvienošanas tika apzināta datortehnikas 
un datortīklu situācija novados. 

IT nodaļa ir pārņēmusi darbus un apzinājusi vajadzības da-
tortehnikas  un datortīklu lietošanai apvienotajā novadā.

Pirms novadu apvienošanas Ērgļos datortehnikas uztu-
rēšanu un apkopi veica uzņēmums, pašlaik šos darbus veic 
Madonas novada IT nodaļa. Lubānas novadā datortehnikas 
remontus un uzturēšanu veica uzņēmums, patreiz šos darbus 
veic tas pats uzņēmums. Cesvaines novadā atsevišķos gadī-
jumos pakalpojumus sniedza uzņēmums, patreiz darbus veic 
Madonas novada IT nodaļa.

Tika iesākts datortīkla attīstības risinājums centralizētai 
datortīkla administrēšanai un datu drošības nodrošināšanai 
Madonas novada datortīklā. Iegādāta datortehnika, lai varētu 
uzsākt datortīkla pārbūves darbus un pieslēgumu izveidoša-
nu pagastos. Iesākta datortīkla pārbūve iestādēs un pagastos 
lokāli, lai izveidotu standartizētu datortīklu un mazinātu pieslē-
gumu skaitu iestādēs.

Studenti un profesionālo skolu audzēkņi, kas mācās IT jo-
mas specialitātēs, izmantoja iespēju iziet praksi Madonas nova-
da pašvaldības IT nodaļā, iegūt praktiskas iemaņas. IT nodaļas 
darbiniekiem tika nodrošinātas apmācības kursos un semināros.

Līdz ar novadu apvienošanos teritoriālās reformas rezultā-
tā un darba apjoma būtisku pieaugumu, IT nodaļas darbinieku 
skaits papildināts ar vēl vienu pastāvīgu darbinieku, kurš ie-
priekš darbojās uz uzņēmuma līguma pamata.

Arvien vairāk darbu tiek veikts, pieslēdzoties lietotāju dato-
riem attālināti, tādējādi ietaupot resursus un nodrošinot darbu 
izpildi īsākā laika periodā.

Grāmatvedības sistēmas maiņas rezultātā uzsākta sadar-
bība ar programmatūras izstrādātājiem “ZZDats”.
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STRATĒĢIJAS IEVIEŠANAS 
NOVĒRTĒJUMS
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 IEDZĪVOTĀJU UN JURIDISKO PERSONU LĪDZDALĪBA 
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IZSTRĀDĒ, 

APSPRIEŠANĀ UN PILNVEIDOŠANĀ

Madonas novada pašvaldībā 2021. 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 sabied-
rības līdzdalības pasākumiem tika publicēta ne tikai Madonas 
novada pašvaldības mājaslapā www.madona.lv sadaļā “Novada 
attīstības plānošanas dokumenti” un sadaļā “Aktualitātes”, bet 
arī pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā “Madonas 
Novada Vēstnesis”, kā arī reģionālajā laikrakstā “Stars”, ar ak-
tuālo informāciju par teritorijas attīstības plānošanu Madonas 
novadā varēja iepazīties sistēmā – TAPIS (Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēma).

Publiskai apspriešanai nodoto materiālu apskate tika no-
drošināta Madonas pašvaldības administrācijas ēkā Saieta lau-
kumā 1, Madonā, Madonas novadā. Rakstiskus priekšlikumus 
un ierosinājumus par lokālplānojumiem un to vides pārskatiem 
varēja iesniegt Madonas novada pašvaldībā, Saieta lauku-
mā 1, 101. kab., Madonā, LV-4801 vai elektroniski pa e-pastu: 
dome@madona.lv, termiņus nosakot katrām plānošanas do-
kumentam atsevišķi atbilstoši to izstrādes nosacījumiem. Lo-
kālplānojumu izstrādes laikā 2021. gadā tika organizētā sabied-
rības iesaiste. Procedūra tika organizēta atbilstoši COVID-19 
ierobežojumiem – attālinātajā sapulcē Zoom platformā, kā arī 
tika organizēta Zoom tiešraide, Youtube Mana Madona kontā, 
kas ir publiski pieejama.

2021. gadā tika izstrādāti šādi  
Teritorijas plānojuma grozījumi: 

	■ Madonas novada pašvaldības dome 2021. gada 30. mar-
tā apstiprināja lēmumu Nr. 132 (protokols Nr. 8, 10. p.) “Par “Lo-
kālplānojuma 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” redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai. 
Ar informāciju par plānošanas dokumentiem varēja  iepazī-
ties www.madona.lv, https://geolatvija.lv/geo/tapis#docu-
ment_17770 un klātienē Madonas novada pašvaldībā, Saieta 
laukumā 1, Madonā, 214. kabinetā, kā arī sūtot e-pastu: ramo-
na.vucane@madona.lv. Sabiedrības līdzdalības sapulce notika 
2021. gada 5. maijā Zoom platformā, kā arī to bija iespēja vērot 
tiešraidē Youtube kontā. 

	■ Madonas novada pašvaldības dome 2021. gada 18. maijā 
apstiprināja lēmumu Nr. 205 (protokols Nr. 12, 23. p.) “Par “Lo-
kālplānojuma 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 teritori-
jas plānojumu apstiprināšanu saistošo noteikumu izdošanu. 

	■ Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 2021. gada 
28. oktobra domes sēdes lēmumu Nr. 346 (protokols Nr. 13, 
4. p.) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzde-
vuma apstiprināšanu teritorijas plānojuma grozījumiem Mado-
nas pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai, nekustamajos īpa-
šumos Kalna ielā 31, Kalna ielā 32, Kalna ielā 34, Rūpniecības 
ielas daļā, Gaujas ielā 33, Daugavas ielas daļā, Daugavas ielā 
25, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā 
zonējuma grozīšanai”, tika uzsākta lokālplānojuma izstrādāšana 
Madonas pilsētā. Ar papildus informāciju var iepazīties Teritori-
jas attīstības plānošanas informācijas sistēmā https://geolatvi-
ja.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus iesniegt Mado-
nas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 101. kab., Madonā, 
LV-4801, vai elektroniski pa e-pastu: pasts@madona.lv. 

	■ Madonas novada pašvaldības dome 2020. gada 22. 
septembrī uzsāka Madonas novada Attīstības programmas 
2021.–2027. gadam izstrādi, sadarbojoties ar Cesvaines, Ērgļu 
un Lubānas novada pašvaldībām. 

	■ 2021. gada 28. oktobrī tika pieņemts Madonas novada 
pašvaldības domes lēmums Nr. 390 “Par Madonas novada ilgt-
spējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2035. gadam  un Madonas 
novada attīstības programmas 1. redakcijas nodošanu publis-
kajai apspriešanai” (protokols Nr. 13, 48. p). Madonas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2047. gadam (turpmāk 
tekstā Madonas novada IAS) un Madonas novada attīstības 
programmas 2022.–2029. gadam (turpmāk tekstā Madonas 
novada AP) publiskā apspriešana noritēja no 2021. gada 5. no-
vembra līdz 5. decembrim. Pašvaldība publiskās apspriešanas 
laikā interesentiem piedāvāja arī attālinātu vai klātienes konsultā-
ciju par interesējošiem jautājumiem, ko sabiedrības pārstāvji arī 
izmantoja. Publiskās sabiedriskās apspriešanas sanāksme tika 
organizēta 2021. gada 24. novembrī tiešsaistē ZOOM platformā. 

Papildus tam, jebkuram interesentam bija iespēja pieteikties 
uz kādu no sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm tiešsaistē 
novada apvienību pārvaldēs: Lubānā 15.11.2021.; Cesvainē 
16.11.2021.; Ērgļos 17.11.2021. 

Ar ziņojumu un sabiedriskās apspriešanas protokoliem var 
iepazīties novada mājaslapā www.madona.lv sadaļā “Novada 
attīstības plānošanas dokumenti” un sadaļā “Madonas novada 
attīstības programma 2021–2027 un stratēģija 2021–2035”.

	■ 2021. gada 13. decembrī ar Madonas novada pašvaldības 
domes lēmumu Nr. 483 “ Par Madonas novada Attīstības program-
mas 2013.–2021. gadam investīciju plāna aktualizāciju” (proto-
kols Nr. 16, 6. p.) ir izstrādāta Madonas novada attīstības program-
mas 2013.–2020. gadam investīciju plāna 2021. gada aktualizētā 
redakcija https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_2605.

http://www.madona.lv
http://www.madona.lv/lat/www.madona.lv
http://www.madona.lv/lat/ramona.vucane@madona.lv.
http://www.madona.lv/lat/ramona.vucane@madona.lv.
mailto:dome@madona.lv
http://www.madona.lv
https://www.madona.lv/lat/madonas-novada-attistibas-programma-2021-2027-un-s
https://www.madona.lv/lat/madonas-novada-attistibas-programma-2021-2027-un-s
https://www.madona.lv/lat/box/files/PlanosanasDokumenti/mnp_1.1.1_21_1201.pdf
https://www.madona.lv/lat/box/files/PlanosanasDokumenti/1.1.1_21_48311_lemums.pdf
https://www.madona.lv/lat/box/files/PlanosanasDokumenti/mnp1.1.12093.pdf


MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

47

PAR PUBLISKAJĀM INVESTĪCIJĀM INFRASTRUKTŪRĀ PAŠVALDĪBAS 
ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 2021. GADĀ

N. 
p. 
k.

Adminis- 
tratīvā  

teritorija

Projekta 
nosaukums

Kopējās 
izmaksas,  

EUR

Investēts 
(izpildīts) 
2021.g.

Pašval- 
dības  

budžets 
EUR

Valsts 
budžets 

EUR

ES un  
citu finanšu 
instrumenti 

EIR

Projekta 
īstenošanas 

termiņš

1. Mētrienas 
pagasts

“Zivju resursu 
pavairošana Odzienas 
ezerā Mētrienas pagasta 
Odzienas ezerā”

1 633,50 1 633,50 200,00 1 207,50 226,00 22.04.2021. – 
30.10.2021.

2. Vestienas 
pagasts

“Zivju resursu 
pavairošana Madonas 
novada, Vestienas 
pagasta Kāla ezerā”

5 445,00 5 445,00 345,00 4 600,00 500,00 22.04.2021.– 
30.10.2021.

3. 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 3 596 244,44 108 705,00 779 882,50 14.03.2018.–
31.12.2023.

5. Madonas 
pilsēta

EKKI projekts “Madonas 
pilsētas apgaismojuma 
nomaiņa uz LED 
apgaismojumu”

779 188,33 150 000,33 37 500,08 0,00 112 500,25 01.01.2021.–
01.02.2021.

6. Liezēres 
pagasts

“Dzīvojamās mājas 
jaunbūve Ozolu ielā 
1, Ozolos, Liezēres 
pagastā, Madonas 
novadā” 

317 126,86 285 468,01 108 906,05 17 042,44 159 519,52 01.01.2020.–
31.12.2022.

7. Liezēres 
pagasts

“Dzīvojamās ēkas 
pārbūve Zaļā ielā 
3, Ozolos, Liezēres 
pagastā, Madonas 
novadā” 

339 642,58 339 642,58 339 642,58 0,00 0,00 01.01.2020.–
31.12.2022.

8. Madonas 
pilsēta

“Biroju ēkas pārbūve 
par daudzfunkcionālu 
sociālo pakalpojumu 
centru bērniem 
ar funkcionāliem 
traucējumiem Parka ielā 
4, Madonā, Madonas 
novadā” 

445 200,76 203 909,16 77 791,34 12 173,38 113 944,44 01.01.2020.–-
31.12.2022.

9. Bērzaunes 
pagasts

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

609 703,69 422 706,11 64 199,20 15 157,36 343 349,55 01.06.2020.–
31.12.2022.

10. Madonas 
novads

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

6 773 193.56 3 932 610,69 1 339 180,74 93 208,11 2 112 717,24 01.08.2020.–
31.12.2022.

11. Madonas 
pilsēta

“Ielu seguma virsmas 
apstrāde Madonas 
pilsētā”

101 658,15 101 658,15 101 658,15 0,00 0,00 01.06.2020.–
01.10.2021.
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N. 
p. 
k.

Adminis- 
tratīvā  

teritorija

Projekta 
nosaukums

Kopējās 
izmaksas,  

EUR

Investēts 
(izpildīts) 
2021.g.

Pašval- 
dības  

budžets 
EUR

Valsts 
budžets 

EUR

ES un  
citu finanšu 
instrumenti 

EIR

Projekta 
īstenošanas 

termiņš

12.
Cesvaines 
pilsēta

“Satiksmes drošības 
uzlabošana Madonas 
ielas posmā pie 
Cesvaines vidusskolas”

387 168,00 387 168,00 58 075,20 0,00 329 092,80
01.06.2021.–

01.10.2021.

13.
Aronas 
pagasts

“Birānu dzirnavu tilta 
pārbūve pār Aronas upi”

222 931,20 222 931,20 222 931,20 0,00 0,00
01.05.2021.–

01.11.2021.

14.
Madonas 
pilsēta

“Auto stāvlaukuma 
izbūve un satiksmes 
organizācija iekškvartālā 
starp Saules, Tirgus, 
Blaumaņa un Raiņa 
ielām Madonā”, 2. kārta

75606.07 75 606,07 18 901,52 0,00 56 704,55
01.07.2021.–

01.09.2021

15.
Cesvaines 
pilsēta

“Cesvaines vidusskolas 
ēkas ieejas telpu bloku 
jumta seguma nomaiņa”

155 824,41 155 824,41 15 582,44 0,00 140 241,97
01.07.2021.–

01.10.2021,

16.
Cesvaines 
pilsēta

Krievijas pārrobežu 
sadarbības 
programmas Eiropas 
kaimiņattiecību 
instrumenta ietvaros 
projekts „Kultūras un 
vēsturiskā mantojuma 
saglabāšana un 
veicināšana Latvija un 
Krievijā” 

1 711 929,00 1 093 201,00 0,00 0,00 0,00
01.01.2020.–
0.1.08.2022.

17.
Ērgļu 
pagasts

“Strūves ģeodēziskā 
loka punkta 
“Sestukalns” publiskās 
infrastruktūras izbūve 
un virtuālā skatu torņa 
izveide”

50 000,00 2 407,90 0,00 0,00 0,00
01.01.2020.–

30.09.2022.

18.
Ērgļu 
pagasts

“Zaļā tūrisma ceļu 
attīstība Latvijas un 
Krievijas pierobežas 
reģionā, 
izveidojot vienotu 
ilgtspējīgu attīstību 
mazām pilsētām 
un lauku teritorijām 
(Greenways Riga–
Pskov)”, LV-RU-006 

23 550,00 14 083,12 14 083,12 0,00 0,00
23.08.2019.–

23.08.2022.

19.
Cesvaines 
pilsēta

“Sporta laukuma izbū-
ves un labiekārtošanas 
darbi pie Cesvaines 
vidusskolas”

425 072,53 162 779,00 16 277,90 146 501,10
01.06.2021.–

30.08.2022.

20.
Madonas 
pilsēta

“Dzīvojamās 
mājas pārbūve par 
pirmsskolas izglītības 
iestādes ēku, Blaumaņa 
iela 19, Madona, 
Madonas novads”

188 974,17 107 510,68 0,00 0,00 107 510,68
01.07.2021.–

01.05.2022.
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N. 
p. 
k.

Adminis- 
tratīvā  

teritorija

Projekta 
nosaukums

Kopējās 
izmaksas,  

EUR

Investēts 
(izpildīts) 
2021.g.

Pašval- 
dības  

budžets 
EUR

Valsts 
budžets 

EUR

ES un  
citu finanšu 
instrumenti 

EIR

Projekta 
īstenošanas 

termiņš

21. Sarkaņu 
pagasts

“Autoceļa Biksēre– 
Sarkaņu pagastmāja 
Sarkaņu pagastā, 
Madonas novadā 
atjaunošana”

139 645,29 139 645,29 20 946,79 118 698,50 01.07.2021.– 
01.10.2021.

22. Lubānas 
pilsēta

“Divu ielu seguma 
atjaunošana Lubānā” 197 259,28 173 975,09 29 674,00 144 301,09 01.07.2021.– 

01.10.2021.

23. Lubānas 
pilsēta

“Dienas aprūpes centra 
personām ar garīga 
rakstura traucējumiem 
izveide Lubānas 
novadā”

91 298,00 9 896,74 1 113,38 371,13 8 412,23 09.04.2019.–
14.01.2021.

24. Ērgļu 
pagasts

“Ērgļu vidusskolas ēkas 
vienkāršotā fasādes 
atjaunošana”

106 810,61 106 810,61 48 666,61 0,00 58 144,00 01.06.2021.–
01.09.2021.

25. Lubānas 
pilsēta

“Asfalta seguma 
virskārtas atjaunošana 
Cesvaines ielā 0,474 
km un Oskara Kalpaka 
ielā 0,740 km, tilta pār 
Aivieksti Lubānā gājēju 
celiņa seguma nomaiņa 
150 m2 platībā”

68 443,00 68 443,00 10 266,45 0,00 58 176,55 01.06.2021.–
01.09.2021.

26. Lubānas 
pilsēta

“Laivu nolaišanas vietas 
Aiviekstes upē izbūve 
Lubānā”

11 244,00 11 244,00 11 244,00 0,00 0,00 01.06.2021.–
01.09.2021.

27. Lubānas 
pilsēta

“Ielu apgaismojuma 
izbūve Rūpniecības un 
Aiviekstes ielā, Lubānas 
pilsētā”

9 917,00 9 917,00 9 917,00 0,00 0,00 01.06.2021.–
01.09.2021.

28. Lubānas 
pilsēta

“PII “Rūķīši” iestādes 
ēkas 2. stāva gaiteņa 
remonts”

25 212,00 25 212,00 25 212,00 0,00 0,00 01.05.2021.–
01.08.2021.

29 Ērgļu 
pagasts

“Ērgļu novada 
pašvaldības ceļa 
“Grīvas–Vārpas–
Oškalna iela” pārbūve”

303 394,31 303 394,31 30 339,44 273 054,87 01.09.2020.–
01.09.2021.

Kopā: 8 437 701,30 4 641 910,77 3 596 789,44 114 512,50 780 608,50

PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS MADONAS NOVADA TERITORIJĀ  
2021. GADĀ

Izmaksas būvniecībā 2021. gadā privātajā sektorā:
Fiziskās personas – 22, ar kopējām projektu realizācijas izmaksām 647 955 EUR

Juridiskās personas – 58, ar kopējām projektu realizācijas izmaksām 12 894 765,55 EUR 
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MADONAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS FINANŠU RESURSI 
UN DARBĪBAS REZULTĀTI
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PAŠVALDĪBAS FINANSES

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IEŅĒMUMU STRUKTŪRA

Informācija par Madonas novada 
pašvaldības 2020., 2021. gada  
budžeta izpildi  
un 2022. gada plānu 

Liels izaicinājums pašvaldībai 2021. gadā ir bijusi Admi-
nistratīvi teritoriālā reforma (turpmāk – ATR). Tas attiecas arī 
uz pašvaldības budžetu un tā izstrādi. Kopš 2021. gada jūlija 
bijušajai Madonas novada teritorijai klāt nākušas Cesvaines, 
Lubānas un Ērgļu teritorijas. Tā kā publiskais pārskats tiek 
veidots Madonas novada pašvaldībai, tad loģiski būtu vērtēt 
2020. gada budžeta izpildi tikai bijušajam Madonas novadam, 
taču datu salīdzināšanas nolūkos pārskatā tiks vērtētas arī 
2020. gada summas, apkopojot bijušos Cesvaines, Lubānas, 
Ērgļu un Madonas novadus.

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 2021. gada ieņēmumi bija 

EUR 46 286 103. Ja salīdzina ar 2020. gadu bijušajam Mado-
nas novadam ieņēmumi pieauguši par EUR 14 197 423, kas 
skaidrojams ar ATR. Ja salīdzina kopējo bijušo Madonas, Ces-
vaines, Lubānas un Ērgļu novadu ieņēmumu summu 2020. 
gadā ar apvienotā novada ieņēmumiem 2021. gadā, tie ir pie-
auguši par EUR 1 836 686.

No nodokļu ieņēmumiem 2021. gadā lielākais īpatsvars ir 
iedzīvotāju ienākuma nodoklim (turpmāk – IIN), kas sastādī-
ja EUR 15 086 573 jeb 32,6% no kopējiem budžeta ieņēmu-
miem. 2021. gada IIN palielinājums salīdzinājumā pret 2020. 
gadu Madonas novada pašvaldībai bija EUR 3 672 143, sais-
tībā ar ATR. Ja salīdzina kopējo bijušo Madonas, Cesvaines, 
Lubānas un Ērgļu novadu IIN ieņēmumu summu 2020. gadā 
ar apvienotā novada IIN ieņēmumiem 2021. gadā, tie tomēr ir 
samazinājušies par EUR 171 102.

Otrs lielākais nodokļu ieņēmums ir nekustamā īpašuma 
nodoklis (turpmāk – NĪN). Tas 2021. gadā sastāda EUR 2 167 
567. Salīdzinot ar gadu iepriekš, 2021. gadā Madonas novadā 
NĪN apjoms ir pieaudzis par EUR 579 403. Lielais pieaugums 
vēlreiz ir skaidrojams ar ATR. Ja salīdzina bijušās Madonas, 
Lubānas, Ērgļu un Cesvaines novadu NĪN kopsummas 2020. 
gadā ar 2021. gada apvienoto Madonas novadu, tad NĪN ir 
pieaudzis par EUR 97 512.

2020.

Bijušais  
Madonas novads

2020.  
Kopā bij. Madonas, 

Cesvaines, Ērgļu  
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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZDEVUMU STRUKTŪRA  
PA FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

Azartspēļu un Dabas resursu nodoklis (turpmāk – DRN) 
2021. gadā tika iekasēts secīgi EUR 4 686 un EUR 105 340. 
Salīdzinājumā ar 2020. gadu Madonas pašvaldībā ir vēro-
jams azartspēļu nodokļa ieņēmumu samazinājums un DRN 
ieņēmumu palielinājums. Taču, ja vērtē 2020. gada Madonas, 
Lubānas, Cesvaines un Ērgļu novada kopsummas, tad gan 
azartspēļu nodoklim, gan DRN ir vērojams samazinājums. 

Nenodokļu ieņēmumi veidojas no procentu, pašvaldību 
nodevu, naudas sodu, īpašuma pārdošanas vai iznomāšanas 
un pārējo nenodokļu ieņēmumu kopsummas. 2021. gadā 
nenodokļu ieņēmumu kopsumma bija EUR 742 600. Bijuša-
jam Madonas novadam 2020. gadā šie ieņēmumi bija EUR 
234 973. Ja apkopo bijušos Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un 
Madonas novadus 2020. gadā, nenodokļu ieņēmumi sastādī-
ja EUR 552 246, kas liecina, ka jebkurā gadījumā ir vērojams 
nenodokļu ieņēmumu pieaugums. 

Madonas novada pašvaldība maksas pakalpojumos 2020. 
gadā ir iekasējusi EUR 1 154 325, bet 2021. gadā – EUR 
2 223 278, kas ir par  EUR 1 068 953 vairāk. Šāda atšķirība 
vērojama pamatojoties uz ATR. Ja salīdzinājumam apkopo bi-
jušos Madonas, Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novadus, 2020. 
gadā maksas pakalpojumos tika iekasēts EUR 2 012 301, līdz 
ar to pieaugums 2021. gadā ir EUR 210 977.

Lielāko daļu no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem 
veido valsts un pašvaldību budžeta transferti. Saņemto 
transfertu apjoms 2021. gadā bija EUR 25 956 059 jeb 56,1% 

no kopējiem ieņēmumiem. Ja par pamatu salīdzinājumam ar 
2020. gadu ņem tikai bijušo Madonas novadu, tad par 48% 
ir vērojams pieaugums transfertiem, savukārt, ja vērtē visus 
bijušos novadus (Madonas, Cesvaines, Lubānas un Ērgļu), 
tad pieaugums no 2020. gada ir tikai 6,3%. No transfertu ie-
ņēmumiem samazinājušies ir pašvaldību budžetu transferti, 
jo ART rezultātā mazāk notiek savstarpējie norēķini starp ap-
vienotajiem novadiem. Pieaugums vērojams transfertos, kas 
saistīti ar valsts budžeta daļēji finansētām personām, un valsts 
budžeta transfertos. Tas pamatojams ar projekta “Vidzeme ie-
kļauj” īstenošanu, pedagogu atalgojuma pieaugumu, valsts 
atbalstīto projektu īstenošanu.

Ja salīdzina 2021. gada izpildi un 2022. gada sākotnējo 
budžeta plānu, tad 2022. gada ir ieplānoti EUR 39 614 078, 
kas ir par EUR 6 672 025 mazāk nekā 2021. gada izpilde. Tas 
skaidrojams tāpēc, ka ne vienmēr gada sākumā ir iespējams 
konkrēti noteikt ieņēmumu apjomu. Piemēram, mērķdotācija 
pedagogu darba samaksai gada sākumā tiek ieplānota 8 mēne-
šiem. Augustā, kad ir zināma pārējo mēnešu summa, plāns tiek 
palielināts. Arī dažādu projektu realizācijai gada sākumā nav ie-
spējams precīzi prognozēt apjomu. Ieņēmumu plānā neparādās 
līdzekļi, kuri saņemti iepriekšējā gadā, bet izlietojums paredzēts 
nākamajā gadā. Uzmanīgi tiek plānoti arī ieņēmumi no pašvaldī-
bas īpašuma iznomāšanas un pārdošanas, naudas sodi, pārējie 
nenodokļu ieņēmumi, jo prognozēt šo apjomu ir sarežģīti, dažā-
du ārēju, no pašvaldības neatkarīgu faktoru ietekmes dēļ.
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Rādītāji

Izpilde pēc naudas plūsmas princopa Plāns

2020. gads 2021. gads 2022. gads

Bij. Madonas 
novads

Kopā bij. 
Madonas, 

Cesvaines, Ērgļu 
un Lubānas nov.

Apvienotais 
Madonas 
novads

Apvienotais 
Madonas 
novads

IEŅĒMUMI KOPĀ 32 088 680 44 449 417 46 286 103 39 614 078

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 11 414 430 15 257 675 15 086 573 15 548 852

Nekustamā īpašuma nodoklis 1 588 164 2 070 055 2 167 567 1 629 599

Azartspēļu nodoklis 23 223 23 223 4 686 5 000

Dabas resursu nodoklis 90 796 108 543 105 340 0

Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu 
atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto 
maksājumu, pārējie finanšu ieņēmumi

3 839 4 049 4 987 1 536

Valsts (pašvaldību) nodevas 16 814 23 606 33 003 33 511

Naudas sodi un sankcijas 2 080 3 068 985 0

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 7 391 18 722 21 604 6 764

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, 
pārdošanas

204 849 502 801 682 021 17 316

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 154 325 2 012 301 2 223 278 1 921 879

Saņemtie maksājumi (transferti) 17 582 769 24 425 374 25 956 059 20 449 621

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto 
publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu 
transferti

9 539 17 387 99 083 0

Valsts budžeta transferti 17 179 722 22 417 436 25 194 735 20 061 121

Pašvaldību budžetu transferti 393 508 1 976 742 649 241 388 500

IZDEVUMI PA EKK KODIEM 34 823 448 45 503 602 55 438 489 42 879 771

Atalgojums 12 577 326 17 170 137 19 116 489 16 666 971

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

3 345 533 4 603 034 5 212 701 4 224 634

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 
braucieni

10 977 18 137 11 568 28 572

Pakalpojumi 4 514 614 6 295 788 7 034 302 7 483 606

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

2 681 048 3 699 898 3 586 871 3 532 310

Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem; 
Izdevumi periodikas iegādei

15 075 21 396 19 932 21 937

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA  
2020., 2021. GADA IZPILDE UN 2022. GADA PLĀNS
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Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju 
maksājumi

49 238 51 194 64 676 65 018

Procentu izdevumi 18 149 22 343 48 039 289 371

Subsīdijas un dotācijas 238 965 259 890 313 822 44 559

Sociālie pabalsti 1 288 890 1 538 391 1 872 613 1 688 977

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu 
resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

603 110 843 695 492 345 489 960

Kapitālie izdevumi 9 480 523 10 979 699 17 665 131 8 343 856

IZDEVUMI PA FUNKCIONĀLAJĀM 
KATEGORIJĀM

34 823 448 45 503 602 55 438 489 42 879 771

Vispārējie valdības dienesti 2 945 243 3 974 080 4 506 064 3 751 662

Sabiedriskā kārtība un drošība 209 209 5 009 16 600

Ekonomiskā darbība 287 530 746 244 1 061 618 570 769

Vides aizsardzība 15 448 32 140 97 833 0

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 7 587 203 9 067 381 12 894 074 7 922 102

Veselība 122 825 172 581 186 693 292 327

Atpūta, kultūra un reliģija 2 905 670 4 443 185 4 820 159 3 320 864

Izglītība 17 556 383 21 821 022 25 202 160 19 373 335

Sociālā aizsardzība 3 402 937 5 246 760 6 664 879 7 632 112

Madonas novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta 
kopējie izdevumi veidoja EUR 55 438 489. Salīdzinot ar Ma-
donas novadu 2020. gadā, izdevumu apjoms 2021. gadā ir 
pieaudzis par 59%. Tas skaidrojams ar ATR. Ja apkopo Ma-
donas, Lubānas, Cesvaines un Ērgļu novadus 2020. gadā, tad 
izdevumu pieaugums 2021. gadā ir pieaudzis par 21,8%. Ir vē-
rojamas atalgojuma, pakalpojumu, nodokļu, procentu izdevu-
mu, dotāciju, sociālo pabalstu, kapitālo izdevumu pieaugums. 
Atalgojuma pieaugums skaidrojams ar minimālā atalgojuma 
celšanu valstī. Sociālie pabalsti pieauguši ATR rezultātā, kur 
apvienotā Madonas novada iedzīvotājiem pabalstu apjoms tika 
pielīdzināts bijušā Madonas novada apjomam. Kapitālo izde-
vumu pieaugums skaidrojams ar investīciju projektu realizē-
šanu. Samazinājums pret 2020. gadu (ar apvienotajiem nova-
diem) vērojams komandējumu braucienu, krājumu, periodikas 
izdevumos un transfertos. Transfertu izdevumu samazinājums 
ir saistīts ar ATR, jo tika samazināta savstarpējo norēķinu sum-
ma, kas tika skaitīta apvienotajiem novadiem. 

Ja analizē izdevumus pa funkcionālajām kategorijām, tad 
vislielākais izpildes īpatsvars ir bijis izglītībai – 45,5% no vi-
siem izdevumiem 2021. gadā bijuši tieši izglītības nodrošinā-
šanai. Vispārējie valdības dienestu izmaksās 2021. gadā tika 

paredzēts EUR 4 506 064, kas ir 8,1% no visiem pašvaldības 
izdevumiem. Sabiedriskai kārtībai un drošībai 2021. gadā tika 
iztērēts EUR 5009 jeb 0,02% no kopējiem izdevumiem. Eko-
nomiskajai darbībai Madonas novada pašvaldība 2021. gadā 
ir tērējusi EUR 1 061 618 jeb 1,9% no kopējiem pašvaldības 
izdevumiem. Vides aizsardzībai 2021. gadā tika novirzīti EUR 
97 833 jeb 0,2% kopējo pašvaldības izdevumu. Teritoriju 
un mājokļu apsaimniekošanā 2021. gadā tika iztērēti EUR 
12 894 074, kas ir 23,3% no kopējiem pašvaldības izdevu-
miem. Veselības nodrošināšanai 2021. gadā tika novirzīti EUR 
186 693 jeb 0,3% no kopējiem novada izdevumiem. Atpūtā, 
kultūrā un reliģijā 2021. gadā tika tērēti EUR 4 820 159 jeb 
8,7% no kopējā izdevumu apjoma. Sociālajā aizsardzībā 2021. 
gadā tika novirzīti EUR 6 664 879 jeb 12% no visiem Madonas 
novada izdevumiem.

Lielākais izdevumu īpatsvars 2022. gada budžetā ir pare-
dzēts izglītībai 45,18% teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai 
18,48%, sociālajai aizsardzībai 17,8%, atpūtai, kultūrai un re-
liģijai 7,74%. Pēc ekonomiskā klasifikācijas kodiem vislielā-
kais īpatsvars budžetā paredzēts atalgojumam.  Kopā ar darba 
devēja sociālajiem nodokļiem un kompensācijām tas sastāda 
43,9% no kopējiem izdevumiem. 
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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IZLIETOJUMA 
2020. UN 2021. GADA IZPILDE 

(pēc naudas plūsmas principa, EUR)

Rādītāji
2020. gads EUR  
(bij. Madonas 

novads)

2020. gads EUR  
(bij. Ērgļu Cesvaines, 

Lubānas, Madonas nov.)
2021. gads

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 23 098 25 535 6 872

Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem t.sk.: 28 627 31 445 22 846

Atalgojums (uzņēmuma līgums) kopā ar DDSN  – – 121

Pakalpojumu apmaksa 323 348 7 080

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

24 132 26 394 7 083

Transferti 2 821 784 0

Kapitālie izdevumi 1 351 3 919 8 562

INFORMĀCIJA PAR MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS  
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

Nosaukums
2020. gads  

(bij. Madonas 
novads)

2020. gads  
(bij. Ērgļu, Cesvaines, 

Madonas, Lubānas 
novads)

2021. gads  
(apvienotais  

Madonas novads)

Dzīvojamās ēkas 380 982 416 956 340 119

Nedzīvojamās ēkas 29 248 464 46 425 218 49 500 833

Transporta būves 11 204 668 15 417 815 16 590 159

Zeme 3 342 789 4 424 647 3 863 431

Inženierbūves 6 047 516 7 570 293 9 687 278

Pārējais nekustamais īpašums 1 082 632 1 181 429 1 096 410

Ieguldījuma īpašumi 3 933 585 5 191 371 11 274 492

Kopā 55 240 636 80 627 729 92 352 722

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBAS

Nosaukums 2020. gads  
(bij. Madonas novads)

2020. gads  
(bij. Madonas, Ērgļu,  

Lubānas un  
Cesvaines novads)

2021. gads

Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” 4 224 525 4 224 525 4 998 518

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lubānas KP”  983 210 923 108

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Madonas siltums” 2 384 011 2 384 011 2 652 492

SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums” 3 442 572 3 442 572 3 393 215

SIA “Cesvaines komunālie pakalpojumi”  143 772 150 721

SIA “Cesvaines siltums”  981 703 963 027

SIA “Ērgļu slimnīca”  175 490 178 478

SIA “Madonas namsaimnieks” 168 664 168 664 273 872

SIA  “Madonas ūdens” 6 849 846 6 849 846 6 929 571

SIA “ŪDAS”, Ērgļu pagasts  653 235 628 363

Kopā 11 034 318 11 967 333 11 967 333
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PĀRSKATS PAR MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMIEM  
2021. GADĀ (valūta – EUR, mainīga procentu likme)

Aizde- 
vējs

Mērķis
Parak-

stīšanas  
datums

Atmaksas 
termiņš

Aizņē-
muma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada 
sākumu

Darījumi
Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

Aizņē-
muma 

neizmak- 
sātā daļa 
pārskata 
perioda 
beigās

palieli- 
nājums  

(+)

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 34 161 0 -2 316 31 845 0

Valsts 
kase

EKII  projekta (Nr.EKII-3/12) 
''Ieviest un demonstrēt viedās 
pilsētvides tehnoloģijas 
Madonas pilsētā, nomainot 
ielu apgaismojumu uz LED 
apgaismojumu ar viedo 
vadību'' īstenošanai

10.02.2020 20.01.2040 512 616 512 616 0 0 512 616 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta "Aktīvās 
atpūtas laukuma izveide 
Liezēres pagasta Ozolos" 
īstenošanai

07.07.2017 20.06.2027 29 266 16 016 0 -2 464 13 552 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta "Apkures 
un ventilācijas sistēmas 
atjaunošana muižas ēkā" 
īstenošanai

06.10.2017 20.09.2037 77 021 41 138 0 -2 456 38 682 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta "Aprīkojuma 
iegāde Dzelzavas pagasta 
kultūras namam" īstenošanai

06.10.2017 20.09.2037 36 006 25 259 0 -1 508 23 751 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta "Autoceļa 
Dzelzava–Līgo Dzelzavas 
pagastā Madonas novadā 
pārbūve" īstenošanai

14.04.2020 20.03.2040 470 270 352 702 104 919 -418 322 39 299 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 18 797 0 0 18 797 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta "Autoceļa 
Grandupes–Bučauska posma 
Dzelzavas pagastā Madonas 
novadā pārbūve" īstenošanai

14.04.2020 20.06.2040 50 112 6 315 0 -6 315 0 0

Valsts 
kase

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

31.05.2018 20.05.2038 237 635 23 961 0 -993 22 968 0

Valsts 
kase

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

31.05.2018 20.05.2038 49 659 6 769 0 -1 057 5 712 0
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Aizde- 
vējs

Mērķis
Parak-

stīšanas  
datums

Atmaksas 
termiņš

Aizņē-
muma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada 
sākumu

Darījumi
Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

Aizņē-
muma 

neizmak- 
sātā daļa 
pārskata 
perioda 
beigās

palieli- 
nājums  

(+)

samazi- 
nājums  

(-)

Valsts 
kase

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

31.05.2018 20.05.2038 27 254 4 294 0 -678 3 616 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta "Autoceļa 
Lāči–Jāņukalns posma 
Kalsnavas pagastā Madonas 
novadā pārbūve" īstenošanai

14.04.2020 20.03.2040 225 748 203 173 0 -203 173 0 0

Valsts 
kase

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

07.02.2019 20.01.2039 397 162 20 227 0 -4 035 16 192 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta "Autoceļa 
Rikšēni–Kalnāres posma 
Kalsnavas pagastā Madonas 
novadā pārbūve" īstenošanai

14.04.2020 20.03.2040 185 346 27 731 0 -27 731 0 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta "Autoceļa 
Rīta iela-Krieviņi pārbūve un 
autoceļa Muižnieki-Krieviņi 
Sarkaņu pagastā, Madonas 
novadā posma pārbūve " 
īstenošanai

18.12.2017 20.12.2027 108 571 6 440 0 -920 5 520 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 348 345 348 345 0 -315 702 32 643 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta "Autoceļa 
Skaidas–Stūrmežs–Kārklaiņi 
posma Ošupes pagastā 
Madonas novadā pārbūve" 
īstenošanai

14.04.2020 20.03.2040 88 339 88 339 0 -77 568 10 771 0

Valsts 
kase

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

31.05.2018 20.12.2030 107 774 11 460 0 -876 10 584 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta "Bērnu rotaļu 
laukuma izveide Aronas 
pagastā" īstenošanai

07.07.2017 20.06.2027 20 673 9 282 0 -1 428 7 854 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta "Bērzaunes 
pagasta tautas nama pārbūve 
un aprīkojuma iegāde" 
īstenošanai

15.06.2017 20.06.2021 5 143 791 0 -791 0 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta "Bērzaunes 
pagasta tautas nama pārbūve 
un aprīkojuma iegāde" 
īstenošanai

25.04.2018 20.04.2028 263 726 243 950 0 -13 940 230 010 0
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Aizde- 
vējs

Mērķis
Parak-

stīšanas  
datums

Atmaksas 
termiņš

Aizņē-
muma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada 
sākumu

Darījumi
Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

Aizņē-
muma 

neizmak- 
sātā daļa 
pārskata 
perioda 
beigās

palieli- 
nājums  

(+)

samazi- 
nājums  

(-)

Valsts 
kase

ELFLA projekta  
"H.Medņa dzimtas mājas 
"Dzintari" atjaunošana" 
īstenošanai

31.05.2018 20.05.2038 207 113 165 253 0 -9 444 155 809 0

Valsts 
kase

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

03.04.2018 20.03.2038 178 599 138 621 0 -8 036 130 585 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta "Jauniešu 
centra izveide Sarkaņu 
pagastā " īstenošanai

03.04.2018 20.03.2038 49 518 39 192 0 -2 272 36 920 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 -2 310 42 250 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta "Lubānas 
vidusskolas sporta kompleksa 
rekonstrukcija" īstenošanai

15.10.2010 20.09.2025 196 261 0 61 313 0 61 313 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta "Ļaudonas 
kultūras nama atjaunošana" 
īstenošanai

01.11.2017 20.10.2037 209 856 195 500 0 -11 500 184 000 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta "Ļaudonas 
pagasta kultūras nama 
atjaunošana" īstenošanai

23.11.2018 20.12.2028 69 450 67 360 0 -8 420 58 940 0

Valsts 
kase

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

29.09.2016 20.09.2036 37 852 12 600 0 -800 11 800 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta (Nr. 17-
05-A00403-000204) 
"Pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas 
sistēmas ar kadastra 
Nr.42373:01; 42373:02; 
42373:03; 42373:04 Lubānas 
novada Indrānu pagastā 
atjaunošana" īstenošanai

09.04.2019 20.03.2034 20 539 20 539 0 0 20 539 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta (Nr. 18-05-
A00702-000090) "Autoceļa 
Jaunie kapi– Birznieki–
Dambīši posma pārbūve" 
īstenošanai

09.04.2019 20.03.2039 326 047 118 047 0 0 118 047 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 100 000 100 000 0 -56 000 44 000 0
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Aizde- 
vējs

Mērķis
Parak-

stīšanas  
datums

Atmaksas 
termiņš

Aizņē-
muma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada 
sākumu

Darījumi
Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

Aizņē-
muma 

neizmak- 
sātā daļa 
pārskata 
perioda 
beigās

palieli- 
nājums  

(+)

samazi- 
nājums  

(-)

Valsts 
kase

ELFLA projekta "Sociālo 
pakalpojumu uzlabošana 
Madonas novada Kalsnavas 
pagastā" īstenošanai

18.12.2017 20.12.2027 51 769 27 300 0 -3 900 23 400 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta "Sporta 
infrastruktūras uzlabošana 
Praulienas pagastā" 
īstenošanai

03.04.2018 20.03.2038 189 555 179 193 0 -10 388 168 805 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta "Sporta 
laukuma izveide Lazdonas 
pagastā" īstenošanai

06.10.2017 20.09.2022 17 724 9 548 0 -5 456 4 092 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta "Sporta 
pakalpojumu uzlabošana 
Barkavas pamatskolas sporta 
zālē" īstenošanai

28.06.2017 20.06.2037 141 986 128 436 0 -7 784 120 652 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 60 231 0 -1 191 59 040 0

Valsts 
kase

ELFLA projektu "Tautas tērpu 
iegāde" īstenošanai 01.09.2017 20.08.2037 121 541 40 870 0 -2 440 38 430 0

Valsts 
kase

ERAF projekta "Vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vides 
uzlabošana Madonas novadā " 
īstenošanai

11.11.2020 22.10.2040 1 117 118 447 973 669 145 0 1 117 118 0

Valsts 
kase

ERAF projekta "Ceļa posma 
Madonas šoseja - Saukas 
purvs A11 pārbūve Barkavas 
pagastā Madonas novadā" 
īstenošanai

01.06.2018 20.05.2038 76 460 39 758 0 -2 272 37 486 0

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 23 359 0 -1 316 22 043 0

Valsts 
kase

ERAF projekta “Industriālās 
zonas, biznesa attīstības 
centra un uzņēmējdarbības in-
frastruktūras izveide Madonas 
novadā" īstenošanai

18.12.2020 20.12.2040 747 360 233 200 514 160 0 747 360 0

Valsts 
kase

ERAF projekta "Industriālās 
zonas, biznesa attīstības 
centra un uzņēmējdarbības in-
frastruktūras izveide Madonas 
novadā" īstenošanai

25.02.2021 20.02.2041 1 494 912 0 1 376 980 0 1 376 980 117 932
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Aizde- 
vējs

Mērķis
Parak-

stīšanas  
datums

Atmaksas 
termiņš

Aizņē-
muma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada 
sākumu

Darījumi
Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

Aizņē-
muma 

neizmak- 
sātā daļa 
pārskata 
perioda 
beigās

palieli- 
nājums  

(+)

samazi- 
nājums  

(-)

Valsts 
kase

ERAF projekta "Industriālās 
zonas, biznesa attīstības 
centra un uzņēmējdarbības in-
frastruktūras izveide Madonas 
novadā " "īstenošanai

18.12.2020 20.12.2040 693 981 147 300 546 681 0 693 981 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 153 168 153 168 0 0 153 168 0

Valsts 
kase

ERAF projekta 
(Nr. 4.2.2.0/17/I/088) 
''Energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu 
uzlabošana Madonas novada 
Liezēres pirmskolas izglītības 
iestādē'' īstenošanai

28.07.2020 20.07.2040 82 979 82 979 0 0 82 979 0

Valsts 
kase

ERAF projekta 
(Nr. 4.2.2.0/20/I/016) 
''Energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu 
uzlabošana Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolā'' 
īstenošanai

29.11.2021 20.11.2041 643 912 0 31 797 0 31 797 612 115

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 179 544 108 614 0 -2 966 105 648 0

Valsts 
kase

ERAF projekta (Nr. 8.1.2.0/17/
I017) "Vispārējās izglītības ies-
tāžu mācību vides uzlabošana 
Madonas novadā" īstenošanai

05.08.2019 20.07.2039 2 369 244 2 288 597 80 647 0 2 369 244 0

Valsts 
kase

ERAF projekta ''Publisko ceļu 
pārbūve uz uzņēmumiem 
Bērzaunes pagastā'' 
īstenošanai

11.10.2021 20.09.2041 55 498 0 55 498 0 55 498 0

Valsts 
kase

ERAF projekta "Publisko ceļu 
pārbūve uz uzņēmumiem Bēr-
zaunes pagastā" īstenošanai

07.08.2020 20.07.2040 110 114 70 493 39 621 0 110 114 0

Valsts 
kase

ERAF projekta "Vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vides 
uzlabošana Madona novadā" 
īstenošanai

17.03.2021 20.02.2041 1 426 888 0 1 426 888 0 1 426 888 0

Valsts 
kase

ERAF projekta "Vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vides 
uzlabošana Madonas novadā" 
īstenošanai

31.08.2020 20.08.2040 2 379 014 1 124 614 1 254 400 0 2 379 014 0
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Aizde- 
vējs

Mērķis
Parak-

stīšanas  
datums

Atmaksas 
termiņš

Aizņē-
muma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada 
sākumu

Darījumi
Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

Aizņē-
muma 

neizmak- 
sātā daļa 
pārskata 
perioda 
beigās

palieli- 
nājums  

(+)

samazi- 
nājums  

(-)

Valsts 
kase

ERAF projekts "Publisko 
interneta pieejas punktu 
attīstība Madonas novadā"

20.02.2015 20.12.2034 20 299 8 721 0 -612 8 109 0

Valsts 
kase

ERAF projekts ''Vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vides 
uzlabošana Madonas novadā'' 

22.07.2021 22.07.2041 1 317 955 0 839 154 0 839 154 478 801

Valsts 
kase

KPFI projekts "Madonas bērnu 
un jaunatnes sporta skolas 
LED apgaismojuma izveide"

23.04.2015 20.04.2035 44 029 13 108 0 -904 12 204 0

Valsts 
kase

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

17.07.2018 20.07.2038 337 999 27 555 0 -755 26 800 0

Valsts 
kase

Pamatkapitāla palielināšanai 
SIA "ŪDAS" ar mērķi 
nodrošināt ES Kohēzijas 
fonda projekta "Notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu, dzeramā 
ūdens ūdensgūtnes 
un attīrīšanas stacijas 
izbūve, ūdensvada 
un kanalizācijas tīklu 
atjaunošana un paplašināšana 
Ērgļos"īstenošanai.

21.09.2009 20.01.2025 835 106 0 239 835 -34 572 205 263 0

Valsts 
kase

Projekta ''Autoceļa Biksēre–
Sarkaņu pagastmāja Sarkaņu 
pagastā, Madonas novadā 
atjaunošana''

22.07.2021 22.07.2041 118 699 0 118 699 0 118 699 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 88 972 0 -6 136 82 836 0

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 23 940 0 -1 596 22 344 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 62 872 0 -4 336 58 536 0



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

62

Aizde- 
vējs

Mērķis
Parak-

stīšanas  
datums

Atmaksas 
termiņš

Aizņē-
muma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada 
sākumu

Darījumi
Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

Aizņē-
muma 

neizmak- 
sātā daļa 
pārskata 
perioda 
beigās

palieli- 
nājums  

(+)

samazi- 
nājums  

(-)

Valsts 
kase

SIA "Lubānas KP" 
pamatkapitāla 
palielināšanai KF projekta 
(Nr. 3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/
VARAM/006) "Lubānas 
ūdenssaimniecības attīstības II 
kārta" īstenošanai

29.10.2015 20.10.2045 131 319 120 500 0 -4 820 115 680 0

Valsts 
kase

SIA "Lubānas KP" 
pamatkapitāla palielināšanai 
KF projekta (Nr.
PCS/3.5.2.1.1/13/05/016)  
"Pārvades un sadales 
sistēmas rekonstrukcija 
Lubānas pilsētā" īstenošanai

30.01.2015 20.01.2045 138 351 123 190 0 -5 080 118 110 0

Valsts 
kase

SIA "Lubānas KP 
"pamatkapitāla palielināšanai 
Kohēzijas fonda projektā 
"Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Lubānā"

01.09.2010 20.08.2025 78 427 0 24 002 0 24 002 0

Valsts 
kase

SIA "Lubānas KP 
pamatkapitāla palielināšanai 
Kohēzijas fonda projekta 
ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Lubānā" 
īstenošanai

16.11.2012 20.11.2042 120 835 0 93 088 0 93 088 0

Valsts 
kase

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

24.09.2015 20.09.2035 95 713 77 408 0 -5 248 72 160 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 32 214 0 -2 184 30 030 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 31 152 0 -2 112 29 040 0

Valsts 
kase

Būvprojekta 
"Energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu 
uzlabošana Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolā" izstrādei

11.10.2018 20.09.2023 20 116 13 024 0 -4 736 8 288 0
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Aizde- 
vējs

Mērķis
Parak-

stīšanas  
datums

Atmaksas 
termiņš

Aizņē-
muma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada 
sākumu

Darījumi
Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

Aizņē-
muma 

neizmak- 
sātā daļa 
pārskata 
perioda 
beigās

palieli- 
nājums  

(+)

samazi- 
nājums  

(-)

Valsts 
kase

Investīciju projektu īstenošanai 
(saistību pārjaunojums) 10.05.2018 20.12.2039 8 485 282 6 484 448 0 -810 404 5 674 044 0

Valsts 
kase

Investīciju projektu īstenošanai 
(saistību pārjaunojums) 10.05.2018 20.12.2034 3 903 303 2 978 236 0 -403 792 2 574 444 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 9 251 0 -3 364 5 887 0

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 -2 565 87 435 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 -1 213 42 880 0

Valsts 
kase

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

23.04.2015 20.04.2035 946 208 795 412 0 -54 856 740 556 0

Valsts 
kase

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

17.06.2015 20.06.2035 226 200 190 182 0 -13 116 177 066 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 -3 996 134 067 0

Valsts 
kase

Projekta "Apkures katlu 
nomaiņa Degumnieku 
pamatskolas katlu mājā" 
īstenošanai

23.11.2018 20.11.2028 71 148 68 992 0 -8 624 60 368 0

Valsts 
kase

Projekta "Dzelzavas 
pamatskolas iekšējās 
elektroinstalācijas pārbūve" 
īstenošanai

17.07.2018 20.07.2028 42 556 35 681 0 -4 604 31 077 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 16 640 0 -6 656 9 984 0
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Aizde- 
vējs

Mērķis
Parak-

stīšanas  
datums

Atmaksas 
termiņš

Aizņē-
muma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada 
sākumu

Darījumi
Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

Aizņē-
muma 

neizmak- 
sātā daļa 
pārskata 
perioda 
beigās

palieli- 
nājums  

(+)

samazi- 
nājums  

(-)

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 12 750 0 -1 700 11 050 0

Valsts 
kase

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

31.05.2018 20.05.2038 47 190 45 290 0 -2 588 42 702 0

Valsts 
kase

“Auto stāvlaukuma izbūve 
un satiksmes organizācija 
iekškvartālā starp 
Saules,Tirgus,Blaumaņa 
un Raiņa ielām Madonā" 
īstenošanai

10.05.2021 23.04.2041 55 128 0 55 128 0 55 128 0

Valsts 
kase

Bērnu rotaļu laukumu iekārtu 
piegādei un uzstādīšanai 
Madonas novada pirmsskolas 
izglītības iestādēs

06.10.2017 20.09.2037 239 976 233 026 0 -13 912 219 114 0

Valsts 
kase

Bērnu rotaļu laukumu iekārtu 
piegādei un uzstādīšanai 
Sarkaņu pagasta Biksēres 
ciemā un Madonas pilsētas 
Upes skvērā un Priežu kalnā

06.10.2017 20.09.2037 129 906 126 161 0 -7 532 118 629 0

Valsts 
kase

"Brīvības ielas posma 
seguma atjaunošana Lubānā" 
īstenošanai

13.07.2016 20.07.2046 53 809 46 659 0 -1 812 44 847 0

Valsts 
kase

Cesvaines jaunās skolas 
būvniecībai

11.02.2009 20.10.2029 426 862 0 198 790 -11 696 187 094 0

Valsts 
kase

Cesvaines pils labā spārna 
jumta atjaunošanai 

23.11.2006 20.11.2026 177 859 0 48 705 -4 454 44 251 0

Valsts 
kase

Cesvaines vidusskolas 
celtniecībai

21.06.2007 20.05.2027 284 574 0 87 492 -7 299 80 193 0

Valsts 
kase

Cesvaines vidusskolas ēkas 
ieejas telpu bloku jumta 
seguma nomaiņa

28.06.2021 20.06.2051 108 000 0 108 000 0 108 000 0

Valsts 
kase

Cesvaines vidusskolas sporta 
zāles jaunbūvei

31.03.2017 20.03.2047 642 000 575 505 0 -21 924 553 581 0

Valsts 
kase

Dzīvojamās mājas pārbūvei 
par PII ēku Blaumaņa 19, 
Madona

16.08.2021 22.07.2041 160 628 0 160 628 0 160 628 0

Valsts 
kase

ELFLA projekta "Grants 
ceļu kvalitātes uzlabošana 
Cesvaines novadā " 
īstenošanai

11.09.2019 20.12.2044 483 407 95 364 0 -3 916 91 448 0
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Aizde- 
vējs

Mērķis
Parak-

stīšanas  
datums

Atmaksas 
termiņš

Aizņē-
muma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada 
sākumu

Darījumi
Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

Aizņē-
muma 

neizmak- 
sātā daļa 
pārskata 
perioda 
beigās

palieli- 
nājums  

(+)

samazi- 
nājums  

(-)

Valsts 
kase

ELFLA projekts "Cesvaines 
pilsmuižas staļļu jumta 
rekonstrukcija"  īstenošana

04.08.2017 20.07.2037 184 200 134 470 0 -8 029 126 441 0

Valsts 
kase

ERAF projekta "Gaismas ceļš 
caur gadsimtiem" īstenošanai 14.12.2018 20.12.2048 445 645 357 503 0 -12 767 344 736 0

Valsts 
kase

ERAF projekta 
(Nr.9.1.1/19/I/041) 
"Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas 
plāna īstenošanai Madonas 
novadā" īstenošanai

10.09.2021 20.08.2041 725 486 0 368 372 0 368 372 357 114

Valsts 
kase

ERAF projektam "Piekļuves 
nodrošināšana rūpnieciskās 
ražošanas objektiem 
Cesvainē"

08.08.2018 20.08.2048 94 770 70 264 0 -2 532 67 732 0

Valsts 
kase

ERAF projekts 
"Uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras 
attīstība Cesvaines pilsētā" 
īstenošanai

06.06.2019 20.05.2049 758 200 658 008 0 -23 088 634 920 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 -1 181 81 056 0

Valsts 
kase

Internāta telpu vienkāršotai 
atjaunošanai Madonas Valsts 
ģimnāzijas vajadzībām Tirgus 
ielā 3, 1. stāvā, Madonā, 
Madonas novadā

01.09.2015 20.08.2035 47 851 40 946 0 -2 776 38 170 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 62 525 0 -10 004 52 521 0

Valsts 
kase

KPFI projekta 
"Energoefektivitātes 
paaugstināšana Cesvaines 
pašvaldības administratīvajā 
ēkā"  īstenošanai

27.08.2012 20.08.2022 163 630 0 22 072 -8 847 13 225 0

Valsts 
kase

Latvijas–Krievijas pārrobežu 
sadarbības projektam 
"Kultūras un vēsturiskā 
mantojuma saglabāšana un 
veicināšana Latvijā un Krievijā"

07.09.2020 20.08.2050 760 000 169 114 441 706 -6 520 604 300 0
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Aizde- 
vējs

Mērķis
Parak-

stīšanas  
datums

Atmaksas 
termiņš

Aizņē-
muma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada 
sākumu

Darījumi
Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

Aizņē-
muma 

neizmak- 
sātā daļa 
pārskata 
perioda 
beigās

palieli- 
nājums  

(+)

samazi- 
nājums  

(-)

Valsts 
kase

“Lubānas vidusskolas sporta 
kompleksa rekonstrukcija” 
īstenošanas pabeigšanai

12.10.2011 20.09.2024 34 650 0 9 337 0 9 337 0

Valsts 
kase

Madonas novada 
pašvaldības izglītības iestāžu 
materiāltehniskās bāzes 
atjaunošanai – jaunu datoru 
un programmatūru iegādei

06.10.2017 20.09.2027 53 377 38 961 0 -5 772 33 189 0

Valsts 
kase

Mārcienas pagasta katlu 
mājas iekārtu nomaiņai un 
siltummezglu izbūvei Madonas 
novada Mārcienas pagasta 
Meža ielā

15.06.2016 20.06.2036 60 396 51 336 0 -3 312 48 024 0

Valsts 
kase

Nekustamā īpašuma Alunāna 
ielā 4 Madonā iegādei 22.10.2015 20.10.2035 65 000 56 580 0 -3 772 52 808 0

Valsts 
kase

Pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai 
nepieciešamā transporta 
(autobusa) iegādei

01.11.2017 20.10.2024 44 637 34 016 0 -8 504 25 512 0

Valsts 
kase

Pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai 
nepieciešamā transporta 
(automašīnas) iegādei

04.09.2017 20.08.2024 29 524 16 410 0 -4 376 12 034 0

Valsts 
kase

Pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai 
nepieciešamā transporta  
(2 automašīnu) iegādei

31.01.2018 20.01.2023 55 062 29 151 0 -12 956 16 195 0

Valsts 
kase

Pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai 
nepieciešamā transporta 
iegādei

19.12.2018 20.12.2025 152 139 144 900 0 -28 980 115 920 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 36 417 0 -2 388 34 029 0

Valsts 
kase

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

26.01.2016 20.01.2036 70 736 59 109 0 -3 876 55 233 0

Valsts 
kase

Prioritārā investīciju projekta 
"Lubānas Jauno kapu kapličas 
jaunbūve" īstenošanai

26.10.2017 20.10.2037 98 889 84 116 0 -4 948 79 168 0
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Aizde- 
vējs

Mērķis
Parak-

stīšanas  
datums

Atmaksas 
termiņš

Aizņē-
muma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada 
sākumu

Darījumi
Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

Aizņē-
muma 

neizmak- 
sātā daļa 
pārskata 
perioda 
beigās

palieli- 
nājums  

(+)

samazi- 
nājums  

(-)

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 64 764 0 -4 112 60 652 0

Valsts 
kase

Prioritārā investīciju 
projekta "SIA "Lubānas KP" 
pamatkapitāla palielināšana 
projekta "Siltumtrases pārbūve 
Ozolu ielā”” īstenošanai

17.08.2017 20.08.2037 62 525 53 064 0 -3 168 49 896 0

Valsts 
kase

Projekta "Cesvaines 
vidusskolas ēkas ieejas telpu 
bloku jumta seguma nomaiņa" 
īstenošanai

10.09.2021 20.08.2041 32 242 0 32 242 0 32 242 0

Valsts 
kase

Projekta "Divu ielu seguma 
atjaunošana Lubānā" 
īstenošanai

10.09.2021 20.08.2041 168 000 0 168 000 0 168 000 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 117 465 114 101 0 -6 812 107 289 0

Valsts 
kase

projekta ''Ērgļu vidusskolas 
ēkas vienkāršotā fasādes 
atjaunošana'' īstenošanai

29.11.2021 20.11.2041 36 718 0 31 401 0 31 401 5 317

Valsts 
kase

Projekta "Gājēju ietves 
rekonstrukcija Parka ielā, 
Ērgļos" īstenošanai

29.09.2016 20.09.2022 30 000 9 135 0 -5 220 3 915 0

Valsts 
kase

Projekta "Ielu seguma remonts 
Ērgļu ciemā, Ērgļu novadā" 
īstenošana

11.10.2017 20.09.2024 30 000 16 680 0 -4 448 12 232 0

Valsts 
kase

Projekta "Ielu un ietvju 
seguma atjaunošana Lubānā" 
īstenošanai

17.09.2015 20.09.2035 50 000 42 775 0 -2 900 39 875 0

Valsts 
kase

Projekta "Latgales ielas 
atjaunošana Lubānā" 
īstenošanai

05.08.2020 20.07.2040 75 000 75 000 0 0 75 000 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 25 805 0 -4 488 21 317 0

Valsts 
kase

Projekta ''Satiksmes 
infrastruktūras ilgtspējas 
nodrošināšana''

28.07.2021 22.07.2041 58 176 0 58 176 0 58 176 0
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Aizde- 
vējs

Mērķis
Parak-

stīšanas  
datums

Atmaksas 
termiņš

Aizņē-
muma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada 
sākumu

Darījumi
Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

Aizņē-
muma 

neizmak- 
sātā daļa 
pārskata 
perioda 
beigās

palieli- 
nājums  

(+)

samazi- 
nājums  

(-)

Valsts 
kase

Projekta ''Sociālās aprūpes 
centra vienkāršotā 
atjaunošana ''Ošupes 
pamatskola'', Ošupes pagasts, 
Madonas novads īstenošanai

02.11.2021 21.10.2041 190 828 0 95 414 0 95 414 95 414

Valsts 
kase

Projekta "Virtuves bloka 
pārplānošana Ērgļu novada 
pirmsskolas izglītības iestādē 
"Pienenīte"" īstenošanai

02.08.2018 20.07.2033 131 503 113 679 0 -8 916 104 763 0

Valsts 
kase

Projekta "Ērgļu novada ceļu 
seguma remonts" īstenošanai 06.09.2016 20.08.2026 87 000 51 313 0 -8 924 42 389 0

Valsts 
kase

Projekta “Ērgļu novada paš-
valdības ceļš Grīvas–Vārpas–
Oškalna iela" īstenošanai

07.04.2020 20.03.2030 236 538 59 282 55 075 -54 740 59 617 0

Valsts 
kase

Projekta “Ērgļu novada 
pašvaldības pirmskolas 
izglītības iestādes “Pienenīte” 
telpu remontdarbi” īstenošanai 

27.07.2016 20.07.2022 36 000 10 962 0 -6 264 4 698 0

Valsts 
kase

Projekta "Ērgļu pagasta ielu 
remontdarbi" īstenošanai 06.10.2014 20.09.2024 70 000 26 925 0 -7 180 19 745 0

Valsts 
kase

Projekta " Ērgļu pagasta 
ielu remontdarbu veikšana" 
īstenošanai

02.09.2015 20.08.2025 40 000 19 494 0 -4 104 15 390 0

Valsts 
kase

Projekta "Ērgļu vidusskolas 
vienkāršota atjaunošana un 
teritorijas labiekārtošana" 
īstenošanai

02.08.2018 20.07.2033 205 237 177 429 0 -13 916 163 513 0

Valsts 
kase

Projekta "Pašvaldības 
autonomo funkciju veikšanai 
nepieciešamā transporta 
(kravas–pasažieru furgona un 
vieglās automašīnas) iegādei" 
īstenošanai

29.09.2016 20.09.2023 40 000 16 302 0 -5 928 10 374 0

Valsts 
kase

Projekta "Seguma pārbūve 
uzklājot asfaltbetonu Ērgļu 
pagasta autoceļam Nr. 11" 
īstenošanai

18.09.2020 20.08.2030 87 379 76 683 0 -8 944 67 739 0

Valsts 
kase

Satiksmes drošības uzlaboša-
nai Madonas ielas posmā pie 
Cesvaines vidusskolas

03.06.2021 22.05.2051 387 168 0 387 168 0 387 168 0

Valsts 
kase

SIA "Cesvaines komunālie 
pakalpojumi" pamatkapitāla 
veidošanai

01.10.2008 20.08.2023 113 830 0 17 939 -3 995 13 944 0

Valsts 
kase

SIA "Cesvaines siltums" 
pamatkapitāla palielināšanai 
projekta "Siltuma avota 
pārbūve Cesvainē" īstenošanai

06.06.2019 20.05.2049 697 950 697 950 0 -24 420 673 530 0
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Aizde- 
vējs

Mērķis
Parak-

stīšanas  
datums

Atmaksas 
termiņš

Aizņē-
muma 
līguma 
summa

Parāds uz 
pārskata 

gada 
sākumu

Darījumi
Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām

Aizņē-
muma 

neizmak- 
sātā daļa 
pārskata 
perioda 
beigās

palieli- 
nājums  

(+)

samazi- 
nājums  

(-)

Valsts 
kase

SIA "Lubānas KP" 
pamatkapitāla palielināšanai 
prioritārā investīciju projekta 
"Šķeldas apkures sistēmas 
piegāde un uzstādīšana" 
īstenošanai

14.10.2014 20.10.2044 169 638 149 472 0 -6 228 143 244 0

Valsts 
kase

SIA “Madonas siltums” 
pamatkapitāla palielināšana 
projekta "Automatizēta granu-
lu–šķeldas katla uzstādīšana 
Liezēres pagasta Liezēres 
ciema katlu mājā" īstenošanai

06.12.2018 20.12.2028 29 700 28 800 0 -3 600 25 200 0

Valsts 
kase

Siltumtīklu izbūvei skolas 
katlu mājas pievienošanai 
Cesvaines pilsētas 
siltumtīkliem

16.12.2014 22.11.2022 67 000 16 752 0 -8 376 8 376 0

Valsts 
kase

Sociālo iestāžu investīciju 
projekta "Atjaunošanas 
būvdarbi Madonas novada 
pašvaldības Barkavas 
pansionātā" īstenošanai

31.01.2018 20.01.2028 87 140 76 589 0 -10 564 66 025 0

Valsts 
kase

Sporta laukuma izbūvei un 
teritorijas labiekārtošanai 
pie Cesvaines vidusskolas 
Cesvainē

28.06.2021 20.06.2051 382 565 0 162 779 0 162 779 219 786

Valsts 
kase

Cesvaines tautas nama ēkas 
rekonstrukcija, daļēji izbūvējot 
mansardu

01.03.2011 20.01.2031 173 979 0 48 958 -4 451 44 507 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 38 886 0 -25 924 12 962 0

Valsts 
kase

Tehniskās dokumentācijas 
izstrādei projekta "Ļaudonas 
pagasta kultūras nama 
atjaunošana" īstenošanai

15.06.2017 20.06.2021 10 406 1 602 0 -1 602 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 212 006 212 006 0 -11 956 200 050 0

x x x x 45 906 785 24 978 993 10 034 209 -3 087 690 31 925 512 1 886 479
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PROJEKTI, KURU ĪSTENOŠANA PABEIGTA 2021. GADĀ

ZIVJU RESURSU PAVAIROŠANA MADONAS NOVADA 
VESTIENAS PAGASTA KĀLA EZERĀ

Projekta mērķis ir veicināt makšķerēšanas tūrisma attīstī-
bu, atjaunojot zivju resursus Kāla ezerā. Projekta ietvaros Ves-
tienas pagasta Kāla ezerā ielaisti 15 000 gab. zandartu mazuļi.

ZIVJU RESURSU PAVAIROŠANA MADONAS NOVADA 
MĒTRIENAS PAGASTA ODZIENAS EZERĀ

Projekta mērķis ir atjaunot zivju resursu krājumus Mado-
nas novada Mētrienas pagasta Odzienas ezerā. Projekta ie-
tvaros Mētrienas pagasta Odzienas ezerā ielaisti 4500 gab. 
zandartu mazuļi. 

Auto stāvlaukuma izbūve un satiksmes organizācija 
iekškvartālā starp Saules, Tirgus, Blaumaņa  
un Raiņa ielām Madonā, II kārta

Projekta ietvaros tika  paplašināts esošais stāvlaukums, 
lai palielinātu stāvvietu skaitu par 14 gab. Tika izbūvēta jau-
na iebrauktuve no Tirgus ielas puses, stāvlaukumam uzlabota 
satiksmes organizācija, kas nodrošina satiksmes drošību gan 
stāvlaukumā, gan pieslēgumos Raiņa un Tirgus ielām. Kopējā 
brauktuves un stāvvietu asfaltbetona seguma platība realizējot 
auto stāvlaukuma 2.kārtas būvdarbus, ir 745 m2.

“Ērgļu vidusskolas ēkas vienkāršotā fasādes  
atjaunošana”

Investīciju projekta ietvaros tika veikta esošo skārda tekņu 
un notekcauruļu demontāža, labošana un uzstādīšana. No-
mainītas esošās tehniski un vizuāli nokalpojušās koka ārdur-
vis. Veikta ēkas ugunsdrošības kāpņu atjaunošana, jumta sa-
zemējuma elementu pie fasādes – (zibens novedēja stieple pie 
ēkas fasādes), saudzīga demontāža, bojāto elementu nomaiņa 
un uzstādīšana. Ventilācijas restes fasādē bojāto elementu no-
maiņa un uzstādīšana, Video novērošanas sistēmu atjauno-
šana, apgaismojuma elementu uzstādīšana pie ēkas fasādes.

Satiksmes drošības uzlabošana Madonas ielas posmā  
pie Cesvaines vidusskolas

Rekonstruēts Madonas ielas posms 317 m garumā starp 
Pils ielu un Veidenbauma ielu. Izbūvētais Madonas ielas 
posms nodrošina drošu un mūsdienīgu satiksmes plūsmu 
un piekļuvi izglītības iestādei, baznīcai, arī tautas namam un 
dzīvojamām mājām. Projekta rezultātā ir sakārtota un būtiski 
uzlabota satiksmes drošība un transporta sistēmas optimizā-
cija,  ielas posms aprīkots ar ceļa zīmēm, izbūvēti gājēju un 
velosipēdistu celiņi, gājēju pārejas, kā arī izbūvēti ātrumvaļņi.

Projekts Nr. 3.3.1.0/19/I/0006 “Publisko ceļu pārbūve  
uz uzņēmumiem Bērzaunes pagastā” 

Projekta īstenošanas rezultātā tika pārbūvēti četri ceļa 
posmi ar asfaltbetona segumu, kopā 1142,45 m garumā un 
stāvlaukums 11 automašīnām. Projekta iznākuma rādītāji – 17 
jaunas darba vietas un 9 212 751 EUR nefinanšu investīcijas. 
Projektā plānotās darbības nodrošinās piekļuvi 7 uzņēmu-
miem.

Birānu dzirnavu tilta pārbūve pār Aronas upi

Tilta pārbūves laikā atjaunots koka klājs, tērauda garen-
sijas laidums. Atbalsta sienas ir atjaunotas un nostiprinātas 
nogāzes. Ir noņemtas masu ierobežojošās zīmes, un šobrīd 
tiltu droši var šķērsot pat 44 tonnas smagi transporta līdzekļi.

Cesvaines vidusskolas ēkas ieejas telpu bloku  
jumta seguma nomaiņa

Projekta ietvaros ēkai tika demontēts bojātais valcētais 
alumīnija jumta segums un jumta logi tanī.  Tas tika nomainīts 
pret jaunu jumta segumu 960 m2 apjomā. 

Projekta ietvaros tika  nomainītas esošās notekas, teknes 
un latojums. Antikondensāta plēve tika mainīta tikai tanī jum-
ta daļā, kur tā bija bojāta. Pie šiem darbiem ēkas iekštelpās, 
kuras bija skārusi jumta tecēšana, tika veikts kosmētiskais 
remonts.

Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas 
Madonas pilsētā, nomainot ielu apgaismojumu uz LED 
apgaismojumu ar viedo vadību, ident. Nr. ekii-3/12

Projekta ietvaros nomainīts apgaismojums Madonas pil-
sētas 59 ielās, kurās tika izmantoti Na tipa gaismekļi. Projektā 
īstenotas šādas darbības: esošo gaismekļu demontāža – 889 
gab.; LED gaismekļu ar nominālo jaudu 30W (24 gab.), 46W 
(185 gab.), 61W (77 gab.), 78W (340 gab.) un 100W (263 
gab.) iegāde un montāža; viedā apgaismojuma sistēmas 
segmenta kontrolieru iegāde un montāža – 23 gab.; gaisa 
piesārņojuma sensora iegāde un montāža – 1 gab. Pēc visu 
aktivitāšu īstenošanas, ņemot vērā aprēķinus, elektroenerģijas 
patēriņš apgaismojumam ar viedo vadības sistēmu būs 498 
592 kWh gadā, kas dos CO2 emisiju samazinājumu 54 347 kg 
CO2  gadā.

Ērgļu novada pašvaldības ceļa “Grīvas–Vārpas–Oškalna 
iela” pārbūve

Projekta ietvaros veikta Ērgļu pagasta pašvaldības ceļa 
“Grīvas–Vārpas–Oškalna iela” pārbūve.
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Projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/041 “Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai  
Madonas novadā” 

Projekta mērķis: Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras izveide un attīstība Madonas novada pašvaldī-
bā. Projekta ietvaros tiek veikti būvdarbi objektos: “Biroju ēkas 
pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Parka ielā 4, Mado-
nā, Madonas novadā”, “Dzīvojamās ēkas pārbūve Zaļā ielā 
3, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”, “Dzīvojamās 
mājas jaunbūve Ozolu ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Ma-
donas novadā”. 

Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas 
kaimiņattiecību instrumenta ietvaros projekta „Kultūras un 
vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā 
un Krievijā”

Nozīmīgs ieguldījums pils saglabāšanai un uzturēšanai ir 
centrālapkures sistēmas ierīkošana daļai no pils telpām, kā arī 
ir sakārtota kanalizācijas un notekūdeņu sistēma. Cesvaines 
pils otrajā stāvā izbūvēts vestibils ar aprīkotu konferenču zāli 
un telpu pils darbiniekiem. No vestibila uz bēniņiem uzstādītas 
jaunas koka kāpnes, izgatavotas pēc senajām pils fotogrāfi-
jām, iekļaujot atsevišķus elementus, kas vēl bija saglabājušies 
no vēsturiskajām kāpnēm. Projekta ietvaros ir atrisināts vides 
pieejamības jautājums, kas paredz pils pieejamību cilvēkiem 
ar funkcionālajiem traucējumiem. 

Projekts Nr. 8.1.2.0/17/I/017 “Vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošanas pasākumi Madonas novadā”

Projekta ietvaros īstenoti būvdarbi objektā “Madonas pil-
sētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve”. Īste-
notas būvdarbu  “1. kārta Sporta zāles korpusa atjaunošana. 
Piebūves mācību korpusiem un 2. kārta Ēdamzāles/aktu zāles 

korpusa atjaunošana”, 3. kārta. Skolas I mācību korpusa un 
savienojošo gaiteņu atjaunošana”, 4. kārta. Skolas II mācību 
korpusa atjaunošana”, 5. daļā “6. kārtas. Stadiona pārbūve un 
teritorijas labiekārtošana. Tribīnes”.

Projekts Nr. 5.6.2.0/19/I/020 “Industriālās zonas, biznesa 
attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras 
izveide Madonas novadā” īstenošana

Projekta ietvaros tiek  izbūvēti laukumi un noliktavu ēkas 
Sauleskalnā un pārbūvējot tipogrāfijas ēku par biznesa attīstī-
bas centru Madonas pilsētā. Izbūvētie laukumi, noliktavu ēkas 
un pārbūvētā tipogrāfijas ēka nodrošinās pamata infrastruk-
tūru, kas ir būtisks priekšnoteikums uzņēmumu attīstībai un 
ienākšanai teritorijā.

Projekta ietvaros tiks atjaunota uzņēmējdarbībai piemērota 
teritorija 5,8017 ha platībā, potenciāla attīstības teritorija rūp-
nieciskajai ražošanai un industriālajai apbūvei. 

Strūves ģeodēziskā loka punkta “Sestukalns” publiskās 
infrastruktūras izbūve un virtuālā skatu torņa izveide”

Projekta ietvaros iegādātas virtuālās realitātes brilles, 
Strūves ģeodēziskā loka punkta “Sestukalns”3D informatīvais 
stends, Strūves ģeodēziskā loka punkta “Sestukalns”3600 
aero tūre un virtuālās skatu tornis. „Publiskās infrastruktūras 
izbūve pie Strūves ģeodēziskā loka punkta “Sestukalns”, Sau-
snējas pagasts, Madonas novads”.

Zaļā tūrisma ceļu attīstība Latvijas un Krievijas  
pierobežas reģionā

Ērgļu pagasta apvienības  teritorijā projekta laikā plānots 
nomarķēt jauno zaļo ceļu maršruta Rīga–Pleskava posmu ap-
tuveni 7 km garumā, uzstādīt informācijas stendus un līnijas 
tīrīšana, kā arī piedalīšanās  kopīgās mārketinga aktivitātēs, 
apmācībās un zaļā ceļa maršrutu karšu izveidē.

PROJEKTI, KAS TURPINĀS 2021. GADĀ

PROJEKTI, KAS UZSĀKTI 2021. GADĀ

Projekta Nr. 4.2.2.0/20/I/016 ietvaros notiek būvdarbi 
“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu 
uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā” 

Energoefektivitātes pasākumu uzlabošanas rezultātā tiks 
samazināti siltumenerģijas zudumi, tādā veidā samazinot ko-
pējās siltumenerģijas izmaksas, kā arī CO2 emisiju daudzumu 
gaisā, tādā veidā paaugstinot ēkas vispārīgo stāvokli, veicinot 
tās ilgmūžību.

Sporta laukuma izbūve un teritorijas labiekārtošana pie 
Cesvaines vidusskolas, Cesvainē

Projektā paredzēts izbūvēt pilnu skrejceļa apli 5 m platumā 
no lietas gumijas seguma, futbola laukumu ar izmēriem 50 
m platumā un 100 m garumā, basketbola laukumu ar izmēru 
32.0 x 17.1 m no lietas gumijas seguma, volejbola laukumu 
12 x 26 m no skalotas smilts seguma 50 cm biezumā, kā arī 
paredzēts izbūvēt lodes grūšanas sektoru un bumbiņas / šķē-
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Lubānā uzsākta 
divu ielu seguma 

atjaunošana 

 964 m 
kopgarumā

Īstenoti būvdarbi 
“Madonas pilsētas 

vidusskolas 
ēku kompleksa 

un stadiona 
pārbūve”

pa mešanas sektoru. Pie teritorijas labiekārtošanas plānots 
uzstādīt vairākus sporta laukuma labiekārtojuma objektus – 
basketbola grozus, futbola vārtus, volejbola laukuma aprīko-
jumu, tribīnes un norobežojošos žogus.

Divu ielu seguma atjaunošana Lubānā

Investīciju projekta “Divu ielu seguma atjaunošana Lubā-
nā” rekonstruējamie ielu posmi – Krasta iela posmā no krus-
tojuma ar Tilta ielu līdz krustojumam ar Peldu ielu un Sporta 
iela 964 m kopgarumā.

Autoceļa Biksēre–Sarkaņu pagastmāja Sarkaņu pagastā, 
Madonas novadā atjaunošana

Projektā “Autoceļa Biksēre–Sarkaņu pagastmāja Sarkaņu 
pagastā, Madonas novadā atjaunošana” atjaunots esošais 
asfaltbetona segums 0,618 km. Šobrīd esošā brauktuve no-

drošina  satiksmi no a/c V888 un pagasta pārvaldes ēkas uz 
apdzīvoto vietu – Biksēre.

Dzīvojamās mājas pārbūve par pirmsskolas izglītības 
iestādes ēku, Blaumaņa iela 19, Madona,  
Madonas novads

Lai nodrošinātu higiēnas prasības darbinieku un saimnie-
cības telpu blokā atbilstoši MK not. 890 “Higiēnas prasības 
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības ies-
tādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”, veik-
ta cokolstāva pārbūve, nodrošinot ēdināšanas bloku ēdiena 
sagatavošanai, sadalei, uzglabāšanai, trauku mazgāšanai un 
uzglabāšanai, darbinieku garderobes telpu un tualetes telpas. 

Lai paaugstinātu ēkas ugunsnoturību, paredzēts veikt  
evakuācijas kāpņu izbūvi, esošo koka kāpņu konstrukciju ap-
šūšanu no apakšas ar ugunsdrošām ģipškartona loksnēm.
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INVESTĪCIJU PLĀNS

 Finanšu instrumenti 2021 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti 
un to rezultatīvie 

rādītāji

Pro-
jekta 
ievie-
ša-
nas 
laiks

 At-
bilstība 
SAM/ 
prog-

rammai 

Par 
projekta 

ieviešanu 
atbildīgā 
struktūr-
vienība, 
iestāde, 

kapitālsa-
biedrība

Projekta  
nosaukums 

Pašvaldības budžeta 
līdzekļi

Ceļu fonda 
līdzekļi

 Eiropas struk-
tūrfondiem 

(ERAF) Kredīts

Projekta  
izmaksas 

KOPĀ  
2021.g.

Finansējums 
no novada 

pašvaldības 
dalāmiem 
atlikumiem

 projek-
tēšanas 
līdzekļi

Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam
 VTP1. „Konkurētspējīgas un daudzveidīgas uzņēmējdarbības attīstība” 

Projekts SAM 
3.3.1.  “Publisko 
ceļu izbūve uz 
uzņēmumiem 
Bērzaunes pagas-
tā” būvprojekts, 
autoruzraudzība

11 979,00 2020. gadā 
paredzētie 

darbi – izstrādāts 
būvprojekts.

2021 SAM 
3.3.1.

Bērzaunes 
pagasta 
pārvalde

Projekts SAM 
3.3.1. “Publisko 
ceļu izbūve uz  
uzņēmumiem 
Bērzaunes 
pagastā”

422 706,11 609 703,69 Būvdarbi īstenoti 2021  SAM 
3.3.1.

Bērzaunes 
pagasta 
pārvalde

Industriālās 
zonas, biznesa at-
tīstības centra un 
uzņēmējdarbības 
infrastruktūras 
izveide Madonas 
novadā – Indus-
triālais parks

2 205 925,35 1 726 685,34 3 932 610,69 Būvprojektu izstrā-
de. Būvdarbi

2021 SAM 
5.6.2.

Bērzaunes 
pagasta 
pārvalde

Autoceļa 
Biksēre–Sarkaņu 
pagastmāja 
Sarkaņu pagastā, 
Madonas novadā, 
atjaunošana  

20946,79 118698,5 139 645,29 Atjaunots 0,618 
km autoceļa 

Biksēre – Sarka-
ņu pagastmāja 

Sarkaņu pagastā, 
Madonas novadā

2021 Sarkaņu 
pagasta 
pārvalde

KOPĀ 4 681 959,67

Izglītība. Kultūra. Tūrisms. Sports
VTP3 Pašvaldības kapacitātes stiprināšana

VTP4 Izglītības, kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas pakalpojumu attīstīšana                                                                                                       

SAM 8.1.2. 
"Madonas pilsētas 
vidusskolas 
pārbūves darbi"

779 882,50 3 704 949,44 4 484 831,94 Būvdarbi Madonas 
pilsētas vidusskola 
2, 3, 4, un 6. kārta

2021 SAM 
8.1.2

Madonas 
pilsētas 
pārvald-

nieks

Dzīvojamās 
mājas pārbūve 
par pirmsskolas 
izglītības iestādes 
ēku, Blaumaņa 
iela 19, Madona, 
Madonas novads

16 126,60 91 383,50 107 510,68 Dzīvojamās 
mājas pārbūve par 
pirmsskolas izglī-
tības iestādes ēku, 
Blaumaņa iela 19, 
Madona, Madonas 

novads” nodro-
šinot higiēnas un 

citu normatīvu 
prasības. 4. grupas 
WC kosmētiskais 
remonts ar telpas 

paplašināšanu

2021 Madonas 
pilsēta
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 Finanšu instrumenti 2021 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti 
un to rezultatīvie 

rādītāji

Pro-
jekta 
ievie-
ša-
nas 
laiks

 At-
bilstība 
SAM/ 
prog-

rammai 

Par 
projekta 

ieviešanu 
atbildīgā 
struktūr-
vienība, 
iestāde, 

kapitālsa-
biedrība

Projekta  
nosaukums 

Pašvaldības budžeta 
līdzekļi

Ceļu fonda 
līdzekļi

 Eiropas struk-
tūrfondiem 

(ERAF) Kredīts

Projekta  
izmaksas 

KOPĀ  
2021.g.

Finansējums 
no novada 

pašvaldības 
dalāmiem 
atlikumiem

 projek-
tēšanas 
līdzekļi

Sporta 
zāles izbūve 
Sauleskalnā, 
būvdarbi

33 589,31 Izstrādāts būvpro-
jekts

2022 Projektu 
ieviešanas 

nodaļa

Iepirkuma 
dokumentācijas 
izstrāde PPP

9 990,00 9 990,00 Biznesa modeļa 
izstrāde un baseina 
izbūves tehniskās 

specifikācijas 
izstrāde

2022 Projektu 
ieviešanas 

nodaļa

Ērgļu vidusskolas 
ēkas vienkāršotā 
fasādes 
atjaunošana

48 666,61 58 144,00 106 810,61 Veikta Ērgļu 
vidusskolas ēkas 

vienkāršotā fasādes 
atjaunošana. Veikta 

Cesvaines pils 
atjaunošana

2022 Ērgļu 
apvienības 
pārvalde

Strūves ģeodē-
ziskā loka punkta 
“Sestukalns” 
publiskās infra-
struktūras izbūve 
un virtuālā skatu 
torņa izveide

2 407,90 50 000,00 Izstrādāta tehniskā 
dokumentācija

2022 Ērgļu 
apvienības 
pārvalde

Sporta laukuma 
izbūve  
un teritorijas 
labiekārtošana pie  
Cesvaines vidus-
skolas Cesvainē 

16 277,90 146 501,10 425 072,53 Izbūvēts stadions 
pie Cesvaines 
vidusskolas;  

dažādota sporta 
nodarbību un pasā-
kumu programma; 
plašākas aktīvās 
atpūtas iespējas

2021 Projektu 
ieviešanas 

nodaļa

Cesvaines 
vidusskolas ēkas 
ieejas telpu bloku  
jumta seguma  
nomaiņa

25 584,41 130 240,00 155 824,41 Nodrošināta izglī-
tības pakalpojumu 

daudzveidība,  
uzlabojot izglītoja-
mo kompetences 
un mācību sasnie-

gumus

2021 (SAM 
8.3.2.2.) 

Projektu 
ieviešanas 

nodaļa

Kultūras un vēs-
tures mantojuma 
saglabāšana un 
popularizēšana 
Latvijā un Krievijā 
LV-RU-002

0,00 1 093 201,00 1 711 929,00 Veikta Cesvaines 
pils atjaunošana

2021 Projektu 
ieviešanas 

nodaļa

KOPĀ 7 051 969,17
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 Finanšu instrumenti 2021 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti 
un to rezultatīvie 

rādītāji

Pro-
jekta 
ievie-
ša-
nas 
laiks

 At-
bilstība 
SAM/ 
prog-

rammai 

Par 
projekta 

ieviešanu 
atbildīgā 
struktūr-
vienība, 
iestāde, 

kapitālsa-
biedrība

Projekta  
nosaukums 

Pašvaldības budžeta 
līdzekļi

Ceļu fonda 
līdzekļi

 Eiropas struk-
tūrfondiem 

(ERAF) Kredīts

Projekta  
izmaksas 

KOPĀ  
2021.g.

Finansējums 
no novada 

pašvaldības 
dalāmiem 
atlikumiem

 projek-
tēšanas 
līdzekļi

Sociālā nozare                                                                                                                                                                                                                                                                                              
VTP5 Sociāli nodrošinātas un veselīgas sabiedrības veidošana

Dzīvojamās ēkas 
jaunbūve Ozolu 
ielā 1, Ozolos, 
Liezēres pagastā, 
Madonas novadā”

176 561,96 108 906,05 317 126,86 Veikti būvdarbi, 
izveidota ģimeniskai 

videi pietuvināta 
infrastruktūra

2021 Projektu 
ieviešanas 

nodaļa

Dzīvojamās ēkas 
pārbūve Zaļā 
ielā 3, Ozolos, 
Liezēres pagastā, 
Madonas novadā”

52 020,00 287 622,58 339 642,58 Veikti būvdarbi, 
izveidota ģimeniskai 

videi pietuvināta 
infrastruktūra

2021 Projektu 
ieviešanas 

nodaļa

Biroju ēkas pārbū-
ve par daudz-
funkcionālu soci-
ālo pakalpojumu 
centru bērniem 
ar funkcionāliem 
traucējumiem Par-
ka ielā 4, Madonā, 
Madonas novadā 

113 944,44 77 791,34 445 200,76 Veikti būvdarbi, 
izveidots 

daudzfunkcionālu 
sociālais 

pakalpojumu 
centrs bērniem 

ar funkcionāliem 
traucējumiem  

2021 Projektu 
ieviešanas 

nodaļa

Meža ielas 23 
(bijusī skolas ēka) 
Mārcienā pārbūve 
par  Mārcienas 
pansionātu 

30 000,00 30 000,00 Izstrādāts 
būvprojekts

2021 Liezēres 
pagasts

KOPĀ 1 131 970,20

Tehniskā infrastruktūra                                                                                                                                                                                                                                                                                         
VTP6  Tehniskās infrastruktūras attīstīšana

Auto stāvlaukuma 
izbūve un satik-
smes organizācija 
iekškvartālā starp 
Saules, Tirgus, 
Blaumaņa un Rai-
ņa ielām Madonā, 
2. kārta

18 901,52 56 704,55 75 606,07 Auto stāvlaukuma 
izbūve un satik-

smes organizācija 
iekškvartālā starp 

Saules, Tirgus, 
Blaumaņa un Raiņa 

ielām Madonā, 
2. kārta

2021 Projektu 
ieviešanas 

nodaļa

Satiksmes drošī-
bas uzlabošana 
Madonas ielas 
posmā pie  
Cesvaines vidus-
skolas

58 075,20 329 092,80 387 167,96 Satiksmes drošī-
bas uzlabošana 
Madonas ielas 

posmā pie  
Cesvaines vidus-

skolas

2021 Projektu 
ieviešanas 

nodaļa

Vides objekti- 
identitātes risinā-
jumi pagastos

75 500,00 Vides objekti – 
identitātes risināju-

mi pagastos

2021 Projektu 
ieviešanas 

nodaļa

Zibensaizsardzī-
bas izbūve ad-
ministrācijai ēkai 
Saieta laukumā 1, 
Madona

3896,00 3 896,00 Uzstādīti vides 
objekti Madonas 
novada pagastos

2021 Projektu 
ieviešanas 

nodaļa
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 Finanšu instrumenti 2021 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti 
un to rezultatīvie 

rādītāji

Pro-
jekta 
ievie-
ša-
nas 
laiks

 At-
bilstība 
SAM/ 
prog-

rammai 

Par 
projekta 

ieviešanu 
atbildīgā 
struktūr-
vienība, 
iestāde, 

kapitālsa-
biedrība

Projekta  
nosaukums 

Pašvaldības budžeta 
līdzekļi

Ceļu fonda 
līdzekļi

 Eiropas struk-
tūrfondiem 

(ERAF) Kredīts

Projekta  
izmaksas 

KOPĀ  
2021.g.

Finansējums 
no novada 

pašvaldības 
dalāmiem 
atlikumiem

 projek-
tēšanas 
līdzekļi

Ielu segumu 
atjaunošana  
Lubānas pilsētā 
(Latgales ielā,Bar-
kavas ielā, Krasta 
ielā, Sporta ielā, 
Oskara Kalpaka 
ielā, Cesvaines 
ielā) 

29 674,00 144 301,09 197 259,28 Veikta ielu segumu 
atjaunošana Krasta 

un Sporta ielās

2021 Projektu 
ieviešanas 

nodaļa

Birānu dzirnavu 
tilta  pārbūve pār 
Aronas upi

222 931,00 222 931,00 Veikta Birānu tilta 
pārbūve

2021 Projektu 
ieviešanas 

nodaļa

Asfalta seguma 
virskārtas atjau-
nošana Cesvaines 
ielā 0,474 km un 
Oskara Kalpaka 
ielā 0,740 km, 
tilta pār Aivieksti 
Lubānā gājēju 
celiņa seguma 
nomaiņa 150 m2 
platībā

10 266,45 58 176,55 68 443,00 Atjaunota seguma 
virskārta 

2021 Projektu 
ieviešanas 

nodaļa

Ielu apgaismo-
juma izbūve 
Rūpniecības un 
Aiviekstes ielā, 
Lubānas pilsētā

9917 9 917,00 Izbūvēts ielu 
apgaismojums

2021 Projektu 
ieviešanas 

nodaļa

Ērgļu novada 
pašvaldības ceļa 
“Grīvas–Vārpas–
Oškalna iela” 
pārbūve

30339,44 273054,87 303 394,31 Veikta Ērgļu novada 
pašvaldības ceļa 
“Grīvas–Vārpas–

Oškalna iela” 
pārbūve

2021 Projektu 
ieviešanas 

nodaļa

EKKI projekts 
“Madonas pilsē-
tas apgaismojuma 
nomaiņa uz LED 
apgaismojumu”

37500,08 112500,25 779 882,50 Nomainīts ielu 
apgaismojums uz 
LED gaismekļiem

2021 Projektu 
ieviešanas 

nodaļa

KOPĀ 2 048 497,12
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VADĪBAS ZIŅOJUMS
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VADĪBAS ZIŅOJUMS
Madona

1. Konsolidācijā iesaistītās pašvaldības 
iestādes un struktūrvienības 

Madonas novada pašvaldība 2021. gadā līdz Adminis-
tratīvi teritoriālajai reformai darbojās uz 2009. gada 9. jūlijā 
apstiprinātā Pašvaldības nolikuma, ar grozījumiem, kas veikti 
līdz 2020. gada 22. decembrim, pamata. Pašvaldības funkciju 
izpildi nodrošināja pašvaldības domes izveidotās pārvaldes 
iestādes – pašvaldības administrācija, kas pilda vispārējās no-
vada vadības funkcijas un sniedz pašvaldības pakalpojumus 
arī Madonas pilsētas iedzīvotājiem un 14 pagasta pārvaldes. 
Pagasta pārvalžu vadītāji ir padoti pašvaldības izpilddirekto-
ram, savukārt, pagastu teritorijā esošo pašvaldības iestāžu 
vadītāji – attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājam. Madonas 
pilsētā esošo pašvaldības iestāžu vadītāji ir padoti pilsētas 
pārvaldniekam. 

Pēc 2021. gada 1. jūlija reformas Madonas novada paš-
valdībai pievienojās trīs citas blakus esošās pašvaldības un 
ietilpst šādas teritoriālās vienības – Madonas pilsēta, Cesvai-
nes pilsēta, Lubānas pilsēta un Ērgļu, Jumurdas, Vestienas, 
Sausnējas, Liezēres, Aronas, Cesvaines, Dzelzavas, Sarkaņu, 
Indrānu, Ošupes, Barkavas, Praulienas, Lazdonas, Ļaudonas, 
Mārcienas, Kalsnavas, Bērzaunes, Mētrienas pagasts. Bijušo 
novadu centros tika izveidotas apvienību pārvaldes, pārvalžu 
vadītāji ir padoti pašvaldības izpilddirektoram, attiecīgi, pār-
valžu teritorijā esošo pašvaldības iestāžu vadītāji – attiecīgās 
pārvaldes vadītājam. Tika izveidotas jaunas novada mēroga 
iestādes – novada sociālais dienests un novada bāriņtiesa, 
kuru darbinieki strādā pilsētu un pagastu teritorijās, bet ir pa-
doti tieši attiecīgās iestādes vadītājam, kā arī novada dzimtsa-
rakstu nodaļa un novada būvvalde, kas administratīvi ir iekļau-
tas 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

2021. gadā pašvaldība, papildus iestāžu ikdienas uztu-
rēšanai un pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem, turpināja 
darbu pie 2014.–2020. gada plānošanas periodā ES fondu 
finansēto projektu realizācijas. Līdzīgi darbība tika organizē-
ta arī apvienotajās teritorijās vadoties  pēc konkrētās vietas 
plānošanas dokumentiem. Tika veiktas iepirkumu procedūras, 
noslēgti un izpildīti līgumi par Madonas pilsētas vidusskolas 
ēku un stadiona pārbūvi, 1., 2., 3., 4. un 6. kārtā, atjaunota 
Cesvaines pils, veikta publisko ceļu pārbūve Bērzaunes pa-
gastā, nomainīts ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar 
viedo vadību Madonas pilsētā.  Piesaistot valsts aizdevumus 
veikta pārbūve “Birānu” tiltam Aronas pagastā, veikta ielu pār-
būve Cesvainē,  Lubānā un Sarkaņu pagastā, veikta būvniecī-
ba Cesvaines un Ērgļu vidusskolās.

Pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidus 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

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

 Saskaņā Finanšu nodaļas reorganizācijas plānu 2021.
gada decembrī tika pabeigts grāmatvedības centralizācijas 
kārtējais etaps. Visas jauno apvienību pārvaldes, kas līdz 
šim valsts ieņēmumu dienestā bija reģistrētas kā patstāvīgi 
nodokļu maksātāji, tika pārreģistrētas par nodokļu maksātāja 
“Madonas novada pašvaldība” struktūrvienībām. Tas nemazi-

Nr. MNP/2.1.3.1./21/1109Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

PAR MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
KONSOLIDĒTO 2021.GADA PĀRSKATU

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860090, e-pasts: pasts@madona.lv

Madonā

20.06.2022. Nr. 2.1.3.15/22/
Uz 11.05.2022. Nr.1-05.2022.

Biedrība “ Ģimeņu centrs TuTi”
Blaumaņa iela 11-3, Madona,

Madonas novads, LV 4801

Par nekustamā īpašuma nodokli

Madonas novada pašvaldība, ir saņēmusi Jūsu 2022.gada 11.maija iesniegumu (reģistrēts
11.05.2022. ar Nr. 2.1.3.15/22/1946). Iesniegumā  Jūs lūdzat piemērot nekustamā īpašuma
nodokļa atlaidi nekustamajam īpašumam Blaumaņa ielā 11, Madonā.

Tā kā Jūsu iesniegums tika adresēts Sociālo un veselības jautājumu komitejai, tad
2022.gada 15.jūnija sociālo un veselības jautājumu komitejā tika izskatīts Jūsu iesniegums.

 Sociālo un veselības jautājumu komitejas deputāti tika iepazīstināti ar sniegtajām
atbildēm 14.03.2022. Nr. 2.1.3.15/22/826 un 23.05.2022. Nr. 2.1.3.15/22/1598 uz Jūsu
iesniegumiem. Tā  kā apstākļi nav mainījušies, tad nav pamata Jums sniegt atšķirīgu atbildi.
Savukārt par Madonas novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.13 grozīšanu, iekļaujot tajos
nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu sabiedriskā labuma organizācijām, skatīs
pašvaldības domes deputāti. Sociālo un veselības jautājumu komitejas deputāte V.Robalte izteica
iespēju Jums sniegt konsultāciju šajā jautājumā.

Sociālo un veselības jautājumu komitejas vadītājs                                                              A.Sakne

Fārneste 20240013
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nāja  pagastu un apvienību saimniecisko patstāvību apstipri-
nātā 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

2022.gadā pašvaldība turpinās darbu, lai iedzīvotājiem 
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 iestā-
žu tīkla attīstības plānā 2016.–2023. gadam plānotie būvdarbi 
mācību vides uzlabošanai Madonas, Ļaudonas, Cesvaines un 
Ērgļu vidusskolās, industriālās zonas izbūve Sauleskalnā, Bēr-
zaunes pagastā, deinstitucionalizācijas projekta ietvaros izvei-
dota sociālo pakalpojumu infrastruktūra 4 objektos. Piesaistot 
valsts budžeta aizdevumus tiks pabeigti būvdarbi sociālā ap-
rūpes centrā “Rupsala”,  uzlabota vides pieejamība kinoteātrī 
“Vidzeme”, atjaunota Rūpniecības iela Madonas pilsētā.

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 jauno novada teritoriju spēkā esošo 
Cesvaines, Ērgļu, Lubānas plānošanas dokumentiem un tajos 
iekļauto pašvaldības attīstības programmu. Galvenie riski, kas 
var apdraudēt programmas izpildi, ir pieaugošā inflācija un 
valdības pieņemtie lēmumi par iedzīvotāju ieņēmuma nodok-
ļa pārdali par sliktu pašvaldībām, vienlaicīgi ar dažādu soci-
ālās palīdzības maksājumu būtisku palielinājumu, kā rezultātā 
pašvaldības kārtējā gada neatraidāmo izdevumu daļa strauji 
palielinās. Būtisks un ilgstoši nemainīgs risks ir pašvaldībā pa-
stāvīgā deklarēto iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas ietek-
mē pašvaldības budžeta ienākumus no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa. 

6. Pētniecības darbi

Pētniecības darbi pārskata gadā nav veikti.
Pēc pārskata perioda beigām, nav notikušas pārmaiņas, 

kas būtiski ietekmē pašvaldības finansiālo stāvokli. 
Pašvaldības manta nav ieķīlāta vai citādi apgrūtināta.

Madonas novada pašvaldības izpilddirektors 
Uģis Fjodorovs 
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Licence Nr. 134
Reģ. Nr. 40003858822
Grēcinieku iela 9-3, Rīga, LV-1050, Latvija
T: +371 67333227
info@nexia.lv, nexia.lv

Dokumenta datums ir tā 
elektroniskās parakstīšanas laiks

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

Madonas novada pašvaldībai    
                            
Nr. P6/2021/RZG

ATZINUMS

Mēs esam veikuši Madonas novada pašvaldības (turpmāk 
tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā gada pārskatā ietvertā kon-
solidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais konsolidētais 
finanšu pārskats ietver:
	■ konsolidēto pārskatu par finansiālo stāvokli 2021. gada 

31. decembrī (bilance);
	■ konsolidēto pārskatu par darbības finansiālajiem rezultā-

tiem par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī;
	■ konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas 

noslēdzās 2021. gada 31. decembrī;
	■ konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas no-

slēdzās 2021. gada 31. decembrī;
	■ konsolidētā finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, konso-

lidētā finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, grāmatve-
dības uzskaites principu aprakstu, gada pārskata sagata-
vošanas principu aprakstu un finanšu instrumentu risku 
pārvaldīšanas aprakstu. 
Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats 

sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Madonas nova-
da pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2021. gada 
31. decembrī un par tās darbības konsolidētajiem finanšu re-
zultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 
2021. gada 31. decembrī, saskaņā ar Ministru Kabineta 2018.
gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagata-
vošanas kārtība”.

ATZINUMA PAMATOJUMS

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām re-
vīziju 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 Starptau-
tiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā Starp-
tautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp 
Starptautisko Neatkarības standartu) prasībām un Revīzijas 
pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir 
piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā finanšu pārskata re-
vīzijai. Mēs esam ievērojuši arī Revīzijas pakalpojumu likumā 
un Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksā (to-
starp Starptautiskajos Neatkarības standartos) noteiktos pārē-
jos 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 
informācija ietver:
	■ vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā;
	■ budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada 

pārskatā.

Cita informācija neietver konsolidēto finanšu pārskatu un 
mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu pārskatu. Mūsu atzi-
nums 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 
laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās dar-
bības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas ne-
atbilstības, mūsu pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības 
lokā nav nonākuši nekādi apstākļi, par kuriem šajā sakarā būtu 
jāziņo.
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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 sa-
skaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu 
Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām pro-
cedūrām, mūsuprāt:
	■ vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagata-

vots konsolidētais finanšu pārskats, sniegtā informācija 
atbilst konsolidētajam finanšu pārskatam, un

	■ 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 saska-
ņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem 
Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un par tādu 
iekšējo 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 sagatavo-
šanas 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 krāp-
šanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu 
ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir aug-
sta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta 
saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja 
tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdu re-
zultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti 
uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt 
saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, pamatojoties uz 
šo konsolidēto finanšu pārskatu.

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā 
izdarām profesionālus spriedumus un ievērojam profesionālo 
skepsi. Mēs arī: 
	■ identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finan-

šu 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 pama-
tojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtis-
kas krāpšanas radītas neatbilstības, ir augstāks par kļūdu 
izraisītu neatbilstību risku, jo krāpšana var ietvert slepenas 
norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu in-
formāciju, maldinošas informācijas sniegšanu vai iekšējās 
kontroles pārkāpumus;

	■ 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;

	■ izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku pie-
mērotību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības 
uzrādītās informācijas pamatotību;

	■ izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības tur-
pināšanas principa atbilstību un, pamatojoties uz iegū-
tajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska 
nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas 
var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt 
darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, 
revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz konsolidētajā 
finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem. 
Ja šāda informācijas konsolidētajā finanšu pārskatā nav 
sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu seci-
nājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti 
līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes noti-
kumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var 
pārtraukt;

	■ izvērtējam vispārējo konsolidētā finanšu pārskata izklāstu, 
struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā atklāto informā-
ciju un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi atspo-
guļo  tā pamatā esošos darījumus un notikumus;

	■ iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādī-
jumus par Pašvaldības konsolidācijā iesaistīto iestāžu 
finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsoli-
dēto finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības 
revīzijas vadību, 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 
laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā 
par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs iden-
tificējam 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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