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1. ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU 
 

 

Pašvaldības nosaukums:  Madonas novada pašvaldība 

 

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

 

PVN maksātāja reģistra kods:  LV 90000054572 

 

Finanšu gads:  01.01.2012. – 31.12.2012. 

 

Domes skaitliskais sastāvs:  17 deputāti  

 

Līdz 2013.gada 18.jūnijam darbu turpināja 2009.gadā ievēlētie deputāti: 

Andrejs CEĻAPĪTERS 

Daiga Elga ĀBOLA 

Gunita KĻAVIŅA 

Bruno KOKARS 

Artis KUMSĀRS 

Vineta LAMBERTE 

Agris LUNGEVIČS 

Daiga MADERNIECE 

Vanda MADERNIECE 

Valentīns RAKSTIŅŠ 

Andris SAKNE 

Rihards SAULĪTIS 

Roberts ŠŅEPSTS 

Kaspars UDRASS 

Ruta VIZĀNE 

Valdis VUCĀNS 

Modris ZOMEROVSKIS 

Domes priekšsēdētājs:  Andrejs CEĻAPĪTERS  

 

Domes priekšsēdētāja vietnieki:  Agris LUNGEVIČS  

  

            Daiga Elga ĀBOLA 

 

Pašvaldības izpilddirektors:  Āris VILŠĶĒRSTS  

 

Pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja, 

galvenā grāmatvede:  Biruta VINDELE  
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2013.gada pašvaldību vēlēšanās tika ievēlēti un 2013.gada 18.jūnijā darbu Domē  uzsāka šādi deputāti:  

Andrejs CEĻAPĪTERS 

Jeuženija ADAMOVIČA 

Raimonds AIZSTRAUTS 

Artūrs ČAČKA 

Andris DOMBROVSKIS 

Antra GOTLAUFA 

Valda KĻAVIŅA 

Bruno KOKARS 

Agris LUNGEVIČS 

Daiga MADERNIECE 

Vanda MADERNIECE 

Valentīns RAKSTIŅŠ 

Andris SAKNE 

Rihards SAULĪTIS 

Andris TREČAKS 

Kaspars UDRASS 

Modris ZOMEROVSKIS 

 

 

Domes priekšsēdētājs:  Andrejs CEĻAPĪTERS  

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks:  Agris LUNGEVIČS  

 

Pašvaldības izpilddirektors:  Āris VILŠĶĒRSTS  

 

Pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja, 

galvenā grāmatvede:  Biruta VINDELE  
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Madonas novads tika izveidots administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojoties 15 

pašvaldībām - Aronas, Barkavas, Bērzaunes, Dzelzavas, Kalsnavas, Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas, 

Mārcienas, Mētrienas, Ošupes, Praulienas, Sarkaņu, Vestienas pagastam un Madonas pilsētai. 

 

Madonas novada lielumu raksturo šādi rādītāji: 

 01.01.2013. 31.12.2013. 

Iedzīvotāju skaits 26 953 26 387 

Teritorija (kv.km) 2153.4 

 

Madonas novads ir sadalīts 15 teritoriālajās vienībās - Madonas pilsēta un katrs no pagastiem veido 

patstāvīgu teritoriālo vienību. Novada pagastu iedzīvotāji var saņemt pašvaldības pakalpojumus savā 

pagastā, bet pilsētas iedzīvotāji – Madonas pilsētā. Izņēmums ir dzimtsarakstu pakalpojumi, kas ir 

saņemami tikai novada centrā.  

 

2. PAŠVALDĪBAS LĒMĒJVARA 
 

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, Dome no pašvaldības deputātiem ir 

ievēlējusi: 

- Finanšu un attīstības komiteju 17 locekļu sastāvā; 

- Izglītības un jaunatnes jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā; 

- Sociālo un veselības jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā; 

- Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā; 

 - Kultūras un sporta jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā. 

 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Dome no deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem ir 

izveidojusi šādas pastāvīgās komisijas: 

Vēlēšanu komisiju; 

Administratīvo komisiju; 

Administratīvo aktu strīdu komisiju; 

           Zemes komisiju; 

Pašvaldības īpašuma, privatizācijas, atsavināšanas un izmantošanas komisiju; 

Dzīvokļu jautājumu komisiju; 

Pašvaldības iepirkumu komisiju; 

Civilās aizsardzības komisiju; 

Iesniegumu izskatīšanai par politiski represētās personas statusa piešķiršanu komisiju; 

Koku ciršanas komisiju; 

Jaunatnes lietu komisiju 

  

 

Madona novada lēmējvaras struktūra no  2013.gada 18.jūnija ir parādīta attēlā Nr.
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Attēls Nr.1
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2013.gadā Madonas novada pašvaldībā ir notikušas: 

- 28 novada pašvaldības Domes sēdes, no kurām 16 bijušas ārkārtas, Domes sēdēs pieņemti 

849 lēmumi; 

- 13 Finanšu un attīstības komitejas sēdes; 

-  9 Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komitejas sēdes;  

-  13 Izglītības un jaunatnes lietu komitejas sēdes;  

-   16 Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdes;  

-  9 Sporta un veselības jautājumu komitejas sēdes; 

-  18 Administratīvās komisijas sēdes;  

-  10 Administratīvo aktu strīdu komisijas sēdes; 

-  60  Iepirkumu komisijas sēdes; 

-  12 Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdes; 

-  8 Zvejas un medību tiesību komisijas sēdes;  

-  16 Koku ciršanas komisijas sēdes;  

- 2 Jaunatnes lietu komisijas sēdes 

 

2013.gadā Madonas novada pašvaldības dome apstiprinājusi šādus saistošos 

noteikumus: 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1 Grozījumi Madonas  

novada pašvaldības domes 30.07.2009 saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 

Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2 „Par  Madonas novada 

pašvaldības 2013.gada budžetu” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.3 „Grozījumi Madonas novada 

pašvaldības 2011.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Madonas novada 

pašvaldības aģentūras „Mētrienas komunālā saimniecība” nolikums”” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4 „Par grozījumiem Madonas 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Madonas novada pašvaldības 

2013.gada budžetu” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5 Par grozījumiem Madonas 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Madonas novada pašvaldības 

2013.gada budžetu” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6 „Mājas (istabas) dzīvnieku 

reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas noteikumi Madonas novadā” 

 Madonas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.7 „Pašvaldības nodeva par suņu 

un kaķu turēšanu Madonas novadā” 
 Madonas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.8 Par grozījumiem Madonas 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 

2013.gada budžetu” 

 Madonas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.9 „Nolikums par licencēto 

makšķerēšanu Sāvienas ezerā” 

 Madonas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.10 Par grozījumiem Madonas 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 

2013.gada budžetu” 

 Madonas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.11 „Grozījumi Madonas novada 

pašvaldības 2011.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumi Madonas novadā”” 
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 Madonas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.12 „Par grozījumiem Madonas 

novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Madonas novada 

pašvaldības nolikums” 

 Madonas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.13 „Par grozījumiem Madonas 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 

2013.gada budžetu”” 

 Madonas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.14 „Grozījumi Madonas novada 

pašvaldības 2011.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Madonas novada 

pašvaldības aģentūras “Mētrienas komunālā saimniecība” nolikums”” 

 Madonas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.15 Madonas novada teritorijas 

plānojuma 2013.- 2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 

Grafiskā daļa 

 Madonas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.16 Par grozījumiem Madonas 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Madonas novada pašvaldības 

2013.gada budžetu” 

 Madonas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.17 „Par pašvaldības nodevu par 

reklāmas objektu izvietošanu Madonas novadā” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18 „Grozījumi Madonas 

novada pašvaldības 24.09.2009.  Saistošajos noteikumos Nr.13 „Pašvaldības  

sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.19 „Grozījumi Madonas 

novada pašvaldības 30.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Madonas 

novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.20 „Grozījumi Madonas 

novada pašvaldības 27.01.2010. Saistošajos noteikumos Nr.2 „Noteikumi par 

vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Madonas novadā”” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.21 „Par grozījumiem Madonas 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Madonas novada pašvaldības 

2013.gada budžetu”” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.22 „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa piemērošanu 2014.gadam” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.23  Par grozījumiem Madonas 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Madonas novada pašvaldības 

2013.gada budžetu” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.24 „Grozījumi Madonas novada 

pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos  Nr.2 „Par nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā”” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.25  „Par grozījumiem Madonas 

novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Madonas novada 

pašvaldības nolikums” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.26  „Grozījumi Madonas novada 

pašvaldības 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.13 „Par pašvaldības 

noteiktajām nodevām Madonas novadā ””  

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.27 „Grozījumi Madonas novada 

pašvaldības 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14  „Par Madonas novada 

pašvaldības aģentūras “Mētrienas komunālā saimniecība” maksas pakalpojumiem”” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.28 „Grozījumi Madonas novada 

pašvaldības  2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par pašvaldības 

nodevu par būvatļaujas saņemšanu Madonas novadā”” 
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 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.29 „Grozījumi Madonas novada 

pašvaldības 2010.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Pasažieru 

pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtība”” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.30 „Grozījumi Madonas novada 

pašvaldības 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.16 „Madonas novada 

pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.31 “Grozījumi Madonas novada 

pašvaldības 2009.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Pašvaldības 

nodeva par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtajiem oficiālajiem 

dokumentiem”” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.32 „Grozījumi Madonas novada 

pašvaldības 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16  “Par vizuālās 

komunikācijas objektu izvietošanu Madonas novadā”” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.33 „Grozījumi Madonas novada 

pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.33  „Madonas novada 

pašvaldības teritorijas un tajā esošo būvju uzturēšanas un tām pieguļošo publiskajā 

lietošanā esošo teritoriju kopšanas noteikumi””  

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 34 „Grozījumi Madonas novada 

pašvaldības2009. gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 „Par sabiedrisko kārtību 

Madonas novadā”” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.35 „Par sociālajām mājām un 

sociālajiem dzīvokļiem Madonas novadā” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.36 „Par grozījumiem Madonas 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Madonas novada pašvaldības 

2013.gada budžetu”” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.37  „Par nodevu pašvaldības 

organizētajos ikmēneša tirgos Madonas pilsētā” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.38 „Grozījumi Madonas novada 

pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1„Nolikums par licencēto 

makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kāla ezerā” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.39 „Grozījumi Madonas novada 

pašvaldības 2012.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.22 „Nolikums par 

licencēto makšķerēšanu Viešūra ezerā (Kaķīšu ezerā)”” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.40 „Grozījumi Madonas novada 

pašvaldības 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 „ Nolikums licencētai 

makšķerēšanai un vēžošanai Puduļu ezerā””” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.41 „Grozījumi Madonas novada 

pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.34  „Par apstādījumu 

ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību Madonas novadā” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.42 Par grozījumiem Madonas 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Madonas novada pašvaldības 

2013.gada budžetu” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.43 Par grozījumiem Madonas 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Madonas novada pašvaldības 

2013.gada budžetu” 

 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.44 „Grozījumi Madonas novada 

pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6„Mājas (istabas) 

dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas noteikumi Madonas 

novadā”” 
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 Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 45 „Grozījumi Madonas novada 

pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7„Pašvaldības nodeva par 

suņu un kaķu turēšanu Madonas novadā” 

 

 

Piešķirtie apbalvojumi: 

 

Pamatojoties uz 30.03.2011. (protokols Nr.7, 56.p.) Nolikumu „Par Madonas novada 

pašvaldības Goda diploma un goda zīmes, Atzinības un Pateicības piešķiršanu” 2012.gadā ir  

piešķirti sekojoši apbalvojumi:  

 

1. Goda diploms un Goda zīme – Bruno Kokaram 

2. Atzinība – 28 

3. Pateicība – 15 

 

 

 

3. PAŠVALDĪBAS IZPILDVARA 
 

Lai nodrošinātu domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko 

apkalpošanu, Dome ir izveidojusi pašvaldības administrāciju, kas ir pašvaldības iestāde un 

sastāv no: 

3.1. Administratīvās nodaļas; 

3.2. Juridiskās nodaļas; 

3.3. Attīstības nodaļas;  

3.4. Finanšu nodaļas; 

3.5. Izglītības nodaļas; 

3.6. Kultūras nodaļas; 

3.7. Informācijas tehnoloģiju nodaļas; 

3.8. Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības nodaļas; 

3.9. Tūrisma informācijas centra; 

3.10. Īpašuma uzturēšanas nodaļas. 

3.11. Speciālistiem, kas nav iekļauti nodaļu sastāvā: 

3.11.1. Sporta darba organizators; 

3.11.2. Sabiedrisko attiecību speciālists; 

3.11.3. Kārtībnieki. 

 

Pašvaldības administrācija darbojas uz Domes apstiprināta nolikuma pamata. 

Administrācijas struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz administrācijas nolikumu un 

administrācijas struktūrvienību nolikumiem, ja dome tādus ir apstiprinājusi. 

Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, pašvaldības Dome katrā 

pagastā izveidoja pagasta pārvaldi. Pagasta pārvalde ir pašvaldības iestāde ar savu budžetu, 

personālu un norēķinu kontiem bankās. Pagasta pārvalde nodrošina pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības izglītības, kultūras u.c. iestāžu darbības vadību. 

Pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai 

Izmantojot Informācijas tehnoloģiju iespējas, Madonas novada pašvaldībā tiek izmantota 

elektroniskā dokumentu vadības sistēma „Namejs”. Sistēma nodrošina iespēju reģistrēt 
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informāciju par katru dokumentu, kas tiek saņemts pašvaldībā vai sagatavots un nosūtīts, kā 

arī iespēju šos dokumentus saglabāt elektroniskā formā. Sistēma ļauj uzdot darbiniekiem 

uzdevumus, sekot dokumentu plūsmai, to apstrādei, uzlabojot iekšējās kontroles sistēmu un 

paātrinot apmeklētāju apkalpošanu. 

Dokumentu apriti Madonas novada pašvaldības administrācijā 2013. gadā raksturo šādi 

skaitļi: 

Sistēmā „Namejs” tika reģistrēti:  

 nosūtāma korespondence - 3305 

 saņemtā korespondence - 3858 

 iesniegumi - 1326 

 izziņas - 737 

Madona novada pašvaldības administrācijas struktūra 2013.gadā ir parādīta attēlā Nr.2 
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Attēls Nr.2
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4. PAŠVALDĪBAS FINANSES 
 

Informācija par Madonas novada pašvaldības 2013. un 2014.gada budžeta izpildi  

 

Pašvaldības budžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, saņemtie 

maksājumi. Madonas pašvaldības 2013.gada pamatbudžetā lielāko ieņēmumu daļu sastāda 

saņemtie maksājumi 52.03 %, tie ir maksājumi no valsts pamatbudžeta, kas paredzēti investīciju 

projektu realizācijai, pedagoģisko darbinieku atalgojumam un norēķini ar pašvaldību budžetiem 

par sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību iedzīvotājiem; iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

38,03% un maksas pakalpojumi 4,95%. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2013.gada  kopējie ieņēmumi palielinājušies  par 2551633 

latiem, jeb 17%. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis palielinājies par 355470 latiem, jeb 5.6%, 

nekustamā īpašuma nodoklis palielinājies par 29383 latiem, jeb 4 %, saņemtie maksājumi 

palielinājušies par 2455709 latiem, jeb 37 % , maksas pakalpojumi samazinājušies par 3153367 

latiem, jeb 15 %. 

Pašvaldības budžeta ieņēmumu struktūra grafiski attēlota attēlā Nr.3 

  2014.gadā plānots ieņēmumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa  palielinājums par 470666 

latiem, no nekustamā īpašuma nodokļa par 104515 latiem un no dotācijas no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda par 224055 latiem. Tā kā saņemtie maksājumi (izņemot dotāciju pedagoģisko 

darbinieku darba samaksai) tiek iegūti galvenokārt piesaistot finansējumu dažādu projektu 

realizācijai, tad gada sākumā tos nav iespējams precīzi prognozēt. Šeit neparādās arī tie līdzekļi, 

kas saņemti jau iepriekšējā gadā, bet tiks izlietoti šogad. Faktiskā aina, kas raksturos pašvaldības 

darbību finansējuma piesaistē, būs redzama tikai gada beigās. Grafikā arī uzskatāmi redzams, kuri 

ieņēmumu posteņi veido budžeta pamatu, jo daļa no tiem, kas norādīti tabulā, uz citu fona gandrīz 

nav pamanāmi. 

Madonas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta izdevumos lielāko īpatsvaru veido 

izdevumi izglītībai 46 %; dzīvokļu un komunālajai saimniecībai 24%,  kultūrai un sportam 11%. 

Kopā pamatbudžeta izdevumi salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājušies par 2291998 latu, 

jeb 13.9 %. Tajā skaitā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājušies izdevumi dzīvokļu un 

komunālajai saimniecībai par 798501 latiem, jeb 21 %; ekonomiskajai darbībai par 45462 latiem, 

jeb 33% , sociālajai apdrošināšanai un nodrošināšanai par 176616 latiem, jeb 14%; palielinājušies 

izdevumi izglītībai par 1167619 latiem, jeb 16%; kultūrai un sportam par  408187 latiem, jeb 25%. 

Samazinājušies izdevumi par pašvaldības parādu procentu nomaksu par 197182 latiem, 

sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi par 6710 latiem. 

Pašvaldības budžeta izdevumu struktūra grafiski attēlota attēlā Nr.4 

Pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem jeb izdevumu veidiem, neatkarīgi no darbības nozares, 

2013.gada pamatbudžeta izdevumos lielāko īpatsvaru veido atalgojumi 34%, kapitālie izdevumi 

30% un pakalpojumu apmaksa 13%. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu palielinājušies izdevumi materiālu un energoresursu iegādei par 

1657217 latiem, jeb 12%; nodokļu maksājumi par 16053 latiem jeb 47%, kredītu procentu 

samaksa samazinājusies par 197182 latiem jeb 49%, subsīdijas un dotācijas palielinājušās par 5225 

latiem jeb 15%, kapitālie izdevumi par 1777 147 latiem jeb 45%; palielinājušies izdevumi 

atalgojumam par 405251 latiem, jeb  7 %; valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

par 88859 latiem, jeb 6 %, samazinājušies izdevumi sociālajiem pabalstiem par 119017 latiem, jeb 

20 %; palielinājušies izdevumi pakalpojumu apmaksai par 312392 latiem jeb 15 %, 

komandējumiem un dienesta braucieniem par  12873 latiem jeb 78 %. 

Pašvaldības infrastruktūras attīstībai tiek piesaistīti valsts investīciju programmas līdzekļi, 

aizņēmumi no Valsts kases, ES struktūrfondu līdzekļi. 

Pašvaldības budžeta izdevumu struktūra pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem grafiski 

attēlota attēlā Nr.5 
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PAMATBUDŽETS  
 

Rādītāji Izpilde pēc naudas plūsmas principa 2014.g. 

plāns 

EUR PAMATBUDŽETS 2011g. 2012.g. 2013.g. 

KOPĀ IEŅĒMUMI t.sk. 16790275 15050663 17602296 18768428 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 5718899 6338303 6693773 9293645 

Nekustamā īpašuma nodoklis par 

zemi 

704984 750346 779729 978123 

Azartspēļu nodoklis 28800 30712 24288 34559 

Valsts (pašvaldību) nodevas un 

maksas pakalpojumi 

1368956 1024174 870807 993563 

Sodi un sankcijas 28266 30371 33430 31992 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 14515 11719 12249 17773 

Ieņēmumi no pašvaldības 

nekustamā īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas 

358746 162300 28274 0 

Procentu ieņēmumi par 

depozītiem, kontu atlikumiem 

994 732 2031 2241 

Saņemtie maksājumi 8566115 6702006 9157715 7416532 

KOPĀ IZDEVUMI t.sk. 18729362 16461087 18753085 17583906 

Vispārējie valdības dienesti 1508306 1430784 1504925 2167986 

Sabiedriskā kārtība un drošība 117939 14386 7676 13740 

Ekonomiskā darbība 337550 137816 183278 227050 

Izglītība 7032248 7407505 8575124 8741539 

Sociālā apdrošināšana un sociālā 

nodrošināšana 

1298356 1268695 1445311 2076031 

Dzīvokļu un komunālā 

saimniecība, vides aizsardzība 

6051853 3712937 4511438 1925405 

 Veselība 41096 38429 39580 61978 

Brīvais laiks, sports, kultūra, 

reliģija 

1604481 1612921 2021108 1753737 

Pašvaldību parādu procentu 

nomaksa 

421206 402639 205457 260722 

Norēķini par citu pašvaldību  

sniegtajiem pakalpojumiem 

202692 204061 234076 355718 

Pamatbudžeta uzturēšanas 

izdevumu transferts uz speciālo 

budžetu 

    0 0 

Pamatbudžeta uzturēšanas 

izdevumu transferts uz valsts 

budžetu 

39724 95 233 0 

Maksājumi izlīdzināšanas fondam     0 0 

Pārējie izdevumi 73911   195 0 

Kapitālo izdevumu transferti   230819 24684 0 

Izdevumi pēc ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem t.sk. 

18729362 16461087 18753085 17583906 

Atalgojumi 5887945 5917287 6322538 8494399 

Valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

1456087 1546093 1634952 2043801 



Madonas novada pašvaldības 2012.gada publiskais pārskats 15 

Komandējumu un dienesta 

braucienu izdevumi 

9689 16470 29343 16232 

Pakalpojumu apmaksa 2057510 2139110 2451502 3224563 

Materiālu, energoresursu, ūdens 

un inventāra vērtībā līdz Ls 50 

par 1 vienību iegāde 

1299365 1417078 1582799 1963676 

Nodokļu maksājumi 84928 34280 50333 80200 

Kredītu procentu nomaksa 421206 402639 205457 260722 

Subsīdijas un dotācijas 206711 34554 39779 54176 

Kapitālie izdevumi 6092137 3912608 5689755 207665 

Sociālie pabalsti 897457 605993 486976 882754 

Uzturēšanas izdevumu transferti 242416 204156 234504 355718 

Pārējie izdevumi 73911   463 0 

Kapitālo izdevumu transferti  230819 24684 0  
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Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas

Atalgojumi
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SPECIĀLĀ BUDŽETA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS 
Rādītāji Izpilde pēc naudas plūsmas principa 2014.g. 

plāns 

EUR PAMATBUDŽETS 2011g. 2012.g. 2013.g. 

KOPĀ IEŅĒMUMI t.sk. 544772 470859 546098 928491 

Privatizācijas fonds       

Autoceļu fonds       

Dabas resursu nodoklis 73890 68664 84339 79890 

Pārējie  ieņēmumi, maksas 

pakalpojumi 

1538 562 648 0 

Transferti 469344 401633 461111 848601 

        

IZDEVUMI pēc ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem t.sk. 

513891 505836 534918 928491 

Atalgojumi 12529 14781 3765 0 

Valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

2939 3734 1500 0 

Komandējumi un dienesta 

braucieni 

20 4 0 0 

Pakalpojumu apmaksa 375438 378171 404296 725353 

Materiālu, energoresursu, ūdens 

un inventāra vērtībā līdz Ls 50 

par 1 vienību iegāde 

53727 74656 94627 199637 

Kapitālie izdevumi 12340 14424 7560 3501 

Subsīdijas un dotācijas     0 0 

Budžeta iestāžu nodokļu 

maksājumi 

245   0 0 

Pārējie izdevumi 21653   4 0 

Transferti 35000 20066 23166 0 

 

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IZLIETOJUMS 
Rādītāji Izpilde pēc naudas plūsmas 

principa 

2014.g. plāns 

EUR 

PAMATBUDŽETS 2011g. 2012.g. 2013.g. 

Ieņēmumi no ziedojumiem un 

dāvinājumiem 
14822 18901 7370 0 

Izdevumi pēc ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem t.sk. 

27899 15984 9291 0 

Atalgojumi   375 0 0 

Valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

  90 0 0 

Komandējumi un dienesta 

braucieni 

    0 0 

Pakalpojumu apmaksa 5772 3318 2445 0 

Materiālu, energoresursu, ūdens 

un inventāra vērtībā līdz Ls 50 

par 1 vienību iegāde 

8240 7594 4427 0  

Sociālie pabalsti 449 999 627 0  

Transferti   2948 944 0  

Kapitālie izdevumi 13438 660 848 0  
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Informācija par Madonas novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtību 

Rādītāji Uz 31.12.2012. 

(Ls) 

Uz 31.12.2013. 

(Ls) 

Dzīvojamās ēkas 830709 788398 

Nedzīvojamās ēkas 14177374 16953895 

Transporta būves 10540236 10136647 

Zeme 4225663 4219616 

Inženierbūves 3165973 3604428 

Pārējais nekustamais īpašums 1419006 1419952 

Pavisam kopā 34358961 37122936 

 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

Nosaukums 
Ieguldījuma lielums 

uz 31.12. 2012 

Ieguldījuma lielums 

uz 31.12. 2013 

SIA „Madonas siltums” 526039 526072 

SIA „Madonas namsaimnieks” 157014 185440 

A/S „Madonas ūdens” 1185074 1138912 

SIA "Kusas nami" 298134 261182 

SIA "Barkavas komunālo 

pakalpojumu saimniecība" 

400892 402889 

SIA "Madonas slimnīca" 2118938 2182408 

SIA "Dzelzava" 232158 219899 

SIA "Ošupes KU" 196006 177482 

SIA "Bērzaunes komunālais 

uzņēmums" 

842041 814708 

SIA "Mārcienas komunālais 

uzņēmums" 

239283 307637 

SIA "Sarkaņu komunālais 

serviss" 

547160 534897 

SIA "Kalsnavas komunālais 

uzņēmums" 

583411 566660 

SIA "Madonas Laukceltnieks"  700 700 

Pavisam kopā 7326850 7318886 
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Pārskats par Madonas novada pašvaldības aizņēmumiem 2013.gadā 
 

Aizdevējs Mērķis 

Līguma 

parakstīšanas 

datums  

 

Atmaksas termiņš  
Aizņēmuma 

līguma summa  

Neatmaksātā 

summa  

pārskata 

perioda 

sākumā Ls 

Neatmaksātā 

summa  pārskata 

perioda beigās 

Ls  

B D E F I 1 10 

Vides investīciju fonds 
Ūdenssaimniecības sistēmas 

rekonstrukcija 
18.02.2005 01.04.2015 50 000 13 523 8 119 

Vides investīciju fonds 
Ūdenssaimniecības attīstība Liezēres 

pagasta Liezēres ciemā 
28.02.2007 01.04.2027 137 495 5 006 0 

Valsts kase 
Lazdonas pamatskolas ēkas 

renovācija 
21.05.2003 20.05.2013 20 000 3 000 0 

Vides investīciju fonds 
Ūdenssaimniecības attīstība Liezēres 

pagasta Ozolu ciemā 
31.05.2007 01.07.2027 195 000 49 524 39 260 

Valsts kase 
PII "Zvaniņš" daļēji vienkāršotā 

renovācija un mēbeļu iegāde 
21.06.2007 20.05.2027 70 000 54 864 51 080 

Valsts kase 

Administratīvās ēkas rekonstrukcija 

un kultūras nama jumta nomaiņa 

Liezēres pagastā 

23.11.2007 20.11.2017 80 000 48 488 38 792 

Valsts kase 
Energoefektivitātes pasākumi 

Mārcienas pagastā 
01.07.2002 04.07.2018 61 025 26 473 0 

Valsts kase 
Pamatskolas logu un durvju nomaiņa 

Mārcienas pagastā 
14.08.2007 20.07.2017 37 516 18 000 14 000 

Valsts kase 
Pamatskolas renovācija Mārcienas 

pagastā 
02.07.2008 20.05.2018 120 000 69 472 56 840 

Valsts kase 
Ūdenssaimniecības projekts 

Mētrienas pagastā 
05.02.2010 20.03.2026 37 430 37 430 0 

Valsts kase 
Ūdenssaimniecības projekts 

Mētrienas pagastā 
05.02.2010 20.10.2026 29 559 24 263 0 
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Valsts kase 

Pagasta padomes ēkas un 

Degumnieku tautas nama logu 

nomaiņa 

05.02.2010 20.10.2015 7 264 3 469 0 

Valsts kase 
Degumnieku pamatskolas katlu 

mājas tehnoloģisko iekārtu nomaiņa 
05.02.2010 20.10.2015 7 736 3 705 0 

Valsts kase 

Ošupes pagasta Ošupes un 

Degumnieku ciematu ielu 

apgaismojuma ierīkošana 

04.07.2008 20.05.2018 50 000 28 944 23 680 

Valsts kase 
Vestienas ciema ūdensvada 

renovācija 
22.08.2003 20.11.2013 20 000 2 000 0 

Valsts kase 

Avotu ielas katlu mājas siltumtīklu 

un siltummezglu ierīkošanai 

Ļaudonas pagastā 

28.12.2006 20.11.2026 63 000 27 160 25 220 

Valsts kase 
Ļaudonas pagasta vidusskolas sporta 

zāles renovācijas tehniskais projekts 
22.06.2007 20.05.2017 40 000 19 442 15 114 

Valsts kase 
Ļaudonas ūdenssaimniecības 

attīstības rekonstrukcija 
22.06.2007 20.05.2017 11 777 5 716 0 

Valsts kase 
Avotu katlu mājas renovācijas II 

kārta Ļaudonas pagastā 
15.08.2008 20.07.2018 40 000 23 200 19 000 

Valsts kase 
Ļaudonas vidusskolas sporta zāles 1. 

kārtas rekonstrukcija 
12.05.2009 20.04.2019 148 400 60 389 0 

Valsts kase 

Madonas pilsētas Ģimnāzijas 

uzturēšanas izmaksu efektivitātes 

paaugstināšana 

05.02.2010 20.06.2014 69 492 23 166 0 

Valsts kase 
Madonas pilsētas tranzīta ielu 1. 

kārtas rekonstrukcija 
10.07.2008 20.02.2023 753 170 657 020 592 920 

Valsts kase Liepājas ielas rekonstrukcija 06.11.2008 20.08.2023 63 910 56 086 50 870 

Valsts kase 
Madonas pilsētas izglītības projekta 

realizācijai 
05.02.2010 20.09.2018 148 880 97 840 0 

Valsts kase 
Madonas pilsētas ģimnāzijas un 

Mūzikas skolas rekonstrukcija 
05.02.2010 20.01.2021 221 780 162 635 0 

Valsts kase Saieta laukuma rekonstrukcija 05.02.2010 20.01.2023 59 950 46 380 0 

Valsts kase Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 05.02.2010 20.01.2023 29 150 22 539 0 
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Valsts kase 
Madonas pilsētas kultūras nama I 

kārtas rekonstrukcija 
05.02.2010 20.01.2023 325 200 251 566 0 

Valsts kase 
Madonas pilsētas sporta halles I 

kārtas būvniecība 
05.02.2010 20.01.2026 550 000 448 459 0 

Valsts kase 
Madonas pilsētas apvedceļa 

rekonstrukcija 
15.05.2007 20.12.2022 575 467 479 467 431 467 

Valsts kase 

Madonas Kultūras nama ēkas II 

kārtas rekonstrukcijas darbu 

pabeigšanai 

03.09.2007 20.09.2023 600 000 452 622 410 514 

Valsts kase 

Madonas izglītības un kultūras 

iestāžu ēku energoefektivitātes 

paaugstināšana 

02.04.2008 20.02.2023 437 202 57 312 57 312 

Valsts kase 

Madonas pilsētas sporta centra 1. 

kārtas būvniecība un Madonas 

kultūras nama 2. kārtas 

rekonstrukcija 

03.06.2008 20.03.2023 334 000 285 287 257 451 

Valsts kase 
Ieguldījums a/s Madonas ūdens 

pamatkapitālā 
04.06.2008 20.05.2023 773 119 601 303 544 031 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Brīvā laika 

pavadīšanas saieta nama "Kāre" 

Dzelzavas pils "Liepās" 

rekonstrukcija" 

01.06.2009 20.05.2029 85 488 33 934 0 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Mārcienas pagasta 

ceļu infrastruktūras kvalitātes 

uzlabošana" 

29.06.2009 20.06.2019 58 000 29 650 0 

Valsts kase 

ELFLA projekts „Ceļa Barkava-

Bozēni - Jaunzemnieki 

rekonstrukcija" 

14.10.2009 20.09.2029 53 876 30 445 0 

Valsts kase 
ELFLA projekts "Kalsnavas sporta 

laukuma rekonstrukcija" 
29.06.2009 20.04.2014 95 669 20 135 0 

Valsts kase 

ELFLA projekta "Ļaudonas 

vidusskolas sporta zāles 

rekonstrukcijas 1. kārta" 

27.11.2009 20.06.2019 35 700 26 522 0 

Valsts kase 
ELFLA projekts "Saikavas tautas 

nama rekonstrukcija" 
25.11.2009 20.09.2029 64 916 52 075 0 
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Valsts kase 
SIA Madonas slimnīca 

pamatkapitāla palielināšana 
05.02.2010 20.03.2015 113 520 48 657 0 

Valsts kase 
Ēkas Sarkaņu pagasta Biksērē 

"Sapņi" iegāde 
15.03.2007 22.12.2022 84 900 64 524 57 732 

Valsts kase Ēkas Skolas ielā 12 remonts 05.02.2010 20.12.2017 380 500 237 811 0 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Aktīvās atpūtas 

centra izveide daļēji rekonstruējot 

Degumnieku pamatskolas ēku, 

izbūvējot baseinu" 

01.12.2009 20.07.2019 57 515 31 967 0 

Valsts kase 
ELFLA projekts "Liezēres kultūras 

nama vienkāršotā rekonstrukcija" 
01.12.2009 20.09.2019 94 493 22 487 0 

Valsts kase 

SIA "Dzelzava" pamatkapitāla 

palielināšana- pašvaldības 

līdzfinansējums ES projektu 

īstenošanai 

01.12.2009 20.07.2039 236 223 121 970 0 

Valsts kase 
Sporta zāles būvniecība Aronas 

pagasts 
18.10.2004 20.10.2024 200 000 30 000 30 000 

Valsts kase 
Sporta zāles būvniecība Aronas 

pagasts 
05.02.2010 20.01.2025 158 400 153 208 0 

Valsts kase 
Ūdenssaimniecības attīstība Aronas 

pagasts 
05.02.2010 20.05.2031 68 000 68 000 0 

Valsts kase 
Siltumapgādes sistēmas 

rekonstrukcija Aronas pagasts 
05.02.2010 20.05.2031 100 000 89 026 0 

Valsts kase 
Siltumapgādes sistēmas 

rekonstrukcija Aronas pagasts 
01.06.2007 20.04.2032 80 000 77 036 73 084 

Valsts kase 

ERAF projekta "ūdenssaimniecības 

attīstība Madonas rajona Bērzaunes 

pagasta Bērzaunes un Sauleskalna 

ciemos" īstenošanai 

09.08.2007 20.07.2027 159 000 114 198 114 198 

Valsts kase 

ERAF projekta "ūdenssaimniecības 

attīstība Madonas rajona Bērzaunes 

pagasta Bērzaunes un Sauleskalna 

ciemos" īstenošanai 

18.04.2008 20.04.2028 40 000 35 440 33 160 

Valsts kase 

Projekta "Brīvā laika pavadīšanas 

saieta nama "Kāre" Dzelzavas pils 

"Liepās "rekonstrukcija" izpētei , 

ekspertīzei un projektēšanai 

09.10.2008 20.09.2018 13 450 7 930 6 550 
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Valsts kase Kalsnavas skolas logu nomaiņai 05.02.2010 20.05.2013 7 800 1 120 0 

Valsts kase 
Apkures sistēmas rekonstrukcijas 

Kalsnavas pagastā 
05.02.2010 20.05.2013 16 200 2 318 0 

Valsts kase 
Siltummezglu un siltumtīklu 

rekonstrukcija Kalsnavas pagastā 
05.02.2010 20.10.2014 49 000 18 049 0 

Valsts kase 

Siltumapgādes sistēmas 

rekonstrukcija . Kalsnavas sporta 

zāles rekonstrukcija 

05.02.2010 20.01.2015 58 400 25 028 0 

Valsts kase 

Kalsnavas skolas energoefektivitātes 

paaugstināšana . Klases bērniem ar 

īpašām vajadzībām ierīkošana. 

Kalsnavas PII renovācija 

18.12.2007 20.12.2013 60 000 12 000 0 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Gājēju celiņa un 

apgaismojuma izbūve un sporta 

zāles vienkāršotā rekonstrukcija" 

11.02.2010 20.01.2025 77 262 53 217 0 

Valsts kase 

Projekts "Aktīvais tūrisms- kā 

pievilcīgs faktors Madonai un 

Polvai" 

14.10.2009 20.09.2029 179 053 15 590 0 

Valsts kase 
ELFLA projekts "Lauteres kultūras 

nama rekonstrukcija" 
02.06.2010 20.05.2030 58 785 11 646 0 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Aprīkojuma 

nodrošināšana sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai Dzelzavas pagasta 

iedzīvotājiem" 

03.06.2010 20.05.2030 10 251 4 449 0 

Valsts kase 
ELFLA projekts "Saikavas tautas 

nama rekonstrukcija" 
03.06.2010 20.12.2030 36 501 35 994 0 

Valsts kase 

ERAF projekts "Madonas pilsētas 1. 

vidusskolas infrastruktūras 

uzlabošana izglītojamiem ar 

funkcionāliem traucējumiem" 

12.07.2010 20.12.2015 38 698 4 951 3 565 

Valsts kase 
ERAF projekts "Madonas pilsētas 

ielu rekonstrukcija" 
12.07.2010 20.06.2030 349 069 38 162 162 349 
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Valsts kase 

ELFLA projekts "Siltumapgādes 

rekonstrukcijai, jaunbūve un 

siltummezgla izbūve Kārļa, Raiņa 

un Aronas ielās Sauleskalnā, 

Bērzaunes pagasta Madonas rajonā" 

26.08.2010 20.08.2030 209 693 117 713 117 713 

Valsts kase 

ERAF projekts "Madonas pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestāžu 

"Priedīte" un "Saulīte" 

rekonstrukcija 

16.08.2010 20.07.2030 772 350 112 966 344 578 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Liezēres pagasta 

skolas korpusa rekonstrukcija par 

jauniešu centru" 

17.09.2010 20.08.2030 46 457 13 583 13 583 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Gājēju celiņa ar 

apgaismojumu izbūve un Mētrienas 

sporta zāles vienkāršotā 

rekonstrukcija"- Mētrienas sporta 

zāles palīgtelpu paplašināšana 

14.09.2010 20.08.2030 65 322 36 140 36 140 

Valsts kase 
ELFLA projekts "Dzelzavas 

stadiona labiekārtošana" 
22.10.2010 20.09.2030 42 400 12 722 12 722 

Valsts kase 
ERAF projekts "Dzelzavas dienas 

aprūpes centra telpu rekonstrukcija" 
20.12.2010 20.12.2030 171 383 72 306 62 914 

Valsts kase 

ERAF projekts "Infrastruktūras un 

mācību vides uzlabošana 

izglītojamiem ar speciālajām 

vajadzībām Dzelzavas speciālajā 

internātskolā" 

20.12.2010 20.12.2030 81 665 80 546 0 

Valsts kase 

ERAF projekts "Madonas pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestādes 

"Saulīte" rekonstrukcija 

08.12.2010 20.08.2030 254 935 12 975 247 545 

Valsts kase 
"Madonas kultūras nama ēkas Raiņa 

ielā 12, Madonā rekonstrukcija" 
01.12.2010 20.10.2030 196 945 158 504 156 206 

Valsts kase 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā transporta 

iegādei  

04.07.2011 20.06.2016 3 600 2 520 1 800 
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Valsts kase 

ELFLA projekts "Vistiņlejas kasētas 

vecās kapličas vienkāršotā 

renovācija" 

04.07.2011 20.06.2031 11 070 5 013 5 013 

Valsts kase 

ERAF projekts "Kvalitatīvai 

dabaszinātņu apguvei atbilstošas 

materiālās bāzes nodrošināšana 

Madonas pilsētas vidusskolās" 

14.07.2011 20.06.2031 20 662 20 662 19 810 

Valsts kase 

Latvijas-Šveices sadarbības 

programmas projekts 

"Multifunkcionāla jaunatnes 

iniciatīvu centra izveide Madonas 

novadā" 

14.07.2011 20.12.2014 61 524 57 088 2 931 

Valsts kase 
ERAF projekts "Madonas pilsētas 

tranzītu ielu rekonstrukcija-I kārta" 
14.07.2011 20.06.2031 178 214 101 796 101 796 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Kultūras 

pieminekļa "Dzelzavas pils" logu 

vienkāršotā renovācija" 

24.08.2011 20.07.2031 25 957 25 957 17 933 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Tiesnešu un 

loģistikas centra ēku jaunbūves 

sporta un atpūtas bāzes "Smeceres 

sils "teritorijā "Biatlona trasē" 

būvniecība" 

02.09.2011 20.06.2031 319 406 98 189 98 189 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Lazdonas ciema 

Dārza ielas un apgaismojuma 

rekonstrukcija" 

02.09.2011 20.08.2031 82 595 10 671 10 671 

Valsts kase 
ERAF projekts "Drošs ceļš uz skolu 

Bērzaunē" 
14.10.2011 20.09.2031 49 512 9 524 9 524 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Sanitāro telpu 

rekonstrukcija Madonas novada 

Barkavas pagasta kultūras namā" 

14.10.2011 20.09.2016 4 814 1 854 0 

Valsts kase 

ERAF projekts "Madonas novada 

Sarkaņu pagasta Biksēres ciema 

ūdenssaimniecības attīstība" 

19.10.2011 20.09.2031 145 295 145 295 145 295 

Valsts kase 
ERAF projekts "Madonas pilsētas 

ielu rekonstrukcija II kārta" 
21.10.2011 20.09.2031 2 943 885 600 766 1 352 863 
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Valsts kase 

ELFLA projekts "Bērnu rotaļu 

laukuma izveide Madonas novada 

Kalsnavas pagasta Aiviekstes 

ciemā" 

09.11.2011 20.11.2016 8 561 3 298 3 298 

Valsts kase 

ELFLA projekts "tautas tērpu 

izgatavošana Dzelzavas pagasta 

pašdarbības kolektīviem" 

09.11.2011 20.11.2016 7 533 3 309 3 309 

Valsts kase 

ELFLA projekts "telpu 

labiekārtošana Lazdonas jauniešu 

brīvā laika pavadīšanai" 

09.11.2011 20.11.2016 14 944 5 888 5 888 

Valsts kase 
LZF projekts "laivu piestātnes 

ierīkošana Lubāna ezerā" 
09.11.2011 20.11.2016 13 618 4 693 4 693 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Bērnu un jauniešu 

interesēm kvalitatīvas vides 

uzlabošana jauniešu centrā 

Praulienā" 

09.11.2011 20.12.2014 8 890 4 387 3 810 

Valsts kase 

ERAF projekts "Gājēju ietvju 

jaunbūve un rekonstrukcija 

Dzelzavā" 

14.11.2011 20.07.2031 131 077 100 735 63 896 

Valsts kase 

ERAF projekts "Ošupes pagasta 

Degumnieku apdzīvotās vietas 

ūdenssaimniecības attīstība" 

24.11.2011 20.11.2031 49 510 49 510 49 510 

Valsts kase 

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības 

attīstība Madonas novada Barkavas 

pagasta Stalīdzānu ciemā" 

24.11.2011 20.11.2031 12 579 12 579 12 579 

Valsts kase 

KPFI projekts "Energoefektivitātes 

paaugstināšana Madonas novada 

izglītības un pašvaldības iestāžu 

ēkās" 

30.11.2011 20.11.2031 954 785 828 279 446 478 

SEB Līzings 
Finanšu līzings automašīnas 

CITROEN Jumpy iegāde 
28.11.2008 25.12.2013 10 600 2 408 0 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Sabiedriskās 

ēdināšanas pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošana Ļaudonas pagasta 

apvienotajā virtuvē" 

12.12.2011 20.12.2016 11 665 11 665 4 895 
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Valsts kase 

ERAF projekts Ūdenssaimniecības 

attīstība Madonas novada Ļaudonas 

pagasta Ļaudonas ciemā 

23.03.2012 20.03.2032 168 706 168 706 168 706 

Valsts kase 

ERAF projekts Ošupes pagasta 

Degumnieku apdzīvotās vietas 

ūdenssaimniecības attīstība 

21.05.2012 20.05.2032 160 000 160 000 160 000 

Valsts kase 

ERAF projekts Ūdenssaimniecības 

attīstība Madonas novada Praulienas 

pagasta Praulienas ciemā 

20.06.2012 20.06.2032 269 008 264 406 264 406 

Valsts kase 

SIA Mārcienas komunālais 

uzņēmums pamatkapitāla 

palielināšana ERAF projekts 

"ūdenssaimniecības attīstība 

Madonas novada Mārcienas pagasta 

Mārcienas ciemā" 

20.06.2012 20.06.2032 51 340 51 340 51 340 

Valsts kase 

SIA Barkavas KPS pamatkapitāla 

palielināšana ERAF projekts 

"Ūdenssaimniecības attīstība 

Madonas novada Barkavas pagasta 

Barkavas ciemā" 

20.06.2012 20.06.2032 228 828 228 828 228 828 

Valsts kase 

SIA Barkavas KPS pamatkapitāla 

palielināšana ERAF projekts 

"Ūdenssaimniecības attīstība 

Madonas novada Barkavas pagasta 

Stalīdzānu ciemā" 

20.06.2012 20.06.2032 6 289 6 289 6 289 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Vestienas pagasta 

centra ielu asfaltēšana un 

stāvlaukuma izbūve pie pirmsskolas 

izglītības iestādes "Vāverītes"" 

02.08.2012 20.07.2032 149 542 142 251 48 581 

Valsts kase 
KPFI projekts "Saules enerģija 

siltajam ūdenim" 
06.08.2012 20.08.2032 181 713 179 623 62 794 

Valsts kase 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā transporta 

iegāde 

09.08.2012 20.08.2017 9 290 9 290 7 334 
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Valsts kase 

SIA Kusas nami pamatkapitāla 

palielināšanai REAF projekts 

"Ūdenssaimniecības attīstība 

Madonas novada Aronas pagasta 

Lauteres ciemā" 

09.08.2012 20.08.2032 35 759 35 759 35 759 

Valsts kase 
ELFLA projekts "Kalnagravas tautas 

nama rekonstrukcija" 
04.09.2012 20.08.2032 197 073 97 928 93 732 

Valsts kase 
ELFLA projekts "Madonas kartinga 

trases jaunbūve" 
04.09.2012 20.08.2032 139 974 98 489 129 458 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Atpūtas laukuma 

"Dobes" labiekārtošana Barkavas 

pagastā" 

04.09.2012 20.08.2022 11 979 8 627 4 554 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Strauta ielas 

rekonstrukcija Jāņukalnā, Kalsnavas 

pagastā" 

04.09.2012 20.08.2032 98 488 75 141 98 488 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Barkavas kultūras 

nama pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošana" 

04.09.2012 20.08.2022 5 280 5 280 0 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Multifunkcionāls 

brīvā laika pavadīšanas centrs 

paaudžu sadarbības veicināšanai 

Aronas pagastā" 

04.09.2012 20.12.2014 13 122 13 122 4 988 

Valsts kase 
ELFLA projekts "Sporta spēļu 

laukuma izveide Bērzaunē" 
04.09.2012 20.08.2022 15 947 15 947 6 063 

Valsts kase 

KF projekts "Normatīvo aktu 

prasībām neatbilstošas Madonas 

novada Ļaudonas pagasta izgāztuves 

"Kalnieši" rekultivikācija" 

26.10.2012 20.10.2022 10 888 10 888 1 450 

Valsts kase 

KF projekts "Normatīvo aktu 

prasībām neatbilstošas Madonas 

novada Barkavas pagasta izgāztuves 

"Dubītes" rekultivikācija" 

26.10.2012 20.10.2022 5 431 5 431 1 551 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Sporta un atpūtas 

bāzes "Smeceres sils" infrastruktūras 

izveide" 

22.11.2012 20.11.2022 42 104 27 809 13 838 
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Valsts kase 

KF projekts "Normatīvo aktu 

prasībām neatbilstošas Madonas 

novada Liezēres pagasta izgāztuves 

"Valēni" rekultivācija" 

22.11.2012 20.11.2022 11 152 11 152 1 389 

Valsts kase 

KF projekts "Normatīvo aktu 

prasībām neatbilstošas Madonas 

novada Mētrienas pagasta 

izgāztuves "Pērles" rekultivācija" 

22.11.2012 20.11.2022 7 379 7 379 1 479 

Valsts kase 

KF projekts "Normatīvo aktu 

prasībām neatbilstošas Madonas 

novada Kalsnavas pagasta 

izgāztuves "Siliņi" rekultivācija" 

22.11.2012 20.11.2022 13 736 13 736 1 619 

Valsts kase 

KF projekts "Normatīvo aktu 

prasībām neatbilstošas Madonas 

novada Vestienas  pagasta 

izgāztuves "Lauski" rekultivācija" 

22.11.2012 20.11.2022 8 122 8 122 1 393 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Tērpu iegāde 

Ļaudonas un Kalsnavas pagastu 

pašdarbības kolektīviem" 

22.10.2012 20.10.2022 14 764 1 546 5 633 

Valsts kase 

SIA "Bērzaunes komunālais 

uzņēmums "pamatkapitāla 

palielināšanai ERAF projekts 

"Ūdenssaimniecības attīstība 

Madonas novada Bērzaunes pagastā 

Sauleskalna ciemā II kārta" 

īstenošanai" 

05.12.2012 20.11.2022 38 566 38 566 38 566 

Valsts kase 

SIA "Bērzaunes komunālais 

uzņēmums" pamatkapitāla 

palielināšanai ERAF projekts    

"Ūdenssaimniecības attīstība 

Madonas novada Bērzaunes pagastā 

Bērzaunes ciemā II kārta" 

īstenošanai" 

05.12.2012 20.11.2022 46 593 46 593 46 593 



Madonas novada pašvaldības 2012.gada publiskais pārskats 32 

Valsts kase 

SIA "Bērzaunes komunālais 

uzņēmums" pamatkapitāla 

palielināšanai ERAF projekts 

"Ūdenssaimniecības attīstība 

Madonas novada Bērzaunes pagastā 

Iedzēnu ciemā īstenošanai" 

05.12.2012 20.11.2022 7 703 7 703 7 703 

Valsts kase 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā transporta 

iegādei 

14.12.2012 20.12.2017 9 950 9 950 7 968 

Valsts kase 
Madonas kultūras nama II kārtas 

rekonstrukcija 
14.12.2012 20.12.2032 86 220 84 143 84 143 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Strauta ielas 

rekonstrukcija Jāņukalnā, Kalsnavas 

pagastā" 

05.03.2013 20.02.2023 7 846 0 7 846 

Valsts kase 

ELFLA  projekts "Kultūras nama 

rekonstrukcija Vesetas ielā 8, 

Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagasts, 

Madonas novads" 

05.03.2013 20.02.2033 81 878 0 71 378 

Valsts kase 
Projekta "Andreja Eglīša Ļaudonas 

vidusskolas internāta telpu remonts" 
05.03.2013 20.02.2018 26 417 0 26 417 

Valsts kase 
ELFLA projekts "Kultūras un sporta 

infrastruktūras attīstība Barkavā" 
20.03.2013 20.03.2033 184 239 0 182 894 

Valsts kase 
Madonas ģimnāzijas uzturēšanas 

efektivitātes paaugstināšana 
20.03.2013 20.06.2014 19 306 0 7 724 

Valsts kase 
Madonas pilsētas izglītības projektu 

realizācija 
20.03.2013 20.09.2018 93 587 0 80 826 

Valsts kase 
Madonas pilsētas ģimnāzijas un 

Mūzikas skolas rekonstrukcija 
20.03.2013 20.01.2021 157 707 0 142 941 

Valsts kase Saieta laukuma rekonstrukcija 20.03.2013 20.01.2023 45 250 0 41 884 

Valsts kase Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 20.03.2013 20.01.2023 21 989 0 20 350 

Valsts kase 
Madonas pilsētas Kultūras nama 

rekonstrukcija 
20.03.2013 20.01.2023 245 430 0 227 032 

Valsts kase 
Madonas pilsētas sporta halles 

1.kārtas būvniecība 
20.03.2013 20.01.2026 439 997 0 414 638 
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Valsts kase 

ELFLA projekts "Mārcienas pagasta 

ceļu infrastruktūras kvalitātes 

uzlabošana" 

20.03.2013 20.06.2019 29 650 0 29 650 

Valsts kase 
ELFLA projekts "Kalsnavas sporta 

laukuma rekonstrukcija" 
20.03.2013 20.04.2014 15 100 0 7 550 

Valsts kase 

ELFLA projekta "Ļaudonas 

vidusskolas sporta zāles 

rekonstrukcijas 1. kārta" 

20.03.2013 20.06.2019 25 502 0 22 462 

Valsts kase Ēkas Skolas ielā 12 remonts 20.03.2013 20.12.2017 225 920 0 190 256 

Valsts kase 
Sporta zāles būvniecība Aronas 

pagasts 
20.03.2013 20.01.2025 153 208 0 143 640 

Valsts kase 
Ūdenssaimniecības attīstība Aronas 

pagasts 
20.03.2013 20.05.2031 68 000 0 68 000 

Valsts kase 
Siltumapgādes sistēmas 

rekonstrukcija Aronas pagasts 
20.03.2013 20.05.2031 87 806 0 84 211 

Valsts kase 
Siltummezglu un siltumtīklu 

rekonstrukcija Kalsnavas pagastā 
20.03.2013 20.10.2014 15 469 0 0 

Valsts kase 

Siltumapgādes sistēmas 

rekonstrukcija Kalsnavas sporta 

zāles rekonstrukcija 

20.03.2013 20.01.2015 22 247 0 13 905 

Valsts kase 
Ūdenssaimniecības projekts 

Mētrienas pagastā 
20.03.2013 20.03.2026 37 430 0 37 430 

Valsts kase 
Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

projekts Mētrienas pagastā 
20.03.2013 20.10.2026 23 821 0 22 568 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Akustiskās skaņu 

sistēmas izveide un aprīkojuma 

iegāde Madonas kultūras nama 

orķestra telpai" 

05.04.2013 20.03.2033 15 070 0 5 910 

Valsts kase 

Pārrobežu sadarbības projekta 

"Active tourism-attractive feature of 

Madona and Polva" 

05.04.2013 20.09.2029 15 591 0 15 590 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Ļaudonas 

vidusskolas sporta zāles 1.kārtas 

rekonstrukcija"  

05.04.2013 20.04.2019 60 389 0 60 389 
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Valsts kase 

ELFLA projekts "Brīvā laika 

pavadīšanas saieta nama "Kāre" 

Dzelzavas pils "Liepās" 

rekonstrukcija 

05.04.2013 20.05.2029 33 934 0 33 934 

Valsts kase 

ELFLA projekta "Ceļa Barkava-

Bozēni - Jaunzemnieki 

rekonstrukcija" 

05.04.2013 20.09.2029 29 522 0 29 106 

Valsts kase 
ELFLA projekts "Saikavas tautas 

nama rekonstrukcija" 
05.04.2013 20.09.2029 52 075 0 52 075 

Valsts kase 
SIA "Dzelzava" pamatkapitāla 

palielināšanai 
05.04.2013 20.07.2039 121 970 0 121 970 

Valsts kase 
ELFLA projekts "Liezēres kultūras 

nama vienkāršotā rekonstrukcija" 
05.04.2013 20.09.2019 22 487 0 22 487 

Valsts kase 

ELFLA projekts "aktīvās atpūtas 

centra izveide, daļēji rekonstruējot 

Degumnieku pamatskolas ēku, 

izbūvējot baseinu" 

05.04.2013 20.07.2019 31 967 0 31 967 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Gājēju celiņa un 

apgaismojuma izbūve un sporta 

zāles vienkāršotā rekonstrukcija" 

05.04.2013 20.01.2025 51 640 0 49 455 

Valsts kase 
ELFLA projekts "Saikavas tautas 

nama rekonstrukcija" 
05.04.2013 20.12.2030 35 486 0 34 476 

Valsts kase 
ELFLA projekts "Dzelzavas kultūras 

nama jumta rekonstrukcija" 
10.04.2013 20.03.2033 106 795 0 103 753 

Valsts kase 

ERAF projekts "Sociālās dzīvojamās 

mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā 1, 

Jaunkalsnavā" 

01.07.2013 20.06.2033 179 377 0 177 058 

Valsts kase 
ELFLA projekts "Kalsnavas tautas 

nama rekonstrukcija" 
01.07.2013 20.06.2033 106 859 0 106 674 

Valsts kase 
SIA "Madonas slimnīca" 

pamatkapitāla palielināšana 
01.07.2013 20.06.2023 100 000 0 100 000 
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Valsts kase 

ELFLA projekts "Kultūras nama 

rekonstrukcija Vesetas ielā 8, 

Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagasts, 

Madonas novads" 

02.07.2013 20.06.2033 16 966 0 16 966 

Valsts kase 

Administratīvās ēkas rekonstrukcija 

par Madonas valsts ģimnāzijas 

internāta ēku Tirgus ielā 3, Madonā 

28.08.2013 20.12.2027 146 654 0 97 448 

Valsts kase 

ERAF projekts "Madonas pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestādes 

"Saulīte" rekonstrukcija" 

28.08.2013 20.08.2033 178 797 0 165 301 

Valsts kase 

ERAF projekts "Madonas pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestāžu 

"Priedīte" un "Saulīte" 

rekonstrukcija 

28.08.2013 20.08.2033 523 829 0 360 327 

Valsts kase 
ERAF projekts "Madonas pilsētas 

ielu rekonstrukcija" 
06.09.2013 20.09.2033 499 399 0 271 215 

Valsts kase 
KPFI projekts "Jaunkalsnavas ciema 

LED apgaismojuma izveide" 
06.09.2013 20.09.2033 17 564 0 17 564 

Valsts kase 

SIA "Kusas nami" pamatkapitāla 

palielināšanai ERAF projekta 

"Ūdenssaimniecības attīstība 

Madonas novada Aronas pagasta 

Kusas ciemā" īstenošanai 

12.09.2013 20.09.2033 49 109 0 49 109 

Valsts kase 

SIA "Kusas nami" pamatkapitāla 

palielināšanai ERAF projekta 

"Ūdenssaimniecības attīstība 

Madonas novada Aronas pagasta 

Lauteres ciemā " īstenošanai 

03.10.2013 20.09.2023 7 850 0 7 850 

Valsts kase 

SIA "Mārcienas komunālais 

uzņēmums" pamatkapitāla 

palielināšanai ERAF projekta 

"Ūdenssaimniecības attīstība 

Madonas novada Mārcienas pagasta 

ciemā Mārciena II kārta" īstenošanai 

26.11.2013 20.11.2033 49 148 0 49 148 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Jaunu sociālās 

aprūpes pakalpojumu izveidošana 

Ļaudonas pagastā " īstenošanai 

02.12.2013 20.11.2018 8 151 0 7 481 
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Valsts kase 

"Igaunijas-Latvijas- Krievijas 

pārrobežu sadarbības programmas 

projekta "Sociāli ekonomiskās 

attīstības, biznesa un sadarbības 

veicināšana reģionos" īstenošanai 

02.12.2013 20.11.2028 89 536 0 39 927 

Valsts kase 

Projekta "Madonas novada 

Praulienas pagasta Praulienas ciema 

ūdenssaimniecības attīstība II kārta" 

īstenošanai 

04.12.2013 20.12.2033 283 762 0 249 495 

Valsts kase 

Projekta "Normatīvo aktu prasībām 

neatbilstošas Madonas novada 

Aronas pagasta izgāztuves " Lindes 

" rekultivācija īstenošanai 

12.12.2013 20.12.2033 68 168 0 27 130 

Valsts kase 

Projekta "Aprīkojuma iegāde 

Madonas novada pašvaldības 

Sociālā dienesta sociālo 

pakalpojumu sniegšanai" īstenošanai 

12.12.2013 20.12.2023 18 967 0 18 967 

Valsts kase 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā transporta 

(autobusa) iegāde 

28.08.2013 20.08.2018 45 373 0 45 372 

Kopā x x x 23 238 817 10 240 874 12 268 281 
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Pārskats par Madonas novada pašvaldības galvojumiem 2013.gadā (latos) 

 

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs 

Līguma 

parakstīšanas 

datums 

(dd.mm.gggg) 

Atmaksas termiņš 

(dd.mm.gggg) 

Galvojuma 

summa  

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Pārskata 

perioda 

beigās  

B D E F G I 1 10 

Latvijas Hipotēku un 

zemes banka 

Siltumapgādes sistēmas 

rekonstrukcija 

Barkavas KPS 

SIA 
17.01.2006 05.05.2015 30 000 9 017 5 842 

Latvijas Hipotēku un 

zemes banka 
Siltumtrases posma nomaiņa 

Barkavas KPS 

SIA 
02.10.2007 15.05.2017 20 000 9 663 7 664 

Citadele Studiju kreditēšana fiziska persona 13.12.2004 14.06.2017 1 200 919 753 

Citadele Studiju kreditēšana fiziska persona 13.12.2004 14.06.2020 1 200 890 770 

Citadele Studiju kreditēšana fiziska persona 01.12.2006 14.01.2020 1 125 787 675 

Ziemeļu investīcijas 

banka 
Siltumtrašu rekonstrukcija 

Madonas siltums 

SIA 
22.11.2002 04.07.2022 378 526 232 000 207 579 

SEB Banka Pamatlīdzekļu iegāde 
Madonas ūdens 

A/S 
16.04.2007 18.04.2014 50 000 22 222 17 094 

Baltic Trust Bank Siltumtrašu rekonstrukcija 
Madonas siltums 

SIA 
22.08.2007 28.11.2013 16 149 0 0 

Citadele Studiju kreditēšana fiziska persona 16.09.2004 14.11.2013 4 480 1 721 1 489 

SEB Banka Siltumtrašu rekonstrukcija 
Madonas siltums 

SIA 
28.08.2006 27.08.2016 105 270 45 267 33 950 

SEB Banka ERAF projekta realizēšana 
Madonas siltums 

SIA 
18.04.2007 15.04.2027 1 014 849 825 263 780 655 

SEB Banka Pamatlīdzekļu rekonstrukcija 
Madonas ūdens 

A/S 
09.11.2007 20.11.2020 50 000 35 985 31 440 

SEB Banka ERAF projekta realizēšana 
Madonas siltums 

SIA 
03.07.2008 29.06.2023 300 000 268 474 248 587 

SEB Banka studiju kreditēšana fiziska persona 03.01.2011 30.06.2024 2 610 2 610 2 501 

SEB Banka LIAA projekta īstenošanai 
Madonas siltums 

SIA 
02.11.2011 30.10.2026 1 258 837 1 060 874 1 026 529 

SEB Banka Kredītlīnija 
Barkavas KPS 

SIA 
15.09.2011 30.06.2013 20 000 20 000 3 335 
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Valsts kase 
Kohēzijas fonda projekta 

īstenošana 

Vidusdaugavas 

SPAAO SIA 
13.12.2011 20.12.2031 57 980 57 980 57 980 

SEB Banka studiju kreditēšana fiziska persona 24.11.2011 14.07.2025 3 600 3 600 1 809 

SEB Banka 
Ūdenssaimniecības attīstības II 

kārtas pabeigšana 

Madonas ūdens 

A/S 
08.08.2011 05.09.2016 30 000 30 000 30 000 

SEB Banka 

Ūdenssaimniecības attīstība 

Madonas novada Barkavas 

pagasta Barkavas ciemā 

īstenošanai 

Barkavas KPS 

SIA 
13.07.2012 12.07.2013 195 940 34 000 0 

SEB Banka 
Ūdenssaimniecības projekta 

pabeigšanai 
Kusas nami SIA 20.07.2012 19.07.2013 128 129 0 0 

SEB Banka studiju kreditēšana fiziska persona 29.10.2007 17.07.2023 2 800 2 800 2 800 

Swedbank 

Ūdenssaimniecības attīstība 

Madonas novada Mārcienas 

pagasta Mārcienas ciemā 

SIA "Mārcienas 

komunālais 

uzņēmums" 

02.08.2012 02.08.2013 150 000 3 837 0 

SEB Banka Kredītlīnija Dzelzava SIA 18.09.2013 17.06.2014 30 000 0 22 500 

Swedbank 

Ūdenssaimniecības attīstība II 

kārta Bērzaunes pagasta 

Bērzaunes ciemā 

Bērzaunes 

komunālais 

uzņēmums SIA 

25.10.2013 19.11.2015 175 115 0 67 000 

Swedbank Kredītlīnija 

Kalsnavas 

komunālais 

uzņēmums 

18.10.2013 20.07.2014 40 000 0 35 440 

SEB Banka Studiju aizdevums fiziska persona 17.04.2013 14.07.2025 2 925 0 2 925 

SEB Banka Studējošā aizdevums fiziska persona 17.04.2014 24.07.2014 1 500 0 1 500 

SEB Banka Studējošā aizdevums fiziska persona 18.10.2013 14.07.2028 4 200 0 4 200 

SEB Banka Studējošā aizdevums fiziska persona 28.10.2013 14.07.2027 3 600 0 3 600 

SEB Banka 

Ūdenssaimniecības attīstības II 

kārta Madonas novada 

Mārcienas pagasta Mārcienas 

ciemā  

Mārcienas 

komunālais 

uzņēmums SIA 

17.12.2013 17.12.2014 142 510 0 142 510 

SEB Banka studiju kreditēšana fiziska persona 24.09.2012 14.07.2020 1 475 1 475 1 475 

Kopā x x x x 4 224 020 2 669 384 2 742 602 
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5. CENTRALIZĒTI ADMINISTRĒTIE INVESTĪCIJU PROJEKTI 2013.GADĀ (latos) 
 

Projekta nosaukums 

Kopējās 

projekta 

izmaksas, 

Ls 

Projekta finansētāji  
Projekta 

īstenošanas 

termiņš 

Investēts 

(izpildīts) 

2013.gadā, 

Ls 

Pašvaldības budžets Valsts budžets 
ES, ārvalstu vai citi finanšu 

instrumenti 

Ls % Ls % Ls % 

3 4 6 7 8 9 10 11 12 5 

Energoefektīva mākslīgā 

apgaismojuma uzstādīšana 

Madonas pilsētas 2.vidusskolā 

Skolas ielā 10, Madonā, Madonas 

novadā 

9 885.16 1 614.11 16.33% 0.00 0.00% 8 271.05 83.67% 

28.12.2012.

-

31.10.2013. 

9 885.16 

Energoefektīva mākslīgā 

apgaismojuma uzstādīšana PII 

"Pasaciņa", Praulienas pagasts, 

Madonas novads 

3 475.43 541.89 15.59% 0.00 0.00% 2 933.54 84.41% 

28.12.2012.

-

31.10.2013. 

3 475.43 

Akustiskās skaņu sistēmas 

izveide un aprīkojuma iegāde 

Madonas kultūras nama orķestra 

telpai 

13 649.99 4 490.25 32.90% 0.00 0.00% 9 159.74 67.10% 

02.03.2012.

-

27.12.2013. 

13 649.99 

Atpūtas laukuma "Dobes" 

labiekārtošana Barkavas pagastā 
11 979.00 4 554.00 38.02% 0.00 0.00% 7 425.00 61.98% 

02.03.2012.

-

01.07.2013. 

3 351.83 

Aprīkojuma iegāde Madonas 

novada pašvaldības Sociālā 

dienesta sociālo pakalpojumu 

sniegšanai 

18 966.75 8 466.75 44.64% 0.00 0.00% 10 500.00 55.36% 

10.06.2013.

- 

30.09.2014. 

18 966.75 

Kultūras un sporta infrastruktūras 

attīstība Barkavā 
198 987.14 125 434.41 63.04% 0.00 0.00% 73 552.73 36.96% 

01.08.2011. 

- 

31.12.2013. 

198 987.14 
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Sociālās dzīvojamās mājas 

rekonstrukcija Ceriņu ielā 1, 

Jaunkalsnavā 

195 653.40 102 567.66 52.42% 0.00 0.00% 93 085.74 47.58% 

01.03.2011. 

- 

31.12.2013. 

195 653.40 

Kultūras nama rekonstrukcija 

Vesetas ielā -8, Jaunkalsnavā, 

Kalsnavas pagasts, Madonas 

novads 

103 094.59 92 594.59 89.82% 0.00 0.00% 10 500.00 10.18% 

02.03.2012. 

- 

31.07.2013. 

103 094.59 

Strauta ielas rekonstrukcija, 

Jāņukalnā, Kalsnavas pagastā 

106 333.85 95 306.30 89.63% 0.00 0.00% 11 027.55 10.37% 

04.04.2012. 

- 

20.11.2013. 

106 333.85 

Zivju resursu pavairošana 

Madonas novada Ošupes pagasta 

Lubāna ezerā 

3 571.65 2 071.65 58.00% 1 500.00 42.00% 0.00 0.00% 

05.04.2013. 

- 

31.10.2013. 

3 571.65 

Līdaku mazuļu ielaišanas 

Vestienas pagasta Kāla ezerā 

3 000.00 700.00 23.33% 2 300.00 76.67% 0.00 0.00% 

05.04.2013. 

- 

31.10.2013. 

3 000.00 

KF projekta Nr. 

3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VIDM/01

8 „Normatīvo aktu prasībām 

neatbilstošās Madonas novada 

Aronas pagasta izgāztuves 

„Lindes” rekultivācija” 

152 441.19 22 866.18 15.00% 0.00 0.00% 129 575.01 85.00% 

25.01.2013.

-

25.09.2014. 

32 607.59 

Madonas novada Praulienas 

pagasta Praulienas ciema 

ūdenssaimniecības attīstība , II 

kārta 

424 348.99 178 955.69 42.17% 0.00 0.00% 245 393.30 57.83% 

28.11.2011.

-

27.11.2013. 

407 381.43 

Madonas novada Liezēres 

pagasta Ozolu ciema 

ūdenssaimniecības attīstība, II 

kārta  

394 104.21 60 111.66 15.25% 0.00 0.00% 333 992.55 84.75% 

23.09.2013.

-

22.09.2015. 

6 751.80 
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Madonas novada Praulienas 

pagasta Vecsaikavas ciema 

ūdenssaimniecības attīstība 

425 196.42 64 100.76 15.08% 0.00 0.00% 361 095.66 84.92% 

18.09.2013.

-

17.09.2015. 

2 178.00 

LED apgaismojuma izveide 

Jaunkalsnavas ciemā 
38 708.58 14 800.02 38.23% 0.00 0.00% 23 908.56 61.77% 

28.08.2013.

-

10.09.2013. 

38 708.58 

Madonas pilsētas pirmskolas 

izglītības iestādes „Saulīte” 

rekonstrukcija 

622 839.51 180 717.67 29.02% 22 229.52 360.72% 419 892.32 67.42% 

06.04.2009.

-

31.08.2013. 

471 391.91 

Madonas pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestāžu „Priedīte” un 

„Saulīte” rekonstrukcija 

1 513 799.16 126 085.83 8.33% 69 773.26 460.91% 1 317 940.07 87.06% 

24.09.2009.

-

30.09.2013. 

719 633.57 

Madonas pilsētas ielu 

rekonstrukcija 
1 901 542.04 519 060.04 27.30% 69 510.00 365.55% 1 312 972.00 69.05% 

23.03.2009.

-

21.09.2013. 

473 489.35 

Madonas pilsētas ielu 

rekonstrukcija II kārta 
4 124 120.98 1 633 849.98 39.62% 84 895.00 205.85% 2 405 376.00 58.32% 

16.12.2010.

-

30.09.2014. 

707 224.87 

Madonas pilsētas tranzītu ielu 

rekonstrukcija - II, III, IV kārta 
2 328 028.97 281 691.51 12.10% 69 840.87 300.00% 1 976 496.59 84.90% 

26.09.2012.

-

31.05.2015. 

1 107 

182.06 

Madonas novada pašvaldības 

attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana 

49 170.67 0.00 0.00% 0.00 0.00% 49 170.67 100.00% 

21.12.2010.

-

30.08.2013. 

42 547.64 

Lazdu laipas izbūve  2 952.06 2 952.06 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2013 2 952.06 

Kalnagravas tautas nama 

rekonstrukcija II kārta 
432 922.63 303 746.53 70.16% 0.00 0.00% 129 176.10 29.84% 

09.05.2011.

-

31.07.2013. 

309 159.00 

Sporta un atpūtas bāzes 

„Smeceres sils” infrastruktūras 

izveide 

48 986.94 14 572.57 29.75% 0.00 0.00% 34 414.37 70.25% 

11.03.2012.

-

13.02.2014. 

14 294.73 
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Ielu apgaismojuma ierīkošana 

Mazajā, Lazdu, Liepu un Ziedu 

ielās Praulienā, Praulienas 

pagastā, Madonas novadā 

12 510.69 12 510.69 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2013 12 510.69 

Ielu apgaismojuma ierīkošana 

Parka, Kalna, Ozolu, Gaiziņa un 

Salāja ielās Vestienā, Vestienas 

pagastā, Madonas novadā 

20 489.06 20 489.06 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2013 20 489.06 

Ielu apgaismojuma ierīkošana 

Skolas, Mētru, Mētrienas, 

Odzienas un Liepu ielās 

Mētrienā, Mētrienas pagastā, 

Madonas novadā 

35 747.88 35 747.88 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2013 35 747.88 

Ielu apgaismojuma ierīkošana 

Parka un Dārza ielās Madonā, 

Madonas novadā 

9 222.50 9 222.50 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2013 9 222.50 

Ielu apgaismojuma ierīkošana 

Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, 

Madonas novadā 

30 663.16 30 663.16 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2013 30 663.16 

Kopā: 13 236 392.60 3 950 485.40 29.85% 320 048.65 2.42% 8 965 858.55 67.74%   5 104 105.67 

 

 

6. PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS MADONAS NOVADA TERITORIJĀ 2013.GADĀ 
 

Privātās investīcijas Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2013.gadā bija būvdarbi par kopējo summu 8 964 422 Ls 

2013. gadā Madonas novadā privātajām un juridiskajām personām izdotas 105 būvatļaujas, tajā skaitā: 

- individuālai apbūvei 52 būvatļaujas,  

- ražošanas objektu būvniecībai 25 būvatļaujas,  

- komerciālās objektu būvniecībai 9 būvatļaujas, 

- meliorācijai 6 būvatļaujas 
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7. SAIMNIECISKĀ DARBĪBA MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS MEŽA ZEMĒS 2013.GADĀ 
         

Teritoriālās vienības 

nosaukums  

Meža zemes  

ha 

Atjaunošana 

ha 

Jaunaudžu 

kopšana 

ha 

Kailcirtes 

ha 

Krājas kopšana 

ha 

Sanitārās 

Vienlaidus 

ha 

Sanitārās 

izlases 

ha 

Augsnes 

gatavošana 

ha 

Madonas pilsēta 51,92 10,96    1,61 4,49 15,58 

Aronas pagasts 193,53 1,7 8,0  6,6    
Barkavas pagasts 11,1        
Bērzaunes pagasts 211,9 0,5 13,4      
Dzelzavas pagasts 106,90 12,2       
Kalsnavas pagasts 36,20 0,4       
Lazdonas pagasts 98,42 30,46 10,40     0,9 

Liezēres pagasts 69,30 6,6       
Ļaudonas pagasts 292,68 6,2  8,0   1,62  
Mārcienas pagasts 6,5  0,1      
Mētrienas pagasts 87,6 5,0  1,1     
Ošupes pagasts 213,19  5,6      
Praulienas pagasts 19,2 0,7 0,8      
Sarkaņu pagasts 5,6        
Vestienas pagasts 26,7  0,8      
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8. UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTS  
 

Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības nodaļas pārskats par 2013.gadu: 

1. Izveidota mājas lapa www.businessmadona.lv trīs valodās, kurā atrodama informācija par 

uzņēmējdarbību Madonas novadā, jaunumiem un investīciju iespējām. 

2. Izveidota un uzturēta uzņēmējdarbībai pieejamo nekustamo īpašumu karte un datubāze. 

3. Turpināts strādāt pie vietējo ražotāju kooperācijas. „Ražots Madonas novadā" piesaistījis 

3 jaunus ražotājus un kļūst aizvien atpazīstamāks zīmols. 

4. Dalība izstādēs – UMA MEKK (Igaunijā), Riga Food 2013, Madonas uzņēmēju dienas 

2013 prezentējot kopīgo zīmolu „Ražots Madonas novadā”. 

5. Organizēts Pavasara uzņēmēju forums, kuru apmeklēja vairāk kā 80 uzņēmēji. Piedalījās 

vairāku ministriju pārstāvji. 

6. Sagatavoti 6 investīciju piedāvājumu pēc LIAA pieprasījuma. 

7. Darbs ar investoriem. Veicināta SIA „Krontex D’’ ražotnes izvietošana Madonā (22 

darbavietas), tāpat arī SIA „Žogu fabrika’’ filiāles atvēršana Madonā. 

8. Attīstības plānošana. Vairākas tikšanās ar Madonas novada uzņēmējiem par industriālās 

zonas izveidi Madonā nākamajā plānošanas periodā 2014.-2020. Analizētas vairākas 

potenciālās vietas, izstrādātas industriālās zonas attīstības koncepts. 

9. Piedalīšanās Latvijas Pašvaldību savienības diskusiju ciklā par uzņēmējdarbību. Sniegti 

vairāki priekšlikumi uzņēmējdarbības vides uzlabošanai. Regulāri izsūtītas informatīvās 

ziņas uzņēmējiem (elektroniskā sarakste). 

10. Darbs ar ministrijām (Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija un Zemkopības ministrija) pie uzņēmējiem svarīgu jautājumu risināšanas, tai 

skaitā kooperācijas, infrastruktūras uzlabošanas, uzņēmējdarbībai svarīgās birokrātijas 

mazināšana.  

11. Organizēts biznesa ideju konkurss „Madona var labāk!” 2 kārtās. Pēc pirmās kārtas 3 

jaunradīti uzņēmumi, vēl 2 radušies pēc 2 kārtās. Kopumā 5 jauni uzņēmumi Madonas 

novadā. 

12. Organizēts projekts „Jauniešu karjeras izvēle un amatu prasmju apguve”. 17 novada 

jaunieši ar pašvaldības atbalstu vasaras periodā apguva iemaņas 11 Madonas novada 

uzņēmumos. Par to saņemot atalgojumu. Vismaz 2 jaunieši pēc tam turpināja pastāvīgu 

darbu pēc projekta noslēguma. 

13. Uzfilmēts videoklips par uzņēmējdarbību novadā. 

14. Uzsākta sadarbība ar Riga Business school. 6 mēnešu laikā izstrādāti četri projekti 

Madonas novada attīstībai. 

15. Sadarbība ar Accenture Latvia esam veicinājuši programmēšanas apmācības ieviešanu 

Madonas pilsētas 1. Vidusskolā un Madonas Valsts ģimnāzijā.  

16. Informāciju tehnoloģiju nozares attīstības plāns Madonas novadam. Darbavietu 

piedāvājums no Accenture Latvia.  

17. Organizētas uzņēmēju sporta spēles. Aptuveni 100 dalībnieki. 

18. Vizītes skolās un jauniešu centros, lai informētu jauniešus par uzņēmējdarbību novadā un 

iespējām pašiem veidot savu biznesu. 

19. Rosinātas izmaiņas saistošajos noteikumos par reklāmas nodevām, atvieglojot reklāmas 

izvietošanu un nodevas Madonas novada uzņēmējiem. 

20. Organizētas mācības uzņēmējiem; 

 Mārketinga un zīmolu veidošanas apmācības Madonas novada uzņēmējiem; 

 8 nedēļu grāmatvedības kursi uzņēmumu vadītājiem. 

  

http://www.businessmadona.lv/
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9. INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS JOMA 
 

IT nodaļa 2013. gadā ir darbojusies savā jomā šādos virzienos: 

 Video ierīkošana un sakārtošana; 

 Jaunas programmatūras un tehnikas iepirkums; 

 Datortīklu sakārtošana un paplašināšana; 

 Internets; 

 Praktikantu apmācība; 

 Datortehnikas uzturēšana un apkope; 

 Jauns mājas lapas dizains un struktūra; 

 Datu glabāšana un drošība. 

Pilsētā ir videonovērošanas punkti, kas darbojās jau vairākus gadus. Tie tika izveidoti 

izmantojot vēl vecās tehnoloģijas videokameras. Tika uzstādītas jaunākas tehnoloģijas 

kameras pašvaldībai veicot videokameru iepirkumu, kuras pēc tam tika izvietotas vairākās 

vietās pilsētā. Tika paplašināts bezvadu datortīkls, lai varētu uz policijas dežūrdaļu nosūtīt 

video datus. Lielākais šķērslis ir bijis elektrības piegāde videonovērošanas punktiem.  

Tika nomainīta liela daļa datortehnikas tehnikas Madonas novada pašvaldībā un tās 

iestādēs. Iepirkumā iegādājās tehniku arī pagastu pārvaldes.. IT nodaļas darbs bija nomainīt 

veco tehniku un pielāgot programmatūru darbam ar jauno tehniku. Vecā tehnika tiek utilizēta 

vai pielāgota darbam skolās, kur netiek izmantota programmatūra ar augstām tehniskām 

prasībām. 

Tika sakārtoti datortīkli, veikti darbi, lai paātrinātu datortīkla darbību. Sakarā ar 

datortehnikas skaita palielināšanos ir bijusi nepieciešamība paplašināt datortīklus. 

Tika apkopoti dati par interneta izmantošanas abonēšanas maksām Madonas novada 

pašvaldībā, tās iestādēs un pagastu pārvaldēs.. Veicot pārrunas ar lielākajiem interneta 

piegādātājiem novadā „TELIA” un „Lattelecom” vienojāmies par ievērojamu abonēšanas 

maksu samazinājumu vai interneta ātruma palielināšanu.  

Madonas novada pašvaldība atbalsta jaunos IT speciālistus. Madonas novada 

pašvaldības IT nodaļā praksē bija praktikanti no dažādām skolām. Praksē viņi iepazīstas ar IT 

nodaļas darba specifiku un darbiem, kas veicami ikdienā. Tāpat tiek iepazīstināti ar nākotnes 

plāniem. Praktikanti var pielietot savas zināšanas darbībā. Viņiem nākas noteikt bojātas 

tehnikas defektus, tos novērst. Tāpat tiek veltīts laiks programmatūras instalācijai un 

konfigurēšanai.  

Svarīgs darba process ir datortehnikas apkope un uzturēšana, tas nodrošina darbinieku 

kvalitatīvu darbu. Lielāko problēmu izraisītāji ir datoru vīrusi. Tāpēc tiek nodrošināta datoru 

antivīrusu programmatūras atjaunošana. 

Tika ieplānots mainīt mājas lapas dizainu un struktūru. Tas izveidojās kā jaunas mājas 

lapas izveide sadarbībā ar „MB Studija”, kas bija izstrādājusi arī iepriekšējo mājas lapu.  

Svarīgs darbs kam seko IT nodaļa ir datu saglabāšana un atjaunošana. Daudzas darbības 

tiek automatizētas ar programmatūras palīdzību, tāpēc ir iespējams šo procesu nodrošināt 

nepārtraukti visa gada garumā. Rezerves datu kopiju veidošana ir noderējusi IT darbā, lai 

atjaunotu pazaudētos datus arī pagājušajā gadā. Ikdienas darbs ir sekot datortīklu drošībai. To 

nodrošina tehnika un programmas, kas paredzētas šim nolūkam. Pagājušo gadu šajā jomā ir 

veikti uzlabojumi. 

  



Madonas novada pašvaldības 2012.gada publiskais pārskats 46 

 

10. KULTŪRAS DARBS 
 

2013.gads Latvijas un Madonas novada kultūras dzīvē iezīmējās kā XXV Dziesmu un XV 

Deju svētku gads. Esam lepni, ka Madonas novads šajos nozīmīgajos svētkos tika pārstāvēts 

ar trešo lielāko svētku dalībnieku delegāciju Latvijā. Kopumā no Madonas novada uz 

Dziesmu un Deju svētkiem Rīgā devās 33 kolektīvi ar  670 pašdarbniekiem. Īpašs prieks, ka 

trīs kolektīvi Dziesmu un Deju svētku finālkonkursos ieguva augstāko novērtējumu. Madonas 

pilsētas kultūras nama pūtēju orķestris ieguva 1.vietu B grupā, vecākās paaudzes deju 

kolektīvs „Atvasara" ieguva Galveno balvu un ceļojošo karogu savā vecuma grupā, 2.vietu 

Latvijā savā grupā ieguva TDA "Vidzeme" seniori. Arī visi pārējie novada pašdarbības 

kolektīvi Dziesmu un Deju svētkos sasniedza atzīstamus rezultātus ar kuriem arī lepojamies. 

      Ar kultūrvēsturnieka Jāņa Bērziņa iniciatīvu un Madonas novada pašvaldības kultūras 

nodaļas, Liezēres pagasta pārvaldes un Liezēres pamatskolas atbalstu tika atjaunota piemiņas 

vieta latviešu Vispārējo Dziesmu svētku vieniem no pamatlicējiem Johanam Punšelim, 

Pēterim un Eiženam Inzelbergiem vecajos Liezēres kapos. 

      Arī nozīmīgu pasākumu ziņā aizvadītais gads ir bijis ļoti krāsains. Madonā koncertējuši -

Liepājas simfoniskais orķestris, kamerorķestris „Sinfonietta Rīga",”Spīķeru kvartets". Virkne 

augstākās klases akadēmiskās mūzikas pārstāvju koncertēja 16.Latviešu Mūzikas svētkos 

augusta sākumā. 

        Martā Madonā notika rakstnieka R.Blaumaņa 150 gadu jubilejai veltīts amatierteātru 

saiets. 

        Ar vērienīgiem pasākumiem, vairāku dienu garumā, jūnija sākumā notika tradicionālie 

Madonas pilsētas svētki - novadam. Svētku ietvaros, ar savu šī brīža populārāko izrādi 

„LatgolaLV”, Madonā viesojās mūsu senais sadarbības partneris – Latvijas Nacionālais 

teātris, pilsētas estrādē notika arī Madonas novada Dziesmu un Deju svētki. 

        Savukārt, pie tradicionālajiem pasākumiem jāmin arī 3.festivāls „Zelta šlāgeris”, 

Ģitāristu sesija, 2.Madonas novada Jauniešu dienas, festivāls „Ezera skaņas” uz Kāla ezera 

Vestienas pagastā, Dziedošo un muzicējošo ģimeņu „Spiets” koncerts Madonā, starptautiskais 

gleznotāju plenērs „Laisma”, pulkveža Oskara Kalpaka piemiņai veltītie  „Karoga svētki „ un 

2. „Aviācijas svētki” Ošupes pagastā un daudzi citi pasākumi. 

     Pēc astoņu gadu pārtraukuma, Madonas novada jauniešiem bija iespēja izmēģināt savus 

spēkus konkursā „Mis un Misters Madona 2013”. 

    2013.gada oktobrī Madonas Sporta centrā notika Raimonda Paula un Guntara Rača 

lielkoncerts „Nekur nav tik labi, kā mājās”, savukārt 18.novembrī šeit notika atjaunotās 

rokoperas „Lāčplēsis” jauniestudējums. 

   Aizvadītā gada novembrī no šīs pasaules šķīrās izcilais kultūras darbinieks, pedagogs, 

diriģents un ilggadējais J.Norviļa Madonas mūzikas skolas direktors Artis Kumsārs. 

2013.gadā aktīvi uzsākts darbs pie Arta Kumsāra iniciētā „Dziesmu vietas” projekta, 

leģendārā Dziesmu svētku diriģenta Haralda Medņa mājās „Dzintari” Praulienas pagastā. 

 

10.1. Kultūras un tautas nami, kultūras darba organizatori 

 

Aronas pagasts 

Norišu skaits: 43  

Maksas norišu skaits: 11  

Bezmaksas norišu skaits: 32 

Citu iestāžu un privātie pasākumi kultūras namā: 5 

Kopējais apmeklētāju skaits: 4250  

Pašdarbības kolektīvu skaits: 8 (58 dalībnieki) - sieviešu vokālais ansamblis 

,,Mārtiņrozes”, Lauteres kultūras nama tradīciju ansamblis ,,Mēžābele”, senioru vokālais 
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ansamblis ,,Madaras”, Lauteres kultūras nama amatierteātris ,,Aronieši”, Kusas līnijdeju 

grupa ,,Chilli step”, bērnu teātra sporta grupa, duets ,,Iveta un Andris”, rokdarbu pulciņš. 

Nozīmīgākie pasākumi: Vislatvijas ,,Mežābeļu” saiets 4.maijā Lauteres kultūras namā, 

kurā piedalījās ansambļi, deju kolektīvi un folkloras kopas no visas Latvijas ar nosaukumu 

,,Mežābele”. 

  

Barkavas pagasts 

Norišu skaits: 32 

Maksas norišu skaits: 7  

Bezmaksas norišu skaits: 24  

Kopējais apmeklētāju skaits: 3500  

Pašdarbības kolektīvu skaits: 5 - deju kopa „Klabdancis”, folkloras kopa „Madava”, 

bērnu studija „Kriksis”, jaunrades studija „Pirmatne”, sieviešu vokālais ansamblis, kā arī 

tautas muzikantu kapela, kuras sastāvā darbojas Barkavas kultūras nama kolektīvu vadītāji un 

piedalās latviešu tradicionālajos svētkos savā pagastā, novadā un blakus novados. 

Nozīmīgākie pasākumi: Novada dienas Barkavā (pirmās augusta mēneša piektdiena un 

sestdiena) ar plašu kultūras programmu. 

 

Bērzaunes pagasts 

Norišu skaits: 41  

Maksas norišu skaits: 13  

Bezmaksas norišu skaits: 28  

Kopējais apmeklētāju skaits: 2453  

Pašdarbības kolektīvu skaits: 11 - vīru koris „Gaiziņš”, Bērzaunes pagasta 

amatierteātris, 1.- 4.kl. un 3.- 6.kl. bērnu deju kolektīvi, dāmu vokālais ansamblis 

„Vēlziedes”, līnijdeju grupa „Rainbow”, vēderdeju grupa „Tūkstoš un viena nakts”, eksotisko 

deju grupa „Oreo”, interešu izglītības pulciņš (tēlotājmāksla), jauniešu deju kolektīvs, vidējās 

paaudzes deju kolektīvs. 

Nozīmīgākie pasākumi: „Lieliskā vecmāmiņa”, līnijdeju grupas „Rainbow” 10 gadu 

jubilejas pasākums, eksotisko deju grupas „Oreo” 5 gadu jubilejas pasākums, Latvijas 

95.gadadienas koncerts. 

 

Dzelzavas pagasts 

Norišu skaits: 29  

Maksas norišu skaits: 5  

Bezmaksas norišu skaits: 24  

Kopējais apmeklētāju skaits: 3100 

Pašdarbības kolektīvu skaits: 5 (68 dalībnieki) - jauniešu deju kolektīvs „Zīļuki”, 

senioru deju grupa „Dzeldes”, vokālais ansamblis „Variants”, līnijdeju grupa „Silver Step”, 

dramatiskais kolektīvs. 

2013.gadā no 4.marta līdz 26.decembrim kultūras nams bija slēgts publiskiem 

pasākumiem sakarā ar jumta rekonstrukcijas projekta realizāciju. 

Nozīmīgākie pasākumi: tradicionālais muzikālais sarīkojums - koncerts „Dzelzavā 

dzied!”, kas pulcē kopā kuplu pulku dažādu paaudžu dziedošus dzelzaviešus un viesus, kā arī 

Dzelzavas skolas 140 gadu jubilejas svinības. 

 

Kalsnavas pagasts 

Norišu skaits: 59  

Maksas norišu skaits: 10  

Bezmaksas norišu skaits: 49  

Apmeklētāju skaits: 4650  
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Pašdarbības kolektīvu skaits: 9 - sieviešu vokālais ansamblis „Vīzija”, vīru vokālais 

ansamblis „Kalsnava”, bērnu, jauniešu „Kalsnava” un senioru „Jāņukalns” tautisko deju 

kolektīvi, dāmu deju grupa „Magnolija”, sieviešu koris „Silvita” un līnijdeju grupa. 

Nozīmīgākie pasākumi: Starpnovadu pasākums jauniešiem „Nākam, rādām, ko 

mākam”, Madonas deju apriņķa jauniešu deju kolektīvu koncerts - skate, Latvijas labāko 

vokālo ansambļu koncerts, skolēnu deju kolektīva 5.gadu jubilejas koncerts, Dziesmu un deju 

svētki, Kalsnavas svētki, renovētā kultūras nama atklāšana. 

 

Lazdonas pagasts 

Norišu skaits: 18  

Bezmaksas norišu skaits: 18  

Kopējais apmeklētāju skaits: 675  

Pašdarbības kolektīvu skaits: 2 (74 dalībnieki) - rokdarbu pulciņš ,,Rota” un sieviešu 

klubiņš ,,Smaidas”. 

Nozīmīgākie pasākumi: „Radošās darbnīcas bērniem” un rokdarbu pulciņa „Rota” 

dalība pasākumā „Vidzemes ceļš uz Dziesmu un deju svētkiem”. 

 

Liezēres pagasts 

Norišu skaits: 38  

Maksas norišu skaits: 14  

Bezmaksas norišu skaits: 24  

Apmeklētāju skaits: 2150 

Pašdarbības kolektīvu skaits: 3 (30 dalībnieki) - sieviešu ansamblis „Lira”, Liezēres 

pagasta amatierteātris „Reālisti” un sievu deju kopa „Jautrās mājsaimnieces”. 

2013.gadā kultūras nams nosvinēja savu 35 gadu jubileju, savu 10 gadadienu svinēja 

sieviešu klubs „Teiksma” un desmito gadu liezēriešus priecēja „Kaimiņu diena!”. 

  

Ļaudonas pagasts 

Norišu skaits: 33  

Maksas norišu skaits: 2  

Bezmaksas norišu skaits: 31 

Kopējais apmeklētāju skaits: 1400 

Pašdarbības kolektīvu skaits: 2 - jauktais koris „Lai top!” un senioru deju kolektīvs 

„Divi krasti”. 

Nozīmīgākie pasākumi: realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības 

(ELFLA) pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem 

iedzīvotājiem” projekts „Tērpu iegāde Ļaudonas un Kalsnavas pagastu pašdarbības 

kolektīviem”. Deju kolektīvam „Divi krasti” un jauktajam korim „Lai top!” projekta rezultātā 

iegādāti tautastērpi. 

 

Madonas pilsēta  

Norišu skaits: 358 

Maksas norišu skaits: 156 

Bezmaksas norišu skaits: 202 

Kopējais apmeklētāju skaits: 68000 

Kolektīvu skaists: 32 - Tautas tēlotājmākslas studija, Madonas pūtēju 

orķestris, vecākās paaudzes deju kolektīvs „Atvasara”, vidējās paaudzes deju kolektīvs 

„Vidzeme”, TDA „Vidzeme”, R.Blaumaņa Madonas tautas teātris, jauktais koris „Madona”, 

folkloras kopa „Vērtumnieki”, kokļu ansamblis „Rasa”, senioru koris „Mantojums”, Mazās 

deju skolas 1.-4. klašu un 5.-7. klašu kolektīvi, mūsdienu deju grupas „Aliens” 5 sastāvi, 

sporta deju kluba 2 grupas, popgrupas „Smaidiņš” 1.-5.klašu grupa un 10.-12.klašu grupa, 

senioru deju grupa „Madonas dāmas”, austrumdeju grupa „Ugunspuķe”, līnijdeju grupa, jogas 
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nodarbību grupa, improvizācijas grupa „Tinte”, Madonas valsts ģimnāzijas 7.-9.kl. tautisko 

deju grupa, jauniešu dramatiskais kolektīvs, saksofonu kvartets, senioru vokālais ansamblis 

„Veldze”, ģitāristu klubs, „Mazais cilvēciņš” kolektīvs bērniem ar īpašām vajadzībām. 

2013.gadā Madonas pilsētas kultūras namā, pilsētas estrādē un citviet pilsētā notikuši 

358 dažāda rakstura sarīkojumi, semināri un citas norises, tai skaitā 97 koncerti, no tiem 71 

amatieru un 26 profesionāļu sniegumā, 42 teātra izrādes, no tām 25 amatieru un 17 

profesionāļu sniegumā, 103 kinoizrādes, dažādi sarīkojumi, kurus kopumā ir apmeklējuši 

vairāk nekā 68000 apmeklētāju. Koncertu spektrs visdažādākajām gaumēm un vecumiem - no 

mākslinieciski augstvērtīgiem klasiskās mūzikas koncertiem līdz izklaidējošiem un vieglā 

žanra sarīkojumiem. Īpaša vērība tika pievērsta biļešu cenu politikai, tāpēc salīdzinoši līdzīgs 

ir maksas un bezmaksas norišu skaits, tā piedāvājot iespēju skatītājam izvēlēties apmeklēt 

sarīkojumus atbilstoši ienākumiem - maksas norises 156, bezmaksas 202. 

Kultūras namā aktīvi darbojas 32 kolektīvi ar 500 dalībniekiem. Nenoliedzami, 

nozīmīgākais un emocionālākais notikums 2013.gadā bija Vispārējie latviešu XXV Dziesmu 

un XV Deju svētki, kuros Madonas pilsētas kultūras namu pārstāvēja deviņi kolektīvi - 

Madonas pūtēju orķestris (diriģents Andrejs Cepītis) - pūtēju orķestru finālskatē Rīgā iegūta 

1.vieta II (augstākā grūtība) grupā, vecākās paaudzes deju kolektīvs „Atvasara” (vadītāja 

Maija Rijniece) - iegūta augstākā pakāpe un 1.vieta Latvijā, vidējās paaudzes deju kolektīvs 

„Vidzeme” (vadītājs Andris Ezeriņš) - finālskatē Rīgā izcīnīta 2.vieta D grupā, TDA 

„Vidzeme” (vadītājs Andris Ezeriņš) - B2 grupā iegūta 6.vieta, R.Blaumaņa Madonas tautas 

teātris (režisore Skaidrīte Strade) - svētkos piedalījās ar H.Gulbja lugu „Cīrulīši” Dailes teātrī 

un skatē ieguva I pakāpi par izrādi  K.Auškāps „Prieka mirklis īss”, jauktais koris „Madona” 

(diriģents Jānis Rijnieks), folkloras kopa „Vērtumnieki” (vadītāja Ingrīda Grudule), kokļu 

ansamblis „Rasa” (vadītāja Inese Ābola) - skatē iegūta I pakāpe., senioru koris „Mantojums” 

(diriģente Ināra Stepāne) – skatē iegūta I pakāpe un 9.vieta Latvijā. 

Aizvadītajā gadā ar koncertiem 15.gadu kolektīvu jubilejas nosvinēja senioru deju 

grupa „Madonas dāmas” (vadītāja Valentīna Zepa) un Mūsdienu deju grupa „Aliens” 

(vadītāja Ināra Cakule). Deju grupas „Aliens” kustību izrādi „Kaķīša dzirnaviņas” varēja 

vērot Madonas novada pirmskolas izglītības iestāžu un skolu audzēkņi, kā arī Madonas 

pilsētas svētku apmeklētāji. „Aliens” izcīnīja uzvaru III Starptautiskajā deju festivālā 

Sanktpēterburgā - galvenā balva „Grand Pri”. 

 

Mārcienas pagasts 

Norišu skaits: 36  

Maksas norišu skaits: 3  

Bezmaksas norišu skaits: 33  

Apmeklētāju skaits: 4500 

Pašdarbības kolektīvu skaits: 4 - dāmu deju grupa „Laima”, šlāgeransamblis „Labākie 

gadi”, tautisko deju bērnu kolektīvs, rokdarbu pulciņš.  

Nozīmīgākie pasākumi: triju dienu pasākums „Mārcienai 800”, kura ietvaros Mārcienā 

norisinājās arī Latvijas Spēkavīru čempionāts, kā arī dāmu deju grupu sadancošanas koncerts 

„Ziedonī” ar plašu kolektīvu pārstāvniecību no citiem pagastiem un novadiem.   

 

Mētrienas pagasts 

Norišu skaits: 32 

Bezmaksas norišu skaits: 32  

Apmeklētāju skaits: 2769 

Pašdarbības kolektīvu skaits: 6 (102 dalībnieki) - sieviešu koris „Jūsma”, senioru deju 

kolektīvs „Mētra”, jauniešu deju kolektīvs „Meteņi”, dramatiskais kolektīvs, dāmu deju 

kolektīvs „Saulgriezes” un 7.- 9.klašu deju kolektīvs. 

Nozīmīgākie pasākumi: Mētrienas pagasta svētki un Latvijas proklamēšanas 

gadadiena. 
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Ošupes pagasts 

Norišu skaits: 48  

Maksas norišu skaits: 1  

Bezmaksas norišu skaits: 47  

Apmeklētāju skaits: 3940 

Pašdarbības kolektīvu skaits: 6 - vidējās paaudzes deju kolektīvs „Degumnieki”, bērnu 

deju kolektīvs „Virpulītis”, vokālais ansamblis „Harmonija”, amatierteātris „Cits modelis”, 

dāmu deju grupa „Orhidejas”, jauniešu deju kolektīvs „Delveri”. 

Nozīmīgākie pasākumi: Otrie Aviācijas svētki Ošupes pagastā, „Karoga svētki” 

Oskara Kalpaka dzimtas mājās „Liepsalas”, Ošupes pagasta svētki. 

 

Praulienas pagasts 

Norišu skaits: 46  

Maksas norišu skaits: 8  

Bezmaksas norišu skaits: 38  

Apmeklētāju skaits pavisam: 5170 

Pašdarbības kolektīvu skaits: 8 (128 dalībnieki) - Praulienas pagasta jauktais koris, 

sieviešu vokālais ansamblis, deju kopa „Saikavieši”, bērnu un jauniešu deju kolektīvi „ZIG-

ZAG” (4 grupas), Praulienas un Saikavas amatierteātri. 

Nozīmīgākie pasākumi: - Teātra diena un deju kopas „Saikavieši” 20.gadu jubilejas 

koncerts ar Igaunijas dejotāju piedalīšanos, Praulienas pagasta svētki. 

 

Sarkaņu pagasts 

Norišu skaits: 41  

Maksas norišu skaits: 2  

Bezmaksas norišu skaits: 39  

Apmeklētāju skaits pavisam: 4326 

Kolektīvu skaits: 8 - jauniešu deju kolektīvs „Resgaļi”, 5.-9.klašu deju kolektīvs, 

vidējās paaudzes deju kolektīvs „Labākie gadi”, senioru deju kolektīvs „Senči”, jauktais 

vokālais ansamblis „Rondo”, amatierteātris „Piņģerots”, rokdarbu pulciņš. 2013.gadā darbu 

uzsāka folkloras kopa „Libe”. 

Nozīmīgākie pasākumi: Vispārējie latviešu XXV Dziesmu un XV Deju svētki, kur 

Sarkaņu pagastu pārstāvēja deju kolektīvi „Resgaļi”, „Labākie gadi”, „Senči” un jauktais 

vokālais ansamblis „Rondo”, kopā 72 dalībnieki; ar VKKF mērķprogrammas „Profesionālas 

mākslas pieejamība Latvijas reģionos” finansiālo atbalstītu realizēts projekts „Tēlniecības 

simpozijs „Biksēre - 2013”; vasarā Biksēres estrādē notika Annas dienai veltīts pasākums, ar 

daudzveidīgu programmu, kurā bez pašmāju kolektīviem piedalījās arī Igaunijas deju 

kolektīvs no sadraudzības pagasta Maetaguses. 

Tautas nams „Kalnagravas” pēc rekonstrukcijas tika atvērts 2013.gada 6.decembrī. 

 

Vestienas pagasts 

Norišu skaits: 50  

Bezmaksas norišu skaits: 50  

Apmeklētāju skaits: 3447 

Kolektīvu skaits: 3 - senioru dāmu deju grupa „Almada”, amatierteātris „Aušas”, 

vokālais ansamblis „Fantāzija”. 

Nozīmīgākie pasākumi: pagājušā gada spilgtākais notikums - Jāņos uzvestā izrāde 

„Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, decembrī saņemta jauna skaņu aparatūra. 
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10.2. Madonas novada bibliotēka 

 

Madonas novada bibliotēka (akreditācijas rezultātā - reģiona galvenā bibliotēka, 

akreditācijas termiņš - 2015.gada 22.decembris) ir Madonas novada pašvaldības izglītojoša, 

informatīva un kultūras iestāde, kas veic pasaules kultūras mantojuma - iespieddarbu, 

elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, 

bibliografēšanu un saglabāšanu, kas nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību 

un izmantošanu, koordinē un metodiski vada attiecīgā reģiona pašvaldību publisko bibliotēku 

darbu.  

Madonas novada bibliotēkas mērķis - būt klientorientētai, demokrātiskai bibliotēkai, 

kas nodrošina brīvu plašas informācijas pieejamību, sekmē mūžizglītības iespējas, veicina 

kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu. Bibliotēkas uzdevumi noteikti saskaņā ar 

LR Bibliotēku likuma normām reģionu bibliotēkām. 

Madonas novada bibliotēka ir reģiona galvenā bibliotēka 22 vietējās nozīmes 

bibliotēkām pagastos Madonas novadā. Ir noslēgti līgumi uz nenoteiktu laiku ar Cesvaines, 

Ērgļu, Lubānas un Varakļānu pašvaldībām par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu 

Cesvaines novadā - 2 bibliotēkām, Ērgļu novadā - 4 bibliotēkām, Lubānas novadā - 2 

bibliotēkām un Varakļānu novadā - 3 bibliotēkām.  

Notiek sadarbība ar 25 Madonas reģiona skolu bibliotēkām, tajā skaitā 19 Madonas 

novada skolu bibliotēkām. 

Bibliotēkas darba prioritātes 2013. gadā: darbs vienotajā bibliotēku informācijas 

sistēmā, reģiona galvenās bibliotēkas funkciju nodrošināšana, tradicionālo bibliotēkas 

pakalpojumu, e- pakalpojumu attīstīšana; Madonas bibliotēkas 90 gadu jubileja; pagastu 

bibliotēku akreditācija. 

Saskaņā ar BIS Alise datiem 2013.gadā Madonas novada bibliotēkā reģistrēti 2902 

lietotāji jeb 34,6 % no pilsētas iedzīvotājiem. Tas ir, par 178 mazāk salīdzinoši ar 2012.gadu, 

t.sk. 921 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Reģistrēti 73425 apmeklējumi (salīdzinoši ar 

2012.gadu par 3239 vairāk). Fiziskais apmeklējums - 53727 (2012.gadā - 55940), tajā skaitā 

16243 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Palielinājies virtuālo apmeklējumu skaits -19698 (par 

5452 vairāk). Dienas vidējais apmeklējums - 216. Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju 18.  

Bibliotēkas krājums - 64643 iespiedvienības, tajā skaitā 3688 jaunieguvumu 

eksemplāri, 106 nosaukumu periodiskie izdevumi.  

Izsniegums 118919, salīdzinoši ar 2012.gadu palielinājies par 1038 vienībām. 

Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju - 41. Krājuma apgrozība - 1,84. Dokumentu skaits uz 

vienu lasītāju - 23. Sniegtas 7551 uzziņas, konsultācijas un individuālas apmācības, par 53 

vairāk salīdzinoši ar 2012.gadu.  

43% no Madonas bibliotēkas lietotājiem ir skolēni, studenti un mācību iestāžu 

audzēkņi. Tajā skaitā - visaktīvākie ir 5.-9.klašu skolēni (25%); 1.-4. klašu skolēni (24%), 

studenti (24%). 

Otra lielākā klientu grupa (20%) ir kalpotāju kategorija - pašvaldības iestāžu 

darbinieki, medicīnas darbinieki un citi strādājošie.  

Trešā lielākā klientu grupa (12%) ir bezdarbnieki un nestrādājošie, kuri bibliotēkā 

meklē gan nepieciešamo informāciju, gan darba iespējas, gan iespēju uzturēties patīkamās 

telpās un satikt sev līdzīgos. 

Darbs organizēts atbilstoši klientu pieprasījumam. Bibliotēka piedāvā abonementu, 3 

lasītavas un Bērnu literatūras nodaļu. Bibliotēkas pirmais stāvs ir pilnībā pieejams cilvēkiem 

ar kustību traucējumiem, bet lasītavu piedāvājums šiem cilvēkiem tiek sniegts un pienests 

pirmajā stāvā. 

Bibliotēka apmeklētājiem atvērta 6 dienas nedēļā - no pirmdienas līdz piektdienai no 

pulksten 10.00 līdz 18.00, sestdienās no pulksten 9.00 līdz 15.00, kopā - 46 stundas nedēļā.  

Apmeklētājiem pieejamas 17 datordarba vietas, printēšanas, skenēšanas, kopēšanas 

iespējas, skaipa aprīkojums. Datori lietotājiem pieejami visās bibliotēkas struktūrvienībās. 
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Interneta ātrums līdz 10M/s. Aktīvi tiek pielietotas bezvadu interneta WiFi izmantošanas 

iespējas bibliotēkā un tās apkārtnē. 

Apmeklētājiem tiek piedāvātas Madonas bibliotēkā veidotās datu bāzes: Madonas 

reģiona elektroniskais kopkatalogs, kurā iekļauta informācija par 34 reģiona pašvaldību 

publisko un 25 skolu bibliotēku krājumiem - 65025 ieraksti par 397414 eksemplāriem; 

Novadpētniecības datubāze - 24285 ieraksti, tajā skaitā 2013.gadā izveidotie 1506 jaunie 

ieraksti. Kopš 2004.gada Madonas novada bibliotēka ir datu sniedzēja LNB Bibliogrāfijas 

institūta Nacionālās analītikas datubāzei.  

Apmeklētājiem pieejamas tiešsaistes datu bāzes Lursoft, Letonika, Letas arhīvs 

Nozare.Lv. Novitāte - Britannica Library Edition datubāze ar izmantošanas iespējām ārpus 

bibliotēkas.  

2013.gadā aktīvi strādāts pie bibliotēkas aktuālās informācijas ievietošanas dažādos 

elektroniskajos medijos: Twitter kontā, portālā Draugiem.lv, Latvijas Bibliotēku portālā, kā 

arī Madonas novada bibliotēkas tīmekļa vietnē. 

Lai attīstītu un dažādotu bibliotēkas piedāvājumu 2013.gadā izstrādāti 11 projekti - 6 

no tiem atbalstīti: „Latviešu autori bērniem Madonas bibliotēkā”, „Aicinājums uz tikšanos ar 

latviešu autoriem Madonas novadā”, koncertprogramma „Edīte Piafa. Atmiņu nakts”, „Bērnu 

žūrija”, „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”, UNESCO Latvijas Nacionālās 

komisijas „Stāstu bibliotēkas” tīkls. Realizēti 2 iepriekšējā gada nogalē atbalstu guvušie 

projekti: „Literatūras maratons: Iepazīsimies - jaunie dramaturģijas autori jauniešiem”, 

„Profesionāls ceļojums uz brīnumzemi: Pecolli izrāde Madonā”. 

Attīstot sadarbību starp Gulbenes, Madonas un Alūksnes bibliotēkām realizēts 

projekts „Uzturētājstruktūru atlase tīkla Europe Direct informācijas centriem 2013.- 

2017.gadam”. 

2013.gads bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa ziņā neatšķīrās no iepriekšējā. 

Apmeklētāju zona - lasītāju apkalpošanas telpas - abonements, lasītavas, bērnu literatūras 

nodaļa ir 545 m2 no 1145m2 bibliotēkas platības, nodrošinātas 128 lasītāju vietas (konferenču 

telpu ieskaitot). Piecas dienas nedēļā bibliotēkas apmeklētājiem ir pieejami kafejnīcas 

pakalpojumi. 

Kā nozīmīgs ieguvums jāmin līgums par mācību centra izveidošanu un datortehnikas 

ar programmatūru izmantošanu un bezatlīdzības lietošanu mācību centra vajadzībām, kā 

rezultātā tika saņemta mobilā datorklase (14 piezīmjdatori), ar kuriem bija iespējams 

veiksmīgi iesaistīties akcijā „Pieslēdzies, Latvija!”. Novitāte - čeku printeris abonementā. 

Kopumā bibliotēkas infrastruktūra atbilst kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanas iespējām. 

2013.gadā Madonas bibliotēkā strādāja 11 nozares speciālisti, administrāciju - 

direktori un direktores vietnieci metodiskajā darbā ieskaitot, un tehniskais personāls - 

saimniecības daļas vadītājs 0,2 slodzes, sētnieks 0,5 slodzes, 2 apkopējas 0,5 slodzes katrai. 

Atzīmējot Madonas bibliotēkas 90.jubileju trīs Madonas novada bibliotēkas 

darbinieces saņēma Madonas novada pašvaldības Atzinību - galvenā bibliotekāre Sarmīte 

Radiņa par atzīstamu ieguldījumu Madonas novada attīstībā, par Madonas novada vārda 

popularizēšanu; Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Līga Fiļipova par atzīstamu ieguldījumu 

Madonas novada attīstībā, par bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanu; Komplektēsanas un 

kataloģizācijas nodaļas vadītāja Dina Aleksandrova par atzīstamu ieguldījumu  Madonas 

novada attīstībā. 

Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Līga Fiļipova ir Voldemāra Caunes balvas laureāte 

2013.gadā. 

Lai racionāli izmantotu bibliotēkas rīcībā esošos resursus un paplašinātu, kā arī 

papildinātu iestādes piedāvājumu, nopietni strādāts ar mērķi attīstīt sadarbību ar novada 

iestādēm un institūcijām. Paralēli tiek meklētas jaunas sadarbības iespējas, kas ļautu dažādot 

un paplašināt bibliotēkas piedāvājumu. 

Pateicoties ilggadīgai sadarbībai ar Guntaru Godiņu, Madonas novada bibliotēkā 

viesojās somu dzejniece Heli Lāksonena un Guntars Godiņš kā tulkotājs. Abi dzejnieki 

prezentēja 2012.gada rudenī apgādā „Mansards” iznākušo somu dzejnieces Heli Lāksonenas 

dzejas izlasi „Kad gossmei”. 
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Sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību un Francijas institūtu Latvijā bibliotēkas 

apmeklētājiem tika piedāvāta saruna par rakstnieces F.Sagānas dzīvi un daiļradi, pāršķirot 

grāmatu «Sagāna un dēls» un «Mana māte, Fransuāza Sagāna» lappuses un tiekoties ar viņas 

dēlu fotogrāfu Denī Vestofu. 

Interesanta pieredze gūta sadarbības projektā ar Madonas Valsts ģimnāziju, kura 

ietvaros Madonā ieradās 12 skolnieces un 2 pedagoģes no Francijas un darbojās Madonas 

pansionātā, Madonas sociālajā dienestā, Madonas novada bibliotēkā, kur savas viesošanās 

laikā iekārtoja Francijas stūrīti, noorganizēja un novadīja franču valodas apmācības latviešu 

jauniešiem. 

2013.gadā plānveidīgi strādāts, lai apmeklētājiem būtu iespēja iepazīties ar kvalitatīvu 

daudzpusīgu bibliotēkas piedāvājumu, un ne mazāk tiek domāts par sabiedrības informēšanu 

par jauninājumiem un aktivitātēm. Tradicionāli tiek organizēta E-prasmju nedēļa, Bibliotēku 

nedēļa, Eiropas nedēļa, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa un Dzejas dienas. Atpazīstami kļuvuši 

Grāmatu svētki (ar vairāk nekā 1500 apmeklētājiem), ar pozitīvām atsauksmēm tiek vērtēta 

bibliotēkas piedāvātā programma, iesaistoties Muzeju nakts norisēs. 

2013.gada galvenais akcents - plaša atvērto durvju dienas programma Madonas 

bibliotēkas 90.jubilejas svinībās Eiropas dienā. 

Pavisam 2013.gadā Madonas bibliotēkā noorganizēti 152 tematiskie pasākumi un 

aktivitātes, 158 izstādes. 

Madonas novada bibliotēkas sniegtos pakalpojumus atzinīgi novērtējuši apmeklētāji, 

par to liecina ieraksti „Atsauksmju un ierosinājumu burtnīcā”, aptauju rezultāti.  
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10.3. Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs  

 

Pārskata periodā muzejs turpināja darbu saskaņā ar stratēģiskajiem (2010-2015) un 

2013.gada darba plāna uzdevumiem. Muzejs ir akreditēts līdz 2015.gada 22.septembrim. 

Muzeja krājumu uz 2014.gada 1.janvāri veido 129194 krājuma vienības, t.sk. 88588 

pamatkrājuma vienības. Pārskata periodā krājuma priekšmetu skaits palielinājies par 1567 

vienībām, t.sk pamatkrājumā pieņemtas un apstrādātas 1389 vienības. Ar Madonas novada 

pašvaldības finansiālu atbalstu iepirkti 385 priekšmeti par kopējo summu Ls 1023,50, tai 

skaitā liela 20.gs pirmās trešdaļas stikla plašu fotonegatīvu kolekcija, mākslas priekšmeti, 

tekstilijas, vēsturiskas fotogrāfijas u.c.. Krājuma papildināšana ar iepirkumiem ir notikusi 

lielākā apjomā nekā iepriekšējos gados. Veicot pasākumu kompleksu muzeja krājuma 

saglabāšanai, konservēti un restaurēti 1323 priekšmeti, no tiem 959 fotonegatīvu stikla plates.  

  
Krājuma kolekciju raksturojums uz 2013.gada 31.janvāri 

 
 

2013.gadā muzeja kolekciju izmantošana ir bijusi aktīva, dažādiem mērķiem - 

izstādēm, ekspozīcijām, izglītojošajam un pētnieciskajam darbam izmantoti 10732, digitālo 

attēlu izgatavošanai 931 muzeja priekšmeti.  
 

Apmeklētāju pētītās tēmas 

 
  

Lai veicinātu muzeja neeksponētās daļas pieejamību un mūsdienīgu izmantošanu, 

muzejs ir iesaistījies projekta „Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs” realizēšanā, kas 

paredz vienotā elektroniskā sistēmā apkopot Latvijas muzejos esošās vērtības. Pārskata 

periodā muzeja speciālisti ievadījuši informācijas datus par 1917 krājuma vienībām, kopumā 

Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā ievadīti 14523 krājuma priekšmeti. Pildot valstī 

noteikto prasību par krājuma priekšmetu novērtēšanu un tā ņemšanu grāmatvedības uzskaitē, 
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2013.gadā finansiāli novērtētas 1636 vienības par kopējo vērtību Ls 14833.89, kopskaitā 

novērtētas 12155 vienības par kopējo vērtību Ls 474025.55.  

Muzeja speciālisti, veicot pētniecisko darbu, īpašu uzmanību pievērsa tā rezultātu 

pieejamībai, sabiedrības interesēm un pieprasījumam. Nozīmīgas un darbietilpīgas ir muzeja 

speciālistu veidotās 14 izstādes no muzeja krājuma, to vidū īpaši jāatzīmē izstādes „Apceļo 

dzimto zemi” par tūrisma vēsturi novadā un „Pirms pasaule mainījās (1913)”, atspoguļojot 

procesus sabiedrībā un notikumus novada cilvēku dzīvē pēc 1905.gada revolūcijas līdz 

Pirmajam pasaules karam, akcentējot Madonas novadam raksturīgo. Izstādes ieguva plašu 

apmeklētāju atsaucību. Sadarbībā ar pētnieku Jāni Bērziņu tika sagatavota novada 

Dziesmusvētku vēsturei veltīta izstāde „Gaisma līgo Latvijā”. Kā izstāžu darba aktivizēšana 

jāuzskata ārpusmuzeja izstāžu popularizēšana, kas rezultējās ar 14 izstāžu eksponēšanu 24 

vietās Latvijā un ārvalstīs.   

Kultūrvēstures tēmām veltītām konferencēm Latvijā un ārvalstīs sagatavoti un nolasīti 

7 referāti. Dažādos izdevumos publicēti 37 pētījumi, t.sk. 5 publikācijas Latvijas 

Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Daugavpils Universitātes izdevumos, kopumā 

muzeja speciālisti strādāja pie 20 pētnieciskajām tēmām. 

Pagājušā gada piedāvājums - 36 izstādes, 42 tematiskie pasākumi, 20 

muzejpedagoģiskās nodarbības, 13 lekcijas, 301 ekskursija, nodrošina sabiedrībai pietiekami 

daudzveidīgas iespējas iepazīties ar muzeju. VKKF atbalstītā projekta „Mūzas tiekas muzejā” 

ietvaros literāros un muzikālos koncertos emocionālas tikšanās noritēja ar aktieriem O.Dreģi, 

V.Piņķi, operdziedātājiem J.Apeini un S.Vaici. Liela publikas interese bija par tādiem 

pasākumiem kā Muzeju nakts, Latvijas Tautas frontes 25. gadadienai veltītās tikšanās ar Ž. 

Bezmeru, D.Īvānu, J.Dineviču, kā arī A.Līces, A.Skrjabes, A.Karlsones grāmatu atvēršanas 

svētki u.c.. 

Aktīva izstāžu darbība nodrošināja apmeklētājiem iespēju iepazīties ar 4 - 5 izstādēm 

mēnesī. Mākslas dienās ar plašu izstādi sevi pieteica gan Madonas, gan citu Vidzemes novadu 

mākslinieki. Turpinot tradīciju rīkot mākslinieku - novadnieku izstādes, īpaša vērība tika 

veltīta mākslas procesu atspoguļošanai pazīstamo autoru G.Kroļļa, I.Krolles, I.Krolles-Irbes, 

I.Zāberes, A.Bromulta, B.Sipāna, P.Ruņģa, R.Rudzīša, B.Stafeckas darbos. Liepājas 

Universitātes studentu darbu izstāde „Sintētiskā daba” apmeklētājiem atklāja, ka jauno 

mākslinieku daiļradei nepastāv robežas.  

Turpinot starptautisko sadarbību ar Vaijes rāti (Vācija), noorganizēta koktēlnieka 

Stefana Fogta skulptūru un kokgriezumu izstāde. Ar interesantiem, dažādās tehnikās 

veidotiem darbiem sevi pieteica deviņi latviešu izcelsmes mākslinieki no Austrālijas pilsētas 

Pertas. 

2013.gadā muzeju apmeklējuši 18424 interesenti. Diemžēl, salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu, apmeklētāju skaits samazinājies. 

2013.gadā muzejs bija atvērts apmeklētājiem 354 dienas. 

Muzeja darbinieki nodrošina sabiedrībai savlaicīgu un pieejamu informāciju par 

pakalpojumiem presē (82 publikācijas), TV un Latvijas radio, kā arī mājas lapās: 

madonasmuzejs.lv, madona.lv, muzeji.lv un citās. 

Muzeja darbības uzlabošanai organizēta papildus finansējuma piesaiste, izstrādājot un 

iesniedzot projektus dažādām VKKF programmām un mērķprogrammām, Kultūras 

ministrijas projektu konkursiem. Pārskata gadā sagatavoti 9 projekti, atbalstīti 3 projekti par 

kopējo summu Ls 3060,00.  

Muzeja infrastruktūras uzlabošanā veikta ugunsdrošības signalizācijas modernizācija 

izstāžu zālēs (Ls 1129,41), iegādāti 6 metāla skapji muzeja krājuma materiālu glabāšanai (Ls 

1000,00), iegādāts viens datorkomplekts ar programmu (Ls 430,00) un cits aprīkojums. 

Nacionālā muzeju kopkataloga ietvaros esam saņēmuši fotografēšanas palīgierīces (Ls 

170,45).  

Madonas muzeja darbība pārskata periodā tika vērsta uz novada teritorijā esošā 

materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma vērtību apzināšanu, izpēti, saglabāšanu un 

popularizēšanu, kā arī sabiedrības izglītošanu un izpratnes veidošanu par mūsu kultūras 

mantojuma nozīmību.  
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10. IZGLĪTĪBAS DARBS 
 

 Izglītības darbu Madonas novada koordinē Izglītības nodaļa, kura strādā 4 speciālistu 

sastāvā. 2013.gada pārskatu veido 2012./2013.mācību gada 2.semestra un 2013./2014. mācību 

gada 1.semestra norises un apskats. 

 2013./2014. mācību gadu uzsāka visas 33 Madonas novada pašvaldības izglītības 

iestādes. Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošajās skolās 1.septembrī devās 2556 

skolēni un pirmsskolas izglītības iestādes un grupas apmeklēja 1197 audzēkņi. Mācības skolā 

uzsāka 203 mūsu novada pirmklasnieku. 

Tendence par skolēnu skaita samazināšanos ir nemainīga, salīdzinājumā ar iepriekšējo 

mācību gadu skolēnu skaits novada skolās samazinājies par turpat 115 izglītojamajiem. 

 2013./2014. mācību gadam tika izvirzītas šādas Madonas novada pašvaldības 

izglītības darba prioritātes: 

1. Izglītības procesā aktualizēt izglītojamo drošības jautājumus. 

2. Mācību darba kvalitātes sekmēšanai akcentēt pedagogu radošu pieeju mācību līdzekļu 

un darba formu pielietojumā. 

3. Pirmsskolas izglītībā attīstīt bērnu izziņas procesus, veidojot izpratni un interesi par 

likumsakarībām dabā. 

4. Aktivizēt darbu izglītojamo karjeras izglītībā. 

5. Audzināšanas un interešu izglītības darbā īstenot VISC izvirzītās prioritātes. 

  Viena no būtiskām Izglītības nodaļas funkcijām ir organizēt metodisko darbu novadā 

un analizēt izglītības procesus visās izglītības pakāpēs un veidos, kā arī nodrošināt metodisko 

un informatīvo atbalstu izglītojamajiem, pedagogiem, izglītojamo vecākiem.  

Pedagogu profesionālās pilnveides, radošās darbības veicināšanas, labākās 

pedagoģiskās pieredzes izzināšanas nolūkā darbojušās 24 novadu apvienības metodiskās 

apvienības. Metodisko apvienību (MA) vadītāji regulāri piedalījušies republikas metodisko 

apvienību vadītāju sanāksmēs, kā arī rīkotas 26 novadu apvienības MA sanāksmes. 

Notikuši arī metodisko apvienību pieredzes apmaiņas braucieni - uz A.Eglīša 

Ļaudonas vidusskolu, Lubānas vidusskolu, Vestienas pamatskolu, Valmieras Pārgaujas 

ģimnāziju, uz Anikšķiem, Lietuvā u.c. 

Notikuši izglītojoši semināri izglītības iestāžu vadītājiem par aktuāliem mācību un 

audzināšanas darba organizācijas un vadības jautājumiem. Pirmsskolas izglītībā regulāri tika 

organizētas Metodiskās dienas, iepazīstot Madonas novada un kaimiņu novadu pirmsskolas 

izglītības iestādes un apgūstot savstarpējo pieredzi.  

Ar Madonas novada pašvaldības finansējumu noorganizēti 22 profesionālās pilnveides un 

tālākizglītības kursi par pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, notikušas apmācības 

datorapmācībā, uzņēmējdarbībā, elektronisko dokumentu kārtošanā u.c. Kopējais dalībnieku 

skaits - 902.  

2013.gadā kā viena no izglītošanas prioritātēm bija datorprasmju pilnveide pedagogiem. 

Divas reizes gadā pedagogiem ir iespēja piedalīties Madonas Valsts ģimnāzijas metodiskajā 

dienā. Tāpat ir bijusi iespēja apmeklēt atklātās stundas Kalsnavas pamatskolā un Madonas 

Valsts ģimnāzijā. 

Pedagogi piedalījās arī profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā: 

2012./2013.m.g. iesaistījās 28 pedagogi, no tiem 18 ieguvuši 3.kvalitātes pakāpi, 9 ieguvuši 

2.kvalitātes pakāpi, bet 1 pedagogs 1.kvalitātes pakāpi. 

2013./2014.m.g. novērtēšanas procesā iesaistījušies 28 pedagogi, no tiem 2 pretendenti uz 

5.kvalitātes pakāpi, bet 6 uz 4.kvalitātes pakāpi. 

Sekmējot darbu ar talantīgajiem skolēniem, Madonas novada pašvaldības Izglītības 

nodaļa saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumu organizēja mācību priekšmetu 

olimpiādes Cesvaines, Ērgļu, Madonas, Lubānas, Varakļānu novadu apvienībai. Izglītības 

nodaļa sadarbībā ar Madonas novada mācību priekšmetu metodiskajām apvienībām 

2012./2013. mācību gadā organizēja 40 mācību priekšmetu olimpiādes un izzinošus 

konkursus novadu apvienības (Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu) 
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līmenī, kuros piedalījās 1334 vispārizglītojošo skolu 1.-12.klašu izglītojamie, t.sk. 962 skolēni 

no Madonas novada. 

  Madonas novadā tradicionāli tika organizēts īpašs mācību priekšmetu olimpiāžu 

uzvarētāju un viņu pedagogu godināšanas pasākums, kas notika 2. maijā Madonas kultūras 

namā. Pasākumā tika sveikti vispārizglītojošo, kā arī mūzikas un mākslas skolu 2012./2013. 

mācību gada olimpiāžu, konkursu, zinātniski pētniecisko darbu uzvarētāji un viņu pedagogi. 

Pavisam tika izsniegts 261 apbalvojums par iegūtajām godalgotajām vietām, kā arī izteikta 

pateicība 123 Madonas novada pedagogiem par ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem, 

sagatavojot tos mācību priekšmetu olimpiādēm. 

25 mūsu novada (Madonas Valsts ģimnāzijas, A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas, 

Madonas pilsētas 1. vidusskolas, Barkavas, Liezēres, Kalsnavas pamatskolas) 8.-12. klašu 

audzēkņi ir apliecinājuši savas spējas arī 19 valsts līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēs, 

iegūstot 7 godalgotas vietas. 14 novada 3. un 8.klašu skolēni piedalījušies reģiona olimpiādēs 

un izcīnījuši 5 godalgas.  

Īpaši augstus sasniegumus valsts līmenī - 1.pakāpes (zelta) medaļu ieguva Madonas 

Valsts ģimnāzijas 12.kl. skolēns Jānis Gruduls bioloģijā un 10.kl. skolēns Miķelis Dāvids 

Rikveilis ģeogrāfijā. Abi skolēni ļoti veiksmīgi startēja arī pasaules olimpiādēs - M. D. 

Rikveilis Kioto, Japānā un J.Gruduls Bernē, Šveicē, kur Latvijas komandas sastāvā ieguva 

bronzas medaļu. Augstus sasniegumus (1.vietu) ieguvusi arī Madonas Valsts ģimnāzijas 

komanda starptautiskajā Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) festivālā, rezultātā gūstot iespēju 

piedalīties SMU konkursā Londonā. 

  Vairāki skolēni ir parādījuši īpaši atzīstamus sasniegumus ne tikai 1 olimpiādē, bet arī 

vairākās. Piemēram, Madonas Valsts ģimnāzijas 8.klases skolēni Ieva Karpova un Māris 

Bazulis- 7 olimpiādēs, 12.kl.skolniece Z. Radžēle - 6, 11.kl. skolēns O.N.Mālnieks – 5 

mācību priekšmetu olimpiādēs. 

2013.gads arī interešu izglītības jomā ir bijis notikumu un aktivitāšu piesātināts. 

2013.gada martā Madonas kultūras namā tika rīkota konference „Latviešu pēdas Sibīrijā un 

tālajos Austrumos”, kurā piedalījās ap 200 cilvēki no Madonas, Balvu, Alūksnes reģioniem - 

to vidū represētie, skolu jaunatne, pedagogi. Maija mēnesī Madonā pulcējas interešu izglītības 

iestāžu direktori un pašvaldību interešu izglītības speciālisti (42) no visiem Latvijas 

reģioniem. Viņi tika iepazīstināti ar paveikto izglītības jomā, kā arī ar tiem specifiskajiem 

Madonas bērnu un jauniešu centra (BJC) interešu pulciņiem, kuri ir tikai Madonā. Novembrī 

Lazdonā norisinājās Latvijas 95.gadadienai un Lāčplēša dienai veltīts tūristu pārgājiens 

sacensības, kurās piedalījās 19 komandas no visas Latvijas. 

Madonas BJC ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Vidzemes plānošanas reģiona 

finansiālu atbalstu ir īstenojis projektu „Tiksimies dziesmā un dejā”, kura ietvaros skolēnu 

koru diriģentiem un tautisko deju kolektīvu vadītājiem notika vairāki izglītojoši semināri, 

pieredzes apmaiņas brauciens, kā arī aprīļa mēnesī Varakļānos Dziesmu diena Madonas 

reģiona 2.-4. un 5.-9.klašu koriem, kurā piedalījās vairāk nekā 350 dalībnieki), bet Madonas 

pilsētas sporta centrā notika tautas deju kolektīvu skate – konkurss ar vairāk nekā 500 

dalībniekiem.  

Visa gada garumā norisinājās projekta „Ar prieku uz priekšu” aktivitātes. Projekts tiek 

īstenots sadarbībā ar biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” programmas 

„Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” ietvaros. Tika organizēta 

diennakts nometne, kā arī radošas aktivitātes, praktiski darbi, lekcijas un semināri, tikšanās ar 

psihologiem, sociāliem pedagogiem. Projektā iesaistījušies 40 bērni un jaunieši, kā arī viņu 

ģimenes. 

Jaunatnes pasākumus aktīvi organizē un koordinē Madonas novada jauniešu dome, 

kura darbojas jau 5 gadus. Jūlijā notika 2. Madonas Jauniešu dienas. Aprīlī notika Jauniešu 

pavasara forums -„Kafija ar politiķiem”, bet septembrī „Madonas novada Jauniešu forums”, 

kuros tika risinātas novada jaunatnei aktuālās problēmas. 

2013.gadā tika organizēts un no pašvaldības budžeta finansēts Madonas novada 

izglītības programmu projektu konkurss, atbalstīti 13 projekti no iesniegtajiem 34 projektiem 
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(kopējais finansējums 3000,00 latu). Projektu īstenošanas gaitā neformālā izglītība nodrošināta 

17 dažādās programmās 1038 dalībniekiem.  

2013.gada aprīlī tradicionāli notika Cesvaines, Madonas, Lubānas, Varakļānu novadu 

apvienības 20 skolēnu – mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību laureātu 

apmaiņas brauciens uz Lejassaksijas Federālās zemes Vaijes pagastu Vācijā. Savukārt, šī paša 

gada oktobrī tika nodrošināta Vaijes skolēnu delegācijas uzņemšana (izmitināšana, 

programmas izstrāde, realizācija) Madonas novadā. 

Izglītības nodaļa organizējusi interešu izglītības un profesionālās ievirzes programmu 

izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei komisijas darbu, Madonas novada pašvaldības 

pedagoģiski medicīniskās komisijas un Madonas novada izlaiduma klašu skolēnu atbrīvošanai 

no mācību gada beigās noteiktajiem pārbaudes darbiem komisijas darbību. 

Pedagoģiski medicīniskā komisija darbojās regulāri visu gadu, sniedza konsultācijas 

izglītības iestādēm, bērnu vecākiem par nepieciešamo atbalstu izglītojamajiem ar mācīšanās 

grūtībām un citām speciālām vajadzībām, veicinot šo bērnu integrēšanos vispārējās izglītības 

iestādēs. 2013. gadā Madonas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdēs 

izvērtēts 59 izglītojamo veselības stāvoklis. No izvērtētajiem bērniem 46 ieteiktas speciālās 

izglītības programmas (t.sk. 18 pirmsskolas izglītības programmas un 28 pamatizglītības 

programmas).13 gadījumos ieteikta ilgstoši slimojošu bērnu izglītošanās mājās.  

2013.gadā Madonas novada pašvaldības komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts 

noteiktajiem pārbaudes darbiem par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi, 

pamatojoties uz MK noteikumiem un iesniegtajiem medicīnas speciālistu atzinumiem, 

atbrīvoja no valsts pārbaudījumiem 17 vispārizglītojošo skolu skolēnus (12 izglītojamos no 

9.klases valsts pārbaudes darbiem par pamatizglītības ieguvi un 5 izglītojamos no 12.klases 

valsts pārbaudes darbiem par vispārējās vidējās izglītības ieguvi). 

 Madonas novada izglītojamajiem, viņu vecākiem un pedagogiem ir pieejami izglītības 

psihologa pakalpojumi, un kā rāda apkopotie dati, šī iespēja ir tikusi aktīvi izmantota: 

individuālās konsultācijas personām (~ 20 konsultācijas mēnesī), psiholoģiska konsultēšana 

grupām (audzināšanas stundas klasēs) ~ 4 mācību stundas mēnesī. Izglītības psihologs ir 

piedalījies vecāku sapulcēs skolās (~ 2 tikšanās mēnesī), nolasītas 4 lekcijas skolotājiem. 

Izglītības psihologs ir noteicis 74 respondentiem izglītojamā atbilstību izglītības programmas 

apguvei, veicot Vudkoka-Džonsona tests, savukārt 5 respondentiem ir veikts Minhenes 

funkcionālās attīstības diagnostikas tests. Ir tikuši sagatavoti 79 atzinumu sagatavošana, kā arī 

sniegtas konsultācijas karjeras izvēles jautājumos (grupās) – 2 konsultācijas mēnesī, 

individuāli – 10 konsultācijas. 

Madona novada vispārizglītojošajās skolās visiem 3.-12.klašu skolēniem tika 

nodrošinātas kompleksās pusdienas (1. un 2.klasei tās atmaksā valsts). Pašvaldība ir 

turpinājusi pilnveidot atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem un ar 2013.gada 2.septembri 

no pašvaldības budžeta tika daļēji finansēta arī ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana 

pirmsskolu audzēkņiem, paredzot katram audzēknim četrdesmit santīmus produktu iegādei 

par apmeklējuma dienu. 

Novada pašvaldība ir nodrošinājusi arī skolēnu nokļūšanu izglītības iestādē ar skolēnu 

autobusu vai sabiedrisko transportu. Ceļa izdevumus ir apmaksāti arī tiem skolēniem, kas 

mācās Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošajās skolās, bet ir deklarēti citās 

administratīvajās teritorijās. Madonas novada teritorijā deklarētajiem skolēniem apmaksā ceļa 

izdevumus, ja viņi apmeklē profesionālās ievirzes vai interešu izglītības iestādi. 
Ar 2013./2014. mācību gadu spēkā stājās grozījumi Izglītības likuma 12.pantā. 

Saskaņā ar jauno, spēkā esošo regulējumu tika noteikti kādus mācību līdzekļus finansē no 

valsts budžeta līdzekļiem, kādus no pašvaldības budžeta līdzekļiem, un kādus iegādājas 

vecāki. 2013.gada augustā pašvaldība piešķīra papildus finansējumu 12500,00 latu mācību 

līdzekļu iegādei no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

Pedagogu darba samaksai tiek piešķirta valsts mērķdotācija, izmantojot modeli „nauda 

seko skolēnam”, šis modelis sevi neattaisno situācijā, kad samazinās bērnu skaits. Līdz 

2012.gada 1.septembrim pedagogu darba samaksa tika nodrošināta veicot valsts 

mērķdotācijas pārdali, kad no novada lielākajām skolā finansējums tika novirzīts skaitliski 
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mazākajām skolām. Ar 2012.gada 1.septembri arī pašvaldība piešķirt finansējumu pedagogu 

darba samaksai pamatizglītības programmas īstenošanai, tas ir tādēļ, ka arī lielajās skolās 

samazinoties bērnu skaitam mazāka ir arī valsts mērķdotācija. 2013.gadā vispārizglītojošo 

skolu pedagogu darba samaksai no pašvaldības budžeta tika piešķirti vairāk kā 30000,00 latu.  

Veikta valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) administrēšana Madonas novada 

izglītības iestādēm (lietotāju kontu izveide sistēmā, to administrēšana, lietotāju apmācība, 

izglītojamo datu bāzes pārbaude, pedagogu tarifikāciju veidošana, statistikas pārskatu izveide 

– skolu konsultēšana u. c.). Nodrošināts darbs valsts pārbaudes darbu sistēmā (VPIS). 

Nodrošināta skolu stingrās uzskaites dokumentācijas izsniegšana, uzglabāšana, atskaites 

sagatavošana. Administrēti pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem. 

 

 

11. SPORTA DZĪVE 
  

 2013.gadā Madonas novadā notikuši 24 novada čempionāti un 7 kausu izcīņas 

dažādos sporta veidos, kuros piedalījušies 2675 dalībnieki, kā populārākos var minēt florbolu, 

volejbolu, pludmales volejbolu, ielu basketbolu, smagatlētika, futbolu, orientēšanās sportu,  

makšķerēšanu, šaušanu, distanču slēpošanu un galda spēles. 

Sporta un atpūtas bāzē „Smeceres sils” teritorijā notikušas 4.novada pašvaldības 

darbinieku sporta spēles, kurās piedalījās 12 pagastu un pilsētas komandas, sacenšoties 12 

sporta veidos. 

 Pašvaldību sporta bāzēs notikušas 54 valsts un starptautiska mēroga sacensības 

futbolā, basketbolā, volejbolā, florbolā, šaušanā, distanču slēpošanā, biatlonā, motosportā, 

autosportā, BMX riteņbraukšanā, velosportā, karatē sportā, orientēšanās sportā, skeitbordā 

kuras atbalstīja pašvaldība gan organizatoriski, gan finansiāli – piemēram, Pasaules un 

Eiropas čempionāti ziemas orientēšanās sportā, „Skandināvijas kauss – 2013” distanču 

slēpošanā,  Baltijas kauss enduro krosā, Latvijas kausa posms BMX, Latvijas čempionāti un 

kausu izcīņas biatlonā un distanču slēpošanā, Latvijas kausa izcīņa šaušanā, Latvijas 

čempionāts florbolā, Latvijas jaunatnes čempionāti basketbolā, volejbolā, futbolā, 

Ziemeļaustrumu reģionālā līga futbolā, starptautiskais rallijreids “ Latvianbaja” un 

“Tropfireids” apvidus automašīnām,  „Samuraj Cup 2013” – karatē sportā, Vidzemes reģiona 

sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,  „ZZ čempionāts” skolu komandām. 

 Aronas, Barkavas, Ošupes, Mētrienas, Ļaudonas, Madonas pilsētas pārvaldes ir 

bijušas aktīvākās, organizējot sporta pasākumus pagastu teritorijā un piedaloties novada 

organizētajos sporta pasākumos. 

 2013.gadā pašvaldība ir sniegusi finansiālu atbalstu 22 Latvijas pieaugušo, junioru un 

jauniešu izlases dalībniekiem  - vieglatlētikā, motosportā, karatē sportā, orientēšanās sportā, 

distanču slēpošanā, veterānu sportā, smagatlētikā, šaušanā, biatlonā, kuri piedalījās Pasaules 

un Eiropas sacensībās, kā arī sporta spēļu komandām , kuras piedalās valsts mēroga 

sacensībās florbolā, basketbolā, futbolā, volejbolā, hokejā. 

 2013.gada jūlijā, Ventspilī, notika Latvijas Jaunatnes Vasaras Olimpiāde, kurā 

piedalījās arī 36 Madonas novada pašvaldības sportisti, izcīnot 4 medaļas – vieglatlētikā, 

BMX riteņbraukšanā un basketbolā. Pirmo reizi Latvijas Olimpiāžu pastāvēšanas vēsturē, 

Madonas novads piedalījās ar divām sporta spēļu komandā – basketbolā zēniem un volejbolā 

meitenēm. 

 Madonas novada sportisti ar panākumiem piedalījušies Latvijas čempionātos 

vieglatlētikā, distanču slēpošanā, biatlonā, orientēšanās sportā, motosportā, smagatlētikā, 

skvošā, šaušanā, Latvijas sporta veterānu (senioru) 50.sporta spēlēs. 

 Madonas reģionālā skolēnu spartakiāde, kurā piedalījušās 27 skolas, četrās vecuma 

grupās ir notikusi 9 sporta veidos, divās vecuma grupās uzvarēja Madonas pilsētas 

1.vidusskola un divās vecuma grupā Madonas Valsts ģimnāzija. 

Madonas pilsētas sporta centrā, gan starptautiska, gan valsts un novada mēroga sacensības ir 

notikušas 176 reizes. 
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Tradicionāli ir noticis „Sporta laureāts 2013”, kurā godināti tika 105 labākie sportisti, 

treneri, pašvaldības, sporta veterāni, sporta spēļu komandas un sporta atbalstītāji. 

Ir uzsākti un 2014.gadā turpināsies projekti sporta būvju infrastruktūras attīstībai 

Madonas pilsētā, Ošupes, Kalsnavas, Barkavas pagastos. 

Sporta un atpūtas bāzē „Smeceres sils” ir notikušas 35 starptautiskas, valsts mēroga, 

Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas un Madonas novada pašvaldības organizētās 

sacensības distanču slēpošanā, biatlonā, ziemas un vasaras orientēšanās sportā, BMX 

riteņbraukšanā, velosportā, rollerslēpošanā, skeitbordā. 

 „Smeceres sila” sporta un atpūtas bāzē, 2013.gadā pabeigti šādi  objekti, starta un 

finiša  tiesnešu māja, starta nojume BMX trasē, paplašināts stāvlaukums sacensību dalībnieku 

un skatītāju ērtībām. Uzsākta un turpināsies mototrases izveide, kurā būs iespējas organizēt 

plaša mēroga sacensības motokrosā. 2014.gadā turpināsies infrastruktūras sakārtošana sporta 

un atpūtas bāzē “ Smeceres sils”. 

  Madonas pilsētas kartinga trasē ir pabeigta asfalta seguma uzklāšana 1060 metru 

garumā, labiekārtots stāvlaukums, kas ļauj organizēt augsta līmeņa sacensības kartingā un 

motorsportā. Rekonstruētajā trasē notikušas jau 7 sacensības. 

Piešķirot finansējumu, panākta vienošanās par Latvijas čempionāta minirallijā, ziemas 

un vasaras posmu organizēšanu Madonas novadā 2014.gadā.  

 

 

 

12. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA  
 

12.1. Sociālie pakalpojumi 2013.gadā 

 

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā Madonas novadā nodrošina 

piecas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijas _ Barkavas pansionāts, Dzelzavas 

pansionāts ar struktūrvienību Dienas centrs, Ļaudonas pansionāts, Madonas pansionāts un 

Bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrs „Ozoli”. 

2013.gadā ar Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu Madonas novada 

pansionātos ievietotas 21 persona. 

Dzelzavas pansionāta struktūrvienība Dienas centrs nodrošina saturīgu brīvā laika 

pavadīšanu dažādām iedzīvotāju grupām. 

Sociālais dienests organizē un nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu pensijas vecuma 

personām, personām ar funkcionāliem traucējumiem. Klientu aprūpi Madonas pilsētā un 

Kalsnavas pagastā nodrošina Mobilās aprūpes brigādes. 

2013.gadā Sociālais dienests ir nodrošinājis aprūpes mājās pakalpojumu 110 novada 

iedzīvotājiem. Par sociālo aprūpi mājās klienti veic līdzmaksājumu, 50% apmērā 

līdzmaksājumu veic maznodrošinātās personas, bet trūcīgās personas no līdzmaksājuma ir 

atbrīvotas. 

Līdz 2013.gada maijam 6 personas bez noteiktas dzīvesvietas tika nodrošinātas ar Nakts 

patversmes pakalpojumu. 

 

12.2. Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem 2013.gadā 

 

      Sociālajā dienestā strādā psihologs, kas ir liels atbalsts gan sociālajā, gan bāriņtiesas 

darbā. 

      Pārskata gada laikā ar sociālā darbinieka atzinumu 65 novada bērni, kas cietuši no 

prettiesiskām darbībām, ir saņēmuši valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju. Dzīvesvietā 

rehabilitāciju saņēmuši 20 bērni, bet institūcijā – 45 bērni. 

      Sadarbībā ar Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu tiek nodrošinātas Mobilā veselības 

aprūpes centra ārstu speciālistu konsultācijas. 
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      Regulāras nodarbības notiek aizbildņu un audžuģimeņu atbalsta grupai. 

     2013.gadā darbu uzsāka starpprofesionāļu komanda darbam ar problēmģimenēm un viņu 

bērniem. 

 

12.3. Sociālais darbs ar pilngadīgām personām 2013.gadā 

 

     Pārskata gada laikā sociālie darbinieki apsekojuši un snieguši konsultācijas 3308 klientu 

dzīvesvietās. 

     Sociālie darbinieki noslēguši 1395 vienošanās par līdzdarbības pienākumu veikšanu un 

iesaistīšanos sociālo problēmu risināšanā. 

     Sociālo darbinieku motivēti 4 klienti ir ārstējušies no alkohola atkarības Minesotas 

programmā. 

Sociālie darbinieki regulāri piedalās dažādos apmācību kursos un semināros, 

papildinot savas zināšanas un paaugstinot kvalifikāciju.     

 

12.4. Trūcīgo personu skaits un izmaksātie pabalsti 2013.gadā 

 

PĀRVALDE Trūcīgo 

personu 

skaits 

 

Izmaksāts 

GMI 

pabalsts  

(Ls) 

Izmaksāts 

dzīvokļa 

pabalsts 

(Ls) 

Izmaksāti 

pārējie 

pašvaldības 

pabalsti 

(Ls) 

Izmaksāti 

pabalsti 

kopā 

(Ls) 

ARONA 213 11674 4650 5706 22030 

BARKAVA 111 1851 1650 3374 6875 

BĒRZAUNE 226 7767 4600 4029 16396 

DZELZAVA 132 1011 3300 8617 12928 

KALSNAVA 153 6225 3000 4322 13547 

LAZDONA 125 3319 2745 3302 9366 

LIEZĒRE 138 6389 2300 4990 13679 

ĻAUDONA 143 1489 1500 4160 7149 

MĀRCIENA 163 4196 3155 3415 10766 

MĒTRIENA 103 5278 2750 2738 10766 

OŠUPE 125 8136 2500 2910 13546 

PRAULIENA 190 10653 1800 6675 19128 

SARKAŅI 134 4270 2742 6863 13875 

VESTIENA 79 4999 1650 1822 8471 

MADONA 801 51974 17789 46020 115783 

KOPĀ 

NOVADĀ 

2836 129232 56131 108941 294304 
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13. BĀRIŅTIESAS DARBS  
 

 Madonas novada bāriņtiesas (turpmāk – bāriņtiesa) kā Madonas novada pašvaldības    

izveidotas aizbildnības un aizgādnības iestādes darbība nodrošināta visos Madonas novada 

pagastos un Madonas pilsētā. Bāriņtiesa darbojas saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 

domes 2009.gada 9.septembrī apstiprināto nolikumu un Bāriņtiesu likumu, prioritāri 

nodrošinot bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.  

 2013.gadā bāriņtiesa pieņēmusi 196 lēmumus, no tiem  12 ir vienpersoniski 

bāriņtiesas locekļu lēmumi gadījumos, kad dzīves apstākļu pārbaudes laikā vai kā citādi 

atklājies, ka bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos un bērna turpmākā 

atrašanās ģimenē vai aizbildņa ģimenē var apdraudēt viņa pilnvērtīgu attīstību.  

 

 2013.gada lēmumu sadalījums pa darbības jomām 

Pieņemto lēmumu skaits, no tiem: 196 

bērnu aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana, par prasības 

sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu 

56 

lēmumi pēc tiesas pieprasījuma (par aizgādības un saskarsmes 

tiesību noteikšanu) 

8 

lēmumi adopcijas lietās 2 

lēmumi aizbildnības lietās  46 

lēmumi lietās par bērnu ievietošanu institūcijās, uzturēšanās 

izbeigšanu, atļauju bērniem uzturēties pie vecākiem vai radiniekiem 

20 

lēmumi audžuģimeņu lietās (par statusa piešķiršanu, bērnu 

ievietošanu audžuģimenē) 

11 

viesģimenes statusa piešķiršana 2 

lēmumi lietās par bērnu nodošanu citas personas aprūpē 17 

aizgādnība personām ar ierobežotu rīcībspēju un mantojumam 12 

bērna mantas pārvaldība 11 

sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas 

pārtraukšana un atjaunošana 

9 

bērnu uzvārda maiņa  2 

   

 Uz 2014.gada 1.janvāri ārpusģimenes aprūpē atrodas 114 novada bērni, no tiem: 

audžuģimenēs - 13, aizbildņu ģimenēs – 76,  ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijās – 25. 

 Novadā ir 21 audžuģimene, kurās 2013.gada beigās uzturas 48 bērni no visiem 

Latvijas reģioniem, savukārt 3 mūsu novada bērni uzturas audžuģimenē ārpus mūsu novada.  

 Bāriņtiesas uzraudzībā ir 36 aizgādnības lietas personām ar ierobežotu rīcībspēju un 5 

mantojumiem. 

 2013.gadā pagastos izdarīti 1500 apliecinājumi, kas juridiskā spēka ziņā pielīdzināmi 

notariālajam apliecinājumam. 
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14. DZIMTSARAKSTU NODAĻAS DARBS 

14.1. Pamatinformācija 

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa izveidota pamatojoties uz Madonas novada 

Domes 29.10.2009.lēmumu Nr.13.9. Dzimtsarakstu nodaļa ir Madonas novada pašvaldības 

izveidota un padotībā esoša iestāde, kas nodrošina Pašvaldībai nodoto autonomo un Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos paredzētā kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju un uzdevumu 

izpildi civilstāvokļa aktu reģistrēšanā, kā arī citu Pašvaldības deleģēto jautājumu risināšanai.  

Dzimtsarakstu nodaļā strādā trīs darbinieki: vadītājs, vadītāja vietnieks un dzimtsarakstu 

speciālists.  

No 1.novembra dzimtsarakstu nodaļa atrodas jaunās telpās Raiņa ielā 12, Madona, 

Madonas novads. Ir nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

Dzimtsarakstu nodaļas pamatfunkcija ir civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana, kā 

arī civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fonda veidošana, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Dzimtsarakstu nodaļā 2013.gadā reģistrēti 237 dzimšanas fakti, 398 miršanas fakti, 90 

laulības; izsniegtas 179 atkārtotas dzimšanas apliecības, 31 atkārtota laulības apliecība, 44 

atkārtotas miršanas apliecības; izsniegti 43 izraksti no dzimšanas reģistra, 69 izziņas no 

laulības reģistra, 68 izraksti no miršanas reģistra; izsniegtas 19 izziņas par laulības 

noslēgšanas dokumentu pārbaudi; pēc citu dzimtsarakstu nodaļu pieprasījuma 66 dzimšanas 

reģistri, 18 laulības reģistri un 7 miršanas reģistri ievadīti vienotajā Civilstāvokļa aktu 

reģistrācijas informācijas sistēmā CARIS; pieņemti 193 paternitātes atzīšanas iesniegumi; 

izdarītas 75 laulības reģistros atzīmes par laulības šķiršanu; izdarīti 38 reģistros ierakstu 

papildinājumi vai labojumi; sagatavotas lēmuma pieņemšanai 10 vārda, uzvārda, tautības 

ieraksta maiņas lietas, sagatavoti 233 citi dokumenti nosūtīšanai, pieņemti izskatīšanai 158 

citi dokumenti. 

14.2. Bērnu dzimšanas statistika 

 Dzimtsarakstu nodaļā 2013.gadā reģistrēti 237 jaundzimušie – 118 zēni un 119 

meitenes, tai skaitā 219 Madonas novada, 18 citu novadu bērni, kas ir par 25 bērniem novadā 

vairāk, nekā pagājušā gadā. Visvairāk jaundzimušo reģistrēti Madonas pilsētā – 68, Kalsnavas 

pagastā –19, Barkavas un Sarkaņu pagastos -18. Vismazāk jaundzimušo reģistrēts Ošupes 

pagastā – 3.  

 Laulībā dzimuši 34,2 %, atzīta paternitāte 57,8 %, nav ieraksta par tēvu 8 %. Viena 

māte no bērna atteikusies. Trīs bērni dzimuši nedzīvi. 

 79,3 % dzimuši ģimenēs, kurās vecāki ir latvieši, 20,7 % bērni dzimuši jauktā ģimenē. 

Desmit mammas bērna dzimšanas brīdī ir bijušas nepilngadīgas. Reģistrēti 7 dvīņu pāri. Maija 

mēnesī ir bijusi visaugstākā dzimstība, kopš novada izveidošanas – 31 jaundzimušais. 

Dzimšanas reģistrācija  (novada iedzīv.)
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14.3. Laulību reģistrācija 

 2013.gadā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 90 laulības, t.sk. 10 

laulības reģistrētas baznīcā (3 Barkavas Svētā Staņislava Romas katoļu draudzē, 3 Madonas 

Romas katoļu draudzē, 3 Madonas ev-luteriskajā draudzē, 1 Bērzaunes ev-luteriskajā 

draudzē), kas ir par 4 laulībām mazāk, nekā 2012.gadā.  

 Pirmajā laulībā ir stājušies 74,4 %, otrajā – 21,7 %, trešajā – 2,8 %, ceturtajā – 1,1 % 

jaunlaulāto. 72,2 % laulību gadījumu vīrs ir vecāks par sievu.  
 

 

 

Laulības šķiršana 

 2013.gadā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā izdarītas 75 atzīmes par laulības 

šķiršanu, kas ir par 7 mazāk, nekā iepriekšējā gadā. Ilgākā laulība bija noslēgta 1975.gadā, 

īsākā -2012.gadā. 69,8 % šķirto laulību, šķirtas pie zvērinātiem notāriem, 30,2 % tiesā. 

 

Reģistrēto laulības šķiršanu skaits pa gadiem 

 
 

  

Atzīme par laulības šķiršanu 
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14.4. Miršana 

 

 2013.gadā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 398 miršanas gadījumi 

t.sk. 337 mūsu novada iedzīvotāji, kas ir par 3 cilvēkiem mazāk nekā pagājušajā gadā, un 61 

no citām pašvaldībām. Miruši 160 vīrieši un 177 sievietes (Madonas novada iedzīvotāji). 

Nāves cēlonis 59% gadījumos ir asinsrites sistēmas slimības, 16.5 % - ļaundabīgi audzēji, 6. 

% - vecums. Divi iedzīvotāji miruši 101 gada vecumā.  

 

 

 
 

 

Demogrāfiskās situācijas izmaiņas novadā pa gadiem  

Gads 
Iedzīvotāju skaits 

gada sākumā 
Dzimušo skaits Mirušo skaits Starpība 

2009 28 139 215 391 -176 

2010 27 878 204 338 -134 

2011 27 601 190 331 -141 

2012 27 664 194 340 -146 

2013 27228 219 337 -118 

 

 

  

Miršanas fakta reģistrācija (novada iedzīv.)
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Demogrāfiskā situācija novada teritoriālajās vienībās 2013.gadā 

Pašvaldības teritorija 
Dzimušo 

skaits 

Mirušo 

skaits 
Starpība 

Madona 68 111 -43 

Aronas pagasts 10 16 -6 

Barkavas pagasts 18 19 -1 

Bērzaunes pagasts 13 20 -7 

Dzelzavas pagasts 9 21 -12 

Kalsnavas pagasts 19 25 -6 

Lazdonas pagasts 4 8 -4 

Liezēres pagasts 12 16 -4 

Ļaudonas pagasts 15 18 -3 

Mārcienas pagasts 9 14 -5 

Mētrienas pagasts 10 7 3 

Ošupes pagasts 3 11 -8 

Praulienas pagasts 7 24 -17 

Sarkaņu pagasts 18 17 1 

Vestienas pagasts 4 6 -2 

Bez noteiktas dzīves vietas  4  

Kopā: 219 337 -118 

 
 

Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

2014.gadā plānots realizēt projektu Ident. Nr.13-05-LL15-L413101-000011 „Aprīkojuma 

iegāde Laulību ceremonijas nama telpām” iesniegumu, kas tika iesniegts Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā”” ietvaros. Piešķirtais finansējums LVL 10422.00. Projekta īstenošanas 

termiņš līdz 30.09.2014. 

 
Detalizēti statistikas dati iegūstami mājas lapā www.madona.lv 
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15. TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRA DARBĪBA 
 

Nodrošinātas tūrisma informācijas centra darbības pamatfunkcijas:  
 apkopota un sistematizēta informācija par Madonas novada tūrisma un atpūtas 

piedāvājumu;  

 sniegta informācija par Madonas novada tūrisma, atpūtas un sporta piedāvājumu, 

tai skaitā pildītas uzziņu dienesta funkcijas;  

 sniegta informācija par Latvijas tūrisma un atpūtas piedāvājumu;  

 uzturēta aktuāla Madonas novada tūrisma piedāvājuma datubāze portālā 

www.madona.lv/turisms (latviešu, krievu, angļu, vācu un lietuviešu valodās); 

 sagatavotas un nosūtītas ziņas par aktualitātēm novada atpūtas un tūrisma 

piedāvājumā; ziņas publicētas vietējos, reģionālajos un nacionālajos medijos; 

 organizēta suvenīru tirdzniecība.  

 

Tūrisma pieprasījumu veicinošo pasākumu organizēšana:  
 sagatavota dalība un pārstāvēts Madonas novads 3 starptautiskajās tūrisma 

izstādēs: „Balttour 2013” Rīgā; Tartu Igaunijā un Pleskavā Krievijas Federācijā. 

 noorganizēts kultūrtūrisma pasākumu cikls „Praktiskās dzīves gudrību skola 

2013”, kopskaitā 14 pasākumi;  

 līdzdalība „ Pasaules un Eiropas kausa un čempionāta ziemas orientēšanās sportā” 

organizēšanā; 

 noorganizēta Madonas novada Velo diena; 

 noorganizēts Amatnieku tirgus Madonas pilsētas svētku ietvaros; 

 noorganizēta Pleskavas (Krievijas Federācija) tūrisma aģentūru vizīte Madonas 

novadā;  

 līdzdalība starptautiskās uzņēmējdarbības izstādes „Mūsu uzņēmēji – jūsu 

Ziemassvētku priekam organizēšanā; 

 noorganizēta Vaijes (Vācija) delegācija uzņemšanas programma Latvijā un Vācijā. 

 

Madonas novada tūrisma piedāvājumu popularizējošie izdevumi:  

 izdoti „Madonas novada tūrisma ceļveži 2013” latviešu, angļu un krievu valodās;  

 izdota brošūra “Gleznainās Latvijas virsotnes” latviešu un igauņu valodās; 
 sagatavota informācija kartei „Senās dabas svētvietas Vidzemē”, karte izdota 

latviešu, angļu, krievu valodās; 

 sagatavota publikācija par gardēžu piedāvājumu Latvijas avīzes tematiskajam 

tūrisma  žurnālam; 

 sagatavota publikācija par skolēnu ekskursiju vietām laikrakstam” Izglītība un 

kultūra”; 

 sagatavota informācija par novadu Lauku ceļotāja izdevumam „Lauku labumi”.  

Sagatavoti un uzstādīti Madonas novada tūrisma piedāvājumu popularizējošie vides 

objekti:  
 rediģēta informācija uz tūrisma stendiem Madonā un Bērzaunes pagastā ; 

 Madonas pilsētā uzstādīti objektu virzienrādītāji. 

Madonas novada tūrisma pakalpojumu kvalitātes un konkurētspējas kāpināšanas 

pasākumi:  
 noorganizētas 4 tūrisma pakalpojumu sniedzēju tikšanās sanāksmes; 

 noorganizēts tūrisma pakalpojumu sniedzēju pieredzes brauciens uz Ludzas 

novadu. 

Gaiziņkalna virsotnes sakopšanas darbu organizēšana: 

 koordinēta komunikācija par jauna torņa būvniecības iespējām 

 koordinēti Gaiziņkalna torņa būvgružu izvešanas un sakopšanas darbi; 
 izgatavotas un uzstādītas takas informācijas un marķējuma zīmes. 

 

http://www.madona.lv/turisms
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16. PASĀKUMI IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBAS VEICINĀŠANĀ PAR 

PAŠVALDĪBAS DARBĪBU UN VIŅU IESPĒJĀM PIEDALĪTIES 

LĒMUMU APSPRIEŠANĀ 
 

Saziņā ar iedzīvotājiem 2013.gadā Madonas novada pašvaldība turpināja izmantot 

pašvaldības pārziņā  esošos resursus, kā arī citas iespējas: 

- pašvaldības informācijas avoti  

2013.gadā iznāca septiņi pašvaldības informatīvā  izdevuma „Madonas novada Vēstnesis” 

numuri astoņu līdz divpadsmit lappušu apjomā. Gada nogalē tika veikts iepirkums par 

izdevuma iespiešanu, kā rezultātā turpmākos trīs gadus "Madonas novada Vēstnesi" drukās 

tipogrāfija "Erante".    

Informācija tiek sniegta arī pašvaldības mājas lapā www.madona.lv. Sasaukti pašvaldības 

nodaļu vadītāji, lai noskaidrotu viedokļus, un uzsākts darbs pie jaunas mājas lapas izveides. 

Turpina sniegt informāciju e-pasta vēstules ar ziņām no pašvaldības.  

- sanāksmes un tikšanas  

Ņemot vērā pašvaldības vēlēšanu priekšvēlēšanu laiku, nenotika tradicionālās gada atskata 

tikšanās ar iedzīvotājiem. Tikšanās ar iedzīvotājiem domes deputāti rīkoja individuāli.   

Iedzīvotāji izmantoja iespēju piedalīties domes sēžu un komiteju darbā.  

- citu plašsaziņas līdzekļu izmantošana  

Saskaņā ar noslēgto līgumu Madonas novada pašvaldība izmantoja sadarbību ar Vidzemes 

televīziju, sižetus pārraidot Reģionālajā televīzijā, LTV1 un LTV7 kanālā.  

- sociālie tikli  

Madonas novada pašvaldība turpināja paust informāciju populārākajos sociālajos tiklos – 

twitter.com un draugiem.lv.  

Operatīvākai un nepastarpinātākai saziņai ar iedzīvotājiem Madonas novada pašvaldība aicina 

izmantot tiešo kontaktu ar deputātiem vai administrācijas pārstāvjiem, proti, izmantot mājas 

lapā pieejamos amatpersonu un speciālistu mobilos tālruņu numurus vai e-pasta adreses!    

 

 

17. IEDZĪVOTĀJU UN JURIDISKO PERSONU LĪDZDALĪBA 

PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS 

DOKUMENTU IZSTRĀDĒ, APSPRIEŠANĀ UN PILNVEIDOŠANĀ 
 

Pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 2010. gada 28.decembra lēmumu 

„Par Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadiem izstrādes uzsākšanu” 

(prot.Nr.25, p.5) tika izstrādāts un 2013.gada 16.jūlijā ar Madonas novada pašvaldības domes 

lēmumu Nr.425 (protokols Nr.15,11.p.) apstiprināts Madonas novada Teritorijas plānojums 

2013.-2020 gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.15 „Madonas novada teritorijas 

plānojuma 2013-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā 

daļa ”. 

 Madonas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam tika izstrādāts Eiropas Sociālā 

fonda finansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/038 „Madonas novada 

pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros. 

Laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, „Stars” un „Madonas novada Vēstnesis”, kā arī 

pašvaldības mājas lapā www.madona.lv tika publicēti paziņojumi par minēto attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu, kā arī iedzīvotāji tika informēti par sabiedrības 

līdzdalības iespējām. 

 Lai iedzīvotājus informētu par Madonas novada teritorijas plānojuma izstrādi, kā arī 

saņemtu iedzīvotāju priekšlikumus dokumentu izstrādei un izprastu sabiedrības redzējumu 

Madonas novada tālākai attīstībai, tika organizētas sabiedrības informēšanas sanāksmes katrā 

Madonas novada pagastā un Madonas pilsētā. Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-

2025.gadiem 1.redakcijas izstrādes laikā tika saņemti 194 fizisko un juridisko personu 

iesniegumi par 269 zemes vienībām, kas apkopoti pārskata tabulā, kurā iekļauti visā teritorijas 

http://www.madona.lv/
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plānojuma izstrādes laikā saņemtie iesniegumi/priekšlikumi laika posmā no 2010.gada 

28.decembra. Pārskata tabulas ir pieejamas pašvaldības mājas lapā www.madona.lv sadaļā 

Madonas novada attīstības plānošanas dokumenti/ Madonas novada teritorijas plānojums 

2013-2025.gadam. 

Ar 2012.gada 31.oktobra lēmumu „Par Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-

2025.gadiem 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” 

(prot.Nr.23, p.75) publiskai apspriešanai tika nodota izstrādātā Madonas 43 novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2025.gadiem 1.redakcija. Publiskā apspriešana tika uzsākta 2012.gada 

29.novembrī un ilga līdz 2013.gada 20.janvārim. Tā izsludināšana notika laikrakstos „Latvijas 

Vēstnesis” (2012.gada 29.novembris, laidiens Nr.188) un Madonas rajona laikrakstā „Stars” 

(2012.gada 28.novembris). Informācija par teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedrisko 

apspriešanu tika ievietota arī Madonas novada informatīvajā laikrakstā „Madonas novada 

vēstnesis”, kā arī publicēts pašvaldības mājas lapā. Ar sabiedriskās apspriešanas materiāliem 

varēja iepazīties Madonas pilsētas Madonas novada pašvaldības ēkā Saieta laukumā 1, 

Madonā, novada visu pagastu pārvaldēs un pašvaldības mājas lapā www.madona.lv sadaļā 

Sabiedrības līdzdalība.  

Atsauksmes par Madonas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju līdz 2013.gada 

2.janvārim varēja iesniegt Madonas novada pašvaldībai (Saieta laukums 1, Madona, LV-

4801), pagastu pārvaldēs vai sūtot uz e-pastu dome@madona.lv. Tikšanās ar iedzīvotājiem 

(sabiedriskās apspriešanas sanāksmes) tika organizētas katrā novada pagastā un Madonas 

pilsētā laika posmā no 2013.gada 7.janvāra līdz 11.janvārim. Uz sabiedriskās apspriešanas 

sanāksmēm bija kopumā ieradušies 120 cilvēki. Lielākais sabiedriskās apspriešanas 

sanāksmju apmeklējums bija Aronas pagastā un Madonas pilsētā.  

Publiskās apspriešanas sanāksmes tika organizētas: 

Dzelzavas pagastā, Ošupes pagastā un Barkavas pagastā 07.01.2013.,Liezēres pagastā, Aronas 

pagastā un Sarkaņu pagastā 08.01.2013.,Mētrienas pagastā, Ļaudonas pagastā un Mārcienas 

pagastā 09.01.2013.,Vestienas pagastā, Kalsnavas pagastā un Bērzaunes pagastā 

10.01.2013.,Lazdonas pagastā, Praulienas pagastā un Madonas pilsētā 11.01.2013.. 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs piedalījās kopumā 120 iedzīvotāji. Sabiedriskās 

apspriešanas laikā tika saņemti 24 iesniegumi, kuros lielākā daļa izteica viedokli, kas jau bija 

iestrādāts teritorijas plānojuma pilnveidotajā redakcijā.  

Kopumā iedzīvotāju ieinteresētība teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas 

laikā vērtējama kā vidēja, ņemot vērā atsevišķu problēmjautājumu akcentēšanu 

(lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošana, garāžu teritorijas plānotā (atļautā) 

izmantošana un Madonas piepilsētas mazdārziņu teritoriju plānotā (atļautā) izmantošana un to 

administratīvās robežas), kas sastādīja lielāko daļu no saņemto iesniegumu kopskaita. 

 

 

 

Madonas novada pašvaldības izpilddirektors    Ā.Vilšķērsts 

http://www.madona.lv/
http://www.madona.lv/
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Pielikumi 
Pielikums Nr.1 

Vadības ziņojums 
 

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 

Reģ. Nr.  90000054572  

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV -4801 

 t.  64860090, fakss 64860079 , e-pasts:  dome@madona.lv  
 

 

VADĪBAS ZIŅOJUMS 

Madonā 

 
       Dokumenta datums ir tā 

       elektroniskās parakstīšanas laiks                                              Nr.MNP/2.1.3.1./14/1076 

 
 

Madonas novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un 2009.gada 

9.jūlijā apstiprināto novada pašvaldības nolikumu ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 

31.02.2013., un izmanto tās rīcībā esošos naudas līdzekļus saskaņā ar apstiprinātu budžetu 

likumā noteikto funkciju realizēšanas finansēšanai. 2013.gadā Madonas novada pašvaldība ir 

nodrošinājusi visu likumā noteikto funkciju realizēšanu un veikusi pasākumus, lai nodrošinātu 

pašvaldības funkciju garantētu realizēšanu nākotnē.  

Pārskata gadā darbu līdz 18.jūnijam turpināja 2009.gadā ievēlētais novada domes 

priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters un domes priekšsēdētāja vietnieki – Agris Lungevičs un 

Daiga Elga Ābola. 2013.gada 18.jūnijā darbu uzsāka 1.jūnija pašvaldību vēlēšanās ievēlētā 

novada dome, kas par domes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Andreju Ceļapīteru un par 

domes priekšsēdētāja vietnieku – Agri Lungeviču. Tāpat darbu turpināja pašvaldības 

izpilddirektors un pašvaldības administrācijas vadītājs Āris Vilšķērsts un novada finanšu 

nodaļas vadītāja Biruta Vindele.  

 

Novada pašvaldības pārvaldes struktūra un personāls 

Pašvaldības funkciju izpildi nodrošina pašvaldības domes izveidotās pārvaldes iestādes – 

pašvaldības administrācija, kas pilda vispārējās novada vadības funkcijas un sniedz 

pašvaldības pakalpojumus arī Madonas pilsētas iedzīvotājiem un 14 pagasta pārvaldes. Šīs 

iestādes ir reģistrētas kā nodokļu maksātāji, līdz ar to tās ir saimnieciski patstāvīgas domes 

apstiprinātā budžeta ietvaros. Pagasta pārvalžu vadītāji ir padoti pašvaldības izpilddirektoram, 

savukārt, pagastu teritorijā esošo pašvaldības iestāžu vadītāji – attiecīgās pagasta pārvaldes 

vadītājam. Madonas pilsētā esošo pašvaldības iestāžu vadītāji ir padoti pilsētas 

pārvaldniekam. Ir izveidotas arī četras novada mēroga iestādes – novada sociālais dienests un 

novada bāriņtiesa, kuru darbinieki strādā pilsētas un pagastu teritorijās, bet ir padoti tieši 

attiecīgās iestādes vadītājam, kā arī novada dzimtsarakstu nodaļa un novada būvvalde, kas 

administratīvi ir iekļautas pašvaldības administrācijā kā nodaļas, bet, pamatojoties uz 

attiecīgiem likumdošanas aktiem, savas funkcijas veic un lēmumus pieņem patstāvīgi.   

Novada pagastu pārvaldēs darbinieku skaita un atalgojuma normatīvs ir noteikts saskaņā 

ar algoritmu, kas ievērtē attiecīgā pagasta iedzīvotāju skaitu un budžeta apjomu, šādā veidā 

novēršot nepamatoti liela līdzekļu apjoma patērēšanu administratīvo funkciju veikšanai. 

Darba samaksas sistēma ir veidota, ņemot vērā likumā „Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” noteiktos ierobežojumus. 

Būtiskākie notikumi pārskata gadā. 
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Pārskata gadā pašvaldība turpināja aktīvu darbību papildus finansējuma piesaistīšanai un 

iepriekšējos gados uzsākto projektu realizēšanai. Vienlaicīgi notika darbs pie vairākiem 

desmitiem no dažādiem avotiem finansētu projektu realizācijas gan novada pagastos, gan 

Madonas pilsētā. Lielākie no tiem bija: Madonas pilsētas ielu rekonstrukcijas projekts, 

ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcijas projekti pagastos, Madonas pilsētas PII Saulīte 

rekonstrukcija.  Realizējot investīciju projektus un nodrošinot tiem finansēšanas noteikumos 

paredzēto līdzfinansējumu, turpināja palielināties pašvaldības kredītportfelis un līdz ar to arī 

pašvaldības saistību apmērs.  

Ir pabeigta novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde, lai nodrošinātu 

maksimāli lietderīgu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu tieši to pasākumu finansēšanai, 

kas vērsti uz sabiedrības akceptētu attīstības mērķu sasniegšanu. 

Pārskata gadā pašvaldība pieņēma lēmumu sākot ar 01.09.2013. novada pirmsskolas 

izglītības iestāžu audzēkņiem segt pusi no ēdināšanas izdevumu produktu izmaksu daļas .   

 

Turpmākā attīstība 

 

2014.gadā pašvaldība turpina darbu pie pārvaldes procesu optimizēšanas un 

administratīvo izdevumu samazināšanas esošo funkciju pildīšanai. Tiek paplašināts 

iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu klāsts un iespējas saņemt pakalpojumus, izmantojot 

elektroniskos saziņas līdzekļus, meklētas tālākas iespējas paplašināt atbalstu uzņēmējdarbībai 

novadā un veikti citi pasākumi, pārvaldes funkciju kvalitatīvai veikšanai. Tiek turpināta arī 

investīciju projektu realizācija – virkne ūdenssaimniecības attīstības projektu novada 

pagastos, Madonas pilsētas ielu rekonstrukcijas otrās kārtas projekti. 

Pēc pārskata perioda beigām, nav notikušas pārmaiņas, kas būtiski ietekmē pašvaldības 

finansiālo stāvokli.  

Pašvaldības manta nav ieķīlāta vai citādi apgrūtināta. 

 

 

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs  

Andrejs Ceļapīters 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Vilšķērsts 64860069 

aris.vilskersts@madona.lv 
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Pielikums Nr.2 
  
 

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Valmierā 

 

Nr.  PA5/2013 
 

Madonas novada pašvaldībai 

Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu 

 
Mēs esam veikuši Madonas novada pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2013. gada konsolidētā 

finanšu pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais 2013. gada finanšu pārskats ietver: 

 2013. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",  

 2013. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2013. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2013. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu Nr. 

1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu 

aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.  

 

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību finanšu pārskatus, kā 

norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgās sabiedrības nav konsolidēti šajā 

konsolidētajā finanšu pārskatā.  

Vadības atbildība par konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu 

Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas 

patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu 

Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība 

uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu 

izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. 

Revidentu atbildība 

 Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo konsolidēto 

finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, 

ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka 

konsolidētajā finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. 

 Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par konsolidētajā finanšu 

pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu 

profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu 

pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu 

konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt 

apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija 

ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības 

izvērtējumu, kā arī konsolidētā finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu. 

 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma izteikšanai. 
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Atzinums 

 Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 

Madonas novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2013. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu 

rezultātiem un naudas plūsmām 2013. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 

15.oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 

 

 

 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 
 Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2013. gadu, kas atspoguļots konsolidētā gada 

pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības 

ziņojumā un 2013. gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 
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Licence Nr. 134 

 

Judīte Jakovina 

Valdes locekle 

Zvērināta revidente 

Sertifikāts Nr. 105 

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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