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Integrētās teritoriju investīcijas 
5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām. 
Prioritārā projekta ideja:  Kārļa ielas pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve Sauleskalnā, Madonas novadā. 
Projekta idejas pamatojums:  
Revitalizēta degredētā teritorija ~7 Ha platībā, lai nodrošinātu piekļuvi 8 Sauleskalna ciema uzņēmumiem, kā arī novērstu lietus ūdeņu uzkrāšanos uzņēmumu teritorijās un jaunu investīciju ieplūšanu un 
darbavietu radīšanu šajā teritorijā. Labuma guvēji: SIA Baltic block, SIA Metalix, SIA Rats, SIA RDN, SIA EuroScandi auto. 
Projekta aktivitāšu pamatojums:  
Ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana smagā transporta kustībai degredētajā teritorijā, lai būtu kvalitatīva piekļuve pie ražošanas uzņēmumiem. 
Lietus notekūdeņu uztveršanas un novades sistēmas izbūve, nodrošinot teritorijas neapplūšanu lietus laikā.  
Teritorijas labiekārtošana jauna uzņēmuma investīciju piesaistei teritorijā. 
1. Kārļa ielas pārbūve un 

lietus ūdeņu novades 
sistēmas izbūve 
Sauleskalnā, Madonas 
novadā 

VTP.6. 

RV.6.5. 

U.6.5.1. 

R.305 

15, 65 € 922 202 
  
  
 

€ 138 
330 

€ 783 
872 

  Radītas 7 darbavietas, piesaistītas privātās 
investīijas 4 500 000 EUR. 
Veikta Kārļa ielas pārbūve un izbūvēta lietus 
ūdeņu novades sistēma Sauleskalna ciemā, 
Madonas novadā. 

06.2016 1 gads Madonas 
novada 
pašvaldība 
 

5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām.  
Prioritārā projekta ideja: Madonas šoseja- Saukas purvs A11 Ceļa pārbūve  Barkavas pagastā.  
Projekta idejas pamatojums: Projekts nepieciešams, lai izveidotu asfaltēta ceļa pieslēgumu kūdras rūpnīcai, pievadot to degredētai teritorijai. Revitalizētu degredētu teritoriju ~20 ha. Labuma guvēji: SIA 
‘’Saukas Kūdra’’. 
Projekta aktivitāšu pamatojums: Pašvaldībai piederoša ceļa pārbūve, lai nodrošinātu tā atbilstību pie ceļa esošo uzņēmumu vajadzībām  
2. Madonas šoseja- Saukas 

purvs A11 
(posmu ~1500 m 
garumā) pārbūve 
Barkavas pagastā, 
uzklājot asfaltētu ceļa 
segumu. 

  € 680 435 € 102 
066 

€ 578 
369 

  Piesaistītas privātās investīcijas 2 200 000 EUR, 
radītas 8 darbavietas. 
Pārbūvēts pašvaldībai piederošs autoceļš. 

06.2016 2 gadi Madonas 
novada 
pašvaldība 
 

5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām.  
Prioritārā projekta ideja: Madonas biznesa attīstības centra izveide, pārbūvējot degeradētu ēku. 
Projekta idejas pamatojums:  
Nepieciešams radīt apstākļus, lai sekmētu un veiciinātu jaunu uzņēmumu radīšanu Madonas novadā, nodrošinot tos ar pirmsinkubācijas pakalpojumiem, kā arī attīstīt vieglo rūpniecību, IT sektoru un attālinātā 
darba iespējas. Pašvaldības īpašumā atrodas degradēta ēka, kas ir bijusī poligrāfijas rūpnīca. Projekta ietvaros ēku paredzēt pārbūvēt par biznesa attīstības centru.  
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Projekta aktivitāšu pamatojums:  
Iegādāties un pielāgot ēku Saieta laukumā 2a, Madonā biznesa attīstības centram. Ēkas pārbūve nepieciešama, lai telpas būtu piemērotas tai paredzētajai darbībai katrā stāvā ražošanas un investīciju piesaistei. 
Izveidot biznesa attīstības centru 3 stāvos. 1. stāvā attīstot pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumus Madonas novada jaunajiem uzņēmējiem. 2.stāvā izvietot vieglās rūpniecības uzņēmumus . 3. stāvā 
nodrošināt vidi IT apmācību un uzņēmumu darbībai. 
3. Madonas biznesa 

attīstības centra izveide 
Saieta laukumā 2a, 
Madonā. 

VTP.6. 

RV.6.5. 

U.6.5.1. 

R.305 

17, 62 € 1 585 
882  
 

€ 237 
882 

€ 1 348 
000 

  Radītas 60 jaunas darbavietas, piesaistītas 
privātās investīcijas 600 000 EUR. 
Izveidots biznesa attīstības centrs, pārbūvējot 
ēku Saieta laukumā 2a, Madonā. 

06.2016 4 gadi Madonas 
novada 
pašvaldība 
 

5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām.  
Prioritārā projekta ideja: Smilšu ielas un Avotu ielas Madonā pārbūve, izbūvējot piekļuves ceļu uzņēmumiem. 
Projekta idejas pamatojums: Infrastruktūras izbūve (ceļš, ūdensvads, kanalizācija) Avotu un Smilšu ielā, Madonā, lai piesaistītu investīcijas. Labuma guvēji SIA Junge, SIA Scandibus.  
Projekta aktivitāšu pamatojums: Smilšu ielas un Avotu ielas Madonā asfaltbetona seguma pārbūve un izbūve, lai nodrošinātu piekļuvi uzņēmumiem. 
4. Smilšu un Avotu ielas 

pārbūve, izbūvējot 
piekļuves ceļu 
uzņēmumiem 

VTP.6. 

RV.6.5. 

U.6.5.1. 

R.305 

15, 65 € 400 000 
 

€ 60 000 € 340 
000 

  Piesaistītas privātās investīcijas  2 000 000 EUR, 
radītas 12 darbavietas. 
Pārbūvēta Smilšu iela un Avotu iela Madonā, kas 
nodrošina piekļuviuzņēmumiem. 

06.2016 2 gadi Sadarbības 
partneris: 
SIA Madonas 
ūdens 

5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām.  
Prioritārā projekta ideja:  
Industriālās zonas un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonā, Saules ielā 68, revitalizējot degradēto teritoriju 10 Ha platībā.  
Projekta idejas pamatojums:  
Madonā ir nepieciešams izveidot labiekārtotu teritoriju, lai piesaistītu tiešās investīcijas un radītu jaunas darbavietas Madonas novadā. Paredzēts izbūvēt labiekārtotu teritoriju ar publisko ceļu tīklu un vajadzīgo 
infrastruktūru, lai pēc tam to atklātas izsoles ceļā varētu piedāvād potenciālajiem investoriem. Labuma guvēji: LPKS Latraps. 
Projekta aktivitāšu pamatojums: Nodrošināt  pašvaldības īpašumā esošu pieejamu teritoriju industriālās zonas izveidei. 
Teritorijā Madonā, Saules ielā 68, nepieciešams izbūvēt infrastruktūru (ūdensvads, kanalizācija, elektrība), lai nodrošinātu uzņēmējus ar komunikācijām. Tāpat nepieciešams izbūvēt publisku pievedceļu 
potenciālajām industriālajām teritorijām un atpirkt nekustamos īpašumus, lai varētu īsteno projekta aktivitātes.  
Jāpārbūvē teritorijā esošā ēka, piemērojot to rūpniecības vajadzībām ienākošajiem investoriem. 
5. Industriālās zonas un 

uzņēmējdarbības 
infrastruktūras izveide 
Madonā, Saules ielā 68, 
revitalizējot degradēto 
teritoriju 10 Ha platībā.  
 

VTP.6. 

RV.6.5. 

U.6.5.1. 

R.305 

15, 16, 17, 
62, 65 

€ 2 114 
324  

€ 317 

148 

€ 1 797 
176 

  Radītas 24 darbavietas, piesaistītas privātās 
investīcijas 3 500 000 EUR. 
Revitalizēta degradētā teritorija Madonā, Saules 
ielā 68. 

09.2017 3 gadi Madonas 
novada 
pašvaldība 
Sadarbības 
partneri: 
SIA Madonas 
Ūdens 

5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām.  
Alternatīvā projekta ideja: Ceļu izbūve uz dārzeņu audzēšanas uzņēmumiem Barkavā 
Projekta idejas pamatojums: Infrastruktūras izbūve investīciju piesaistei. 
Projekta aktivitāšu pamatojums: Asfaltbetona seguma izbūve, lai nodrošinātu piekļuvi Siltumnīcām un citiem lauksaimniecības uzņēmumiem. 
6.  Ceļu izbūve uz dārzeņu 

audzēšanas 
uzņēmumiem Barkavā 

VTP.6. 

RV.6.5. 

U.6.5.1. 

R.305 

15, 65 € 334 557 
 

€ 50 184 € 284 
373 

  Piesaistītas privātās investīcijas  2 000 000 EUR, 
radītas 12 darbavietas 

01.2017 2 gadi Sadarbības 
partneri: 
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SIA Barkvas 
enerģija 

 
3.3.1.SAM palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām 
Prioritārā projekta ideja: Publisko ceļu izbūve uz kokapstrādes uzņēmumiem Bērzaunē. 
Projekta idejas pamatojums:  
Ceļu pārbūve, lai nodrošinātu piekļuvi uzņēmumiem: SIA Latvāņi, SIA Turbo AK, KS Gaiziņš. Ceļi atrodas industriālā teritorijā un ir funkcionālais savienojums ar Valsts ceļiem.  
Projekta aktivitāšu pamatojums:  
Ceļa izbūve ar asfaltbetona segumu, nodrošinot nestspēju smagajam autotransportam visu sezonu laikā. 
7 Publisko ceļu izbūve uz 

kokapstrādes 
uzņēmumiem Bērzaunē. 

VTP.6. 

RV.6.5. 

U.6.5.1. 

R.305 

15, 65 € 653 058
  
 

€ 97 958 €  555 
100 

  Piesaistītas privātās investīcijas 4 000 000 EUR, 
radītas 4 darbavietas. 
Pārbūvēts pašvaldības autoceļš. 

09.2016 1 gads Madonas 
novada 
pašvaldība 
Sadarbības 
partneri: 
 

3.3.1.SAM palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām 
Alternatīvā projekta ideja: Ceļa un stāvlaukumu izbūve Smeceres Silā, Madonas novadā 
Projekta idejas pamatojums: Asfatbetona ceļa seguma izbūve uz tūrisma objektiem, lai nodrošinātu tūristu plūsmu un investīciju piesaisti teritorijai. 
Projekta aktivitāšu pamatojums: Asfaltbetona seguma izbūve, lai nodrošinātu piekļuvi viesnīcu un atpūtas kompleksam Smeceres silā. 
8 Ceļa un stāvlaukumu 

izbūve Smeceres Silā, 
Madonas novadā 

VTP.6. 

RV.6.1. 

U.6.1.1. 

R. 259, 

R.304 

15, 65 € 1 000 
000 

€ 150 
000 

€ 850 
000 

  Piesaistītās privātās investīcijas 1 000 000 EUR, 
radītas 20 darbavietas. 

06.2017 2 gadi Sadarbības 
partneri: 
SIA 
Specprojekts 

 
2.1.1.SAM: uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās. 
Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt stabilu ātra bezvadu interneta tīkla pārklājumu visā novadā un tā pieejamību. 
9 Ātrgaitas interneta 

pārklājuma 
nodrošināšana un 
bezvadu piekļuves 
punktu ierīkošana 
Madonas novada 
teritorijā 
 

VTP.1. 
RV1.1. 
U.1.1.4. 

R.21, 
VTP.1. 
RV.2.1. 
U.2.1.1. 

R.69 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~1300000) 

 

    1) Izvietotas 22 jaunas WiMax bāzes stacijas 
Madonas novadā.  
2) Nodrošināta brīva piekļuve elektroniskiem 
sakariem (interneta pieslēguma pieejamība) ar 
vienādiem nosacījumiem visā Madonas novada 
teritorijā. 
(Mājsaimniecību skaits laukos, kurām pieejami 
platjoslas piekļuves pakalpojumi ar vismaz 30 
Mb/s datu pārraides ātrumu) 

2016 2 gadi  

2.2.1.SAM: nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību. 
Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt pietiekamu datu apmaiņas ātrumu strādājot ar pašvaldības iestāžu datoriem tiešsaistē. 
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10 Datu apmaiņas 
uzlabošana starp 
pašvaldības iestādēm 

VTP.3. 
RV.3.1. 

R.123. 

 atbilstoši 
iepirkuma
m 
(~30000) 

    Pas valdī bas iesta de s un starp ta m ierī kots 
ieks e jais datortī kls. 

2016 2 gadi VARAM 

4.4.1.SAM: attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā. 
Prioritārā projekta ideja: ETL uzlādes infrastruktūras izveide 
11 ETL uzlādes 

infrastruktūras izbūve 
VTP.6. 
RV.6.5. 
U.6.5.1. 

R.306 

 Atbilstoši 
iepirkuma
m (~10 
0000) 

10%    1) Sadarbībā ar SM izstrādāts ETL uzlādes 
infrastruktūras plāns 
2) Izbūvēti ETL uzlādes punkti 

2015 3 gadi Madonas 
novada 
pašvaldības, 
Attīstības 
nodaļa 

6.3.1.SAM: palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti. 
12 Valsts reģionālo 

autoceļu pārbūve 
reģionālās mobilitātes 
palielināšanai, uzlabojot 
valsts reģionālos 
autoceļus 

VTP.1.   
RV.2.1.   
U.2.1.1.   

R.68, 
VTP.2.   
RV.6.1.   
U.6.1.1.   
R.261 

      Uzturēta prasība kvalitatīvas valsts autoceļu 
infrastruktūras nodrošināšanai uzņēmējdarbības 
attīstībai un pakalpojumu (uz novada centru) 
pieejamībai 

2016 5 gadi Madonas 
novada 
pašvaldība 

12.1. Autoceļa P30 Cēsis-
Vecpiebalga-Madona 
posma no Madonas 
novada robežas līdz 
Madonas pilsētai 
31,523km garumā 
pārbūve 

  -  -  Pārbūvēts autoceļš P30 Cēsis-Vecpiebalga-
Madona posma no Madonas novada robežas līdz 
Madonas pilsētai 31,523km garumā (asfalta segas 
konstrukcijas atjaunošana) 

Atbilstoši Valsts 
autoceļu 
sakārtošanas 
programmai 2014.-
2020.gadam 

LR 
Satiksmes 
ministrija, 
VAS 
„Latvijas 
valsts ceļi”  

12.2. Autoceļa P37 Pļaviņas 
(Gostiņi) – Madona – 
Gulbene posmos no 
Madonas novada 
robežas Pļaviņu pusē 
līdz Madonas pilsētai un 
no Madonas pilsētas līdz 
Madonas novada 
robežai Gulbenes pusē 
57,197km garumā 
pārbūve. 

   -  -  Pārbūvēts autoceļš P37 Pļaviņas (Gostiņi) – 
Madona – Gulbene posmos no Madonas novada 
robežas Pļaviņu pusē līdz Madonas pilsētai un no 
Madonas pilsētas līdz Madonas novada robežai 
Gulbenes pusē 57,197km garumā (asfalta segas 
konstrukcijas atjaunošana). 

Atbilstoši Valsts 
autoceļu 
sakārtošanas 
programmai 2014.-
2020.gadam 

LR 
Satiksmes 
ministrija, 
VAS 
„Latvijas 
valsts ceļi” 

12.3 Autoceļa P84 Madona – 
Varakļāni posmā no 
Madonas pilsētas līdz 
Madonas novada 

       Pārbūvēts autoceļš P84 Madona – Varakļāni 
posmā no Madonas pilsētas līdz Madonas novada 
robežai 31,856km garumā (asfalta segas 
konstrukcijas atjaunošana) 

2016 5 gadi LR 
Satiksmes 
ministrija, 
VAS 
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robežai 31,856km 
garumā pārbūve 

„Latvijas 
valsts ceļi” 

12.4 Autoceļa P82 
Jaunkalsnava – Lubāna 
posmā no Jaunkalsnavas 
līdz autoceļam P84 
Madona – Varakļāni 
pārbūve 

       Pārbūvēts autoceļš P82 Jaunkalsnava – Lubāna 
posmā no Jaunkalsnavas līdz autoceļam P84 
Madona – Varakļāni 36,9km garumā (asfalta segas 
konstrukcijas izbūve) 

2016 5 gadi LR 
Satiksmes 
ministrija, 
VAS 
„Latvijas 
valsts ceļi” 

13 Valsts vietējo autoceļu 
pārbūve vai autoceļa 
virsmas apstrāde 
reģionālās mobilitātes 
palielināšanai, uzlabojot 
valsts vietējos autoceļus 

VTP.1.   
RV.2.1.   
U.2.1.1.   

R.68, 
VTP.2.   
RV.6.1.   
U.6.1.1.   
R.261 

      Uzturēta prasība kvalitatīvas valsts autoceļu 
infrastruktūras nodrošināšanai uzņēmējdarbības 
attīstībai un pakalpojumu (uz novada centru) 
pieejamībai 

2016 5 gadi Madonas 
novada 
pašvaldība 

13.1. Autoceļa V868 Meirāni – 
Degumnieki posmā no 
Degumniekiem līdz 
autoceļam V560 
Gaigalava – Kvāpāni – 
Degumnieki 4km 
garumā pārbūve  

   -  -  Pārbūvēts autoceļš V868 Meirāni – Degumnieki 
posmā no Degumniekiem līdz autoceļam V560 
Gaigalava – Kvāpāni – Degumnieki 4km garumā 
(asfalta segas konstrukcijas izbūve) 

2016 5 gadi  

13.2 Autoceļa V560 Gaigalava 
– Kva pa ni – Degumnieki 
posma  no autocel a V868 
Meira ni – Degumnieki 
lī dz Madonas novada 
robez ai 6,4km garuma  
pārbūve 

   -  -  Pa rbu ve ts autocel s  V560 Gaigalava – Kva pa ni – 
Degumnieki posma  no autocel a V868 Meira ni – 
Degumnieki lī dz Madonas novada robez ai 6,4km 
garuma  (asfalta segas konstrukcijas izbu ve) 

2016 5 gadi  

13.3 Autoceļa V841 Madona 
(Lazdona) - Ļaudona – 
Jēkabpils posmā no 
Lazdonas līdz Ļaudonai 
12,7km garumā pārbūve 
 

       Pārbūvēts autoceļš V841 Madona (Lazdona) - 
Ļaudona – Jēkabpils posmā no Lazdonas līdz 
Ļaudonai 12,7km garumā (asfalta segas 
konstrukcijas izbūve) 

2016 5 gadi  

13.4 Autoceļa V881 Bērzaune 
– Tomēni – Gaiziņkalns 
11,6km garumā pārbūve 

       Pārbūvēts autoceļš V881 Bērzaune – Tomēni – 
Gaiziņkalns 11,6km garumā (asfalta segas 
konstrukcijas izbūve) 

2016 5 gadi  

13.5 Autoceļa V884 Madona – 
Zalgauska – Viesiena – 

       Pa rbu ve ts autocel s  V884 Madona – Zalgauska – 
Viesiena – Vestiena posma  no Vestienas lī dz 

2016 5 gadi  



6 
 

N.p.k. Projekta nosaukums Atbilstība 
vidējā 
termiņa 
prioritātēm 

Papildinātī
ba ar 
citiem 
projektiem 
(norādīt 
projekta 
Nr.p.k.) 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) Projekta plānotie darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika 
posms 

Atbildīgais 
par projeka 
īstenošanu 
(sabiedrības 
partneris) 

Pašvaldī
bas 
budžets 

ES fondu 
finansēju
ms  

Privātais 
sektors 

Citi 
finansēj
uma 
avoti  

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācij
as ilgums 

Vestiena posma  no 
Vestienas lī dz autocel am 
V881 Be rzaune – 
Tome ni – Gaizin kalns 
6,25km garuma  pārbūve 

autocel am V881 Be rzaune – Tome ni – Gaizin kalns 
6,25km garuma  (asfalta segas konstrukcijas 
izbu ve) 

13.6 Autoceļa V880 Bērzaune 
– Viesūnēni – Zīdiņi 
13,5km garumā pārbūve 

       Pārbūvēts autoceļš V880 Bērzaune – Viesūnēni – 
Zīdiņi 13,5km garumā (grants segas konstrukcijas 
atjaunošana) 

2016 5 gadi  

13.7 Autoceļa V898 Ja n ukalns 
– Veckalsnava 7,8km 
garuma  pārbūve 

       Pa rbu ve ts autocel s  V898 Ja n ukalns – Veckalsnava 
7,8km garuma  (grants segas konstrukcijas 
atjaunos ana) 

2016 5 gadi  

13.8 Autoceļa V875 
Pievedceļš Praulienai 
posmā no Praulienas 
līdz autoceļam P62 
Krāslava – Preiļi – 
Madona (Madonas 
apvedceļš) 1,1km 
garumā pārbūve 

       Pārbūvēts autoceļš V875 Pievedceļš Praulienai 
posmā no Praulienas līdz autoceļam P62 Krāslava 
– Preiļi – Madona (Madonas apvedceļš) 1,1km 
garumā (asfalta segas konstrukcijas izbūve) 

2016 5 gadi  

13.9 Autoceļa V863 Cesvaine 
– Aizkuja 5,3km garumā 
pārbūve 

       Pārbūvēts autoceļš V863 Cesvaine – Aizkuja 5,3km 
garumā (asfalta segas konstrukcijas izbūve) 

2016 5 gadi  

13.10 Autoceļa V874 Saikava – 
Trakši – Prauliena 7,7km 
garumā pārbūve 

       Pārbūvēts autoceļš V874 Saikava – Trakši – 
Prauliena 7,7km garumā (asfalta segas 
konstrukcijas izbūve) 

2016 5 gadi  

Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt kvalitatīvu autoceļu infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai un pakalpojumu (uz novada centru) pieejamībai. 
14 Pašvaldības lauku ceļu 

sakārtošana  publiskās 
ceļu infrastruktūras 
kvalitātes uzlabošanai 
lauku teritorijās, lai 
veicinātu 
uzņēmējdarbību un 
saglabātu apdzīvotību 

VTP.1.   
RV.2.1.   

U.2.1.1.   R.67 
VTP.2.   
RV.6.1.   
U.6.1.1.   
R.259 

 atbilstos i 
iepirkuma
m 
 

    Sakārtoti pašvaldības lauku ceļi novada lauku 
teritorijā, uzlabota to kvalitāte pēc to prioritātes 
saskaņā ar investīciju plāna pielikumu Nr.1. 

2016 5 gadi Madonas 
novada 
pašvaldība 

 
SM1 – “Gudra, spēcīga un patstāvīga ekonomika„ 
17 Prioritārā projekta ideja: Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradēto teritoriju, nodrošināt uzņēmējus ar nepieciešamo dzelzceļa infrastruktūru. Veicināt uzņēmējdarbību, konkurētspēju un 

nodarbinātības līmeņa palielināšanu. 
 Dzelzceļa kravu 

pārkraušanas termināļa 
 

VTP.1. 

 atbilstos i 
iepirkumam 
(~5 

    1) Nodros ina ta iespe ja piesaistī t Madonas novada 
un apka rt esos o kaimin u novadu uzn e mumus, kas 2016 5 gadi 

Madonas 
novada 
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N.p.k. Projekta nosaukums Atbilstība 
vidējā 
termiņa 
prioritātēm 

Papildinātī
ba ar 
citiem 
projektiem 
(norādīt 
projekta 
Nr.p.k.) 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) Projekta plānotie darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika 
posms 

Atbildīgais 
par projeka 
īstenošanu 
(sabiedrības 
partneris) 

Pašvaldī
bas 
budžets 

ES fondu 
finansēju
ms  

Privātais 
sektors 

Citi 
finansēj
uma 
avoti  

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācij
as ilgums 

būvniecība Madonas 
pilsētā -tehniskā 
projekta izstrāde un 
ieviešana 

RV.2.1. 
U.2.1.1. 

R.66, 
VTP.2. 
RV.6.1. 
U.6.1.1. 
R.265 

000 000) 

 
nodarbojas ar lauksaimniecī bas, derī go izrakten u 
un kokmateria lu log istiku, ka  arī  ikdienas prec u 
log istiku (pa rtikas un saimniecī bas prec u). 
2) Radī ti prieks noteikumi eksporta iespe ju 
paplas ina s anai. 
3) Attī stī ts dzelzcel a infrastruktu ras pakalpojums. 
4) Jaunradī tas darbavietas. 

pašvaldība, 
Uzņēmējdar
bības 
atbalsta 
nodaļa 
(UAN) 

18 Prioritārā projekta ideja:  Veicināt uzņēmējdarbības attīstību un jaunu, konkurētspējīgu uzņēmumu radīšanu. 
 

Madonas Biznesa centra 
izveide – koncepcijas 
izstrāde 

VTP.1. 
RV.1.1. 
U.1.1.1. 

R.1 

 

atbilstos i 
iepirkuma
m 
(~1 0000
00) 
 

    1)Veikta vietas izve le, esos a s infrastruktu ras 
sta vokl a inventariza cija, sasta dī ta ta me. 
2)Izstra da ts Biznesa un industria la  parka 
attī stī bas pieda va jums uzn e me jiem. 
3)Iega da ts, iznoma ts vai piesaistī ts ī pas ums 
Biznesa un industria la  parka izveidei. 
4)Veikta esos a s infrastruktu ras pa rbu ve un 
jaunas izbu ves, teritorijas labieka rtos ana parka 
darbī bas nodros ina s anai atbilstos i inovatī vas, 
konkure tspe jī gas uzn e me jdarbī bas vides 
standartiem. 
5)Parka teritorijas un infrastruktu ras uzture s ana. 
6)Jauna ko tehnolog iju ievies ana un izmantos ana 
uzn e me jdarbī ba . 
7)Inova ciju attī stī s ana. 
8)Jaunu ideju realize s anas iespe jas. 
9)Izveidotas jaunas darbavietas. 

2016 5 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
UAN, 
komersanti 

19 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt iestāžu, uzņēmumu un objektu ērtu un ātru sasniedzamību un atpazīstamību. Sakārtot novada infrastruktūru. 
19.1 Informatīvās 

infrastruktūras 
izveidošana 

VTP.1. 
RV.2.1. 
U.2.1.1. 

R.71 

 

atbilstoši 
iepirkumam 

(~200000) 

 

    1)Izstrādāts norādņu un stendu dizains.  
2) Sagatavotas un uzstādītas norādnes (stendi) uz 
uzņēmumiem, viensētām, ielām, iestādēm un 
tūrisma objektiem novadā. 
3)Uzņēmumu un iestāžu reklāmiespēju 
paplašināšanās. 
4)Tūrisma attīstība. 

2016 2 gadi Madonas 
novada 
pašvaldība, 
UAN 

19.2 Apdzīvoto centru, 
viensētu, novada zīmju 
atjaunošana pie to 
administratīvajām 
robežas 

VTP.1. 
RV.1.3. 
U.1.13.1. 
R.37, 
VTP.6. 
RV.6.4. 
U.6.4.2. 
R.298 

 

atbilstos i 
iepirkumam 

(~100000) 
 

    1)Atjaunotas novada un apdzī voto vietu zī mes. 
2)Veidots pievilcī ga un sakopta novada te ls. 
3) Tu ristu plu smas vieta s uzsta dī ti virzienra dī ta ji. 

2016 2 gadi Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
TIC 
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N.p.k. Projekta nosaukums Atbilstība 
vidējā 
termiņa 
prioritātēm 

Papildinātī
ba ar 
citiem 
projektiem 
(norādīt 
projekta 
Nr.p.k.) 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) Projekta plānotie darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika 
posms 

Atbildīgais 
par projeka 
īstenošanu 
(sabiedrības 
partneris) 

Pašvaldī
bas 
budžets 

ES fondu 
finansēju
ms  

Privātais 
sektors 

Citi 
finansēj
uma 
avoti  

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācij
as ilgums 

20 Prioritārā projekta ideja:  Piesaistīt novadam investorus un attīstīt novada ekonomiku. 
 Potenciālo investīcijas 

objektu piedāvājuma 
sagatavošana un 
investoru piesaiste 

VTP.1. 
RV.2.1. 
U.2.1.3. 

R.81, R.83 

 atbilstos i 
iepirkuma
m 
(~6000) 
 

    1)Izveidota potencia lo investī cijas objektu 
datuba ze un regula ra ta s aktualiza cija. 
2)Izveidota un publice ta novada rekla ma 
potencia lajiem investoriem, t.sk. izmantojot 
Madonas novada G IS.  

2016 2 gadi Madonas 
novada 
pašvaldība, 
UAN 

21 Prioritārā projekta ideja:  Ierīkot ekoproduktu tirgus laukumu ar tirdzniecībai nepieciešamo infrastruktūru Madonas pilsētā. 
 Amatnieku un 

ekoproduktu tirgus 
Madonā izveide 

VTP.1. 
RV1.3. 
U.1.3.3. 

R.59 

 atbilstoši 
iepirkumam 
(~320000) 

 

    1)Izbu ve ts segta tipa tirgus lauksaimniecī bas un 
amatniecī bas produkcijas tirdzniecī bai  
2) Nodros ina ta iespe ja viete jiem raz ota jiem 
pa rdot savu raz oto produkciju un viete jiem 
iedzī vota jiem iega da ties viete jo produkciju. 
3) Rekla mas iespe ju paplas ina s ana s viete jiem 
raz ota jiem. 
4) Tirdzniecī bas izaugsme.  
5) Jaunu darbavietu radī s ana. 

2016 2 gadi Madonas 
novada 
pašvaldība, 
UAN, 
komersanti 

22 Prioritārā projekta ideja: Attīstīt uzņēmējdarbības vidi, sniegt atbalstu vietējo uzņēmēju attīstībai, jaunu uzņēmumu radīšanai un konkurētspējas celšanai. 
 Uzņēmējdarbības 

nodaļas kapacitātes 
stiprināšana 

VTP.1. 
RV.2.2. 
U.2.2.2. 

R.91 

14 200000     1)Nodros ina ta juridiska s un cita veida 
informatī va s palī dzī bas pieejamī ba novada 
mazajiem un vide jiem uzn e me jiem.  
2)Uzn e me jdarbī bas vides aktivize s ana, 
me rk tiecī gi veikti uzn e me ju atbalsta pasa kumi. 

2016 5 gadi Madonas 
novada 
pašvaldība 

23 Prioritārā projekta ideja: Atbalstīt uzņēmējdarbības iniciatīvu, studējošos novada jauniešus, un veicināt nepieciešamo speciālistu piesaisti novada uzņēmumos un iestādēs. 
 Uzņēmējdarbības 

atbalsta fonda 
izveidošana 

VTP.1. 
RV.1.1. 
U.1.1.4. 
R.23 

13 100000     1)Izveidots atbalsta instruments 
uzn e me jdarbī bas uzsa ks anai. 
2) Izveidots atbalsta instruments novada 
tautsaimniecī bai nepiecies amo specia listu 
piesaistei. 
3) Izveidotas prakses vietas studentiem novada 
uzn e mumos, iesta de s. 
4)Piesaistī ti studenti un jaunies i novadam. 
5)Paplas ina tas jaunies u darba iese jas novada , un 
veicina ta ekonomiska  aktivita te novada . 

2016 

5 gadi 

Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
UAN, 
komersanti 

24 Prioritārā projekta ideja: Veicināt komersantu sadarbību un ražošanas attīstību. 
 Ogu, augļu, dārzeņu 

pārstrādes ceha izveide 
VTP.1. 
RV1.2. 
U.1.2.1. 
R.28 

 atbilstos i 
iepirkumam
(~500000) 

 

    1) Izveidots lauksaimniecī bas produktu 
pa rstra des cehs. 
2) Radī tas darbavietas. 
3) Veicina ta novada socia li ekonomiska  
stabilita te. 

2016 3 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
UAN, 
komersanti 

25 Prioritārā projekta ideja: Atjaunot un attīstīt Gaiziņkalnu kā nacionālo un novada simbolu, tūrisma un sporta objektu. 
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N.p.k. Projekta nosaukums Atbilstība 
vidējā 
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prioritātēm 
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sektors 
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as 
datums 

Projekta 
realizācij
as ilgums 

 Gaiziņkalna kā 
nacionālas nozīmes 
reprezentatīva, 
kultūrvēsturiska un 
dabas objekta attīstības 
koncepcijas izstrāde un 
realizēšana 

VTP1. 
RV.1.3. 
U.1.3.2. 

R.50 

 atbilstos i 
iepirkumam 
(~1000000) 

 

    

1)Izstrādāts Gaiziņkalna attīstības projekts. 
2)Uzbūvēts jauns skatu tornis, veikta teritorijas 
labiekārtošana un infrastruktūras izveide. 
3)Attīstīta sporta un atpūtas infrastruktūra. 

2016 5 gadi Madonas 
novada 

pašvaldība, 
pašvaldība 

sadarbībā ar 
DAP, TIC 
VARAM, 

ERAF, 
LEADER  

LIFE 
26 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt tūrisma informācijas pieejamību ikvienam un veicināt tūrisma nozares attīstību. Paplašināt tūrisma informācijas nodošanu kaimiņvalstīs un Eiropā. 
 Tūrisma informācijas 

centru tīkla izveide 
novadā 

VTP.1. 
RV1.3. 
U.1.3.2. 

R.49 

 atbilstoši 
iepirkumam 

(~800000) 

    1) Uzbu ve ts tu risma informa cijas centrs Madona  
2) Izveidots un uzture ts diennakts tu risma 
informa cijas vietn u tī kls. 
3) Paplas ina ta tu risma informa cijas siste ma un 
ta s pieejamī ba.  
4) Veicina ta zal a  un dabas tu risma attī stī ba 
Latvija . 5) Radī tas jaunas darbavietas. 

2016 5 gadi Madonas 
novada 
pašvaldība, 
TIC 

27 Prioritārā projekta ideja:  Izveidot atraktīvu, interaktīvu, atpazīstamu un modernu Madonas novada tēlu. 
 Madonas novada tēla 

veidošana 
VTP.1. 
RV.4.2. 
U.4.2.1. 

R.190 

10.; R.222. atbilstoši 
iepirkumam 

(~50000) 
 

    1)Pie Madonas novada robez as atjaunotas novada 
zī mes un uzsta dī ts novada karogs (pie 
autocel iem). 
2)Izstra da ta, izgatavota, uzsta dī ta lielforma ta 
vides rekla ma pozitī visma zī me  pie autocel iem, 
t.sk., tu risma objektiem, uzn e mumiem vai citu 
objektu tuvuma . 
3)Uzn emts video un ievietots publiska  tī kla  
novada popularize s anai. 
4)Izmantotas modernākās tehnoloģijas un 
metodes PR kampaņu veidošanā un reklāmā (t.sk. 
Twitter, Facebook, Youtube, draugiem.lv utml.) 
 
 
 

  Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Kultūras 
nodaļa un 
Tūrisma 
informācijas 
centrs (TIC), 
sabiedrisko 
attiecību 
speciālists 

28 Prioritārā projekta ideja: Attīstīt mazo lidlauku infrastruktūru, tūrismu un veicināt novada sasniedzamību. 
 Mazo lidlauku izveide, 

atjaunošana un 
attīstīšana kā 
uzņēmējdarbības formu 
atbalsta instruments 

VTP.1. 
RV2.1. 
U.2.1.1. 
R.74, 
VTP.2. 
RV.6.1. 

 

atbilstoši 
iepirkumam 
(~3000000) 

    1)Saglaba ti un attī stī ti novada  esos ie un veidoti 
jauni mazie lidlauki -Praulienas, Os upes, 
Kalsnavas pagastos.  
2) Attī stī ta maza  avia cija.  
3) Paplas ina tas novada sasniedzamī bas iespe jas.  
4) Paplas ina ta tu risma pakalpojumu pieejamī ba.  

2016 5 gadi Madonas 
novada 
pašvaldība, 
PPP 
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N.p.k. Projekta nosaukums Atbilstība 
vidējā 
termiņa 
prioritātēm 

Papildinātī
ba ar 
citiem 
projektiem 
(norādīt 
projekta 
Nr.p.k.) 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) Projekta plānotie darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika 
posms 

Atbildīgais 
par projeka 
īstenošanu 
(sabiedrības 
partneris) 

Pašvaldī
bas 
budžets 

ES fondu 
finansēju
ms  

Privātais 
sektors 

Citi 
finansēj
uma 
avoti  

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācij
as ilgums 

U.6.1.1. 
R.268 

5) Paplas ina tas uzn e me jdarbī bas iespe jas. 
6) Radī tas jaunas darbavietas. 

29 Prioritārā projekta ideja:  Nodrošināt gaisa satiksmes infrastruktūru novada pieejamībai ārkārtas situācijās un uzņēmējdarbības atbalstam. 
 

Helikoptera nosēšanās 
laukuma Madonas 
pilsētā pārbūve 
 

VTP.1. 
RV2.1. 
U.2.1.1. 
R.75, 
VTP.2. 
RV.6.1. 
U.6.1.1. 
R.266 

 

atbilstoši 
iepirkumam 
(~500000) 

 

    1)Veikta helihopteru nose s ana s laukuma 
Madonas pilse ta  uzlabos ana un atbalsta 
infrastruktu ras izveide.  
2)Paaugstina ta novada iedzī vota ju dros ī ba. 
3)Paaugstina ta neatliekama s palī dzī bas kvalita te 
4)Veicina ta uzn e me jdarbī bas attī stī ba 

2016 3 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Attīstības 
nodaļa 

30 Prioritārā projekta ideja: Veicināt radošo industriju attīstību un uzņēmumu konkurētspēju. 
 Radošo darbnīcu un 

forumu organizēšana 
VTP.1. 
RV.1.1. 
U.1.1.2. 

R.7 

 atbilstoši 
iepirkumam 
(~20000) 

 

    1)Piesaistī ts finanse jums rados o darbnī cu 
organize s anai. 
2)Organize ti vismaz 2 rados a s darbnī cas vai 
forumi gada . 

2016 5 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Kultūras 
nodaļa 

             
31 Prioritārā projekta ideja: Attīstīt tūrisma infrastruktūru un pakalpojumu daudzveidību. 
 Aktīvās atpūtas 

maršrutu un 
infrastruktūras izveide 

VTP1. 
RV.1.3. 
U.1.3.2. 

R.52 

 

atbilstoši 
iepirkumam 
(~20000) 

 

    

1) Izveidoti velomaršruti dažādām grūtības 
pakāpēm.  
2) Izveidotas distanču slēpošanas trases dažādām 
grūtības pakāpēm. 

2016 4 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Sporta darba 
organizators, 
TIC 
 

SM2 – “Madonas novads-Latvijas Jaunība, Latvijas virsotnes„ 
32 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt augstas kvalitātes un modernu izglītību. 
32.1 Madonas valsts 

ģimnāzijas pāriešana uz 
Madonas pilsētas 
2.vidusskolas ēku 

VTP4. 
RV.4.1. 
U.4.1.4. 

       R.153 

 Atbilstoši 
iepirkumam 

~430000
0.00 

645000.0
0 

365500
0.00 

  Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide, t.sk. 

būvdarbi; IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde, 

jauna dabaszinātņu kabineta 7.-9.kl.izveidošana un 

aprīkošana;  sporta infrastruktūras modernizācija; 

ieguldījumi reģionālā metodiskā centra funkciju attīstībā 

 
2016 

 
3 gadi 

Madonas 

novada 

pašvaldība 

(t.sk.Izglītības 

nodaļa, 

Attīstības 

nodaļa), 

Madonas 

pilsētas 

pārvaldnieks, 

Valsts 

ģimnāzija 
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N.p.k. Projekta nosaukums Atbilstība 
vidējā 
termiņa 
prioritātēm 

Papildinātī
ba ar 
citiem 
projektiem 
(norādīt 
projekta 
Nr.p.k.) 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) Projekta plānotie darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika 
posms 

Atbildīgais 
par projeka 
īstenošanu 
(sabiedrības 
partneris) 

Pašvaldī
bas 
budžets 

ES fondu 
finansēju
ms  

Privātais 
sektors 

Citi 
finansēj
uma 
avoti  

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācij
as ilgums 

32.2 Madonas pilsētas 
vidusskolas (apvienotas 
1.vidusskola un 2. 
vidusskola) 
infrastruktūras 
rekonstrukcija un 
materiāltehniskās bāzes 
pilnveide 

Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide, t.sk. 

būvdarbi; IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;  

sporta infrastruktūras modernizācija 

Madonas 

novada 

pašvaldība 

(t.sk.Izglītības 

nodaļa, 

Attīstības 

nodaļa), 

Madonas 

pilsētas 

pārvaldnieks, 

Madonas 

pilsētas 

vidusskolas  
32.3 Mārcienas pamatskola 

(Mārcienas 
sākumskola) 

       Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide, t.sk. 

būvdarbi; IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;   
2016 3 gadi Madonas 

novada 

pašvaldība, 

(t.sk.Izglītības 

nodaļa, 

Attīstības 

nodaļa), 

Mārcienas 

pagasta 

pārvalde, 

izglītības 

iestādes 
             
32.4 Dabas zinību kabinetu 

iekārtošana 
VTP4. 
RV.4.1. 
U.4.1.4. 

R.153 

 atbilstos i 
iepirkumam 
(~500000) 

 

    Skolu dabas zinību kabineti ir aprīkoti un 
apgādāti ar moderniem mācību līdzekļiem 

2016 2 gadi Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Izglītības 
nodaļa 

32.5 Mājturības un 
tehnoloģiju kabinetu 
pilnveidošana 

 atbilstoši 
iepirkumam 
(~500000) 

    Skolu mājturības un mājsaimniecības kabineti ir 
aprīkoti un apgādāti ar moderniem mācību 
līdzekļiem. 

2016 2 gadi Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Izglītības 
nodaļa 

33 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt sporta izglītību un brīvā laika pavadīšana iespējas skolniekiem. 
33.1 Sporta laukumu 

pārbūve 
VTP4. 
RV.4.3. 
U.4.3.1. 
R.211, 

 atbilstoši 
iepirkumam 
(~5000000) 

    Pa rbu ve ts sporta laukums:  
1) A.Eglī s a L audonas vidusskolai, 
2) Kusas pamatskolai, 
3) Vestienas pamatskolai, 

2016 3 gadi Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
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N.p.k. Projekta nosaukums Atbilstība 
vidējā 
termiņa 
prioritātēm 

Papildinātī
ba ar 
citiem 
projektiem 
(norādīt 
projekta 
Nr.p.k.) 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) Projekta plānotie darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika 
posms 

Atbildīgais 
par projeka 
īstenošanu 
(sabiedrības 
partneris) 

Pašvaldī
bas 
budžets 

ES fondu 
finansēju
ms  

Privātais 
sektors 

Citi 
finansēj
uma 
avoti  

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācij
as ilgums 

R.216 Sporta darba 
organizators 

33.2 Sporta zāles 
atjaunošana/būvniecība 

VTP4. 
RV.4.3. 
U.4.3.1. 
R.217, 
R.215 

 atbilstos i 
iepirkumam 
(~500000) 

 

    1)Atjaunotas sporta za les: 
a) Barkavas pamatskola , 
b) Praulienas pamatskola , 
c) Lieze res pamatskola . 

2)Uzbu ve ta jauna sporta za le Sauleskalna . 

2017 3gadi Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Sporta 
dzīves 
organizators 

34 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt brīvā laika pavadīšanas un sporta izglītības pakalpojumu. 
34.1 Peldbaseina celtniecība 

Madonā 
VTP4. 
RV.4.3. 
U.4.3.1. 

R.210 

 atbilstoši 
iepirkumam 
(~2000000) 

    1)Izbūvēts un sabiedrībai pieejams publiskais 
peldbaseins. 
2)Infrastruktūra bērnu un skolnieku peldēšanas 
prasmju apguvei. 

2016 3 gadi Madonas 
novada 
pašvaldība, 
komersanti 

34.2 Peldbaseina pārbūve 
Barkavas pamatskolā 

 atbilstos i 
iepirkumam 
(~60000) 
 

    

Pārbūvēts peldbaseins nodrošina pilnvērtīgu 
mācību procesu Barkavas pamatskolā un uzlabo 
aktīvās atpūtas iespējas pagasta iedzīvotājiem. 

2016 2 gadi 

Pārvaldnieks
, Attīstības 
nodaļa, 
Izglītības 
nodaļa, 
Barkavas 
pamatskola 

35 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt visiem pieejamu izglītību un mācību laikā uzturēšanās iespējas pēc iespējas tuvāk skolai. 
 Madonas Valsts 

ģimnāzijas internāta 
pilnveide 

VTP4. 
RV.4.1. 
U.4.1.2. 

R.142 
 

 atbilstoši 
iepirkumam 
(~80000) 

    1)PIlnveidota interna ta darbī ba. 
 

2016 5 gadi 

Pārvaldnieks
, Izglītības 
pārvalde, 
MVĢ 

36 Prioritārā projekta ideja: Uzlabot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi 

 PII materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošana 

VTP4. 
RV.4.1. 
U.4.1.4. 

R.153 

 atbilstos i 
iepirkumam 
(~119000) 

 

    PII ir aprīkotas un apgādātas ar moderniem, 
attīstošiem mācību līdzekļiem un sporta 
inventāru. 

2016 2 gadi 

Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Izglītības 
nodaļa 

37 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt izglītības iestāžu infrastruktūru un energoefektivitāti. 
4.2.2. SAM “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” 
37.1. “Energoefektivitātes 

paaugstināšanas 

pasākumu uzlabošana 

VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.1.2. 

R.141 

 565889.00 84883.35 481005.65    
Tiks veikta e kas fasa des siltina s ana, virtuves 
bloka un 3.sta vī ga s skolas dal as pamatu 
siltina s ana, jumta siltina s ana, veco koka a rdurvju 

 
2016 

 
3 gadi 

Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
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N.p.k. Projekta nosaukums Atbilstība 
vidējā 
termiņa 
prioritātēm 

Papildinātī
ba ar 
citiem 
projektiem 
(norādīt 
projekta 
Nr.p.k.) 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) Projekta plānotie darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika 
posms 

Atbildīgais 
par projeka 
īstenošanu 
(sabiedrības 
partneris) 

Pašvaldī
bas 
budžets 

ES fondu 
finansēju
ms  

Privātais 
sektors 

Citi 
finansēj
uma 
avoti  

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācij
as ilgums 

Andreja Eglīša 

Ļaudonas vidusskolā” 
nomain a pret jauna m, ventila cijas ierī kos ana, 
apkures siste mas rekonstrukcija, apgaismojuma 
nomain a uz LED apgaismojumu. 
 

Izglītības 
nodaļa, 
Attīstības 
nodaļa 

37.2. “Energoefektivitātes 

paaugstināšanas 

pasākumu uzlabošana 

Madonas novada 

pirmsskolas izglītības 

iestādē „Kastanītis” 

VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.1.2. 
R.141 

 125900  
18885.00 

107015.00   Tiks veikta e ku fasa des siltina s ana, be nin u grī das 
siltina s ana, paraba pa rseguma siltina s ana, veco 
koka logu nomain a pret jauniem, veco koka 
a rdurvju nomain a. 

2017. 3. gadi 

Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Izglītības 
nodaļa, 
Attīstības 
nodaļa 

37.3. “Energoefektivitātes 

paaugstināšanas 

pasākumu uzlabošana 

Madonas novada 

Liezēres pirmsskolas 

izglītības iestādē” 

VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.1.2. 
R.141 

 158600 23790.00 134810.00   Tiks veikta e kas fasa des siltina s ana, be nin u grī das 
siltina s ana, pa rseguma siltina s ana, veco koka 
a rdurvju nomain a, apgaismojuma nomain a uz 
LED apgaismojumu, ventila cijas ierī kos ana un 
apkures siste mas caurul u noizole s ana. 

2016. 3 gadi 

Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Izglītības 
nodaļa, 
Attīstības 
nodaļa 

38 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt bērnu drošību izglītības iestādēs. 
 Drošības uzlabošana 

izglītības iestādēs 
VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.1.2. 

R.141 

 atbilstos i 
iepirkumam 

(~32000) 

    

1) Veikts 19 pas valdī bas izglī tī bas iesta z u 
dros ī bas siste mas audits 
2)Ierīkota ugunsdrošības signalizācija izglītības 
iestādēs. 
3)Ierīkota drošības sistēma izglītības iestādēs. 

2016 2 gadi Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Izglītības 
nodaļa, 
Attīstības 
nodaļa 
 

39 Prioritārā projekta ideja: Pilnveidot jauniešu arodprasmes un veicināt viņu konkurētspēju darba tirgū. 
 Skolēnu papildprasmju 

apguve vidusskolās 
VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.1.4. 

R.156 

 atbilstoši 
iepirkumam 
(~84000) 

    Vidusskolās nodrošināta arodapmācība (papildus 
specializācija) un autovadītāju apmācība. 

2016 3 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Izglītības 
nodaļa 
 
 

40 Prioritārā projekta ideja: Atbalstīt profesionālās ievirzes un interešu izglītības vasaras nometnes. 
 Nometņu organizēšana 

vasarā 
VTP.4. 
RV.4.1. 

 izsludina ts 
konkurss 

    1) Noorganizētas bērnu un jauniešu 
nometnes. 

2016 3 gadi Madonas 
novada 
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N.p.k. Projekta nosaukums Atbilstība 
vidējā 
termiņa 
prioritātēm 

Papildinātī
ba ar 
citiem 
projektiem 
(norādīt 
projekta 
Nr.p.k.) 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) Projekta plānotie darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika 
posms 

Atbildīgais 
par projeka 
īstenošanu 
(sabiedrības 
partneris) 

Pašvaldī
bas 
budžets 

ES fondu 
finansēju
ms  

Privātais 
sektors 

Citi 
finansēj
uma 
avoti  

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācij
as ilgums 

U.4.1.4. 
R.151 

(~15000)  pašvaldība, 
Izglītības 
nodaļa, 
Mākslas 
skola 

41 Prioritārā projekta ideja: Piedāvāt profesionālās ievirzes izglītību ārpus novada centra. 
 Profesionālās ievirzes  

un interešu izglītības 
programmu 
piedāvājuma 
paplašināšana ārpus 
novada centra 

VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.1.1. 

R.137 

 atbilstoši 
iepirkumam 
(~10000) 

    Paplašināta profesionālās ievirzes un interešu 
izglītības pieejamība novada bērniem pēc iespējas 
tuvāk dzīvesvietai. 

2017 2 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Izglītības 
nodaļa, 
Mūzikas 
skola, 
Mākslas 
skola 

42 Prioritārā projekta ideja: Paplašināt skolu izglītības programmu piedāvājumu. 
 Metālmākslas studijas 

izveide 
VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.1.1. 
R.152 
VTP.4. 
RV.4.2. 
U.4.2.3. 

R.204 

 atbilstoši 
iepirkumam 
(~68200) 

    1)Veikta e kas pie Ma kslas skolas pa rbu ve un 
piela gos ana darbnī cas vajadzī ba m. 
2)Iega da tas sme des ieka rtas un instrumenti 
3)Piesaistī ti profesiona li pasniedze ji. 

2017 2 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Izglītības 
nodaļa, 
Mākslas 
skola, 
Attīstības 
nodaļa 

43 Prioritārā projekta ideja: Paplašināt profesionālās ievirzes skolas infrastruktūru un uzlabot mācību apstākļus 
 Mūzikas skolas vecās 

ēkas pārbūve un 
savienojoša korpusa 
izbūve starp Mūzikas 
skolas ēkām 

VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.1.2. 

R.141 

 atbilstos i 
iepirkumam 
(~1500000) 

 

    1) Izstra da ts pa rbu ves projekts. 
2)Veikta e kas pa rbu ve. 
3)Izbu ve ts e kas savienojos s gaitenis ar ma cī bu 
klase m. 
4)Atvieglota audze kn u pa rvietos ana s un dros ī ba 
ma cī bu laika . 

2018 5 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Izglītības 
nodaļa, 
Mūzikas 
skola, 
Attīstības 
nodaļa 
 
 
 

44 Prioritārā projekta ideja: Attīstīt sporta bāzi kā starptautisku sporta infrastruktūru un brīvā laika pavadīšanas vietu. 
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N.p.k. Projekta nosaukums Atbilstība 
vidējā 
termiņa 
prioritātēm 

Papildinātī
ba ar 
citiem 
projektiem 
(norādīt 
projekta 
Nr.p.k.) 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) Projekta plānotie darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika 
posms 

Atbildīgais 
par projeka 
īstenošanu 
(sabiedrības 
partneris) 

Pašvaldī
bas 
budžets 

ES fondu 
finansēju
ms  

Privātais 
sektors 

Citi 
finansēj
uma 
avoti  

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācij
as ilgums 

44.1 Sporta un atpūtas bāzes 
“Smeceres sils” 
attīstīšana 

VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.3.1. 

R.209 

SAM 3.2.1. atbilstoši 
iepirkumam 
(~1790000) 

    1) Izveidota klins u siena 
2) Izveidotas slaloma minitrases 
3) Izveidoti elektroniskie me rk i biatlona s autuve  
4) Izveidota tehnikas un inventa ra novietne 
5) Uzbu ve ta sportistu ma ja 
6). Izveidots a ra trenaz ieru un sporta spe l u 
laukumus (futbola utt.) 
7) Izveidota motokrosa trase 
8) Izveidotas tels u vietas 
9) Pa rbu ve ti pievedcel i un sta vlaukums 
10) B klases sertifika ta iegu s ana sporta ba zei un 
sagatavoties A klases sertifika cijai 
11) Tautas sle pojuma trases izveide Madona-
Gaizin kalns-Madona. 

2016 3 gadi 

Sporta un 
atpūtas 
bāzes 
pārvaldnieks
, Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Sporta darba 
organizators 

44.2 Elektroniskā 
aprīkojuma 
nodrošināšana sporta 
un atpūtas bāzē 
„Smeceres sils” 

VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.3.1. 
R.209, 
R.223 

 atbilstos i 
iepirkumam 
(~30000) 
 

    Iegādāts elektroniskais aprīkojums sporta 
sacensību organizēšanai un treniņiem. 

2016 2 gadi 

Pārvaldnieks
, Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Sporta darba 
organizators 

45 Prioritārā projekta ideja: Izveidot aktīvās atpūtas vietu ģimenēm ar bērniem. 
 Atpūtas zonas izveide 

pie Karjera ezera 
Madonā 

VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.3.1. 

R.218 

 atbilstos i 
iepirkumam 
(~300000) 

 

    1)Izveidotas peldvietas, t.sk. be rniem. 
2)Izveidots gla bs anas dienests. 
3)Ierī kotas u dens atrakcijas. 
4)Uz ezera izbu ve ta skatuve kultu ras 
pasa kumiem. 
5)Izbu ve ts sanita rais mezgls, saka rtota 
elektroapga de. 
6)Labieka rtota teritorija, t.sk. izveidoti 
rotal laukumi. 
7)Izveidots aktī va  sporta laukumu (futbola, 
volejbola). 
8)Ierī kotas u denssle pos anas trases. 

2016 3 gadi 

Pārvaldnieks
, Attīstības 
nodaļa, 
Sporta darba 
organizators 

46 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt esošās sporta infrastruktūras uzturēšanu un attīstīšanu. 
 Madonas pilsētas 

stadiona pārbūve 
VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.3.1. 

R.212 

 atbilstos i 
iepirkumam 
(~460000) 

 

    1)Ierī koti sinte tiska  seguma skrejcelin i (8 -taisne  
un 6 celin i apka rt). 
2)Ierī kota sanita ra  infrastruktu ra. 
3) Izveidoti 2 futbola trenin a laukumi. 
4) Saka rtots apgaismojums. 
5) Iega da ta pas valdī bas ī pas uma  stadionam 
piegulos a s teritorijas zeme. 

2016 3 gadi 

Pārvaldnieks
, Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Sporta darba 
organizators 
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N.p.k. Projekta nosaukums Atbilstība 
vidējā 
termiņa 
prioritātēm 

Papildinātī
ba ar 
citiem 
projektiem 
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projekta 
Nr.p.k.) 
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summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) Projekta plānotie darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika 
posms 

Atbildīgais 
par projeka 
īstenošanu 
(sabiedrības 
partneris) 

Pašvaldī
bas 
budžets 

ES fondu 
finansēju
ms  

Privātais 
sektors 

Citi 
finansēj
uma 
avoti  

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācij
as ilgums 

6) Izbu ve tas g e rbtuves, sanita ra s telpas, tiesnes u 
telpas. 

47 Prioritārā projekta ideja: Popularizēt Madonu kā Ziemas sporta un aktīvās atpūtas centru nacionālā un starptautiskā līmenī. 
 Madonas novads-

Ziemas galvaspilsēta 
VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.3.2. 

R.222 

 atbilstos i 
iepirkumam 
(~304000) 

 

    1)Izveidots inz eniertehniskais nodros ina jums, 
t.sk., apgaismojums pilse ta  un ziemas sporta 
trase s un ba ze s. 
2)Izveidots Ziemas sporta karogs. 
3)Izstra da ts komplekss sporta un aktī va s atpu tas 
pieda va jums un veikta rekla mas kampan a. 
 4)Izveidots daudzveidī gs sporta un kultu ras 
pasa kumu pla ns. 

2016 2 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Sporta 
nodaļa, 

48 Prioritārā projekta ideja: Nodros ina t pas valdī bas iesta z u pieejamī bu visiem. 
 Vides pieejamība 

pašvaldības iestādēs 
VTP.3. 
RV.3.1. 
U.3.1.1. 

R.111. 

 atbilstos i 
iepirkumam 
(~15000) 
 

    1) Veikts pas valdī bas iesta z u autits par vides 
pieejamī bas nodros ina jumu 
2) Pa rbu ve ta ieeja un ka pn u telpa Praulienas 
pagasta pa rvalde . 2016  2 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldības 
Attīstības 
nodaļa, 
pagastu 
pārvaldnieki 

49 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt pašvaldības ēku energoefektivitāti 
 4.2.2. SAM “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās 
49.1 “Energoefektivitātes 

paaugstināšanas 

pasākumu uzlabošana 

Madonas 

novadpētniecības un 

mākslas muzejā” 

VTP.4. 
RV.4.2. 
U.4.2.1. 
VTP.6. 
RV.6.2. 
U.6.2.2. 

R.277 

R.171 183678.00 27551.70 156126.30    Tiks veikta mansardsta va mu ra un paz obeles 
sienu siltina s ana no ieks puses, veco pagrabu logu 
nomain a pret jauniem logiem ar divstiklu paketi, 
galerijas un e ku vestibila dal as pamatu 
siltina s ana, e kas jumta siltina s ana, pagaraba un 
mansardsta va koka a rdurvju nomain a, 
ventila cijas ierī kos ana, apgaismojuma nomain a 
uz LEd apgaismojumu un apkures siste mas 
rekonstrukcija. 

2016 3 gadi 

Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Attīstības 
nodaļa 

49.2 “Energoefektivitātes 

pasākumu īstenošana 

Madonas novada 

Sociālajā mājā Parka ielā 

6, Madonā” 

 
VTP.6. 
RV.6.2. 
U.6.2.2. 
R.277 

 82041.00 12306.15 69734.85   Tiks veikta be nin u  pa rseguma siltina s ana, 
fasa des siltina s ana, cokola siltina s aana, piebu ve m 
pie e ka s veikt fasa des siltina s anu un 
nepiecies amas nodros ina t norobez ojos a m 
konstrukcija m herme tiskuma uzlabos anu. 

2017 3 gadi 

 Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Attīstības 
nodaļa, 
Sociālais 
dienests 

49.3 Energoefektivitātes 
paaugstināšana 
pašvaldības iestāžu ēkās 

VTP.4. 
RV.4.2. 
U.4.2.1. 

R.171 atbilstoši 
iepirkumam 
(~800000) 

    Veikta siltina s ana: 
1)PSIA „Madonas u dens” administratī va  e kai;  
2)Degumnieku kultu ras namam. 

2016 3 gadi 
Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
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R.172. 
VTP.6. 
RV.6.2. 
U.6.2.2. 
R.277 

3) K ultu ras namu pa rbu ve  pašvaldība, 
Attīstības 
nodaļa 

50 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt kvalitatīvu kultūras infrastruktūru 
50.1 

Madonas estrādes 
pārbūve  

VTP.4. 
RV.4.2. 
U.4.2.1. 
R.169 

 atbilstoši 
iepirkumam 
(~2613000) 

    1)Pa rbu ves projekts izstra da ts 
2) Uzbu ve ta estra de 

2016 3 gadi 

Pārvaldnieks
, Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Kultūras 
nodaļa, 
Attīstības 
nodaļa 

50.2 
Labiekārtotu vietu 
ierīkošana 
pārvietojamās estrādes 
novietošanai 

VTP.4. 
RV.4.2. 
U.4.2.1. 
R.185 

 atbilstoši 
iepirkumam 
(~15000) 

    1) Atjaunoti ava rijas sta voklī  esos ie paka pieni 
Madonas estra dei. 
2) Ierī kotas labieka rtotas vietas pagastos 
pa rvietojama s estra des novietos anai 
3) Ozolu estra des atjaunos ana 

2016 3 gadi 

Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Kultūras 
nodaļa 

50.3 

Kultūras namu pārbūve 

VTP.4. 
RV.4.2. 
U.4.2.1. 
R.183,  
R.171 

 atbilstos i 
iepirkumam 
(~3230000) 
 

    1)Izveidotas kultu ras pasa kumiem pieme rotas 
telpas Prauliena  (pamatskola ). 
2) Pa rbu ve ts kultu ras nams:  
Jaunkalsnava , Sarkan u, Dzelzavas, Ma rcienas, 
L audonas, Vestienas pagastos. 

2016 3 gadi 

Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Kultūras 
nodaļa 

51 Prioritārā projekta ideja: Uzlabot iedzīvotāju drošību un veicināt dzīves telpas sakārtošanu. 
 Ventilācijas iekārtu 

ierīkošana / uzstādīšana 
VTP.4. 
RV.4.2. 
U.4.2.1. 
R.182, 
VTP.4. 
RV.4.1. 
U.4.1.2. 
R.141, 
VTP.6. 
RV.6.2. 
U.6.2.2. 
R.277 

 

 atbilstos i 
iepirkumam 
(~60000) 

 

    Izveidota ventila cijas siste ma: 
a) Me trienas kultu ras namam,  
b) Madonas pilse tas kinotea trim „Vidzeme”, 
c) Saieta nama e kai,  
d) Me trienas pamatskolai, 
e) Degumnieku kultu ras namam, 
f) Jaunkalsnavas kultu ras namam 

Sauleskalna kultu ras namam. 
2016 3 gadi 

Pārvaldnieki, 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Attīstības 
nodaļa, 
Izglītības 
nodaļa 

52 Prioritārā projekta ideja: Uzlabot senioru mūža izglītošanos un kultūras dzīves mantojuma nodošanu jaunajai paaudzei. 
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Kultūras centra izveides 
Zalgauskā atbalstīšana 

VTP.4. 
RV.4.2. 
U.4.2.3. 
R.207 

 atbilstos i 
iepirkumam
(~10000) 

 

    Atjaunota Zalgauskas sporta zāle par jauniešu un 
senjoru dienas centru, pievienojot bibliotēkas 
infrastruktūrai 

2016 2 gadi 

NVO, 
pārvaldnieks
, Madonas 
novada 
bibliotēka  
 

53 Prioritārā projekta ideja: Veicināt kultūrvēsturisko apziņu un atbalstīt tūrisma attīstību. 
 Ekspozīcijas par 

Madonas novada vēsturi 
izveide 

VTP.4. 
RV.4.2. 
U.4.2.1. 

R.170 

 atbilstoši 
iepirkumam 
(~110000) 

    Izveidota interaktīva ekspozīcija par Madonas 
novada vēsturi no senākiem laikiem līdz 
mūsdienām. 2016 2 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Madonas 
muzejs 

54 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt pansionāta pakalpojumu pieejamību un to augstu kvalitāti 
 Veco ļaužu aprūpes 

centra izveide 
VTP.5. 
RV.5.1. 
U.5.2.2. 

R.257 

 atbilstoši 
iepirkumam 
(~900000) 

    1)Veikta e ku/telpu pieme ros ana/ bu vniecī ba 
(pa rbu ve) pansiona ta vajadzī ba m. 
2)Nodros ina ta pilnve rtī ga pansiona ta iemī tnieku 
apru pe un labve lī ga psiholog iska  un socia la  vide. 

2016 3 gadi 
Madonas 
novada 
pašvaldība 

55 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un pacientu izmitināšanu 
 Pacientu viesnīcas 

izveidošana Madonas 
slimnīcā 

VTP.5. 
RV.5.1. 
U.5.1.1. 

R.229 

 
atbilstoši 

iepirkumam 
 

    Izveidotas telpas Madonas slimnīcā pacientu 
viesnīcas vajadzībām. 

2016 2 gadi 
SIA 
“Madonas 
slimnīca” 

56 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt bērnu veselības aprūpi un savlaicīgu veselības problēmu diagnosticēšanu 
 Pirmsskolas un skolas 

vecuma bērnu pilna 
veselības stāvokļa 
izmeklēšana 

VTP.5. 
RV.5.1. 
U.5.1.1. 

R.235 

 atbilstos i 
iepirkumam 
(~700000) 

 

~70000    1)Sasta dī ts un saskan ots ar Madonas slimnī cu 
izmekle jumu pla ns. Izveidot siste mu. 
2)Veikta visu novada  dzī vojos o pirmsskolas 
vecuma be rnu pla nveida pilna veselī bas sta vokl a 
pa rbaude. 
3)Veikta visu novada  dzī vojos o skolas vecuma 
be rnu pla nveida pilna veselī bas sta vokl a 
pa rbaude. 

2016 5 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
SIA 
“Madonas 
slimnīca” 

57 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt atbalstu topošajām māmiņām un palīdzību krīzes situācijās nonākušām ģimenēm ar bērniem. 
 Atbalsta sistēmas 

izveide topošajām 
māmiņām un krīzes 
centra ģimenēm ar 
bērniem izveide 

VTP.5. 
RV.5.1. 
U.5.2.1. 

R.243 

 atbilstos i 
iepirkumam 
(~20000) 

 

    1)Izveidota specia listu atbalsta grupa. 
2)Izveidots topos o un jauno ma min u atbalsta 
fonds. 
3)Uzlabota psiholog iska  situa cija g imene s ar 
maziem be rniem. 
4)Uzlabota uzture s ana s vide Gustavskola  krī zes 
situa cija s nona kus a m g imene m ar be rniem. 
5) Radī tas jaunas darbavietas. 

2016 2 gadi 
Madonas 
novada 
pašvaldība,  
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58 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt dienas aprūpi iedzīvotājiem invalīdiem. 
 

Dienas aprūpes centra 
izveide Madonā 

VTP.5. 
RV.5.1. 
U.5.2.2. 
R.255 

 atbilstos i 
iepirkumam 
(~335000) 
 

    1)Veikta dienas apru pes centra izveides vietas 
izve le Madona . 
2)Sagatavots tehniskais projekts. 
3)Izbu ve ts un aprī kots dienas apru pes centrs. 
4)Izveidotas specialize tas darbnī cas klientiem. 
5)Iega da ts specialize tais transports klientu 
apkalpos anai. 
6)Radī tas jaunas darbavietas. 

2016 2 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Sociālais 
dienests 

59 Prioritārā projekta ideja: Uzlabot sociālās aprūpes infrastruktūru. 
 

Sociālo dzīvokļu izveide 

VTP.5. 
RV.5.1. 
U.5.2.2. 
R.258 

 atbilstos i 
iepirkumam 
(~700000) 
 

    1) Pa rbu ve ti un ieka rtoti socia lie dzī vokl i 
pas valdī bas dzī vojama  fonda . 
2) Iega da ts aprī kojums. 2016 3 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Sociālais 
dienests 

60 Prioritārā projekta ideja: Attīstīt alternatīvos sociālo pakalpojumus – aprūpi mājās. 
 

Aprūpes mājās 
pakalpojumu 
pilnveidošana 

VTP.5. 
RV.5.1. 
U.5.2.1. 
R.249 

 atbilstos i 
iepirkumam 
(~150000) 
 

    1) Iega da ts transportlī dzeklis mobilo socia lo 
pakalpojumu sniegs anai un samazina jus ies 
socia la  dienesta ikdienas transporta izdevumi.  
2) Izveidota apru pes ma ja s mobila  vienī ba un 
klients san ems socia lo pakalpojumu dzī ves vieta .  
3) Radī tas jaunas darbavietas.  
4) Samazina jus ies izdevumi personu uzture s anai 
ilgstos as socia la s apru pes institu cija . 

2016 2 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Sociālais 
dienests 

61 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt ar dzīvojamo platību novada iedzīvotājus un jaunos speciālistus. 
 

Pašvaldības dzīvojamā 
fonda atjaunošana un 
paplašināšana 

VTP.6. 
RV.6.4. 
U.6.4.1. 
R.292 

 

atbilstoši 
iepirkumam 
(~2218000) 

 

    1) Veikta pas valdī bas dzī vojama  fonda 
paplas ina s anas iespe ju izpe te uz novada  esos o 
dzī vokl u ba zes. 
2) Veikts atsevis k u esos o pas valdī bas dzī vokl u 
remonts. 

2016 3 gadi 

Pārvaldnieki, 
UAN, 
Sociālais 
dienests, 
Attīstības 
nodaļa 

62 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt pievilcīgu un drošu dzīves vidi novadā. 
 

Graustu likvidēšana 

VTP.6. 
RV.6.5. 
U.6.5.1. 
R.305 

 atbilstos i 
iepirkumam 
(~50000) 

 

    1) Apzina ti novada teritorija  esos ie objekti 
ava rijas sta voklī  un grausti. 
2) Piesaistī ti ES struktu rfondi graustu 
likvide s anai vai saka rtos anai. 
3) Likvide ti vai saka rtoti Madonas novada  esos ie 
grausti un objekti ava rijas sta voklī . 

2016. 5 gadi. 

Pārvaldnieki, 
Attīstības 
nodaļa, 
Uzņēmējdar
bības nodaļa 

63 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt sadzīves atkritumu savākšanu. 
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Atkritumu 
apsaimniekošanas 
sistēmas sakārtošana  

VTP.6. 
RV.6.3. 
U.6.3.1. 
R.284,  
R.288 
R.283 

 

atbilstoši 
iepirkumam 
(~120000) 

 

    1) Izvietoti dalī ta s atkritumu sava ks anas 
konteineri publiskaja s vieta s un teritorija s 
novada . 
2) Atkritumu pa rstra des raz otnes tehniski 
ekonomiska  pamatojuma un bu vniecī bas 
iespe jamī bas izve rte s ana. 
3) Aktī va iedzī vota ju izglī tos ana un atkritumu 
s k iros anas popularize s ana, akciju, sacensī bu un 
citu aktivita s u rī kos ana. 
4) Uzture ta iniciatī va mainī t likumdos anu 
sadzī ves atkritumu nodevas ievies anai novada . 

2016 
 

 
 

3 gadi 
 
 
 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
SIA 
“Namsaimni
eks” 

64 Prioritārā projekta ideja: Uzlabot sabiedrisko kārtību problemātiskajās transporta un sabiedriskajās vietās. 
 

Videonovērošanas 
sistēmas paplašināšana 

VTP.3 
RV.3.1. 
U.3.1.3. 
R.118 

 atbilstos i 
iepirkumam 
(~20000) 
 

    1) Transporta plu smas kontrolei izvietotas 
videonove ros anas kameras uz krustojumiem, kas 
atrodas iebraucot pilse ta , izbraucot no pilse tas. 
2) Videokameras izvietotas publiska s vieta s un 
vieta s, kura s nepiecies ama sabiedriska s ka rtī bas 
uzraudzī ba un kontrole. 
3) Mobila  pa rvietojama  nakts videonove ros ana. 

2016 2 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
IT nodaļa 

65 Prioritārā projekta ideja: Izveidot un uzturēt kvalitatīvu ielu infrastruktūru un uzlabot sabiedrisko drošību. 
 

Ielu infrastruktūras 
uzlabošana 

VTP.6. 
RV.6.1. 
U.6.1.1. 
R. 259, 
R.304 

 atbilstoši 
iepirkumam 
(~1500000) 

    1)Ava rijas sta voklī  esos o un uz raz os anas 
uzn e mumiem vedos o ielu un cel u pla nveida 
pa rbu ve 
2) Ierī kots ielu apgaismojums novada 
apdzī votaja s vieta s.(Lieze re, Ozoli u.c.) 

2016 5 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Attīstības 
nodaļa 

66 Prioritārā projekta ideja: Uzlabot un attīstīt ūdensapgādi un kanalizācijas sistēmu Madonas novada ciemos un Madonā. 
 

Ūdensvadu un 
kanalizācijas tīklu 
paplašināšana. 
Notekūdeņu attīrīšanas 
ietaišu pārbūve 
(Ūdenssaimniecību 
attīstība 
Austrumlatvijas upju 
baseinu pašvaldībās II 
kārta) 

VTP.6. 
RV.6.2. 
U.6.2.1. 
R.269, 

R.271, R.272, 
R.273, 
R.274. 

 

3439925,
98 

    Pa rbu ve ta kanaliza cijas un u densapga des 
siste ma:  

1) Vestiena, 
2) 1.Barkavas ciema u denssaimniecī bas II. 

ka rta  
2.Barkavas ciema u denssaimniecī bas III. 
ka rta, 

3) Aizpurves ciems II. ka rta, 
4) Dzelzavas ciems II. ka rta, 
5) 1. Jaunkalsnavas ciems I. ka rta  

2. Jaunkalsnavas ciems II. ka rta, 
6) Lieze res ciems II. ka rta, 
7) Ozolu ciems II. ka rta, 
8) Me trienas ciems, 
9) Os upes ciems, 

2016 2 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldība,  
Kalsnavas 
komunālais 
dienests 
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N.p.k. Projekta nosaukums Atbilstība 
vidējā 
termiņa 
prioritātēm 

Papildinātī
ba ar 
citiem 
projektiem 
(norādīt 
projekta 
Nr.p.k.) 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) Projekta plānotie darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika 
posms 

Atbildīgais 
par projeka 
īstenošanu 
(sabiedrības 
partneris) 

Pašvaldī
bas 
budžets 

ES fondu 
finansēju
ms  

Privātais 
sektors 

Citi 
finansēj
uma 
avoti  

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācij
as ilgums 

10) Pol varkas ciems, 
11) Sarkan i, 

12) Kusas ciems II. ka rta. 
67 Prioritārā projekta ideja: Veikt sagatavošanās darbus investīciju projektu piesaistei 
 

Atbalsta pasākumi 
investīciju projektu 
piesaistei 

VTP.2. 
RV.2.1. 
U.2.1.1. 

R.70, 
U.2.1.3. 

R.81, 
R.82 

 

atbilstoši 
iepirkumam 
(~100000) 

 

    1)Veikti sagatavos ana s darbi investī ciju projektu 
piesaistei. 
2) Sagatavots tehniski ekonomiskais pamatojums. 
Izstra da ti topogra fiskie materia li un veikti 
izpildme rī jumi investī ciju projektu 
nodros ina s anai novada teritorija . 
3)Saka rtotas ī pas umtiesī bas investī cijas 
objektiem. 
 

2016 2 gadi 

Attīstības 
nodaļa, 
Būvvalde, 
Uzņēmējdar
bības nodaļa 

68 Prioritārā projekta ideja: Paaugstināt dzīvojamā fonda energoefektivitāti. 
 

Pašvaldības ēku un 
objektu sakārtošana  

VTP.6. 
RV.6.2. 
U.6.2.2. 
R.277 

 

atbilstoši 
iepirkumam

(~800000) 
 

    Paaugstināta ēku energoefektivitāte visās 
pašvaldības dzīvojamām mājām. 

2016 3 gadi 

Novada 
teritoriālo 
vienību 
pārvaldnieks
, Attīstības 
nodaļa 

69 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt sociālās infrastruktūras pieejamību un pakalpojuma kvalitāti. 
 

Kapsētu izveide un 
sakārtošana 

VTP.6. 
RV.6.4. 
U.6.4.3. 
R.300- 
R.302. 

 

atbilstoši 
iepirkumam 
(~540000) 

 

    1)Madonas pilsētā izveidoti jauni kapi vai 
paplašināta esošā Madonas pilsētas kapu 
teritorija. 
2)Mārcienas jaunie kapi izveidoti uz pašvaldības 
zemes. 
3) Krematorija izbūve Madonas pilsētā vai 
Madonas novada teritorijā 

2016 2 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Attīstības 
nodaļa, 
Būvvalde 

70 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt kvalitatīvu un uz atjaunojamiem resursiem balstītu siltumapgādi. 
 

Koģenerācijas stacijas 
izbūve Cesvaines ielā 24 
vai 18b, Madonā 

VTP.1. 
RV1.1. 
U.1.1.3. 

R.11, 
VTP.6. 
RV.6.2. 
U.6.2.2. 
R.281 

 

atbilstoši 
iepirkumam 
(~6000000) 

 

    1)Izveidota maksima li le ta, uz atjaunojamiem 
kurina ma  resursiem balstī ta kog enera cijas stacija.  
2)Nodros ina ta siltumapga des pakalpojuma 
pieejamī ba un pietiekamī ba. 
3) Nodros ina ts iespe jami maksima li zems 
siltumenerg ijas tarifs. 
 

2016 3 gadi 

Pārvaldnieks
, Madonas 
novada 
pašvaldība, 
komersants 

71 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt ar siltumapgādi apdzīvotās vietas. 
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N.p.k. Projekta nosaukums Atbilstība 
vidējā 
termiņa 
prioritātēm 

Papildinātī
ba ar 
citiem 
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(EUR) 
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īstenošanu 
(sabiedrības 
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Pašvaldī
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budžets 

ES fondu 
finansēju
ms  

Privātais 
sektors 

Citi 
finansēj
uma 
avoti  

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācij
as ilgums 

 
Katlu māju iekārtu 
pārbūve / koģenerācijas 
staciju veidošana 

VTP.6. 
RV.6.2. 
U.6.2.2. 
R.281 

 atbilstoši 
iepirkumam 
(~3000000) 

 

    Pārbūvēta siltumapgādes sistēma Mētrienas 
skolai, ciemam Ozoli, Barkava, Mārciena, 
Dzelzava, Aizpurve u.c. 

2016 2 gadi 
Madonas 
novada 
pašvaldība 

72 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt centralizētu siltumapgādes pieejamību. 
 

Siltumtrases izbūve 
Madonā  

VTP.6. 
RV.6.2. 
U.6.2.2. 
R.277 

 

atbilstoši 
iepirkumam 

(~30000) 
 

    Siltumtrašu izbūve ar mērķi paplašināt 
centralizētās siltumapgādes izmantošanas klientu 
loku. 

2016 3 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
SIA 
“Madonas 
siltums” 

             
73 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt siltumapgādi apdzīvotajās vietās. 
 

Siltumapgādes 
problēmu atrisināšana 
Bērzaunes pagastā 

VTP.6. 
RV.6.2. 
U.6.2.2. 
R.281 

 atbilstoši 
iepirkumam 

(~70000) 
 

    Bērzaunes pagastā nodrošināta kvalitatīvas 
centralizētās siltumapgādes pieejamība. 

2016 2 gadi 
Madonas 
novada 
pašvaldība 

74 Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt siltumapgādi apdzīvotajās vietās. 
 

Siltumtrases un 
katlumājas pārbūve 
Liezēres pagastā Ozolos 

VTP.6. 
RV.6.2. 
U.6.2.2. 
R.281, 
R.282 

 atbilstos i 
iepirkumam 
(~70000) 

 

    Pārbūvēta katlumāja un siltumtrase Ozolos. 

2016 2 gadi 
Madonas 
novada 
pašvaldība 

75 Prioritārā projekta ideja: Veicināt enerģētisko kultūru audzēšanu, nodrošināt enerģētisko neatkarību. 
 

Enerģētisko kultūru 
apgūšana 

VTP.1. 
RV1.1. 
U.1.1.3. 

R.12 

 atbilstoši 
iepirkumam 
(~100000) 

 

    
Enerģētisko kultūru apgūšana nodrošinās 
pastāvīgu kurināmās šķeldas ražošanu un 
piegādi. 

2016 2 gadi 
Madonas 
novada 
pašvaldība 

76 Prioritārā projekta ideja: Izveidot pievilcīgu dzīves un atpūtas vidi. 
 

Madonas novada parku 
un skvēru sakopšana 

VTP.6. 
RV.6.4. 
U.6.4.2. 
R.299 

 atbilstoši 
iepirkumam 

(~20000) 
 

    

1) Apzināti novada parki un skvēri. 
2) Izstrādāti novada parku un skvēru 
labiekārtošanas projekti. 
3) Labiekārtoti parki un skvēri. 

2016 5 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Attīstības 
nodaļa 
 
 

SM3 – “Dabiska un droša dzīves vide„ 
77 Prioritārā projekta ideja: Attīstīt un popularizēt vides izziņu un interaktīvo izglītību 
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N.p.k. Projekta nosaukums Atbilstība 
vidējā 
termiņa 
prioritātēm 

Papildinātī
ba ar 
citiem 
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(norādīt 
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summa 
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par projeka 
īstenošanu 
(sabiedrības 
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Pašvaldī
bas 
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ES fondu 
finansēju
ms  

Privātais 
sektors 

Citi 
finansēj
uma 
avoti  

Projekta 
uzsākšan
as 
datums 

Projekta 
realizācij
as ilgums 

 

Ainavu veidošana un 
kopšana tūrisma 
maršrutu zonās 

VTP.6. 
RV.6.4. 
U.6.4.2. 
R.297, 
VTP.7. 
RV.7.2. 
U.7.2.5. 
R.337 

 atbilstos i 
iepirkumam 
(~20000) 
 

    1)Piesaistī ts finanse jumu un izstra da ts ainavu 
tematiskais pla nojums. 
2)Sagatavots ainavu kops anas pla ns specia listu 
vadī ba . 
3)Veikta ainavu kops ana tu risma mars rutu 
teritorija s. 
4)Iesaistī ti zemju ī pas nieki ainavu kops ana . 
5)Tu ristu plu smas palielina s ana s un novada 
popularita tes un atpazī stamī bas pieaugums. 
6) Izveidotas ainaviskas skatu vietas. 

2016 2 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Tūrisma IC, 
PPP 

78 Prioritārā projekta ideja: Saglabāt un pilnveidot vides izziņas centrus, attīstīt iedzīvotāju izpratni par norisēm dabā, veicināt iedzīvotāju vides izglītību. 
 

Novada dabas dienu 
organizēšana 

VTP.8. 
RV.8.1. 
U.8.1.1. 
R.342 

 atbilstos i 
iepirkumam 
(~5000) 
 

    1) piesaistī ts finanse jums pasa kuma “Novada 
dabas dienas” organize s anai. 
2) Izveidots naciona la me roga pasa kums ar 
ikgade ja m tradī cija m, nosakot katru gadu citu 
tematiku. 
3) Popularize ts Madonas novads ka  zal a kais un 
videi draudzī ga kais Latvija  un Eiropa . 
4)Viete jo, augsti kvalifice to vides specia listu 
piesaiste un iesaistī s ana vides izglī tī ba  un izzin as, 
dabas tu risma attī stī s ana . 
5)Piesaistī ti jauni specia listi novadam. 
6)Iedzī vota ju dabas izpratnes attī stī s ana un 
stiprina s ana. 

2016 2 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Tūrisma IC, 
piesaistot 
ārējos 
partnerus 

79 Prioritārā projekta ideja: Saglabāt un pilnveidot vides izglītības centrus novadā. 
 

Vides izglītības 
nometņu organizēšana 
jauniešiem un bērniem 

VTP.8. 
RV.8.1. 
U.8.1.1. 
R.343 

 atbilstos i 
iepirkumam
(~60000) 

 

    1) Piesaistī ts finanse jums jaunies u un be rnu 
vasaras vides izglī tī bas nometn u organize s anai. 
2) Noorganize tas vismaz 3 novada, naciona la  un 
starptautiska me roga vasaras nometnes gada . 
3) Viete jo, augsti kvalifice to vides specia listu 
piesaiste un iesaistī s ana vides izglī tī ba  un izzin as, 
dabas tu risma attī stī s ana . 
4) Piesaistī ti jauni specia listi novadam. 
5) Be rnu un jaunies u dabas izpratnes, intelekta 
un fiziska s veselī bas stiprina s ana. 
 
 

2016 2 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Izglītības 
nodaļa, 
piesaistot 
partnerus 

80 Prioritārā projekta ideja: Veicināt vides izglītību un izpratni par norisēm dabā. 
 

Dabas taku izveide  
VTP.8. 
RV.8.2. 
U.8.1.2. 

 atbilstoši 
iepirkumam
(~50000) 

    1) Sagatavots tematiskais dabas taku pieda va jums. 
2)Tematiska s dabas takas izveidotas Gaizin kalna , 
Luba na dabas lieguma , gar Aiviekstes upi u.c. 

2016 3 gadi 
Madonas 
novada 
pašvaldība, 
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R.345 teritorija s. 
3) Takas aprī kotas ar informa cijas un skatu 
vieta m. 
4) Izveidots gida pakalpojumu serviss. 
5) Dabas ve ros ana no upes. 
6) Izveidota atraktī va skolnieku, zina tnieku un 
dabas tu ristu dabas izzin as un izglī tos anas 
infrastruktu ra. 
7) Ornitologu un dabas ve rota ju pasa kumi. 

Tūrisma IC, 
DAP, PPP, 
NVO 

81 Prioritārā projekta ideja: Attīstīt vides izziņas un tūrisma infrastruktūru. 
 

Vides izziņas un tūrisma 
pakalpojuma attīstīšana 

VTP.8. 
RV.8.1. 
U.8.1.2. 

R.341, R.344. 

 atbilstos i 
iepirkumam
(~100000) 
 

    1)Izveidoti un attī stī ti vides izzin as un 
informa cijas centri (Gaizin kalna , Krustkalnu DR 
un citur).  
2) Izveidots plas s vides izzin as un tu risma 
pakalpojuma pieda va jums pie Luba na ezera. 

2016 3 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Tūrisma IC, 
DAP, PPP 

82 Prioritārā projekta ideja: Attīstīt un popularizēt vides izziņu un interaktīvo izglītību 
 

Attālās novērošanas 
sistēmas izveide 
iedzīvotāju vides 

izglītošanā 

VTP.8. 
RV.8.2. 
U.8.2.2. 
R.353 

 atbilstos i 
iepirkumam 
(~28000) 
 

    1)Izveidota atta la s nove ros anas siste ma dabas 
objektos novada  (Luba na ezers, Krustkalnu, Teic u 
dabas rezerva ti, Gaizin kalna ) ka  izpe tes, izglī tī bas 
lī dzekl us. 
2)Izveidots atraktī vs tu risma ma rketinga lī dzeklis. 
3) Piesaistī ti dabas un izzin as tu risma cienī ta ji. 

2016 2 gadi 

Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Tūrisma IC 

83 Prioritārā projekta ideja: Attīstīt, popularizēt un izplatīt laivu tūrismu. 
 

Laivošanas un 
mazizmēra kuģošanas 
līdzekļu infrastruktūras 

izveide 

VTP.8. 
RV.8.1. 
U.8.1.2. 

R.345, R.348, 
VTP.1. 
RV.1.3. 
U.1.3.2. 

R.54. 

 atbilstos i 
iepirkumam 
(~50000) 
 

    1) Veicina t laivu nomas punktu attī stī bu. 
2) Piesaistī tas lauku viense tas u denstilpn u mala s 
kempinga vietu nomai. 
3) Laivos anas popularize s ana un rekla mas stendu 
izvietos ana. 
4) Ierī kota laivu piesta tne Luba nas ezera . 

 
 

2016 

 
 

2 gadi Madonas 
novada 
pašvaldība, 
Tūrisma IC 

 

Tu risma IC (TIC) – Tu risma informa cijas centrs 
UAN – Madonas novada domes Uzn e me jdarbī bas atbalsta nodal a 
DAP – Dabas aizsardzī bas pa rvalde 
PPP – priva ta , publiska  partnerī ba 
SM – Satiksmes ministrija 
Degradētā teritorija ir vieta (teritorija (ne visos gadī jumos ar negatī vu ietekmi uz vidi), e ka vai e ku komplekss), kas ieprieks  
tikusi izmantota vai apbu ve ta, bet pas laik pamesta vai netiek pilnī gi izmantota. Ta  var bu t nolaista vai piesa rn ota, neapdzī vota 
vai dal e ji apdzī vota vai cita di izmantota teritorija, kurai ir negatī va kumulatī va ietekme uz apka rte ja m teritorija m, vidi un 
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viete jiem iedzī vota jiem. 
 


