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1.ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU

Pašvaldības nosaukums:

Madonas pilsētas dome

Pašvaldības juridiskā adrese:

Saieta laukums 1, Madona, LV 4801

PVN maksātāja reģistra kods:

LV 90000054572, reģistrācijas datums 10.06.1996.

Finanšu gads:

01.01.2004. – 31.12.2004.

Domes skaitliskais sastāvs:

11 deputāti (no 20.03.2001.)

Domes priekšsēdētājs:

Andrejs CEĻAPĪTERS (no 20.03.2001.)

Domes priekšsēdētāja vietnieks:

Valentīns RAKSTIŅŠ (no 19.06.2003.)

Domes izpilddirektors:

Āris VILŠĶĒRSTS (no 31.08.1995.)

Domes finanšu nodaļas vadītāja,
galvenā grāmatvede:

Biruta VINDELE (no 05.09.2000.)
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2. PAŠVALDĪBAS FINANSES
2.1. Informācija par Madonas pilsētas pašvaldības 2003. un 2004.gada budžeta izpildi un
2005.gada budžets
Rādītāji
PAMATBUDŽETS
KOPĀ IEŅĒMUMI t.sk.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis pār ēkām
Zemes nodokļa parādu maksājumi
Azartspēļu nodoklis
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi
Sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma
pārdošanas
Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem
Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās palīdzības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Pārējie norēķini
Maksājumi no valsts pamatbudžeta
KOPĀ IZDEVUMI t.sk.
Vispārējie valdības dienesti
Izglītība
Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana
Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība
Brīvais laiks, sports, kultūra, reliģija
Kurināmā un enerģētikas dienesti un pasākumi
Lauksaimniecība, mežkopība
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti
Pašvaldību parādu procentu nomaksa
Pašvaldību norēķini ar valsts pamatbudžetu
Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem
Norēķini par citu pašvaldību sociālās palīdzības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem
Pārējie norēķini
Maksājumi izlīdzināšanas fondam
Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās pamatfunkcijās
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem
Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts
Finansēšana
Iekšējā finansēšana
No citām valsts pārvaldes struktūrām
Budžeta līdzekļu izmaiņas
budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
budžeta līdzekļu atlikums gada beigās
Pārējā iekšējā finansēšana

Izpilde pēc naudas
plūsmas principa
2004.g.
2003.g.
3077258 2502975
1274733 1109792
21285
22304
57671
55152
531
15085
9688
151941
142984
2139
2904
1615
1690

2005.gada
budžets
2785539
1428056
18108
58758
15000
150737
1500
900

24400

141578

177121

143106

165
13756
1337347
3311373
157568
2406457
139208
246411
193388
26810
10810
10422
26022

300
6727
866219
2737463
155031
1924276
91108
208409
200514
47384
3363
12764
12770

15454

17129

18900

3001
30837
41643
3342

3094
29429
22927
9265

-234115
234115
234115
241500
3015
105516
102501
-10400

-234488
234488
234488
200000
44888
150404
105516
-10400

4000
26489
46791
3500
5000
-74375
74375
74375

183854

928626
2859914
196459
1930161
125975
253768
172545
10000
7000
8339
42028
8959

92501
102501
10000
-18126
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Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem t.sk.
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz
Ls 50 par 1 vienību iegāde
Grāmatu un žurnālu iegāde
Kredītu procentu nomaksa
Subsīdijas un dotācijas
Kapitālie izdevumi
Zemes iegāde
Investīcijas
SPECIĀLAIS BUDŽETS
KOPĀ IEŅĒMUMI t.sk.
privatizācijas fonds
autoceļu fonds
dabas resursu nodoklis
KOPĀ IZDEVUMI t.sk.
privatizācijas fonds
autoceļu fonds
dabas resursu nodoklis
Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts
Finansēšana
Budžeta līdzekļu izmaiņas
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
naudas līdzekļu atlikums gada beigās
Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem t.sk.
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz
Ls 50 par 1 vienību iegāde
Dotācijas
Kapitālie izdevumi
Zemes iegāde
Budžeta aizdevumi un atmaksas
ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI
Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts
Finansēšana
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
naudas līdzekļu atlikums gada beigās
Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem t.sk.
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz
Ls 50 par 1 vienību iegāde
Kapitālie izdevumi

3311373
1359995
315606
12389
305519

2737463
1192889
278665
8224
370508

2859914
1452768
347407
14181
312779

311418
16690
26022
186465
423069
10900
343300

301293
11926
12770
180118
293070

339458
15092
42028
179884
155017
1300

168222
33580
130742
3900
153474
17975
130854
4645
14748
-14748
-14748
2709
17457
153474
852
205
118364

154736
12030
137891
4815
155520
11887
138533
5100
-784
784
784
3493
2709
155520
12794
3780
89482

141934
6000
132934
3000
155566
19603
132953
3010
-13632
13632
13632
17457
3825
155566
300
72
133453

18166

34943

500

18655

14290
3000
-2769

-2768
4684
5566
-882
882
3882
3000
5566

5444
122

88000

9194
8282
912
-912
2970
3882
8282
236
51
5178

13010
11000
-2769
1000
4000
-3000
3000
3000

4000

2151
666
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2.2. Madonas pilsētas pašvaldības aizņēmumu saraksts
Aizņēmuma līguma
summa

22.07.2002.

Aizņēmuma
atmaksas
termiņš
20.06.2014.

139026

Aizņēmuma
atlikums
pārskata
perioda beigās
139026

20.08.2002.

01.07.2012.

100000

79200

27.082003.

20.09.2018.

200000

200000

15.05.2004

20.01.2021

241500

241500

680526

659726

Aizdevējs

Aizņēmuma mērķis

Līguma
parakstīšanas datums

Valsts kase

Ģimnāzijas uzturēšanas
izmaksu efektivitātes
paaugstināšana
Madonas pilsētas
Ģimnāzijas rekonstrukcija
Madonas pilsētas
izglītības projektu
realizācijai
Madonas pilsētas
ģimnāzijas un Mūzikas
skolas rekonstrukcija

Vides
investīciju
fonds
Valsts kase

Valsts kase

2.3. Madonas pilsētas pašvaldības pārskats par izsniegtajiem galvojumiem
Aizdevējs

Aizņēmējs

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Galvojuma
summa

A/S LATEKO
banka
NEFCO

SIA „Madonas
siltums”
A/S „Madonas
ūdens”
SIA „Madonas
siltums”
SIA „Madonas
siltums”
SIA „Madonas
siltums”
SIA „Madonas
siltums”
Students
Students

05.06.1998

05.06.2008

470000

Neatmaksātā
summa, kurai nav
iestājies noilguma
termiņš
254955

09.10.1997

01.06.2009

347110

162920

22.11.2002

04.07.2022

384918

338361

07.01.1999

01.01.2009

155000

61184

02.12.2003

28.11.2013

25000

22480

13.08.2004

13.03.2005

60000

59177

2850
4480
1449358

415
500
899992

Ziemeļu
investīciju banka
Vides investīciju
fonds
A/S Baltic Trust
Bank
A/S Baltic Trust
Bank
A/S Parex banka
A/S Parex banka

01.10.2004
01.10.2004

2.4. Informācija par Madonas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uz 31.12.2004
Rādītāji
Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Citas celtnes un būves
Zeme
Pārējais nekustamais īpašums
Pavisam kopā

Ls
6610
1090382
5878641
414755
157977
7548365
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2.5. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Nosaukums

Ieguldījuma lielums uz
31.12.2004
200161
143019
596059
1000
940239

SIA „Madonas siltums”
SIA „ Madonas namsaimnieks”
A/S Madonas ūdens
SIA „Madonas radio”
Pavisam kopā

Līdzdalības
%
100
100
100
6,3

2.6. Pārskats par aizdevumiem (privatizēts objekts)
Aizdevuma
saņēmējs

Mērķis

SIA „Vidzeme
90”

Pašvaldības uzņēmuma
privatizācija

Līguma
parakstīšana
s datums
25.11.1994

Atmaksas
termiņš
31.07.2008

Aizdevuma
līguma
summa
39989

Aizdevuma
atlikums uz
31.12.2004
11074

2.7. Realizētie investīciju projekti 2001-2005.g
Baznīcas jumta remonts
KOPĀ 2001.gads
Madonas siltums
Smeceres sils
Invalīdu biedrības ēkas jumts
Mūzikas skolas ēkas jumta krāsošana
Kultūras nams krēslu iegāde
KOPĀ 2002.gads
Mūzikas skolas ēkas rekonstrukcija
Pasaules
bankas
kredīts
1.vidusskolas
rekonstrukcija
KOPĀ 2003.gads
Baznīcu ēku krāsošana
Valsts ģimnāzijas pieslēgšana centralizētai
apkurei
Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija
Meteostacijas izbūve
Sociālās palīdzības centra izbūves pabeigšana
Smeceres sila apgaismojuma ierīkošana
1.vidusskolas 3.korpusa ārsienu siltināšana
KOPĀ 2003.gads
Datortehnikas iegāde Valsts ģimnāzijai
KOPĀ 2004.gads
PAVISAM KOPĀ

2001.g
1000
1000

2002.g

2003.g

2004.g

2005.g

150000
5000
2000
3000
9000
169000
88000
174492
262492
8740
23000
268480
27566
32820
35000
19000
414606
12000
12000
859098

Ņemot vērā 2004.gada laikā ņemtos kredītus investīciju projektu realizēšanai, 2005.gada
budžets tiek apgrūtināts ar saistībām Ls 54052 apmērā. Bez tam, potenciālās saistības, kas izriet
no domes sniegtajiem galvojumiem ir Ls 259894. Šāds saistību apjoms – 15.6% no plānotajiem
pamatbudžeta ieņēmumiem, neapdraud pašvaldības spēju veikt savas funkcijas. Kā pozitīvs
moments, vērtējot nākotnes perspektīvas, jāatzīmē stabilais budžeta ienākumu daļas pieaugums
pēdējos gados.
Par pašvaldības 2004.gada pārskatu, kurš ir apstiprināts ar Madonas pilsētas domes 2005.gda
28.aprīļa lēmumu (protokols Nr.9, 30.punkts), ir saņemts pozitīvs atzinums gan no zvērinātā
revidenta, gan no Valsts kontroles pašvaldību revīzijas departamenta kolēģijas.
6
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3. IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN SPORTS
Izglītības un garīgās pilnveidošanas, kā arī fiziskās attīstības iespējas pilsētā nodrošina
šādas izglītības iestādes:
Skolēnu
Pedagogu Gada budžets
Nosaukums
skaits
skaits
tūkst. Ls
Madonas Valsts ģimnāzija (4 mēneši)
351
34
55 336
Madonas pilsētas1.vidusskola
1122
75
134 466
Madonas pilsētas 2.vidusskola
517
44
154 709
Madonas vakara vidusskola
157
30
4 454
PII Nr.1
84
13
62 943
PII "Priedīte"
155
20
108 991
PII "Saulīte"
261
28
181 056
Madonas bērnu un jauniešu centrs
724
21
37 079
Madonas bērnu un jaunatnes sporta
833
31
44 372
skola
Madonas mūzikas skola
254
29
40 670
Madonas mākslas skola
112
6
16 520
Madonas izglītības iestāžu tīklā ir pārstāvētas dažādu līmeņu mācību iestādes. Madonas
pilsētas teritorijā darbojas arī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Madonas
studiju centrs, Daugavpils universitātes Madonas filiāle, SIA "Mācību centrs ABC", VBO
Profesionālās karjeras izvēles centrs, Madonas rajona Pieaugušo izglītības centrs, Madonas NVO
atbalsta centrs.
Madonas Valsts ģimnāzijas ēkai (Valdemāra bulvārī 2a) 2004. gadā tika veikta
rekonstrukcija, izbūvējot ēkai trešo stāvu un veicot citus darbus, atbilstoši izstrādātajam Madonas
Valsts ģimnāzijas ēku kompleksa projektam. Darbu kopējās izmaksas bija Ls 278 880.
Madonas pilsētas 1. vidusskolā veikta iestādes un tajā īstenojamo mācību programmu
akreditācija. Turpinot 2002. gadā uzsāktos rekonstrukcijas darbus 1.vidusskolas ēkās, tika pilnībā
pabeigti darbi trešajā korpusā. Šo darbu finansēšanai tika ņemts kredīts Ls 177 500, kā arī
izlietota valsts dotācija Ls 19 000 apmērā un Ls 4801 no pašvaldības budžeta.. Realizējot 2.
kārtas renovācijas un celtniecības darbus mācību vajadzībām tika nodotas 18 telpas, veikta
pārbūve ēdināšanas blokā, no jauna ierīkotas ventilācijas sistēmas, pabeigta 3. korpusa siltināšana
un izbūvēta arī neliela sporta zāle mazāko klašu skolēnu vajadzībām, lai atslogotu lielo sporta
zāli, kurā līdz šim dažkārt bija jānotiek sporta nodarbībām četrām klasēm vienlaicīgi,
2004. gada vasarā skolas telpās notika Uzņēmēju dienas, kā arī tika organizēta vasaras nometne
“Dzīvo zaļi”.
Madonas pilsētas 2. vidusskola ir divplūsmu skola, kurā skolēni var iegūt izglītību gan
krievu, gan latviešu valodā. Skolā mācās 7 tautību skolēni – latvieši, krievi, ukraiņi, baltkrievi,
čigāni, poļi un lietuvieši; 50% skolēnu ir no apkārtējiem pagastiem, kā arī audzēkņi no citiem
rajoniem.
2004. gadā Madonas 2. vidusskola nodrošināja mācību apguvi 5 programmās – pamatizglītības,
mazākumtautību pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena,
vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta sporta virziena un programmu vispārējās
vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu.
7
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Skolas 2004. gada budžets bija 130 000 latu, mērķdotācijas –
149 000 latu, kopā sastādot 288 000 latu.
Skolā darbojas 11 dažādi interešu pulciņi.
2004. gadā Madonas 2. vidusskolas skolēni piedalījās visu
līmeņu mācību olimpiādēs latviešu valodā un literatūrā, vācu
valodā, latviešu valodā mazākumtautībām, matemātikā,
informātikā.
Skolai 2004. gadā bija izcili sasniegumi sportā – 1. vieta
Vidzemes novadā vidusskolu grupā volejbolā jauniešiem, kā arī
citu līmeņu sacensībās volejbolā, orientēšanās sportā, futbolā,
basketbolā, krosā.
Skolēni piedalījušies arī dažādos rajona un valsts pasākumos
zīmēšanā, skatuves runas konkursā, militārajā stafetē u.c.
Pie savas profesionālās pilnveidošanās strādājuši arī skolotāji,
mācoties maģistrantūrā, izstrādājot “Audzināšanas darba
programmu 1.-12. klasēm”, kas apbalvots ar Izglītības
ministrijas 1. pakāpes diplomu.

Madonas vakara un neklātienes vidusskolā 2004. gada sākumā mācījās 148 skolēni,
pamatskolas izglītību ieguva 19, vidējo – 44 skolēni, no kuriem 5 iestājušies augstākajās mācību
iestādēs. Skolā strādāja 27 skolotāji, kas pasniedza mācību priekšmetus vispārējās vidējās
izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmā neklātienes apmācībā un vispārējās
pamatizglītības otrā līmeņa programmā 7. - 9. klasēm. Skolas darba režīms tika organizēts divās
mācību dienās, kā arī vienā konsultāciju dienā nedēļā.
Bibliotēka nodrošina audzēkņus ar visām mācību grāmatām, pieejams arī interneta pieslēgums.
Skolēniem tika organizēti audzināšanas un izklaides pasākumi skolā un ārpus tās – klases vakari,
izlaidumi, izglītojoša rakstura pasākumi.
Madonas mūzikas skolai tika pabeigta ēkas rekonstrukcija, šim nolūkam 2004.gdā izlietojot
Ls 92192 un rezultātā iegūstot brīnišķīgu ēku ar telpām mācību procesa nodrošināšanai, vairākām
zālēm, kuru akustika atbilst visaugstākajām prasībām, vitrāžām un labiekārtotu teritoriju.

Madonas mākslas skolā nozīmīgākās izstādes Madonas pilsētā bija audzēkņu darbu
ekspozīcija Kartupeļu svētkos - pasākumā tika eksponēti 32 skolēnu darbi, 3 labākie autori tika
apbalvoti, un 2004. gada Mākslas dienās - Madonas mākslas skolas audzēkņu darbi eksponēti
Madonas Valsts ģimnāzijā, Madonas pilsētas slimnīcā, Madonas rajona padomē, Madonas
mākslas skolā.
Kopumā izstādēs izstādīti 38 autoru darbi, tai skaitā kursa darbi, vasaras prakses darbi un
kompozīcijas materiālā un kombinētās tehnikās.
12 skolēnu darbi eksponēti bērnu fantāzijas akadēmijas rīkotajā izstādē Rīgas starptautiskajā
autoostā. Dainis Bleidels, Anete Rubene un Aiva Titova atzīti kā vieni no 10 labākajiem darbu
autoriem un apbalvoti ar piemiņas medaļām. Autoostas administrācija plāno izmantot audzēkņu
darbus autoostas jubilejas izdevumā un citos reprezentatīvajos izdevumos un pasākumos. Pēc
darbu izstādīšanas Rīgā audzēkņu darbus varēja skatīt Madonas pilsētas autoostā –
iepriekšminētajiem autoriem pievienojās vēl 15 skolēni. Autoostas administrācija atzinīgi
novērtēja skolēnu sniegumu un sadarbību, kā arī apbalvoja skolēnus ar balvām.
8
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Kā zīmīgu jāmin Madonas mākslas skolas 50 skolēnu dalību Rīgas Kultūras domes pārvaldes
un Mākslas darbinieku nama rīkotajā mākslas projektā “Ceļš”. Diplomu par labāko darbu
mākslas projektā “Ceļš” saņēma Kristīne Līcīte. Par veiksmīgu piedalīšanos projektā diplomu
saņēma Egita Černova.
54 skolas audzēkņi izstrādāja darbus IX starptautiskajam bērnu jaunrades konkursam “Ūdens
pasaule bērnu acīm 2004”. Žūrija kā labākos autorus atzina: 1.vieta - Zane Gailīte, 2.vieta Elīna Špura, 4.vieta - Zane Kārkliņa. Laureāta titulus ieguva - Līva Ārente, Justīne Skuja, Inga
Maderniece, Ieva Vaļka, Rolands Kāpostiņš, Dāvis Lasmanis. Jāatzīmē, ka Madonas mākslas
skolas audzēkne Zane Gailīte 1.vietu un diplomu ieguva otro gadu pēc kārtas.
19 skolēnu darbi eksponēti Latvijas mākslas skolu audzēkņu un pedagogu seminārā “Gaisma”.
Skolas audzēkņi iesaistījās Madonas valsts ģimnāzijas karoga un Madonas pilsētas
1.vidusskolas logo izstrādē. Madonas valsts ģimnāzijas skolēni un pedagogi, balsojot par labāko,
atzina Agneses Rudzītes karoga skici. Kā otra labākā atzīta skolas audzēkne Sanda Aleknaviča.
Par Madonas 1.vidusskolas logo autori nominēta Madonas mākslas skolas audzēkne Zane
Gailīte.
2003.gada projekta “Mana Latvija” ietvaros ar Izglītības un Zinātnes ministrijas valsts
Jaunatnes iniciatīvu centra pateicību apbalvota Madonas mākslas skolas audzēkņu un pedagogu
kolektīvs.
2003./2004.gadā skolu absolvēja 10 skolēni. Kā ievērības cienīgu skolas noslēguma darbu
jāatzīmē Gitas Garančas Zinātniski pētniecisko materiālu par Cesvaines pils vēsturi.Izstrādāts
2004.gadā. Kā ievērības cienīgu panākumu jāmin Madonas mākslas skolas audzēkņu dalība
Latvijas Avīzes izsludinātajā bērnu zīmējumu un gleznojumu konkursā “Mana Latvija”. Skolas
audzēkne Māra Drozdova ieguva galveno balvu 5.-9. klašu grupā.

Madonas Bērnu un Jauniešu centrs (BJC) dibināts 1967. gadā ar mērķi organizēt bērnu un
jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, īstenot interešu izglītību un tālākizglītību. Uz
2004.gada 1.septembri BJC pulciņus (CIK?) apmeklēja 724 skolēni 25 pedagogu vadībā.
2004. gadā pilsētas skolēniem un jauniešiem centrs piedāvāja apmeklēt:
• 6 lietišķās, vizuālās mākslas studijas,
• 7 mākslinieciskās pašdarbības pulciņus,
• 13 dažādus klubiņus,
• 2 tehniskās jaunrades pulciņus.
Bez pulciņu darba Madonas BJC veic arī metodisko darbu rajona skolām, skolu pulciņu
pedagogu tālākizglītību, skolu koru un deju vadību rajonā un pamatskolu skolēnu pašpārvalžu
darba vadību.
2004. gadā BJC organizēja šādus nozīmīgākos pasākumus Madonā un guva panākumus:
Ø pilsētas egles iedegšana;
Ø ikmēneša pasākums vientuļajiem pensionāriem „Pie kamīna”;
Ø pilsētas 1.- 5. klašu bērniem dienas nometne jūnija sākumā;
Ø Vidzemes novada 9 rajoniu vizuālās mākslas izstāde un svētki „Dažādā pasaule”, kurā BJC
šuvēju pulciņa (ped. Aija Vanaga) veidotais tērpu šovs ieguva labu vērtējumu;
Ø šaha - dambretes pulciņš (ped. Rūdolfs Kalniņš) katru ceturtdienu organizē sacensības visiem
interesentiem; komanda izcīnīja 1. vietu Gulbīšu vidusskolas rīkotajās šaha sacensībās;
Ø tehniskās modelēšanas pulciņu 2 komandas (ped. Guntis Ozoliņš) republikas sacensībās
izcīnīja 5. un 6. vietu;
Ø 2 tūristu komandas (ped. Laimdota Jansone) regulāri iegūst 1. - 3. vietas republikas tūrisma
individuālajās un komandu sacensībās;
9
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Ø jauno vokālistu konkurss „Čiepstulis - 2004”, kurā 6 - 8 gadu vecuma grupā piedalījās visu
Madonas PII audzēkņi;
Ø 4. jūnijā Madonas estrādē pilsētas svētku ietvaros tika noorganizēti rajona skolu deju svētki;
Ø pilsētas iedzīvotāji tiek aicināti uz Madonas BJC atklāšanas un mācību gada noslēguma
pasākumiem, kā arī uz Ziemassvētku ieskaņas koncertu.

Pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” par budžeta līdzekļiem (Ls 18110) tika veikta veco
logu nomaiņa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai un vajadzīgās temperatūras
nodrošināšanai telpās.

Turpinot Smeceres sila sporta bāzes izveidošanas projekta realizāciju izmantojot pašvaldības
budžeta līdzekļus Ls 16 490 un valsta dotāciju Ls 35 000 apjomā tika pabeigti darbi starta
laukuma un šautuves izbūvē un teritorijas labiekārtošanā. Biatlona trases ūdensapgādes projekts
(ūdensapgāde nepieciešama sniega lielgabalu darbības nodrošināšanai), tiks realizēts turpmākajos
gados.

Kultūras nama uzdevums ir kopt un attīstīt tautas mākslas un kultūras procesus,
nodrošināt nepārtrauktību un paaudžu saikni nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanā. To
īsteno kultūras nama 38 pašdarbības kolektīvi, kuros aktīvi darbojas 587 dalībnieki.
Starp kultūras nama spožākajiem panākumiem 2004. gadā var minēt tautisko deju
kolektīvu skatēs Latvijā par labāko vidējās paaudzes deju kolektīvu atzīto „Vidzemes seniori”.
Otra labākā vecākās paaudzes deju kolektīva „Atvasara” vadītāja Valentīna Zepa ieguva Valsts
Tautas mākslas prēmiju par ilglaicīgu ieguldījumu tautas mākslā, kā arī V. Zepa ieguva arī gada
labākās aktrises titulu par lomu Amālija amatierteātru finālskatē „Gada izrāde”, kurā Madonas
Tautas teātris piedalījās ar izrādi „Amālija”. Pirmās pakāpes diplomus republikas skatēs ieguvuši
Vīru vokālais ansamblis un pūtēju orķestris, kas 2004. gadā nosvinēja savu 45 darba gadu
pastāvēšanas jubileju. Kultūras nama kolektīvi piedalījušies visās arī Madonas rajona rīkotajās
skatēs, kur ieguvuši godalgotas vietas.
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Kultūras namā bez tautas mākslas
sekmīgi un interesanti strādā arī netradicionālo
žanru kolektīvi – senioru dāmu deju grupa,
breika deju klubs, mūsdienu deju grupas
„Aliens”, līnijdejas u.c.

Katru gadu Madonas pilsētas dome, daļēji finansiāli atbalstot, dod iespēju trīs kultūras nama
kolektīviem doties ārzemju braucienos. Pagājušā gadā vidējās paaudzes deju kolektīvs „Retro”
bija Ungārijā, vecākās paaudzes deju kolektīvs „Atvasara” – Igaunijā un modes deju grupa
„Aliens” – Ukrainā festivālā Eipatorijā, kur piedalījās starptautiskā modes deju festivālā –
konkursā un lielā konkurencē dažādās vecuma grupās izcīnīja 2. un 3.vietu.
Jāatzīmē, ka Madonas kultūras nams ar saviem kolektīviem ir kuplinājis daudzus
sarīkojumus, kurus organizējušas dažādas pašvaldības iestādes - skolas, sporta klubi, pilsētas
dome, rajona padome u.c.
2004. gadā Madonas pilsētas kultūras namā, estrādē un citās vietās pilsētā, kultūras
nama iecerēti un organizēti notikuši 209 dažādi pasākumi ( koncerti, izrādes, atpūtas, izklaides,
informatīvas un izglītojošas norises, mācību semināri u.t.t.), kuros piedalījušies 47 580
apmeklētāju, tātad, vidēji vismaz 5 reizes katrs Madonas iedzīvotājs piedalījies kādā no
sarīkojumiem - no zīdaiņa līdz sirmgalvim. Kā veiksmīgākie un vērienīgākie jāmin 2.
Starptautiskais saksofonu kvartetu festivāls, Madonas pilsētas svētki, „Teātra diena Madonā”,
bērnu teātru festivāls, „Kartupeļu svētki”, nu jau tradicionāli kļuvušie modes deju festivāli
„Diskotvaiks” un breika deju festivāls „Noisy Battle”.
Neatņemama mūsu kultūras dzīves sastāvdaļa ir kinoteātris „Vidzeme”, kuru īpaši
iecienījuši jaunieši. Kultūras nama filiālē „Vidzeme” pagājušā gadā notikuši 130 kinoseansi, tos
noskatījušies 5515 apmeklētāji.

Viens no lielākajiem kultūras pasākumiem 2004. gadā bija 2. starptautiskais Saksofonu festivāls.
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4. KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA
Siltuma un karstā ūdens apgādi, atkritumu savākšanu un noglabāšanu, ūdensapgādi un
notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu Madonas pilsētā veic pašvaldības dibinātie uzņēmumi.
Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus sniedz pašvaldības A/S “Madonas
ūdens”. Pēc ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas un dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas
izbūves Madonas pilsētai tiek padots ļoti kvalitatīvs un visām prasībām atbilstošs dzeramais
ūdens. Arī notekūdeņi tiek attīrīti atbilstoši ES un LR normatīvajos aktos paredzētajām prasībām.
Atdzelžošanas ietaises un uzstādītās iekārtas darbojas teicami, dzelzs saturs padotajā ūdenī
<0.05mg/l (norma 0.2mg/l).
Madonas pilsēta ir iekļauta kopējā projektā ar nosaukumu „Ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju baseina pilsētās, 2.kārta” Šis projekts paredz nodrošināt 100% Madonas
pilsētas un Lazdonas ciemata iedzīvotāju nodrošināt iespēju pievienoties centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. No plānotajām kopējām projekta izmaksām, kas
pārsniedz 6 miljonus latu, pašvaldībai kopā ar uzņēmumu laikā no 2005. līdz 2009. gadam ir
jāiegulda tikai 10%. Tas ir iemesls, kāpēc pašvaldība 2004.gadā neveica un neplāno veikt
būtiskas investīcijas ūdensapgādes un kanalizācijas nozarē laika posmā līdz minētā projekta
realizācijas uzsākšanai, jo šīs investīcijas 100% apmērā būtu jāsedz pašvaldībai vai uzņēmumam.
Uz 2004.gada beigām ūdensapgādes pakalpojumus izmantoja 77% (7259), bet
kanalizācijas pakalpojumus 65% (6163) iedzīvotāju. 2004.gadā paceltais ūdens daudzums ir bijis
375728 m3/gadā jeb vidēji 1027 m3/dn.
Kopējais realizētais ūdens daudzums 2004.gadā ir bijis 234 619 m3/gadā jeb vidēji 641
3
m /dn. Tas norāda, ka realizētais ūdens patēriņš ir 66 %, bet kopējais nerealizētais ūdens
daudzums (tehniskās vajadzības + neuzskaitītais patēriņš + zudumi tīklā) veido 34 %, kas ir
augsts rādītājs. Tehniskām vajadzībām filtru skalošanai atdzelžošanas stacijā patērētais ūdens
gada laikā ir bijis 17010 m3 jeb 1418 m3/ mēn., kas ir 4.5 % no paceltā ūdens daudzuma.
Aptuveni 29.5 % no saražotā ūdens daudzuma ir uzskatāmi par zudumiem tīklos, no kuriem daļa
ir neuzskaitītais ūdens patēriņš (nelegāli pieslēgumi vai nelegāls patēriņš, ugunsdzēsība).
Lielākais dzeramā ūdens patērētājs ir iedzīvotāji, kopā 67 % no visa pārdotā ūdens.
Iedzīvotāji daudzdzīvokļu mājās gandrīz pilnībā (98% abonentu) norēķinājās par patērēto ūdens
daudzumu atbilstoši individuālo mērītāju rādījumiem, savukārt privātmājās mērītāji ir uzstādīti
92% abonentu. Vērtējot pēc ūdens patēriņa, iedzīvotāji ar mērītājiem patērē 96% no
mājsaimniecības kopējā ūdens patēriņa. Institūcijām/uzņēmumiem 98% abonentu ir uzstādīti
ūdens mērītāji.
2004.gadā, 6163 iedzīvotāji jeb 65% saņēma centralizētus notekūdeņu savākšanas
pakalpojumus. Novadīto notekūdeņu daudzums no dažādām patērētāju grupām uz NAI kopumā
veido 203892 m³/gadā jeb 557 m³/dn. Tai pašā laikā 2004.gadā NAI pieņemti attīrīšanai 362391
m³/ notekūdeņi, jeb vidēji 990 m³/dienn., kas norāda, ka no kopējās kanalizācijas plūsmas uz
NAI aptuveni 44% ir virszemes infiltrācijas notekūdeņi. Šis rādītājs pieaug vai samazinās
atkarībā no sezonas rakstura un atkušņu - lietavu laikā notekūdeņu plūsma uz NAI pieaug līdz
3000-3500 m3/dn.
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2004 gada ūdens un kanalizācijas tarifi un ieņēmumi ļāva uzņēmumam segt tikai tiešās
darbības un uzturēšanas izmaksas. Lai veiksmīgi pildītu kredītsaistības uzņēmums izmantoja
uzkrājumus un būtiski samazināja investīcijas. 2004.gadā trašu būvniecībā un pamatlīdzekļu
atjaunošanā investēts Ls 13 476.-. Kā vienu no lielākajām investīcijām 2004.gadā jāmin
ūdensvada un kanalizācijas trašu izbūve Liepājas ielā, kur uzņēmumam izveidojās 11 jauni
klienti.
Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatoram 2003.gada rudenī tika iesniegts ūdens un
kanalizācijas pakalpojumu tarifu projekts 2004.gadam. Iesniegtais tarifu projekts paredzēja
atteikties no abonēšanas maksas un noteikt sekojošus pakalpojumu tarifus: Iedzīvotāji (ūdens un
kanalizācija) Ls 0.78, juridiskās personas (ūdens un kanalizācija) Ls1.34. Minētais tarifu projekts
tika apstiprināts un jaunie tarifi stājās spēkā ar 2004.gada 1.februāri. Lai samazinātu neapmaksātā
ūdens daudzumu, kas pašlaik ir 34%, A/S ”Madonas ūdens” plāno turpināt uzstādīt kopējos māju
ūdens mērītājus. Apstiprinot visām pusēm pieņemamu norēķinu sistēmu uzņēmums varētu
palielināt savus ieņēmumus no šīm mājām par aptuveni 10%. Uz 2004.gada beigām 73% (65gb)
daudzdzīvokļu māju bija uzstādīti kopējie mērītāji. Diemžēl neviens līgums par norēķinu
veikšanu pēc šiem skaitītājiem nav noslēgts, jo pilsētā ļoti lēni veidojas namu apsaimniekotāju
sabiedrības.
Pēc Madonas pilsētas ūdensapgādes projekta realizēšanas uzņēmuma tehniskais un
intelektuālais potenciāls ļauj izskatīt sadarbības iespējas ar apkārtējiem pagastiem, galveno
uzmanību pievēršot jautājumam par šo pagastu ūdenssaimniecību apkalpošanu. Šī jautājuma
risināšanai 2005.gadā no uzņēmuma puses plānots pievērst īpašu uzmanību un veikt padziļinātu
izpēti Lazdonas, Praulienas un Mētrienas pagastu ūdenssaimniecību finanšu izpēti un pieņemt
lēmumu par šo teritoriju apkalpošanas iespējām. Lai piesaistītu ES fondu līdzekļus ūdensapgādes
attīstībai, jau 2003.gadā tika apstiprināta Madonas pilsētas ūdensapgādes sistēmas ilgtermiņa
attīstības programma. Šīs programmas realizēšana paredzēta 2005. – 2009.gados. 2005.gada
pavasarī, projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II
kārta” ietvaros paredzēts uzsākt projektēšanu un konkursu dokumentu sagatavošanu būvniecības
stadijai. Paredzēts, ka būvniecību varētu sākt 2007.gada nogalē. Minētā projekta mērķis ir dot
iespēju 95% Madonas iedzīvotāju pievienoties centralizētajai ūdensvada un kanalizācijas
sistēmai, pievienot Lazdonas ciematu Madonas ūdensapgādes sistēmai, kā arī veikt NAI
rekonstrukciju.
Gada rezultāts ir zaudējumi Ls 178 614,72, ko plānots segt no iepriekšējo gadu
uzkrātajām rezervēm.
Centralizētām siltumapgādes sistēmām, ko apkalpo SIA „Madonas Siltums”, ir pieslēgti
nami, ko apdzīvo 5130 pilsētas iedzīvotāji (54 % no kopskaita) un 73 juridiskām personām
piederoši objekti.
SIA “Madonas Siltums” ir veiksmīgi aizvadījusi apkures periodu, vasarā mūsu klienti kā ierasts
tiks nodrošināti ar karsto ūdeni.
Iepriekšējais mūsu darba periods bija raksturīgs ar to, ka kļuvām bagātāki par vairākiem
lieliem klientiem, par mūsu klientiem kļuva SIA “ALVIRA”, AS “DIĀNA”, BO VAS “Latvijas
pasts”, Madonas Valsts ģimnāzija, Madonas mūzikas skola, kā arī divas privātmājas Saules ielā
23 un Vestienas 11. Pie ēkas Skolas ielā 12 izbūvējām siltumtrasi. Nākotnē ceram, ka mūsu
klientu pulkam pievienosies Madonas 1.vidusskola un Kultūras nams.
Īpašu uzmanību esam veltījuši mūsu klientiem Madonas pilsētas iedzīvotājiem, gan jau otro
gadu dodot iespēju izvēlēties apkures uzsākšanu un beigšanu, gan iespēju izvēlēties uzņēmumu,
kas nodarbosies ar iekšējo siltumtīklu apkalpošanu. Vasaras periodā plānojam rīkot veselas divas
akcijas, ne tikai dodot iespēju nomaksāt parādu bez līgumsoda, bet arī piešķirt bonusus mūsu
uzticamākajiem klientiem.
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Esam apmierināti vērot, ka mūsu klienti ir kļuvuši apzinīgāki – iedzīvotāju parāds uz
1.maiju ir Ls 69 386,03, kas ir daudz mazāks nekā uz 2004.gada 1.maiju Ls 94 426,09 un uz
2003.gada 1. maiju Ls 112 084,24.
Šosezon strādāsim iespēju robežās pie siltumtrašu sakārtošanas. Kalna ielas katlumājā
strādāsim pie ekonomiskākas katlumājas ekspluatācijas, uzstādot jaunu katlu. Lielākie remonti
šovasar paredzēti Zābera ielas katlumājā. Aktīvi darbojamies arī ar kurināmā sagādi nākamajai
apkures sezonai, mums ir piegādāta šķelda 4,5 tūkstoši berkubikmetru apjomā.
Esam iesnieguši PPA “Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators” jaunā
siltumenerģijas tarifa projektu, kas tiks izskaidrots un publicēts laikrakstā “Stars”.
Sauso sadzīves atkritumu savākšanu un noglabāšanu veic SIA „Madonas namsaimnieks”.
2004. gadā atkritumu izgāztuves “Lindes” rekonstrukcijai un sagatavošanai rekultivācijai ar
Vides aizsardzības fonda dotāciju līdzdalību ieguldīti 10 900 lati. 2004. gadā uzņēmuma
apsaimniekošanā bija 103 dzīvojamās mājas, no tām ar 59 daudzdzīvokļu māju dzīvokļu
īpašniekiem tika noslēgti pilnvarojuma līgumi. Par pārējo namu apsaimniekošanu ir noslēgts
pilnvarojuma līgums ar Madonas pilsētas domi. 2004. gadā apsaimniekošanā esošajām mājām
tika sniegti pakalpojumi par vairāk nekā 170 tūkstošiem latu. Izmantojot banku kredītus, veikti
ēku renovācijas darbi – jumta seguma nomaiņa un fasādes siltināšana Saules ielā 24a, fasādes
siltināšana un apkures sistēmas sakārtošana, ierīkoti siltumskaitītāji katrā dzīvoklī Saules ielā 55
un Rūpniecības ielā 20 – 8 par kopējo summu 49 200 lati. SIA “Madonas namsaimnieks” veic arī
citus ēku būvniecības un remonta darbus, ielu un laukumu uzturēšanu, bruģa ieklāšanu, piedāvā
transporta un tehnikas pakalpojumus, kas kopumā 2004. gadā sastādīja 79 900 latus.

Domes komunālais dienests 2004.gadā nodrošināja pilsētas labiekārtošanas darbu izpildi un
teritorijas ikdienas uzturēšanu. Šim nolūkam no pašvaldības budžeta tika izlietoti Ls 95656.
Papildus pilsētas teritorijas ikdienas uzturēšanas darbiem tika veikta bērnu rotaļu laukumu izbūve
dzīvojamo namu kvartālos, skeitparka paplašināšana, kā arī daudzi citi labiekārtošanas pasākumi.
Ielu un ceļu uzturēšanas jomā 2004.gadā, izmantojot ceļu fonda līdzekļus Ls 130854, tika
nodrošināta ielu, ceļu un trotuāru uzturēšana, kā arī atsevišķu posmu rekonstrukcija. Trotuāru
bruģēšana tika veikta Raiņa, Poruka un Avotu ielā, izlietojot Ls 24411. Bez tam ievērojamā
apjomā tika veikta arī ielu apgaismojuma rekonstrukcija izlietojot Ls 27397.
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5. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
2004. gadā realizēts valsts investīciju projekts 32 tūkstošu latu apmērā Madonas pilsētas
Sociālās palīdzības centra izveides iekārtošanas 2. kārtai. Līdz ar to Madonas pilsētas Sociālās
palīdzības centrs ir pabeigts un iekārtots.
Redzamākais pakalpojums, ko centrs uzsāka piedāvāt, ir Zupas virtuve, ko ik darba dienu
izmanto ap 30 Madonas iedzīvotāju. Bez tam centrā pieejama duša, sadarbībā ar Pensionāru
biedrību – veselības vingrošana, dažādas atbalsta un pašpalīdzības grupas.

6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA
Ievērojamākie pasākumi, ko 2005.gadā plānots veikt papildus pašvaldības iestāžu ikdienas
uzturēšanai ir:
- Sabiedriskās pirts būvniecība
- Saieta laukuma rekonstrukcija
- Smeceres sila sporta bāzes izveidošanas projekta realizācijas turpināšana.
- Kultūras nama ēkas rekonstrukcija
- Ielu apgaismojuma pārbūves turpināšana
Ņemot vērā 2004.gada laikā ņemtos kredītus investīciju projektu realizēšanai, 2005.gada
budžets tiek apgrūtināts ar saistībām Ls 54052 apmērā. Bez tam, potenciālās saistības, kas izriet
no domes sniegtajiem galvojumiem ir Ls 259894. Šāds saistību apjoms – 15.6% no plānotajiem
pamatbudžeta ieņēmumiem, neapdraud pašvaldības spēju veikt savas funkcijas. Kā pozitīvs
moments, vērtējot nākotnes perspektīvas, jāatzīmē stabilais budžeta ienākumu daļas pieaugums
pēdējos gados.

7. PASĀKUMI, KAS VEICINA IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU PAR PAŠVALDĪBAS
DARBĪBU UN IEDZĪVOTĀJU IESPĒJĀM PIEDALĪTIES LĒMUMU APSPRIEŠANĀ
Komunikācija ar iedzīvotājiem
2004. gadā Madonas pilsētas dome turpināja nodrošināt madoniešus ar informāciju par
pašvaldībā notiekošajiem procesiem un pieņemtajiem lēmumiem, izdodot informatīvo izdevumu
“Domes Vēstnesis” ar publicētiem domes lēmumiem, pašvaldības saistošajiem noteikumiem un
nolikumiem, kā arī citām aktualitātēm. Informācija par pašvaldību regulāri tika sniegta rajona
laikrakstā “Stars”. Ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem varēja iepazīties arī internetā
www.madona.lv .
Jau tradicionāli gada nogalē dome rīkoja ikgadējo tikšanos ar iedzīvotājiem mūzikas skolas
Laimas zālē, kuras laikā madonieši izteica savu viedokli, jautājumus un ierosinājumus
pašvaldības darbam. Tikšanās laikā klātesošie uzklausīja domes priekšsēdētāju, izpilddirektoru,
deputātus, kā arī speciālistus.
Jau trešo gadu iedzīvotāji tika aicināti izteikt ierosinājumus akcijā “Dāvā domei domu!”.
Iedzīvotājiem ir pieejams arī domes bezmaksas tālrunis 8000020.
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Ikgadējā domes tikšanās reizē ar iedzīvotājiem aktualitātes uzņēmumā skaidro arī visu
pašvaldības uzņēmumu vadītāji.
Sabiedrisko aktivitāšu atbalstīšana
Meklējot jaunas pašvaldības un iedzīvotāju dialoga iespējas, sadarbībā ar sabiedriskajām
organizācijām gada otrajā pusē tika uzsākta gatavošanās Madonas Iedzīvotāju saietam.

Turpinot pilsētas sakopšanas tradīcijas,
dome organizēja iedzīvotāju braucienu uz
rajona stādaudzētavām un apmaksāja transporta
izdevumus Puķu draugu saietam Baldonē,
tādējādi veicinot un atbalstot arī privātīpašnieku
aktivitātes teritorijas sakopšanā. Rudenī pilsētas
sakopšana vainagojas noslēguma pasākumā,
kur pašvaldība apbalvo gan sakoptākā īpašuma
saimniekus, gan čaklākos komunālā dienesta
darbiniekus, sētniekus.

Attēlā - viens no „gaisa dārziem”

2004. gadā dome rīkoja akciju pilsētas
pareizticīgo un luterāņu dievnamu fasāžu
krāsošanai. Darbus veica pašvaldības SIA
“Madonas namsaimnieks”.
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Dome ir atvērta jebkuram pilsētas iedzīvotājam
neatkarīgi no vecuma. Pilsonības dienu ietvaros
domi apmeklēja un iespēju robežās tikās ar domes
priekšsēdētāju Madonas Valsts ģimnāzijas visi
klašu kolektīvi, kā arī citu skolu audzēkņi. Sākot
skolas gaitas, īpašus apsveikumus no domes
saņem mazie pirmklasnieki, savukārt skolotājiem
profesijas svētkos dome organizēja Skolotāju balli.

Veicinot Madonas pilsētas atpazīstamību, 2004.
gada pilsētas svētku ietvaros tika iesvētīts Madonas
karogs, ko pēc konkursā uzvarējušās Arta
Zvirgzdiņa skices izšuva Bērnu un jauniešu centra
skolotāja Danute Vēze.

Viens no lielākajiem domes organizētajiem pasākumiem 2004.gadā bija Pilsētu savienības
konferences organizēšana, kura pulcēja pašvaldību delegācijas no visas valsts.

Madonas pilsētas domes izpilddirektors

Āris Vilšķērsts
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