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:

01.01.2007. – 31.12.2007.

Domes skaitliskais sastāvs:

11 deputāti (no 20.03.2005.)

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.)

Madonas pilsētas dome darbojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un 2005.gada
25.augustā apstiprināto domes nolikumu ar grozījumiem, kas izdarīti 29.12.2005.,
25.01.2007., 28.06.2007. un 29.11.2007. un izmanto tās rīcībā esošos naudas līdzekļus
saskaņā ar apstiprinātu budžetu minētajā likumā noteikto funkciju realizēšanas finansēšanai.
2007.gadā Madonas pilsētas dome ir nodrošinājusi visu likumā noteikto funkciju realizēšanu
un veikusi pasākumus, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju garantētu realizēšanu nākotnē.
Par pilsētas domes priekšsēdētāju 2007.gadā turpināja strādāt Andrejs Ceļapīters, par
domes priekšsēdētāja vietnieku Valentīns Rakstiņš. Pašvaldības administrāciju vadīja
izpilddirektors Āris Vilšķērsts, finanšu un grāmatvedības nodaļu – Biruta Vindele.
Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, turpināja
darboties no domes deputātiem izveidotās pastāvīgās komitejas:
 Finanšu un Attīstības komiteja (Andrejs Ceļapīters, Daiga Ābola, Marita
Kazakeviča, Bruno Kokars, Uldis Lielvalodis, Vanda Maderniece, Ivars Pudāns,
Valentīns Rakstiņš, Gundars Riekstiņš, Andris Sakne, Indulis Zvirgzdiņš),
 Izglītības, kultūras un sporta komiteja (Marita Kazakeviča, Vanda Maderniece,
Ivars Pudāns, Valentīns Rakstiņš, Indulis Zvirgzdiņš),
 Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komiteja (Daiga Ābola, Bruno Kokars,
Uldis Lielvalodis, Gundars Riekstiņš, Andris Sakne).
Pašvaldības funkciju realizēšanai ir izveidotas un darbojas šādas pašvaldības iestādes un
kapitālsabiedrības:
Madonas Valsts ģimnāzija,
Madonas pilsētas 1. vidusskola,
Madonas pilsētas 2. vidusskola,
Madonas vakara un neklātienes vidusskola,
Madonas mūzikas skola,
Madonas mākslas skola,
Madonas bērnu un jaunatnes sporta skola,
Madonas bērnu un jauniešu centrs,
Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Kastanītis”,
Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Priedīte”,
Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”,
Madonas pilsētas kultūras nams un filiāle „Vidzeme”,
Madonas pilsētas būvvalde,
Madonas bāriņtiesa,
A/S „Madonas ūdens”,
SIA „Madonas Namsaimnieks”,
SIA „Madonas siltums”.

Atsevišķu pašvaldībai uzdoto funkciju pildīšanai no deputātiem, domes pārvaldes
darbiniekiem un citiem Madonas pilsētas balsstiesīgajiem iedzīvotājiem ir izveidotas šādas
komisijas un darba grupas:
- vēlēšanu komisija;
- administratīvā komisija;
- administratīvo aktu strīdu komisija;
- zemes un denacionalizācijas komisija;
- pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija;
- pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija;
- dzīvokļu jautājumu komisija;
- pašvaldības iepirkuma komisija;
- būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija;
- koku ciršanas komisija;
- iedzīvotāju dzīves apstākļu apsekošanas darba grupa;
Pilsētas domes lēmumu izpildi nodrošina pašvaldības administrācijas darbinieki saskaņā
ar domes pārvaldes shēmu un štatu sarakstu, kas tiek apstiprināts ik gadu ar atsevišķu domes
lēmumu. Pavisam Madonas pilsētas pašvaldības administrācijā 2007. gadā strādāja 39
speciālisti.
Domē ir izveidotas šādas nodaļas:
- Vispārējā nodaļa;
- Finanšu nodaļa;
- Attīstības nodaļa;
- Dzimtsarakstu nodaļa;
- Domes īpašuma uzturēšanas nodaļa;
- Sociālais dienests.

2. PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Domes pārvaldes struktūrā 2007.gadā būtiskas izmaiņas netika izdarītas, taču, sakarā ar
darba apjoma palielināšanos un jaunu funkciju uzņemšanos tika pieņemti darbā 3 darbinieki:
pašvaldības kārtībnieks Īpašuma uzturēšanas nodaļā, projektu sagatavošanas un finanšu
piesaistes speciālists Attīstības nodaļā un grāmatvedis Finanšu nodaļā. Lai nodrošinātu
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu
atbilstoši likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” prasībām, tika
pieņemts lēmums par sociālā dienesta statusa maiņu, t.i. pārveidošanu no domes nodaļas par
pašvaldības iestādi ar 2008.gada 1.janvāri.
Lai uzlabotu pašvaldības dokumentu aprites un uzdevumu izpildes kontroli tika iegādāta
dokumentu pārvaldības datorprogramma „DocLogix”, kuras apguve un ieviešana turpinās
2008.gadā. Programmas iegāde tika finansēta no RAPLM mērķdotācijas līdzekļiem.

3. PAŠVALDĪBAS FINANSES
Informācija par Madonas pilsētas pašvaldības 2006. un 2007.gada budžeta izpildi un
2008. gada budžets
Budžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, saņemtie
maksājumi. Lielāko ieņēmumu daļu sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kura apmērs
pēdējo gadu laikā ir būtiski pieaudzis. Nenodokļu ieņēmumiem ir tendence katru gadu
palielināties, sakarā ar budžeta iestāžu sniegto maksas pakalpojumu palielinājumu.
Lielu daļu pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos sastāda maksājumi no valsts
pamatbudžeta, kas paredzēti investīciju projektu realizācijai, pedagoģisko darbinieku
atalgojumam. Norēķinu ar pašvaldību budžetiem daļa ir mainīga atkarībā no izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību iedzīvotājiem.
Lielāko īpatsvaru Madonas pašvaldības pamatbudžeta izdevumos veido izdevumi
izglītībai. Tāpat lieli izdevumi nepieciešami dzīvokļu un komunālajai saimniecībai.
Pašvaldības infrastruktūras attīstībai tiek piesaistīti valsts investīciju programmas līdzekļi,
aizņēmumi no Valsts kases, ES struktūrfondu līdzekļi.

Rādītāji
PAMATBUDŽETS
KOPĀ IEŅĒMUMI t.sk.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis pār ēkām
Azartspēļu nodoklis
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi
Sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma
pārdošanas
Saņemtie maksājumi
KOPĀ IZDEVUMI t.sk.
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
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
Līzinga procentu un izpirkuma maksājumi
Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem

Izpilde pēc naudas
plūsmas principa
2007.g.
2006.g.
7431170 4935869
2735378
1900787
22233
20935
105699
88074
57049
40043
297571
228695
4328
2773
26420
9073
17720

8877

4164772
9354906
419577
15157
16707
3323442
181649
1847034
3295979

2636612
5265405
331111
0
0
2583289
135227
542195
1207660
290000
12180
18806
25663

71301
14850
10437

2008.gada
budžets
6419295
3209653
25140
75557
40000
249882
1400
3000
0
2814663
6811245
509212
18987
33535
3661540
212999
835180
1003716

242647
3530

13565

21410

Norēķini par citu pašvaldību sociālās palīdzības iestāžu
6978
sniegtajiem pakalpojumiem
Pārējie norēķini
43926
Maksājumi izlīdzināšanas fondam
98457
Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās pamatfunkcijās
9412
Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem t.sk.
9354906
Atalgojumi
2521517
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
715370
Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
28873
Pakalpojumu apmaksa
754784
Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz
Ls 50 par 1 vienību iegāde
470352
Kredītu procentu nomaksa
74350
Subsīdijas un dotācijas
3255
Kapitālie izdevumi
4540435
Sociālie pabalsti
81482
Uzturēšanas izdevumu transferti
164488
SPECIĀLĀ BUDŽETA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS
KOPĀ IEŅĒMUMI t.sk.
433650
privatizācijas fonds
autoceļu fonds
428876
dabas resursu nodoklis
4661
procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem
113
KOPĀ IZDEVUMI t.sk.
429152
privatizācijas fonds
autoceļu fonds
428709
dabas resursu nodoklis
443
Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem t.sk.
429152
Atalgojumi
49398
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
10542
Pakalpojumu apmaksa
155834
Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz
Ls 50 par 1 vienību iegāde
153123
Subsīdijas un dotācijas
Kapitālie izdevumi
60255
Zemes iegāde
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums t.sk.
15065
Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
7627
Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem t.sk.
Pakalpojumu apmaksa
4259
Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz
Ls 50 par 1 vienību iegāde
3068
Grāmatu un žurnālu iegāde
Kapitālie izdevumi
300

4552
41296
56678
3183
5265405
1959822
458677
16525
410958
453613
25663
133775
1742640
63732

8500
47323
188448
24218
6811245
2775608
840918
36041
953791
446421
246177
1464
1133819
110325
266681

242839
18439
220694
3706

429876

270451
27303
240648
2500
270451
18742
4515
121491

429043

91189
6708
16921
10885
46611
66729
13847
1688
51194

428876
1000

429043
429043

429043

Madonas pilsētas pašvaldības aizņēmumu saraksts uz 31.12.2007.g

Aizdevējs

Valsts kase
Vides
investīciju
fonds
Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase
Hansa
Līzings
Hansa
Līzings
Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Līguma
parakstīšanas datums

Aizņēmuma
atmaksas
termiņš

Aizņēmuma līguma
summa

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

22.07.2002

20.06.2014.

139026

Aizņēmuma
atlikums
pārskata
perioda
beigās
100396

20.08.2002

01.07.2012.

100000

48000

27.08.2003

20.09.2018.

200000

182960

13.05.2004

20.01.2021

241500

241500

12.05.2005

20.01.2023.

68000

68000

Ielu apgaismojuma
rekonstrukcija
Madonas pilsētas
Kultūras nama I kārtas
rekonstrukcija
Madonas pilsētas
sporta halles I kārtas
būvniecība
Finanšu līzings

12.05.2005

20.01.2023

33000

33000

02.10.2006

20.01.2023

350000

350000

02.10.2006

20.01.2023

550000

550000

07.02.2007

15.02.2012

10621

8108

Finanšu līzings

14.04.2007

15.05.2012

37889

28601

Madonas pilsētas
apvedceļa
rekonstrukcija
Madonas izglītības un
kultūras iestāžu ēku
energoefektivitātes
paaugstināšana
Madonas izglītības un
kultūras iestāžu ēku
energoefektivitātes
paaugstināšana
Madonas kultūras
nama ēkas II kārtas
rekonstrukcijas darbu
pabeigšana

15.05.2007

20.12.2022

575467

575467

15.05.2007

22.12.2022

300000

300000

14.08.2007

20.12.2022

200000

200000

03.09.2007

20.09.2023

600000

600000

3405503

3286032

Aizņēmuma mērķis

Madonas pilsētas pašvaldības pārskats par izsniegtajiem galvojumiem uz 31.12.2007.g
Parakstīšanas
datums
Aizdevējs

NEFCO
Vides investīciju
fonds
A/S Parex banka
A/S Parex banka
A/S Parex banka
A/S Parex banka
A/S Baltic Trust
bank
Ziemeļu
investīciju banka
SEB Latvijas
Unibanka
A/S Baltic Trust
bank
SEB Latvijas
Unibanka
SEB Latvijas
Unibanka
SEB Latvijas
Unibanka

09.10.1997

01.06.2009

347110

Neatmaksātā
summa, kurai
nav iestājies
noilguma
termiņš
54292

07.01.1999

01.01.2009

155000

12237

01.10.2004

1050

262

01.10.2004

1800

450

16.09.2004

2080

520

16.09.2004

2400

1800

Atmaksas
termiņš

Galvojuma
summa

Aizņēmējs

A/S „Madonas
ūdens”
SIA „Madonas
siltums”
Privātpersona
(students)
Privātpersona
(students)
Privātpersona
(students)
Privātpersona
(students)
SIA Madonas
siltums
SIA Madonas
siltums
A/S Madonas
ūdens
SIA Madonas
siltums
SIA Madonas
siltums
SIA Madonas
siltums
A/S Madonas
ūdens

13.08.2004

13.08.2007

100000

98000

22.11.2002

04.07.2022

378526

354105

16.04.2007

18.04.2014

50000

47863

22.08.2007

28.11.2013

16149

15356

28.08.2006

27.08.2016

105270

105270

18.04.2007

15.04.2027

1014843

731064

09.11.2007

20.11.2020

50000

50000

2224228

1471219

Informācija par Madonas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uz 31.12.2007.g.
Rādītāji

Ls
23711
1372862
5997540
472332
191474
8057919

Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Citas celtnes un būves
Zeme
Pārējais nekustamais īpašums
Pavisam kopā

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Nosaukums
SIA „Madonas siltums”
SIA „Madonas namsaimnieks”
A/S „Madonas ūdens”
SIA Vidusdaugavas SPAAO
Pavisam kopā

Ieguldījuma lielums uz
31.12.2007
250516
156794
591196
322
998828

Līdzdalības
%
100
100
100
7

2007.gada investīciju apjoms un finansējuma avoti
Pašvaldības līdzekļi
Objekta nosaukums

Investīcijas
kopā

Valsts
dotācijas
No budžeta

PII "Priedīte" renovācija
Madonas sporta centra izbūve
Kultūras nama rekonstrukcija
1.vidusskolas ēdināšanas bloka
vēdināšanas sistēmas izbūve
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija
Liepājas ielas rekonstrukcija
Nekustamā īpašuma Madonā,
Lazdonas ielā iegāde
Zemes iegāde Smeceres sila sporta
bāzes uzturēšanai
Kapu labiekārtošana
PII „Saulīte” fasādes apgaismojuma
ierīkošana
Ietvju bruģēšana
Smeceres sila sporta bāze
Sabiedrisko ēku energoefektivitātes
paaugstināšanas
Izglītības un kultūras iestāžu ēku
energoefektivitātes paaugstināšana
Madonas pilsētas tranzīta ielu I kārtas
rekonstrukcija
Pludmales sporta bāzes ierīkošana

54729

Kredīts

54729

1951800

251800

1700000

881648

55000

13669

13669

35000

35000

40108

40108

15000

15000

33000

33000

5555

5555

6566

6566

225824

225824

177972

6532

45000

114673

11768

102905

721062

221062

425648
9385
4711639

Rajona
padome

826648

126440

500000
425648

9385
733198

2004096

1847905

126440

Investīciju apjoma pieaugums laika posmā no 2005.gada līdz 2007.gadam un sadalījums
pa finansēšanas avotiem attēlots grafikā.

Investīciju apjoma pieaugums laika posmā no 2005.gada līdz 2007.gadam un
sadalījums pa finansēšanas avotiem
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Pašvaldības budžeta līdzekļi

2006

Kredīts

Valsts dotācijas

2007

Ziedojumi

Rajona padomes līdzekļi

Thousands

Madonas pilsētas domes budžeta izdevumu struktūra
3400

3200
58.339

3000
288.111

2800

4.518
65.542
1.79
48.065
37.348

2600

2400

Izdevumi tūkst Ls

24.214

1600

1400

63.163

70.322

2000

1800

69.067

7.05
107.754
31.34
51.261
47.037
56.306

2200

115.253
5.286
48.254
1
27.452
39.212
48.649
46.389
52.021
47.532
71.168
46.791
0.001
55.697

101.95
102.754
80

61.373

98.457

78.906

87.306

75.856
56.678

135.246

69.036
136.24
331.264
222.823

478.191

101.916

1200

84.051

124.292

483.512
189.316

1000
247.581

800

515.964
463.236

600

393.756

400

200

479.777

511.256

2006.gads

2007.gads

363.208

0
2005.gads

Gadi

Izglītības pasākumi
Pārējie izdevumi
Kultūras pasākumi (pār.)
Sporta pasākumi
A/S "Madonas ūdens"
Kultūras pasākumi
Bērnu un jauniešu centrs
Sporta skola
Savstarpējie norēķini
Finansu nodaļa
Pārējie sociālie pasākumi
Sociālā palīdzība
Finansu izlīdzināšanas fonds
Mūzikas, mākslas sk.
Kultūras nams, kolektīvi, pulciņi
Dome, deputāti
Komunālā saimniecība
Vidusskolas
Pirmsskolas izglītības iestādes

4. IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN SPORTS
No finansējuma apjoma viedokļa pārskata gadā saglabājās iepriekšējo gadu tendence
palielināt izglītības, kultūras un sporta iestāžu finansējuma apjomu ēku renovācijai un
energoefektivitātes uzlabošanai. Ņemot vērā augstos inflācijas tempus, pašvaldība uzskata par
nepieciešamu iespējami ātrāk pabeigt pašvaldības ēku sakārtošanu, izmantojot pašvaldības
budžeta un kredītu līdzekļus, iespēju robežas piesaistot valsts budžeta un Eiropas Savienības
fondu līdzekļus. Liela vērība tiek pievērsta arī mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa
nodrošināšanai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai un papildināšanai.
Pateicoties domes vadības un speciālistu, kā arī iestāžu vadītāju aktivitātei ir izdevies
piesaistīt ievērojamu līdzekļu apjomu divu lielu projektu realizācijai: izglītības un kultūras
iestāžu energoefektivitātes projektam- mērķdotāciju no valsts budžeta Ls 68913 apmērā un
ERAF līdzekļus Ls 689129 apjomā (kopā visam projektam, kas jārealizē divos gados) un
Madonas sporta centra būvniecībai Aizsardzības ministrijas līdzekļus Ls 1548913 apmērā.
Izglītības un kultūras iestāžu energoefektivitātes projekta līdzfinansēšanai pašvaldība
2007.gadā ņēma aizņēmumu Ls 500000 apmērā. Projektu realizācija turpinās 2008.gadā.
Kultūras nama rekonstrukcijas projekta finansēšanai tika ņemts aizņēmums Ls 600000
apmērā.

4.1. Madonas Valsts ģimnāzija
2007.gada sākumā Madonas Valsts ģimnāzijā mācās 376 izglītojamie 13 klašu
komplektos. 2007.gada jūnijā ģimnāziju beidza 85 izglītojamie. Notika pirmais proģimnāzijas
klašu izlaidums 58 audzēkņiem. Uzņemšana notika 4 vispārējās vidējās izglītības programmās
un pamatizglītības 2.posma programmā. 2007.gada septembrī mācību gadu uzsāka 369
izglītojamie (232 meitenes un 137 zēni):
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7.
8
9.
10.a
10.b
10.c
10.d

8.

11.a

9.
10.
11.
12.
13.
Kopā:

Klase

11.b
11.c
12.a
12.b
12.c

Specializācija
Pamatizglītības 2.posma
Pamatizglītības 2.posma
Pamatizglītības 2.posma
Vispārizglītojošā virziena
Matemātikas un dabaszinību
Vispārizglītojošā virziena
Profesionālā (komerczinību)
Humanitārā un sociālā/ profesionālā
(komerczinību) virziena
Matemātikas un dabaszinību
Vispārizglītojošā virziena
Vispārizglītojošā virziena
Matemātikas un dabaszinību
Vispārizglītojošā virziena

Izglītojamo skaits
30
30
31
28
29
27
26
26
29
30
27
28
28
369



Tiek realizētas 5 izglītības programmas:
Programmu nosaukums, kods

N.p.
k.
1.

Vispārējās pamatizglītības 2.posma
(7.-9.kl.) izglītības programma 12011111

2.

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā
virziena izglītības programma 31012011

3.

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena izglītības
programma 31013011

4.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena izglītības programma 31011011

5.

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā
(komerczinību) virziena izglītības programma
31014111



Izglītojamo skaits

Licences Nr. un
derīguma termiņš

30+30+31=91

6545
31.07.2017.

13

6569
31.07.2017.

29+29+28=86

6570
31.07.2017.

28+27+30+27+28=
140

6568
31.07.2017.

26+13=39

5418
31.07.2015.

Mācību darbs
Centralizēto eksāmenu rezultāti 2006./ 2007. m. g.

B līmenis

C līmenis

D līmenis

E līmenis

Mācību
priekšmeta
skolotājs

A+B+C

A līmenis

literatūra [85]

95,29%

8

9,4%

50

58,8%

23

27,1%

4

4,7%

85

0,0%

V. Cakule

Angļu valoda [84]

91,67%

5

6,0%

34

40,5%

38

45,2%

7

8,3%

84

0,0%

Ā. Fārte

Latviešu val. un

Matemātika [75]
Vēsture [46]
Krievu val. [13]

R. Zasa,
66,67%

2

2,7%

16

21,3%

32

42,7%

22 29,3% 75

95,65%

6

13,0% 20

43,5%

18

39,1%

2

4,3%

3

46

4,0%

S. Medene

0,0%

M. Kazakeviča
O. Stepanova,

76,92%

1

7,7%

3

23,1% 13

0,0%

A. Šmeisa

100,0%

0,0%

4

0,0%

A. Kokina

1

50,0%

0,0%

2

0,0%

A. V. Ikše

45,5%

5

45,5%

1

9,1%

11

0,0%

V. Bebriša

0,0%

2

50,0%

2

50,0%

4

0,0%

L. Tomiņa

0,0%

1

7,7%

13

0,0%

L. Ragaine

38,3%

42 12,5% 337 3

23,1%

6

46,2%

0,0%

0,0%

4

50,0%

0,0%

Vācu val. [4]

100,00%

Franču val. [2]

100,00%

Fizika [11]

90,91%

0,0%

Ķīmija [4]

50,00%

0,0%

Bioloģija [13]

92,31%

4

30,8%

86,65%

27

8,0% 136 40,4% 129

1

5

8

61,5%

3

0,9%



MVĢ personāls:

Madonas Valsts ģimnāzijā strādā 39 pedagoģiskie darbinieki, t.sk. 3 izglītības iestādes
vadītāja vietnieki, metodiķis, bibliotekārs un 34 skolotāji, kā arī 11 tehniskie darbinieki.
Madonas Valsts ģimnāzijā mācās skolēni no 27 pašvaldībām. 39% no tiem ir Madonas
pilsētas iedzīvotāji, 2,44% no citiem rajoniem, pārējie- no Madonas rajona pašvaldībām.
Pēc mācību pabeigšanas ģimnāzijā 12.klašu absolventi iestājas augstākajās izglītības iestādēs
(93%) un koledžās (7%).


MVĢ darbojas 12 interešu izglītības pulciņi
Programmas nosaukums
Klašu grupa
Vadītājs
KULTŪRIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
1. Jauktais koris
10.-12.
Aina Miezīte
2. Tautiskās dejas
10.-12.
Andris Ezeriņš
3. Skolēnu avīze „Maģiskā”
7.-12.
Inga Ķimeniece
4. Radošā drāma
7.-12.
Elīna Kuple
5. Skatuves runa
7.-12.
Elīna Kuple
SPORTA PROGRAMMAS
6. Basketbols
7.-12.
Agnese Caune
7. Florbols
7.-12.
Agnese Caune
8. Sports
7.-12.
Aivars Bebrišs
9. Jaunie velosipēdisti
7.
Aivars Bebrišs
CITAS PROGRAMMAS
10. Floristika
7.-12.
Agrita Aivare
11. Vizuālā māksla
7.-12.
Zane Beģe- Begge
12. Novadpētniecība
7.-9.
Kristīne Lukaševica

N.p.k.



Metodiskais darbs

Madonas Valsts ģimnāzija pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 40.pantu (4)
papildus vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai veic reģionālā metodiskā centra
un pedagogu tālākizglītības centra funkcijas. Metodiskajam centram ir 3 darbības virzieni:
metodiskais atbalsts reģiona skolotājiem, atbalsts skolēniem, sabiedrības (vecāku) izglītošana.
Tiek apkopota metodiskā literatūra un skolotāju metodiskās izstrādnes, regulāri iegādāta
jaunākā metodiskā literatūra. Ar 2007.gada oktobri iznāk periodiskais metodiskā centra
izdevums „Metodiskā centra informatīvā lapa”. 2007.gadā organizētas metodiskās dienas:
„Efektīvas mācību metodes kā līdzeklis skolēnu atbalstam karjeras izvēlē”, „Līdzatbildība
mācību un audzināšanas procesā”. Pedagogi piedalās centralizēto eksāmenu satura sastādīšanā
un darbu labošanā. 11 ģimnāzijas pedagogi ir rajona metodisko apvienību vadītāji dažādos
mācību priekšmetos. Skolotāja Ārija Fārte ir līdzautore Metodiskajam palīglīdzeklim
pedagogu profesionālās meistarības pilnveides kvalitātes izvērtēšanai. Krievu valodas
skolotāja Aija Šmeisa izstrādājusi uzdevumu krājumu krievu valodā, Janīna Āriņa- ķīmijā.
Vanda Maderniece un Gita Eiduka, sadarbībā ar Cēsu psiholoģiskās palīdzības un atbalsta

centru izstrādāja Darba burtnīcu karjeras izvēlē. Atbalsts skolēniem- zinātniski pētniecisko
darbu, biznesa plānu izstrādes metodoloģijā, karjeras izvēles pasākumu nodrošināšanā.
Atbalsts vecākiem- lekcijas un tikšanās vecāku sapulcēs: Cēsu psiholoģiskās palīdzības un
atbalsta centra lektore I. Freivalde „Karjeras izvēle, motivācija”, Hansabankas Madonas
filiāles vadītājs J.Šmeiss „Hansabankas pieredze par studiju kreditēšanu”, psihoterapeite G.
Andžāne „Par atkarībām”, G.Turkins „Par sabiedrisko kārtību Madonas pilsētā”.



2007.gadā MVĢ darbojās 13 skolēnu mācību firmas.

Ģimnāzijas darbība projektos: Eiropas veselību veicinošo skolu projekts „Veselību
veicinoša skola”, Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projekts „Bērniem draudzīga skola”,
Yunior Achievement Latvija, no 01.11.2006. līdz 30.10.2007. Eiropas sociālā fonda projekts
„Profesionālās ievirzes pasākumi Madonas rajona jauniešiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem 2.
kārta”, Veselības veicināšanas valsts aģentūras projekts „Nesmēķējošā klase”, projekts skolu
līdzpārvaldēm „Kontakts”, pilotskola ES struktūrfondu nacionālās programmas projektā
„Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju
priekšmetos”, ESF Nacionālās programmas projekts „Pedagogu tālākizglītības metodiskā
tīkla nodrošinājuma izveide”, 4.darba grupas izstrādātā pedagogu profesionālās karjeras
attīstības modeļa aprobācijā.

4.2. Madonas pilsētas 1. vidusskola
2007.gadā realizēja Madonas pilsētas vidusskola realizēja 2 ES Sociālā fonda projektus "Madonas rajona vidusskolas skolotāju kompetenču paaugstināšana IKT un psiholoģijā" un
"Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi Madonas pilsētas 1. vidusskolā". Visu
gadu notika darbs pie skolas 100-gadei veltītās grāmatas "Skolai 100" sagatavošanas, kā arī
veidotas izstādes un vākti materiāli gatavojoties 100-gadei.
Skolas komanda uzvarēja skolēnu Ziemas olimpiādē. Sadarbībā ar Vidzemes attīstības
aģentūru tika veikta skolotāju apmācība moderno tehnoloģiju izmantošanā.

4.3. Madonas pilsētas 2.vidusskola


Apgūstamās izglītības programmas:

- pamatizglītības:21011111, licence Nr.1518,līdz 2011.gadam;
- mazākumtautību pamatizglītības:21011121, licence Nr.3064, derīga līdz 2008.gada
31.jūlijam;
- vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena: kods 31011011,lic. Nr.6758,derīga
līdz2017.gada 31.jūlijam;
- vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena: kods 31014011,lic.
Nr.4984,derīga līdz2011.gada 31.jūlijam;
- vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību: kods
31011021,lic.nr.6815 derīga līdz 2017. gada 31.jūlijam.
Skola un programmas akreditētas līdz 2011.gada 20.janvārim.
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Skolas statistiskie dati :

Rādītājs
Skolēnu skaits
Skolā strādājošo
pedagogu skaits, t.sk.
- ar augstāko izglītību
- maģistri
- ar nepabeigtu
augstāko izglītību
Citu pagastu bērni
Tautību skaits
Klašu komplektu
skits
Pagarināto grupu
skaits
Skolas internātā
dzīvojošo audzēkņu
skaits


2005/2006.m.g.
525
47

2006/2007.m.g.
538
49

2007/2008.m.g.
485
47

43
8
2

48
14
2

46
14
1

20
9
23 (3 apv.)

19
7
23 (2 apv.)

19
8
23

4

3

3

12

21

18

Skolas internāts

Skolas internātā pastāvīgi dzīvoja 21 skolēni, problēmas rada pagastu atteikšanās
apmaksāt audzēkņu izdevumus ,arī pagājušā gadā atteicās vairāku pagastu padomes,
(Liezēre, Cesvaine, Dzelzava) un šis process iet plašumā, jo pašvaldību likums neuzliek
pašvaldībām par pienākumu nodrošināt skolēnu apmaksu par internātiem. Internāta
izmaksas nosaka Madonas pilsētas dome tas ir 0.50ls par diennakti.


Skolēnu ēdināšana
Skolēnu ēdināšanu skolā nodrošina divas komercfirmas SIA“ISVO”,
”I.U.”L.Bogatirjova”,uzņēmumu darbojas saskaņā ar ilgtermiņa līgumiem,
Ēdienu kvalitāti atbilstoši ēdienu kartēm kontrolē skolas medmāsa brīvpusdienas
skolēniem piešķir pašvaldību sociālās palīdzības komitejas,skola šajā procesā nav
iesaistīta.Pretenzijas par ēdināšanas kvalitāti tiek izskatītas skolas pašpārvaldes struktūrās un
tās tiek ņemtas vērā noslēdzot jaunus līgumus.


Pulciņi un interešu programmas

- Skolēniem ir iespēja piedalīties šādās interešu programmās un pulciņos:
Smagatlētika 6.-12.kl.;
Basketbols 10.-12.kl.;
Basketbols 10-12 .kl.;
Volejbols 10-12.kl.;
Futbols 5-9.kl.
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Skatuves runa;
Ansamblis 10-12.kl.;
Ansamblis 1-5.klasei;
Slēpošana 10-12.klasei;
Rokdarbu pulciņš 1.klasei;
Dramatiskais pulciņš 5-12.klasei;
Teātra pulciņš 4.klasei;
Latviešu folkloras pulciņš;
Teātra pulciņš;
Interesantā matemātika
Darbs interešu programmu realizēšanā 2006./2007. m.g. noritēja apmierinoši,
apmeklējums bija labs - piedalījās vairāk nekā 200 skolēni, nodarbības notika regulāri, tās bija
labi organizētas un interesantas . Labi darba rezultāti bija futbola un basketbola komandām,
volejbolisti izcīnīja 1.vietu rajonā un 2.vietu Vidzemes zonas sacensībās. Zēni veiksmīgi
piedalījās Republikas Vidusskolu kausa finālsacensībās Koknesē, kur izcīnīja 6.vietu.
Vokālais ansamblis aktīvi piedalījās rajona pasākumos.
Nākošajā mācību gadā interešu programmām ir iedalītas 26 stundas ,finansējums ir
atbilstošs skolēnu skaitam. Jāpalielina 10.-12 .klašu skolēnu iespējas nodarboties interešu
programmās .
Pietiekami veiksmīgi darbojās vokālais pulciņš, mazāks apmeklējums bija datoriem un
vizuālās studijas pulciņiem. 2007./2008 m.g. jākontrolē šo pulciņu darbs .Neskatoties uz
darba apjoma palielinājumu, 2006./2007. m.g. ārpusstundu darbā iesaistīti tika 40% skolas
audzēkņu.

4.4. Madonas vakara un neklātienes vidusskola


Skolēni un skolotāji.
Skolēnu skaits gada sākumā
Skolēnu skaits 2006./2007. māc.
gada beigās
Pamatskolu beidza
Vidusskolu beidza
Turpina mācības:-vakarskolā
-arodskolā
-augstskolā
Skolotāji ar augstāko pedagoģisko
izglītību
Tai skaitā maģistri
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150
126
11
48
3
4
7
19
6



Finansējums.
Gada kopējais finansējums:
t.sk. -pedagogu algas
-pašvaldības līdzekļi



46282.
42118.
8919.

Mācību programmas:
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības
programma(neklātienes apmācība) 31011013
vispārējās pamatizglītības otrā līmeņa programma (7. – 9.klase) 12011112



Darba režīms.
divas mācību dienas 15.00 – 20.30
konsultāciju diena 15.00 - 20.30



Mācību slodze nedēļā
8.klase
9.klase
10.klase
11.klase 12.klase



- 13 stundas
- 13 stundas
- 14 stundas
- 14 stundas
- 15 stundas

Skolas bibliotēka.
Nodrošina skolēnus ar visām mācību grāmatām atbilstoši programmai.
Ir INTERNET pieslēgums, datori skolēnu mācību darbam.



Skolas telpas.
Ir noslēgts līgums ar Madonas 1.vidusskolu un Lubānas vidusskolu.
Ir iespēja izmantot informātikas, ķīmija, fizikas un bioloģijas kabinetus.



Ārpusklases darbs.

Skolēniem ir piedāvāti audzināšanas un izklaides pasākumi skolā un ārpus tās.
Skolā notiek klases vakari, Ziemassvētku eglīte, izlaidumi, izglītojošā rakstura pasākumi,
stundas atbilstoši jomai rajona iestādēs, mācību ekskursijas.
Jau trešo gadu skolēni ir iesaistīti rajona padomes projektos, kurus īsteno vakarskola,
interešu izglītības iestāde.
Skolā notiek Zinātnisko referātu konference 12.klasei, uzsākuši izstrādāt atbilstoši spējām
pētnieciskos darbus pamatskolas skolēni.
Skolotāji piedalās projektā „IKT pielietojums mācību procesā”
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Darbs ar vecākiem.

Skolā notiek vecāku sapulces, kurās skola piedāvā noklausīties lietderīgās lekcijas
psiholoģijā, pedagoģijā, kā arī par pusaudžu fiziskās un garīgās attīstības problēmām.
Regulāri notiek skolēnu anketēšana par skolēna attīstības aktuāliem jautājumiem.
Esam gandarīti par 1. un 2. vietu rajona krievu valodas olimpiādē, sadarbību ar pašvaldību
sociālajiem dienestiem, skolotāju ieguldījumu skolēnu sasniegumu dinamikā, metodisko
materiālu izstrādāšanā ikdienas darbam, skolotāju tālākizglītības rezultātiem, skolas
finansējumu, bibliotēkas papildināšanu ar mācību grāmatām, absolventu tālākām gaitām.
Skola piedāvā konsultācijas skolas absolventiem – augstskolu studentiem.
4.5. Madonas mākslas skola
Madonas mākslas skola dibināta 1975. gada 1. jūlijā kā pirmā šāda tipa skola Latvijā.
Skolas dibinātājs un pirmais direktors Jānis Simsons. Kā tēlotājas mākslas pulciņš Madonas
kultūras nama aizgādniecībā tā darbojās vēl gadu ātrāk.
Madonas mākslas skola ir kultūrizglītības iestāde, kas Madonas pilsētas(50%) un
rajona(50%) pašvaldību bērniem un jauniešiem nodrošina iespēju iegūt profesionālās ievirzes
izglītību( 5. gadu) un rada vidi, kurā, respektējot katra indivīda rakstura, fiziskās un garīgās
īpatnības , audzina audzēkņus par kulturālām, radoši attīstītām un harmoniskām personībām.

Skola nodrošinot iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas, prasmes
un iemaņas mākslā, sagatavo izglītojamos mākslas profesionālās vidējās un augstākās
izglītības programmu apguvei. 2007. gada aprīlī skola tiek akreditēta līdz 2013. gadam.
Mākslas skolā strādā 6 pedagogi un 3 tehniskie darbinieki.
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Skolā mācās 130 audzēkņi, no kuriem 35 zēni un 95 meitenes, 40 pirmkursnieki, 13
vidusskolēni. Uz izcili un ļoti labi mācās 4%, uz labi - 76,63% audzēkņu. Skolu 2007.gadā
absolvēja 24 audzēkņi un 6 no tiem turpina mācības ar mākslu saistītās vidējās un augstākajās
mācību iestādēs.
Skolēnu darbi tradicionāli tiek izstādīti dažādās izstādēs. Mācību darbu skates izstādes
skolā- decembrī, maijā, kad īpaši skolā tiek gaidīti audzēkņu vecāki. Skolas absolventu radošo
noslēguma darbu izstādes jūnijā.
Tradicionālas ir Mākslas dienu izstādes. 2007.gadā tās tika organizētas:
- SIA Madonas namsaimnieks;
- Madonas rajona padomē;
- Kalsnavas pagasta padomē;
- Mētrienas pagastā (5. kursa audzēknes O. Šķēles personālizstāde).
Šajā mācību gadā vēl izstādes tika eksponētas Profesora Bieziņa muzejā “Dilmaņos”
Biksērē, audzēkņu plenēra darbu izstāde SIA Madonas siltums, Kalsnavas pagastā. Skolā bija
skatāma izstāde “Čehu ilustratoru burvīgā pasaule bērniem”.
Īpaša šogad bija J. Simsona 60 gadu jubilejas piemiņas izstāde no Madonas mākslas skolas
fondiem” Audzēkņu diplomdarbi no skolas pirmsākumiem” kā arī cieņu apliecinošs brauciens
uz Valmieras rajona Matīšiem.
Audzēkņi sekmīgi piedalījās: projektā “Pēdas” ar iespēju sevi pārstāvēt noslēguma izstādē
Doma laukumā” Pilsētvide. 7 istabas.” Konkursā Art Competition “A surprising finding in
2007.” Marjamaa (Igaunijā) Gvido Grūbe 3.kursa audzēknis ieguve godalgoto vietu un 4
audzēkņi atzinības. Grafikas izstādē Polijā “Vienmēr zils, vienmēr zaļš”. Ēģiptē konkursā
“Ēģipte bērnu acīm”. Mākslas skolu Valsts konkursā- izstādē “Es esmu” sekmīgi piedalījās
13 skolēni, 12 audzēkņu darbi papildinās Latvijas mūziķu portretu galeriju projekts ”Bildes”,
bet sadarbībā ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju tika īstenots projekts muzeju
naktij ar 52 franču mākslinieku kopijām.
Vides ministrijas Starptautiskajā konkursā” Ūdens pasaule bērnu acīm” starp Igauniju,
Krieviju un Latviju 9.skolēni ieguva atzinības un 2 skolēni piedalījās uzvarētāju nometnē
Krievijā- Puškina kalnos.
Skolā bieži ciemojās dažādu kultūras un izglītības iestāžu pārstāvji. Šogad:
Anišķu(Lietuva), Raplas(Igaunija) mākslinieki, Pleskavas( Krievija) un Alūksnes mākslas
skolu skolotāji, Jēkabpils rajona mākslas skolas kolektīvs, Alūksnes rajona vispārizglītojošo
skolu pedagogu delegācija un Vidzemes reģiona mākslas un mūzikas skolu direktoru un
vietnieku sanāksme.
Balstoties uz skolas akreditācijas rezultātiem, sadarbībā ar Valsts Kultūrizglītības centru,
skolas pedagogi dalījās pieredzē seminārā „Motivācija mācīties un mācīt” RDMV.
Pedagogi piedalījās Mākslas izglītības centra III krāsas rīkotajos kursos:
Gaismēnas un apjoma attēlojums ziedu gleznojumos pasteļtehnikā.
Cilvēka attēlojums apaļskulptūrā un cilnī.
Augu stilizācija. Jūgendstils.
J. Straumes mākslas darbu studijas.
Krāsa kā izteiksmes līdzeklis akvarelī.
Zīda apgleznošana.
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Citi tematiskie semināri:
Pārskats par mūsdienu inuītu mākslu.
Staprtautiskā konference” Dizaina izglītības vieta radošo industriju attīstībā”.
Pedagoģe Dz. Livmane piedalījās VI Baltijas valstu mūzikas un mākslas skolotāju
festivālā.
Skola atkārtoti sekmīgi piedalās VKKF izsludinātajos projektos, lai papildinātu skolas
materiāli tehnisko bāzi.
4.6. Madonas mūzikas skola
2007. gadā Madonas mūzikas skolā mācās 274 audzēkņi, no tiem 200 meitenes, 74 zēni.
Skolā strādā 32 skolotāji – 2 ar maģistra grādu, 18 ar augstāko profesionālo pedagoģisko, 12
ar vidējo profesionālo pedagoģisko izglītību un 8 tehniskie darbinieki.
Skolā īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas Instrumentālā („Klavierspēle”,
„Akordeona spēle”, „Kokles spēle”, „Vijoļspēle”, „Čella spēle”, „Pūšaminstrumentu spēle”)
un Vokālā mūzika („Kora klase”) pamatizglītības pakāpē. Kopš 1964. gada Lubānā pastāv
apmācības punkts, kurā skolēni tiek sagatavoti 4 izglītības programmās: „Klavierspēle”,
„Akordeona spēle”, „Flautas spēle” un „Saksofona spēle”.

46% izglītojamo ir no Madonas pilsētas, pārējie no citām pašvaldībām.
Skola galveno uzmanību velta kolektīvās muzicēšanas formām. Skolā labā profesionālā
līmenī darbojas skolēnu koris, kamerorķestris, pūtēju orķestris, koklētāju ansambļi,
akordeonistu ansamblis, mežragu kvartets, saksofonistu kvartets, klarnetistu duets un
klavieru ansambļi. Skolotājs Arturs Kloppe joprojām neliedz konsultācijas basģitāras spēles
apguvei, republikas vadošie basģitāristi: Ingars Viļums un Mārcis Auziņš ir nākuši no
Madonas. Republikā pazīstamā saksofonistu ansambļa „NEXT” 3 dalībnieces ir skolotāja
A.Cepīša bijušās audzēknes. Un viens no slavenākajiem republikas bundziniekiem Andris
Buiķis ir bijušais A.Kloppes audzēknis. Skolotājas I.Gailītes bijušais audzēknis Gints
Sterinovičs mācās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Vokālajā nodaļā.
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Skolēni guvuši panākumus reģiona un valsts rīkotajos konkursos un festivālos.
Profesionālā pūtēju orķestra „Rīga” rīkotajā XII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu
izpildītāju konkursā Rīgā skolotāja Artura Kloppes audzēkņi: Jānis Mednis (mežraga spēle),
Jānis Tols (eifonija spēle) un Andreja Cepīša audzēkne Baiba Tilhena (saksofona spēle)
ieguvuši Atzinības rakstus. Ikgadējas pianistiskas veiksmes pavada skolotājas Līgas Cepītes
audzēknes, XII Starptautiskajā pianistu konkursā Valmierā Ilzei Levei III vieta, Sandijai
Veipai Atzinības raksts.
Mūzikas skolas kora (diriģente Ija Voiniča) dziesmu jaunrades konkursā „Kas mēs bijām,
būsim, esam”, veltītam Ausekļa 160. dzimšanas dienai, izpildītā dziesma ieguvusi III vietu.
2007. gada vasarā notika republikas mēroga pasākums – Desmitie Latviešu mūzikas svētki
Madonā, kuros pirmatskaņojumu simfoniskajā koncertā piedzīvoja Imanta Zemzara
Vijoļkoncerts un Andra Riekstiņa II simfonija.
Skolotājiem tiek dota iespēja celt savu pedagoģisko meistarību speciālajos kursos,
semināros un meistarklasēs. JVLMA Tālākizglītības nodaļas rīkotos kursus apmeklēja
pūšaminstrumentu spēles skolotāji: Vineta Krēsliņa, Uldis Deigelis, Viktors Trops,
klavierspēles skolotājas: Tatjana Savicka un Ilze Tomsone, kora klases skolotājas: Inga
Avišāne un Inese Freija. Šogad meistarklasēs piedalījās klavierspēles, trompetes spēles,
klarnetes spēles un kora klases skolotāji.
Tika uzrakstīti 4 projekti un iesniegti Kultūrkapitāla fondam.
Šogad, no 26 skolas absolventiem, džeza apmācību Rīgas Doma kora skolā izvēlējās
saksofonists Kārlis Auziņš (skol. A. Cepītis).
Beidzot, 2007. gada augustā tiek uzsākti 19. gs beigās celtajai centrālajai ēkai
rekonstrukcijas darbi, saglabājot tā laika arhitektoniku. Tiek ievilkta centrālā apkure.

Joprojām jaunās skolas koncertzāles akustika ir atzīta par pirmklasīgu un to iecienījuši
valsts mēroga mākslinieki, meklējot iespējas tajā koncertēt. Tas ne tikai mūzikas skolas
kolektīvam rada iespēju klausīties profesionālu mākslinieku muzicēšanu, radot iespēju
audzēkņiem gūt spilgtus mākslinieciskus iespaidus, skolotājiem celt profesionālo
kvalifikāciju, bet bērnu vecākiem un pilsētas sabiedrībai rada augstu kultūras vērtību
pieejamību, tā veidojot Madonas pilsētu par vienu no aktīvajiem valsts mūzikas dzīves
centriem.
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4.7. Madonas bērnu un jauniešu centrs
 Interešu izglītības realizēšana Madonas BJC
2007.gada septembrī 30 Madonas BJC pulciņos darbojās 704 bērni un jaunieši (t.sk. 26
bērni ar īpašām vajadzībām), vecumā no 3 līdz 25 gadiem, 26 interešu izglītības pedagogu
vadībā.
Bērniem un jauniešiem centrs piedāvā apmeklēt:
17 kultūrizglītības programmas pulciņus;
3 sporta izglītības programmu pulciņus;
2 tehniskās jaunrades programmu pulciņus;
1 vides izglītības programmu pulciņus;
3 jaunatnes darba programmu pulciņus;
4 citas izglītojošās programmu.
Paplašināts interešu izglītības programmu piedāvājums:
Atvērti papildus pulciņi Madonas pirmsskolas izglītības iestādēs,
Atsāk darbu Floristikas pulciņš – 33 audzēkņi
Modeļu skola -20 audzēkņi
Teatrālā studija „Tinte” – 18 audzēkņi
Garīgās mūzikas ansambli (sk.D.Sināte) – 10 audzēkņi
 Projektu realizēšana Madonas BJC
2007.gadā ir apstiprināti un realizēti šādi iesniegtie projekti:
Noslēdzies Interreg IIIA projekts „Jauniešu nometnes” –
ERAF – 14317,5 eiro; Valsts fin – 1909 eiro; pašvaldības fin. – 2863 eiro
(Madonas jaunieši piedalījušies starptautiskajā nometnē Pleskavā, noorganizēts
projekta noslēguma seminārs Madonā).
Vides aizsardzības fonda administrācijai –
Projekts „Madonas rajona Mazā meža grāmata” – piešķirts 800 LVL
(kopējais finansējums 3400 LVL), izdota grāmata 1000 eks. Liels sponsoru
atbalsts.
Izglītības un Zinātnes ministrijas Sporta pārvaldei Projekts „Tūrisms Madonā – sports visiem!” – 500 LVL (kopējais finansējums
1001 LVL)
Madonas rajona padomei Kultūras projekts „Kopā ar deju” - 320 LVL
Madonas rajona padomei –
Kultūras projekts, stāstnieku konkurss „Teici, teici valodiņa” – 75 LVL
Madonas rajona padomei –
Madonas jauniešu iniciatīvu projekts „AWARD ādere Madonā” – 180 LVL.
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Bērnu un ģimenes lietu ministrijai –
„Jaunieši – Madonai!” 2.kārta. Atvērts Madonas jauniešu iniciatīvu centrs –
brīvam laikam, neformālai izglītībai u.c. jauniešu aktivitātēm – Bērnu un ģimenes
lietu ministrijas finansējums – 6000 LVL, Madonas pilsētas domes – 14 000LVL.
Liels sponsoru atbalsts spēļu galdiem, klavierēm u.c.
Ar Madonas pilsētas domes atbalstu realizēts projekts –
„Publiskie interneta pieejas punkti Madonas rajona pašvaldībās”. Novembrī
atvērts publiskais interneta pieejas punkts. Divi BJC pedagogi izgājuši
datorapmācības kursus, lai iegūtu ECDL sertifikātus. Izremontētas telpas par 1155
LVL. Finansējums tika saņemts apmācībai, daļa telpu remontam, signalizācijai,
biroja mēbelēm, datoriem.
 Madonas BJC nometnes
Noorganizētas 5 nometnes:
o Dienas nometne
sākumskolēniem (Madonas)
o Diennakts nometne
pusaudžiem (Madonas)
līdzpārvalžu vadītājiem (rajona)
mazpulku dalībniekiem (rajona)
starptautiska nometne jauniešiem Pleskavā
 Metodiskais darbs, pasākumi
Metodiskais darbs – semināri, skates, kursi, pieredzes popularizēšana – direktoru
vietniekiem audzināšanas darbā, klašu audzinātājiem, pulciņu skolotājiem.
Pasākumi skolēniem – konkursi, skates, izstādes. Rajonā kopā pasākumos piedalījušies
ap 2000 bērnu. Lielākie pasākumi:
o Vidzemes novada 10. – 12.klašu tautas deju kolektīvu pasākumu cikls „Tiekamies
dejā!”
o Vidzemes novada vizuālās un lietišķās mākslas izstāde „Zied ievas…”
o „Madonas rajona Mazā Meža grāmata”
o Rajona skolu teātra kolektīvu svētki Lubānā
o Rajona skolu koru Dziesmu diena, u.c.
Izdots Madonas BJC kalendārs 2008.gadam ar iepriekšējā gada nozīmīgākajiem
pasākumiem, projektiem.
Pasākumi tiek filmēti, fotografēti un informācija saglabāta CD, DVD formātā.
 Madonas BJC pedagogu un jauniešu starptautiskā pieredzes apmaiņa
Krievija, Pleskava – 3 pedagogi un 13 jaunieši piedalījās starptautiskajā nometnē „Talantu
varavīksne”. Pedagogi vadīja nodarbības.
Igaunija – direktores vietniece pieredzē par pieaugušo izglītību un brīvā laika pavadīšanas
iespējām dažādiem vecumiem, iedzīvotāju grupām.
Itālija, Jesolo – Kārlis Olte piedalās Latvijas izlases sastāvā Eiropas jaunatnes čempionātā
bridžā. Latvija iegūst 12. vietu.
Horvātija – metodiķe, skolu direktoru pieredzes braucienā.
Vācija - 1 pedagogs un 3 jaunieši piedalās Award programmas nometnē. Gada beigās par
sasniegumiem jaunieši iegūst bronzas nozīmītes.
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Itālija, Sicīlija – direktore programmas „Europe for Citizens” ietvaros piedalās seminārākonferencē.
 Madonas BJC – Madonas pilsētas iedzīvotājiem
Madonas bērniem – 1. jūnijā -svētki bērniem, pulciņu bērniem pasākumi 2 reizes
mēnesī, koncerti bērniem invalīdiem, dalība vairākos pasākumos, kur aicināti
Madonas iedzīvotāji.
Madonas pilsētas viesu iepazīstināšana ar Madonas BJC.
Pensionāru klubiņa „Pie kamīna” pasākumu organizēšana katru mēnesi. 2007.gada
novembrī jau 15 gadu!
Madonas jauniešu iniciatīvu centra atvēršana.
Publiskā interneta pieejas punkta atvēršana.
Regulāra informācijas ievietošana par Madonas BJC darbību laikrakstos „Stars”,
„Domes Vēstnesis”, www.madona.lv.
4.8. PII ,,Saulīte”
Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Saulīte” 2007. gadā veikta energoefektivitātes
paaugstināšana, kuras ietvaros tika siltinātas ēkas ārsienas, jumta segums, nomainītas
ārdurvis, ēka pieslēgta pie centrālās siltumapgādes, ierīkots ēkas ārējais apgaismojums,
uzstādīti jauni ēkas ieeju vējtveri. Pilnībā atjaunota viena kāpņu telpa uz otro stāvu un
nomainīts grīdas segums ēku savienojošajai galerijai.

2006.- 2007. mācību gadā 10 pedagogi piedalījās ESF projekta ,,Profesionālās pilnveides
programma pedagogiem darbā ar 5-6 gadus veciem bērniem”, kas notika sadarbībā ar Ogres
rajona pedagogiem.
2007. gadā organizēti daudzveidīgi pasākumi bērniem un viņu vecākiem. Tāpat tika
organizēti metodiskie pasākumi rajona pedagogiem, rajona ēdināšanas bloku darbiniekiem –
pavāriem.
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4.9. PII „Priedīte”
2007. gads – PII „Priedīte” aizvadīts jubilejas noskaņās. 2007.gada 27.decembrī
pirmsskolas izglītības iestāde „Priedīte” atzīmēja savu 40 pastāvēšanas gadu jubileju.
Iestādē strādā 22 pedagogi, no tiem 16 pirmsskolas skolotāji un 18 tehniskie darbinieki.
Kolektīvā ir 16 ilggadējie darbinieki, kuri iestādē nostrādājuši 20 un vairāk gadus.
Bērnu skaits 2007.gadā bija 163 bērni. No 2007.gada jūnija līdz augustam tika veikti
izglītības iestādes ēkas divstāvīgā korpusa siltumapgādes sistēmas renovācijas darbi un
kapitāli izremontētas 2 grupas. Šo darbu kopējās izmaksas 54729 Ls.
Ar Zaļo – zemnieku savienības frakcijas atbalstu 4000Ls apmērā tika sagādāts bērnu
rotaļlaukumu aprīkojums.
Madonas rajona padomes atbalstīts tika pieaugušo izglītības projekts „Vesels, harmonisks
un izglītots cilvēks – aktīvs sabiedriskās dzīves veidotājs.
2007.gadā tika organizētas mācību
ekskursijas bērniem uz Gaiziņkalnu, trušu
fermu un uz kazu fermu, pārgājiens uz
dārzniecību „Puķu sēta”. Maijā mūsu iestādē
notika rajona pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogu konference, bet oktobrī - rajona
pirmskolas izglītības iestāžu jauno runātāju
tikšanās Ojāra Vācieša dzejā.
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4.10. Madonas pilsētas PII „Kastanītis”
2007.gads PII „Kastanītis” aprakstīts viņu pašu sastādītā pārskata redakcijā (saīsināts):
Kāds tad bija beidzamais gads ierastajās, iemīlētajās mājās – „Kastanītī”? Interesants,
radošs, darbīgs, tāds kādam tam novēlēja būt gada nogalē satiktais Ziemassvētku Rūķis.
Jaunais gads iesākās spraigi un interesanti- ar jaunā Cūkas gada sagaidīšanu un sveikšanu!
Audzītes bērnus uzjautrināja ar iestudētu pasaku „Trīs sivēntiņi”.
Februārī, kā ierasts, Sveču dienā lējām sveces, Valentīndienā viens otram atgādinājām,
cik jauki un mīļi varam sadzīvot savā „Kastanīša” saimē. Un protams, ar saviem „cālēniem”
piedalījāmies un rādījām savu dziedātprasmi Cāļu konkursā.
Martā ļoti nopietni pievērsāmies savas dzimtās puses izzināšanai, tādēļ cītīgi vācām
materiālus par savu „kastanīšu” māju un ekskursijās izpētījām katru māju, kas atrodas uz
Blaumaņa ielas. Lai iepazītos ar R.Blaumaņa dzimtajām mājām, braucām uz „Brakiem”.
Noslēguma pasākumā pie mums ciemojās mazie velniņi no Blaumaņa lugas un visi kopā
secinājām: „Jauki dzīvot Blaumaņielā!”

Kamēr mēs nodarbojāmies ar nopietnām
lietām, bērnu vecākiem ļāvām nedaudz
atpūsties un domas un darbus saistīt ar
saviem vaļaspriekiem – mūsu audzinātājas
dalījās pieredzē izveidotajos rokdarbu un
floristikas klubiņos.Ar šo tēmu saistījās vēl
kāds patīkams notikums – piedalījāmies
Madonas rajona PIC organizētajā projektu
konkursā ar projektu „Izglītojies! Veido
skaistu un sakoptu vidi sev un Madonai!”
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Projekta ietvaros pie mums viesojās un savu
padomu neliedza ļoti jauki cilvēki: dārzniece
Ineta Zepa, floriste Karīna Ravinska un
interjeriste Kristīne Šulce. Projekta
noslēgumā, jau rudenī, visi dalībnieki
vienojāmies kopīgā darbā, veidojot „ziedu
paklāju”, kurš mūs un garāmgājējus priecēja
visu rudeni
.

Iepriekšējā gadā drošības nedēļas ietvaros pie mums viesojās ļoti nopietni vīri no
Ugunsdzēsības un glābšanas brigādes, bet šogad martā pie bērniem atbrauca vēl nopietnāki
vīri – no policijas. Daudz stāstīja, daudz rādīja un pat nodemonstrēja visus brīdinājuma
signālus, kas bērniem patika vislabāk

.
Marta mēnesi noslēdza tradicionālās teātra dienas. Šoreiz pie bērniem ciemojās režisore
Skaidrīte Strade un aktrise Marta Kraslovska. Stāstīja, grimmēja un ietērpa bērnus dažnedažādos tēlos.

Nemanot pienāca arī rosīgais aprīlis, kad bērni kopā ar savām audzinātājām, vecākiem,
vecvecākiem, brāļiem un māsām devās palīgā sakopt gan pilsētu, gan mūsu iestādes teritoriju.
Kad pilsēta un arī mūsu iestāde bija saposta, varējām svinēt pavasara svētkus un tajos mūs
šogad iepriecināja jauks „zaķu” pāris.
Lielie pirmsskolas bērni piedalījās zīmējumu konkursā par zobiņiem, kurš notiek
sadarbībā ar Mutes higiēnas un Veselības centra darbiniekiem. Interesantākie darbi ceļoja uz
Rīgu. Balvā saņēmām vērtīgu mugursomu.
Siltais pavasara laiks vilināja doties ekskursijās un bērni kopā ar audzinātājām izmantoja
izdevību, lai atkal un atkal iegrieztos bibliotēkā, ar kuru izveidojusies jauka sadarbība un arī
muzejs tika apmeklēts vairākas reizes. Sadarbībai ar bibliotēku ir redzami jau pirmie „augļi”,
jo gada čaklākie bibliotēkas apmeklētāji skolēnu vidū arī ir bijušie „Kastanīša” absolventi. Par
to mums liels prieks!

Vēl mums ir liels prieks, ka mēs mākam mīļi sadzīvot ar saviem tuvākajiem
kaimiņiem – ar Madonas pilsētas 2.vidusskolu un Madonas mūzikas skolu. Kā labas
sadzīvošanas apliecinājums ir tas, ka viņi mūs apciemo ar iestudētām lugām un koncertiem,
un šajā gadā tas notika vairākkārt!
Maijā, protams, visas māmiņas un vecmāmiņas bērni gaidīja uz sirsnīgu svētku koncertu
katrā grupiņā, lai mazās roķeles vēl ciešāk un siltāk apkamptu savus mīļākos cilvēkus pasaulē.
Bet visus pārējos cilvēkus līksmot kopā ar mums un pilsētas simbolu – gaili aicinājām
18.maijā, kad svinējām Alunāna ielai svētkus.

Visvairāk pagājušais gads mūsu pirmsskolniekus iepriecināja ar dāvanu no Madonas
pašvaldības – iespēju bērnudārza vecākajiem audzēkņiem par brīvu aizbraukt uz Rīgu,
apmeklēt zooloģisko dārzu un cirka izrādi.
Tā nemanot pienāca maija beigas. “Kastanīša” rotaļlaukumos saldi smaržoja ceriņi,
sveicināja kastaņu sveces, ziedēja ābeles, smējās un draiskojās bērni. Reizē ar maijpuķīšu
smaržu Madonas apkārtnē, mūsu bērnudārzā ienāca izlaiduma laiks. Ar pļavu puķu smaržām,
ozola zaru stiprumā, māmiņas un tēta mīlestības ieskauti, nu jau "lielie" mazuļi tika šūpolēs
iešūpoti tālākai dzīvei, tālākam sapnim - skolai. Tika aizdegtas sveces par katru nodzīvoto
gadiņu, par tēti un māmiņu, un par visiem mīļajiem bērnudārza darbiniekiem. Par viesmīlību
gribam mīļu paldies teikt mūzikas skolas darbiniekiem, kuri neliedza mums šos skaistos
svētkus svinēt viņu gaišajās telpās!
Klāt vasaras skaistākie mēneši – jūnijs, jūlijs, augusts. Te vaļa katra fantāzijai un rocībai.
Kāds devās baudīt sauli un ūdeni. Cits ceļoja pa dzimto Latviju, vai iepazina svešzemju
kultūru. Vēl cits palika uzticīgs pārbaudītām vērtībām – savai mīļajai mājai un mazdārziņam,
vai omas laukiem. Lai nu kā – darba mums netrūka, jo bērni bērnudārzu apmeklēja arī vasarā.
Un tā kā vasara ir tas laiks, kad bērni lielāko dienas daļu uzturas laukā, tad bija jāizmanto
izdevība un jāveic remonti iekštelpās. Mēs to arī darījām un rudenī bijām priecīgi par vienu
izremontētu grupas telpu un divām jaunām virtuvītēm grupas auklītēm. Laukumiņos bērnus
priecēja uzstādītās rotaļu konstrukcijas.
Un te jau klāt septembris. Bērnus sagaidīja Sarkangalvīte, aicinot bērnus uz jaunu
zinību apgūšanu. Arī Vilks šajā dienā bija tāds prātīgs – solījās nākt pie bērniem mācīties, jo
nevarējis saskaitīt, cik tad šogad „Kastanīti” būs bērnu.

Mēs piekrītam teicienam, ka svētki jārada pašiem, tādēļ vienmēr domājam kā iepriecināt
bērnus. Lai svētki caurvītos ar tradīcijām, ar savas nacionalitātes apzināšanu, cenšamies svinēt
visus ieražu svētkus. Rudenī tie bija Miķeļi, kad bērni kopā ar skolotājām un vecākiem savu
fantāziju “ieguldīja” rudens ziedu un dārzeņu izstādēs, pārvēršot iestādes telpas īstā daiļdārzā

Novembrī svinējām jautros Mārtiņus ar gaiļu cīņām, ķekatām un tradicionāliem ēdieniem.
Bijām padomājuši arī par citu tautību bērniem: Mārtiņos ļaujam savu mentalitāti izpaust
čigānu bērniem, bet krievu tautības bērniem kopā ar vecākiem un vecvecākiem un skolotāju
L.Rudzīti rīkojām „vakarēšanu” (Ποсиделки).
Gada nogalē, kā mīļš un sirsnīgs paldies par ieguldīto darbu, iestādes darbiniekiem tika
noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Rīgas privāto pirmsskolas izglītības iestādi
„Mazulītis Rū”.
Un tad jau ar steigu pošamies gada kulminācijai – Ziemassvētkiem. Pošam un izdaiļojam
bērnudārzu, gatavojam dāvaniņas un kinoteātra „Vidzeme” telpās kopā ar saviem mīļajiem un
diviem draiskiem rūķiem sagaidām gada baltākos svētkus un visu gaidīto Salatēti! Lai ar
aizdegto sveces liesmu ierakstītu gada padarītos darbus un saņemtu svētību jauniem, gaišiem,
labiem darbiem!
4.11. Madonas kultūras nams
2007. gadā norisinās rekonstrukcijas pirmā kārta. Neskatoties uz to, visi valsts un
tradicionālie latviešu svētki tika nodrošināti , kino, sasniedzot rekordu vienas filmas
apmeklētāju skaita ziņā – „Rīgas sargi” , kuru noskatījās vairāk nekā 5000 skatītāju ne tikai
no pilsētas un rajona , bet arī no citiem rajoniem.
Atpūtas sarīkojumi, koncerti, izrādes pilsētas iedzīvotājiem tika piedāvāti vasaras periodā
gan lielajā estrādē , gan skvērā pie kultūras nama. Ziemas periodā varējām nodrošināt (telpu
trūkuma dēļ) tikai diskotēkas jauniešiem un nedaudz balles „Dāmām un kungiem”. Taču pats
galvenais kultūras nama darbā bija saglabāt pašdarbības kolektīvus, rūpēties par to, lai radītu
apstākļus Dziesmu un deju svētku repertuāra apgūšanā. 2007. gadā kultūras namā darbojās 37
kolektīvi ar 586 dalībniekiem.
Kolektīvi piedalījušies ikgadējās skatēs , mēģinājumos apgūst Dziesmu svētku repertuāru
. Pirmie caurlaidi uz Dziesmu svētkiem iegūst folkloras kopa „Vērtumnieki”. Kolektīvi aktīvi
koncertē pašu mājās, visā Latvijā un arī ārpus republikas robežām .Pilsētā ar savu sniegumu
kuplināti Dārzu dienas pasākums, strūklakas modināšana, franču nedēļa, rajona tautas mākslas
svētki, pilsētas svētki, lauku mielasts, kartupeļu svētki, Valsts dibināšanas svētki, koru saiets
Meņģeļos. „Vērtumnieki” piedalījušies Alsungas 2.Starptautiskajā Burdonu festivālā, dāmu
deju grupa koncertos Siguldā, Salaspilī , koris „Madona” Kurzemes dziesmu svētkos. Senioru

koris „Mantojums” koncertēja Vācijā – Vaijē , folkloras kopa „Vērtumnieki” ielīgoja Jāņus
Briselē , pūtēju orķestris piedalījās pūtēju orķestru festivālā Igaunijā Tartu, bet Lietuvā ieguva
čempionu kausu VII atklātajā Lietuvas pūtēju orķestru čempionātā . Īpaši atzīmējams vīru
vokālā ansambļa „Madonas zeļļi” iegūtais I pakāpes diploms Latvijas senioru vokālo
ansambļu konkursā Aizkrauklē. R.Blaumaņa Tautas teātris iestudē uzvedumu veltītu J.
Simsona piemiņas jubilejai. Iedarbinātas jaunas tradīcijas - domes aplīgošana, vasarā brīvā
skatuve skvēriņā, popgrupu festivāls „Smaidiņš”.

5. UZŅĒMUMI
5.1. A/s „Madonas ūdens”


uzņēmuma darbības galvenie rādītāji 2007.gadā:
A/S “Madonas ūdens” nodrošina ūdensapgādi 79% pilsētas iedzīvotāju, 19 budžeta
iestādēm un 150 komercuzņēmumiem;
2007.gadā realizēti 271 177 m3 ūdens;
A/S “Madonas ūdens” nodrošina kanalizācijas pakalpojumus 67% iedzīvotāju, 19
budžeta iestādēm un 150 komercuzņēmumiem;
2007.gadā attīrīti 297 123 m3 notekūdeņu;
Kalna un Ausekļa ielā izbūvēts ūdensvads 255 m un kanalizācija 406 m garumā;
Rekonstruēta kanalizācijas trase Rūpniecības ielā- 715 m garumā;
Izbūvētas jaunas vai rekonstruētas ūdensvadu trases 172 m garumā, izbūvētas jaunas
vai rekonstruētas kanalizācijas trases 135 m garumā;
Izbūvēti Rūpniecības ielu šķērsojumi, kas saistīti ar apvedceļa rekonstrukciju;
Uzsākta ūdens mērītāju aku uzstādīšana uz ielu sarkanajām līnijām;
Pievienoti jauni klienti ūdensapgādei- 12, kanalizācijai- 4;
Pārņemti ekspluatācijā daudzdzīvokļu māju kanalizācijas tīklu izvadi ar kopējo
garumu 2604 m un 192 kontrolakas;
Iegādāts jauns ekskavators.



Saimnieciskā darbība, no kuras tiek gūti ieņēmumi papildus pamatdarbībai:
Ūdensvada un kanalizācijas pievienojumu izbūve un remonts.
Ūdens mērītāju uzstādīšana un nomaiņa.
Tehniskās dokumentācijas izstrāde.
Sanitārtehnisko darbu pakalpojumi.
Zemes rakšanas darbi ar ekskavatoriem JCB.
Sadzīves un lietus kanalizācijas cauruļvadu tīrīšana, skalošana ar kombinēto
hidrodinamisko automašīnu.
Dažādu nosēd rezervuāru un tualešu izvešana.
Pārvietojamo tualešu noma, to piegāde un apkalpošana.
Ūdens noplūdes noteikšana ar iekārtu Microcorr 6 (arī
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5.2. SIA „Madonas Siltums”
Centralizētā siltumapgādes sistēma, ko apkalpo Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Madonas Siltums”, kuras kapitāla daļu turētājs ir Madonas pilsētas dome, nodrošina ar
siltumenerģiju 2142 dzīvokļus un 109 juridiskās personas, kopējais siltumtrašu garums 15
km.
2007.gadā saražotas 44390 MWh un pārdotas 33161 MWh siltumenerģijas. Šī
siltumenerģijas daudzuma saražošanai izlietota malka un atgriezumi 5535 kubikmetri par
summu 47 729,00 Ls un šķelda (arī skaidas) 70 285 berkubikmetri par summu 298 738,00 Ls.
SIA “Madonas Siltums” kopējie ieņēmumi 2007.gadā ir 898 560,00 Ls, no tiem par
siltumenerģiju 890 476,00 Ls. Siltumenerģijas ražošanas kopējie izdevumi 822 671,00 Ls.
Vidējais strādājošo skaits Sabiedrībā 2007.gadā - 51.
2007.gadā kopējā apsildāmā platība 168 000 kv.m. 2007.gadā centralizētajai
siltumapgādei ir pieslēgušies vairāki lieli objekti – Z/s „Vainagi”, SIA „Kārums V”, SIA
„LAJA”, jaunceļamā sporta halle, Madonas pilsētas kultūras nams, PII „Saulīte”, Cēsu Valsts
Zonālais Arhīvs, SIA „Halle B” u.c.
SIA „Madonas Siltums” pamatkapitāls 2007.gadā palielināts līdz 597 809,00 Ls.
2007.gada februārī uzsākām realizēt ERAF līdzfinansētu projektu „Madonas pilsētas
siltumtīklu rekonstrukcija un esošo iekārtu nomaiņa Augu ielā 27a” par kopējo summu
1016854,00 Ls. Projekta beigu termiņš ir 2008.gada 18.augusts. Šī projekta ietvaros tiks
rekonstruētas siltumtrases Rūpniecības dzīvojamajā rajonā – 1224 m, Blaumaņa iela 7 –
Blaumaņa iela 16 un Skolas ielas savienojošā siltumtrase 508 m, Augu – Skolas ielas
savienojošā siltumtrase 996 m, siltumtrase uz Madonas pilsētas kultūras namu – 118 m,
siltumtrase uz Rīgas ielu 6 – 224 m, kā arī notiks katlu mājas Augu ielas 27a rekonstrukcija.
2007.gadā Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators apstiprināja
siltumenerģijas tarifu, kas ir 28,82 Ls/MWh (bez PVN) visiem patērētājiem.

jauno

2007.gadā turpinājām akciju – iedzīvotājiem, kuri iemaksā avansu par siltumenerģiju,
piedāvājam atlaidi 4% gadā jeb 0,33% mēnesī no klienta iemaksātās summas.

6. PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA UZTURĒŠANA
Pašvaldības īpašuma uzturēšanu nodrošināja domes Īpašuma uzturēšanas nodaļa. Ielu un
ceļu uzturēšanas jomā 2007.gadā, izmantojot ceļu fonda līdzekļus Ls 428876 tika nodrošināta
ielu, ceļu un trotuāru uzturēšana. Tika turpināta iepriekšējos gados uzsāktās trotuāru un ielu
apgaismojuma rekonstrukcijas darbu programmas realizācija. Sadarbojoties ar Satiksmes
ministriju, tika uzsākta pilsētas apvedceļa posma rekonstrukcija ar kopējām izmaksām Ls
3700477, no kurām pašvaldības līdzfinansējums (kredīta līdzekļi) ir Ls 1328635. 2007.gadā šī
projekta līdzfinansēšanai pašvaldība ņēma aizņēmumu Ls 575467 apmērā.
Tika turpināta arī Īpašuma uzturēšanas nodaļas materiālās bāzes nostiprināšana, lai
panāktu iespējami lielāku patstāvību regulāri veicamo darbu tehniskajā nodrošinājumā
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7. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Madonas pilsētā iedzīvotājiem sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus atbilstoši
Latvijas Republikas likumdošanai 2007. gadā sniedza Madonas pilsētas domes Sociālais
dienests, kas ir domes pārvaldes struktūrvienība. Sociālais dienests ir izvietots Madonā, Parka
ielā 4.
Madonas pilsētas domes Sociālajā dienestā 2007. gadā strādāja pieci sociālā darba
speciālisti – divi sociālās palīdzības organizatori, divi sociālie darbinieki, no 2007-03-01
sociālais pedagogs. Visi ir ieguvuši vai arī uzsākuši iegūt likumdošanā paredzēto augstāko
izglītību. LR likumos paredzētā norma, ka sociālajos dienestos jāstrādā vienam sociālā darba
speciālistam uz 1000 pašvaldības teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, nav vēl izpildīta.
Sociālajā dienestā strādā pieci aprūpētāji, kas nodrošina mājaprūpes pakalpojuma
sniegšanu Madonas pilsētas iedzīvotājiem, kuri vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj
veikt pašaprūpi. Šī pakalpojuma optimālai nodrošināšanai ir izveidota mobilā mājaprūpes
brigāde. Aprūpes pakalpojuma sniegšanā ir iesaistīts arī mediķis.
Ēkā Madonā, Parka ielā 4, iedzīvotāji var izmantot „Zupas virtuves”, dušas, friziera un
laika pavadīšanas pakalpojumus. Kopš 2007. gada rudens darbojas publiskais interneta pieejas
punkts, kurā ir iekārtotas sešas modernas darba vietas.


Skaitļi un fakti.

2007. gadā madoniešu ģimenēs ienākumu testētos pabalstus ir saņēmušas 671 personas
410 ģimenēs kopsummā par Ls 80166. No tām par trūcīgām atzītas 346 personas 136
ģimenēs.
Pašvaldība sociālās palīdzības pasākumiem 2007. gadā izlietojusi Ls 150913. Šī summa
sadalās šādi.
Sociāliem pakalpojumiem un sociālajai palīdzībai Ls 104741, t.sk.
- pašvaldības sociālie pabalsti Ls 80166,
- pašvaldības sniegtais mājaprūpes pakalpojums Ls 17597,
- pašvaldības pirktie sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem Ls
6978.
Sociālā dienesta uzturēšanas izdevumiem Ls 46172.
GMI pabalsts izmaksāts 50 ģimenēm kopsummā Ls 8502.
Pabalstu brīvpusdienām skolās vai bērnudārzos saņēmušas 72 personas kopsummā par
Ls 12599.
Dzīvokļa pabalstu saņēmušas 418 personas 262 ģimenēs kopsummā par Ls 20515.
Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai saņēma 253 personas kopsummā par Ls
23067.
Pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai saņēma 89 personas 51 ģimenē kopsummā
par Ls 4455.
Bāreņiem patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir izmaksāti Ls 350.
Vēl citiem mērķiem pabalsti ir izmaksāti 13 personām 13 ģimenēs kopsummā par Ls
1989.
Pakalpojumu aprūpe mājās saņēmušas 57 personas – 17 vīrieši un 40 sievietes.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās atradās 16.
13 personu pieprasījumi pēc pakalpojumiem nav apmierināti.
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8. PASĀKUMI, KAS VEICINA IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU PAR
PAŠVALDĪBAS DARBĪBU UN IEDZĪVOTĀJU IESPĒJĀM PIEDALĪTIES
LĒMUMU APSPRIEŠANĀ


Komunikācija ar iedzīvotājiem

2007. gadā Madonas pilsētas dome turpināja nodrošināt madoniešus ar informāciju par
pašvaldībā notiekošajiem procesiem un pieņemtajiem lēmumiem, izdodot informatīvo
izdevumu “Domes Vēstnesis”, ko izplata pastkastītēs katrai mājsaimniecībai. Informācija par
pašvaldību regulāri tika sniegta rajona laikrakstā “Stars”. Ar pašvaldības pieņemtajiem
lēmumiem un aktualitātēm pašvaldībā varēja iepazīties arī internetā www.madona.lv .
Arī 2007. gada nogalē dome rīkoja ikgadējo tikšanos ar iedzīvotājiem mūzikas skolas
Zvaigžņu zālē, kuras laikā madonieši izteica savu viedokli, jautājumus un ierosinājumus
pašvaldības darbam. Lai organizētu šīs sanāksmes lietderīgāk, 2007. gadā vienas sanāksmes
vietā domes rīkoja divas, proti, viena tika veltīta pilsētas saimnieciskām lietām –
ūdenssaimniecībai, siltumapgādei un daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanai, bet otra –
pilsētas labiekārtošanai, izglītībai, kultūrai, sportam. Sanāksmju laikā iedzīvotāji tika
iepazīstināti arī ar topošo pilsētas attīstības plānu nākamajiem septiņiem gadiem. Jau
tradicionāli iedzīvotāji tika aicināti izteikt ierosinājumus akcijā “Dāvā domei domu!”, uz kuru
dome saņēma vairāk nekā 200 anketu. Savukārt pašvaldība rīkoja arī iedzīvotāju aptaujas par
citiem aktuāliem jautājumiem – par azartspēļu zālēm Madonā, par pilsētas attīstības
jautājumiem. Tika rīkotas vairākas publiskās apspriešana par būvprojektiem Madonas pilsētā,
tostarp Madonas teritoriālā plāna grozījumiem 1999. – 2012. gadam.
Lai vairotu pilsētas tēla atpazīstamību, dome izstrādāja jaunu pilsētas suvenīru klāstu, kā
arī pilsētas apbalvojumu – Atzinības un Pateicības rakstu vizuālo noformējumu. Sadarbībā ar
apgādu „Jumava” pašvaldība izdeva grāmatu „Madonas ceļvedis” latviešu un angļu valodā.
Iedzīvotājiem joprojām ir pieejams arī domes bezmaksas tālrunis 80000020.



Sabiedrisko aktivitāšu atbalstīšana

Veicinot pilsētas sakopšanas tradīcijas, 2007. gadā dome pirmo reizi rīkoja pavasara stādu
tirgu „Viss dārzam” Saieta laukumā, bet pirms tam vairākus vakarus notika semināri, veltīti
daiļdārzu iekārtošanas tēmām. Pēc gada pārtraukuma dome rīkoja pilsētas namīpašumu
sakopšanas konkursu „Posies, Madona!”.
Lai pilsētas sakopšanā un labiekārtošanā iesaistītu arvien vairāk madoniešu, dome turpina
uzturēt pavasara sakopšanas talkas tradīciju, kas noslēdzas ar kopīgām pusdienām un
centrālās strūklakas sezonas atklāšanu – strūklakas modināšanas svētkiem. Pilsētā notika ne
tikai pašvaldības iniciētas talkas – ar pašvaldības atbalstu domubiedru grupa Līgas Lieplapas
vadībā organizēja labiekārtošanas talkas pilsētnieku iecienītas pludmales iekārtošanā pie
karjera ezera.
Viens no Madonas pilsētas domes darbības pamatprincipiem joprojām ir atvērtība
jebkuram pilsētas iedzīvotājam. Arī 2007.gadā Pilsonības dienu ietvaros domi apmeklēja
Madonas Valsts ģimnāzijas visi klašu kolektīvi, kā arī citu skolu audzēkņi. Sākot skolas
gaitas, īpašus apsveikumus no domes saņem mazie pirmklasnieki. 2007.gadā vairāki skolu
jaunieši kļuva par ēnām vairākiem domes speciālistiem un domes priekšsēdētājam.
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Madonas pilsētas domes pārstāvji piedalās arī sabiedrisko organizāciju pasākumos – domes
priekšsēdētājs sveica pilsētas pensionārus klubiņa „Pie kamīna” 15 gadu jubilejā, kā arī citos
piedalās citu organizāciju sarīkojumos.
Lai veicinātu sabiedrības viedokļa izzināšanu nepastarpināti, 2007.gadā domes rīkoja
akciju „Zvans priekšsēdētājam”, kuras laikā domes priekšsēdētājs uzklausa iedzīvotāju zvanus
pa bezmaksas tālruni 80000020.
Madonas pilsētas domes

Ā.Vilšķērsts
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