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“Latvijas sirdī, Gaiziņa pakājē slejas Latvijas augstākais novads — Madona.
Ir vietas, kas lepojas ar savu vēsturi un bijušo spozmi,
bet Madona skatās uz nākotni.
Skatās tālu, jo no augšas redzams ir labāk!
Augšā ziemas ir īstākas, gaiss ir svaigāks un meži zaļāki,
avoti tīrāki un ezeri dzidrāki.
Te augšā vari pacelties arī Tu — no bērna dienām skolas solā, sekojot savam aicinājumam biznesā
vai paaugstinot meistarību sportā.
Savā izaugsmē Tu nebūsi viens — pašvaldības atbalsts un augstā iedzīvotāju līdzdalība
nevienam neļaus palikt lejā.
Dabas spirdzināti un daudzo sportisko aktivitāšu spēcināti, Madonas iedzīvotāji mostas agri,
lepni kopj savas tautas kultūru un nes pilsētas vārdu pasaulē.
Vienmēr ar domu atgriezties, lai šeit arī saviem bērniem
ieliktu pamatu kārtīgai dzīvei.
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Agris Lungevičs,
Madonas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

Cienījamie Madonas novada publiskā gada pārskata lasītāji!

“Energoefektivitātes pasākumu paaugstināšana Madonas novada
Liezēres pirmsskolas izglītības iestādē” un “Energoefektivitātes
pasākumu paaugstināšana Madonas novada Ļaudonas vidusskolā”
vislielākais investīciju ieguldījums bija izglītības nozarē.
Pašvaldības ceļu un ielu sakārtošanai, atbilstoši Madonas novada pašvaldības lauku ceļu sakārtošanas programmai tika piesaistīts
Eiropas Savienības fonda pasākuma ”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” finansējums.
Investīcijas uzņēmējdarbībā tika ieguldītas jau īstenošanā esošajā projektā “Ielu pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve
industriālajā teritorijā Sauleskalnā, Madonas novadā” un jaunajos
projektos “Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas novadā”, “Publisko ceļu
izbūve uz kokapstrādes uzņēmumiem Bērzaunē”, kas tiek īstenoti
specifiskajā atbalsta mērķi 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētas teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” un 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”.
Sporta nozarē investīcijas tiek ieguldītas novada mēroga sporta
un atpūtas bāzes “Smeceres sils” attīstībai. Gada sākumā atklājām
jauno šautuvi, taču tas ir tikai viens no viens sporta bāzes attīstības posmiem. Pašvaldības uzdevums ir turpināt attīstību, lai mēs
varētu rīkot augstākā līmeņa sacensības gan biatlonā, gan distanču slēpošanā, gan citos sporta veidos, kuriem ir piemērota sporta
bāze. Ieguldījumi sporta infrastruktūrā visa novada teritorijā sniedz
atdevi gan īstermiņā, gan ilgākā laika posmā. Atskatoties uz 2019.
gadu, īpaši vēlos izcelt Pasaules čempionātu rollerslēpošanā, kas
norisinājās Madonā. Tas bija nozīmīgs sporta notikums, kam noorganizēto sporta sacensību prestiža un kvalitātes ziņā izdevās pacelt
mūsu novadu vēl nebijušā augstumā.
2020. gadā turpināsim līdzsvarotu novada izaugsmi un attīstību
kā prioritāti, nosakot gatavību strādāt jau pavisam jaunā – Administratīvi teritoriālās reformas izveidotā – Madonas novadā.

2019. gads Madonas novada pašvaldībā ir bijis attīstības,
efektivitātes reformu un jaunu sasniegumu gads. Esam apņēmīgi
turpinājuši investīciju projektu apguvi gan Madonas pilsētā, gan novada pagastos, izmantojot ES struktūrfondu līdzekļus, atsevišķiem
projektiem ņemot aizņēmumus Valsts kasē, un, efektīvi plānojot,
attīstībā ieguldījām arī pašvaldības pamatbudžeta līdzekļus. Turpinājām dažāda veida uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes, gada
nogalē sasniedzot zemāko bezdarba līmenī novada pastāvēšanas
laikā – 6%.
2019. gadā turpinājām iesāktās reformas pašvaldības struktūrā
centrālajā administrācijā un pagastu pārvaldēs, ar mērķi strādāt ar
augstāku pievienoto vērtību un ietaupītos budžeta līdzekļus novirzīt attīstībai un sociālajai labklājībai. Centralizējām grāmatvedību,
daļā pagastu apvienojām īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja un
pārvaldes vadītāja amatus, samērojām lietvežu un grāmatvežu darba algas, martā veicām reformu bāriņtiesai – samazinot darbinieku
skaitu, bet būtiski palielinot algas.
Pašvaldības pamatbudžetā iekļāvām trūkstošo finansējumu
pedagogu atlīdzībai gan J.Norviļa Madonas mūzikas skolai, J.Simsona Madonas mākslas skolai, Bērnu un jaunatnes sporta skolā, gan
vispārizglītojošo skolu pedagogiem, gan Bērnu un jauniešu centra
pedagogiem, ko netika piešķīrusi valsts. Visiem skolēniem no 5. līdz
12. klasei pašvaldība nodrošināja brīvpusdienas. 1.–4. klasei tās sedza valsts. Finansējums tika iedalīts visām 2019. gadā plānotajām
novada sociālās palīdzības, izglītības, kultūras, sporta, kā arī uzņēmējdarbības atbalsta un tūrisma aktivitātēm.
Madonas novada pašvaldībā investīciju projektiem, gan Eiropas
Savienības fondu gan ar valsts atbalsta līdzfinansētiem, 2019. gadā
tika plānots finansējums vairāk nekā 17 miljonu eiro apmērā. Lielāko daļu no investīciju projektiem veiksmīgi izdevies īstenot, vai arī
to realizācija tuvojas noslēgumam. Madonas novada pašvaldībai
īstenojot Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektus “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā”,

IEVADS
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LIELĀKIE PLĀNOTIE PAŠVALDĪBAS INVESTĪCIJU IEGULDĪJUMI 2020. GADĀ
• Liezēres pakalpojumu centra (pasts, bibliotēka un ģimenes
ārsts) telpu remonts – 80 000 eiro;
• Liezēres pirmskolas izglītības iestādes energoefektivitātes pasākumi – 200 000 eiro;
• Haralda Medņa mājas “Dzintari” interjera projekta realizēšana
un teritorijas labiekārtošana – 102 000 eiro;
• Skeitparka konstrukciju izgatavošana un uzstādīšana Gaujas
ielā 33, Madonā – 64 171 eiro;
• Madonas Valsts ģimnāzijas ēkas un stadiona pārbūve – 181 719
eiro;
• Madonas pilsētas vidusskolas mācību telpu aprīkojums –
61 000 eiro;
• Lazdonas pamatskolas centrālapkures ierīkošana – 45 000 eiro;
• Dzelzavas pamatskolas centrālapkures ierīkošana – 69 000 eiro;
• Kalsnavas pamatskolas jumta rekonstrukcija – 30 000 eiro;
• Degumnieku lidlauka infrastruktūras attīstība – 112 000 eiro;
• Sporta bāzes “Smeceres sils” hidrantu sistēmas pagarināšana
uz deponēšanas laukuma – 58 000 eiro;

• Madonas pilsētas stadiona zemes iegāde un sporta moduļu
(ģērbtuvju bloks) iegāde – 61 880 eiro;
• Ļaudonas sociālā aprūpes centra lifta izbūve, remonti, teritorijas labiekārtošana – 120 392 eiro;
• Madonas pilsētas kapu infrastruktūras uzlabošana (nožogojuma izbūve) – 25 000 eiro;
• Kapliču projektēšana – Dzelzavas centra kapos, Mētrienas kapos un kapliču remonti Sarkaņu kapos, Vestienas kapos, Ļaudonas kapos, Barkavas kapos – 101 084 eiro;
• Ieguldījumi dzīvojamajā fondā: dzīvojamā māja “Airītes”, Sarkaņu pagasts; dzīvojamā māja “Dimanti”, Mētrienas pagasts;
dzīvojamā māja Jaunā iela 4, Jaunā iela 2, Stacijas iela 3,
Mārcienas pagasts – kopējās investīcijas – 79 816 eiro;
• Karjera ezera teritorijas labiekārtošana Madonā (peldvietas labiekārtošana, pludmales volejbola laukuma sakārtošana, stāvlaukumu paplašināšana) – 20 000 eiro;
• Centra ielas atjaunošana Mētrienā – 70 000 eiro;
• Ceļa posma asfaltēšana Biksēres centrā – 19 200 eiro.

Plānotās ES fondu investīcijas pa nozarēm
Madonas novada pašvaldības teritorijā 2020. gadā

Madonas novada pašvaldības investīciju avoti
2019. un 2020. gadā (EUR)

Prioritārās nozares pašvaldības investīcijām
2020. gadā

Investīciju sadalījums pa novada pagastiem
2020. gadā (EUR)
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PAMATINFORMĀCIJA
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ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU
Madonas novada pašvaldība

Pašvaldības nosaukums:
Pašvaldības juridiskā adrese:

Saieta laukums 1, Madona, LV 4801

PVN maksātāja reģistra kods:

LV 90000054572
01.01.2019. – 31.12.2019.

Finanšu gads:

Agris LUNGEVIČS

Domes priekšsēdētājs:
Domes priekšsēdētāja vietnieks:

Zigfrīds GORA

Domes priekšsēdētāja vietnieks:

Ivars MIĶELSONS
Vita ROBALTE

Pašvaldības izpilddirektore:
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks:

Āris VILŠĶĒRSTS

Pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja:

Biruta VINDELE
Iveta EINIKA

Pašvaldības galvenā grāmatvede:

DOMES SKAITLISKAIS SASTĀVS: 17 DEPUTĀTI
Agris LUNGEVIČS – Zaļo un zemnieku savienība
Zigfrīds GORA – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Ivars MIĶELSONS – Partija “Vienoti Latvijai”
Andrejs CEĻAPĪTERS – Partija “VIENOTĪBA”
Artūrs ČAČKA – “POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME”
Andris DOMBROVSKIS – VIDZEMES PARTIJA
Antra GOTLAUFA – Nacionālā apvienība “Visu
Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Artūrs GRANDĀNS – Partija “VIENOTĪBA”

Gunārs IKAUNIEKS – Zaļo un zemnieku savienība
Valda KĻAVIŅA – Z aļo un zemnieku savienība
Valentīns RAKSTIŅŠ – Partija “No sirds Latvijai”
Andris SAKNE – Partija “No sirds Latvijai”
Rihards SAULĪTIS – Zaļo un zemnieku savienība
Inese STRODE – Partija “VIENOTĪBA”
Aleksandrs ŠRUBS – Zaļo un zemnieku savienība
Gatis TEILIS – Zaļo un zemnieku savienība
Kaspars UDRASS – Partija “VIENOTĪBA”

MADONAS NOVADS
Madonas novads tika izveidots administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojoties 15 pašvaldībām - Aronas, Barkavas,
Bērzaunes, Dzelzavas, Kalsnavas, Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas,
Mārcienas, Mētrienas, Ošupes, Praulienas, Sarkaņu, Vestienas pagastam un Madonas pilsētai.
Madonas novads ir sadalīts 15 teritoriālajās vienībās - Madonas
pilsēta un katrs no pagastiem veido patstāvīgu teritoriālo vienību.
Novada pagastu iedzīvotāji var saņemt pašvaldības pakalpojumus
savā pagastā, bet pilsētas iedzīvotāji – Madonas pilsētā. Izņēmums
ir dzimtsarakstu pakalpojumi, kas ir saņemami tikai novada centrā.
01.01.2019.

31.12.2019.

Iedzīvotāju skaits

24 019

23 585

Teritorija (kv.km)

2153.4
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PAŠVALDĪBAS LĒMĒJVARA
Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumu
projektus, dome no pašvaldības deputātiem ir ievēlējusi:

Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izmantošanas komisija;
Dzīvokļu jautājumu komisija;
Iepirkumu komisija;
Civilās aizsardzības komisija;
Koku ciršanas komisija;
Zvejniecības un medību tiesību komisija;
Jaunatnes lietu komisija;
Medību koordinācijas komisija;
Apbalvojumu piešķiršanas komisija;
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija;
Pedagoģiski medicīniskā komisija;
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju
sadales komisija;
• Komisija pretendentu izvērtēšanai palīdzības saņemšanai
energoefektivitātes pasākumu veikšanai;
• Ētikas komisija;
• Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas
komisija;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finanšu un attīstības komiteju 17 locekļu sastāvā;
Izglītības un jaunatnes jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā;
Sociālo un veselības jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā;
Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komiteju 7
locekļu sastāvā;
• Kultūras un sporta jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā.
•
•
•
•

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no
deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi
šādas pastāvīgās komisijas:
• Vēlēšanu komisija (Madonas novada pašvaldības iestādes
statuss);
• Administratīvo komisija;
• Administratīvo aktu strīdu komisija;

Madona novada pašvaldības lēmējvaras struktūra
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2019. gadā Madonas novada pašvaldībā
ir notikušas:

• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 5 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Madonas novada pašvaldībā”

• 25 novada pašvaldības domes sēdes, no kurām 13 bijušas ārkārtas, domes sēdēs pieņemti 618 lēmumi;
• 12 Finanšu un attīstības komitejas sēdes;
• 14 Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komitejas
sēdes;
• 10 Izglītības un jaunatnes lietu komitejas sēdes;
• 10 Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdes;
• 8 Kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes;
• 33 Administratīvās komisijas sēdes;
• 4 Administratīvo aktu strīdu komisijas sēdes;
• 46 Iepirkumu komisijas sēdes;
• 12 Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdes;
• 11 Zvejas un medību tiesību komisijas sēdes;
• 24 Koku ciršanas komisijas sēdes;
• 1 Jaunatnes lietu komisijas sēdes;
• 5 Medību koordinācijas komisijas sēdes;
• 1 Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sēdes;
• 33 Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas
sēdes;
• 3 Pretendentu izvērtēšanai, palīdzības saņemšanai energoefektivitātes pasākumu veikšanai komisijas sēdes;
• 6 Pašvaldības īpašuma privatizācijas, atsavināšanas un izmantošanas komisijas sēdes;
• 2 Ētikas komisijas sēdes;
• 3 Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas komisija.

• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6 “Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 2019. gada budžetu””
• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7 “Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 2019. gada budžetu””

2019. gadā Madonas novada pašvaldības dome
pieņēmusi šādus saistošos noteikumus:

• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 14 “Par
grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 2019. gada budžetu””

• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 8 “Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 09.07.2009. saistošajos
noteikumos Nr. 1 „Madonas novada pašvaldības nolikums””
• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.9 “Par Madonas novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta
zemesgabala nomas maksas apmēru”
• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 10 “Par
grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Madonas novada pašvaldības 2019. gada budžetu””
• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 11 “Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā”
• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 12 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 21.05.2019. saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Madonas novada pašvaldībai piederoša vai
piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru””
• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 „Madonas novada pašvaldības nolikums””

• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 1 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 1 „Madonas novada pašvaldības nolikums”Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2 “Par Madonas novada pašvaldības 2019. gada budžetu”

• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 15 Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 2019. gada budžetu””
• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 „Madonas novada pašvaldības nolikums””

• Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3 “Lokālplānojuma zemes vienībās ar kadastra Nr. 70010011570;
7001011569; 70010011571; 70010011572, 70010011373, Saules
ielā, Madonas pilsētā, Madonas novadā, kas groza Madonas
novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”

• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17 Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 2019. gada budžetu””
• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 18 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība, un diennakts režīma pakalpojuma sniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmas”

• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4 “Lokālplānojuma nekustamā īpašumā “Norte”, Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējums 7086 010 0219, kas groza Madonas novada teritorijas
plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un
grafiskā daļa”

• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 19 Par gro9
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zījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 2019. gada budžetu””

saistošajos noteikumos Nr. 33 “Madonas novada pašvaldības
teritorijas un tajā esošo būvju uzturēšanas un tām pieguļošo
publiskajā lietošanā esošo teritoriju kopšanas noteikumi””

• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 20 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 „Madonas novada pašvaldības nolikums””

• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 28 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2010. gada 23. septembra
saistošajos noteikumos Nr. 34 “Par apstādījumu ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību Madonas novadā””

• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21 “Grozījumi 27.09.2018. saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par Madonas
novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem””

• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 29 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2019. gada 28. marta
saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Madonas novada
pašvaldībā””
• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 30 „Par
sabiedrisko kārtību Madonas novadā”

• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.22 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2011. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi Madonas novadā””
• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 23 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2013. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas,
uzskaites, turēšanas un izķeršanas noteikumi Madonas novadā””

• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 31 “Par
grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 2019. gada budžetu””

• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 24 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2010. gada 29. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 16 “Madonas novada pašvaldības kapsētu
darbības un uzturēšanas noteikumi””

• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 32 “Par
grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 2019. gada budžetu””

• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 25 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2009. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par vizuālās komunikācijas objektu
izvietošanu Madonas novadā””

Piešķirtie apbalvojumi:
Pamatojoties uz 28.04.2015. lēmumu Nr. 224 “Par nolikuma “Par
Madonas novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu” un
27.09.2018. lēmumu Nr. 406 “Par grozījumiem nolikumā “Par Madonas novada pašvaldības apbalvojumiem””, 2019. gadā ir piešķirti šādi
apbalvojumi:
Atzinības – 16;
Pateicības – 21.

• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 26 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2017. gada 31. augusta saistošajos noteikumos Nr. 17 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Madonas novadā””
• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 27 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2010. gada 23. septembra

PAŠVALDĪBAS IZPILDVARA
Lai nodrošinātu domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, Dome ir izveidojusi pašvaldības administrāciju, kas ir pašvaldības iestāde un sastāv no:
3.1. Lietvedības nodaļas;
3.2. Attīstības nodaļas;
3.3. Projektu ieviešanas nodaļas;
3.4. Finanšu nodaļas;
3.5. Izglītības nodaļas;
3.6. Informācijas tehnoloģiju nodaļas;
3.7. Juridiskās nodaļas;
3.8. Īpašuma uzturēšanas nodaļas;
3.9. Būvvaldes;
3.10. Dzimtsarakstu nodaļas.

Pašvaldības administrācija darbojas uz Domes apstiprināta nolikuma pamata. Administrācijas struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz administrācijas nolikumu un administrācijas struktūrvienību
nolikumiem, ja dome tādus ir apstiprinājusi.
Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību,
pašvaldības dome katrā pagastā izveidoja pagasta pārvaldi. Pagasta
pārvalde ir pašvaldības iestāde ar savu budžetu, personālu un norēķinu kontiem bankās. Pagasta pārvalde nodrošina pagasta teritorijā
esošo pašvaldības izglītības, kultūras u.c. iestāžu darbības vadību.
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Pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai

lētāju apkalpošanu.
Dokumentu apriti Madonas novada pašvaldības administrācijā
2019. gadā raksturo šādi skaitļi:

Izmantojot Informācijas tehnoloģiju iespējas, Madonas novada
pašvaldībā tiek izmantota elektroniskā dokumentu vadības sistēma
„Namejs”. Sistēma nodrošina iespēju reģistrēt informāciju par katru
dokumentu, kas tiek saņemts pašvaldībā vai sagatavots un nosūtīts,
kā arī iespēju šos dokumentus saglabāt elektroniskā formā. Sistēma
ļauj uzdot darbiniekiem uzdevumus, sekot dokumentu plūsmai, to
apstrādei, uzlabojot iekšējās kontroles sistēmu un paātrinot apmek-

Dokumentu vadības sistēmā „Namejs” tika reģistrēti:
• nosūtāma korespondence – 3668;
• saņemtā korespondence – 4389;
• iesniegumi – 1464;
• izziņas – 762.

Madonas novada pašvaldības izpildvaras struktūra 2019. gadā
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MADONAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS JOMU
PĀRSKATS
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UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTS
Uzņēmējdarbība ir būtisks novada ekonomiskās izaugsmes un
konkurētspējas priekšnosacījums, līdz ar to pašvaldības darbības
virzieni ir vērsti uz investīciju piesaisti un ekonomisko izaugsmi veicinošas vides un nacionāli un starptautiski konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstību.
Madonas novadā, atšķirībā no vispārējām tendencēm Latvijā,
pērn likvidēto uzņēmumu skaits (65) samazinājies, savukārt jauno
uzņēmumu skaits (77), lai arī bijis zemāks, nekā 2018. gadā, aizvadītajā gadā tomēr pārsniedzis likvidēto uzņēmumu daudzumu. 2019.
gada nogalē Madonas novadā reģistrēti 1974 uzņēmumi, no kuriem
49% ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bet 39,5% – zemnieku
saimniecības. Kopumā pēdējo desmit gadu laikā Madonas novadā
reģistrēti 832 jauni uzņēmumi, kamēr likvidēti – 746. Tas nozīmē, ka
laika periodā kopš 2010. gada uzņēmumu skaits Madonas novadā
faktiski audzis par 86 komersantiem.
Analizējot uzņēmējdarbības nozares, kuras pārstāv Madonas
novadā reģistrētie uzņēmumi, redzams, ka visplašāk novadā pārstāvēta lauksaimniecība – populārāko nozaru priekšgalā izvirzījusies
jauktā lauksaimniecība, tāpat arī sarakstā atrodama graudaugu audzēšana. Vēl bez lauksaimniecības apakšnozarēm Madonas novadā
uzņēmēji gana bieži savu darbību saistījuši arī ar mazumtirdzniecību, mežizstrādi vai arī automobiļu apkopi un remontu.
Madonas novadā reģistrētajos uzņēmumos darbinieku skaits
gada laikā palielinājies par 2,51% jeb 100 darbiniekiem. Tikmēr vidējais nodarbināto skaits, neskatoties uz kopējā rādītāja kāpumu,
saglabājies nemainīgs.
Attiecībā uz jauniem biznesa projektiem, kuru rezultātā tiek veidotas jaunas darba vietas, Madonas novads realizē atvērto durvju
politiku, radot labvēlīgus nosacījumus, privāto investīciju ienākšanai un uzņēmējdarbības attīstībai novadā.
2019. gadā Madonas novada pašvaldība gan pabeidza īstenot
iepriekš uzsāktos uzņēmējdarbības vides sakārtošanas projektus,
gan uzsāka darbus pie jauniem infrastruktūras projektiem. Ar mērķi
revitalizēt teritorijas, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldības attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un
vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa
ietvaros:
• īstenots uzņēmējdarbības infrastruktūras projekts “Ielu pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve industriālā teritorijā Sauleskalnā, Madonas novadā”. Projekta īstenošanas
rezultātā atjaunota degradētā teritorija 4,1 ha platībā, novadam
piesaistītas privātās investīcijas EUR 3 734 886 apmērā un radītas 15 jaunas darba vietas;
• uzsākta projekta “Industriālās zonas, biznesa attīstības centra
un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas novadā”
īstenošana. Projekta īstenošanas rezultātā novadam tiks piesaistītas privātās investīcijas EUR 4 542 995 apmērā un radītas
46 jaunas darba vietas.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
ietvaros 2019.gadā uzsākti darbi projekta “Publisko ceļu izbūve uz
uzņēmumiem Bērzaunes pagastā” ietvaros. Šī projekta īstenošanas
rezultātā piesaistītas privātās investīcijas EUR 9 212 751 apmērā un
radītas 17 jaunas darba vietas.
Ar mērķi stimulēt jaunu uzņēmumu veidošanos un veicināt
esošo uzņēmumu attīstību Madonas novada teritorijā, sekmēt darbavietu radīšanu un bezdarba samazināšanu, jaunu produktu un
pakalpojumu veidošanu, Madonas novada pašvaldība jau 7. gadu
īstenoja biznesa ideju konkursu „Madona var labāk!”. 2019. gadā tika
saņemti 20 biznesa ideju pieteikumi, no tiem atbalstītas 15 biznesa
idejas par kopējo summu EUR 47 333,63. Projekta rezultātā 2019.
gadā novadā ir izveidoti 5 jauni uzņēmumi, savukārt 10 uzņēmumi
saņēmuši atbalstu, lai īstenotu aktivitātes un ieviestu risinājumus,
kas ļaus stiprināt uzņēmuma konkurētspēju un nodrošināt ilgtspējīgu tā darbību.
Pašvaldības grantu konkursam “Uzņēmēju sadarbības projektu
līdzfinansēšanas konkurss” iesniegti un atbalstu saņēmuši 5 projektu pieteikumi. Atbalsta rezultātā finansējumu sadarbības projektiem kopīgām aktivitātēm noieta tirgus paplašināšanai un jaunu
noieta tirgu apgūšanai, kopīgai dalībai dažādās nozaru izstādēs un
gadatirgos saņēmuši 15 novada uzņēmumi par kopējo summu EUR
5000,00.
Jau 7. gadu pēc kārtas tika īstenots pašvaldības projekts “Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguve”. Tas paredzēja 30 pašvaldības līdzfinansētas darbavietas Madonas novada jauniešiem no
16 līdz 25 gadu vecumam dažādos Madonas novada uzņēmumos.
2019. gadā projektam atvēlētais finansējuma apjoms no Madonas
novada pašvaldības budžeta bija EUR 12 900. Tika izsludinātas 30
vakances Madonas novada uzņēmumos, uz kurām pretendēja 94
jaunieši, kas kopumā bija iesnieguši 163 pieteikumus.
Lauku ceļu sakārtošanas programmas ietvaros, ar mērķi uzlabot ceļu infrastruktūru lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību, 2019. gadā pārbūvēti pašvaldības
autoceļu posmi ar grants segumu, uzlabojot ceļu kvalitāti, 2 ceļa
posmos ar kopējo garumu 10,37 km un uzsākti darbi vēl pie 2 grants
ceļu posmu atjaunošanas ar kopējo garumu 13,76 km.
Ar 2019. gada 1. janvāri spēkā stājās Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem Madonas novada uzņēmējiem. Noteikumi paredz 7 jaunas
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju (uzņēmumu) kategorijas,
kurām ir tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus.
2019. gadā Madonas novada pašvaldība sniedza atbalstu vietējo ražotāju mārketinga aktivitātēm un nodrošināja Madonas novada
ražotāju mājas lapas www.razotsmadona.lv uzturēšanu.
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2019. gadā pašvaldība organizēja dažādus pasākumus uzņēmēju atbalstam, kontaktu dibināšanai, zināšanu pārnesei un informācijas apmaiņai:

valdības grantiem un projektu pieteikumu sagatavošanu,
• organizētas uzņēmumu tikšanās, pieredzes apmaiņas braucieni,
• nodrošināta portāla www.businessmadona.lv uzturēšana un
satura veidošana, aktuālās informācijas publicitāte plašsaziņas
līdzekļos un sociālajos tīklos.

• ikgadējs pieredzes apmaiņas un iedvesmas pasākums – Madonas novada uzņēmēju forums,
• Stādu gadatirgus,

Pārskata gadā izstrādāts Madonas novada pašvaldības nodarbinātības veicināšanas pasākumu plāns, sagatavots pārskats par uzņēmējdarbības tendencēm Madonas novadā, regulāri sagatavota un novada
uzņēmējiem nosūtīta informācija par nozares un pašvaldības aktualitātēm un lēmumiem, aktualizēta un papildināta informācija uzņēmumu
datu bāzē par Madonas novada uzņēmējiem, veidota komunikācija un
veicināta sadarbība starp pašvaldību un uzņēmējiem, un uzņēmumu
atbalsta organizācijām – LIAA Madonas biznesa inkubators, Madonas
novada fonds, LLKC Madonas birojs, Attīstības finanšu institūciju Altum, u.c.
Ar mērķi veicināt jaunās paaudzes izpratnes veidošanu par uzņēmējdarbību un attīstīt uzņēmējkompetences, sniegts atbalsts skolēnu mācību uzņēmumiem (SMU), finansējot skolu dalības maksas
“Junior Achievement Latvia” programmā un SMU dalību vietējās un
starptautiskās izstādēs un tirdziņos.

• Amatnieku un mājražotāju tirdziņš Madonas pilsētas svētkos,
• Melleņu svētki,
• Madonas novada uzņēmēju sporta spēles,
• pasākumu cikls - Madonas biznesa nedēļa,
• gadatirgus – Kartupeļu svētki,
• Ziemassvētku sajūtu tirdziņš,
• sadarbībā ar LIAA Madonas biznesa inkubatoru organizēti informatīvi semināri, tematiskās apmācības (piem., “Instagram — no
izpratnes līdz domāšanas disciplīnai”, “CRM-klientu pārvaldības
sistēma”, “Kā veiksmīgi izmantot dažādas e-komercijas platformas?”, u.c.),
• sniegtas individuālas konsultācijas uzņēmējiem,
• informatīvais seminārs un konsultācijas “Biznesa pieturas” par paš-

TŪRISMA NOZARE
• Nodrošināta Madonas novada Tūrisma informācijas centra darbība, Madonā, Skolas ielā 10a un koordinēta Lubāna mitrāja informācijas centra Madonas novada Ošupes pagastā pie Lubāna
ezera darbība.
• Madonas novada suvenīru piedāvājuma klāsta sagāde un suvenīru tirdzniecība Tūrisma informācijas centrā.
• Portāla www.visitmadona.lv administrēšana 6 valodu versijās: latviešu, krievu, angļu, lietuviešu, igauņu un vācu valodās.
• Interaktīvās Madonas novada tūrisma kartes administrēšana:
http://www.madona.lv/turisms/lv/turisma-karte.
• Tūrisma informācijas sociālo tīklu administrēšana: draugiem.
lv/visitmadona/; facebook.com/visitmadona; insta
gram.com/
visitmadona/.
• Sagatavoti un izvietoti Madonas pilsētas kafejnīcās ikmēneša
pasākumu plāni.
• Izdota Madonas novada tūrisma Drauga karte.
• Sagatavoti, izdoti un izplatīti tūrisma informācijas izdevumi:
“Madonas novada tūrisma ceļvedis 2019” (latviešu, krievu un
angļu valodās); ”Lubāna ezera apkārtnes tūrisma karte 2019”
(latviešu, angļu un lietuviešu valodās); “Kāzas Madonas novadā”
(latviešu valodā); līdzdalība izdevuma tapšanā “Strūves ģeodēziskais loks, maršruts Sestu kalns–Gaissa kalns–Nessaule kalns”
(latviešu/angļu valodās).

• Tūrisma piedāvājuma popularizēšana masu medijos: informācijas, reklāmas rakstu un video sagatavošana interneta portāliem,
preses izdevumiem, TV sižetiem, jaunumu ziņas tūrisma aģentūrām.
• Dalība tūrisma piedāvājuma popularizēšanas pasākumos: starptautiskajās tūrisma izstādēs “Balttour 2019” Rīgā un Anīkšču pilsētas svētkos Lietuvā.
• Noorganizēti tūrisma pasākumi: “Tūrisma rallijs P37 Madona–
Gulbene”; “Latvijas tūrisma informācijas tirgus Madonā”, tūrisma brauciens “Mārcienas pagasta ekspedīcija”, velo ekskursija
“Lautere–Lubeja”; “Melleņu svētdiena”, pārgājiens “Kāla ezers”.
• Sadarbība ar novada tūrisma pakalpojuma sniedzējiem: jauno
objektu un saimniecību apsekošana; reklāmas par jaunajiem
objektiem sagatavošana; informācijas apmaiņa e-pastā; informācijas diena “Madonas novada tūrisma jaunumi”; pieredzes
apmaiņas brauciens uz Ziemeļlatgali; vasaras sezonas noslēguma pasākums “Tūrisma brokastis”.
• Veikta esošo tūrisma informācijas stendu apkope un aktualizēšana, izgatavots jauns lielformāta stends “Madona”.
• Organizēta Gaiziņkalna takas un Bolēnu avota sakārtošana:
kopšana, pļaušana, koka konstrukciju uzturēšana (marķējums,
soliņi, kāpnes, tiltiņi, lapene, vides elementi).
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INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU JOMA
Informācijas tehnoloģiju (IT) nodaļas uzdevums 2019. gadā bija
nodrošināt Madonas novada pašvaldības un Madonas novada pagastu, un to iestāžu darbību, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
Tika nodrošināts datortehnikas remonts un uzturēšana. Pakāpeniski, budžeta ietvaros, mainītas datortehnikas vienības.
Skolu projekta ietvaros iegādāta datortehnika: displeji, planšetdatori, galddatori, portatīvie datori, monobloki, drukas un multifunkcionālās ierīces. Īstenota šo ierīču uzstādīšana un integrēšana
esošajās informācijas sistēmās. Veikta programmatūras aktualizēšana, instalēšana un konfigurēšana gan pašvaldībā, gan pašvaldības
iestādēs – Madonas pilsētā, pagastos.
Atbilstoši izsaukumiem veikti nepieciešamie izbraukumi uz izsaukuma vietām pilsētā un novadā. Veikta datortehnikas apkope,
plānotie un neplānotie datortehnikas un tīkla infrastruktūras remontdarbi.
IT nodaļas speciālisti sistēmu uzturēšanas darbus iespēju robežās arvien vairāk veic attālināti, tādejādi atslogojot autotransportu
un samazinot ceļā pavadītā nelietderīgā laika izmaksas.
Būtiska uzmanība veltīta informācijas sistēmu drošībai: datu
bāzu rezerves kopiju veidošanai un sensitīvas informācijas uzglabāšanai. Atbilstoši situācijai novērstas konstatētās nepilnības un
cilvēciskajam faktoram raksturīgās datorlietotāju biežāk pieļautās

kļūdas, veicot datu apmaiņu lokālajos un publiskajos tīkla resursos –
internetā.
Attīstot un uzlabojot esošo IT infrastruktūru, daudzviet Madonas
novada pašvaldības iestādēs – gan pilsētā, gan pagastos – paplašināti datortīkli, palielinot datu pārraides ātrumus un optimizējot savienojumu izmaksas.
Visā novadā turpinās vienota optiskā kabeļu tīkla izveide un
mūsdienu vajadzībām atbilstošu pieslēgumu ierīkošana. Pievienojot
novada struktūrvienības LVRTC (Latvijas valsts radio un televīzijas
centrs) optiskajam kabelim, vienotā optiskajā tīklā nākotnē plānots
saslēgt visa Madonas novada pašvaldības un pagastu iestādes, tādejādi nodrošinot tām vienotu lokālo datortīklu un pieeju interneta
resursiem.
Papildinot izvēlētās tehnoloģijas ar bezvadu risinājumiem, tehniski rodas iespēja daudzviet palielināt interneta pieslēgumu ātrumus arī novada iedzīvotājiem. Pagājušajā gadā LVRTC optiskajam
kabelim tika pieslēgts “Smeceres sils”. Tuvākajā laikā plānots pieslēgts Dzelzavas, Biksēres, Barkavas, Ošupes, Mētrienas pagastus,
arī Madonas slimnīcu.
Vairāki studenti un profesionālo skolu skolnieki, kas mācās IT
jomas specialitātēs, izmantoja iespēju iziet praksi Madonas novada
pašvaldības IT nodaļā un iegūt praktiskas iemaņas.
IT nodaļas darbinieki tika apmācīti kursos un semināros.

KULTŪRAS DARBS
Plānojot 2019. gada Kultūras pasākumu budžetu tika izvirzīti
jauni mērķi – pilsētā un novadā notiekošos lielākos sporta dzīves
notikumus papildināt ar kultūras pasākumu programmu, kas arī
veiksmīgi tika īstenots: jūnijā ar muzikāliem priekšnesumiem Saieta laukumā atklāja Eiropas čempionāta posmu Enduro, savukārt
Pasaules čempionātu Rollerslēpošanā no 8. līdz 11. augustam ar dažādiem priekšnesumiem papildināja mūsu novada tradicionālās kultūras kolektīvu uzstāšanās – latviešu tautas deju dejotāji dažādās
vecuma grupās, Madonas pilsētas pūtēju orķestris, Ilze Rijniece ar
grupu, kā arī piesaistītie profesionālie Latvijas mūziķi, tostarp “Very
Cool People”, Andžeja Grauda bungu skolas audzēkņi, Elza Rozentāle, grupas Triānas parks un “The Sound Poets”.
2019. gads zīmīgs paliks arī ar ievērojamu valsts amatpersonu
vizītēm Madonas novadā. Martā Madonas pilsētu, lai iepazītos ar
kultūras dzīvi, tās attīstību, problēmjautājumiem un iespējamiem
risinājumiem, novadu apmeklēja kultūras ministre Dace Melbārde,
savukārt novembrī viesojās Valsts prezidents Egils Levits, lai apskatītu jaunatklāto Madonas tieslietu namu un tiktos ar Madonas
novada iedzīvotājiem.
2019. gadā kultūras nozarei iedalītie līdzekļi tika ieguldīti Mado-

nas novada bibliotēkas, 22 pagastu bibliotēku, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja ar etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu
krātuvi Sarkaņos, Madonas pilsētas kultūras nama ar kinoteātri
“Vidzeme”, 13 pagastu kultūras un tautas namu darbības nodrošināšanā, Madonas kamerorķestra un Madonas pūtēju orķestra atbalstam, kultūras projektu un pasākumu organizēšanā un realizēšanā,
kultūras darbinieku tālākizglītībā, kā arī Dziesmusvētku procesa nepārtrauktības nodrošināšanā gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētkiem.
Tika turpināta iepriekšējā gadā iedibinātā tradīcija – piešķirt
papildus finansējumu iestādēm – jubilārēm un amatiermākslas
kolektīviem atzīmējot radošās darbības jubilejas. Pavisam kopā
Madonas novadā jubilejas nosvinēja 20 amatiermākslas kolektīvi,
savu 75 gadu jubileju atzīmēja arī Madonas novadpētniecības un
mākslas muzejs, savukārt Barkavas kultūras namam apritēja 105
gadu jubileja.
Turpinot iestrādes tika piešķirts finansējums arī dažādu biedrību un nodibinājumu rīkoto pasākumu atbalstam, piemēram: projektam “Simtgades bērni”, Oskara Kalpaka piemiņai veltītajiem “Karoga
svētkiem”, Starptautiskajam sporta deju festivālam “Madonas val15
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sis 2019”, 22. Latviešu mūzikas svētkiem, festivālam “Ezera skaņas”,
“Brīvie Vanagi” starptautiskajam motociklistu saietam, “Ģitāristu
sesijai’, improvizatoru teātra izrāžu organizēšanai, dziedošo ģimeņu
saietam „Spiets”, Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas
dalībnieku tikšanās pasākumam, Broņislavas Martuževs fondam
“Rakstītāja” un citiem. Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums piešķirts arī radošo industriju atbalstam – novadnieku grāmatu izdošanai, kā arī novada spilgtāko un daudzsološāko mūziķu
radošās darbības atbalstam.
Madonas pilsētā par tradicionāliem ir kļuvuši vairāki Madonas
novada pašvaldības organizētie vai finansiāli un organizatoriski
atbalstītie pasākumi: Madonas pilsētas svētki, šlāgermūzikas festivāls “Latvijas Radio 2 Zelta šlāgeris”, koncerts – dāvana Madonas pilsētas un novada iedzīvotājiem Ziemassvētkos, Jaungada pasākums
Saieta laukumā, kā arī Madonas pilsētas kultūras nama organizētie
profesionālo mākslinieku koncerti un izrādes, gadskārtu ieražu un
valsts svētki, piemiņas brīži pie “Šķeltā akmens”, Kapusvētki un Svecīšu vakari, veltījumi Neatkarības atjaunošanas dienai – “Madona
laiku lokos”, Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai, Pilsētas egles iedegšana un citi.
Plašs un daudzpusīgs pasākumu klāsts tika piedāvāts arī Madonas novada pagastos. 2019. gadā pagastos realizēti vairāki projekti ar līdzfinansējumu no novada kultūras pasākumiem iedalītā
budžeta, piemēram: dzejas dienas pasākums Doku Ata “Muceniekos” Dzelzavā, Alunāna parka atklāšanas svētki Jaunkalsnavā, jauno
grupu un ansambļu konkurss “Praulienas Ritmi” Praulienā, Saulgriežu pasākums pie Biksēres ezera, Starptautiskais amatiermākslas
festivāls ar kaimiņvalstu kolektīvu piedalīšanos un Madonas novada
muzikantu festivāls “Biksēres Ritmi” Sarkaņos, ko plānots ieviest kā
ilggadīgu tradīciju.
Kultūras pasākumu kalendāru tradicionāli papildina Madonas
novada bibliotēkas un Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja organizētie pasākumi. Madonas novada bibliotēkā un Madonas
novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zālēs tiek eksponētas
starptautiskas izstādes.
Madonas novada pašvaldība 2019. gadā sadarbībā ar Madonas
novada bibliotēku, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju
un Madonas pilsētas kultūras namu realizēja arī vairākus sadarbības
projektus, piemēram: profesionāla teātra izrādi ”Zenta Mauriņa. Dokumentālie sapņi”, kas īpaši iestudēta izrādīšanai bibliotēkās, Starptautisku izstādi “Madonas un Nīderlandes draugi”, ar Īrijas vēstniecību Latvijā izstādi “Īru diasporas sievietes – celmlauzes”, ar Francijas
institūtu Latvijā laikmetīgās mākslas mākslinieka Silvēre Žarosona /
Silvere Jarrosson/ mākslas perfomanci un darbu izstādi, kā arī Džeza
mūzikas koncertus (martā un oktobrī), Sidnejas latviešu teātra Jāņa
Čečiņa iestudētā muzikālā izrāde augustā un citus.
Madonas novada kultūras darba organizatoriem, kultūras/tautas namu vadītājiem regulāri organizēti profesionālās pilnveides
semināri – kā viens no tiem “Savu resursu atjaunošana vai kā bez
stresa lietderīgi vadīt savu dzīves un darba laiku”, pieredzes apmaiņas un tālākizglītības izbraukuma semināri, oktobrī kopā ar pārval-

žu vadītājiem apmeklētas kultūras iestādes un tūrisma izklaides
vietas Anīkšču rajonā pie Madonas novada pašvaldības sadarbības
partneriem Lietuvā, decembrī amatierteātru režisoriem organizēts
brauciens uz profesionālā teātra izrādi Rīgā. Vasaras vidū Ļaudonā
nedēļas garumā norisinājās teātra režisoru nometne, kurā amatierteātru režisori tikās ar potenciālajiem lugu autoriem, lai radītu saviem teātriem un iespējam atbilstošu uzvedumus.
Kā īpaša pateicība par pasākumu un svētku rīkošanu ikdienā
bija pasākums Ļaudonas kultūras namā visiem novada kultūras darbiniekiem – tajā savu jaunāko koncertprogrammu un ģenerālmēģinājuma nolūkā pirms izrādīšanas plašākai publikai sniedza vokālā
grupa “Latvian Voices”. Šis pasākums bija ļoti emocionāls, aizkustinošs un dvēseli bagātinošs.
Lielākais un vērienīgākais pasākums ar vislielāko apmeklētāju
skaitu noteikti bija Madonas pilsētas svētki. 2019. gadā tie vairs
netika svinēti visas nedēļas garumā, bet gan koncentrēti nedēļas
nogalē ar svētku atklāšanas koncertu piektdienas, 5. jūnija, vakarā
pilsētas estrādē, kurā uzstājās klasiskās mūzikas huligāni – grupa
“DaGamba”. Viņu priekšnesumu krāšņi papildināja strūklaku šovs.
Savukārt plašākais notikumu klāsts tika piedāvāts sestdien ar kultūras un sporta notikumu programmu. Saieta laukumā norisinājās
amatnieku un mājražotāju tirdziņš, kuru šogad bagātināja Latvijas
Tūrisma informācijas tirgus, kā ari informatīvās teltis par gaidāmajiem sporta notikumiem Madonā vasaras garumā. Paralēli tirgus
jampadracim bija veidota īpaša skatuves programma mazākajiem
pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, kā arī dažādas interaktīvas nodarbes un radošās darbnīcas. Vēlākā pēcpusdienā svētku svinēšana pārcēlās uz Zirgu Pasta pagalmu, kur tika piedāvāta programma
elektroniskās mūzikas cienītājiem. Protams, neizpalika arī koncerti
pilsētas estrādē ar dažādu mākslinieku piedalīšanos un balli vakara
noslēgumā līdz pat rīta gaismai. Visu svētku laikā paralēli kultūras
notikumiem risinājās arī sportiskās aktivitātes – gan skrējiens apkārt Madonai, gan atklātā čempionāta Latvijas kausa posms svaru
stieņa spiešanā no stāvokļa guļus. Un svētkiem treknu punktu pielika spēkavīru čempionāts pilsētas estrādē 7. jūnija priekšpusdienā.
Valsts svētku atzīmēšana iesākās ar 11. novembra notikumiem.
Dienas gaitā norisinājās vairāki koncerti dažādās pilsētas vietās un,
tumsai iestājoties, ar Zemessardzes vīriem priekšgalā, iedzīvotāji
devās neiztrūkstošā lāpu gājienā uz piemiņas vietu Lises kalna kapos, kas sapulcēja vienkopus vairākus simtus madoniešu.
Svētku nedēļas garumā no 11. līdz 18. novembrim Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadiena tika atzīmēta visos novada
pagastos ar Latvijai veltītiem koncertiem. Par galveno svētku norisi
kļuva svinīgais koncerts Madonas pilsētas kultūras namā. Koncertā
piedalījās mūsu pašu kora mākslinieki no vairākiem Madonas novada koriem sadarbojoties ar Latvijā atzītiem solistiem (Miks Dukurs,
Intars Zommers), ģitāras virtuozu Gintu Smuko un perkusiju ansambli Perpetuum Ritmico, kas piešķīra koncertam netradicionālu
un ļoti emocionālu baudījumu.
Lai koncertu varētu baudīt visi interesenti, arī tie, kuriem nebija
iespēja tikt uz koncertu klātienē – tika nodrošināta koncerta filmē16
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šana un video translācija. Svarīgi, ka pēc koncerta video materiāls
tika samontēts un šobrīd ir pieejams mūžīgai lietošanai Madonas
novada youtube kanālā.
Gada noslēgums pagāja mierīgā Ziemassvētku gaidīšanas lika

noskaņā un gads godam tika aizvadīts ar novada priekšsēdētāja un
pilsētas pārvaldnieka uzrunām un vēlējumiem Jaunajā gādā, kā arī
neiztrūkstošu svētku uguņošanu Saieta laukumā.

KULTŪRAS UN TAUTAS NAMI MADONAS NOVADĀ
ARONAS PAGASTS
Pašdarbības kolektīvu skaits: 5 (56 dalībnieki) – vokālais ansamblis “Mārtiņrozes”, tradīciju ansamblis „Mežābele”, amatierteātris “Aronieši”, vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Ritsolis”, muzikālā apvienība “Ķekars”.
Nozīmīgākie pasākumi: pašu rīkotais Lieldienu pasākums ar radošajām darbnīcām, Vasaras Saulgriežu svinēšana Kusas estrādē,
Latvijas Republikas 101.gadadienai veltīts svētku koncerts , rīkotā
ekskursija uz Limbažu novadu.

dāvāt iedzīvotājiem, lai tiktu aptvertas visas vecuma un interešu
grupas.
BĒRZAUNES PAGASTS
Pašdarbības kolektīvi: 11 (176 dalībnieki) – vīru koris “Gaiziņš”,
1.–4. klašu bērnu deju kolektīvs “Pūpēdītis”, 3.–6.klašu bērnu deju
kolektīvs “Pūpēdītis”, pirmsskolas bērnu deju kolektīvs “Pūpēdītis”,
jauniešu deju kolektīvs, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Atāls”,
amatierteātris “Priekā”, tēlotājmākslas un rokdarbu pulciņš, pasaules deju grupa “Oreo”, līnijdeju grupa “Rainbow”, sieviešu deju kopa
“Vienmēr”.
Nozīmīgākie pasākumi: amatierteātra “Priekā” A.Ūdra lugas
“Sveķainie cīsiņi” pirmizrāde, diriģentes Ritas Briņķes piemiņai veltīts
koncerts “Veltījums”, klavesīnistes Ievas Salietes un traversflautistes
Maijas Kļaviņas koncerts “Nakts mūzika”, Sonoras Vaices (soprāns)
un Māra Žagara (klavieres) koncerts “Dvēseles dziesma”, Daiņa Skuteļa un Jura Kristona koncerts “Gaismas lāse”, “Trīs Latvijas tenoru”
(Nauris Puntulis, Miervaldis Jenčs, Guntars Ruņģis) un pianista Māra
Žagara koncertprogramma “Jaungada sapnis”.
2019. gadā turpinās 2018. gadā uzsāktais Sauleskalna tautas
nama renovācijas process. Pasākumi notiek Bērzaunes evaņģēliski
luteriskajā baznīcā, Mārcienas kultūras namā un Bērzaunes pagasta
estrādē “Aizvējš”. VPDK “Atāls” 5 gadu jubilejas koncerts norisinājās
Lauteres kultūras namā.

BARKAVAS PAGASTS
Pašdarbības kolektīvu skaits 10 (139 dalībnieki) – folkloras kopa
“Madava”, senioru deju kopa “Klabdancis”, jauniešu deju kolektīvs
“Pīne”, sieviešu vokālais ansamblis “Pauze”, amatierteātris, bērnu
teātra studija, sieviešu deju kopa “Zīles”, pirmsskolas bērnu deju kolektīvs “Kriksis”, Barkavas kapela, sieviešu klubs “Avots”.
2019. gads visai Barkavas kultūras nama saimei tikai aizvadīts
105. jubilejas ietvaros. Lai arī jubileja tika svinēta novembrī, viss gads
tika aizvadīts ļoti spraigi, jo katru mēnesi tika rīkoti ne mazāk par 4
pasākumiem. Šis gads tika plānots un realizēts tā, lai tiktu piedāvāti
dažāda veida pasākumi, tie bija gan bērniem domāti, gan pieaugušajiem, gan maksas, gan bezmaksas, gan šlāgermūzikas cienītājiem,
gan klasiskās mūzikas, gan amatierteātru izrādes tika rādītas, kā arī
piedāvāts cits teātra veids – stand up komēdija. Šis gads bija piesātināts arī ar vairākām dalībām projektos – gan rokdarbu jomā, gan
veselības un sporta nozarē. Jābilst, ka barkaviešu interese bija vērā
ņemama. Kā bija aizsākts jau iepriekšējos gados, 2019. gadā tika organizēti kino seansi, kam bija labs apmeklējums. Folkloras kopa jau
4. reizi piedalījās Latvijas Radio 2 rīkotajā akcijā „Gadsimta garākā
līgodziesma”, tajā pat dienā arī devās uz Turaidas rezervātu, kur kuplināja saulgriežu sagaidīšanas koncertus un rituālu veikšanu.
2019. gads vairākiem kolektīviem aizvadīts arī uzstājot ārpus
Barkavas, jo tika sniegta iespēja doties vairākos izbraukumos. Vislielākais apmeklētāju pieplūdums bija 9. novembrī – Barkavas kultūras
nama 105. jubilejas koncertā un ballē, kā arī 18. novembrī, kad kā jau
katru gadu šajā datumā iedzīvotājiem tiek sniegta iespēja apmeklēt
labu pasākumu bezmaksas, šoreiz filmas „Dvēseļu putenis” kino seanss.
Lielākie pasākumi – Barkavas kultūras nama sieviešu vokālā
ansambļa „PAUZE” 10 gadu jubilejas pasākums „Smalkajā stilā” un
Barkavas kultūras nama 105. jubilejas koncerts.
Šis gads ļāva izvērtēt, kādus pasākumus un to formas var pie-

DZELZAVAS PAGASTS
Pašdarbības kolektīvu skaits: 5 (65 dalībnieki) – sieviešu vokālais ansamblis “Variants”, jauniešu deju kolektīvs “Dzelzavas”, latviešu
deju grupa “Dzeldes”, līnijdeju grupa “Silver Step” un amatierteātris.
Spilgtākie un plašāk apmeklētie pasākumi: Baltijas ceļam 30,
Mārtiņdienas gadatirgus, LR proklamēšanai veltīts pasākums
KALSNAVAS PAGASTS
Pašdarbības kolektīvu skaits: 9 (132 dalībnieki) – vīru vokālais
ansamblis “Kalsnava” (2019. gadā savu darbību bija pārtraucis), sieviešu vokālais ansamblis “Vīzija”, sieviešu koris “Silvita”, bērnu deju
kolektīvi 1.–2. kl. un 3.–4. kl., jauniešu deju kolektīvs “Kalsnava”, senioru deju kolektīvs “Jāņukalns”, dāmu deju grupa “Magnolija”, folkloras kopa “Vesetnieki”.
Nozīmīgākie pasākumi: Jura Alunāna parka atklāšana Līgo svētku
ietvaros, Valodas diena Jura Alunāna parkā, Kalsnavas pagasta svētki, pasākums Baltijas ceļam – 30.
17
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LAZDONAS PAGASTS
Kolektīvu skaits: 2 (43 dalībnieki) – rokdarbu pulciņš “Rota”, Sieviešu klubiņš “Smaidas”.
Nozīmīgākie pasākumi: Ar mīlestību Latvijai; literāri muzikāla
pēcpusdiena – LATVIJA dzejā, dziesmās, atmiņās un mūzikā. Tējas
pēcpusdiena pensionāriem – tikšanās ar uzņēmēju Līgu Lieplapu.

MADONAS PILSĒTA
Madonas pilsētas kultūras nams
Pašdarbības kolektīvu skaits: 34 (549 dalībnieki), kuri darbojas Madonas pilsētas kultūras namā: Madonas pūtēju orķestris,
R. Blaumaņa Madonas tautas teātris, Tautas tēlotājmākslas studija
“Madona”, jauktais koris “Madona”, senioru koris “Mantojums”, Tautas
deju ansamblis “Vidzeme”, vidējās paaudzes deju ansamblis “Vidzeme”, senioru deju kolektīvs “Atvasara”, bērnu tautisko deju kolektīvs
“Atspole” (1.–2. klase, 3.–4. klase, 5.–7. klase), bērnu tautisko deju
kolektīvs “Pipariņi” (3.–4. kl.), folkloras kopa “Vērtumnieki”, kokļu ansamblis “Rasa”, vokālā jauniešu grupa “The sound effect”, vokāli instrumentālā jauniešu grupa, saksofonu kvartets, senioru deju grupa
“Madonas dāmas”, mūsdienu deju grupa “Aliens” (pirmsskola, 1.–4.
klase , 5.–6.klase , 6.–12. klase un pieaugušo grupa, klasiskā deja
(pirmsskola, 1.–2. kl., 3.–5. klase, breika deju grupa 1.–4. klase un
jauniešu grupa, “Dance mix” sievietēm, līnijdeju grupa, jogas grupa,
Madonas Valsts ģimnāzijas koris, Madonas Valsts ģimnāzijas 7.–9.
klašu tautas deju kolektīvs, Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas
pūtēju orķestris.
Māksliniecisko kolektīvu dalība nozīmīgākajos pasākumos: piedalīšanās skatēs ar augstiem rezultātiem: Madonas pūtēju orķestrim
X Latvijas pūtēju orķestru konkursā 1. vieta IV grupā ar 99,58 punktiem; Vokālai jauniešu grupa “The sound effect” augstākā pakāpe ar
45 punktiem.
Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skatē gatavojoties XII
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem: bērnu tautisko
deju kolektīviem “Atspole” I pakāpe; bērnu tautisko deju kolektīvam
“Pipariņi” I pakāpe; tautas deju ansamblim “Vidzeme” I pakāpe.
Nozīmīgākie pasākumi: blakusnovadu pasākums “Ai, kaimiņi nāburdziņi”, senioru koru sadziedāšanās koncerts “Ļai, sasaucamies,
lai dziedam”, Lieldienu koncerts ar Madonas novadnieku dzeju un
mūziku “Ja līdzās ir Gaiziņš”; tematisks pasākums “Madona laiku lokos – Latvijas Armijai 100”; māmiņdienas koncerts “Mana mamma”,
vidējās paaudzes deju kolektīvu sadancis “Vidējais latvietis uzdanco
Madonā”, koru sadziedāšanās “Tautasdziesmas spēks”; ielīgošanas
koncerts “Pār kalniņu Līgo nāca”, pasākums “Neparasti parastie
Madonieši”, Valsts svētku koncerts; Ziemassvētku koncerts “Tvīti un
mīti”, R. Blaumaņa tautas teātra izrādes J.Kļava “Dāmas” un dzejas
koncertuzvedums “No kurienes nāk dzejnieks” ar Leona Brieža dzeju,
deju grupas “Aliens” zibakcija “Kusties, kusties”, Zanes Cakules diplomdarbs ”Kad saulīte rotājās”, Madonas pūtēju orķestra 60 gadu jubilejas koncerts, senioru deju kolektīva “Atvasara” 65 gadu jubilejas
koncerts “Mūžīgais izaicinājums”.
Madonas pūtēju orķestra , bērnu deju kolektīva “Pipariņi” un vidējās paaudzes tautas deju kolektīva “Vidzeme” dalība Pasaules Rollerslēpošanas čempionāta Madonā pasākumos. Bērnu deju kolektīvu
“Atspole” un “Pipariņi”, tautas deju ansambļa “Vidzeme” dalība Madonas reģiona Skolēnu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku ieskaņas koncertā “Tūgadiņ, tāgadiņ saulītē rotājas”. Folkloras
kopas “Vērtumnieki” dalība Lāčplēša dienas pasākumā. Senioru deju
grupas “Madonas Dāmas” koncerts Vaijes (Vācija) pārstāvjiem.
Mākslas studijas “Madona” personālizstādes Madonas pilsētas

LIEZĒRES PAGASTS
Pašdarbības kolektīvu skaits: 5 (47 dalībnieki) – sieviešu ansamblis „Lira”, amatierteātris „LiNaTe”, tautas deju kolektīvs, dāmu
deju grupa „Jautrās mājsaimnieces”, bērnu vokāli instrumentālais
ansamblis „Draugi”.
Nozīmīgākie pasākumi: par tradīciju kļuvušie pasākumi - “Mirdzi,
Liezēre”, kurā atskatāmies uz aizgājušā gada notikumiem un sakām
paldies darbīgajiem, aktīvajiem liezēriešim, Jāņu dienas pasākums
“Līgo Ozolos” Ozolu ciemā ar Līgo skrējienu dažādām aktivitātēm un
Līgo balli. Pirmo gadu Liezērē notika Ezera svētki Liezēres ezermalā
ar makšķerēšanas sacensībām, aktivitātēm bērniem un koncertballi.
ĻAUDONAS PAGASTS
Pašdarbības kolektīvu skaits: 4 (78 dalībnieki) – senioru deju kolektīvs “Divi krasti”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Grieze”, jauktais
koris “Lai top!”, amatierteātris.
Kultūras namā darbojas arī sieviešu klubiņš “Mežrozīte”.
Nozīmīgākie pasākumi: 2019. gadā Ļaudonas kultūras namā notika dažādi pasākumi – dažādām vecuma un sociālajām iedzīvotāju
grupām. Pateicoties jaunajai skaņas, gaismas un video tehnikai, varam nodrošināt kvalitatīvus pasākumus. Par pasākumu norises vietu
atjaunoto kultūras namu izvēlējās arī Madonas novada pašvaldība,
organizējot novada mēroga pasākumus – Jaunatnes lietu gada balvas pasniegšanas ceremonija “Sudraba gailis” un novada kultūras
darbinieku Pateicības pasākums, ar profesionālās a capella grupas
“Latvian Voices” uzstāšanos.
2019.gadā Ļaudonas pagasta amatierteātris aicināja uz savu
pirmo pirmizrādi – A.Brigaderes luga “Čaukstenes”, izrāde tika plaši
apmeklēta. Šajā gadā notikuši arī vairāki kino seansi – tie kļuvuši iecienīti gan ļaudoniešu, gan blakus pagastu iedzīvotāju vidū.
Īpašs notikums Ļaudonas pagastā bija Ukrainas karadarbības
zonā cietušo ģimeņu bērnu uzņemšana Ļaudonā – nedēļas laikā norisinājās dažādas aktivitātes, kur tika iesaistītas visas pagasta iestādes, tostarp kultūras nams.
Aktīva bijusi arī pagasta amatiermākslas kolektīvu darbība – apvienotais Ļaudonas pagasta tautisko deju kolektīvs devās koncertbraucienā uz Itāliju, savukārt jauktā kora “Lai top!” pārstāvji piedalījās XV Latviešu Dziesmu svētkos Kanādā. Savukārt jaunizveidotais
amatierteātra kolektīvs bija iestudējuši Ziemassvētku lugu bērniem,
spēlējot viesizrādes četrās dažādās vietās.
Pasākumu klāstā bijuši gan vietējo, gan blakus pagastu un novadu amatiermākslas kolektīvi, gan viesmākslinieki, kā piemēram, plaši
apmeklētie pasākumi – Ilzes Rijnieces koncertprogramma “Dedziet
gaišu uguntiņu!” un “Lustīgo ziņģu andele” ar postfolkloras kopu “Rikši” un dziedošo aktrišu kopas “Atštaukas” uzstāšanos.
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kultūras namā, Madonas novada bibliotēkā un Lizumā.
2019. gadā Madonas pilsētas kultūras nama pašdarbības kolektīvi piedalījušies 54 citu novadu, pilsētu un kultūras iestāžu pasākumos. Kā nozīmīgākos varētu minēt: senioru kora “Mantojums” piedalīšanos J. Cimzes piemiņas pasākumā Valkā, Dziesmu dienā Talsos,
Muzeju naktī Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā kopā
ar senioru kori no Marjamē (Igaunija); jauktā kora “Madona” koncerti
Madonas katoļu draudzes baznīcā un Lazdonas luterāņu draudzes
baznīcā, kopīgs koncerts ar Itālijas kori “Chorole Neuventse”, koncerts Viljandē (Igaunija); Madonas pūtēju orķestra piedalīšanās
koru un pūtēju orķestru lielkoncertā “Mirklis Balvos”, piedalīšanās
koncertos Anišķu pilsētas svētkos (Lietuva); Kokļu ansambļa “Rasa”
koncerti Brīvdabas muzejā un Lazdonas ev. lut. dr. baznīcā. Saksofonu kvarteta koncerts Muzeja naktī Madonas novadpētniecības
un mākslas muzejā. Vokālās grupas “The sound effect” koncerti
Ļaudonā, Barkavā un Madonas Ziemassvētku tirdziņā Folkloras
kopas “Vērtumnieki” piedalīšanās Baltijas ceļa norisēs Likteņdārzā,
Arta Kumsāra piemiņas pasākumā “Arta diena” Praulienas pagastā,
Folkloras balvas pasniegšanas ceremonijā VEF Kultūras pilī un koncertos Francijā. TDA “Vidzeme” koncerti Ukrainā Karpatijas festivālā
Kolomijas pilsētā. Bērnu deju kolektīva “Pipariņi” koncerti Visaginas
un Anīkšču pilsētās Lietuvā.
Folkloras kopai “Vērtumnieki” piešķirta folkloras balva “Austras
koks” par latviskās dzīves ziņas kopšanu un daudzināšanu. Senioru
deju kolektīvam “Atvasara” piešķirts Latvijas Nacionālā kultūras
centra Goda raksts. Madonas pūtēju orķestrim un tā diriģentam
piešķirti Latvijas Nacionālā kultūras centra Goda raksti. Īpašs lepnums par pūtēju orķestra diriģentu Andreju Cepīti, kuram piešķirts
Triju Zvaigžņu ordenis.

deju grupa “Saulgriezes”
Nozīmīgākie pasākumi: Kolektīva „Meteņi” 10 gadu jubileja, SK
„Jūsma” 25 gadu jubileja un SDK „Mētra” 10 gadu jubileja. Māmiņdienas koncerts kopā ar Igauņu ģimeni. Koncertprogramma „Sajūti
Ziemassvētkus”.
OŠUPES PAGASTS
Pašdarbības kolektīvu skaits: 6 (101 dalībnieki) – vidējās paaudzes deju kolektīvs “Degumnieki” (19), dāmu deju grupa “Orhidejas”
(8), sieviešu vokālais ansamblis “Harmonija” (7), amatierteātris “Cits
Modelis” (11), bērnu teātris “Mazais Modelītis” (11), bērnu deju kolektīvs “Virpulītis” (trīs vecuma grupas – 45).
Nozīmīgākie pasākumi: amatierteātrim “Cits modelis” – 15, “Karoga svētki” Oskara Kalpaka dzimtas mājās “Liepsalas”, Aviācijas
svētki, Pagasta svētki.
PRAULIENAS PAGASTS
Pašdarbības kolektīvu skaits: 7 (194 dalībnieki) – Praulienas pagasta jauktais koris, deju kopa „Saikavieši”, jauniešu deju kolektīvs
“Pinums”, bērnu tautisko deju kolektīvs „ZIG-ZAG” (3 grupas), Praulienas amatierteātris, Saikavas amatierteātris, pensionāru biedrība.
Nozīmīgākie pasākumi: Saikavas kora 150 gadu jubilejas svinības
“Tā radās dziesma”, bērnu tautisko deju kolektīvam „ZIG-ZAG” – 10,
Praulienas pagasta jauktajam korim – 10, jauno vokāli instrumentālo
grupu festivāls – konkurss „Praulienas ritmi 4”, Guntara Rača autorvakars ”Mīlestība ir”.
SARKAŅU PAGASTS
Pašdarbības kolektīvu skaits: 10 (184 dalībnieki) – pirmsskolas
bērnu deju kolektīvs “Avotiņš”, jauniešu deju kolektīvs “Resgaļi”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kalnagravas”, senioru deju kolektīvi
“Labākie gadi” un “Senči”, jauktais vokālais ansamblis “Rondo”, amatierteātris “Piņģerots”, rokdarbu pulciņš, aušanas pulciņš, folkloras
kopa “Libe”.
Nozīmīgākie notikumi: Gadskārtu tradīciju svinēšana: Lieldienas,
Līgo vakars, Mārtiņdiena. Pagasta amatiermākslas kolektīvu dalība
akcijas “Baltijas ceļam 30” Madonas novadā, koncertos Biksērē un
Mārcienā, deju kolektīva “Labākie gadi” 30 gadu jubilejas koncerts.
Rokdarbu un aušanas pulciņa aktivitātes akcijā “Satiec savu meistaru”, Muzeju nakts pasākumi.

Madonas pilsētas kultūras nama filiāle – kinoteātris “Vid
zeme”
Skatītākās filmas: “Dvēseļu putenis” – 3233 skatītāji, “Klases
salidojums” – 2049 skatītāji, “Ledus sirds 2” – 1247 skatītāji, “Kā pieradināt pūķi 3” – 928 skatītāji, “Mīluļu slepenā dzīve 2” – 597 skatītāji.
MĀRCIENAS PAGASTS
Pašdarbības kolektīvu skaits: 6 (63 dalībnieki) – senioru ziņģu
kopa “Trizulis”, rokdarbu pulciņš, sieviešu vokālais ansamblis “Uguntiņa”, sieviešu vokālais ansamblis “Kaļina”, dāmu deju grupa “Laima”,
amatierteātris.
Nozīmīgākie pasākumi: dāmu deju grupu sadancošanas pasākums „Ziedonī”, dāmu deju grupas “Laima 15” koncerts, netradicionālie sporta svētki, 18. novembra svētki, senioriem veltīts pasākumu
cikls par veselīgu dzīvesveidu, Jaungada sagaidīšana.

VESTIENAS PAGASTS
Pašdarbības kolektīvu skaits: 3 (33 dalībnieki) – amatierteātris
“Aušas”, dāmu deju kopa “Almada”, vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Kadiķi”. Nozīmīgākie pasākumi – Vestienas pagasta svētki, Lāčplēša
dienas simtgades pasākums ar LAO aizsargu piedalīšanos un dalība
Augu dienas Gretēs (botāniķim J.Ilsteram veltīta) organizēšanā.
Sadarbība ar biedrību “DIEVIENA” un biedrību “Mūžizglītība Gretēs”. Piedalīšanās LTV 1 RAIDĪJUMĀ “Kas TE, es Te”, filmēšanas kopā
ar bērniem 2019. gada 25. maija raidījumā A. Burova leļļu mājā. Piedalīšanās intervijā Latvijas Radio 1.

MĒTRIENAS PAGASTS
Pašdarbības kolektīvu skaits: 5 (62 dalībnieki) – sieviešu koris
“Jūsma” (ar septembri savu pastāvēšanu beidz, tā vietā izveidojas
vokālais ansamblis “LaiKā”), senioru deju kolektīvs “Mētra”, vidējās
paaudzes deju kolektīvs “Meteņi”, amatierteātris “Maskarāde”, dāmu
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MADONAS NOVADA BIBLIOTĒKA
Madonas novada bibliotēka – multifunkcionāla Madonas novada
pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras
ministrijā, kurai akreditācijas rezultātā piešķirts reģiona galvenās bibliotēkas statuss, koordinē un metodiski vada reģiona 5 pašvaldību 32
vietējās nozīmes publisko bibliotēku darbu, veic metodiski konsultatīvā darba funkcijas Cesvaines novadā – 2 bibliotēkām, Ērgļu novadā 4
bibliotēkām, Lubānas novadā 2 bibliotēkām un Varakļānu novadā – 3
bibliotēkām. Ir noslēgti līgumi uz nenoteiktu laiku ar Cesvaines, Ērgļu,
Lubānas un Varakļānu pašvaldībām par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu
Madonas novadā ir 22 vietējās nozīmes bibliotēkas – pagastu pārvalžu struktūrvienības. Izpildvaras hierarhijā pakļautas pagastu pārvalžu vadītājiem. 7 no 14 pagastiem (Arona, Barkava, Dzelzava, Liezēre, Ļaudona, Prauliena, Sarkaņi) ir otrās bibliotēkas, Aronas pagastā
3 vietējās nozīmes bibliotēkas. Bibliotēku izvietojums – kādreizējie
teritoriālie centri, kuri laika gaitā pārvērtušies par mazapdzīvotām
vietām. Notiek sadarbība ar 22 Madonas reģiona skolu bibliotēkām,
tajā skaitā 19 BIS Alise bibliotēkām.
Bibliotēkas darbība organizēta saskaņā ar vidējā termiņa „Madonas novada pašvaldības publisko bibliotēku darbības un attīstības
stratēģiju 2015.–2020. gadu laika periodam”.
2019. gada darba prioritātes – Latvijai Eiropas savienībā- 15, Lasīšanas veicināšana ģimenēm, reģiona vietējās nozīmes bibliotēku
akreditācija, lielā mērā gada darbu pakārtojot šiem notikumiem,
attīstot bibliotēku par vietu mūžizglītībai un pašmācībai, nodrošinot
visu vecumu iedzīvotājiem iespēju uzlabot dzīvi ar informāciju, jaunām zināšanām, prasmēm.
Madonas novada bibliotēkas akreditācija notikusi 2015. gada
2. decembrī, ieteikumi izpildīti. 2019. gadā ieguldīts nopietns darbs
sagatavojot reģiona vietējās nozīmes bibliotēkas akreditācijai un noorganizējot akreditācijas procesu Madonas reģiona 5 novados. Rezultātā akreditētas 32 vietējās nozīmes bibliotēkas.
2019. gadā bibliotēka apmeklētājiem bija atvērta 6 dienas nedēļā – no pirmdienas līdz piektdienai 10.00–18.00 bez pusdienu pārtraukuma, sestdien no 9.00 līdz 15.00, kopā – 46 stundas. Darbs orientējoši uz attīstību organizēts atbilstoši klientu pieprasījumam. Bibliotēka
piedāvā pakalpojumus abonementā, 3 lasītavās un Bērnu literatūras
nodaļā. 1. stāvā pieejams abonements, Jaunākās periodikas lasītava;
2. stāvā – Eiropas Savienības informācijas lasītava, uzziņu lasītava,
novadpētniecības krājums, konferenču zāle. 3.stāvs- Bērnu literatūras
nodaļa. Bibliotēkā pieejamas 137 lasītāju vietas.
Bibliotēkas pirmais stāvs ir pilnībā pieejams cilvēkiem gan ar kustību traucējumiem, gan redzes problēmām – pie ieejas uzbrauktuve,
telpas bez sliekšņiem, atbilstoši aprīkotas labierīcības; tiek piedāvāta
videolupa un telelupa, brilles ar statīvu (projekts “Brilles ar augstu
pievienoto vērtību”), audiogrāmatas, skaņu ieraksti (CD formātos), arī
lasītavu piedāvājums šiem cilvēkiem tiek nodrošināts pirmajā stāvā.

Tiek piedāvāts arī pakalpojums: grāmatu piegāde uz mājām. Šo
pakalpojumu 2019. gadā izmantojuši 5 Madonas iedzīvotāji.
Saskaņā ar BIS Alise datiem 2019. gadā Madonas novada bibliotēkā reģistrēti 2568 lietotāji jeb 34% no pilsētas iedzīvotājiem, t.sk.
1039 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Reģistrēti 44586 fiziskie apmeklējumi, no tiem – 22712 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Virtuālo
apmeklējumu skaits Madonas bibliotēkas vietnēs un profilos - 84592.
Dienas vidējais apmeklējums – 178. Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju 17,3. Bibliotēkas krājums sastāda 60037 iespiedvienības, tajā
skaitā 3215 jaunieguvumu eksemplāri, pieejami 98 nosaukumu abonētie periodiskie izdevumi. Izsniegums – 95112. Izsniegumu skaits uz
vienu lasītāju – 37. Krājuma apgrozība – 1,58. Dokumentu skaits uz vienu lasītāju – 23. Sniegtas Madonas novada bibliotēkas apmeklētājiem
2019. gadā sniegtas 5822 uzziņas, 509 ikdienas datorapmācības un
58 telefonapmācības. Līdz ar smart ID, kodu kalkulatoru un DigiPass
ieviešanu bibliotēka kļuvusi par iecienītu un uzticamu vietu, kur gūt
atbalstu un palīdzību, veicot ikmēneša rēķinu apmaksu.
2019. gadā saskaņā ar BIS Alise datiem reģistrēto lietotāju sastāvs būtiski nav mainījies: 40% ir pirmsskolas, skolēnu, studentu kategorija, 23% ir kalpotāji, pedagogi, 11% ir pensionāri, 9% – strādnieki,
7% – bezdarbnieki un nestrādājoši, pārējās kategorijas līdz 2% katra.
Vislielāko bibliotēkas lietotāju daļu veido pirmsskolas bērni, skolēni,
studenti un c. māc. iestāžu audzēkņi – kopā 40%. No tiem 26% ir 5.–9.
klašu skolēni, 37% ir 1.–4. klašu skolēni, 18% ir studenti un 13% – 10.–12.
klašu skolēni.
Līdzīgi kā iepriekšējā laika periodā arī 2019. gadā blakus tradicionālajiem pakalpojumiem bibliotēka ir atpazīstama e-pakalpojumu
izmantošanas vieta: dažādu maksājumu vieta, transporta biļešu rezervācijas, pasūtīšanas un printēšanas vieta, vieta, kur var uzturēties,
mācīties, saņemt nepieciešamo informāciju un bez maksas piedalīties bibliotēkas rīkotajās aktivitātēs un pasākumos. Paplašinājies bibliotēkas piedāvājuma saturiskais diapazons un sarežģītība.
Jauns pakalpojums ir 3td e-GRĀMATU bibliotēka
Arvien vairāk tiek piedāvātas bibliotēkas attālinātas izmantošanas iespējas – autorizācijas datu izsniegšana. 2019.gadā Madonas
novada bibliotēkā reģistrēti 343 autorizācijas datu lietotāji.
Novitāte SBA pakalpojumā – noslēgta Vienošanās par sadarbību starpbibliotēku ietvaros starp Latvijas Neredzīgo bibliotēku un
Madonas novada bibliotēku, 83 bibliotēkas lasītāji izmantojuši SBA
pakalpojumu, saņemot 216 nepieciešamos izdevumus no citām bibliotēkām.
Pie jauninājumiem atzīmējamas pasākumu norises formas - meistarklases, kuru ietvaros pasākuma apmeklētāji tikās ar sava aroda
lietpratējiem apgūstot jaunas kompetences. Otra forma – ekspedīcija – izbraukums pa reģionu, lai iepazītu vietas un uzņēmumus, kuru
attīstību veicinājuši Eiropas Savienības projekti, tā ir arī jauna novadpētniecības forma.
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2019. gadā Madonas novada bibliotēkas pakalpojumu klāsts
papildināts ar spēlēm – aktīvi strādāts pie spēļu iegādes, piedāvājot
tās lietotājiem līdzņemšanai uz mājām. BIS Alise dati liecina, ka gada
laikā spēles uz māju ņēmuši 111 lietotāji.
Madonas novada bibliotēkas apmeklētājiem pieejamas latviskā
tiešsaistes abonētā datubāze Letonika ar piekļuvi ārpus bibliotēkas
telpām, Encyclopædia Britannica Library Edition ar piekļuvi ārpus
bibliotēkas telpām, Lursoft laikrakstu bibliotēka News.lv un , Nozare.
lv, LETA arhīvs.
Apmeklētājiem tiek piedāvātas Madonas bibliotēkā veidotās datubāzes: Elektroniskais kopkatalogs, kurā tiek iekļauta informācija par
33 reģiona pašvaldību publisko un 19 skolu bibliotēku krājumiem – uz
2019. gada 30. decembri; Ierakstu skaits datubāzē: 74488 par 420168
monogrāfiskiem izdevumu eksemplāriem. E-kopkataloga bibliogrāfisko ierakstu skaits gada laikā ir audzis par 1497 vienībām, eksemplāru
skaits samazinājies par 6777 vienībām.
Novadpētniecības datubāze – 32958 ieraksti, tajā skaitā 2019.
gadā izveidotie 1300 jaunie ieraksti, no kuriem 1074 eksportēti uz LNB
Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datu bāzi, jo kopš 2004. gada Madonas novada bibliotēka ir datu sniedzēja LNB Bibliogrāfijas institūta
Nacionālās analītikas datubāzei. Apmeklētājiem pieejama informācija par 270 kataloģizētām novadpētniecības mapēm, sniedzot iespēju
Novadpētniecības datu bāzē attālināti iepazīties ar mapju saturu.
Katru gadu tiek sagatavots “Novadnieku kalendārs”, kurā atspoguļoti
svarīgākie notikumi un jubilejas nākamajā gadā.
Lai attīstītu un dažādotu bibliotēkas piedāvājumu, izstrādāti 9
projekti, iesaistoties VKKF projektu konkursos, Vidzemes programmā
u.c. Īpaši atzīmējams VKKF atbalstītais projekts kā novitāte – profesionāla teātra izrāde bibliotēkā ”Zenta Mauriņa. Dokumentālie sapņi”
(105 apmekl.). Kā ļoti nozīmīgs minams publicitātes projekts iesaistei UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīklā “Stāstu bibliotēkas”
Aktuālas tikšanās ar autoriem nodrošināja VKKF finansiālo atbalstu
guvušie projekti: “Pārlapojam grāmatas kopā ar autoru” – Tikšanās
ar autoriem K.Račko, V.Klišānu, J.Kursīti, D.Judinu); “Labu labā grāmata” – tikšanās ar bērnu autoriem – Aneti. Felkeri, Agnesi Vanagu, Liliju
Berzinsku, Agnesi Aizpurieti, Agnesi Zarāni, Arturu Baltu).
Kopš 2005. gada ir izveidojusies laba sadarbība starp trim reģioniem Gulbeni, Madonu un Alūksni, vienojoties par kopdarbību EK EDIC
projektā. Attīstot sadarbību starp Gulbenes, Madonas un Alūksnes
bibliotēkām realizēts projekts Uzturētājstruktūru atlase tīkla Europe
Direct informācijas centriem 2013.–2017. gadam. Realizēta 2019. gada
programma, gada nogalē sadarbībā izstrādāts projekta pieteikums
nākošajam projekta periodam – 2020.
2019. gadā Europe Direct informācijas centra Gulbenē Madonas
informācijas punkts organizējis 11 aktivitātes, eksponētas 10 izstādes,
ļaujot reģiona iedzīvotājiem un ikvienam interesentam iepazīt Eiropas
Komisijas, Eiropas Parlamenta un citu ES institūciju komunikācijas
prioritātes. Informācijas punkta apmeklētājiem sniegtas 115 uzziņas.
2019. gada nogalē apritēja 16 gadi, kopš bibliotēka atrodas telpās
Skolas ielā 12. Ik gadu tiek veikta ēkas apsekošana, lai konstatētu ēkas
amortizācijas rezultātā veidojošos defektus, noteiktu nepieciešamos
remontdarbus to novēršanai, apzinātu problēmas, kas prasa risināju-

mus. 2019 gada vasarā veikti remontdarbi – apgaismojuma un elektroinstalāciju remontdarbi, uz kuriem bija norādīts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta aktā, Darba aizsardzības un ugunsdrošības
pasākumu risku novēršanai un samazināšanai plānā, kuru sagatavoja
SIA Media Control, veicot risku novērtēšanu.
Abonementā veikti apgaismojuma remontdarbi lai nodrošinātu
atbilstību MK normatīviem, veikta LED spuldžu nomaiņa; Jaunākās
periodikas lasītavā veikta linoleja nomaiņa, sienu pārkrāsošana, LED
spuldžu nomaiņa; Uzziņu literatūras lasītavā veikta galda mobilitātes
kontaktu ierīkošana grīdā iekaļot, daļēja paklāja nomaiņa uz paklāja
flīzēm, daļēja LED spuldžu nomaiņa; ES informācijas lasītavā veikta
elektrības vadu demontāža grīdā, elektrības kontaktu ierīkošana sienā, LED spuldžu nomaiņa; Resursu un datu pārvaldības nodaļā veikta
LED spuldžu nomaiņa; Foajē pie ieejas uzlikts cilvēku skaitītājs.
Veikti: Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi; Elektroiekārtu zemējuma ierīces un zemējumvada vai metāliskās saites
nepārtrauktības pretestības pārbaude; Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaude.
Bibliotēkas pakalpojumi tiek nodrošināta ar 40 datoriem, tajā
skaitā 12 – darbiniekiem, 28 – apmeklētājiem, tajā skaitā mobilā datorklase. Bibliotēkas darbība tiek nodrošināta ar 5 printeriem, 1 kopējamo iekārtu, 2 multifunkcionālām iekārtām. Interneta ātrums līdz 25
Mb/s, WiFi 50 metru rādiusā ap bibliotēku.
Apmācībām un ikdienas nepieciešamībām pieejami 12 portatīvie
datori (datorklase), kuri iegādāti 2017. gadā. Multifunkcionālā iekārta,
Toshiba (2014) nodrošina kvalitatīvus drukāšanas, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumus. Kopumā vērtējot, bibliotēkas infrastruktūra
atbilst kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanas iespējām un telpu
stāvoklis vērtējams kā labs.
Bibliotēkas darbībai 95% finansējumu nodrošina Madonas novada pašvaldība; cits piesaistītais finansējums – 5%, tajā skaitā, 44%
citi piešķīrumi reģionālās bibliotēkas funkciju nodrošināšanai, 22%
piesaistītais projektu finansējums un 34% maksas pakalpojumu ieņēmumi. Pašvaldības piešķirtais finansējums un papildus piesaistītie
līdzekļi nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu.
Saskaņā ar Madonas novada pašvaldībā apstiprināto amata vienību sarakstu Madonas bibliotēkā 2019. gadā strādāja 14 darbinieki ar
12,2 slodzēm, tajā skaitā 11 nozares speciālisti, direktori ieskaitot un
tehniskais personāls: saimniecības daļas vad. – 0,2 slodzes, 2 apkopējas – 0,5 slodzes katrai.
Visi bibliotēkā strādājošie nozares speciālisti, direktori ieskaitot,
ir ar profesionālo nozares izglītību, tajā skaitā 7 ar augstāko profesionālo izglītību: 2 – maģistra grāds, 4 ar bakalaura grādu un 1 – 1. līmeņa
augstākā izglītība; 4 – ar vidējo profesionālo izglītību, kas atbilst 3.
kvalifikācijas pakāpei. Diviem darbiniekiem – direktorei un ES informācijas un uzziņu lasītavas vadītājai ir otra augstākā izglītība – maģistra grāds Vadības zinībās, RA Ekonomikas fakultāte, abonementa
galvenajai bibliotekārei ir otra izglītība ir bakalaurs – pirmsskolas
pedagogs. Visi strādā pilnas slodzes darba laiku.
Paplašinot bibliotēkas piedāvājumu, attīstīta sadarbību ar reģiona iestādēm un institūcijām, ilggadīgiem sadarbības partneriem,
paralēli meklējot jaunas sadarbības iespējas, kas ļautu dažādot un
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pilnveidot bibliotēkas piedāvājumu. Regulāri tiek organizēta E-prasmju nedēļa, Bibliotēku nedēļa, Eiropas nedēļa, Dzejas dienas, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, tikšanās ar autoriem, interesantām personībām. Patiesu interesi rada Bibliotēku prezentējoša telts Pilsētas
svētkos, EDIC projekts u.c.

Dr.iur. Artūrs Kučs. u.c.
Pavisam 2019. gadā Madonas novada bibliotēkā noorganizēti 154
tematiskie pasākumi un aktivitātes, 164 dažādas izstādes.
Iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja bibliotēkā nodot makulatūru, izlietotās baterijas. Bibliotēkas pagrabstāvā pieejama kafejnīca.
Pārrobežu sadarbības jomā, atsaucoties Latvijas nacionālās
bibliotēkas aicinājumam, Madona novada bibliotēka noorganizēja
profesionālās pieredzes programmu bibliotekāru un kultūras nozares
pašvaldību darbinieku grupai no Austrumukrainas.
2019. gada 18. novembrī Madonas novada bibliotēkā tika uzņemta pašvaldības sadarbības partneru delegācija no Anīkščiem. Tika
prezentēts Madonas novada bibliotēkas darbs, akcentējot bibliotēku
sadarbību.
Sadarbībā ar izdevniecību “Liels un mazs” lasītveicināšanas programmā bērniem “Mūsu mazā bibliotēka”, Madonas bibliotēkas apmeklētājiem tika piedāvāta tikšanās ar slovēņu rakstnieci Majdu Korenu
(Majda Koren), grāmatas “Uzvāri man pasaciņu!” autori un tulkotāju
Māru Gredzenu.
2019. gadā aktīvi strādāts pie bibliotēkas aktuālās informācijas
ievietošanas dažādos medijos: Facebook, Twitter, portālā Draugiem.
lv, Latvijas Bibliotēku portālā, kā arī Madonas novada bibliotēkas,
pašvaldības tīmekļa vietnēs. Madonas novada bibliotēkas sniegtos
pakalpojumus atzinīgi novērtējuši apmeklētāji, par to liecina ieraksti
“Atsauksmju un ierosinājumu burtnīcā”.
2019. gadā saņemts: Madonas novada pašvaldības galvenās
speciālistes kultūras darba organizatores pateicība par Anīkšču rajona pašvaldības delegācijas uzņemšanu 18. novembrī – prezentācijas
sagatavošanu, lietišķumu, viesmīlību un degsmi; Latvijas Republikas
Satversmes tiesas pateicība par Satversmes tiesas ceļojošās izstādes
“Satversme skolēnu acīm” izvietošanu Madonas novada bibliotēkā,
par atsaucību, komunikāciju, atklāšanas pasākuma organizēšanu;
Madonas pilsētas vidusskolas 2.c klases pateicība Bērnu literatūras
nodaļas bibliotekārēm par sadarbību 2019. gadā. Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja un Latvijas Nacionālās bibliotēkas pateicība par
piedalīšanos Ziemeļvalstu Literatūras nedēļā 2019.

Nozīmīgākie bibliotēkas organizētie pasākumi 2019. gadā:
Grāmatu svētki (700 apmekl.), profesionāla teātra izrāde ”Zenta
Mauriņa. Dokumentālie sapņi” (105 apmekl.), Bibliotēkas programma
Muzeju naktī (317 apmekl.), EDIC – bibliotēkas programma pilsētas
svētku ietvaros (286 apmekl.), “Dzejas dienas (57 apmekl.), u.c.
Noorganizēts īpašs 4 pasākumu cikls – meistarklases, lai sasniegtu atsevišķas interesentu grupas un tās izglītotu prozas, dzejas
rakstīšanā, TV režijā, piedāvāta iesaiste izziņas un jaunrades tapšanas
procesā, līdzdarbošanās kopā ar autoriem. Kā viens no nozīmīgākajiem pasākumiem minams Bērnu literatūras nodaļas organizētais sarīkojums “Stāsti par mums pašiem” – lasošākās ģimenes.
Piedāvājums apmeklētājiem dažādots sadarbībā:
• ar TV raidījuma “Izziņas impulss” komandu – žurnālisti Sandru Kropu un operatoru Māri Maskalānu – izstāde “Svalbāra”;
• ar Latvijas Universitātes Madonas filiāli un Latvijas Universitātes
bibliotēku – Madonas novada bibliotēkā eksponēta izstādes “Pēc
diviem mirkļiem 100 gadi: Rektoru galerija”; “J. K. Broces devums
Latvijas novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā”;
• ar organizāciju “Zaļā brīvība” Madonas novada bibliotēkā notikuši 2 semināri: “Globālā atbildība” un “Pārtika nav atkritumi”, ko
vadīja #EUandME kampaņas vēstnesis un biedrības Zaļā brīvība
pārstāvis Valters Kinna.;
• ar Ārlietu ministriju Konferenču zālē eksponēta izstāde “Fridrihs
Vesmanis – diplomāts, jurists, Latvijas 1. Saeimas priekšsēdētājs”;
• ar Latvijas Republikas Satversmes tiesu, Madonas novada bibliotēkā eksponēta skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa izstāde “Satversme skolēnu acīm”. Priekšlasījumu “Satversme un Satversmes tiesa” sniedzis Satversmes tiesas tiesnesis Asoc. prof.,
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MADONAS NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS MUZEJS
Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs ir Madonas novada pašvaldības iestāde, kura darbojas saskaņā ar Muzeju likumu
un muzeja nolikumu.
Muzejs ir akreditēts līdz 2020. gada 21. septembrim.
Pārskata periodā muzeja darbība balstījās uz Darbības un attīstības stratēģiju 2015.–2019. gadam un gada darba plānu.

uzskaitē, 2019.gadā finansiāli novērtētas 4256 vienības par kopējo
vērtību EUR 37537,76 pavisam novērtētas 37218 vienības par kopējo
vērtību EUR 99512,37. Gada laikā pēc apmeklētāju pieprasījuma tika
sagatavotas vairāk kā 50 izziņas par krājuma materiāliem un ar tiem
saistītām vēsturiskām liecībām.
2019. gadā īpaši tika akcentētas aktivitātes saistītas ar muzeja septiņdesmit pieciem gadiem, Latvijas Armijas simtgadi, projekta “Latvijas Skolas soma” norisēm. Veiktais pētniecības darbs
apliecināja, ka muzeja krājums un viss kultūras mantojums ir jāpopularizē, uzrunājot cilvēkus personīgi, viņus ieinteresējot un reizē izglītojot. 2019.gadā muzeja speciālisti strādāja pie 63 pētnieciskā darba
tēmām, sagatavotas 6 pētnieciskā darba publikācijas un 5 referāti,
izstrādāti un realizēti 23 tematisko izstāžu plāni, 73 raksti, kas publicēti dažādos izdevumos.
2019. gadā noritēja aktīvs darbs pie divu apjomīgu projektu
īstenošanas: turpinājums pie ekspozīcijas “Madonas novada vēsture 1918.–1940.” vadīšanas un realizācijas un Latvijas Skolas somas
realizētā projekta “Muzejpedagoģiskā programma “Kas ir pilsētbūvniecība?”” īstenošanas un vadīšanas, pie tematisko pasākumu
organizēšanas un vadīšanas, Madonas muzeja 75.dzimšanas dienas
pasākuma plānošanas un organizēšanas, tika novadītas ievērojams
skaits muzejpdegoģisko programmu un piedāvāti radoši un izzinoši
pasākumi un aktivitātes, kas ļāva piesaistīt dažādu mērķauditoriju.

Krājuma darbs
Muzeja krājumu uz 2020. gada 1. janvāri veido 134329 krājuma
vienības, t.sk. 92472 pamatkrājuma vienības. Pārskata periodā krājuma priekšmetu skaits palielinājies par 546 vienībām, t.sk pamatkrājumā pieņemtas un apstrādātas 294 vienības. Konservētas un
restaurētas 289 krājuma vienības. Ar Madonas novada pašvaldības
un VKKF finansiālu atbalstu iepirkti 2 priekšmeti par kopējo summu
EUR 1515. Muzeja krājums tiek komplektēts ar materiāliem, kas pēc
iespējas daudzpusīgāk raksturo novada kultūrvēsturi.
2019. gadā muzeja kolekciju izmantošana ir bijusi aktīva, dažādiem mērķiem – izstādēm, ekspozīcijām, izglītojošajam un pētnieciskajam darbam izmantoti 11915, digitālo attēlu izgatavošanai 819
muzeja priekšmeti.
Kā viena no prioritātēm krājuma darbā bija krājuma digitalizācija, Muzeja speciālisti sagatavojuši un ievadījuši informācijas datus
par 1938 krājuma vienībām, kopumā Nacionālā muzeju krājuma
kopkatalogā ievadīti 24531 (18,26%) krājuma priekšmeti. Ar projekta “Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs” finansējumu tika veikta 1300 lielizmēra priekšmetu fotofiksācija, kas ļaus nodrošināt to
digitalizāciju. Tika veikta 450 muzeja priekšmetu, kas ievadīti kopkatalogā, aprakstu kvalitātes pārskatīšana, darbs ir apjomīgs tas
turpināsies arī nākamajos gados. Pildot valstī noteikto prasību par
krājuma priekšmetu novērtēšanu un tā ņemšanu grāmatvedības

2019. gadā no sagatavotajiem 3 projektiem, atbalstu iegu
va divi:
Pētnieciskā darba nozīmīgākais veikums darbs pie VKKF atbalstītā (14000 EUR) projekta “Madonas novadpētniecības un mākslas
muzeja ekspozīcijas “Madonas novada vēsture” trešā posma izveide”. Šī posma realizācijas ietvaros, sadarbojoties ar mākslinieku
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Egilu Medni un radošo komandu: Zandu Zībiņu, Daci Runči, Mārtiņu
Zvīguli un muzeja vēsturniekiem, piesaistītiem ekspertiem, sagatavota virtuālā ekspozīcija “Madonas novada vēsture 1918.–1940. gads:
reliģija, kultūra, valsts, zeme un cilvēki”.
Otrs apjomīgais projekts bija VKKF mērķprogrammas “Latvijas Skolas somas satura īstenošana muzejos” atbalstītais projekts
“Muzejpedagoģiskā programma “Kas ir pilsētbūvniecība?””. Projekta ietvaros notika sadarbība ar piesaistītiem savas jomas profesionāļiem: kultūras mantojuma vēstures, pieminekļu aizsardzības
vēstures ekspertu Dr.hist. Mārtiņu Mintauru, vēstures skolotāju
Initu Lazdupi un mākslinieci Danuti Vēzi, kā arī skolēniem, kuri bija
programmu izmēģinātāji, viedokļa paudēji. Rezultātā sagatavots trīs
nodarbību bloks ar vienu nosaukumu “Kas ir pilsētbūvniecība?”, kura
ietver uzlaboto nodarbību “Uzcel savu Madonu” un pilnīgi no jauna
radītas divas muzejpedagoģiskās nodarbības “Kas ir pilsētbūvniecība?” (sagatavota atbilstoši 6.–9. klašu mācību vielai) un ceļojumu
lāde “Kā būvēta Madona?”. Programmas ir nozīmīgas ar to, ka tās
piemērotas skolēniem, neatkarīgi no dzīvesvietas, saistošas un aizraujošas ikvienam, jo māca par pilsētbūvniecības pamatprincipiem,
atbilstoši konkrēta vecuma vēstures mācību vielai.
Novada iedzīvotājiem un viesiem gada garumā tika noorganizēti
48 tematiskie pasākumi, vairāki no tiem prasīja pamatīgu sagatavošanu, veltot laiku arī konkrēta vēsturiska notikuma izpētei un
atspoguļošanai. Kā nozīmīgākie te minami Muzeju nakts “Liels tas,
kas lielu pienākumu nes” Rainis (1472 apmeklētāji), veltot pasākumu ievērojamām novada kultūras personām, Madonas muzeja 75.
dzimšanas dienas koncerts ar arfistes Dārtas Tisenkopfas uzstāšanos
(128 apmeklētāji), lekcija – tikšanās ar Dienviddānijas Universitātes
zemūdens arheoloģijas studentiem (51 apmeklētājs), zinātniskie
lasījumi–konference “Lokālās vēstures pētniecība” (52 klausītāji) un
izzinošā aktivitāšu nedēļa skolēnu pavasara brīvdienās “Izzini, izpēti,
iepazīsti Madonu”. Saistībā ar Madonas muzeja dzimšanas dienu, notika Madonas muzeja vēsture izpēte un informācijas sagatavošana

sociālā tīkla Facebook lietotājiem, Organizējot pasākumus, izstāžu
atklāšanas un radošas aktivitātes, tika uzsvērta Latvijas vēsture,
Latvijas armijas vēsture (Latvijas nedēļā sagatavota programma, kas
saistošā veidā iepazīstināja ar Lāčplēša Kara ordeņa vēsturi), savas
kultūras un tradīciju apzināšana un iepazīšana.
Izaicinājums katru gadu ir radošo aktivitāšu nedēļas un 2019.
gadā lielāko atsaucību guva radošo aktivitāšu nedēļa skolēnu pavasara brīvdienās “Izzini, izpēti, iepazīsti Madonu” (tāpat kā 2016.,
2017., 2018. gadā, 5 dienu garumā skolēni iepazina Madonas vēsturi,
katru dienu iepazīstoties ar citu vēstures posmu, aktīvi piedaloties
uzdevumu risināšanā) un “Latvijas nedēļas” aktivitātes. Mazāku atsaucību piedzīvoja “Zinību nedēļa”, kas skaidrojams ar septembra sākuma skolēnu un pedagogu aizņemtību vai aklimatizāciju pie jaunā
mācību gada.
Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros muzeju apmeklēja liels
daudzums skolēnu ne tikai no Madonas (aktīvi iniciatīvas izmantotāji
ir Madonas Valsts ģimnāzijas skolēni) , novada un kaimiņu novadiem,
bet arī no Jēkabpils, Rēzeknes, Daugavpils, Alūksnes puses. “LSS”
ietvaros muzeja nodarbībās piedalījušies, vai izstādes apmeklējuši
948 skolēnu.
Esam gandarīti par veiksmīgu kopdarbību ar pilsētas un novada
kultūras un izglītības iestādēm. Lielu atbalstu muzeja pasākumos
sniedz J.Norviļa Madonas mūzikas skola (Mūzikas sestdiena, tikšanās
ar Madonas novada politiski represēto apvienības biedriem, izstāžu
atklāšanas, Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums), kā arī Madonas pilsētas kultūras nama kolektīvi (dejotāji, kora dziedātāji),
Madonas BJC.
Turpinājās senioru tikšanās, ciklā “Dzīves un mākslas krāsās”
pasākumu organizācija, piedāvājot daudzveidīgas tēmas – veselīgs
dzīvesveids, tekstilmāksla un koka šķiedras izmantošana sadzīves
lietu izgatavošanā, ceļojumi, pastkaršu vēsture utt.
Turpinājās aktīva sadarbība ar Madonas pilsētas, novada un
blakus novadu izglītības iestādēm, kā rezultātā, skolēni ieradās uz
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tematiskajām ekskursijām un muzejpedagoģiskajām nodarbībām
(Profesijas muzejā, Uzcel savu Madonu, Mākslas detektīvs, Iepazīsti
Latviju, Mazais arheologs, No skala līdz …) un radošajām aktivitātēm,
veltītas konkrētiem notikumiem (Atceroties 1991. gada Barikādes,
Pieminot 1949. gada 25. marta deportācijas). Atzīmējot “Latvijas armijas simtgadi” organizēts radošo darbu konkurss un vadīts
kolēģes Natālijas Seļmas saturiski sagatavotais konkurss 9.–12. klašu
skolu jauniešiem “Erudīts. Latvijas armijai 100”. Komunicējot ar apmeklētājiem novadītas 267 ekskursijas, no tām vairākas angļu valodā,
krievu valodā, 184 muzejpedagoģiskās nodarbības.
Pateicoties aktīvai izstāžu darbībai, izglītojošām programmām,
tematiskajiem pasākumiem muzeja apmeklējums salīdzinājumā ar
2018.gadu, pieaudzis par gandrīz 7% jeb 4628 apmeklējumiem, 2019.
gadā sasniedzot apmeklējumu – 28267.
Būtisku apmeklējumu skaita daļu veido mākslas izstāžu (18)
skatītāji. 2019. gadā īpašu uzmanību piesaistīja novada mākslinieku
D.Vēzes, I.Jakobi, O.Skaraiņa, A.Sāra, A.Vītiņa personālizstādes, kā arī
izstāde no muzeja mākslas krājuma, kas sniedza liecību par Latvijas mākslas procesiem no sešdesmitajiem gadiem līdz mūsdienām.
Realizēti nozīmīgi starptautiski projekti: Starptautiskas izstādes “Madonas un Nīderlandes draugi”, Francijas laikmetīgās mākslas mākslinieka Silvēre Žarosona/ Silvere Jarrosson/ mākslas perfomance
un darbu izstāde, Īrijas vēstniecības Latvijā izstādes “Īru diasporas
sievietes–celmlauzes” .
Viena no labākajām informācijas platformām, lai informētu par
aktualitātēm un jaunākajām izstādēm/pasākumiem muzejā, ir sociālais tīkls facebook.com/muzejsmadona, kur aktīvi, vairākas reizes
nedēļā ievietota informācija, atgādināts par notikumiem, fotogrāfiju
veidā sniegts atskats uz pasākumiem, sakot paldies iesaistītajām
personām. Izvērsts vēsturisko notikumu apskats bija sagatavots,
stāstot par Madonas muzeja dzimšanas dienu (sagatavoti 16 ieraksti), trešo gadu iesaistoties starptautiskajā akcijā Muzeju nedēļa jeb

MuseumWeek, (13.–19. maijs), popularizēti muzeja krājuma materiāli
par dažādām tēmām (katru dienu sava tēma, 7 dienas pēc kārtas,
izmantojot konkrētas mirkļbirkas jeb #). Lielākajai daļai pasākumu
sagatavoti t.s. Facebook “event”. Facebook sekotāju skaits – 1185.
Paralēli Facebook, vizuāli kvalitatīvs materiāls ievietots arī muzeja Instagram kontā. Muzeja atualitātes regulāri ievietotas muzeja
mājaslapā (www.madonasmuzejs.lv), Madonas pilsētas mājas lapā
(www.madona.lv) www.vidzeme.lv u.c. Gada ietvaros sniegtas gan
īsas, gan arī garākas radio intervijas (LR1 saruna ar D.Zālamani par
aktivitātēm muzejā, Kultūras Rondo ar Z.Mukutpāvelu, par Muzeju
nakts aktivitātēm, raidījumā Pēcpusdiena, sarunā ar Aidi Tomsonu
informējot par jauniešu iesaisti Madonas muzeja un Latvijas muzeju
aktivitātēs.). Komunikācijā ar medijiem veiksmīga sadarbība izveidojusies ar Vidzemes TV, kopīgi gatavojot sižetus par muzejam aktuālām
ziņām. Muzeja speciālisti regulāri sagatavojuši preses relīzes un pētījumu materiālus presei - “Stars”, “Madonas Novada Domes Vēstnesis”.
Ar Madonas novada pašvaldības atbalstu uzsākta projekta “Vides
pieejamības uzlabošana Madonas novadpētniecības un mākslas
muzeja izstāžu zālēs” izstrāde. Muzeja aprīkojuma uzlabošanai un
krājuma materiālu drošai eksponēšanai, iegādātas un uzstādītas 4
stikla vitrīnas ar LED apgaismojumu EUR 2256, veikti remontdarbi
un nomainīta santehnika vienā no izstāžu zāļu sanmezgliem EUR
602,krājuma materiālu saglabāšanai iegādāti 4 gaisa mitrinātāji EUR
586, ārējie diski digitalizēto krājuma materiālu saglabāšanai EUR 449,
iegādāti skeneri EUR 266, fotoaparāts EUR 499, projektors EUR 115,
u.c.materiāli. Madonas muzeja darbība pārskata periodā tika vērsta
uz novada teritorijā esošā materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma vērtību apzināšanu, izpēti, saglabāšanu un popularizāciju, kā
arī sabiedrības izglītošanu un izpratnes veidošanu par mūsu kultūras
mantojuma nozīmību. 2019. gada muzeja darbības pārskats pieejams
portālā www.kulturaskarte.lv.

Francijas
institūta Latvijā
piedāvātā franču
mākslinieka Silvēra
Žarosona mākslas
performance
Madonas muzejā.

25

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

IZGLĪTĪBA
Izglītības darbu Madonas novada koordinē Izglītības nodaļa, kura
strādā 5 speciālistu sastāvā. 2019. gada pārskatu veido 2018./2019.
mācību gada 2. semestra un 2019./2020. mācību gada 1. semestra
norises un apskats.
2019./2020. mācību gadu uzsāka 27 Madonas novada pašvaldības izglītības iestāde. Ar 2019. gada 1. septembri slēgta ir Mētrienas
pamatskola, Mētrienas pagastā nodrošinot pirmsskolas izglītības
pieejamību.
Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošajās skolās 1.
septembrī mācības uzsāka 2239 skolēni, pirmsskolas izglītības iestādes un grupas apmeklē 1270 audzēkņi. Skolas gaitas 2019. gada
1. septembrī uzsāka 185 pirmklasnieki. Salīdzinot statistikas datus
ar iepriekšējā mācību gada sākumu, kopējais novada skolēnu skaits
ir samazinājies (mīnus 43 izglītojamie), savukārt, pieaudzis ir pirmsskolas audzēkņu skaits (plus 10 audzēkņi).
2019./2020. mācību gadam tika izvirzītas šādas Madonas
novada pašvaldības izglītības darba prioritātes:
1. Jaunā izglītības satura un lietpratības pieejas ieviešanai:
1.1. pirmsskolas izglītības iestādēs un skolu pirmsskolas izglītības
grupās nodrošināt pedagoģiskā procesa īstenošanu atbilstoši “Noteikumiem par pirmsskolas izglītības vadlīnijām”,
1.2. mācību un audzināšanas darbā akcentēt bērnam/ skolēnam
aktuālu, skaidru un izmērāmu sasniedzamo rezultātu.
2. Stiprināt sadarbību ar vecākiem izglītojamo personiskās izaugsmes veicināšanai:
2.1. īstenojot diferencētu pieeju mācību stundās,
2.2. piedāvājot daudzveidīgas, jēgpilnas ārpusstundu aktivitātes
un atbalstu karjeras attīstībā,
2.3. gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem.
3. Pedagogu profesionālās kapacitātes stiprināšanai:
3.1. veidot vienotu izpratni par metodiskā darba mērķiem, uzdevumiem un sadarbības modeli novadā, katrā izglītības iestādē,
3.2. organizēt mērķtiecīgu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi atbilstoši izglītības iestādes attīstības vajadzībām un
pedagogu profesionalitātes līmenim.
4. Aktualizēt izglītības iestāžu mācību vides un materiāli tehniskā nodrošinājuma pilnveidi mācīšanās lietpratībai ieviešanai.
Ar 2019. gada 1. septembri pirmsskolā tiek īstenota kompetenču
pieejā balstīta izglītības mācību satura apguve. Izglītības kvalitātes
nodrošināšanā, ieviešot pilnveidoto izglītības saturu un pieeju visos
izglītības posmos no pirmsskolas līdz 12.klasei, nozīmīgs ir metodiskais atbalsts izglītības iestādēm mācību procesa organizācijas, mācību vides nodrošināšanas un pedagogu profesionālās kompetences
pilnveidē atbilstoši jauno pirmsskolas vadlīniju, pamatizglītības
standarta un vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām. Tādēļ
2019. gadā tika izveidots jauns metodiskā darba organizācijas modelis, starpnovadu (Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas,Varakļānu

novadu) pedagogu metodiskā darba īstenošanai 9 mācību jomās un
26 metodiskajās apvienībās. Sistemātiski tika organizēti semināri,
kursi, metodiskās dienas izglītības iestādēs, kā arī pieredzes apmaiņa. Jaunā izglītības satura aprobācijā sadarbībā ar Valsts izglītības
satura centru projekta “Skola 2030” ietvaros darbojas divas Madonas novada izglītības iestādes: Praulienas pagasta PII “Pasaciņa” un
Kalsnavas pamatskola, kas dalījās savā labajā praksē un metodiskā
darba organizācijas pieredzē novada un reģiona ietvaros.
Metodisko jomu un apvienību vadītāji devās pieredzes apmaiņas braucienos arī ārpus novada – uz Valmieru, Smilteni, Daugavpils
novadu. Izglītības nodaļa augustā organizēja tradicionālo Skolotāju
konferenci par jaunā, lietpratībā balstītā izglītības satura ieviešanu (
nodarbības vadīja projekta “Skola 2030 “eksperts Uldis Dzērve, un ar
lekciju “Laime kā prasme” pedagogus uzrunāja psihoterapeits Ansis
Jurģis Stabingis).
2019. gadā pedagogu metodiskās darbības, radošās pašizteiksmes veicināšanai, popularizējot savu profesionālo un inovatīvo darbību, tika organizēta Metodisko izstrādņu skate. Izvērtēšanai tika
iesniegti 15 metodiskie darbi, kurus izstrādāja 21 pedagogs. Desmit
labākās metodiskās izstrādnes tika prezentētas Pedagogu metodiskā darba konferencē martā. Galveno godalgu šajā skatē ieguva
Madonas Valsts ģimnāzijas skolotāja Anita Vabule. Kopā godalgotās
vietas, t.sk. Atzinība un Veicināšanas balva, tika piešķirtas 6 pedagogiem balvu fonda 400,00 EUR ietvaros.
Izglītības nodaļa ir organizējusi pieaugušo izglītošanu, notikuši
26 profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursi un 7 informatīvie
semināri. Kopējais dalībnieku skaits – 1294.
Būtiska izglītības darbības joma ir darbs ar talantīgajiem skolēniem. 2018./2019. mācību gadā Izglītības nodaļa sadarbībā ar Valsts
izglītības satura centru un Madonas novada skolotāju metodiskajām
apvienībām organizēja 29 mācību priekšmetu olimpiādes un 9 konkursus novadu apvienības (Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas,
Varakļānu novadu) līmenī. Piedalījušies 1202 dalībnieki (no Madonas
novada – 901, Cesvaines novada – 73, Ērgļu novada – 51, Lubānas
novada – 92, Varakļānu novada – 81) no 21 izglītības iestādes. Pavisam 297 godalgoto vietu ieguvēji (no Madonas novada 204, Cesvaines novada – 27, Ērgļu novada – 14, Lubānas novada – 28, Varakļānu
novada – 24). Madonas novada izglītības iestāžu skolēniem izdevies
izcīnīt 53 I vietas, 47 II vietas, 52 III vietas, kā arī 49 Atzinības (skat.
grafiku)
Valsts posmā trīs godalgoto vietu ieguvēji, tajā skaitā viena II
vieta un divas Atzinības. Skolēnus olimpiādēm un konkursiem sagatavojuši 96 pedagogi.
Aktīvi darbojušies, starptautiski un valsts līmenī augsti tikuši novērtēti skolēnu mācību uzņēmumu dalībnieki – “Pet’s Spot”, “PaMaLino”, “S-Vilki”, “Lai prieks!”, “Branch&Hang”, “Karika”, “CAR.NAP” un
“ShortGiraffe”. Skolēnu mācību uzņēmumi pārstāvēja no Bērzaunes
pamatskolas, Kusas pamatskolas, Madonas pilsētas vidusskolas un
26
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traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods
01015911; 21015911). Vienam skolēnam ieteikta vispārējās izglītības
programma ar atbalsta pasākumiem. Vienam skolēnam noteikta
ilgstoši slimojoša bērna izglītošanās mājās pēc vispārējās pamatizglītības programmas.
Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekļi regulāri sadarbojās
ar Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra
Speciālās izglītības nodaļu, valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju,
sniedzot informāciju par pašvaldības komisijas darbu, apmeklējot
seminārus un pilnveidojot profesionālo kvalifikāciju. Sadarbībā ar
Dzelzavas internātpamatskolu tika organizēta metodiskās palīdzības
sniegšana novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem darbam
ar speciālās izglītības programmu īstenošanu. Dzelzavas pamatskola sadarbībā ar Izglītības nodaļu reģiona speciālo izglītības iestāžu
skolēniem organizēja pasākumu “Kam čaklas rokas, tam darbi sokas”,
kā arī semināru reģiona pedagogiem, kuri īsteno speciālās izglītības
programmas. Pasākumā piedalījās 12 izglītības iestādes.
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra apstiprināto 2018./2019. m.g. valsts pārbaudījumu grafiku Izglītības nodaļa sadarbībā ar novada izglītības iestādēm nodrošināja valsts pārbaudes darbu norisi: diagnosticējošos darbus 3., 6.
un 11. klasei, kā arī eksāmenus 9. un 12. klasei. Izglītības nodaļa veica
valsts pārbaudes darbu rezultātu apkopojumu un sadarbībā ar novada mācību priekšmetu metodiskajām apvienībām analizēja skolēnu
mācību sasniegumus, izvirzot turpmāk veicamos uzdevumus mācību
darba pilnveidei.
Madonas novada izglītojamajiem, viņu vecākiem un pedagogiem ir pieejami izglītības psihologa pakalpojumi. Visaktīvāk ir tikušas izmantotas individuālās konsultācijas (ap 300), kā arī sagatavoti
atzinumi atbalsta pasākumu noteikšanai izglītības iestādēs, pedagoģiski medicīniskajām komisijām, veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisijām, bāriņtiesai. Izglītības psihologs ir piedalījies
vecāku sapulcēs skolās, vadītas izglītības psihologu metodiskās
apvienības sanāksmes, veikta klases uzvedības vērošana. Notikusi
regulāra sadarbība ar izglītības iestāžu administrāciju, skolu atbalsta
personālu un pašvaldības Sociālo dienestu.
2019. gadā tika organizēti un no pašvaldības budžeta finansēti:
Madonas novada jauniešu projektu konkurss un Bērnu un jauniešu
nometņu projektu konkurss. Izglītības programmu projektu konkursa ietvaros atbalstīti projekti par kopējo finansējumu 2000,00 euro.
Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursā atbalstu saņēma
10 projekti no 17 iesniegtajiem projektiem (kopējais finansējums
17000,00 eiro). Projektu realizācijas gaitā noorganizētas 10 nometnes: 3 dienas un 7 diennakts nometnes 309 dalībniekiem.
2019. gada jūlijā 13 Madonas novada jaunieši piedalījās Starptautiskā jauniešu vasaras nometnē Kulēnā (Francija).
Izglītības nodaļa nodrošinājusi dalību projektā “Nodarbināto
personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr. 8.4.1.0/16/I/001.
Klātienē konsultēti un mācību iestādēm noformēti 43 projekta dalībnieku iesniegumi.
Tiek koordinēts projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profe-
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Madonas Valsts ģimnāzijas.
Izglītības iestādes arī pašas aktīvi ir piedalījušās dažādos projektos, konkursos, pasākumos un sporta aktivitātes, gūstot gan labus
sasniegumus, gan pieredzi.
Izglītības nodaļa organizējusi interešu izglītības un profesionālās
ievirzes programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei komisijas darbu, Madonas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas un Madonas novada izlaiduma klašu skolēnu atbrīvošanai
no mācību gada beigās noteiktajiem pārbaudes darbiem komisijas
darbību.
2019. gadā tika organizētas trīs Madonas novada pašvaldības
komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts noteiktajiem pārbaudes
darbiem par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi
sēdes. Komisija, pamatojoties uz MK noteikumiem un iesniegtajiem
medicīnas speciālistu atzinumiem, atbrīvoja pastāvīgi divus vispārizglītojošo skolu 9. klases skolēnus no valsts noteiktajiem pārbaudes
darbiem par pamatizglītības ieguvi un četrus skolēnus no valsts noteiktajiem pārbaudes darbiem par vispārējās vidējās izglītības ieguvi
(kopā – 6 izglītojamos).
Madonas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija
5 cilvēku sastāvā darbojās regulāri visu gadu, sniedza konsultācijas
izglītības iestādēm, bērnu vecākiem par nepieciešamo atbalstu
izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām un citām speciālām vajadzībām, veicinot šo bērnu integrēšanos vispārējās izglītības iestādēs.
2018./2019. m.g. desmit Madonas novada vispārizglītojošajās skolās
un 5 pirmsskolas izglītības iestādēs, realizējot iekļaujošas izglītības
principu ieviešanu, tiek īstenotas arī speciālās izglītības programmas.
2019. gadā notikušas desmit Madonas novada pašvaldības
pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, kurās izvērtēts 59 izglītojamo veselības stāvoklis. No izvērtētajiem bērniem 54 ieteiktas
speciālās izglītības programmas (t.sk. 26 pirmsskolas speciālās izglītības programmas un 28 pamatizglītības programma). Izsniegti
atzinumi ar ieteikumu izglītību turpināt atbilstoši speciālās izglītības
programmai: 7 ar valodas attīstības traucējumiem (kods 01015511),
14 ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611), 16 ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611), 14 ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 01015811; 21015811), 3 ar smagiem garīgās attīstības
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sionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001. Projektā iesaistītas
10 izmēģinājumskolas un 5 netieši projektā iesaistītās skolas. Ieviesti
68 karjeras attīstības atbalsta pasākumi, iesaistot Madonas novada
skolu 3252 skolēnus.
Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošas skolas turpināja
dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) –
projekts tiks īstenots līdz 2022.gada 31. decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot
preventīvus un intervences pasākumus Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem no 5. līdz 12. klasei. Projekts 2019.
gadā tiek īstenots 12 izglītības iestādēs – visās izglītības iestādēs,
izņemot Madonas Valsts ģimnāziju un Dzelzavas speciālo pamatskolu, nodrošinot individuālos atbalsta pasākumus (pamatā – individuālās konsultācijas konkrētos mācību priekšmetos un konsultatīvais
atbalsts) priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pakļautajiem
izglītojamajiem. Projektā 2019.gadā iesaistīti 123 skolēni, un nodarbināti 76 pedagogi, tajā skaitā atbalsta personāls – izglītības psihologi
un sociālie pedagogi. Turpmākajos gados projektā iesaistīto izglītojamo skaitu būs iespējams palielināt – atkarībā no priekšlaicīga mācību pārtraukšanas risku izvērtējuma.
Projekta ietvaros konkursa kārtībā uzsākta trīs jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošana. Projektus īsteno – biedrība “OK Arona”,
biedrība “Stūrakmens” un biedrība “Pauze AD”.
Projektā 2019. gadā izlietotais finansējums – 107 028,87 euro,
no kuriem 13 800 euro jaunatnes iniciatīvu projektiem (4 600 euro
katram projektam), 81 068,58 euro konsultāciju un konsultatīvā
atbalsta nodrošināšanai (pedagogu un atbalsta personāla atalgojums), 12  160,29 euro projekta administrēšanas un citas netiešās, ar
projekta ieviešanu saistītās izmaksas. Pavisam no projekta uzsākšanas – 2017. gada septembra – izlietoti 248 238,56 euro.
Projektā 2018. gadā pieejamais finansējums – 107 516,90 euro,
no kuriem 27 600 euro jaunatnes iniciatīvu projektiem (4  600 euro
katram projektam), 69 492,90 euro – konsultāciju un konsultatīvā
atbalsta nodrošināšanai (pedagogu un atbalsta personāla atalgojums), 10 423,94 euro projekta administrēšanas un citas netiešās, ar
projekta ieviešanu saistītās izmaksas.
2019. gadā tika īstenots, 2018. gada septembrī uzsāktais Eiropas
Sociālā projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošana. Projekta īstenošana ilgs līdz
2021. gada 31. maijam, iesaistītas 4 izglītības iestādes – Madonas
pilsētas vidusskola, Madonas Valsts ģimnāzija, Praulienas pamatskola, Bērzaunes pamatskola. Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības
pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un
mācību sasniegumus. Projektā iesaistītās izglītības iestādes izvērtē faktiskās vajadzības, lai nodrošinātu daudzveidīgu individuālas
pieejas nodrošināšanu savas izglītības iestādes skolēniem. Projekta
aktivitātes – skolēnu iesaistei izvēlēti pasākumi, kas nodrošina iespējami vislabāko sasniedzamo rezultātu, tajā skaitā, pedagoga palīgs,
individuālās konsultācijas reemigrējušiem skolēniem un ilgstoši slimojošiem, nodarbību cikli dažādās jomās intereses izraisīšanai un

nostiprināšanai, mācību vizītes uz atzītiem zinātnes un pētniecības
centriem, muzejiem, nodarbības individualizētam mācību atbalstam
gan izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, gan izglītojamajiem ar
vispārējiem, gan augstiem mācību sasniegumiem, inovatīvas interešu izglītības programmas STEM jomā, piemēram, “WeDo roboti”, tematiskās nometnes, radošās darbnīcas, piemēram, “Mazā pētnieku
skola”, tehniskās dienas “Zinātkāres stacijas” u.c, tajā skaitā pētījumi
un eksperimenti dabaszinātnēs telpās un brīvā dabā. Šo aktivitāšu
mērķis ir palielināt skolēnu ieinteresētību, motivāciju dabaszinātņu
apguvē. 2019. gadā pabeigta atbalsta pasākumu plāna īstenošana
2017/2019 plānošanas periodam, kur pieejamais finansējums bija
75 951,12 euro, un uzsākta plānošanas perioda 2019/2021 atbalsta
pasākumu īstenošana. 2019/2021 plānošanas periodā Madonas novadam pieejamais finansējums ir 143 691,00 euro, no kuriem 2019.
gada otrajā pusgadā (septembris–decembris) apgūti jau 11 197,28
euro (10  192,28 pedagogu atalgojumam, 1 005,00 euro pakalpojumu apmaksai par izglītojošu nodarbību ciklu, praktisko nodarbību
vadīšanu, muzeja vizīšu un LEGO robotu galda iegādei). Projektā
jaunajā plānošanas ciklā līdz 2019.gada decembrim nodarbināti 54
pedagogi.
Līdztekus tiem pasākumiem, ko īsteno izglītības iestādes, projekts papildu nodrošina arī pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides kursus. Projektā iesaistīto izglītības iestāžu pedagogiem
bijusi iespēja savu kompetenci pilnveidot šādos kursos – Specifiskās mācības “Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu tests
(LMST–II) (vecums 6–12 gadi)” – 1 izglītības psihologs, “Pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides kursi robotikas jomā (1.–6.
klasei)” – 3 pedagogi, “Programmēšanas pamati vizuālās programmēšanas vidē Scratch” – 1 pedagogs, “Robotika sākumskolas bērniem, izmantojot LEGO WeDo2.0 un Mindstorms EV3” – 1 pedagogs.
2019.gada budžetā pašvaldība piešķīra finansējumu: mācību literatūras iegādei – 25000,00 euro, jaunu multifunkcionālo kopētāju
iegādei – 65872,00 euro, tērpu iegādei bērnu un jauniešu mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem – 13038,71 euro.
Izglītības iestādes ir piedalījušās iniciatīvā “Latvijas skolas
soma”, kas ir valsts finansēta atbalsta programma, lai visiem, 1.–12.
klašu skolēniem, būtu iespēja teorētiskās zināšanas papildināt ar
klātienē dažādos pasākumos, muzejos, teātros, koncertzālēs, uzņēmumos, dabas takās un citviet gūtu pieredzi. Programmas ietvaros
2019.gadā ir saņemts valsts finansējums 31864,00 euro.
Pašvaldība ir turpinājusi atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem – Madonas novada vispārizglītojošajās skolās visiem 5.–12.
klašu skolēniem ir nodrošinātas kompleksās pusdienas (1.–4. klasei
tās atmaksā valsts), no pašvaldības budžeta tiek daļēji finansēta arī
ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana pirmsskolu audzēkņiem,
paredzot katram audzēknim 0,57 eiro produktu iegādei par apmeklējuma dienu. Novada pašvaldība nodrošina arī skolēnu nokļūšanu izglītības iestādē ar skolēnu autobusu vai sabiedrisko transportu. Ceļa
izdevumus apmaksā arī tiem skolēniem, kas mācās Madonas novada
pašvaldības vispārizglītojošajās skolās, bet ir deklarēti citās administratīvajās teritorijās. Madonas novada teritorijā deklarētajiem sko28
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lēniem tiek apmaksāti ceļa izdevumi, ja viņi apmeklē profesionālās
ievirzes vai interešu izglītības iestādi.
Veikta valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) administrēšana Madonas novada izglītības iestādēm (lietotāju kontu izveide
sistēmā, to administrēšana, lietotāju apmācība, izglītojamo datu
bāzes pārbaude, pedagogu tarifikāciju veidošana, statistikas pārskatu izveide – skolu konsultēšana u. c.). Nodrošināts darbs valsts
pārbaudes darbu sistēmā (VPIS). Veikta izglītības iestāžu vadītāju

novērtēšana Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmā (NEVIS). Nodrošināta skolu stingrās uzskaites dokumentācijas
izsniegšana, uzglabāšana, atskaites sagatavošana.
Administrēti pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem par novadā deklarētajiem bērniem,
kuri mācās citos novados, ar 63 pašvaldību un par bērniem, kuri deklarēti citos novados, bet mācās Madonas novada izglītības iestādēs,
ar 63 pašvaldību.

SPORTS
2019.gadā Madonas novadā notikuši 23 novada čempionāti un
12 kausu izcīņas dažādos sporta veidos, kā populārākos var minēt
florbolu, basketbolu, volejbolu, pludmales volejbolu, smagatlētiku, futbolu, orientēšanās sportu, makšķerēšanu, distanču slēpošanu, novusu, dambreti un galda tenisu.
Vestienas pagasta pārvaldes teritorijā notikušas 10. novada
pašvaldības darbinieku sporta spēles, kurās piedalījās 13 pagastu
un Madonas novada administrācijas komandas, sacenšoties 9 komandu un 7 individuālajos sporta veidos.
Pašvaldību sporta bāzēs notikušas 44 starptautiska mēroga
un 186 Latvijas mēroga sporta sacensības futbolā, basketbolā,
volejbolā, florbolā, distanču slēpošanā, biatlonā, motosportā, enduro, supermoto, BMX riteņbraukšanā, velosportā, orientēšanās
sportā, veterānu sportā, skeitbordā, kartingā, rollerslēpošanā,
pludmales volejbolā, kurām pašvaldība sniedza gan organizatorisko, gan finansiālo atbalstu. Pirmo reizi Latvijā (Madonā) no 5. līdz
11. augustam norisinājās Pasaules čempionāts rollerslēpošanā,
kurā piedalījās 15 valstu 185 sportisti. No 25. jūnija līdz 30. jūnijam,
Madonas novads un Madonas pilsēta bija enduro (motosports)
galvaspilsēta Eiropā. Eiropas čempionātā piedalījās 14 valstu 126
sportisti. 9. jūnijā – Madonas pilsētas svētku ietvaros norisinājās
“Best Nordic Strongman” labāko Baltijas un Ziemeļvalstu spēkavīru sacensības. Pateicoties Madonas novada labi sagatavotajām
sporta bāzēm un augsta līmeņa organizatoriskajam darbam jau
tradicionāli notikušas sacensības Retro un Latvijas čempionāta
sacensības motokrosā, Pro – Kart, Latvijas un Baltijas čempionāti
kartingā, Latvijas kausa posms BMX, Latvijas čempionāti un kausu
izcīņas biatlonā un distanču slēpošanā, Latvijas čempionāti florbolā, volejbolā, basketbolā, telpu futbolā Latvijas jaunatnes čempionāti basketbolā, volejbolā, futbolā, Ziemeļaustrumu reģionālā
līga futbolā, un “Tropfi reids” apvidus automašīnām. Ar novada
pašvaldības atbalstu noticis Madonas novada bērnu un jaunatnes
čempionāts 64 lauciņu dambretē, kurā piedalījās 135 dalībnieki.
Labākie piedalījās arī Latvijas jaunatnes čempionāta pusfinālos
un finālā.
Madonas novada pagastu pārvalžu teritorijās notikuši 143
sporta pasākumi, iesaistot iedzīvotājus sporta un veselīga dzīves-

veida aktivitātēs. Lielu atsaucību novada iedzīvotāju vidū ieguvis
projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu
īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem”.
2019. gadā pašvaldība ir sniegusi finansiālu atbalstu 36 Latvijas pieaugušo, junioru un jauniešu izlases dalībniekiem – vieglatlētikā, motosportā, karatē sportā, orientēšanās sportā, distanču
slēpošanā, rollerslēpošanā, futbolā, veterānu sportā, smagatlētikā, biatlonā, pludmales volejbolā, makšķerēšanā, šaušanā, kartingā, kuri piedalījās Pasaules un Eiropas sacensībās, kā arī sporta
spēļu komandām, kuras piedalās Latvijas čempionātos florbolā,
basketbolā, futbolā, volejbolā, hokejā, telpu futbolā. 2019. gadā
Madonas pilsētas sporta centrā jau trešo gadu pēc kārtas ir norisinājušās sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Madonas novada sportisti ar panākumiem piedalījušies Latvijas čempionātos vieglatlētikā, distanču slēpošanā, rollerslēpošanā, biatlonā, orientēšanās sportā, motosportā, smagatlētikā,
skvošā, šaušanā, Latvijas sporta veterānu(senioru) 56. sporta
spēlēs.
Tradicionāli ir noticis „Sporta laureāts 2019”, kurā godināti tika
122 labākie sportisti, treneri, pašvaldības, sporta veterāni, sporta
spēļu komandas un sporta atbalstītāji, sports – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Sporta un atpūtas bāzē „Smeceres sils” ir notikušas 96 starptautiskas, valsts mēroga Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas un Madonas novada pašvaldības organizētās sacensības distanču slēpošanā, biatlonā, ziemas un vasaras orientēšanās sportā,
BMX riteņbraukšanā, velosportā, rollerslēpošanā, longbordā.
2019. gadā Madonas mototrasē notikušas 6 sacensības moto
krosā un enduro.
2020. gadā turpināsies infrastruktūras sakārtošana un uzlabošana sporta un atpūtas bāzē “Smeceres sils”, Madonas motorasē,
Madonas kartinga trasē, Madonas pilsētas stadionā kā arī pagastu
pārvalžu teritorijā esošajās sporta būvēs. 2020. gadā tiks rekonstruēti sporta laukumi pie Madonas Valsts ģimnāzijas un Madonas
pilsētas vidusskolas.
2019. gadā uzsākti darbi pie Madonas pilsētas āra skeitparka
būvniecības, kura darbību plānots uzsākt 2020. gadā.
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SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Madonas novada sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī
bas raksturojums
Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām, ģimenēm un
personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot
pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt ma-

teriālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām ģimenēm (personām),
lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo
personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, veikt profesionālu
sociālo darbu ar ģimenēm, kuras audzina bērnus, kā arī attīstīt un
sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā
darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību novērtējumu.

Sociālā dienesta darbību raksturojošie rezultatīvie rādītāji
2019. gadā
Reģistrēti un izskatīti iesniegumi un pieņemti lēmumi

7779

Iedzīvotājiem sniegtās klātienes konsultācijas

2040

Iedzīvotājiem sniegtas konsultācijas pa tālruni

767

Veiktas apsekošanas dzīvesvietā

846

Neveiksmīga apsekošana

56

Veikti reidi sadarbībā ar citām iestādēm

56

Sociālās situācijas izvērtēšana

124

Izstrādāti sociālās rehabilitācijas plāni

79

Sociālā gadījuma vadīšana

120

Starpinstitucionālās tikšanās

151

Sagatavoto atzinumi

188

Sagatavotas vienošanās individuālajam darbam ar klientu, lai sekotu līdzi līdzdarbības
pienākumiem sociālās situācijas uzlabošanai un pabalstu izlietošanas mērķiem

662

Nodrošināts atbalsts klienta atvešanā / aizvešanā pakalpojumu saņemšanai

140

Nepilngadīgo profilakses lietas

17

Risku novērtēšana

34

Sociālā aprūpe un rehabilitācija
Nodrošināts asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti

91

Veikts personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtējums indikāciju noteikšanai īpašai
kopšanai

44

Nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums

187

Nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe pansionātos Madonas novadā. Vietu skaits pansionātos
kopā 165, kur 10 ir sociālās gultas. 2019. gadā ievietotie 81 klients

246

Nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe pansionātos citos novados

19

Atbalsta pakalpojumi ģimenēm ar bērniem
Psihologa pakalpojumu saņēmušas ģimenes dienestā

94

Sociālo rehabilitāciju krīzes centrā saņēmušo bērnu un pieaugušo skaits

34

Psihologa pakalpojums dzīvesvietā par Valsts līdzekļiem vardarbībā cietušām personām
(bērni un pieaugušie)

19

Sociālie pakalpojumi bērniem un jauniešiem (terapijas) par pašvaldības līdzekļiem

97
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SOCIĀLO PAKALPOJUMU RAKSTUROJUMS
2019. GADĀ

ju. Madonas novada trūcīgas un maznodrošinātas personas/ģimenes saņēma ES pārtikas preču komplektus un ģimenes ar bērniem
arī higiēnas un saimniecības preču komplektus un skolas piederumu
komplektus.
2019. gadā savu darbību turpināja Dienas centrs ‘’Baltā ūdensroze’’, kas ir reģistrēts zem nodibinājuma ’’Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centra’’. Pašvaldība ir deleģējusi pārvaldes
uzdevumu – nodrošināt sociālā atbalsta un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām dienas centrā un sociālo
funkcionēšanas spēju atjaunošanas pakalpojumu ar izmitināšanu
grūtniecēm un jaunajām māmiņām ar bērniem krīzes situācijā atbalsta centrā. Šobrīd Madonas novada pašvaldības iedzīvotāji – pilngadīgās personas, varēja dienas centrā pavadīt brīvo laiku, piedaloties
nodarbībās (angļu valoda, keramika, tamborēšana, kulinārija, dejas
sēdus, līnijdejas, dziedāšana, senioru teātris un citas), apmeklēt
zupas virtuvi, dušu un pirts pakalpojumus, pasākumus, lekcijas, lai
gūtu jaunas zināšanas un atjaunotu prasmes. Savukārt, kā līgumā ir
paredzēts, darbību vēl nav uzsācis pakalpojums grūtniecēm un jaunajām māmiņām ar bērniem, kuras nonākušas krīzes situācijā, bet
projekta ietvaros tika izremontētas telpas, lai varētu uzsākt sniegt
līgumā paredzēto pakalpojumu.
Ar Madonas novada pašvaldības Domes lēmuma apstiprināto
kārtību, kādā piešķir Madonas novada pašvaldības finansētos sociālos pakalpojumus (terapijas – mūzikas terapija, smilšu terapija,
montesori, logopēds, fizioterapija), 97 bērni un jaunieši saņēma terapiju. Īpašu uzmanību vēršam uz to, ka šos sociālos pakalpojumus
varēja saņemt arī bērni un jaunieši, kuriem nav noteikta invaliditāte
Pašvaldībā notiek aktīvs darbs, lai Eiropas Savienības līdzfinansēto deinstitucionalizācijas ( turpmāk DI ) projektu ietvaros saņemtu
sociālos pakalpojumus bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem, kuri tika skrupulozi izvērtēti, kādi pakalpojumi nepieciešami.
DI projekta ietvaros bērni un jaunieši un to likumiskie pārstāvji saņem
atbalsta plānā piedāvātos sociālos pakalpojumus.
Turpinās darbs pie infrastruktūras attīstības DI projekta ietvaros, kas nodrošinās septiņus jaunus pakalpojumus. Ar šī projekta
ieviešanu Madonas novadā tiks ļoti paplašināta un pilnveidota sociālo pakalpojumu sniegšanas sistēma, nodrošinot iespēju cilvēkiem
kvalitatīvi dzīvot ārpus institūcijām, saņemot atbilstošus sabiedrībā
balstītus pakalpojumus.
Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests sadarbībā ar
Labklājības Ministriju realizēja izmēģinājuma projektu, kurā tika
iesaistītas desmit Madonas novada ģimenes ar bērniem, kuriem ir
funkcionāli traucējumi. Ņemot vērā katra bērna un viņa vecāku individuālās vajadzības, katram bērnam tika nodrošinātas iespējami
efektīvākais atbalsts un pakalpojumi funkcionālo traucējumu un
to radīto seku novēršanai vai mazināšanai. Pakalpojuma klāsts, ko
ģimenes saņēma, bija ļoti daudzveidīgs. Projekts ir noslēdzies, un
šiem bērniem ir iespēja turpināt saņemt sociālos pakalpojumus DI
projekta ietvaros.

Sociālie pakalpojumi – pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības
aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī
pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijās.
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā
Madonas novadā nodrošina–Barkavas pansionāts (42 vietas), Dzelzavas pansionāts (30 vietas, no tām 10 sociālās gultas), Ļaudonas
pansionāts (32 vietas), Mārcienas pansionāts (61 vieta) un Bērnu
un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrs “Ozoli”. 2019.
gadā ar Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu Madonas novada pansionātos ievietota 81 persona. Kopējais novada
pansionātos pakalpojumu saņēmušo personu skaits ir 246. Bērnu
un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrs “Ozoli” 2019.
gadā nodrošināja pakalpojumu 30 bērniem, tajā skaitā 7 pilngadību
sasniegušiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem līdz 24 gadu vecumam.
Sociālais dienests organizē un nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu pensijas vecuma personām un personām ar funkcionāliem
traucējumiem, kas vecuma un veselības stāvokļa dēļ nav spējīgi
sevi aprūpēt un apmierināt pamatvajadzības. 2019. gadā Sociālais
dienests ir nodrošinājis aprūpes mājās pakalpojumu 187 novada
iedzīvotājiem. Par sociālās aprūpes mājās pakalpojumu klienti veic
līdzmaksājumu. Trūcīgas personas ir atbrīvotas no līdzmaksājuma,
bet maznodrošinātas personas veic līdzmaksājumu 50% apmērā.
Klientu aprūpi mājās nodrošina biedrība “Latvijas Samariešu
apvienība”.
2019. gadā ar kāpurķēžu pacēlāju komplektā ar ratiņkrēslu pakalpojums pēc klienta pieprasījuma sniegts 14 personām. Ar 3 personām ir noslēgti lietojuma līgumi par kāpurķēžu pacēlāja komplektā
ar ratiņkrēslu nodošanu bezatlīdzības lietošanā un viens nodots lietošanā Ļaudanas pansionātam.
Novada iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem un ratiņkrēslos
tiek nodrošināts transporta pakalpojums nokļūšanai uz/no ārstniecības iestādēm.
Cilvēkiem ar invaliditāti tiek nodrošināti asistenta pakalpojumi.
Asistenta pakalpojums ir paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti (I un II
grupa), kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa,
kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt pastāvīgi,
lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus (piemēram, darbavieta, dienas centrs, poliklīnika, valsts iestādes u.c.).
Pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā apmaksā no valsts budžeta
līdzekļiem. 2019. gadā Sociālais dienests 91 novada iedzīvotājam ar
1. un 2. grupas invaliditāti nodrošināja valsts apmaksātu asistenta
pakalpojumu.
Turpinās sadarbība ar Latvijas Sarkanā krusta Madonas komite-

31

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS RAKSTUROJUMS
2019.GADĀ

Pamatvajadzības: ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe,
obligātā izglītība.
Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti ar mērķi sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām personām (ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Sociālā palīdzība – naudas vai mantiskais pabalsts, kura
piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām
(ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Pārskats par sniegto sociālo palīdzību 2019. gadā
Pabalsta mērķis
GMI pabalsts

Ģimenes
168

Personas
235

Pabalsti
974

Pabalsts maksai par ēdināšanu PII

69

105

517

8656,46

Mājokļa (dzīvokļa) pabalsts

667

1216

856

157579,00

Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai

691

912

4029

126247,22

Pabalsts mācību grāmatām, kancelejas precēm

123

245

149

15330,00

Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas

22

23

254

17425,64

Pabalsts audžuģimenēm

18

27

237

53046,12

Pabalsts krīzes situācijā

20

22

22

2756,32

Apbedīšanas pabalsts

59

59

61

19291,60

Pabalsts jubilejā

592

652

622

62500,00

Svētku pabalsts/pakalpojums invalīdiem/pensionāriem

50

50

50

2500,00

Pabalsts politiski represētiem

213

221

221

11050,00

Pabalsts jaundzimušo aprūpei

189

190

190

38000,00

Dzīves apstākļu uzlabošanai

21

21

30

17055,33

Cits pabalsts ( daudzbērnu ģimenēm pabalsts bērnu izglītībai)

213

511

259

23283,00

3789

5384

8472

616884,71

KOPĀ EUR

Summa kopā
62164,02

Sociālie pabalsti 2019. gadā
Svētku
pabalsts
invalīdiem/pensionāriem
Svētku
pabalsts
invalīdiem/pensionāriem
Pabalstskrīzes
krīzessituācijā
situācijā
Pabalsts
Pabalstsmaksai
maksaipar
parēdināšanu
ēdināšanuPII
PII
Pabalsts
Pabalsts
politiski
represētajiem
Pabalsts politiski represētajiem
Dzīvesapstākļu
apstākļuuzlabošanai
uzlabošanai
Dzīves
Pabalsts
atbalstapalikušajiem
palikušajiem bērniem
bērniem
Pabalstsbāreņiem
bāreņiemununbez
bezvecāku
vec. atbalsta
Apbedīšanaspabalsts
pabalsts
Apbedīšanas
Pabalstsjaundzimušo
jaundzimušoaprūpei
aprūpei
Pabalsts
Pabalsts
mācību
līdzekļu
iegādei
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei
Pabalstsaudžuģimenēm
audžuģimenēm
Pabalsts
GMI
pabalsts
GMI
pabalsts
Pabalstsjubilejās
jubilejās
Pabalsts
Pabalsts
veselībasaprūpes
aprūpespakalpojumiem
pakalpojumiem
Pabalsts
veselības
Mājokļa
(dzīvokļa)pabalsts
pabalsts
Mājokļa
(dzīvokļa)
0

50000
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BĀRIŅTIESAS DARBS
Madonas novada bāriņtiesas (turpmāk – bāriņtiesa) kā Madonas novada pašvaldības izveidotas aizbildnības un aizgādnības iestādes darbība nodrošināta Madonas pilsētā un visos 14
pagastos novada teritorijā.
2019. gadā bāriņtiesa pieņēmusi 144 lēmumus, no tiem 140

koleģiāli lēmumi un 4 vienpersoniski pieņemti lēmumi par bērnu
izņemšanu no vecāku ģimenes, ja konstatēti bērnu veselībai vai
dzīvībai bīstami apstākļi. No 2019.gadā pieņemtajiem bāriņtiesas lēmumiem viens lēmums pārsūdzēts Administratīvajā rajona
tiesā.

2019. gada lēmumu sadalījums
Pieņemto lēmumu skaits kopā, no tiem:

144

bērnu aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana, par prasības sniegšanu
tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu

39

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

8

lēmumi adopcijas lietās

1

lēmumi aizbildnības lietās

21

lēmumi lietās par bērnu ievietošanu institūcijās, uzturēšanās izbeigšanu, atļauju
bērniem uzturēties pie vecākiem vai radiniekiem

11

lēmumi audžuģimeņu lietās (par statusa piešķiršanu, bērnu ievietošanu
audžuģimenē)

23

par viesģimenes statusu

–

par bērnu nodošanu citas personas aprūpē Latvijā

6

par aizgādņa iecelšanu personām ar ierobežotu rīcībspēju un mantojumam

18

par bērna mantas pārvaldību

14

par sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas pārtraukšana
un atjaunošana

3

par bērna uzvārda maiņu

–

par vecāku domstarpību izšķiršanu bērnu aizgādības jautājumos

–

Uz 2019. gada 31. decembri ārpusģimenes aprūpē atrodas 79
novada bērni, no tiem: audžuģimenēs - 19, aizbildņu ģimenēs – 52,
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās –
8 bērni. 2019. gadā ārpusģimenes aprūpe no jauna nodrošināta 11
bērniem.
Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un
atbalsta centrā „Ozoli” pārskata gada beigās uzturas ar bāriņtiesas
lēmumu ievietoti 8 nepilngadīgie. Novadā ir 16 audžuģimenes, kurās
audzina 43 bērnus, savukārt 19 mūsu novada bērni ievietoti audžuģimenēs citos novados. Aizbildņa pienākumus veic 44 aizbildņi.
Bāriņtiesas lietvedībā ir 30 aizgādnības lietas personām ar ierobežotu rīcībspēju un 12 aizgādnības lietas mantojumiem.
Par 55 bāriņtiesas redzeslokā esošām ģimenēm, kurās netiek

pietiekami nodrošināta 110 bērnu attīstība un audzināšana vai netiek
ievērotas bērnu intereses un tiesības, bāriņtiesa aizvadītajā gadā
informējusi sociālos dienestus, arī citās administratīvajās teritorijās,
un citas atbildīgās institūcijas.
Bāriņtiesa 2019. gadā ierosinātas 70 administratīvās lietas.
Par 14 personām bāriņtiesa iesniegusi prasības pieteikumus tiesā
aizgādības tiesību atņemšanai. Par 11 gadījumiem, kad konstatēta vecāku vai citu personu vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas
aizdomas par vardarbību, bāriņtiesa ziņojusi Valsts policijai.
Bāriņtiesas locekļi visos pagastos izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likuma 61.pantā minētos uzdevumus. 2019.gadā
pagastos kopā izdarīti 1183 apliecinājumi, iekasēta valsts nodeva
pašvaldības budžetā 9564,15 EUR.
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DZIMTSARAKSTU NODAĻA
Pamatinformācija
Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa izveidota pamatojoties
uz Madonas novada domes 29.10.2009.lēmumu Nr.13.9. Dzimtsarakstu nodaļa ir Madonas novada pašvaldības izveidota un padotībā
esoša iestāde, kas nodrošina Pašvaldībai nodoto autonomo un Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētā kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju un uzdevumu izpildi civilstāvokļa aktu reģistrēšanā, kā
arī citu Pašvaldības deleģēto jautājumu risināšanai. Dzimtsarakstu
nodaļa atrodas Raiņa ielā 12, Madona, Madonas novads. Ir nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Dzimtsarakstu nodaļas pamatfunkcija ir civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana, kā arī civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fonda
veidošana, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Dzimtsarakstu nodaļā 2019.gadā reģistrēti 179 dzimšanas fakti,
417 miršanas fakti, 125 laulības; izsniegtas 131 atkārtotas dzimšanas
apliecības, 22 atkārtotas laulības apliecības, 9 atkārtotas miršanas
apliecības; izsniegti 272 izraksti no reģistriem; izsniegtas 13 izziņa
par laulības noslēgšanas dokumentu pārbaudi; pēc citu dzimtsarakstu nodaļu pieprasījuma 164 reģistri ievadīti vienotajā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmā CARIS; pieņemti 102
paternitātes atzīšanas iesniegumi; izdarītas 52 laulības reģistros
atzīmes par laulības šķiršanu; izdarīti 45 reģistros ierakstu papildinājumi vai labojumi; sagatavoti dokumenti lēmuma pieņemšanai 16
vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņas lietās, sagatavoti 330 citi
dokumenti nosūtīšanai, pieņemti izskatīšanai 262 citi dokumenti.
Ir ieviesta elektronisko laulības Iesniegumu un citu dokumentu
pieņemšana un elektroniskais paraksts.

Dzimšana
Dzimtsarakstu nodaļā 2019.gadā reģistrēti 179 jaundzimušie –
83 zēni un 96 meitenes, tai skaitā 171 Madonas novada, 8 citu novadu
bērni, kas ir par 29 bērniem novadā mazāk nekā 2018.gadā. Visvairāk
jaundzimušo reģistrēti Madonas pilsētā – 51, Dzelzavas pagastā – 15.
Trīs bērni piedzimuši nedzīvi. Viens bērns dzīvojis vienu dienu. Laulībā dzimuši 81 bērns (45%), atzīta paternitāte 91 bērniem (51%), nav
ieraksta par tēvu 5 bērniem (3%). Divi bērni reģistrēti kā atradeņi
(Atstāti glābējsilītē Baby Box).
82% bērnu dzimuši ģimenēs, kurās abi vecāki ir latvieši, 18% bērnu dzimuši jauktās ģimenēs. Jaunākais tēvs dzimis 2001.gadā, vecākais – 1968. gadā. Jaunākā māte dzimusi 2002. gadā, vecākā – 1977.
gadā. Visvairāk dzimušo reģistrēts martā (20), vismazāk – janvārī
(9).
Populārākie bērnu vārdi
Zēniem: REINIS – vecāki to dāvājuši 4 dēliem, EVERTS un ROBERTS – 3 dēliem.
Meitenēm: EMĪLIJA – vecāki to dāvājuši 4 meitām, DĀRTA un JUSTĪNE -3 meitām
Neparastākie vārdi: Demiāns, Digmārs, Īvs, Julians, Jumis, Karmels – zēniem, Arianna, Ebija, Mia, Selīna, Steisija – meitenēm.
Divi vārdi doti 13 bērniem– 4 zēniem un 9 meitenēm.

Reģistrēto dzimušo Madonas iedzīvotāju skaits pa gadiem
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Laulības
2019. gadā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas
125 laulības, t.sk. (t.sk. 7 laulības reģistrētas draudzēs: 1 laulība Madonas ev. lut. draudzē, 3 – Bērzaunes ev.lut. draudzē, 1 – Madonas
Romas katoļu draudzē, 1 – Barkavas sv. Staņislava Romas katoļu
draudzē, 1 – Vestienas ev.lut.draudzē), kas ir par 5 laulībām vairāk
nekā 2018. gadā. Visaktīvāk laulībā stājušies jūlijā – 27 pāri, bet aprīlī
vismazāk – tikai 1 pāris.
19 laulība noslēgtas ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām.
Pirmajā laulībā ir stājušies 66%, otrajā – 31%, trešajā – 3% jaunlaulāto, ceturtajaā – 0,4%. 63% laulību vīrs ir vecāks par sievu. Lielākā
gadu starpība – vīrs 18 gadus vecāks, sieva 26 gadus vecāka.

Personāls
Dzimtsarakstu nodaļā strādā četri darbinieki: vadītājs, vadītāja vietnieks un dzimtsarakstu speciālists, apkopēja uz 0,5 slodzi.
Dzimtsarakstu nodaļas darbu vada un organizē Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs, kas rīkojas saskaņā ar darba līgumu un amata aprakstu,
atbilstoši LR normatīvo aktu, Nolikuma prasībām.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai, vadītājas vietniecei un speciālistei
ir valsts amatpersonas statuss. Atbilstoši Civilstāvokļa aktu reģistrācijas
likuma 12. panta trešajai daļai par Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas
var būt Latvijas pilsonis, kas sasniedzis vismaz 25 gadu vecumu; ieguvis
vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē; prot
valsts valodu. Nodaļas vadītājai ir augstākā juridiskā izglītība. Vietniecei
ir profesionālais maģistra grāds pedagoģijā. Speciālistei ir pirmā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē. Vadītāja, vietnieka un
nodaļas speciālista paraksta tiesības ir apstiprinātas Tieslietu ministrijas
Dzimtsarakstu departamentā.
Vadītāja 2019. gadā ir noklausījusies profesionālās kompetences
pilnveides programmu: Daudzvalodu veidlapu izsniegšana dzimtsarakstu nodaļās; Pretkorupcijas pasākuma plāna izstrāde dzimtsarakstu nodaļā; Radošas metodes dzimtsarakstu nodaļu pasākumu
organizēšanā.
Madonas novada pašvaldības dome 26.09.2019. ir pieņēmusi
lēmumu Nr. 464 “Madonas novada pašvaldības (administrācijas)
amatu vienību saraksts ar 2019. gada 1. oktobri”, kas paredz izmaiņas
Dzimtsarakstu nodaļas amatu sarakstā, nosakot nodaļas vadītāja
amata vienību, dzimtsarakstu speciālista amata vienību un apkopējas 0,5 amata vienību.

Laulību šķiršana
2019. gadā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā izdarītas 52
atzīmes par laulības šķiršanu, kas ir par 21 šķiršanas gadījumu mazāk
nekā 2018. gadā. 35% laulības šķirtas tiesā, 65% pie notāra. Ilgākā
laulība bija noslēgta 1973. gadā, īsākā – 2019.gadā. Biežāk šķirtas
2010. gadā slēgtās laulības.
Miršana
2019. gadā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 417
miršanas gadījumi t.sk. 352 mūsu novada iedzīvotājs, kas ir par 186
mirušajiem vairāk nekā 2018. gadā, un 65 no citām pašvaldībām. Miruši 153 vīrieši un 199 sievietes (Madonas novada iedzīvotāji).
Visvairāk mirušo reģistrēts Madonas pilsētā (114), Ļaudonas pagastā (27), Kalsnavas pagastā (26) un Mārcienas pagastā (25). Nāves
cēlonis 58 % gadījumos ir sirds un asinsrites sistēmas slimības, 17% –
ļaundabīgi audzēji, 8% – elpošanas sistēmas slimības, pašnāvības –
2%. Vecākais mirušais – 106 gadus veca Aronas pagasta iedzīvotāja.
Trīs bērni dzimuši nedzīvi, viens miris 1 dienu vecs. Visvairāk mirušo
reģistrēti janvārī – 53, vismazāk martā – 23.

Sabiedrības informēšana
Sabiedrības informēšanai un izglītošanai pašvaldības mājaslapā www.madona.lv ir izveidota sadaļa Dzimtsarakstu nodaļa, kur ir
ievietota kontaktinformācija, informācija par rīcību dzīves situācijās
jautājumos par civilstāvokļu aktu reģistrāciju, informācija par sniegtajiem pakalpojumiem. Reizi mēnesī tiek atjaunota informācija par
nodaļas statistiku. Informācija par nodaļas darbu ir ievietota pašvaldības informatīvajā izdevumā „Madonas Novada Vēstnesis” un
laikrakstā „Stars”. Atskaite par nodaļas darbu nosūtīta visām novada
pagastu pārvaldēm.

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti
Dzimtsarakstu nodaļas finanšu līdzekļus veido pašvaldības budžeta līdzekļi, valsts un pašvaldības atbalsts projektiem un programmām, ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ziedojumi,
dāvinājumi. Visa Dzimtsarakstu nodaļas finanšu līdzekļu aprite ir
organizēta centralizēti Pašvaldībā Finanšu nodaļā. Dzimtsarakstu
nodaļa finansiālās darbības dokumentāciju veic saskaņā ar spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām. Dzimtsarakstu nodaļa sniedz maksas pakalpojumus Pašvaldības noteiktajā kārtībā, atbilstoši ar Pašvaldības domes lēmumu apstiprinātajam cenrādim. Ieņēmumi par
sniegtajiem maksas pakalpojumiem veido papildus finanšu līdzekļus, kurus izlieto saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.
Dzimtsarakstu nodaļa ieņēmusi: Valsts nodevas – 3409,82 eiro,
pašvaldības nodevas – 452 eiro, maksas pakalpojumi – 3799,60 eiro,
kopā 7661,42 eiro.

2020. gadā plānotie pasākumi:
* turpināt darbu pie vēsturisko reģistru ievades vienotajā sistēmā CARIS;
* pamatojoties uz veiktajām strukturālajām izmaiņām, izstrādāt
un apstiprināt Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu;
* izstrādāt amatu aprakstu dzimtsarakstu speciālista amatam;
* reģistru 2 eksemplāru pārņemšana no Dzimtsarakstu departamenta.
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Demogrāfiskā situācija Madonas pilsētā un novada pagastos 2019. gadā
Dzimu i
114

120

30

21

51

15

12
9

7.5

0

0

19
15

16

10

15
10

10

11

7
4

10

8
4

5

9

8

6

8
4

S
pa ark
ga a
st u
s
Ve
pa stie
ga na
st s
s

A
pa ron
ga as
st
s
Ba
r
pa ka
ga va
st s
s
B
r
z
pa a
ga un
st es
s
Dz
e
pa lz
ga ava
st s
s
Ka
l
s
pa n
ga ava
st s
s
La
z
pa do
ga na
st s
s
Li
e
pa z
ga re
st s
s
au
pa do
ga na
st s
s
M
r
pa ci
ga en
st as
s
M
pa trie
ga na
st s
s
O
pa up
ga es
st
s
Pr
a
pa uli
ga en
st as
s

30

25
22

20
17

60

27

26
22.5

90

Miru i

Demogrāfiskā situācija Madonas novadā pa gadiem
Gads
2011

Demogrāfiskā situācija

Iedzīvotāju skaits gada sākumā

Dzimušo skaits

Mirušo skaits

Starpība

190

331

-141

194

340

-146

219

337

-118

246

345

-99

247

343

-96

231

331

-100

180

328

-148

200

334

-134

171

352

-181

2082

3379

-1297

27 601
Vīr. 13110 (47,5 %)
Siev. 14491 (52,5 %)

2012

27 664
Vīr. 13162 (47,6 %)
Siev. 14502 (52,5 %)

2013

27228
Vīr. 12990 (47,7 %)
Siev. 14238 (52,3 %)

2014

26654
Vīr. 12744 (47,8 %)
Siev. 13910 (52,2 %)

2015

26766
Vīr. 12848 (48 %)
Siev. 13918 (52%)

2016

26037
Vīr. 12498 (48 %)
Siev. 13539 (52%)

2017

25385
Vīr. 12132 (47,8%)
Siev. 13253 (52,2%)

2018

24962
Vīr. 11937 (47,8%)
Siev. 13025 (52,2%)

2019

24019
Vīr. 11530 (48%)
Siev. 12489 (52%)
KOPĀ:
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KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Lai nodrošinātu madoniešiem informāciju par Pašvaldības darbu, aktivitātēm, kā arī domes pieņemtajiem lēmumiem, veidotu
atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem, izzinātu sabiedrības viedokli
un lai veicinātu pilsētas attīstību,
2019. gadā Madonas novada pašvaldība aktīvai komunikācijai
ar sabiedrību ir izmantojusi mājas lapu www.madona.lv, pašvaldības informatīvo izdevumu “Madonas Novada Vēstnesis” un kontus
sociālajos tīklos www.facebook.com, www.draugiem.lv, www.instagram.com, www.youtube.com.
Pārskata gadā tika izdoti 10 pašvaldības informatīvie izdevumi
„Madonas Novada Vēstnesis”, tos bez maksas izplatot novada iedzīvotājiem – nodrošinot katrai fiziskai un juridiskai personai vienu
informatīvā izdevuma eksemplāru. Izdevuma tirāža – 10 800 eksemplāri. Informatīvie izdevumi pieejami arī pašvaldības administratīvajā ēkā un pagastu pārvaldēs, savukārt, elektroniskā versija
pieejama www.madona.lv.
Prioritāte informatīvajā izdevumā ir pašvaldības aktuālās informācijas sniegšana – domes lēmumu pārskats, publikācijas par pašvaldības īstenotajiem projektiem, saistošie noteikumi, atskats uz
svarīgākajiem notikumiem, pašvaldības iestāžu aktivitātes, intervijas, pašvaldības organizēto pasākumu apraksti un afišas u.tml.
2019. gadā turpinājās darbs pie pašvaldības mājas lapas
ww.madona.lv funkcionalitātes uzlabošanas, lai atvieglotu navigāciju mājas lapā un padarītu to lietotājam draudzīgāku. Mājas lapas
apmeklētāji aktīvi izmanto komunikācijas rīku „Jautā pašvaldībai!”
Gada laikā iesūtīti vairāk nekā 70 iedzīvotāju jautājumi. Atsaucību
guvusi arī mājas lapas sadaļa “Ideja attīstībai!” Tajā iedzīvotāji aicināti iesniegt priekšlikumus Madonas novada attīstībai. Mājaslapā
iespējams pieteikties tur ievietoto aktualitāšu apkopotai saņemšanai e-pastā. Katru piektdienu novada aktualitātes tiek nosūtītas
ap 500 adresātiem.
Statistika liecina, ka sociālie tīkli ir kļuvuši par līdzvērtīgu komunikācijas kanālu. Ievietojot saistošu, informatīvu un iedzīvotājus uzrunājošu, mūsdienīgu saturu, Madonas novada pašvaldība
komunikācijai ar iedzīvotājiem aktīvi izmantoja sociālos tīklus:
Facebook (4820 sekotāji), Instagram (1683 sekotāji), Draugiem.
lv (3364 sekotāji), piedāvājot papildu iespējas ērtāk sekot līdzi
svarīgākajām aktualitātēm novadā. Atsevišķi sociālo tīklu konti ir
izveidoti arī Madonas novada pašvaldības Tūrisma informācijas
centram, kā arī citām pašvaldības iestādēm – Madonas pilsētas
Kultūras namam un Madonas kinoteātrim “Vidzeme”, Madonas
novadpētniecības un mākslas muzejam un Madonas novada bibliotēkai.
Madonas novada pašvaldība pārskata gadā turpināja sadarbību ar Vidzemes televīziju (izveidoti vairāk nekā 150 video sižeti).
Vidzemes Televīzijas veidoto video sižetu, kā arī citu pašvaldības
veidoto video arhīvs skatāms sociālajā tīklā Youtube un pašvaldības mājas lapā.

Pašvaldībai ir izveidojusies sekmīga sadarbība ar reģionālo
laikrakstu “Stars”, kas regulāri atspoguļoja novada aktualitātes,
kā arī nepieciešamības gadījumā tiek izmantoti citi reģionālie un
nacionālie plašsaziņas līdzekļi.
Nepastarpinātai komunikācijai domes deputāti rīkoja individuālas tikšanās ar iedzīvotājiem, daļai deputātu aktīvi izmantojot
pieņemšanas laikus. Iedzīvotāji bieži izmantoja iespēju piedalīties
domes sēžu un komiteju sēžu norisē. Domes lēmumu teksts un
doms sēžu audio ieraksti pieejami pašvaldības mājas lapā.
Lai nostiprinātu atgriezenisko saiti ar sabiedrību un sniegtu
skaidrojumu jautājumos, kas skar iedzīvotāju ikdienu, pašvaldība organizēja aptaujas, sabiedriskās apspriedes un pašvaldības
amatpersonu tikšanās ar novada iedzīvotājiem.
2019. gadā Madonas novada pašvaldība, sadarbojoties ar
grafiskā dizaina kompāniju SIA “BrandBox”, izstrādāja Madonas
novada vizuālo identitāti. Uzsākot darbu pie jaunās identitātes
izstrādes, pārskata gada sākumā tika veikta Madonas novada iedzīvotāju aptauja, kas skaidri apliecināja Madonas novada pamatvērtības, lepnuma sajūtu un vietējo iedzīvotāju lokālpatriotismu.
Madonas novada vizuālā identitāte sevī ietver jaunu novada
zīmola grafisko risinājumu – “MANA MADONA” un devīzi: “Esam
augstāk!”. Tika izstrādāta arī novada leģenda un, sadarbojoties
pašvaldībai un vietējiem uzņēmējiem, izveidots vides objekts ar
uzrakstu “MANA MADONA”, kas ir pieejams ikvienam interesentam.
Izveidotais zīmols tiek izmantots gan uz novada reklāmas materiāliem, gan arī e-vidē: sociālajos tīklos, kās arī tika pielāgota un pārveidota mājaslapā, tāpat aktualizēta tās mobilā versija. Izveidota
vienota stila suvenīru līnija.
Veikts darbs pie jaunā Madonas novada zīmola identitātes ieviešanas. Veicinot novada atpazīstamību, pārskata gadā izveidota
deviņu video rullīšu sērija. Tajos sabiedrībā plašāk zināmi madonieši, kurus dzīve un aktīvās darba gaitas ir aizvedušas ārpus dzimtās
pilsētas, sniedza atbildi uz jautājumu – “Kas ir Mana Madona”?
Kā ik katru gadu – lai apzinātu un godinātu personas par mūža
ieguldījumu un sevišķiem nopelniem Madonas novada labā, tā izaugsmē un attīstībā, arī 2019. gadā Madonas novada pašvaldība
izsludināja pretendentu pieteikšanu Madonas novada pašvaldības
augstākajiem apbalvojumiem – pateicības rakstiem, atzinības
rakstiem un goda diplomam. Novembrī, pirms valsts svētkiem, notika apbalvošanas ceremonija.
2019. gadā nodrošināta komunikācija un organizatorisks atbalsts visos lielākajos pilsētā un novadā notiekošajos pasākumos,
tostarp Madonas pilsētas svētkos. Īpaša iesaiste, nodrošinot visas
nepieciešamās mārketinga aktivitātes, bija pērn Eiropas Enduro
čempionāta norisē Madonā jūnijā, kā arī Latvijā lielākajā starptautiska mēroga sporta pasākuma – Pasaules kausā rollerslēpošanā
augustā, kurā tika nodrošināts arī atbalsts mediju un sportistu
akreditācijas centrā.
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STRATĒĢIJAS IEVIEŠANAS
NOVĒRTĒJUMS
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IEDZĪVOTĀJU UN JURIDISKO PERSONU LĪDZDALĪBA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS
DOKUMENTU IZSTRĀDĒ, APSPRIEŠANĀ UN PILNVEIDOŠANĀ
Madonas novada pašvaldībā 2019. gadā tika izstrādāti vairāki
attīstības plānošanas dokumenti, kuru izstrādes procesā sabiedrība varēja izteikta savus priekšlikumus un redzējumu par Madonas
novada turpmāko attīstību. Informācija par sabiedrības līdzdalības
pasākumiem tika publicēta Madonas novada pašvaldības mājaslapā
www.madona.lv sadaļā “Novada attīstības plānošanas dokumenti”
un sadaļā “Aktualitātes”, pašvaldības novada bezmaksas informatīvajā izdevumā “Madonas Novada Vēstnesis”, kā arī reģionālajā laikrakstā “Stars”, ar visu aktuālo informāciju par teritorijas attīstības
plānošanu Madonas novadā varēja iepazīties sistēmā – TAPIS (Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma).
Publiskai apspriešanai nodoto materiālu apskate tika nodrošināta Madonas pašvaldības administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus
par lokālplānojumiem un to vides pārskatiem varēja iesniegt Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 101. kab., Madonā, LV-4801
vai elektroniski pa e-pastu: dome@madona.lv, fiziskām personām
norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām
norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi, termiņus nosakot katrām plānošanas dokumentam atsevišķi
atbilstoši to izstrādes nosacījumiem.
Lokālplānojumu izstrādes laikā 2019. gadā tika organizētā
sabiedrības iesaiste dokumentu pilnveidošanai šādiem Teritorijas plānojuma grozījumiem: Madonas novada pašvaldības dome
2019. gada 31. oktobrī apstiprināja lēmumu Nr. 524 (protokols

Nr 21., 24 p.) “Par Lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Strauti”,
Bērzaunes pagasts, Madonas novads, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 7046 009 0007, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu” un Vides pārskata redakcijas nodošanu publiskajai
apspriešanai. Ar informāciju par plānošanas dokumentiem un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma projektu varēja iepazīties
www.madona.lv, https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14946
un klātienē Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madonā, 214. kabinetā, kā arī sūtot epastu ramona.vucane@madona.lv.
Sabiedrības līdzdalības sapulce notika 2019. gada 4. decembrī,
plkst. 11.00, Madonas novada pašvaldības ēkā, 2. stāva sēžu zālē.
Lokālplānojuma izstrādes laikā netika saņemti fizisko un juridisko
personu priekšlikumi lokālplānojuma izstrādei
Madonas novada dome pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 1. nodaļas 3. punktu un 5. nodaļas 5.1. apakšnodaļas 73. punktu, 2019. gada 21. maijā pieņēma Madonas novada
pašvaldības domes lēmumu Nr. 192 “Par Madonas novada investīciju
plāna aktualizāciju” (protokols Nr. 8, 13. p.) aktualizējot Madonas
novada attīstības programmas 2013.–2020. gadam Investīciju plānu
(2018.–2020. gadam). Ar aktualizētajiem dokumentiem sabiedrība
var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājaslapā http://www.
madona.lv sadaļā „Novada attīstības plānošanas dokumenti” vai
Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļā Saieta laukumā 1,
Madonā (darba laikā).

SAIMNIECISKĀ DARBĪBA MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS MEŽA ZEMĒS 2019. GADĀ
Kopējā meža zemes platība – 1487,29 ha

Pārvaldes
nosaukums

Meža
zemes
ha

Madonas pilsēta

35,46

Aronas pagasts

165,47

Barkavas pagasts

13,93

Bērzaunes pagasts

191,75

Dzelzavas pagasts

114,17

Kalsnavas pagasts

50,63

Lazdonas pagasts

121,61

19,4

Liezēres pagasts

69,56

6,74

Ļaudonaspagasts

295,74

1.95

Mārcienas pagasts

12,54

ATJ
ha

Jaunaudžu
kopšana
ha

Kailcirtes
ha

Krajas
kopšana
ha

14,24

Sanitārās
Vienlaidus
ha

Sanitārās
izlases
ha

0,55

1,96

Augsnes
gatavošana
ha

3,4

Meža
inventeriz.
sk/plat ha

2/5,6
1/9,13
14,83

39
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CENTRALIZĒTI ADMINISTRĒTIE INVESTĪCIJU PROJEKTI 2019. GADĀ (EUR)
Par publiskajām investīcijām infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā 2019. gadā

Nr.
p.k.

Admini
stratīvā
teritorija

Projekta nosaukums

1.

Madonas
novads

Aprīkojuma iegāde zivju
resursu aizsardzības pasākumu
nodrošināšanai Madonas novadā

3.

Madonas
pilsēta

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

6.

Bērzaunes
pagasts

7.

Kopējās
izmaksas,
EUR

Investēts
(izpildīts)
2019. g.

Pašvaldības budžets
EUR

Valsts budžets

%

EUR

%

ES un citu finanšu
instrumenti
EUR

%

Projekta
īstenošanas
termiņš

1844,00

1844,00

249,00

13,50

1595,00

86,50

0,00

0,00

26.04.2019.
– 31.10.2019.

8430622,80

767899,12

442663,39

26,84

37718,44

8,95

287517,29

64,21

14.03.2018.31.12.2023.

“Bērzaunes pagasta
tautas nama pārbūve un
aprīkojuma iegāde”, Ident. Nr.
16-05-AL23-A019.2203-000016

265965,86

150000,00

78496,13

52,33

0,00

0,00

11200,00

7,47

07.11.2016. –
20.05.2020.

Bērzaunes
pagasts,
Madonas
pilsēta

Ielu pārbūve un lietus ūdeņu
novades sistēmas izbūve
industriālā teritorijā Sauleskalnā,
Madonas novadā.
Nr. 5.6.2.0/16/I/011

945022,46

349253,33

39291,00

11,25

13097,00

3,75

296865,33

85,00

23.10.2017.–
22.07.2019.

8.

Liezēres
pagasts

Energoefektivitātes pasākumu
paaugstināšana Madonas novada
Liezēres pirmsskolas izglītības
iestādē”

374919,15

189919,15

21365,9

11,25

7121,97

3,75

161431,27

85,00

09.2019.

9.

Ļaudonas
pagasts

Autoceļa Ezergaļi–Mežāres posma
pārbūve un autoceļa SāvienaĶunci posma pārbūve Ļaudonas
pagastā, Madonas novadā posma
2,62 km pārbūve

221731,85

221731,85

22173,18

10,00

0,00

0,00

199558,67

90,00

31.10.2019.

10.

Ošupes
pagasts

Autoceļa Rupsala- Raudupe
Ošupes pagastā, Madonas novadā
pārbūve

422795,33

170000,00

17000,00

10,00

0,00

0,00

153000,00

90,00

09.2018.

14.

Ļaudonas
pagasts

Lifta izbūve bērnudārza ēkai
Ļaudonā

132582,73

85392,35

85 392,35

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2019.

17.

Praulienas
pagasts

Autoceļa Silnieki–Dobsalas
pārbūve un autoceļa Dravsala–
Auziņas–Trākši posma pārbūve
Praulienas pagastā, Madonas
novadā

441266,10

280000,00

28 000,00

10,00

0,00

0,00

252000,00

90,00

10.2020.

18.

Praulienas
pagasts

Pašvaldības nozīmes koplietošanas
grāvju 423133:07 un 423133:08
pārbūve Madonas novada
Praulienas pagastā

148788,53

12501,76

1 250,18

10,00

0,00

0,00

11251,58

90,00

03.2020.

19.

Praulienas
pagasts

H. Medņa dzimtas mājas
“Dzintari” atjaunošana,
Ident. Nr.
16-05-AL23-A019.2201-000006

255447,64

150906,11

215 447,64

73,49

0,00

0,00

40000,00

20.

Madonas
pilsēta

Sociālās mājas pārbūve
Parka ielā 6, Madonā

113947,35

113947,35

113 947,35

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2019.

21.

Sarkaņu
pagasts

Autoceļa Poteri–Sarkaņi, Sarkaņu
pagastā, Madonas novadā pārbūve

507183,79

290000,00

29 000,00

10,00

0,00

0,00

261000,00

90,00

08.2020.
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22.

Madonas
pilsēta

Esošo gājēju celiņu, atbalstsienas
un pandusa remontdarbi Saieta
laukumā 1, Madonā

73354,89

32029,90

32 029,90

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.09.2020.

23.

Vestienas
pagasts

Auto stāvlaukuma izbūve un
satiksmes organizāzija iekškvartālā
starp Saules, Tirgus, Blaumaņa un
Raiņa ielām Madonā, I kārta

179120,78

59299,44

59 299,44

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09.07.2019.

24.

Madonas
novads

Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumu īstenošana
Madonas novada iedzīvotājiem “

30445,00

143841,50

0,00

0,00

21576,22

15,00

122265,28

85,00

06.2017.–
12.2019.

25.

Kalsnavas
pagasts

Būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība autoceļa
Lāči–Jāņukalns posma Kalsnavas
pagastā Madonas novadā pārbūvei

10648,00

9680,00

9 680,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.08.2022.

26.

Dzelzavas
pagasts

Būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība autoceļa
Grandupes–Bučauska posma
Dzelzavas pagastā, Madonas
novadā pārbūvei

3509,00

2904,00

2 904,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.08.2022.

27.

Dzelzavas
pagasts

Būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība autoceļa Dzelzava
- Līgo Dzelzavas pagastā, Madonas
novadā pārbūvei

21296,00

19166,40

19 166,40

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.08.2022.

28.

Ošupes
pagasts

Būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība autoceļa
Skaidas–Stūrmežs–Kārklaiņi
posma Ošupes pagastā, Madonas
novadā pārbūvei

6997,79

6361,63

6 361,63

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.08.2022.

29.

Madonas
pilsēta

Vides objekts “Mana Madona”

19360,00

19360,00

19 360,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.11.2019.

30.

Madonas
novads

Būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība autoceļa
Rikšēni–Kalnāres posma
Kalsnavas pagastā, Madonas
novadā pārbūvei

9619,50

8893,50

8 893,50

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.10.2021.

31.

Madonas
pilsēta

Būvniecības ieceres “ Madonas
estrādes jaunbūvei un teritorijas
labiekārtojumam”

9680,00

9680,00

9 680,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2019.

32.

Madonas
pilsēta

Projektēšanas darbi Madonas
pilsētas kapličas jaunbūve,
kolumbārija jaunbūve un kapu
teritorijas labiekārtošana”

8470,00

2117,50

2 117,50

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.01.2019.31.12.2019.

Kopā:

12634618,55 3096728,89 1185605,46

81108,63

1673824,14

PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS MADONAS NOVADA TERITORIJĀ
2019. GADĀ
Izmaksas būvniecībā 2019. gadā privātajā sektorā:
Fiziskās personas – 21 ar kopējām projektu realizācijas izmaksām 629372,76 EUR;
Juridiskās personas – 25 ar kopējām projektu realizācijas izmaksām 1499869,00 EUR.
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PAŠVALDĪBAS FINANSES
Informācija par Madonas novada pašvaldības
2018., 2019. gada budžeta izpildi
un 2020. gada plānu

Nenodokļu ieņēmumi un maksas pakalpojumi 2019. gadā iekasēti 1553925 euro apmērā. Salīdzinot ar 2018. gadu, šie ieņēmumi
palielinājies par 81823 euro. Palielinājies iekasēto maksas pakalpojumu apjoms.
No kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, 49.7% (15745837
euro) ir maksājumi no valsts pamatbudžeta, kas paredzēti pedagoģisko darbinieku atalgojumam, saņemtajiem transfertiem Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), pašvaldības budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda,
pārējiem valsts budžeta iestāžu transfertiem, kā arī saņemtajiem
transfertiem no citām pašvaldībām. Saņemtais transfertu apjoms
2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, palielinājies par 1165479 euro.
2019. gadā samazinājās ieņēmumu apjoms saņemtajiem transfertiem no ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem – 1025450 euro. Samazinājušies
arī ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības,
sporta, kultūras un tūrisma un aprūpes funkciju nodrošināšanas pakalpojumiem, salīdzinot ar 2018.gadu, par 41146 euro.
Salīdzinot 2020. gada plānotos ieņēmumus ar 2019. gada plā-

Pašvaldības budžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu
nodoklis), nenodokļu ieņēmumi (valsts un pašvaldības nodevas,
naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no depozītiem un konta atlikumiem), maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts mērķdotācijas un transfertu ieņēmumi no valsts un pašvaldību budžetiem.
Madonas novada pašvaldības 2019. gada ieņēmumi ir 31700958
euro. Salīdzinot ar 2018. gadu, 2019. gadā budžeta ieņēmumu daļa
palielinājusies par 2386676 euro, jeb 7.5%.
Nodokļu ieņēmumi ir galvenais pašvaldības ieņēmumu avots.
Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis 12653930 euro, kas sastāda 39.9% no kopīgajiem pašvaldības
ieņēmumiem. 2019. gadā IIN pieaugums pret 2018. gada izpildi ir
1061671 euro. Otrs lielākais nodokļu ieņēmums ir nekustamā īpašuma nodoklis. Iekasētais nekustamā īpašuma nodokļa apjoms 2019.
gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājies par 56102 euro.

2018. gads, 2019. gads un 2020. gada plāns
Madonas novada pašvaldības ieņēmumu struktūra

40000000

31700958
30000000

Saņemtie maksājumi
(transferti)

29314282
26068025

Procentu ieņēmumi par
depozītiem,kontu atlikumiem
Ieņēmumi no pašvaldības
nekustamā īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas

20000000

Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Sodi un sankcijas
Valsts (pašvaldību) nodevas un
maksas pakalpojumi
Azartspēļu nodoklis

10000000

Nekustamā īpašuma nodoklis
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

0

2018. gads

2019. gads

2020. gada plāns
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notajiem ieņēmumiem uz gada sākumu (24270045 euro), kopīgā
budžeta ieņēmumu daļa palielinājusies par 1797980 euro. Šogad paredzēts iekasēt iedzīvotāju ienākumu nodokli par 176163 euro mazāk
kā 2019. gadā. Savukārt, ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa
plānoti lielāki kā iepriekšējā gadā (12835 euro).
Tā kā plānotie transferti (izņemot mērķdotāciju pedagoģisko
darbinieku darba samaksai, kura gada sākumā tiek plānota tikai
pirmajiem 8 mēnešiem) tiek saņemti galvenokārt piesaistot finansējumu dažādu projektu realizācijai, tad gada sākumā tos nav
iespējams precīzi prognozēt. Ieņēmumu daļā neparādās arī līdzekļi,
kuri saņemti iepriekšējā gadā, bet izlietojums paredzēts nākamajā
gadā. Attēlā Nr. 3 uzskatāmi redzams, kuri ieņēmumu posteņi veido
budžeta pamatu.
Madonas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta kopējie
izdevumi ir 28974366 euro. Salīdzinot ar 2018. gadu, izdevumu apjoms ir samazinājies par 1106670 euro jeb 3.7%. Lielākais izdevumu
īpatsvars budžetā ir atbalsts izglītībai 46.2%, dzīvokļu un komunālajai
saimniecībai 18.8%, kultūrai un sportam 12.4 %, sociālajai nodrošināšanai 10.1%. Salīdzinot ar 2018. gadu, lielākais izdevumu pieaugums
370637 euro (9.4%) ir vispārējiem valdības dienestiem (palielinājās

40000000

apgūto investīciju apjoms), par 118909 euro palielinājās izdevumi
ekonomiskai darbībai, par 41436 euro (25.5%) palielinās izdevumi
veselības aprūpei. Savukārt, 2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, par
1064484 euro (18.8%) samazinājušies izdevumi komunālai saimniecībai un vides aizsardzībai, kultūrai un sportam 573006 euro (12.4%)
Pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem jeb izdevumu veidiem,
neatkarīgi no darbības nozares, 2019. gada pamatbudžeta izdevumos lielāko īpatsvaru veido izdevumi atalgojumiem un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām kopā 52.1%, kapitālie izdevumi 15.7%, pakalpojumu apmaksa 14,9%.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu,2019. gadā palielinājušies izdevumi pakalpojumu apmaksai par 275410 euro, materiālu, energoresursu
iegādei par 378863 euro, sociālajiem pabalstiem par 97383 euro, uzturēšanas izdevumu transferti par 38350 euro. Savukārt, 2019. gadā,
salīdzinot ar 2018. gadu, samazinājušies izdevumi atalgojumiem un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 206935
euro, kapitālajiem izdevumiem par 1659128 euro.
Pašvaldības infrastruktūras attīstībai tiek piesaistīti valsts investīciju programmas līdzekļi, aizņēmumi no Valsts kases, ES struktūrfondu līdzekļi.

Madonas novada pašvaldības izdevumu struktūra pa nozarēm

30081036
30000000

Pārējie

28974366

24607879

Norēķini par citu pašvaldību
sniegtajiem pakalpojumiem
Pašvaldību parādu darījumi
Brīvais laiks, sports, kultūra,
reliģija

20000000

Veselība
Dzīvokļu un komunālā
saimniecība, vides aizsardzība
Sociālā apdrošināšana un
sociālā nodrošināšana
Izglītība

10000000

Ekonomiskā darbība
Vispārējie valdības dienesti

0

2018. gads

2019. gads

2020. gada plāns
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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA 2018., 2019. GADA IZPILDE
UN 2020. GADA PLĀNS

Rādītāji

Izpilde pēc naudas plūsmas principa
2018. gads EUR

2019. gads EUR

2020. gada plāns
EUR

29314282

31700958

26068025

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

11592259

12653930

11054274

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

1598236

1654338

1235623

71327

92928

18000

1280791

1390300

1281582

Sodi un sankcijas

5702

4028

3000

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

13148

11648

11150

168199

141122

0

4262

6827

2111

14580358

15745837

12462285

30081036

28974366

24607879

2345067

2715704

2827291

1614

1458

1329

154408

273317

382930

Izglītība

13401295

13385090

10341833

Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana

2944341

2922214

3109274

Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība

6509922

5445438

4580827

121333

162769

163271

4155816

3582810

2712616

41386

43930

43508

Norēķini par citu pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem

403417

438234

445000

Pamatbudžeta uzturēšanas izdevumu transferts uz valsts
budžetu

1291

3402

0

Vispārēja rakstura transferti

1146

0

0

IZDEVUMI PA EKK KODIEM

30081036

28974366

24607879

12033955

11889794

11294257

3281869

3219095

3068243

40046

33624

25152

Pakalpojumu apmaksa

4054195

4329605

5393637

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

2689884

3068747

2598520

51499

56468

56810

IEŅĒMUMI

Azartspēļu nodoklis
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksas pakalpojumi

Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas,
pārdošanas
Procentu ieņēmumi par depozītiem,kontu atlikumiem
Saņemtie maksājumi (transferti)
IZDEVUMI PA FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība

Veselība
Brīvais laiks, sports, kultūra, reliģija
Pašvaldību parādu darījumi

Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

Nodokļu maksājumi
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Kredītu procentu nomaksa

41386

43930

43508

305343

261543

285027

Kapitālie izdevumi

6208608

4549480

234196

Sociālie pabalsti

969543

1066926

1163529

Uzturēšanas izdevumu transferti

404708

443058

445000

0

12096

0

Subsīdijas un dotācijas

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un
nav klasificēti iepriekš

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SPECIĀLĀ BUDŽETA
2018. UN 2019. GADA IZPILDE
Izpilde pēc naudas plūsmas principa

Rādītāji

2018. gads EUR

2019. gads EUR

Piezīmes

1142327

1134593

2020. gadā speciālā budžeta līdzekļi
tiek uzskaitīti pamatbudžetā

152746

130165

118

0

989463

1004428

664807

1432771

Atalgojumi

7375

38229

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2305

10336

Pakalpojumu apmaksa

419070

568925

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

109896

114342

126161

111254

0

589685

IEŅĒMUMI
Dabas resursu nodoklis
Pārējie ieņēmumi, maksas pakalpojumi
Transferti
IZDEVUMI PA EKK KODIEM

Kapitālie izdevumi
Uzturēšanas izdevumu transferti

Madonas novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta ieņēmumi ir 1134593 euro un izdevumi 1432771 euro. Pašvaldības speciālo
budžetu veido dabas resursu nodoklis un autoceļa fonda līdzekļi.
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi tiek plānoti lietus ūdeņu savākšanai un attīrīšanai, atkritumu savākšanai un citiem izdevumiem, kuri
saistīti ar vides aizsardzību novadā. Autoceļa fonda ieņēmumi tiek
plānoti pašvaldības ceļu un pilsētas ielu un laukumu uzturēšanai un
izbūvei.

2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, dabas resursu nodokļa ieņēmumi ir samazinājusies par 22581 euro. Savukārt, mērķdotācija
autoceļu uzturēšanai palielinājusies par 14965 euro.
Saskaņā ar Likuma ‘’Grozījumi likumā par budžetu un finanšu
vadību” 3. pantu uz perioda beigām speciālā budžeta līdzekļi tika
iekļauti pamatbudžeta sastāvā’’, līdz ar to uzturēšanas izdevumu
transferti 2019. gadā palielinājušies par 589685 euro. No 2020. gada
pašvaldības negūst ieņēmumus no dabas resursu nodokļa.
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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IZLIETOJUMA
2018. UN 2019. GADA IZPILDE (pēc naudas plūsmas principa)
Rādītāji

2018. gads EUR

2019. gads EUR

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem

15637

5652

Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem t.sk.

10330

5928

Pakalpojumu apmaksa

5007

2328

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

3406

1548

1917

2052

Transferti

INFORMĀCIJA PAR MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
Summa EUR
2018. gads

Summa EUR
2019. gads

901070

285046

Nedzīvojamās ēkas

28974454

28237382

Transporta būves

11905421

10793817

Zeme

5791443

3104448

Inženierbūves

5272171

5118132

Pārējais nekustamais īpašums

1511603

2254055

0

3794471

54356162

53587351

Rādītāji
Dzīvojamās ēkas

Ieguldījuma īpašumi
Pavisam kopā

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBAS
Summa EUR
2018. gads

Summa EUR
2019. gads

2504046

2524881

46764

99342

A/S „Madonas ūdens”

6383380

6759832

SIA “Madonas slimnīca”

3176023

3761915

SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums”

2273913

2408744

SIA “Kalsnavas komunālais uzņēmums”

847299

830786

15231425

16385500

Nosaukums
SIA „Madonas siltums”
SIA „Madonas namsaimnieks”

Pavisam kopā
47
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PĀRSKATS PAR MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMIEM
2019. GADĀ
NeizDarījumi
Parāds
Parāds uz
maksātā
pārskata
pārskata
daļa
perioda
samazgada
pārskata
palielinābeigās
inājums
sākumu
perioda
jums (+)
(2.+3.+ 5.+)
(-)
beigās

Aizde
vējs

Mērķis

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

B

D

E

F

Valsts
kase

AS “Madonas ūdens”
pamatkapitāla palielināšanai
KF projekta “ Madonas
ūdenssaimniecības attīstības
III kārta” īstenošanai

23.07.2015

20.07.2035

mainīga EUR

39 900

38 793

Valsts
kase

ELFLA projekta “Aktīvās
atpūtas laukuma izveide
Liezēres pagasta Ozolos”
īstenošanai

07.07.2017

20.06.2027

mainīga EUR

29 266

Valsts
kase

ELFLA projekta “Apkures
un ventilācijas sistēmas
atjaunošana muižas ēkā”
īstenošanai

06.10.2017

20.09.2037

mainīga EUR

Valsts
kase

ELFLA projekta “Aprīkojuma
iegāde Dzelzavas pagasta
kultūras namam” īstenošanai

06.10.2017

20.09.2037

Valsts
kase

ELFLA projekta “Autoceļa
Ezergaiļi–Mežāres posma
pārbūve un autoceļa Sāviena–
07.02.2019
Ķunci posma pārbūve
Ļaudonas pagastā, Madonas
novadā” īstenošanai

20.01.2039

Valsts
kase

% likme Valūta

G

H

Līguma
summa

5

11

13

0

-2 316

36 477

0

20 306

0

-1 826

18 480

0

77 021

77 021

0

-33 474

43 547

0

mainīga EUR

36 006

27 515

0

-748

26 767

0

mainīga EUR

178 444

0

178 444

0

178 444

0

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

31.05.2018 20.05.2038 mainīga EUR

237 635

237 635

0

-213 674

23 961

0

Valsts
kase

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

31.05.2018 20.05.2038 mainīga EUR

49 659

49 659

0

-42 890

6 769

0

Valsts
kase

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

31.05.2018 20.05.2038 mainīga EUR

27 254

27 254

0

-22 960

4 294

0

Valsts
kase

ELFLA projekta “Autoceļa
Poteri–Poļvarka Sarkaņu
pagastā,Madonas novadā
posma pārbūve”

18.12.2017

20.12.2037

mainīga EUR

189 158

188 177

0

-188 177

0

0

Valsts
kase

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

07.02.2019

20.01.2039

mainīga EUR

397 162

0

289 020

0

289 020
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Valsts
kase

ELFLA projekta
“Autoceļa Rīta iela–Krieviņi
pārbūve un autoceļa MuižniekiKrieviņi Sarkaņu pag., Madonas
novadā posma pārbūve “
īstenošanai

18.12.2017

20.12.2027

mainīga EUR

108 571

108 571

0

-101 228

Valsts
kase

ELFLA projekta
“Autoceļa Silnieki–Dobsalas
pārbūve un autoceļa
Dravsalas–Auziņas–Trākši
posma pārbūve Praulienas
pagastā, Madonas novadā”
īstenošanai

07.02.2019

20.01.2039

mainīga EUR

348 345

0

240 294

0

Valsts
kase

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

31.05.2018

20.12.2030

mainīga EUR

107 774

107 774

0

-96 314

11 460

0

Valsts
kase

ELFLA projekta
“Bērnu rotaļu laukuma
izveide Aronas pagastā”
īstenošanai

07.07.2017

20.06.2027

mainīga EUR

20 673

11 759

0

-1 049

10 710

0

Valsts
kase

ELFLA projekta “Bērzaunes
pagasta tautas nama pārbūve
25.04.2018 20.04.2028 mainīga EUR
un aprīkojuma iegāde”
īstenošanai

263 726

86 664

177 062

0

263 726

0

Valsts
kase

ELFLA projekta
“H.Medņa dzimtas mājas
“Dzintari”atjaunošana”
īstenošanai

31.05.2018 20.05.2038 mainīga EUR

207 113

146 640

60 473

0

207 113

0

Valsts
kase

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

03.04.2018 20.03.2038 mainīga EUR

178 599

178 599

0

-32 000

146 599

0

Valsts
kase

ELFLA projekta “Jauniešu
centra izveide Sarkaņu
pagastā “ īstenošanai

03.04.2018 20.03.2038 mainīga EUR

49 518

41 426

0

0

41 426

0

Valsts
kase

ELFLA projekta
“Kultūrvēsturiskā mantojuma
un amatu prasmju skolas
pilnveidošana Sarkaņu
pagastā” īstenošanai

03.04.2018 20.03.2038 mainīga EUR

47 386

44 560

0

0

44 560

0

Valsts
kase

ELFLA projekta
“Ļaudonas kultūras nama
atjaunošana” īstenošanai

01.11.2017

20.10.2037

mainīga EUR

209 856

209 856

0

-8 960

200 896

0

Valsts
kase

ELFLA projekta
“Ļaudonas pagasta kultūras
nama atjaunošana”
īstenošanai

23.11.2018

20.12.2028

mainīga EUR

69 450

69 450

0

0

69 450

0

Valsts
kase

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

29.09.2016 20.09.2036 mainīga EUR

37 852

13 797

0

-397

13 400

0

49
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0

240 294 108 051
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Valsts
kase

ELFLA projekta (Nr.18-05AL23-A019.2107-000001)
‘’Degumnieku lidlauka
infrastruktūras izveide
Madonas novada Ošupes
pagastā’’ īstenošanai

05.11.2019

mainīga EUR

100 000

0

8 070

0

8 070

91 930

Valsts
kase

ELFLA projekta “Pašvaldības
nozīmes koplietošanas grāvja
423523:01 pārbūve Madonas
novada Ošupes pagastā
“īstenošanai

29.09.2016 20.09.2036 mainīga EUR

101 532

6 874

0

-2 290

4 584

0

Valsts
kase

ELFLA projekta
“Pašvaldības nozīmes
koplietošanas grāvju
41495:18 un 41495:30
atjaunošana Madonas novada
Liezēres pagastā” īstenošanai

01.09.2017 20.08.2037

mainīga EUR

17 705

3 355

0

-1 115

2 240

0

Valsts
kase

ELFLA projekta “Sociālo
pakalpojumu uzlabošana
Madonas novada Kalsnavas
pagastā” īstenošanai

18.12.2017

mainīga EUR

51 769

32 169

0

-969

31 200

0

Valsts
kase

ELFLA projekta
“Sporta infrastruktūras
uzlabošana Praulienas
pagastā “ īstenošanai

03.04.2018 20.03.2038 mainīga EUR

189 555

189 555

0

-674

188 881

0

Valsts
kase

ELFLA projekta
“Sporta laukuma izveide
Lazdonas pagastā”
īstenošanai

06.10.2017 20.09.2022 mainīga EUR

17 724

11 366

0

0

11 366

0

Valsts
kase

ELFLA projekta “Sporta
pakalpojumu uzlabošana
Barkavas pamatskolas sporta
zālē” īstenošanai

28.06.2017 20.06.2037

mainīga EUR

141 986

130 786

0

0

130 786

0

Valsts
kase

ELFLA projekts “Pašvaldības
nozīmes koplietošanas
grāvju 423133:07 un
423133:08 pārbūve
Madonas novada Praulienas
pagastā”īstenošanai

29.11.2018

20.11.2038

mainīga EUR

127 692

11 506

116 186

0

127 692

0

Valsts
kase

ELFLA projektu “Tautas tērpu
iegāde” īstenošanai

01.09.2017 20.08.2037

mainīga EUR

121 541

44 503

0

-1 193

43 310

0

Valsts
kase

ERAF projekta
“Ceļa posma Madonas
šoseja–Saukas purvs A11
pārbūve Barkavas pagastā
Madonas novadā”
īstenošanai

01.06.2018 20.05.2038 mainīga EUR

78 182

76 460

0

-35 035

41 425

0

Valsts
kase

ERAF projekta
“Ielu pārbūve un maģistrālās
siltumtrases, ūdens
un kanalizācijas vadu
izbūve Madonā, izbūvējot
piekļuves ceļu un nodrošinot
sabiedriskos pakalpojumus
uzņēmumiem” īstenošanai

25.07.2018

88 961

88 961

0

-64 973

23 988

0

20.10.2039

20.12.2027

20.07.2038

mainīga EUR
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Valsts
kase

ERAF projekta
(Nr.4.2.2.0/17/I088)
“Energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu
19.09.2019 20.09.2039 mainīga EUR
uzlabošana Madonas novada
Liezēres pirmsskolas izglītības
iestādē” īstenošanai

153 168

0

132 843

0

132 843

20 325

Valsts
kase

ERAF projekta
(Nr.5.6.2.0/16/I/011)
“Ielu pārbūve un lietus
ūdeņu novades sistēmas
izbūve industriālajā teritorijā
Sauleskalnā, Madonas
novadā” īstenošanai

20.07.2039

mainīga EUR

194 908

0

179 544

-70 930

108 614

15 364

Valsts
kase

ERAF projekta (Nr. 8.1.2.0/17/
I017) “Vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides
05.08.2019 20.07.2039
uzlabošana Madonas novadā”
īstenošanai

mainīga EUR

2 369
244

0

300 000

0

Valsts
kase

ERAF projekts “Publisko
interneta pieejas punktu
attīstība Madonas novadā”

20.02.2015 20.12.2034

mainīga EUR

20 299

9 945

0

-612

9 333

0

Valsts
kase

KPFI projekts “Madonas
bērnu un jaunatnes sporta
skolas LED apgaismojuma
izveide”

23.04.2015 20.04.2035 mainīga EUR

44 029

14 916

0

-904

14 012

0

Valsts
kase

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

17.07.2018

20.07.2038

mainīga EUR

337 999

251 202

86 797 -310 444

27 555

0

Valsts
kase

LFLA projekta “Bērzaunes
pagasta tautas nama
pārbūve un aprīkojuma
iegāde”īstenošanai

15.06.2017

20.06.2021

mainīga EUR

5 143

3 960

0

-1 584

2 376

0

Valsts
kase

Prioritārā investīciju projekta
“Daudzdzīvokļu mājas Aronas
ielā 2, Sauleskalns, Bērzaunes
pagasts, Madonas novads,
pirmā stāva kopmītņu istabu
rekonstrukcija par dzīvokļiem”
īstenošanai

15.12.2015

20.12.2020

mainīga EUR

23 800

11 200

0

-5 600

5 600

0

Valsts
kase

SIA “Barkavas KPS”
pamatkapitāla palielināšana
ERAF projekts “Madonas
novada Barkavas
pagasta Barkavas ciema
ūdenssaimniecības attīstība,
II kārta”

26.06.2015 20.06.2035 mainīga EUR

105 817

101 244

0

-6 136

95 108

0

Valsts
kase

SIA “Barkavas KPS”
pamatkapitāla palielināšanai
KF projekta “Centralizētās
siltumapgādes sistēmas
siltumpārvades efektivitātes
paaugstināšana Madonas
novada Barkavas ciemā”
īstenošanai

29 070

27 132

0

-1 596

25 536

0

23.07.2019

11.11.2015

20.11.2035

mainīga EUR
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Valsts
kase

SIA “Kalsnavas komunālais
uzņēmums” pamatkapitāla
palielināšana ERAF
projekts “Ūdenssaimniecības
attīstība Madonas novada
Kalsnavas pagasta
Jaunkalsnavas ciemā”

23.04.2015 20.04.2035 mainīga EUR

74 769

71 544

0

-4 336

67 208

0

Valsts
kase

SIA “Madonas siltums”
pamatkapitāla palielināšana
KF projekts “Siltuma
pārvades sistēmas
efektivitātes paaugstināšana
Madonas novada Liezēres
pagastā”

24.09.2015 20.09.2035 mainīga EUR

95 713

87 904

0

-5 248

82 656

0

Valsts
kase

SIA “Ošupes KU”
pamatkapitāla palielināšanai
ERAF projekta “ Madonas
novada Ošupes ciema
ūdenssaimniecības attīstība”
īstenošanai

23.07.2015

20.07.2035

mainīga EUR

37 638

36 582

0

-2 184

34 398

0

Valsts
kase

SIA “Sarkaņu komunālais
uzņēmums” pamatkapitāla
palielināšanai
ERAF projekta “Madonas
novada Sarkaņu pagasta
Poļvarkas ciema
ūdenssaimniecības
attīstība” īstenošanai

23.07.2015

20.07.2035

mainīga EUR

36 413

35 376

0

-2 112

33 264

0

Valsts
kase

Būvprojekta
“Energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu
uzlabošana Andreja Eglīša
Ļaudonas vidusskolā”
izstrādei

11.10.2018

20.09.2023 mainīga EUR

20 116

20 116

0

-2 356

17 760

0

Valsts
kase

Investīciju projektu
īstenošanai (saistību
pārjaunojums)

10.05.2018

20.12.2039

mainīga EUR

8 485
8 063 236
282

0

-799 196 7 264 040

0

Valsts
kase

Investīciju projektu
īstenošanai (saistību
pārjaunojums)

10.05.2018

20.12.2034

mainīga EUR

3 903
303

3 770 180

0

-394 176 3 376 004

0

Valsts
kase

Izglītības iestādes
investīciju projekta
“Automātiskās
ugunsaizsardzības un
trauksmes signalizācijas
ierīkošana Barkavas
pagasta pārvaldes ēkās
(Barkavas pamatskola)”
īstenošanai

08.08.2018 20.08.2023 mainīga EUR

15 969

15 969

0

-3 354

12 615

0

Valsts
kase

Izglītības iestādes
investīciju projekta “Gumijas
seguma ieklāšana un
labiekārtošanas darbi
Madonas pilsētas izglītības
iestāžu rotaļu laukumos”
īstenošanai

11.10.2018

90 000

90 000

0

0

90 000

0

20.09.2038 mainīga EUR
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Valsts
kase

Izglītības iestāžu investīciju
projekta “Gumijas seguma
piegāde bērnu rotaļu
laukumiem Madonas
novada izglītības iestādēs”
īstenošanai

08.08.2018 20.08.2038 mainīga EUR

44 093

44 093

0

0

44 093

0

Valsts
kase

Pirmsskolas izglītības iestādes
rekonstrukcija par pansionātu,
23.04.2015 20.04.2035 mainīga EUR
Meža ielā 24, Mārcienā,
Madonas novadā

946 208

905 124

0

-54 856

850 268

0

Valsts
kase

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

17.06.2015

20.06.2035 mainīga EUR

226 200

216 414

0

-13 116

203 298

0

Valsts
kase

Prioritārā investīciju projekta
“SIA “Madonas siltums”
pamatkapitāla palielināšana
projekta “Siltumtrases izbūve
no Dārza ielas maģistrālās
siltumtrases līdz Ievu ielai,
Madonā “” īstenošanai

08.08.2018 20.08.2038 mainīga EUR

138 063

138 063

0

0

138 063

0

Valsts
kase

Projekta “Apkures katlu
nomaiņa Degumnieku
pamatskolas katlu mājā”
īstenošanai

23.11.2018

20.11.2028

mainīga EUR

71 148

71 148

0

0

71 148

0

Valsts
kase

Projekta “Dzelzavas
pamatskolas iekšējās
elektroinstalācijas pārbūve”
īstenošanai

17.07.2018

20.07.2028

mainīga EUR

42 556

42 556

0

-2 271

40 285

0

Valsts
kase

Sociālo iestāžu investīciju
projekta “Apkures sistēmas
ierīkošana sociālās aprūpes
09.05.2018 20.05.2023 mainīga EUR
centra ēkai Ošupes pagastā
Madonas novadā” īstenošanai

28 277

28 277

0

-4 981

23 296

0

Valsts
kase

Sociālo iestāžu investīciju
projekta “Ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijas
31.05.2018 20.05.2028 mainīga EUR
(pansionāta) pakalpojumu
nodrošināšana (nekustamā
īpašuma iegādei) “ īstenošanai

15 700

15 700

0

-1 250

14 450

0

Valsts
kase

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

31.05.2018 20.05.2038 mainīga EUR

47 190

47 190

0

0

47 190

0

Valsts
kase

Bērnu rotaļu laukumu iekārtu
piegāde un uzstādīšana
Madonas novada pirmsskolas
izglītības iestādēs

06.10.2017

20.09.2037

mainīga EUR

239 976

239 975

0

0

239 975

0

Valsts
kase

Bērnu rotaļu laukumu iekārtu
piegāde un uzstādīšana
Sarkaņu pagasta Biksēres
ciemā un Madonas pilsētas
Upes skvērā un Priežu kalnā

06.10.2017

20.09.2037

mainīga EUR

129 906

129 906

0

0

129 906

0
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Valsts
kase

Ieguldījums SIA Bērzaunes
komunālais uzņēmums
pamatkapitālā projekta
“Elektrotīkla pieslēguma
ierīkošana objektā
“Grostona–Silakalni”,
Bērzaunes pagasts, Madonas
novads “ īstenošanai

19.12.2018

mainīga EUR

82 237

82 237

0

0

82 237

0

Valsts
kase

Internāta telpu
vienkāršota atjaunošana
Madonas Valsts ģimnāzijas
vajadzībām Tirgus ielā 3,
1.stāvā, Madonā, Madonas
novadā

01.09.2015 20.08.2035 mainīga EUR

47 851

46 498

0

-2 776

43 722

0

Valsts
kase

Investīciju projekta “Madonas
sporta centra cokolstāva
telpu Nr. 17, 18 vienkāršotā
atjaunošana Gaujas ielā 13,
Madonā “ īstenošanai

03.03.2017 20.02.2027

mainīga EUR

87 071

72 516

0

0

72 516

0

Valsts
kase

Madonas novada
pašvaldības izglītības iestāžu
materiāltehniskās bāzes
06.10.2017
atjaunošana – jaunu datoru un
programmatūru iegāde

mainīga EUR

53 377

50 505

0

-5 772

44 733

0

Valsts
kase

Mārcienas pagasta katlu
mājas iekārtu nomaiņa un
siltummezglu izbūve Madonas 15.06.2016 20.06.2036 mainīga EUR
novada Mārcienas pagasta
Meža ielā

60 396

57 960

0

-3 312

54 648

0

Valsts
kase

Nekustamā īpašuma Alunāna
ielā 4 Madonā iegādei

22.10.2015

20.10.2035

mainīga EUR

65 000

64 124

0

-3 772

60 352

0

Valsts
kase

Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta
(autobusa) iegādei

01.11.2017

20.10.2024

mainīga EUR

44 637

44 637

0

-2 117

42 520

0

Valsts
kase

Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamo transportu
(2 automašīnu) iegādei

31.01.2018

20.01.2023

mainīga EUR

55 062

55 062

0

-12 955

42 107

0

Valsts
kase

Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamo transportu
iegādei

19.12.2018

20.12.2025

mainīga EUR

152 139

152 139

0

0

152 139

0

Valsts
kase

Prioritārā investīciju
projekta “Administratīvās
ēkas vienkāršota fasādes
atjaunošana Blaumaņa ielā
3, Madona, Madonas novads”
īstenošanai

26.01.2016

20.01.2036

mainīga EUR

43 569

41 193

0

-2 388

38 805

0

Valsts
kase

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

26.01.2016

20.01.2036

mainīga EUR

70 736

66 861

0

-3 876

62 985

0

20.12.2038

20.09.2027
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Valsts
kase

Prioritārā investīciju
projekta “Pamatkapitāla
palielināšana SIA “Madonas
siltums” siltumtrašu izbūvei
no Cesvaines ielas 7 uz
Rūpniecības ielu 38, Madonā”
īstenošanai

29.09.2016 20.09.2036 mainīga EUR

75 000

72 988

0

-4 112

68 876

0

Valsts
kase

Projekta “Ēkas Parka ielā 6,
Madonā energoefektivitātes
paaugstināšana un
statusa maiņa
no pansionāta uz sociālo
māju” īstenošanai

01.09.2017 20.08.2037

mainīga EUR

117 465

117 465

0

0

117 465

0

Valsts
kase

Projekta “Mācību līdzekļu
un aprīkojuma iegāde dabas
zinību kabinetam A.Eglīša
Ļaudonas vidusskolā”
īstenošanai

29.09.2016 20.09.2026 mainīga EUR

37 001

34 782

0

-4 489

30 293

0

Valsts
kase

SIA Madonas siltums
pamatkapitāla palielināšana
projekta “Automatizēta
granulu–šķeldas katla
uzstādīšana Liezēres
pagasta Liezēres ciema
katlu mājā “

06.12.2018

20.12.2028

mainīga EUR

29 700

29 700

0

0

29 700

0

Valsts
kase

Sociālo iestāžu investīciju
projekta “Atjaunošanas
būvdarbi Madonas novada
pašvaldības Barkavas
pansionātā”

31.01.2018

20.01.2028

mainīga EUR

87 140

87 140

0

0

87 140

0

Valsts
kase

Tehniskā projekta
dokumentācijas izstrādei
projekta “Vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides
uzlabošana Madonas novadā
“īstenošanai

07.07.2017

20.06.2022 mainīga EUR

91 978

91 977

0

-27 167

64 810

0

Valsts
kase

Tehniskās dokumentācijas
izstrādei projekta
“Ļaudonas pagasta
kultūras nama
atjaunošana”īstenošanai

15.06.2017

20.06.2021

mainīga EUR

10 406

8 010

0

-3 204

4 806

0

Valsts
kase

Tehniskās dokumentācijas
izstrāde projekta
“Energoefektivitātes
paaugstināšana Madonas
novada Liezēres pamatskolas
bērnudārza ēkā”
īstenošanai

15.06.2017

20.06.2021

mainīga EUR

15 004

11 550

0

-11 550

0

0

Valsts
kase

Valsts nozīmes sporta
infrastruktūras attīstības
projekta “ Biatlona un
slēpošanas bāzes “ Smeceres
sils” attīstības projekts”
(šautuves rekonstrukcija)
īstenošanai

12.07.2019

20.06.2034 mainīga EUR

212 006

0

212 006

0

212 006

0

x

x

x

x

x

KOPĀ: 23 356 787
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PĀRSKATS PAR MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS GALVOJUMIEM
2019. GADĀ

Aizdevējs

Mērķis

Valūta

Galvojuma
līguma
summa

Galvotā
aizņēmuma līguma
summa

G

H

1

2

Aizņēmējs

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

E

F

Darījumi

Pārskata
perioda
sākumā
3

palielinājums (+)

samazinājums (-)

4

6

Pārskata
perioda beigās
(3.+4.+6)
12

B

D

Citadele
banka

Studējošā
aizdevums

fiziska
persona

16.09.2004

16.04.2018

EUR

3 415

3 415

363

0

0

363

Citadele
banka

Studiju aizdevums

fiziska
persona

16.09.2004

16.04.2018

EUR

2 960

2 960

105

0

0

105

Citadele
banka

Studiju kredīts

Privātpersona

13.12.2004

14.06.2020

EUR

1 707

1 707

242

0

-242

0

SEB Banka

ERAF projekta
realizēšana

Madonas
siltums SIA

03.07.2008

29.06.2023

EUR

424 448

424 448

169 779

0

-35 371

134 408

SEB Banka

ERAF projekta
realizēšana

Madonas
siltums SIA

18.04.2007

15.04.2027

EUR

1 444
000

1 444 000

698 204

0

-63 472

634 732

SEB Banka

LIAA projekta
īstenošanai

Madonas
siltums SIA

02.11.2011

30.10.2026

EUR

1 509 488

1 509 488

954 544

0

-135 904

818 640

SEB Banka

Pamatlīdzekļu
rekonstrukcija

Madonas
ūdens AS

09.11.2007

20.11.2020

EUR

71 144

71 144

12 396

0

-6 467

5 929

SEB Banka

Studiju aizdevums

fiziska
persona

01.03.2011

14.05.2024

EUR

3 714

3 714

1 927

0

-356

1 571

SEB banka

Kohēzijas
fonda projekts
“Madonas ūdenssaimniecības
attīstības III
kārta “

Madonas
ūdens AS

12.08.2015

20.08.2025

EUR

25 000

25 000

18 135

0

-2 778

15 357

SEB banka

Studējošā
aizdevums

fiziska
persona

03.10.2014

14.04.2020

EUR

6 800

6 800

272

0

-204

68

SEB banka

Studējošā
aizdevums

fiziska
persona

17.04.2013

28.06.2019

EUR

2 134

2 134

1 956

0

0

1 956

SEB banka

Studējošā
aizdevums

fiziska
persona

24.11.2011

14.04.2023

EUR

5 122

5 122

1 184

0

-274

910

SEB banka

Studējošā
aizdevums

fiziska
persona

28.10.2013

14.08.2024

EUR

5 122

5 122

967

0

-170

797

SEB banka

Studējošā
aizdevums

fiziska
persona

21.11.2014

14.08.2026

EUR

3 400

3 400

2 607

0

-340

2 267

SEB banka

Studiju aizdevums

fiziska
persona

24.09.2012

28.06.2019

EUR

1 387

1 387

1 272

0

0

1 272

SEB banka

Studiju aizdevums

fiziska
persona

09.10.2015

14.12.2028

EUR

5 510

5 510

2 900

0

0

2 900

SEB banka

Studiju aizdevums

fiziska
persona

13.09.2014

16.11.2026

EUR

2 520

2 520

1 785

0

-252

1 533

SEB banka

Studiju aizdevums

fiziska
persona

17.04.2013

28.06.2019

EUR

4 162

4 162

3 815

0

0

3 815

SEB banka

Studiju aizdevums

fiziska
persona

18.10.2013

14.05.2028

EUR

5 976

5 976

1 407

314

-464

1 257
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SEB banka

Studiju aizdevums

fiziska
persona

29.10.2007

14.11.2024

EUR

3 984

3 984

2 357

0

-398

1 959

SEB banka

studiju aizdevums

fiziska
persona

24.09.2012

28.06.2019

EUR

711

711

652

0

0

652

Swedbank

Madonas
novada Ošupes
ciema ūdenssaimniecības
attīstība

Madonas
ūdens AS

18.09.2015

30.09.2025

EUR

31 654

31 654

24 785

0

-3 260

21 525

Valsts
kase

Kohēzijas
fonda projekta
realizācija

Vidusdaugavas SPAAO

13.12.2011

20.12.2031

EUR

82 498

82 498

74 125

0

-3 223

70 902

Valsts
kase

CFLA projekta
“Savienojošā
siltumtīklu posma
būvniecība, savienojot apdzīvotās
vietas Dzelzava un
Aizpurve”īstenošanai

Madonas
siltums SIA

09.11.2018

20.09.2033

EUR

489 514

489 514

429 495

60 019

0

489 514

Valsts
kase

KF projekta
“Esošās katlu
mājas Madonas
novada Dzelzavā
efektivitātes
paaugstināšana”
īstenošanai

Madonas
siltums SIA

28.11.2018

20.09.2033

EUR

593 911

593 911

464 751

129 160

0

593 911

Valsts
kase

KF projekta Nr.
4.3.1.0/17/A/067
“Esošās katlu
mājas Madonas
novada Ozolos
efektivitātes
paaugstināšana”
īstenošanai

Madonas
siltums SIA

30.07.2019

20.06.2034

EUR

569 820

569 820

0

569 820

0

569 820

Valsts
kase

KF projekta
Nr.4.3.1.0/17/A/069
“Esošās katlu
mājas Madonas
novada Kusā
efektivitātes
paaugstināšana”
īstenošanai

Madonas
siltums SIA

30.07.2019

20.06.2034

EUR

755 155

755 155

0

755 155

0

755 155

Valsts
kase

KF projekta
Nr.4.3.1.0/17/A/072
“Esošās katlu
mājas Madonas
novada Barkavā
efektivitātes
paaugstināšana”
īstenošanai

Madonas
siltums SIA

30.07.2019

20.06.2034

EUR

617 220

617 220

0

608 517

0

608 517

Valsts
kase

KF projekta
Nr.4.3.1.0/18A/031
‘’Siltumtīklu
izbūve Madonā ‘’
īstenošanai

Madonas
siltums SIA

06.09.2019

20.06.2034

EUR

603 520

603 520

0

603 520

0

603 520

Ziemeļu
investīcijas banka

Siltumtrašu
rekonstrukcija

Madonas
siltums SIA

22.11.2002

04.07.2022

EUR

538 594

538 594

121 618

0

-34 748

86 870

KOPĀ: 7 814 590

7 814 590

2 991 643

2 726 505

-287 923

5 430 225
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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV -4801
t. 64860090, fakss 64860079, e -pasts: dome@madona.lv
VADĪBAS ZIŅOJUMS
Madona
Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas laiks

Nr.MNP/2.1.3.1./20/1395

Par Madonas novada pašvaldības konsolidēto 2019.gada pārskatu
1.Konsolidācijā iesaistītās pašvaldības iestādes un struktūrvienības
Madonas novada pašvaldība 2019.gadā darbojās uz 2009.gada 9.jūlijā apstiprinātā
Pašvaldības nolikuma, ar grozījumiem, kas veikti līdz 2019.gada 31.oktobrim, pamata.
Pašvaldības funkciju izpildi nodrošina pašvaldības domes izveidotās pārvaldes iestādes –
pašvaldības administrācija, kas pilda vispārējās novada vadības funkcijas un sniedz
pašvaldības pakalpojumus arī Madonas pilsētas iedzīvotājiem un 14 pagasta pārvaldes. Šīs
iestādes ir reģistrētas kā nodokļu maksātāji, izņemot Sarkaņu pagasta pārvaldi, līdz ar to tās ir
saimnieciski patstāvīgas domes apstiprinātā budžeta ietvaros. Pagasta pārvalžu vadītāji ir
padoti pašvaldības izpilddirektoram, savukārt, pagastu teritorijā esošo pašvaldības iestāžu
vadītāji – attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājam. Madonas pilsētā esošo pašvaldības iestāžu
vadītāji ir padoti pilsētas pārvaldniekam. Ir izveidotas arī četras novada mēroga iestādes –
novada sociālais dienests un novada bāriņtiesa, kuru darbinieki strādā pilsētas un pagastu
teritorijās, bet ir padoti tieši attiecīgās iestādes vadītājam, kā arī novada dzimtsarakstu nodaļa
un novada būvvalde, kas administratīvi ir iekļautas pašvaldības administrācijā kā nodaļas, bet,
pamatojoties uz attiecīgiem likumdošanas aktiem, savas funkcijas veic un lēmumus pieņem
patstāvīgi.
Novada pagastu pārvaldēs darbinieku skaita un atalgojuma normatīvs ir noteikts saskaņā
ar algoritmu, kas ievērtē attiecīgā pagasta iedzīvotāju skaitu un budžeta apjomu, šādā veidā
novēršot nepamatoti liela līdzekļu apjoma patērēšanu administratīvo funkciju veikšanai.
2019.gadā tika apstiprināts jauns Madonas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikums.
2. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata gadā.
2019.gadā pašvaldība turpināja darbu pie 2014.-2020.gada plānošanas periodā ES fondu
finansēto projektu realizācijas. Tika veiktas iepirkumu procedūras un noslēgti un izpildīti
līgumi par novada lauku ceļu rekonstrukcijas programmā ietverto darbu veikšanu kā arī
saņemts finansējums šo projektu realizācijai. Pamatojoties uz apstiprināto Madonas novada
izglītības iestāžu tīkla attīstības plānu 2016. - 2023.gadam un izstrādāto tehnisko
dokumentāciju, tika izsludinātas iepirkuma procedūras Madonas pilsētas Vidusskolas un
Madonas Valsts ģimnāzijas ēku kompleksa pārbūvei, noslēgts līgums un uzsākti būvdarbi
Madonas Valsts ģimnāzijas ēku kompleksa un stadiona pārbūvei Skolas ielā 10, Madonā.
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3. Būtiskās pārmaiņas pašvaldības darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem
Saskaņā ar izstrādāto grāmatvedības uzskaites optimizācijas plānu ar 2018.gada 1.janvāri
tika centralizēta nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana novadā. 2018.gada beigās
pašvaldības dome pieņēma lēmumu par grāmatvedības uzskaites centralizācijas kārtējo etapu,
centralizējot darba algas aprēķinu un pamatlīdzekļu uzskaiti visā novadā ar 2019.gada
1.janvāri. Turpinot novada pārvaldības struktūras optimizēšanu, tika pieņemti lēmumi par
divu pagastu pārvaldības uzdošanu uzdota vienam pārvaldniekam Praulienas un Mētrienas
pagastā, kā arī Liezēres un Vestienas pagastā. Rezultātā ir paaugstināta darba efektivitāte un
samazināts darbinieku skaits.
4. Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē
2019.gadā pašvaldība turpinās darbu, lai iedzīvotājiem paplašinātu iespējas saņemt
pakalpojumus, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, izvietojot pašvaldības sniegto
pakalpojumu aprakstus portālā ”Latvija.lv”. Visas pašvaldības iestādēs tiks pabeigta
dokumentu vadības sistēmas “Namejs” ieviešana, palielinot dokumentu aprites ātrumu un
uzlabojot uzdevumu izpildes kontroli. Tiks uzsākti Madonas novada izglītības iestāžu tīkla
attīstības plānā 2016. - 2023.gadam plānotie būvdarbi mācību vides uzlabošanai Madonas
pilsētas vidusskolā un attiecīgi pabeigti Madonas valsts ģimnāzijā, kā arī uzsākti būvdarbi
Sauleskalna industriālās zonas izbūvei Bērzaunes pagastā un vairākos citos objektos ar
ievērojamu finansējuma apjomu.
Turpinot realizēt uzsākto darbu pašvaldības kapitālsabiedrību optimizācijas jomā, tiks
pabeigts SIA “Bērzaunes KU” un SIA “Kalsnavas KU apvienošanas process.
5. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde
saskaras
Pašvaldība mērķtiecīgi darbojas un savu darbību organizē pamatojoties uz Madonas
novada Teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam un tajā iekļauto pašvaldības attīstības
programmu. Galvenie riski, kas var apdraudēt programmas izpildi, ir valdības politikas maiņa
pašvaldības aizņēmumu izsniegšanā, kas var apdraudēt plānoto būvniecības projektu
realizācijas iespējas, it sevišķi izglītības iestādēs, kur būvdarbus var veikt tikai laikā, kad
nenotiek mācību process. Būtisks risks ir pašvaldībā pastāvīgā deklarēto iedzīvotāju skaita
samazināšanās, kas ietekmē pašvaldības budžeta ienākumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.
Vislielākos riskus pašvaldības plānoto mērķu realizēšanā rada sakarā ar Covid 19 vīrusu
izsludinātais ārkārtējais stāvokli valstī.
6. Pētniecības darbi
Pētniecības darbi pārskata gadā nav veikti
Pēc pārskata perioda beigām, nav notikušas pārmaiņas, kas būtiski ietekmē pašvaldības
finansiālo stāvokli.
Pašvaldības manta nav ieķīlāta vai citādi apgrūtināta.
Madonas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks

Āris Vilšķērsts

Vilšķērsts 29430460,
aris.vilskersts@madona.lv

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Madonas novada pašvaldības konsolidētaisvadības ziņojums
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Licence Nr. 134
Reģ.Nr. 40003858822
Grēcinieku iela 9-3, Rīga, LV-1050, Latvija
T: +371 67333227, F: +371 67221520
info@nexia.lv, nexia.lv

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas laiks

Madonas novada pašvaldībai				bas standartu) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām
neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā
Nr. P16/2019/RZ
finanšu pārskata revīzijai. Mēs esam ievērojuši arī Revīzijas pakalpojumu likumā un Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksā
ATZINUMS
(tostarp Starptautiskajos Neatkarības standartos) noteiktos pārējos
profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.
Mēs esam veikuši Madonas novada pašvaldības (turpmāk tekstā
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietieka„Pašvaldība”) pievienotajā gada pārskatā ietvertā konsolidētā finanšu
mu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.
pārskata revīziju. Pievienotais konsolidētais finanšu pārskats ietver:
• pārskatu par finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī (bilance);
ZIŅOŠANA PAR CITU INFORMĀCIJU
• pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas
noslēdzās 2019. gada 31. decembrī;
Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informā• pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019.
cija ietver:
gada 31. decembrī;
• vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā;
• naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada
• budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pār31.decembrī;
skatā.
• finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu
Cita informācija neietver konsolidēto finanšu pārskatu un mūsu
skaidrojumu, grāmatvedības uzskaites principu aprakstu, gada
revidentu ziņojumu par šo finanšu pārskatu. Mūsu atzinums par konpārskata sagatavošanas principu aprakstu un finanšu instrumensolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs
tu risku pārvaldīšanas aprakstu.
nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to, kā norāMūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz padīts mūsu ziņojuma sadaļā “
tiesu un skaidru priekšstatu par Madonas novada pašvaldības konsoCitas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas
lidēto finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī un par tās darbības
tiesību aktu prasībām”.
konsolidētajiem finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu
Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums
gadā, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, saskaņā ar Ministru
ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita inforKabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata
mācija būtiski neatšķiras no konsolidētā finanšu pārskata vai no mūsu
sagatavošanas kārtība”.
revīzijas gaitā iegūtajām zināšanām un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.
ATZINUMA PAMATOJUMS
Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs seSaskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju
cinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums
ievērojot Latvijā atzītos starptautiskos publiskā sektora revīzijas stanir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā nav nonākuši nekādi apstākļi, par
dartus (turpmāk – ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos stankuriem šajā sakarā būtu jāziņo.
dartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā “Revidenta atbildība par
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas
konsolidētā finanšu pārskata revīziju”.
tiesību aktu prasībām
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās
Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī
Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā Starptautiskā Proizvērtēt, vai vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kafesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarībineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata saga61
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tavošanas kārtība” prasībām. Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas
ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:
• vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats, sniegtā informācija atbilst konsolidētajam finanšu pārskatam, un
• vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018.
gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas
kārtība” prasībām.

stāks par kļūdu izraisītu neatbilstību risku, jo krāpšana var ietvert
slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu
informāciju, maldinošas informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;
• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas
procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās
kontroles efektivitāti;
• izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās
informācijas pamatotību;
• izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību un, pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas
pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā
uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par
Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska
nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz
konsolidētajā finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda informācijas konsolidētajā finanšu pārskatā nav
sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir
pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē
Pašvaldība savu darbību var pārtraukt;
• izvērtējam vispārējo konsolidētā finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā atklāto informāciju un to, vai
konsolidētais finanšu pārskats patiesi atspoguļo tā pamatā esošos darījumus un notikumus;
• iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par
Pašvaldības konsolidācijā iesaistīto iestāžu finanšu informāciju
ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs
esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un
veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu.
Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā
sniedzam informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par
svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās
kontroles trūkumiem, kurus mēs identificējam revīzijas laikā.

VADĪBAS UN PERSONU, KURĀM UZTICĒTA
PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE, ATBILDĪBA PAR
KONSOLIDĒTO FINANŠU PĀRSKATU
Vadība ir atbildīga par konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz
patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata
par nepieciešamu, lai būtu iespējams sagatavot konsolidēto finanšu
pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības.
Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums
ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc nepieciešamības
sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju
turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja
vien nav plānota Pašvaldības pievienošana citai pašvaldībai vai sadalīšana.
Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par
Pašvaldības konsolidēto finanšu pārskata sagatavošanas pārraudzību.

REVIDENTA ATBILDĪBA PAR KONSOLIDĒTO
FINANŠU PĀRSKATA REVĪZIJU
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu vai krāpšanas izraisītas
būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts
atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā
negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties
krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja
var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, pamatojoties uz
šo konsolidēto finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām
profesionālus spriedumus un ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī:
• identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku
mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz
pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks,
ka netiks atklātas būtiskas krāpšanas radītas neatbilstības, ir aug-
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