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1. ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU 

 

 

Pašvaldības nosaukums:  Madonas novada pašvaldība 

 

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

 

PVN maksātāja reģistra kods:  LV 90000054572 

 

Finanšu gads:  01.01.2009. – 31.12.2009. 

 

Domes skaitliskais sastāvs:  17 deputāti  

 

Domē tika ievēlēti šādi deputāti:  

Daiga Elga ĀBOLA 

Andrejs CEĻAPĪTERS 

Gunita KĻAVIĽA 

Bruno KOKARS 

Artis KUMSĀRS 

Vineta LAMBERTE 

Agris LUNGEVIČS 

Daiga MADERNIECE 

Vanda MADERNIECE 

Valentīns RAKSTIĽŠ 

Andris SAKNE 

Rihards SAULĪTIS 

Roberts ŠĽEPSTS 

Kaspars UDRASS 

Ruta VIZĀNE 

Valdis VUCĀNS 

Modris ZOMEROVSKIS 

 

 

Domes priekšsēdētājs:  Andrejs CEĻAPĪTERS  

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks:  Agris LUNGEVIČS  

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks:  Daiga Elga ĀBOLA  

 

 

Pašvaldības izpilddirektors:  Āris VILŠĶĒRSTS  

 

Pašvaldības finanšu nodaļas vadītāja, 

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

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

Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, Ošupes, Praulienas, Sarkaľu, Vestienas pagastam un 

Madonas pilsētai. 

Madonas novada lielumu raksturo šādi rādītāji: 

 

 01.01.2009. 01.01.2010. 

Iedzīvotāju skaits 28 139 27878 

Teritorija (kv.km) 2153.4 

 

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

veido patstāvīgu teritoriālo vienību. Novada pagastu iedzīvotāji var saľemt pašvaldības 

pakalpojumus savā pagastā, bet pilsētas iedzīvotāji – Madonas pilsētā. Izľēmums ir 

dzimtsarakstu pakalpojumi un administratīvās komisijas pakalpojumi, kas ir saľemami tikai 

novada centrā.  

 

2. PAŠVALDĪBAS LĒMĒJVARA 

 

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības 

deputātiem ir ievēlējusi: 

- finanšu un attīstības komiteju 16 locekļu sastāvā; 

- izglītības un kultūras jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā; 

- sociālo jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā; 

- teritoriālo un vides jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā; 

 -sporta un veselības jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā. 

 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome 2009.gadā no deputātiem un pašvaldības 

iedzīvotājiem ir izveidojusi šādas pastāvīgās komisijas: 

Vēlēšanu komisiju; 

Administratīvo komisiju; 

Administratīvo aktu strīdu komisiju; 

            Zemes komisiju; 

Pašvaldības īpašuma, privatizācijas, atsavināšanas un izmantošanas komisiju; 

Dzīvokļu jautājumu komisiju; 

Pašvaldības iepirkumu komisiju; 

Civilās aizsardzības komisiju; 

Uzľēmējdarbības jautājumu komisiju; 

Jaunatnes lietu komisiju;  

Koku ciršanas komisiju. 

 

Madona novada lēmējvaras struktūra ir parādīta attēlā Nr.1
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Attēls Nr.1
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3. PAŠVALDĪBAS IZPILDVARA 

 

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

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

sastāv no: 

5.1. Administratīvās nodaļas; 

5.2. Juridiskās nodaļas; 

5.3. Attīstības nodaļas;  

5.4. Finanšu nodaļas; 

5.5. Izglītības nodaļas; 

5.6. Informācijas tehnoloģiju nodaļas; 

5.7. Tūrisma informācijas centra; 

5.8. Īpašuma uzturēšanas nodaļas. 

5.9. Speciālistiem, kas nav iekļauti nodaļu sastāvā: 

5.9.1. Kultūras darba organizators; 

5.9.2. Sporta darba organizators; 

5.9.3. Kārtībnieks; 

5.9.4. Veselības aprūpes jautājumu speciālists. 

 

Pašvaldības administrācija darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata. 

Administrācijas struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz administrācijas nolikumu un 

administrācijas struktūrvienību nolikumiem, ja dome tādus ir apstiprinājusi. 

 

Madona novada pašvaldības administrācijas struktūra 2009.gadā ir parādīta attēlā Nr.2 

Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, pašvaldības dome katrā 

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

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

pašvaldības izglītības, kultūras u.c. iestāţu darbības vadību



Madonas novada pašvaldības 2009.gada publiskais pārskats 7 
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Attēls Nr.2
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4. PAŠVALDĪBAS FINANSES 
 

Informācija par Madonas pilsētas pašvaldības 2008. un 2009.gada budžeta izpildi un 

plānoto 2010. gada Madonas novada pašvaldības budžetu 

 

Rādītāji Izpilde pēc naudas 
plūsmas principa 2010.gada 

plāns 
PAMATBUDŽETS 2008.g. 2009.g. 

KOPĀ IEŅĒMUMI t.sk. 20994430 16588924 11981591 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 7126574 5068399 5301156 

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 452673 468664 416805 

Azartspēļu nodoklis 57932 42983 40000 

Valsts (pašvaldību) nodevas un maksas pakalpojumi 1254458 1356274 1238689 

Sodi un sankcijas 6441 17204 14168 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 81925 38328 20116 

Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma 
iznomāšanas, pārdošanas 

318056 133462 34260 

Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem 53420 25431 8459 

Saņemtie maksājumi 11642951 9438179 4907938 

        

KOPĀ IZDEVUMI t.sk. 19785514 17293689 14918932 

Vispārējie valdības dienesti 1930835 1716538 1605832 

Sabiedriskā kārtība un drošība 122768 127556 122838 

Ekonomiskā darbība 580096 233093 274228 

Izglītība 9391513 8722006 6314879 

Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana 879346 891628 985852 

Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība 3370975 2510994 3245873 

Veselība 50293 44815 42162 

Brīvais laiks, sports, kultūra, reliģija 2670993 2354031 1580392 

Pašvaldību parādu procentu nomaksa 267879 338996 537670 

Norēķini par citu pašvaldību sniegtajiem 
pakalpojumiem 

321204 236269 209206 

Pamatbudžeta uzturēšanas izdevumu transferts uz 
speciālo budžetu 

  45764   

Maksājumi izlīdzināšanas fondam 188448 71859   

Pārējie izdevumi 11164 140   

        

Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem 
t.sk. 

19785514 17293689 14918932 

Atalgojumi 7940446 7279530 5449055 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1912442 1788821 1349229 

Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 37901 11045 17142 

Pakalpojumu apmaksa 2245258 2011732 2081064 

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

1615523 1107800 1205259 

Nodokļu maksājumi 23086 23407 26915 

Kredītu procentu nomaksa 267879 338996 537670 

Subsīdijas un dotācijas 2797 958 15774 

Kapitālie izdevumi 4933104 3999424 3350648 

Sociālie pabalsti 296326 377944 676970 

Uzturēšanas izdevumu transferti 510652 353892 209206 

Zaudējumi no valūtas kursa svārstības 100 140   
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SPECIĀLĀ BUDŽETA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS   

KOPĀ IEŅĒMUMI t.sk. 1352716 707519 423158 

privatizācijas fonds       

autoceļu fonds   264080 402197 

dabas resursu nodoklis 38007 36307 20229 

Pārējie ieņēmumi 20086 4161 732 

Pašvaldību budžetu transferti 1294623 402971 0 

        

Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem 
t.sk. 

1304135 813485 544361 

Atalgojumi 87834 26809 26899 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 21350 6690 6484 

Pakalpojumu apmaksa 756713 594451 419034 

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

178271 48945 54650 

Kapitālie izdevumi 256279 109001 36294 

Subsīdijas un dotācijas     1000 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 457     

Speciālā budžeta uzturēšanas izdevumu transferti uz 
pamatbudžetu 

3231 27589   

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums t.sk.       

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 23437 46029   

Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem 
t.sk. 

64540 42897   

Atalgojumi 791 341   

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 191 82   

Komandējumi un dienesta braucieni 132     

Pakalpojumu apmaksa 52103 9019   

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

8691 8184   

Sociālie pabalsti 441 5300   

Kapitālie izdevumi 2191 19971   

     

Pašvaldības budţeta ieľēmumus veido nodokļu ieľēmumi, nenodokļu ieľēmumi, saľemtie 

maksājumi. Lielāko pašu ieľēmumu daļu sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kura apmērs 

2009.gadā bija tikai 71% no 2008.gada ieľēmumu līmeľa, savukārt 2010.gadā tiek plānots 

neliels pieaugums – 74%, salīdzinot ar 2008.gadu. pašvaldību). Ieľēmumi no pašvaldības 

nodevām un maksas pakalpojumiem 2009.gadā ir nedaudz palielinājušies, taču 2010.gadam 

tie piesardzīgi tiek plānoti ar samazinājumu. 2009.gadā visos būtiskākajos ieľēmumu 

posteľos bija vērojams samazinājums, salīdzinot ar 2008.gadu. 

Lielāko daļu pašvaldības 2009.gada pamatbudţeta ieľēmumos sastāda saľemtie 

maksājumi – t.i. maksājumi no valsts budţeta, kas paredzēti investīciju projektu realizācijai, 

pedagoģisko darbinieku atalgojumam un ieľēmumi par izglītības un sociālās aprūpes iestāţu 

sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību iedzīvotājiem. 

Pašvaldības budţeta ieľēmumu struktūra un apjomu izmaiľas attēlotas grafikā Nr.1. 

Kā redzams grafikā, 2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu strauji ir samazinājies gan 

saľemto maksājumu apjoms, gan ieľēmumi no iedzīvotāju ieľēmumu nodokļa, taču 

2010.gada budţeta plānā saľemto maksājumu apjoms turpina strauji samazināties, tai pašā 

laikā pašvaldības pašu ieľēmumu kopējais apjoms ir saglabāts nemainīgā līmenī. Tas liecina 

par zināmu stabilitāti darba tirgū Madonas novadā un lielā mērā to nodrošina pašvaldības 

aktīva darbība investīciju piesaistē. Pat tad, ja realizējot būvniecības projektus, iepirkumu 

procedūrās uzvar uzľēmumi no citiem reģioniem, tie tomēr ir spiesti iesaistīt darbā arī vietējo 

darbaspēku, tādā veidā nodrošinot novada iedzīvotājiem ienākumus un arī ienākumus novada 

budţetā iedzīvotāju ienākuma nodokļa veidā. 
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Pašvaldības budžeta izdevumu struktūra 
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Pašvaldības izdevumu struktūra pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem
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Kā redzams grafikā Nr.2, kur attēlota izdevumu struktūra pa darbības nozarēm, lielāko 

īpatsvaru Madonas pašvaldības pamatbudţeta izdevumos veido izdevumi izglītībai. 

Jāpiezīmē, ka izdevumi izglītībai 2010.gada plānotajā budţetā atspoguļo plānotos izdevumus 

nevis visam gadam, bet gan tikai astoľiem mēnešiem. Tāpat lieli izdevumi nepieciešami 

dzīvokļu un komunālajai saimniecībai. Kapitālie izdevumi ir izdevumi daţāda veida 

investīcijām un to samazinājums ir ievērojami mazāks jau iepriekš aprakstīto pašvaldības 

aktivitāšu dēl - pašvaldības infrastruktūras attīstībai tiek piesaistīti valsts investīciju 

programmas līdzekļi, aizľēmumi no Valsts kases, ES struktūrfondu līdzekļi. 

 

Grafikā Nr.3 ir attēlota pašvaldības izdevumu struktūra pa ekonomiskā klasifikācijas 

kodiem jeb izdevumu veidiem, neatkarīgi no darbības nozares. Šeit uzskatāmi redzams, ka 

vislielākais samazinājums ir skāris pašvaldības darbinieku darba samaksu un līdz ar to arī 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – šo abu izdevumu posteľu kopējais 

samazinājums pret 2008.gadu ir 0.78 milj. Ls (8%) 2009.gadā un 3.05 milj. Ls (31%) 

2010.gada plānotajā budţetā. Mazas izmaiľas ir skārušas izdevumus pakalpojumu apmaksai, 

jo to cenas, neskatoties uz krīzi, nav mazinājušas. Savukārt ievērojams pieaugums, salīdzinot 

ar 2008.gadu ir izdevumiem sociālo pabalstu izmaksai – 81.6 tūkstoši Ls (27.5%) 2009.gadā 

un 380.6 tūkst. Ls (128.5%) 2010.gada plānā plānotajā budţetā. Tas ir saistīts ar vienota 

sociālā dienesta izveidošanu un vienotu pabalstu izmaksas kritēriju piemērošanu visā novada 

teritorijā. 

 

Informācija par Madonas novada pašvaldības nekustamo īpašumu uz 31.12.2009.g. 
  

Rādītāji Ls 

Dzīvojamās ēkas 964605 

Nedzīvojamās ēkas 8063582 

Transporta būves 11465467 

Zeme 2465886 

Inženierbūves 2874476 

Pārējais nekustamais īpašums 812353 

Pavisam kopā 26646369 

 
 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 
   

Nosaukums 
Ieguldījuma 
lielums uz 

31.12.2009. 

Līdzdalības 
% 

SIA „Madonas siltums” 181006 100 

SIA „Madonas namsaimnieks” 204174 100 

A/S „Madonas ūdens” 1316911 100 

SIA "Kusas nami" 46433 100 

SIA "Barkavas komunālo pakalpojumu 
saimniecība" 

128620 100 

SIA "Madonas slimnīca" 2457327 100 

Dzelzavas pagasta SIA "Dzelzava" 280338 100 

SIA "Ošupes KU" 8105 100 

SIA "Bērzaunes komunālais uzņēmums" 39547 100 

SIA "Lazdonas KSU" 239867 100 

SIA "Mārcienas komunālais uzņēmums" 28754 100 

      

SIA "Madonas Laukceltnieks" 68603   

Pavisam kopā 4999685   
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Pārskats par aizņēmumiem 
 

Aizdevējs Mērķis 
Līguma 

parakstīšanas 
datums 

Atmaksas 
termiņš 

Valūtas 
apzīmē 
-jums 

Aizņēmum
a līguma 
summa 

Pārskata 
perioda 
beigās 

Vides 
investīciju 
fonds 

Praulienas pamatskolas 
siltināšana 

07.07.2000 01.07.2010 LVL 39345 3345 

Valsts kase 

Siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcija . 
Kalsnavas sporta zāles 
rekonstrukcija 

26.01.2001 20.01.2015 LVL 100000 58400 

Valsts kase 

Dzelzavas un Aizpurves 
siltumtrašu un karstā 
ūdens padeves sistēmu 
rekonstrukcija 

11.05.2001 01.04.2011 LVL 50000 7000 

Valsts kase 

Dzelzavas un Aizpurves 
siltumtrašu un karstā 
ūdens padeves sistēmu 
rekonstrukcija 

11.05.2001 20.09.2011 LVL 56988 11548 

Valsts kase 
Administratīvās ēkas 
rekonstrukcija 
Kalsnavas pagastā 

15.10.2001 15.10.2010 LVL 50000 9200 

Valsts kase 
Pirmsskolas iestādes 
rekonstrukcija 
Mārcienas pagastā 

16.05.2002 20.05.2012 LVL 40000 13000 

Valsts kase 
Administratīvās ēkas 
rekonstrukcija 
Kalsnavas pagastā 

10.06.2002 20.06.2012 LVL 61000 22820 

Valsts kase 
Energoefektivitātes 
pasākumi Mārcienas 
pagastā 

01.07.2002 04.07.2018 USD 54856 34538 

Valsts kase 

Madonas pilsētas 
Ģimnāzijas uzturēšanas 
izmaksu efektivitātes 
paaugstināšana 

22.07.2002 20.06.2014 LVL 139026 69492 

Vides 
investīciju 
fonds 

Madonas pilsētas 
Ģimnāzijas 
rekonstrukcija 

20.08.2002 01.07.2012 LVL 100000 27200 

Valsts kase 
Lazdonas pamatskolas 
ēkas renovācija 

21.05.2003 20.05.2013 LVL 20000 12000 

Valsts kase 
Kalsnavas skolas logu 
nomaiņai 

23.05.2003 23.05.2013 LVL 21000 7800 

Valsts kase Ūdensvada  renovācijai 22.08.2003 20.11.2013 LVL 20000 0 

Valsts kase 
Madonas pilsētas 
izglītības projekta 
realizācijai 

27.08.2003 20.09.2018 LVL 200000 148880 

SEB 
Unilīzings 

Finanšu līzinga līgums 
automašīnas iegādei 

25.03.2004 25.03.2009 LVL 11338 0 

Valsts kase 
Madonas pilsētas 
ģimnāzijas un Mūzikas 
skolas rekonstrukcija 

13.05.2004 20.01.2021 LVL 241500 221780 

Valsts kase 
Vestienas ciema 
ūdensvada renovācija 

22.08.2004 20.11.2013 LVL 20000 8000 



Madonas novada pašvaldības 2009.gada publiskais pārskats 15 

Valsts kase 
Siltummezglu un 
siltumtīklu rekonstrukcija 
Kalsnavas pagastā 

18.10.2004 20.10.2013 LVL 100000 49000 

Valsts kase 
Sporta zāles būvniecība 
Aronas pagasts 

18.10.2004 20.10.2023 LVL 200000 30000 

Valsts kase 

Siltumtīklu 
rekonstrukcija. 
Kalsnavas sporta zāles 
rekonstrukcija 

26.01.2005 20.03.2015 LVL 100000 0 

Vides 
investīciju 
fonds 

Ūdenssaimniecības 
sistēmas rekonstrukcija 

18.02.2005 01.04.2015 LVL 50000 29735 

Valsts kase 
Sporta zāles būvniecība 
Aronas pagasts 

04.03.2005 25.01.2025 LVL 200000 158400 

Valsts kase 
Saieta laukuma 
rekonstrukcija 

12.05.2005 20.01.2023 LVL 68000 59950 

Valsts kase 
Ielu apgaismojuma 
rekonstrukcija 

12.05.2005 20.01.2023 LVL 33000 29150 

Valsts kase 
Apkures sistēmas 
rekonstrukcijas 
Kalsnavas pagastā 

23.05.2005 23.05.2013 LVL 45000 16200 

Valsts kase Autobusa iegādei 22.08.2005 20.06.2010 LVL 9700 1060 

Valsts kase 

Degumnieku 
pamatskolas katlu mājas 
tehnoloģisko iekārtu 
nomaiņa 

24.10.2005 20.10.2015 LVL 16056 7736 

Valsts kase 
Pagasta padomes ēkas 
un Degumnieku tautas 
nama logu nomaiņa 

24.10.2005 20.10.2015 LVL 14944 7264 

Valsts kase 
Ūdenssaimniecības 
projekts Mētrienas 
pagastā 

15.03.2006 20.03.2026 LVL 150000 37430 

Vides 
investīciju 
fonds 

ERAF projekts 
Ūdenssaimniecības 
attīstība Vestienas 
pagasta Vestienas 
ciemā 

11.04.2006 01.04.2021 LVL 97000 11475 

Valsts kase 
Ūdenssaimniecības 
attīstība Aronas pagasts 

19.05.2006 20.05.2031 LVL 100000 68000 

Valsts kase 
Siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcija Aronas 
pagasts 

08.06.2006 20.05.2031 LVL 100000 100000 

Valsts kase 

Ļaudonas pagasta 
vidusskolas sporta zāles 
renovācijas tehniskais 
projekts 

22.06.2006 20.05.2017 LVL 40000 32426 

Valsts kase 
Ļaudonas 
ūdenssaimniecības 
attīstības rekonstrukcija 

22.06.2006 20.05.2017 LVL 30000 9544 

Valsts kase 
Madonas pilsētas 
kultūras nama I kārtas 
rekonstrukcija 

02.10.2006 20.01.2023 LVL 350000 325200 
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Valsts kase 
Madonas pilsētas sporta 
halles I kārtas 
būvniecība 

02.10.2006 20.01.2023 LVL 550000 550000 

Valsts kase 
Ūdenssaimniecības 
projekts Mētrienas 
pagastā 

02.11.2006 20.10.2026 LVL 30000 29559 

Valsts kase 

Avotu ielas katlu mājas 
siltumtīklu un 
siltummezglu ierīkošnai 
Ļaudonas pagastā 

28.12.2006 20.11.2026 LVL 63000 32980 

Hansa 
Līzings 

Finanšu līzings  07.02.2007 15.02.2012 LVL 10621 4483 

Vides 
investīciju 
fonds 

Ūdenssaimniecības 
attīstība Liezēres 
pagasta Liezēres ciemā 

28.02.2007 01.04.2027 LVL 137495 27602 

Hansa 
Līzings 

Finanšu līzings 14.04.2007 15.05.2012 LVL 37889 17032 

Valsts kase 
Madonas pilsētas 
apvedceļa rekonstrukcija 

15.05.2007 20.12.2022 LVL 575467 575467 

Vides 
investīciju 
fonds 

Ūdenssaimniecības 
attīstība Liezēres 
pagasta Ozolu ciemā 

31.05.2007 01.07.2027 LVL 195000 80317 

Valsts kase 
Siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcija Aronas 
pagasts 

01.06.2007 20.04.2032 LVL 80000 80000 

SEB 
Unilīzings 

Finanšu līzings- 
automašīna Peugot 
Partner 

20.06.2007 25.06.2010 LVL 7450 766 

Valsts kase 
PII "Zvaniņš" daļēji 
vienkāršotā renovācija 
un mēbeļu iegāde 

21.06.2007 20.05.2027 LVL 70000 66216 

Valsts kase 

ERAF projekta 
"ūdenssaimniecības 
attīstība Madonas rajona 
Bērzaunes pagasta 
Bērzaunes un 
Sauleskalna ciemos" 
īstenošanai 

13.08.2007 20.07.2027 LVL 159000 114198 

Valsts kase 
Pamatskolas logu un 
durvju nomaiņa 
Mārcienas pagastā 

14.08.2007 20.07.2017 LVL 37516 30000 

Valsts kase 

Madonas Kultūras nama 
ēkas II kārtas 
rekonstrukcijas darbu 
pabeigšanai 

03.09.2007 20.09.2023 LVL 600000 578945 

Valsts kase 

Tehniskā projekta 
ūdenssaimniecības 
attīstībai Dzelzavas 
pagasta Aizpurves un 
Dzelzavas ciemos 
izstrādei 

01.10.2007 12.12.2012 LVL 28000 16800 

Valsts kase 

Administratīvās ēkas 
rekonstrukcija un 
kultūras nama jumta 
nomaiņa Liezēres 
pagastā 

20.11.2007 20.11.2017 LVL 80000 77576 
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Valsts kase 

Kalsnavas skolas 
energoefektivitātes 
paaugstināšana . Klases 
bērniem ar īpašām 
vajadzībām ierīkošana. 
Kalsnavas PII renovācija 

18.12.2007 20.12.2012 LVL 60000 48000 

Valsts kase 

Madonas izglītības un 
kultūras iestāžu ēku 
energoefektivitātes 
paaugstināšana 

02.04.2008 20.02.2023 LVL 437202 57312 

Valsts kase 

ERAF projekta 
"ūdenssaimniecības 
attīstība Madonas rajona 
Bērzaunes pagasta 
Bērzaunes un 
Sauleskalna ciemos" 
īstenošanai 

18.04.2008 20.04.2028 LVL 40000 40000 

Hansa 
Līzings 

Finanšu līzings 24.04.2008 30.04.2011 LVL 9980 4204 

Valsts kase 

Madonas pilsētas sporta 
centra 1. kārtas 
būvniecība un Madonas 
kultūras nama 2. kārtas 
rekonstrukcija 

03.06.2008 20.07.2023 LVL 334000 334000 

Valsts kase 
Ieguldījums a/s 
Madonas ūdens 
pamatkapitālā 

04.06.2008 20.05.2023 LVL 773119 773119 

Valsts kase 
Pamatskolas renovācija 
Mārcienas pagastā 

02.07.2008 20.05.2018 LVL 120000 107368 

Valsts kase 

Ošupes pagasta Ošupes 
un Degumnieku ciematu 
ielu apgaismojuma 
ierīkošana 

04.07.2008 20.05.2018 LVL 50000 44736 

Valsts kase 
Madonas pilsētas 
tranzīta ielu 1. kārtas 
rekonstrukcija 

10.07.2008 20.02.2023 LVL 753170 753170 

Valsts kase 
Avotu katlu mājas 
renovācijas II kārta 
Ļaudonas pagastā 

15.08.2008 20.07.2018 LVL 40000 35800 

Hansa 
Līzings 

Automašīnas FORD 
GALAXY iegāde finanšu 
līzingā 

30.09.2008 30.09.2011 EUR 10609 8091 

Valsts kase 

Projekta "Brīvā laika 
pavadīšanas saieta 
nama "Kāre" Dzelzavas 
pils "Liepās 
"rekonstrukcija" izpētei , 
ekspertīzei un 
projektēšanai 

09.10.2008 20.09.2018 LVL 13450 12070 

Valsts kase 
Liepājas ielas 
rekonstrukcija 

06.11.2008 20.08.2023 LVL 63910 63910 

SEB 
Unilīzings 

Automašīnas CITROEN 
Jumpy iegāde finanšu 
līzingā 

28.11.2008 25.12.2013 EUR 7410 5556 

Valsts kase 

Tehniskā projekta 
"Sarkaņu pagasta sporta 
halles projektēšanai un 
būvniecības uzsākšana" 
izstrādei 

23.12.2008 20.12.2011 LVL 11500 11500 
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Valsts kase 

Tehniskā projekta 
"Ūdenssaimniecības 
attīstība Sarkaņu 
pagasta Biksēres, 
Sarkaņu un Poļvarkas 
ciemos" izstrādei 

23.12.2008 20.12.2011 LVL 19979 19979 

Valsts kase 
Ļaudonas vidusskolas 
sporta zāles 1. kārtas 
rekonstrukcija 

12.05.2009 20.04.2019 LVL 148400 148400 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Brīvā 
laika pavadīšanas saieta 
nama "Kāre" Dzelzavas 
pils "Liepās" 
rekonstrukcija" 

01.06.2009 20.05.2029 EUR 85633 85488 

Valsts kase 
ELFLA projekts 
"Kalsnavas sporta 
laukuma rekonstrukcija" 

29.06.2009 20.04.2014 EUR 95669 39212 

Valsts kase 

ELFLA projekts 
"Mārcienas pagasta ceļu 
infrastruktūras kvalitātes 
uzlabošana" 

29.06.2009 20.06.2019 EUR 58000 58000 

Valsts kase 

ELFLA projekta 
"Ļaudonas vidusskolas 
sporta zāles 
rekonstrukcijas 1. kārta" 

08.07.2009 20.06.2019 EUR 35700 35700 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Ceļa 
Barkava-Bozēni- 
Jaunzemnieki 
rekonstrukcija" 

14.10.2009 20.09.2029 EUR 53903 53876 

Valsts kase 
Madonas slimnīcas 
rekonstrukcija 

25.11.2009 31.03.2010 LVL 5224 5224 

Valsts kase 
Madonas slimnīcas telpu 
remonts 

25.11.2009 20.09.2012 LVL 11000 11000 

Valsts kase 
SIA Madonas slimnīca 
pamatkapitāla 
palielināšana 

25.11.2009 20.03.2015 LVL 113520 113520 

Valsts kase 
Ēkas Skolas ielā 12 
remonts 

25.11.2009 20.12.2017 LVL 380500 380500 

Valsts kase 
Ēkas Sarkaņu pagasta 
Biksērē "Sapņi" iegāde 

25.11.2009 22.12.2022 LVL 84900 84900 

Valsts kase 
ELFLA projekts 
"Saikavas tautas nama 
rekonstrukcija" 

25.11.2009 20.09.2029 EUR 64916 62271 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Aktīvās 
atpūtas centra izveide 
daļēji rekonstruējot 
Degumnieku 
pamatskolas ēku, 
izbūvējot baseinu" 

01.12.2009 20.07.2019 EUR 58447 57515 

Valsts kase 

ELFLA projekts 
"Liezēres kultūras nama 
vienkāršotā 
rekonstrukcija" 

01.12.2009 20.09.2019 EUR 94493 31457 

Valsts kase 

SIA "Dzelzava" 
pamatkapitāla 
palielināšana- 
pašvaldības 
līdzfinansējums ES 
projektu īstenošanai 

01.12.2009 20.07.2039 EUR 236223 236223 

  Kopā 9 861 048 7 631 615 
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Pārskats par pašvaldības sniegtajiem galvojumiem 

        

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs 
Līguma 

parakstīšanas 
datums 

Atmaksas 
termiņš 

Valūtas 
apzīmē- 

jums 

Galvotā 
aizņēmuma 

summa 

Pārskata 
perioda 
beigās 

Latvijas Hipotēku un 
zemes banka 

Apgrozāmo 
līdzekļu- skaidu 
iegāde 

SIA "Barkavas pagasta 
komunālo pakalpojumu 
saimniecība 

15.09.2008 15.06.2009 LVL 15000 0 

Latvijas Hipotēku un 
zemes banka 

Siltumapgādes 
sistēmas 
rekonstrukcija 

SIA "Barkavas pagasta 
komunālo pakalpojumu 
saimniecība" 

17.01.2006 05.05.2015 LVL 30000 18582 

SEB Latvijas Unibanka 
Pamatlīdzekļu 
rekonstrukcija 

A/S Madonas ūdens 09.11.2007 20.11.2020 EUR 50000 49621 

SEB Latvijas Unibanka 
ERAF projekta 
realizēšana 

SIA Madonas Siltums 18.04.2007 15.04.2027 EUR 1014849 992545 

Latvijas Hipotēku un 
zemes banka 

Siltumtrases 
posma nomaiņa 

SIA "Barkavas pagasta 
komunālo pakalpojumu 
saimniecība" 

02.10.2007 15.05.2017 LVL 20000 15658 

A/S Hansabanka 
Studiju 
kreditēšana 

Privātpersona 27.11.2003 26.11.2008 LVL 1020 290 

PAREX banka 
Studiju 
kreditēšana 

Privātpersona 13.12.2004 12.12.2009 LVL 1200 1200 

PAREX banka 
Studiju 
kreditēšana 

Privātpersona 13.12.2004 12.12.2009 LVL 1200 1200 

PAREX banka 
Studiju 
kreditēšana 

Privātpersona 01.12.2006 31.12.2011 LVL 1250 1250 

Parex banka 
Studējošā 
aizdevums 

Privātpersona 01.10.2004 14.06.2014 LVL 1800 220 

SEB Latvijas Unibanka Kurināmā iegāde SIA Madona siltums 03.07.2008 01.07.2010 LVL 300000 25000 

SEB Latvijas Unibanka 
ERAF projekta 
realizēšana 

SIA Madonas siltums 03.07.2008 29.06.2023 LVL 300000 298304 

Ziemeļu Investīciju 
Finansu korporācija 
(NEFCO) 

ūdensapgādes un 
notekūdeņu 
attīrīšanas 
projekts 

A/S Madonas ūdens 09.10.1997 01.06.2009 EUR 347110 0 
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Vides investīciju fonds 
Siltumtrašu 
rekonstrukcija 

SIA "Madonas siltums" 07.01.1999 01.01.2009 LVL 155000 0 

Parex banka Studiju aizdevums Privātpersona 01.10.2004 14.06.2014 LVL 1050 128 

Parex banka Studiju aizdevums Privātpersona 16.09.2004 14.11.2011 LVL 2080 433 

Parex banka 
Studējošā 
aizdevums 

Privātpersona 16.09.2004 14.11.2011 LVL 2400 1500 

Ziemeļu investīcijas 
banka 

Siltumtrašu 
rekonstrukcija 

SIA Madonas siltums 22.11.2002 04.07.2022 EUR 378526 305263 

SEB Latvijas Unibanka 
Pamatlīdzekļu 
iegāde 

A/S Madonas ūdens 16.04.2007 18.04.2014 LVL 50000 37607 

Baltic Trust Bank 
Siltumtrašu 
rekonstrukcija 

SIA Madonas Siltums 22.08.2007 28.11.2013 LVL 16149 10643 

SEB Latvijas Unibanka 
Siltumtrašu 
rekonstrukcija 

SIA Madonas siltums 28.08.2006 27.08.2016 EUR 105270 76954 

Kopā      2893904 1836398 
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5. NOVADA INVESTĪCIJU PROJEKTI 2009.GADĀ 

 

 

N.p.k. 
Administratīvā 

teritorija 
Projekta nosaukums 

Kopējās 

projekta 

izmaksas [Ls] 

Projekta realizēšanas 

termiľš 

Projekts 

realizācijas 

stadija uz 

31.12.2009 

1 
Arona Lauteres kultūras nama rekonstrukcija - (LAD projekts) 67 331 27.02.2009. - 15.11.2009. 

Uzsākts 

2 

Barkava 
„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas rajona Barkavas 

pagasta izgāztuves „Mālsala” rekultivācija” (KF projekts) 
14 420 21.01.2009. - 15.07.2010. 

Uzsākts 

3 
Barkava Kultūras un sporta infrastruktūras rekonstrukcija Barkavā 102 850 24.11.2009. - 15.12.2010 

Uzsākts 

4 Barkava Ceļa Barkava –Bozēni- Jaunzemnieki rekonstrukcija 191 828 01.03.2009. – 15.12.2010 Realizēts 

5 Bērzaune Alternatīva centra "Rīts" izveide 13 983 18.12.2009. - 22.02.2010. Uzsākts 

6 Bērzaune Siltumapgādes rekonstrukcija Sauleskalnā 169 400 24.11.2009. - 02.06.2010. Uzsākts 

7 Dzelzava Speciālās internātpamatskolas renovācija 98 392 04.11.2009. - 28.01.2011. Uzsākts 

8 
Dzelzava 

"Brīvā laika pavadīšanas, saieta nama "Kāre" Dzelzavas pils 

"Liepās" rekonstrukcija 
110 652 01.03.2009.- 01.10.2009. 

Realizēts 

9 Dzelzava Dienas aprūpes centra izveide 195 000 01.12.2009. - 2010. Uzsākts 

10 
Dzelzava 

Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Dzelzavas pasta 

Aizpurves ciemā 
264 200 2009-2012 

Uzsākts 

11 Kalsnava Kalsnavas sporta laukuma rekonstrukcija 96 561 15.12.2008. - 20.10.2009. Realizēts 

12 Lazdona Dārza ielas rekonstrukcija 169 400 01.05.2009. - 15.11.2010. Uzsākts 

13 
Lazdona 

Aktīvs tūrisms - vilinoša nākotne Madonā un Polvā (INTERREG 

projekts) 
200 717 2008-2011 

Uzsākts 
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14 
Liezēre 

Liezēres pagasta kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija(LAD 

projekts) 
115 494 01.03.2009. - 01.09.2009 

Realizēts 

15 
Ļaudona 

 Ļaudonas vidusskolas sporta zāles rekonstrukcijas I kārta (LAD 

projekts)  
165 200 02.03.2009. - 01.11.2009 

Realizēts 

16 Madona Skolotāju stipendiju fonds 20 788 30.04.2008. – 31.03.2012. Uzsākts 

17 Madona "Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju" EU 30103 63 740 01.04.2009. - 30.09.2010. Uzsākts 

18 

Madona 
Madonas pilsētas 1. vidusskolas infrastruktūras uzlabošana 

izglītojamiem ar funkcionālajiem traucējumiem 
98 633 2009. jūlijs - 12.2010. 

Uzsākts 

19 Madona Izglītības iestāţu informatizācija 178 873 04.01.2010. – 30.06.2011. Uzsākts 

20 

Madona 
Madonas pilsētas PII "Saulīte" rekonstrukcija (ERAF 

Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūras projekts)   
348 268 06.03.2009. - 01.09.2011. 

Uzsākts 

21 
Madona Madonas pilsētas PII "Saulīte" un "Priedīte" rekonstrukcija  1 100 000 2009. jūlijs - 09.2011. 

Uzsākts 

22 
Madona 

Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija (ERAF Pilsētvides projekts) - I 

kārta 
1 612 727 23.03.2009. - 30.09.2011. 

Uzsākts 

23 
Madona 

Energoefektivitātes paaugstināšana Madonas novada izglītības un 

pašvaldības iestāţu ēkās 
2 121 464 

2009. septembris - 2010. 

augusts Uzsākts 

24 
Madona 

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku 

ekvivalentu lielāku par 2000 
10 506 908 30.10.2008.- 30.10.2012. 

Uzsākts 

25 

Mārciena 
„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas rajona Mārcienas 

pagasta izgāztuves „Sūľi” rekultivācija” (KF projekts) 
29 694 21.01.2009. - 15.07.2010. 

Uzsākts 

26 Mārciena Ģimenes atbalsta centrs Mārcienā 91 620 10.12.2009.-.10.12.2010. Uzsākts 

27 
Mētriena 

Gājēju celiľa ar apgaismojumu izbūve Mētrienas sporta zāles 

vienkāršotā rekonstrukcija (LAD projekts) 
98 257 18.03.2009. -30.12.2011. 

Uzsākts 
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28 
Ošupe 

Aktīvās atpūtas centra izveide daļēji rekonstruējot Degumnieku 

pamatskolas ēku un izbūvējot baseinu" 
71 211 01.04.2009. - 31.12.2009. 

Uzsākts 

29 

Prauliena 
„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas rajona Praulienas 

pagasta izgāztuves „Jurupe” rekultivācija” (KF projekts) 
7 200 21.01.2009. - 15.07.2010. 

Uzsākts 

30 

Prauliena 
„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas rajona Praulienas 

pagasta izgāztuves „Silnieki” rekultivācija” (KF projekts) 
11 845 21.01.2009. - 15.07.2010. 

Uzsākts 

31 

Prauliena 
„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas rajona Praulienas 

pagasta izgāztuves „Ienāškalniľš” rekultivācija” (KF projekts) 
14 367 21.01.2009. - 15.07.2010. 

Uzsākts 

32 Prauliena Saikavas tautas nama rekonstrukcija (LAD projekts) 165 200 01.05.2009. - 28.02.2010. Uzsākts 

33 Vestiena Jāľa Ilstera Dārza izveide (LAD projekts) 81 796 08.04.2009. - 30.11.2010. Uzsākts 
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6. KULTŪRAS DARBS 

 

       2009.gads Latvijā iezīmējās ar teritoriālās reformas īstenošanu, kas ietekmēja arī kultūras nozari 

Madonas novada teritorijā. Reformas rezultātā tika izstrādāts jauns Madonas novada kultūras darba 

organizācijas modelis. Kā mērķis tika uzstādīts līdzsvarots, kvalitatīvu kultūras pakalpojumu 

pieejamības nodrošinājums visiem novada iedzīvotājiem. Madonas novada kultūras darbu vada, 

koordinē un pārrauga novada kultūras darba organizators.  

    

  Kultūras infrastruktūra: 

 14 kultūras/tautas nami (ar 2 filiālēm) 

 Filiāle kinoteātris “Vidzeme” 

 24 bibliotēkas 

 2 muzeji 

 Daudzfunkcionālā halle 

     

  2009.gadā uzsākta Madonas kultūras nama 2.kārtas rekonstrukcija ,kuras provizoriskās 

izmaksa ir 830977 Ls. Pēc rekonstrukcijas projekta realizēšanas Madonas kultūras nama 

jaunajā piebūvē ar mēģinājumu un nodarbību telpām tiks nodrošināti pilsētas pašdarbības 

kolektīvi un pulciľi, kā arī jaunas telpas iegūs Madonas novada dzimtsarakstu nodaļa. Šajā 

gadā uzsākta arī Praulienas pagasta Saikavas tautas nama rekonstrukcija, kuras provizoriskās 

izmaksas ir 165200 Ls. Pēc vienkāršotās renovācijas durvis ir vēris atjaunotais Mētrienas 

tautas nams. 

2009.gadā tika realizēts Madonas daudzfunkcionālās halles akustikas uzlabošanas 

projekts, kas ļauj šo ēku pilnvērtīgi izmantot lielu koncertu organizēšanai. 

 

Cilvēkresursi: (administratīvais personāls) 

 Madonas novada kultūras darba organizators - 1 

 Kultūras / tautas namu direktori – 9, tautas namu vadītāji - 2 

 Kultūras darba organizatori - 4 

 Mākslinieciskās daļas vadītāji – 2 

 Kultūras metodiķis – 1 

 Kultūras, atpūtas un kino pasākumu organizatori – 3 

 Bibliotēku vadītāji - 24 

 Muzeja vadītāji – 1 

 Citi (noformēšanas māksl., novadpētn.) – 7 

 

Pašdarbības kolektīvi Madonas novadā: 

 

 20 deju kolektīvi; 

 13 vokālie ansambļi; 

 5 vokāli instrumentālie ansambļi 

 14 dramatiskie kolektīvi un amatieru teātri; 

 7 kori  

 7 lietišķās mākslas kolektīvi un pulciľi 

 1 pūtēju orķestris 
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 2 folkloras kopas 

 4 dāmu deju grupas 

 14 citi kolektīvi 

        

2009.gada septembrī Latvijā tika pārtraukta valsts mērķdotāciju piešķiršana tautas 

mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai ,pilnībā to atstājot pašvaldības pārziľā. Madonas 

novadā tika izstrādāta vienota algu sistēma gan kultūras darbā strādājošiem 

administratīvajiem darbiniekiem, gan pašdarbības kolektīvu vadītājiem, kā arī izstrādāts 

vienotais kultūras pasākumu budţets. 

       

2009.gadā Madonas pilsētas kultūras namā: 

Kopējais norišu skaits 345 , apmeklētāju skaits 58798, 

Maksas norišu skaits 196 , apmeklētāju skaits 20682, 

Bezmaksas norišu skaits 149 , apmeklētāju skaits 38116. 

 

Kultūras namā aktīvi strādā 34 kolektīvi ,kuri nodrošina valsts un latviešu tradicionālo 

svētku norises pilsētā , veido pastāvīgas koncertprogrammas, kā arī aktīvi koncertē mūsu 

novadā un ārpus tā. Kolektīvi piedalās novada un republikas rīkotajās skatēs un konkursos , 

gūstot labus sasniegumus . Īpaši jāatzīmē kinoteātra darbs , kur kino seansi notiek regulāri 2 x 

nedēļā un ir izveidojies par vēl vienu ļoti iecienītu jauniešu atpūtas vietu pilsētā. 

2009.gadā Madonas novadā notikuši daudz un daţādi kultūras pasākumi gan Latvijas 

Nacionālā teātra viesizrādes ,gan operas koncerti. Pie mums jau tradicionāli ar koncertu 

viesojies populārais pianists Vestards Šimkus .Sarkaľu pagasta Biksērē vairāk kā 2000 

cilvēku apmeklējuši 2. Uguns skulptūru festivālu. Populārās mūzikas cienītāji apmeklējuši 

savu iemīļoto mākslinieku koncertus. Arī novada pašdarbības kolektīvi aktīvi koncertējuši un 

priecējuši skatītājus gan mūsu novadā ,gan ārpus tā robeţām. 

 

Kultūras pasākumi pagastu pārvaldēs: 

Bērzaunes pagasts 

Norišu skaits pavisam (koncerti, pasākumi, balles u.c.): 171, t.sk.: 

- maksas norišu skaits:  6 

- bezmaksas norišu skaits: 165 

Apmeklētāju skaits pavisam: 8762, t.sk.: 

- maksas pasākumu apmeklētāju skaits:  478 

- bezmaksas pasākumu apmeklētāju skaits: 8284 

Kopējais izbraukuma norišu skaits: 29 

 

Sarkaņu pagasts  

Norišu skaits pavisam - 69 , t.sk.: 

- 24 balles,  

- 14 koncerti 

- 31 cita satura pasākumi (ietverot gan izglītojošo, gan izklaides, gan informatīvo sfēru) 

- maksas norišu skaits - 18 

- bezmaksas norišu skaits - 51. 

Gada laikā pasākumus apmeklējuši apmēram 13 800 iedzīvotāju. 
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Ošupes pagasts 

Norišu skaits pavisam – 44, t.sk.: 

- maksas norišu skaits: 13 (balles un koncerti ar viesmākslinieku pašu biļetēm); 

- bezmaksas norišu skaits: 31 

 Aptuvenais apmeklētāju skaits -4048. 

 

Dzelzavas pagasts 

Norišu skaits pavisam – 48, t.sk.: 

- maksas norišu skaits - 11 

- bezmaksas norišu skaits - 37 

Norišu apmeklētāju skaits – 4441, t.sk.: 

- maksas norišu apmeklētāju skaits- 961 

- bezmaksas norišu apmeklētāju skaits - 3480 

 

 

Praulienas pagasts 

Norišu skaits pavisam – 42, t.sk.: 

- maksas norišu skaits - 8 

- bezmaksas norišu skaits - 34 

Norišu apmeklētāju skaits – 2380 

 

Mētrienas pagasts 

Norišu skaits pavisam – 46, t.sk.: 

- maksas norišu skaits - 22 

- bezmaksas norišu skaits - 44 

Norišu apmeklētāju skaits – 2940 

 

Lazdonas pagasts 

Norišu skaits pavisam – 22 (visas bezmaksas) 

Norišu apmeklētāju skaits – 875 

 

Liezēres pagasts 

Norišu skaits pavisam – 17, t.sk.: 

- maksas norišu skaits - 7 

- bezmaksas norišu skaits - 10 

Norišu apmeklētāju skaits – 1400 

 

Mārcienas pagasts 

Norišu skaits pavisam – 21, t.sk.: 

- maksas norišu skaits - 5 

- bezmaksas norišu skaits - 16 

Norišu apmeklētāju skaits – 500 
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Ļaudonas pagasts 

Norišu skaits pavisam – 28, t.sk.: 

- maksas norišu skaits - 12 

- bezmaksas norišu skaits – 16 

Norišu apmeklētāju skaits – 2900 

 

Vestienas pagasts. 

Norišu skaits pavisam – 23, t.sk.: 

- maksas norišu skaits – 4 (t.sk. 2 par ziedojumiem) 

- bezmaksas norišu skaits – 19 

Norišu apmeklētāju skaits – 1350 

 

Kalsnavas pagasts 

2009. gada organizētie pasākumu statistika:  

 

Bezmaksas koncerti 17 Vidēji- 60 apmeklētāji vienā koncertā 

Maksas pasākumi 4 Vidēji- 80 apmeklētāji vienā pasākumā 

Balles 9 Vid. 80 apmeklētāji vienā ballē 

Daţādi pasākumi 18 Vid. 40 apmeklētāji vienā pasākumā 

Pašdarbnieku Izbraukuma koncerti  15  

Organizētie izbraukumi uz kultūras pasākumiem 4  

Izstādes 8  

 

 

 

Madonas novada bibliotēka 

 

2009. gadā Madonas novada bibliotēkas krājums bija 61880 fiziskās vienības. Reģistrēti 

3070 lietotāji, tajā skaitā, 1370 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem, 60573 apmeklējumi, tajā 

skaitā, 20535 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem, dienas vidējais apmeklējums – 242. 

Izsniegums – 162972. Salīdzinoši ar 2008. gadu lietotāju skaits pieaudzis par 10%, 

izsniegums par 4%. Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju 53, apmeklējumu skaits uz vienu 

lasītāju – 20. Krājuma apgrozība 2,6. Dokumentu skaits uz vienu lasītāju 20, sniegtas 9144 

uzziľas, konsultācijas un individuālās apmācības.2009. gadā Madonas novada bibliotēkā 

organizēti 119 tematiski pasākumi un bibliotēku popularizējošas aktivitātes, 92 izstādes, 

literatūras skates. 

 

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs 

       2009. gada 20. septembrī Madonas novadpētniecības un mākslas muzejam apritēja 65 

gadi. Muzeja galvenais mērķis (misija) ir vākt, glabāt, pētīt un popularizēt materiālās un 

nemateriālās kultūras vērtības Madonas novadā, sekmēt to izmantošanu sabiedrības 

izglītošanai un attīstībai, lai celtu vietējo iedzīvotāju pašapziľu un izpratni par Madonas 

novada vēsturi un tā īpašo devumu nacionālās kultūras attīstībā, lai sekmētu novada resursu 

izmantošanu tūrisma industrijā un muzejiskiem līdzekļiem uzturētu aktīvu dialogu ar novada 

iedzīvotājiem un viesiem. 
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 Muzeja krājumu uz 31.12.2009.g. veido 123390 vienības, t. sk. pamatkrājumā 83963 

vienības, jauniegūtas 1627 vienības, galvenais krājuma papildināšanas avots pārskata periodā 

ir privātpersonu dāvinājumi. Jauniegūto krājuma priekšmetu pieaugumu veicinājusi muzeja 

atpazīstamība, aktivitātes un sabiedrības uzticība.  

   

2009. gadā iegūtā pamatkrājuma sistematizācija pa nodaļām 

            Priekšmetu grupa Iegūto vienību skaits 

Glezniecība 9 

Grafika 3 

Tēlniecība - 

Lietišķā māksla 4 

Etnogrāfija un                           Tekstīlijas                                   

sadzīves priekšmeti                   Priekšmeti 

49 

18 

Numismātika 11 

Arheoloģija 184 

Foto 268 

Dokumenti 193 

Pārējie 277 

Kopā 1016 

 

 

Lai veicinātu muzeja neeksponētās daļas pieejamību un mūsdienīgu izmantošanu, muzejs 

iesaistījās projekta „Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs” realizēšanā, kas paredz vienotā 

elektroniskā sistēmā apkopot Latvijas muzejos esošos vērtības. Pārskata periodā digitalizētas 

3003 krājuma vienības, kopā katalogā pieejamas 5965 Madonas muzeja vienības, kas ir 4,8% 

no krājuma kopskaita. Digitalizēto muzeja krājuma daļu aktīvi izmanto pētnieki, citu muzeju 

speciālisti un skolēni. 2009.g. muzejs noslēdza līgumu par līdzdalību projektā ATHENA, kas 

ir Eiropas valstu kopīgs projekts un tiek īstenots Eiropas Kopienas programmas digitālā satura 

pieejamības veicināšanai un dos iespēju ar mūsu muzeja digitalizēto krājuma daļu iepazīties 

daudzu pasaules valstu iedzīvotājiem.  

Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja paspārnē aktīvi darbojas muzeja izstāţu 

zāles, kurās Madonas novada iedzīvotāji un viesi var apskatīt jaunākās un aktuālākās izstādes. 
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7. IZGLĪTĪBAS DARBS 

 

 2009. gada aktivitātes realizētas ar mērķi saglabāt izglītības iestāţu mācību procesa 

kvalitāti samazināta finansējuma apstākļos. Daudz laika veltīts informācijas vākšanai, 

aprēķinu veikšanai un plānošanai skolu darbības nodrošināšanai atbilstoši finansēšanas 

modelim „Nauda seko skolēnam”.  

 Izveidojoties Madonas novada pašvaldībai 2009.gada 1.jūlijā, aktuāls bija jautājums 

par pašvaldības izglītības funkcijas administrēšanu un īstenošanu, izglītības iestāţu 

pārreģistrāciju, izglītības programmu licenču un akreditācijas lapu nomaiľu. Laikā no 

2009.gada 1.jūlija līdz gada beigām novada pašvaldības funkcijas izglītības jomā nodrošināja 

gan Madonas rajona padomes Izglītības pārvaldes speciālisti, gan Madonas novada 

pašvaldības speciālists izglītības jautājumos. Līdztekus Izglītības pārvaldes speciālisti veica 

arī metodisko darbu bijušajā Madonas rajona teritorijā - Cesvaines, Lubānas, Ērgļu un 

Varakļānu novadā.  

 Īstenojot teritoriālo reformu, Madonas novadā ir 33 pašvaldības izglītības iestādes: 5 

vidusskolas (t.sk. Valsts ģimnāzija un vakarskola), 14 pamatskolas (t.sk. 1 speciālā 

internātpamatskola), 10 pirmsskolas izglītības iestādes (pie 5 pamatskolām atrodas arī 

pirmsskolas izglītības grupas), 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes – mūzikas skola, 

mākslas skola un bērnu un jaunatnes sporta skola, kā arī ir bērnu un jauniešu centrs. Madonas 

novada pašvaldības teritorijā atrodas arī Barkavas arodvidusskola.  

Paveiktais: apkopoti 462 skolotāju iesniegumi valsts finansētajiem tālākizglītības 

kursiem, iedalītas 228 vietas kursu grupās. Divām valsts finansētajām kursu grupām 

nodarbības organizētas Madonā. Ar Madonas rajona padomes finansējumu noorganizēti kursi 

48 pirmsskolas izglītības iestāţu skolotāju palīgiem, 45 pirmsskolas izglītības skolotājiem. 

Apkopotas 5 novadu pedagogu tālākizglītības vajadzības 2010. gadam, izveidoti pedagogu 

saraksti pa mācāmajiem priekšmetiem un klašu grupām. 

 Noorganizēti 13 mācību semināri, 6 pieredzes apmaiľas semināri rajona skolās daţādu 

mācību priekšmetu skolotājiem, 4 metodiskās dienas pirmsskolas skolotājiem par fiziskās 

attīstības jautājumiem, rotaļu procesa, bērnu brīvo brīţu organizāciju, seminārs bāriľtiesu 

darbiniekiem, semināri skolēnu pašpārvaldēm, 2 jauniešu iniciatīvu centru vadītāju un 

darbinieku pieredzes apmaiľas semināri. Kopā ar Madonas Valsts ģimnāziju noorganizēta 

metodiskā diena „Skolēnu pētniecisko darbu vadītāju kompetenču pilnveide pamatizglītībā”. 

Notikuši izglītojoši semināri izglītības iestāţu vadītājiem par aktuāliem mācību un 

audzināšanas darba organizācijas un vadības, saskarsmes psiholoģijas jautājumiem. Skolu 

direktoriem noorganizēts mācību brauciens uz Preiļu rajona izglītības iestādēm. 

 Tiek realizēts ESF projekts  „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai 

prioritārajos mācību priekšmetos”, kā arī 2009.gada novembrī tika uzsākts ESF projekts 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. 

Bērnu uzstāšanās prasmju nostiprināšanas nolūkā Barkavas pirmsskolas izglītības 

iestādē sadarbībā ar pagasta kultūras darbiniekiem noorganizēts pasākums „Jampadracis 09” 

ar 14 iestāţu 87 bērnu piedalīšanos. Noorganizēta konference „Mēs - Latvijas nākotnei” ( 

piedalījās 83 pirmsskolas izglītības iestāţu pedagogi). 

 Iekļaujošās izglītības problēmu risināšanai sniegts atbalsts pedagogiem, bērnu 

vecākiem par bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšanu mācību procesā. 

 Sekmējot darbu ar talantīgajiem skolēniem, noorganizētas 30 rajona mācību 

priekšmetu olimpiādes, 2 skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences, sadarbībā ar 

Teiču dabas rezervāta darbiniekiem noorganizēta Vidzemes novada olimpiāde ģeogrāfijā 9. 

klašu skolēniem. Noorganizēts valsts olimpiāţu uzvarētāju apbalvošanas pasākums. 

 Noorganizēts rajona aktīvo jauniešu kongress, kurā ievēlēta Madonas rajona jauniešu 

dome, apstiprināts nolikums. Notikušas 15 domes sēdes, darba grupu sanāksmes, domes un 

vidusskolu pašpārvalţu vadītāju un vietnieku seminārs. Madonas rajona jauniešu dome 
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realizējusi projektu „Kolhozs „Cerība 09””, kura ietvaros organizētā domrakstu konkursa 30 

labākajiem no 73 dalībniekiem tika piedāvāta iespēja piedalīties 2 dienu izglītojošā pasākumā 

lauku mājās ”Cērmauškas”. Noticis jauniešu domes organizēts labdarības pasākums Madonas 

pansionātā. Rajona jauniešu pašaudzināšanas programmas Award dalībnieki piedalījušies 

Award vasaras skolā Mazsalacā, brīvprātīgi veikuši daţādus pienākumus vasaras nometnēs un 

sadraudzības dienās. Pārstāvētas bērna tiesības Madonas rajona tiesā. Organizēts un finansēts 

jauniešu iniciatīvu atbalsta projektu konkurss rajonā, atbalstīti 12 projekti (kopējais 

finansējums LVL 1780,00 ). 

Koordinēta pulkveţa Oskara Kalpaka piemiľas pasākumu organizēšana rajonā.  

Organizēts un finansēts Madonas rajona pieaugušo izglītības programmu projektu 

konkurss, atbalstīti 33 projekti (kopējais finansējums LVL 5340,00). Organizēti semināri 

pašvaldību darbiniekiem, novadu iedzīvotājiem. 

Noorganizēts Madonas rajona skolēnu – mācību priekšmetu olimpiāţu, konkursu un 

sporta sacensību laureātu brauciens uz Vaijes pagastu Vācijā. 

Nodrošināta Vaijes skolēnu delegācijas uzľemšana Madonas rajonā (izmitināšana, 

programmas izstrāde, realizācija). 

Veikta valsts izglītības informācijas sistēmas administrēšana Madonas rajona 

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

audzēkľu datu bāzes pārbaude, pedagogu tarifikāciju veidošana, statistikas pārskatu izveide – 

skolu konsultēšana u. c.). 

Nodrošināta skolu stingrās uzskaites dokumentācijas izsniegšana, uzglabāšana, 

atskaites sagatavošana. 

Organizēta Madonas rajona padomes pedagoģiski medicīniskās komisijas, un vēlāk 

Madonas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbība. 

Uzsākta organizatoriskā gatavošanās X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju 

svētkiem. 
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8. SPORTA DZĪVE 

 

 2009.gadā ir izveidota Madonas novada sporta darbības struktūra, novada sporta darbu 

koordinē un vada sporta darba organizators ,bet katrā pašvaldības pārvaldē ir sporta darba 

organizators, kura pienākumos ietilpst pasākumu kalendārā plāna sastādīšana, sporta 

pasākumu organizēšana, iedzīvotāju iesaistīšana sporta būvju izmantošanā esošajā teritorijā, 

organizēt pašvaldību iedzīvotāju un komandu piedalīšanos centralizētajos sporta pasākumos. 

 2009.gadā notikuši 24 čempionāti daţādos sporta veidos, kuros piedalījušies 2486 

dalībnieku, kā populārākos var minēt florbolu, volejbolu, ielu basketbolu, futbolu, 

orientēšanās sportu, makšķerēšanu, šaušanu un distanču slēpošanu. 

 Pašvaldību sporta bāzēs notikušas 14 valsts un starptautiska mēroga sacensības 

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

autosportā, BMX riteľbraukšanā, kuras atbalstīja pašvaldība gan organizatoriski, gan 

finansiāli – piemēram, Latvijas čempionāts enduro krosā, Latvijas čempionāti biatlonā un 

distanču slēpošanā, Latvijas kausa izcīľa šaušanā, Latvijas čempionāts florbolā, Latvijas 

Amatieru līga basketbolā, Ziemeļaustrumu reģionālā līga futbolā, Latvijas čempionāts 

rallijsprintā – 2009, Latvijas sporta veterānu 46.sporta spēļu finālsacensības distanču 

slēpošanā.  

 2009.gadā pašvaldība ir sniegusi finansiālu atbalstu 18 Latvijas pieaugušo, junioru un 

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

distanču slēpošanā, veterānu sportā , kuri piedalījās Pasaules un Eiropas sacensībās, kā arī 

sporta spēļu komandām , kuras piedalās valsts mēroga sacensībās florbolā, basketbolā, 

futbolā, volejbolā. 

 2009.gada jūnijā notika Latvijas Jaunatnes 3.Vasaras Olimpiāde, kurā piedalījās arī 

pašvaldības komanda izcīnot 2 zelta medaļas un 1 bronzas medaļu. 

 2009.gadā pabeigta Madonas pilsētas sporta centra būvniecība. Sporta centrā var 

nodarboties ar volejbolu, basketbolu, futbolu, florbolu, rokasbumbu, vieglatlētiku. Sporta 

centrā ir 60 metru skrejceļš ar četriem celiľiem un tāllēkšanas bedri, ir iespējams nodarboties 

ar augstlēkšanu un barjerskriešanu. Sporta centrā ir arī fitnesa zāle, aerobikas zāle, 50 metru 

šautuve un klinšu kāpēju siena ar 3 metru pārkari. 

 Madonas pilsētas stadionā pabeigta skatītāju sēdvietu rekonstrukcija, kas pēc 

veiktajiem darbiem paredz 386 sēdvietas. 

 2009.gada rudenī Kalsnavas pašvaldībā tika atklāts mūsdienīgākais sporta stadions 

mūsu novadā. Stadionā ir sintētiskais segums 333 metru garumā, kur vasarā varēs rīkot 

novada sacensības vieglatlētikā, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. 

 Sadarbībā ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centru, jau 

16.reizi notikušas Latvijas Valsts pirmā virspavēlnieka Oskara Kalpaka piemiľas sacensības 

militarizētajās stafetēs, kurās piedalījās 456 dalībnieki. 

 2009.gadā pašvaldība par piešķirtajiem finanšu līdzekļiem “Smeceres sila slēpošanas 

un biatlona sporta bāze” attīstībai, tiek veikta transporta stāvlaukuma daļēja rekonstrukcija, 

rollerslēpošanas asfaltētā apļa 2,6 km garumā izbūve un turpinās sacensību dalībnieku 5. 

dzīvojamo māju celtniecība.  

Sporta bāzes teritorijā 2009.gada vasarā ekspluatācijā tika nodota BMX trase, kura pēc 

sportistu viedokļa tika ierindota starp trīs labākajām Latvijā. 
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9. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 

 

Līdz 1. jūlijam, kad Latvijā notika teritoriālā reforma, Madonas novadu veidojošās 

pašvaldības pastāvēja atsevišķi, un arī atsevišķi organizēja un sniedza savas administratīvās 

teritorijas iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Katrai pašvaldībai bija 

sava normatīvo aktu bāze, savi darbinieki, sava pieeja nozares darba organizēšanā. Arī 

finansējums sociālajai palīdzībai un pakalpojumiem paredzēts savas pašvaldības budţetā. 

Trijām no bijušā Madonas rajona pašvaldībām bija savi pansionāti – Barkavā, Dzelzavā, 

Ļaudonā. Madonas rajona pašvaldības pārvaldībā bija divi pansionāti – Madonā un Ērgļos. 

Saskaľā ar novada izveides plānu 2009. gada 1.augustā ar Madonas novada domes 

lēmumu tika izveidots un darbu uzsāka Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests. Par tā 

vadītāju dome apstiprināja līdzšinējo Madonas pilsētas sociālā dienesta vadītāju Gundaru 

Riekstiľu. Tā ir vienota pašvaldības iestāde, kura sniedz sociālo palīdzību un sociālos 

pakalpojumus visā Madonas novada teritorijā. Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 

sniegšanai tika izstrādāta vienota normatīvo aktu bāze. Tā nodrošina iedzīvotājiem vienādu 

iespēju saľemt nepieciešamos sociālos pakalpojumu un sociālo palīdzību visām novadā, pēc 

iespējas tuvāk katra iedzīvotāja dzīvesvietai. 

Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta administratīvais centrs atrodas Madonā, 

Parka ielā 4. Ēkā, kurā līdz šim darbojās Madonas pilsētas sociālais dienests. Pēc reformas 

Madonas pilsētas sociālā dienesta vairs nav, bet Madonas pilsētas iedzīvotājus apkalpo 

novada pašvaldības Sociālais dienests. 

Arī pārējās četrpadsmit pagastu teritorijās nav vairs savu sociālo dienestu vai sociālo 

darbinieki, bet katra pagasta teritorijas iedzīvotājus apkalpo Madonas novada pašvaldības 

Sociālā dienesta sociālie darbinieki, kuru darba vieta sadarbībā ar vietējām pagastu pārvaldēm 

tiek nodrošināta pagasta pārvaldē, tādejādi padarot sociālo palīdzību un sociālos 

pakalpojumus maksimāli tuvu pieejamus iedzīvotāju dzīves vietai. Nevienam lauku teritorijas 

iedzīvotājam pēc nepieciešamās sociālās palīdzības nav jādodas tālāk par sava pagasta 

pārvaldi. 

Pēc teritoriālās reformas Madonas novada pašvaldības pārvaldībā nonāca arī četri 

pansionāti. Barkavas, Dzelzavas, Ļaudonas un Madonas pansionāti. Tiešā veidā tie ir padoti 

pagastu pārvaldēm, bet to metodisko vadību nodrošina Sociālais dienests. 

Saskaľā ar Madonas novada izveides plānu taupot līdzekļus un nepalielinot 

administratīvos resursus, netika veidotas vēl kādas īpašas nozari pārraugošas novada mēroga 

iestādes vai struktūras pašvaldības pārvaldē. Nozares darba organizēšana un administrēšana 

Madonas novadā arī ir Sociālā dienesta uzdevums. 

Bez sociālā dienesta vadītāja strādā lietvedis, trīs vecākie sociālie darbinieki, no kuriem 

viens pārrauga sociālās aprūpes jautājumus, t.sk. pansionātu darbu, viens pārrauga sociālo 

darbu un viens pārrauga sociālo darbinieku darbu lauku pārvaldēs. Madonā strādā pieci 

sociālā darba speciālisti un viens sociālais pedagogs. Laukos strādā 14 sociālie darbinieki. 

Madonas pilsētā un daţos pagastos strādā arī aprūpētāji, kas sniedz aprūpes mājās 

pakalpojumu. 

Visi Sociālā dienesta darbinieki ir ieguvuši atbilstošu profesionālo izglītību vai arī turpina 

to iegūt augstākajās mācību iestādēs. 

Sociālais dienests turpina sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, kuras ir 

ieinteresētas iedzīvotāju sociālo vajadzību apmierināšanā. 
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Novada sociālā dienesta struktūras shēma 

 

 

 

 

2009. gadā Madonas novada pašvaldība pamatā piešķīra šādus sociālos pabalstus: 

 pabalsts GMI nodrošināšanai; 

 dzīvokļa pabalsts; 

 pabalsts ārkārtas situācijās; 

 pabalsts veselības uzlabošanai, ārstniecībai un rehabilitācijai; 

 pabalsts skolas sākšanai; 

 pabalsts mācībām profesionālajās mācību iestādēs; 

 pabalsts daţādu ar izglītības iegūšanu saistītu izdevumu segšanai; 

 pabalsts brīvpusdienām skolās un atbrīvojumam no uztura maksas pašvaldības bērnu 

dārzos; 

 pabalsti, kas saistīti ar bērnu ārpusģimenes aprūpi; 

 humānā palīdzība; 

 „Zupas virtuve”. 

2009. gadā Madonas novada pašvaldībā varēja saľemt šādu pašvaldības sociālā dienesta 

sniegtus sociālos pakalpojumus: 
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 sociālā darbinieka darbs – sevī ietver sociālo darbu ar klientu un viľa ģimeni. 

Madonas novada pašvaldības Sociālajā dienestā var saľemt kā pakalpojumu 

speciālista ģimenes ar bērniem un bērniem atbalstam un sociālā pedagoga darbu, kā 

ar psihosociālu atbalstu vispār; 

 psihosociāls atbalsts; 

 sociālā rehabilitētāja; 

 tehniskie palīglīdzekļi; 

 sociālā rehabilitācija dzīves vietā; 

 „Dienas centrs” (sadarbībā ar sabiedriskajām organizācijām); 

 dušas; 

 frizieris (sadarbībā ar privātu iniciatīvu); 

 veļas mazgāšana (sadarbībā ar Invalīdu biedrību); 

 kurpnieka pakalpojumi (sadarbībā ar Invalīdu biedrību); 

 galdnieka pakalpojumi (sadarbībā ar Invalīdu biedrību); 

 atbalsta grupa līdzatkarīgajiem (sadarbībā ar anonīmajiem līdzatkarīgajiem); 

 atbalsta grupa alkoholiķiem (sadarbībā ar AA); 

 atbalsta grupa invalīdiem (sadarbībā ar sabiedrisko organizāciju „Stūrakmens”); 

 veselības vingrošana (sadarbībā ar Pensionāru biedrību); u.c. 

 atbalsta grupa audţu vecākiem. 

Pakalpojumi, kuru saľemšanu 2009. gadā organizē Madonas novada pašvaldības Sociālais 

dienests, bet sniegti tika citur: 

 sociālā aprūpe ilgstošas aprūpes institūcijā – pansionātos; 

 sociālā rehabilitācija valsts apmaksātā sociālās rehabilitācijas institūcijā - sanatorijā; 

 sociālā rehabilitācija ar atkarībām sirgstošiem bērniem, jauniešiem un pieaugušiem; 

 profesionālā rehabilitācija; 

 ievietošana krīzes centros, bērnu namos u.c.; 

 rehabilitācija no vardarbības cietušiem bērniem un ģimenēm; 

 ārpusģimenes aprūpe. 

2009. gada statistika: 

 

Izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem kopā (Ls): 778043 

t.sk. 

Sociālajiem pakalpojumiem un soc. palīdzībai (Ls): 601293 

Sociālā dienesta darbības uzturēšanai (Ls): 171568 

Citi atbalsta pasākumi (Ls) 5182 
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Pašvaldības sociālā palīdzība 2009. gadā. 

Palīdzības veids 
Summa 

(Ls) 

Skaits 

Sociālie pabalsti kopā 264908 2936 personas 

GMI pabalsts 89742 389 ģimenes 

Vienreizējie pabalsti ārkārtas gadījumos 1226 196 personas 

Pārējie sociālie pabalsti 162904 2235 personas 

t.sk.   

ēdināšana 8005 145 per./ 79 ģim. 

brīvpusdienas skolās un bērnudārzos 45622 594 personas 

dzīvokļu pabalsti 36173 1142 per./ 519 ģim. 

pabalsti medicīnas pabalstu apmaksai 26972 613 personas 

pabalsti izglītībai 13782 381 per./ 321 ģim. 

pabalsti transporta pakalpojumiem 4062 112 per./ 84 ģim. 

pabalsti audţu ģimenēm 2160 2 

bāreľiem patstāvīgas dzīves uzsākšanai 8382 33 personas 

sodu izcietušām personām 200 7 

pabalsti citiem mērķiem 17546 503 per./ 375 ģim. 
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10. DZIMTSARAKSTU NODAĻAS DARBS 

 

 

Ar 2009. gada 1. novembri izveidota Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa. Iedzīvotājus 

apkalpo nodaļas 3 darbinieces - vadītāja Vineta Lamberte, vietniece Līga Calmāne un 

speciāliste Iveta Škapare. 

2009.gadā Madonas novadā reģistrēti: 

- 215 jaundzimušie; 

- 74 laulības; 

- 391 miršanas gadījums.  

Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas 254 atkārtotas apliecības - 196 dzimšanas, 27 miršanas 

un 31 laulības apliecības. Sagatavotas un izsniegtas 173 izziľas un izraksti no civilstāvokļu 

aktu reģistriem, izdarītas 77 atzīmes par laulības šķiršanu, kā arī  izdarīti 29 labojumi un 

papildinājumi  daţādos civilstāvokļa aktu reģistros. Dzimtsarakstu nodaļa izskatījusi 6 vārda, 

uzvārda maiľas iesniegumus. 

 

 

Rādītāji 

 

 

Uz 01.01.2009. 

 

Uz 31.12.2009. 

Iedzīvotāju skaits 28 139 27 878 

t.sk. vīrieši 13 329 47,4% 13 208 47,4% 

t.sk. sievietes 14 810 52,6% 14 670 52,6% 

 

Iedzīvotāji līdz darbspējas vecumam (līdz 15 g.) 3841 13,6 % 3663 13,1 % 

Iedzīvotāji darbspējas vecumā (15 - 62 g.) 18 586 66,1 % 18 533 66,5 % 

Iedzīvotāji pēc darbspējas vecuma (virs 62 g.) 5712 20,3 % 5682  20,4 % 

 

LR pilsoľi 26 659 94,8 % 26 478 95,0 % 

LR nepilsoľi 1389 4,9 % 1319  4,7 % 

Citu valstu pilsoľi 91 0,3 % 81  0,3 % 

 

 

Gads Iedzīvotāju skaits gada sākumā 

Demogrāfiskā situācija 

Dzimušo 

skaits 

Mirušo 

skaits 
Starpība 

2009 28 139  

215 

 

391 

 

-176 Vīr. 13 329 (47,4 %) 

Siev. 14 810 (52,6 %) 
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Dzimstība 

Līdz kopējas nodaļas izveidošanai Madonas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 88 

bērniľi, pagastos 113 jaundzimušie. Novada Dzimtsarakstu nodaļā 2 mēnešu laikā reģistrēti 

14 jaundzimušie. Kopā 2009.gadā Madonas novadā reģistrēti 215 bērniľi – 111 zēni un 104 

meitenes. 

Visvairāk jaundzimušo 2009.gadā reģistrēti Madonas pilsētā - 88, Ļaudonas pagastā – 14, 

Dzelzavas, Kalsnavas un Ošupes pagastā – katrā 12. Vismazāk Lazdonas un Mētrienas 

pagastā – 2 jaundzimušie katrā pagastā. 

Laulībā dzimuši 86 bērni (40%), atzīta paternitāte 116 bērniem (54%). Nav ieraksta 

dokumentos par bērna tēvu 13 bērniem (6%). 

Pirmie bērni dzimuši 100 māmiľām, otrie – 74 māmiľām, trešie – 25, ceturtie – 11, 

piektais – 4 māmiľām, sestais bērniľš -1 māmiľai. 

 

Laulība 

2009.gadā Madonas un pagastu Dzimtsarakstu nodaļās reģistrētas 61 laulības. Madonā 

noslēgtas 42 laulības, pagastos – 12. 13 laulības reģistrētas baznīcās – 9 katoļu baznīcās, 3 

pareizticīgo baznīcā, 1 luterāľu baznīcā. Savukārt novada Dzimtsarakstu nodaļā 2 mēnešu 

laikā laulībā devušies 7 pāri. Kopā pagājušajā gadā jā vārdu teikuši 74 pāri. 

Visvairāk laulību reģistrēts Madonas pilsētā, neviena laulība nav reģistrēta Aronas, 

Bērzaunes, Dzelzavas, Ļaudonas, Mētrienas, Ošupes un Vestienas pagastos. 

Pirmo reizi laulībā stājušies 56 vīrieši un 57 sievietes, otro reizi laulību reģistrējuši 16 

vīrieši un 17 sievietes, trešo reizi laulājušies 2 vīrieši. 

69 gadījumos ģimenes izvēlējušās uzvārdu pēc vīra, 2 gadījumos sievas savam uzvārdam 

pievienojušas vīra uzvārdu, 1 gadījumā savam uzvārdam pievienots laulātā uzvārds, bet 2 

gadījumos laulātie saglabājuši savus pirmslaulības uzvārdus. 

 

Mirstība 

2009.gadā Madonas novadā reģistrēts 391 miršanas gadījums. Miruši 186 vīrieši un 205 

sievietes.  

Madonas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 157 mirušie: 71 vīrietis un 86 sievietes, 

pagastu nodaļās – 186, tajā skaitā 89 vīrieši un 97 sievietes. Novada Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti 48 miršanas gadījumi – 26 vīrieši un 22 sievietes. 
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11. TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRA DARBĪBA 

 

 Darbs ar klientiem: 

 Tūrisma informācijas centra klientiem tika sniegta informācija par tūrisma 

piedāvājumu Madonas novadā un Latvijā, kā arī sniegtas atbildes uz cita veida 

apmeklētāju jautājumiem; 

 Gan tūrisma, gan cita veida informācijas pieprasījumu pa e-pastu,  telefonu, pastu 

apstrādāšana un atbilţu sagatavošana; 

 Sastādīti individuālie ceļojumu maršruti pa Madonas novadu un Latviju; 

 Sniegta informācija par autobusu, prāmju un avio reisu kustības grafikiem, biļešu 

cenām un rezervēšanas kārtību. 

 

Madonas novada tūrisma piedāvājuma popularizēšanai, tika veiktas sekojošas 

aktivitātes: 

1.) Izdoti un izplatīti informatīvie reklāmas materiāli: 

● “Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu apkārtnes tūrisma ceļvedis” 

(latviešu valodā, 20 000 eksemplāri); 

● “Reisefuhrer durch Kreis Madona” (angļu, vācu un krievu valodās, 10 000 

eksemplāri); 

● Tūrisma karte „Vidzeme” (latviešu, igauľu, lietuviešu, somu, franču, vācu un krievu 

valodās) – sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju; 

● Karte „Vidzeme” (latviešu, angļu, vācu un krievu valodās) – sadarbībā ar Tūrisma 

attīstības valsts aģentūru; 

● Buklets „Atpūta ziemā” (latviešu un krievu valodās, 5000 eksemplāri). 

2.) Noorganizētas ārvalstu tūrisma aģentūru un masu mediju informatīvās vizītes pa Madonas 

novadu: 

● Baltkrievijas ţurnālistu vizīte; 

● Maskavas (Krievija) ţurnālistu un tūrisma aģentūru vizīte; 

● Igaunijas radio „KUKU” pārstāvju vizīte; 

● Lietuvas tūrisma aģentūru vizīte. 

3.) Sagatavotas publikācijas par novada tūrisma piedāvājumu: 

● Latvijas avīzes grāmatai „25 labākās makšķerēšanas vietas Latvijā”; 

● Telefona grāmatai „Zaļās lapas”; 

● Ceļojumu ţurnālam „Čemodāns”; 

● Karšu izdevniecības Jāľa sēta kartei M 1: 100 000 „Madonas novads. Cesvaines 

novads. Ērgļu novads. Lubānas novads. Varakļānu novads. ”; 

● Asociācijas „Lauku ceļotāja” izdotajam katalogam „Ūdenstūrisma ceļvedis Latvijā”; 

● Asociācijas „Lauku ceļotāja” izdotajam ceļvedim „Latvijas dabasskatu karte”;  

● Ţurnālam „Tūrisms”. 

4.) Popularizēts novada tūrisma piedāvājums starptautiskajos tūrisma gadatirgos: 

● „Balttour 2009” Rīgā;  

● „Vivatour 2009” Viļľā; 

● „Vaijes pagasta uzľēmējdarbības izstādē 2009” Vācijā. 

5.) Sagatavoti un uzstādīti informatīvie stendi-kartes: 

● „Tūrisma piedāvājums Gaiziľkalna apkārtnē”(latviešu, angļu, vācu, krievu valodās, 

stendi atrodas Bērzaunes pagastā pie Gaiziľkalna); 

● „Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novadu tūrisma piedāvājums” un 

„Madonas tūrisma piedāvājums” (latviešu, angļu, vācu, krievu valodās, stendi atrodas 

Madonā, Saieta laukumā 1 un Skolas ielā 12). 
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6.) Sagatavota informācija par Madonas novada tūrisma piedāvājumu Tūrisma attīstības valsts 

aģentūras projektam „Redzi, Latvija runā”. 

 

Madonas novada tūrisma pakalpojumu kvalitātes celšanai, tika organizētas sekojošas 

aktivitātes: 

● Semināru cikls tūrisma uzľēmējiem un speciālistiem „Lauku sētas ainavas veidošana” 

(35 dalībnieki); 

● Tūrisma pakalpojumu sniedzēju 2 dienu pieredzes brauciens „Braucam sēļu kaimiľus 

lūkoties”; 

● Novada pašvaldību tūrisma speciālistu sanāksmes (notikušas 4 sanāksmes); 

● „Madonas reģiona tūrisma pakalpojumu sniedzēju klubiľa” sanāksmes (notikušas 6 

sanāksmes);  

● Noorganizēta aktīvās atpūtas tūrisma pakalpojumu sniedzēju dalība konferencē 

„Aktīvās atpūtas sporta centru mārketinga un attīstības iespējas Latvijā un Igaunijā”. 

Konference notika 20.-21.10.2009. Polvas pilsētā Igaunijā, no Madonas novada 

konferencē piedalījās 30 dalībnieki; 

● Noorganizēta tūrisma pakalpojumu sniedzēju dalība Vidzemes un Latgales reģionu 

apvienotajā tūrisma konferencē „Amatniecības piedāvājuma loma tūrisma attīstībā 

Vidzemē un Latgalē”. Konference notika 27.11.2009., no Madonas novada konferencē 

piedalījās 20 dalībnieki. 

 

Tūrisma nozares attīstības plānošanā, tika veiktas sekojošas aktivitātes: 

● Sagatavots nozares statistikas ziľojums par 2008. gadu; 

● Aptaujāti 200 tūristi daţādos Madonas novada tūrisma objektos un uz aptaujas 

rezultāta pamata, nodefinēta Madonas novada tūrisma galamērķa teritorij;. 

● Veikta aktuālākā tūrisma nozares informācijas apmaiľa starp uzľēmumiem, iestādēm 

un pašvaldībām; 

● Koordinēta Igaunijas-Latvijas pārrobeţu sadarbības programmas projektu „Ar velo pa 

Vidzemi un Dienvidigauniju” aktivitāšu ieviešana bijušā Madonas, Cesvaines un 

Ērgļu novados:  

- izstrādāti 4 velotūrisma maršruti „Ērgļu apkārtne”, „Madona un apkārtne”, 

„Gaiziľkalna apkārtne” un „Cesvaines apkārtne”; 

- sagatavotas 125 velo maršrutu marķējuma zīmju un to uzstādīšanas vietu 

tehniskie projekti; 

- sagatavota iepirkuma dokumentācija par velo novietľu izgatavošanu un 

uzstādīšana; 

- sagatavota informācija velotūrisma  ceļveţa „Tour De LatEst” izdošanai.  

 

 

 

 

 

Madonas novada pašvaldības izpilddirektors    Ā.Vilšķērsts
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Pielikumi 

Pielikums Nr.1 

Pašvaldības domes lēmums par 2009.gada finanšu pārskatu 
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Pielikums Nr.2 

Vadības ziņojums 

 
 

 



Madonas novada pašvaldības 2009.gada publiskais pārskats 42 
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Pielikums Nr.3 

Zvērināta revidenta atzinums par pašvaldības finanšu pārskatu 

 

 


