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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES  ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS Nr.3 

 

Madonā                        2011.gada  31.janvārī 

 

Sēde sasaukta plkst.13.00 

Sēdi slēdz plkst.21.00 

 

Sēdi vada – Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs CEĻAPĪTERS 

Protokolē – administratīvās nodaļas vadītāja Laima Liepiľa 

Piedalās – 

Deputāti: Andrejs CEĻAPĪTERS,  Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita 

KĻAVIĽA,  Vineta LAMBERTE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris 

ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Daiga MADERNIECE,  

Pagastu pārvalžu vadītāji:  

Andrejs Piekalns –Aronas pagasta pārvaldes vadītājs, Staľislavs Smelters – Barkavas 

pagasta pārvalde vadītājs, Ivars Miķelsons – Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs, 

Elmārs Vaskis- Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs, Ilona Vagoliľa – Kalsnavas 

pagasta pārvaldes vadītāja p.i., Jānis Rieksts – Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs, 

Ilze Dreimane – Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja, Jānis Sirmais – Liezēres 

pagasta pārvaldes vadītājs, Ināra Mālniece – Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja, 

Andris Dzenovskis – Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs, Aigars Šķēls – Ošupes 

pagasta pārvaldes vadītājs, Valdis Gotlaufs- Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs, 

Andris Simtnieks – Sarkaľu pagasta pārvaldes vadītājs, Artūrs Vīle – Bērziľš – 

Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs, Guntis Ķeveris – Madonas pilsētas pārvaldnieks 

 

Guntas Dzenis – SIS „Madonas namsaimnieks” valdes loceklis, Skaidrīte Strade – 

Madonas kultūras nama direktore, Imelda Saulīte- Madonas novada bibliotēkas 

direktore, Līvija Zepa- Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja direktore 

 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Valdis VUCĀNS – SLIMĪBAS DĒĻ 

AGRIS LUNGEVIČS – SLIMĪBAS DĒĻ 

 

Deputāti:  

Vineta LAMBERTE -  nepiedalās 1., 2.jautājuma izskatīšanā 

Kaspars UDRASS -  nepiedalās 2.jautājuma izskatīšanā 



Daiga MADERNIECE - nepiedalās 2.jautājuma izskatīšanā 

DARBA KĀRTĪBĀ:  

1. Par saistošajiem noteikumiem „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

noteikumi Madonas novadā” 

ZIŅO:  HELMUTS PUJATS –Madonas novada pašvaldības jurists 

     Noklausījusies Helmuta Pujata sniegto informāciju, pamatojoties likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2. punktu un 21.panta pirmās daļas 

16.punktu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu un 

otro daļu un ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: 

PAR- 14 (Andrejs CEĻAPĪTERS,  Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita 

KĻAVIĽA,  Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, Artis 

KUMSĀRS, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris ZOMEROVSKIS, Roberts 

ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Daiga MADERNIECE); PRET- NAV; ATTURAS -

NAV ; Madonas novada pašvaldības dome   NOLEMJ: 

 Pieľemt Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4 „Sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Madonas novadā”. 

1. Administratīvajai nodaļai saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

2. Saistošos noteikumus pēc tam, kad saľemts Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai atzinums, kurā nav izteikti iebildumi par saistošajiem 

noteikumiem, vai likumā noteiktajā termiľā atzinums nav saľemts, publicēt 

informatīvajā izdevumā “Madonas novada Vēstnesis”. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

Saistošie noteikumi pielikumā. 

 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas piedziņu uz 

nekustamo īpašumu „Vecploši”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā 

ZIŅO: Andris SIMTNIEKS – Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs 

Madonas novada pašvaldības dome noklausījusies Sarkaľu pagasta pārvaldes 

vadītāja Andra Simtnieka ziľojumu par nodokļa parāda piedziľu uz XXXXX 

piederošo nekustamo īpašumu XXXXX (kadastra Nr. 7090-008-0055), atrodas 

Sarkaľu pagastā, Madonas novadā. 

LR Vidzemes apgabaltiesas Iecirkľa Nr. 94 Zvērināta tiesu izpildītāja 

Svetlanas Andžānes 12.11.2010. pieprasījums Izpildu lietā Nr. 1073-C4-2010 par ziľu 

sniegšanu par nekustamā īpašuma XXXXX, Sarkaľu pagastā, Madonas novadā 

nodokļu parādu un uzaicina pašvaldību iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziľu 

par labu XXXXXX. 

Izvērtējot pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka uz 31.01.2011 

XXXXX piederošo nekustamo īpašumu „XXXX”, Sarkaľu pagasts, Madonas novads 

(kadastra numurs 7090-008-0055) nodokļa parāds sastāda Ls 69.15, nokavējuma 

nauda Ls 49.82 un par nekustamā īpašuma nodokli 2011. gadam Ls 5,00, kopā Ls 

123.97.  

 Pamatojoties uz  Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 9. panta 2. punktu, kurā teikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un 

nokavējuma naudu saskaľā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši 

likumam „Par nodokļiem un nodevām” 18. panta pirmās daļas 11. punktu, 26. pantu 



un 20. panta 3. punktu, Administratīvā procesa likuma 358. panta otro daļu, atklāti 

balsojot: PAR- 12 (Andrejs CEĻAPĪTERS,  Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, 

Gunita KĻAVIĽA,  Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns RAKSTIĽŠ, 

Artis KUMSĀRS, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris ZOMEROVSKIS, 

Roberts ŠĽEPSTS); PRET- NAV; ATTURAS -NAV ; Madonas novada pašvaldības 

dome   NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no XXXXXXX, par labu Madonas novada 

pašvaldības Sarkaľu pagasta pārvaldei nenomaksāto uz 31.01.2011. 

nekustamā nodokļa parādu, nokavējuma naudu un par nekustamā īpašuma 

nodokli 2011. gadam kopā Ls. 123.97 (viens simts divdesmit trīs lati 97 

santīmi) par īpašumu „Vecploši”, Sarkaľu pagasts, Madonas novads, kadastra 

Nr. 7090-008-0055. 

2. Lēmumu nosūtīt Vidzemes apgabaltiesas iecirkľa Nr. 94 Zvērinātam tiesu 

izpildītājam Svetlanai Andžānei, juridiskā adrese: Poruka iela 2, Madona, LV-

4801. 

Lēmums stājas spēkā saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo 

un otro daļu. 

Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a. 

3. Par Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas direktora 27.01.2011. iesniegumu 

Nr.8 

ZIŅO: Artis KUMSĀRS – Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas direktors 

Noklausījusies Arta KUMSĀRA sniegto informāciju, uzklausot deputātu 

viedokļus, Madonas novada dome vienojas: 

 Vispirms vienoties par muzeja vietu un telpām. Jautājums tiks atkārtoti skatīts 

kādā no nākošajām domes sēdēm 

4. Par Madonas novada pašvaldības pagasta pārvalžu un to iestāžu štatu 

sarakstu 2011.gadam 

ZIŅO: Daiga Elga ĀBOLA – Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 

vietniec 

Āris VILŠĶĒRSTS – Madonas novada pašvaldības izpilddirektors 

 

 Izskatījusi iesniegto lēmumu projektus, uzklausot pagasta pārvalžu un iestāžu 

vadītājus un ľemot vērā Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, atklāti balsojot: 

Par – 15 (Andrejs CEĻAPĪTERS,  Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita 

KĻAVIĽA,  Vineta LAMBERTE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Valentīns 

RAKSTIĽŠ, Artis KUMSĀRS, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Modris 

ZOMEROVSKIS, Roberts ŠĽEPSTS, Kaspars UDRASS, Daiga MADERNIECE), 

PRET – NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Aronas pagastā: 

1. Mainīt amatu nosaukumu atbilstoši profesiju klasifikatoram Aronas pagasta 

pārvaldē: 

 Sekretāre – lietvede pret nosaukumu lietvede, 

 Speciāliste grāmatvede pret grāmatvede, 

 Šoferis pret mikroautobusa vadītājs un pārcelt uz Kusas pamatskolu, kā arī 

noteikt laika darba algas samaksu, stundas tarifa likmi Ls 1.745 



2. Kusas pamatskolā: 

 Mainīt amata nosaukumu remontstrādnieks – sanitārtehniķis pret 

remontstrādnieku un samazināt amata vienību par 0.1; 

 Samazināt medmāsas amata vienību par 0.2; 

 Palielināt apkopējas amata vienību par 0.2 

3. Komunālā saimniecībā: 

 Mainīt amata nosaukumu sanitārtehniķis pret santehniķis 

4. Ceļu uzturēšanā: 

 Mainīt amata nosaukumu ceļu saimniecības pārzinis pret ceļu meistars 

5. Lauteres kultūras namā: 

 Apkures krāšľu kurinātājam noteikt laika darba algas samaksu, stundas 

tarifa likmi Ls 1.189 

6. Apstiprināt Aronas pagasta pārvaldes un tās iestāžu štatu sarakstu 

2011.gadam. (Pielikums Nr.1) 

 

Barkavas pagastā: 

1. Kultūras namā: 

 Samazināt 0.4 slodzes – pulciľa vadītājs (teātra kopas vadītājs) 

2. Barkavas pagasta pansionātā: 

 Papildināt štatu sarakstu ar 0.5 štata vienību sociālais darbinieks ar 

mēneša amatalgas likmi 250.00 Ls un 0.5 štata vienību sociālais 

aprūpētājs ar amatalgas likmi 250.00 Ls 

3. Barkavas pamatskolā: 

 Papildināt štatu sarakstu ar 0.1 štata vienību lietvedis ar mēneša 

amatalgas likmi 280.00 Ls 

 Papildināt štatu sarakstu ar 0.6 štata vienību virtuves strādnieks  ar 

mēneša amatalgas likmi 200.00 Ls 

 Papildināt štatu sarakstu ar 1 štata vienību pavārs  ar mēneša amatalgas 

likmi 220.00 Ls 

 Samazināt štatu sarakstā 0.2 štata vienību sētnieks, 0.5 štata vienību 

pārtikas noliktavas pārzinis 

 Izveidot 0.55 štata vienības pirmsskolas iestāžu un skolas māsa ar 

mēneša amatalgas likmi 220.00 Ls 

4. Barkavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte”: 

 Samazināt 0.44 štata vienības saimniecības vadītājs, 1 štata vienību 

pavārs un 0.2 štata vienības pavāra palīgs. 

5.  Apstiprināt Barkavas pagasta pārvaldes un tās iestāžu štatu sarakstu 

2011.gadam. (Pielikums Nr.2) 

 

Bērzaunes pagastā: 

1. Apstiprināt Bērzaunes pagasta pārvaldes un tās iestāžu štatu sarakstu 

2011.gadam. (Pielikums Nr.3) 

 

Dzelzavas pagastā: 

1. Dzelzavas pamatskolā: 

 Papildināt štatu sarakstu ar remontstrādnieks uz laiku (6mēnešiem) ar 

mēneša amatalgas likmi 200.00 Ls 



 Papildināt štatu sarakstu ar kurinātājs  apkures sezonas laikā ar mēneša 

amatalgas likmi 200.00 Ls un piemaksu par darbu nakts stundās – 

100.00 Ls 

 Papildināt štatu sarakstu ar 1 štata vienību autobusa vadītājs ar mēneša 

amatalgas likmi 350.00 Ls 

2. Dzelzavas pagasta pansionātā 

 Papildināt štatu sarakstu ar 0.5 štata vienību sociālais aprūpētājs ar mēneša 

amatalgas likmi 250.00 Ls 

3. Apstiprināt Dzelzavas pagasta pārvaldes un tās iestāžu štatu sarakstu 

2011.gadam. (Pielikums Nr.4) 

 

Kalsnavas pagastā: 

1. Kalsnavas pagasta pārvaldē: 

 Papildināt štatu sarakstu ar 0.5 štata vienību apkopējs ar mēneša 

amatalgas likmi 200.00 Ls 

 Mainīt amatu nosaukumus Sporta metodiķis ar 0.4 štata vienību, 

mēneša amatalgas likmi 300.00 Ls, sporta treneris (florbols pieaugušie) 

ar 0.4 štata vienību, mēneša amatalgas likmi 300.00 Ls, sporta treneris 

(florbols jaunieši) ar 0.4 štata vienību, mēneša amatalgas likmi 300.00 

Ls 

2. Jauniešu centrā 

 Mainīt amata nosaukumu jaunatnes lietu speciālists ar 0.5 štata 

vienību, mēneša amatalgas likmi 300.00 Ls 

3. Kalsnavas pamatskolā: 

 Papildināt štatu sarakstu ar 1 štata vienību autobusa vadītājs, mēneša 

amatalgas likmi 350.00 Ls, nosakot summāro darba laiku, stundas 

tarifa likmi 2.08 Ls 

4. Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis Pūks”: 

 Papildināt štatu sarakstu ar 1 štata vienību autobusa vadītājs, mēneša 

amatalgas likmi 350.00 Ls, nosakot summāro darba laiku, stundas 

tarifa likmi 2.08 Ls 

5. Kalsnavas pagasta Kultūras namā: 

 Izdarīt izmaiľas deju kolektīva vadītājs (jauniešu) un deju kolektīva 

vadītājs (senioru) amatalgas likmēs – nosakot mēneša amatalgas likmi 

230.00 Ls 

6. Apstiprināt Kalsnavas  pagasta pārvaldes un tās iestāžu štatu sarakstu  

2011.gadam. (Pielikums Nr.5) 

 

Lazdonas pagastā: 

1. Lazdonas pamatskolā: 

 Papildināt štatu sarakstu  - direktora vietnieks saimnieciskā darbā ar 

0.3 štatu vienībām un mēneša amatalgas likmi 335.00 Ls 

 Samazināt 0.5  štata vienību -  remontstrādnieks 

2. Lazdonas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā: 

 Papildināt štatu sarakstu  ar 0.1 štata vienību vadītāja vietnieks 

izglītības jomā 

 Samazināt par 0.1 štata vienību mūzikas skolotājs 

3. Lazdonas bibliotēkā: 



 Papildināt štatu sarakstu ar 0.15 štata vienību apkopēja ar mēneša 

amatalgas likmi 200.00 Ls 

4. Apstiprināt Lazdonas  pagasta pārvaldes un tās iestāžu štatu sarakstu  

2011.gadam. (Pielikums Nr.6) 

 

Ļaudonas pagastā: 

1. Ļaudonas pagasta pārvaldē: 

 Papildināt štatu sarakstu ar 0.5 štata vienību šoferis ar mēneša 

amatalgas likmi 200.00 Ls 

2. Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrā: 

 Izmainīt amata nosaukumu „audzinātāja” uz „pulciľa vadītāji” ar 1.5 štata 

likmi un mēneša amatalgas likmi 250.00 Ls  

3. Ļaudonas vidusskolā: 

 Papildināt štatu sarakstu ar 1 štata vienību apvienoto virtuvju vadītāja ar 

mēneša amatalgas likmi 320.00 Ls 

 Papildināt štatu sarakstu ar 1 štata vienību kurinātājs ar mēneša amatalgas 

likmi 200.00 Ls 

4. Apstiprināt Ļaudonas  pagasta pārvaldes un tās iestāžu štatu sarakstu  

2011.gadam. (Pielikums Nr.7) 

Liezēres pagastā: 

1. Liezēres pagasta pārvaldē: 

 Grozīt štatu sarakstu, samazinot 0.08 štata vienību apkopējs, nosakot 

apkopējas štata vienību 0.45 ar mēneša amatalgas likmi 200.00 Ls 

 Grozīt štatu sarakstu, samazinot 0.08 štata vienību zobārstniecības 

māsa, nosakot zobārstniecības māsas  štata vienību 0.77 ar mēneša 

amatalgas likmi 200.00 Ls 

 

2. Apstiprināt Liezēres pagasta pārvaldes un tās iestāžu štatu sarakstu  

2011.gadam. (Pielikums Nr.8) 

 

Mārcienas pagastā: 

1. Mārcienas pagasta pārvaldē: 

 Mainīt amata nosaukumu „grāmatvede- nekustamā īpašuma nodokļu 

administratore, kasiere” ar 1 štata vienību, mēneša amatalgas likmi 

340.00 Ls 

 Noteikt stundas tarifa likmi (no mēnešalgas amata likmes 200.00 Ls)  

amatam šoferis ar 1 štata vienību 

2. Mārcienas Kultūras nams: 

 Papildināt štatu sarakstu ar 0.5 štata vienības pulciľa vadītājs ar 

mēneša amatalgas likmi 230.00 Ls 

3. Apstiprināt Mārcienas pagasta pārvaldes un tās iestāžu štatu sarakstu  

2011.gadam. (Pielikums Nr.9) 

 

Mētrienas pagastā: 

1. Mētrienas pamatskolā: 

 Papildināt štatu sarakstu ar 1 štata vienību autobusa vadītājs – 

sagādnieks ar mēneša amatalgas likmi 350.00 Ls 

 Papildināt štatu sarakstu ar 1 štata vienību remontstrādnieks ar mēneša 

amatalgas likmi 300.00 Ls 



 Papildināt štatu sarakstu (Mētrienas pamatskolas pirmsskola izglītības 

grupām) ar 1 štata vienību virtuves strādnieks ar mēneša amatalgas 

likmi 200.00 Ls 

2. Mētrienas pagasta pārvaldē: 

 Papildināt štatu sarakstu ar 0.2 štata vienībām sporta organizators ar 

mēneša amatalgas likmi 300.00 Ls 

3. Apstiprināt Mētrienas  pagasta pārvaldes un tās iestāžu štatu sarakstu  

2011.gadam. (Pielikums Nr.10) 

 

Ošupes pagastā: 

1. Ošupes pagasta pārvaldē:  

 Grozīt Ošupes pagasta padomes štatu sarakstu, samazinot 0.25 štata 

vienības korespondente – reportiere ar mēneša amatalgas likmi 200.00 

Ls 

2.Degumnieku pamatskolā 

 Grozīt štatu sarakstu, samazinot 0.4 apkopējas štata vienību ar mēneša 

amatalgas likmi 200.00 Ls. 

 Papildināt štatu sarakstu ar 4 štata vienībām kurinātājs ar summēto 

darba laiku uzskaiti 1.189 Ls stundā. 

 Papildināt štatu sarakstu ar 1 štata vienību autobusa šoferis ar summēto 

darba laiku uzskaiti 2.25 Ls stundā. 

3. Apstiprināt Ošupes  pagasta pārvaldes un tās iestāžu štatu sarakstu  

2011.gadam. (Pielikums Nr.11) 

 

Praulienas pagastā: 

1. Praulienas pamatskolā: 

 Grozīt štatu sarakstu, samazinot 0.2 štata vienību lietvedis ar mēneša 

amatalgas likmi 280.00 Ls 

 Papildināt štatu sarakstu ar 0.2 štata vienībām virtuves strādnieks ar 

mēneša amatalgas likmi 200.00 Ls 

2. Apstiprināt Praulienas  pagasta pārvaldes un tās iestāžu štatu sarakstu  

2011.gadam. (Pielikums Nr.12) 

 

Sarkaņu pagastā: 

1. Sarkaľu pamatskolā: 

 Papildināt štatu sarakstu ar 1 štata vienību kurinātājs ar mēneša 

amatalgas likmi 200.00 Ls 

 Papildināt štatu sarakstu ar 1 štata vienību autobusa šoferis ar mēneša 

amatalgas likmi 316.00 Ls 

 Papildināt štatu sarakstu ar 0.5 štata vienībām mikroautobusa šoferis ar 

mēneša amatalgas likmi 200.00 Ls 

2. Sarkaľu pagasta pārvaldē 

 Papildināt štatu sarakstu ar 1 štata vienību traktorists – sanitārtehniķis, 

nosakot summēto darba laika uzskaiti 

 Papildināt štata sarakstu ar 0.5 štata vienībām šoferis automašīnai 

MAN ar mēneša amatalgas likmi 360.00 Ls 

3.  Apstiprināt Sarkaľu   pagasta pārvaldes un tās iestāžu štatu sarakstu  

2011.gada trim mēnešiem (līdz 2011.gada 31.martam) (Pielikums Nr.13) 

 



Vestienas pagastā: 

1. Vestienas pamatskolā: 

 Papildināt štatu sarakstu ar 0.5 štata vienībām veļas mazgātāja ar 

mēneša amatalgas likmi 200.00 Ls 

 Grozīt štatu sarakstu, samazinot 0.5 štata vienību internāta audzinātājs 

ar mēneša amatalgas likmi 200.00 Ls 

2.  Apstiprināt Vestienas  pagasta pārvaldes un tās iestāžu štatu sarakstu  

2011.gadam. (Pielikums Nr.14) 

 

Madonas pilsētā: 

1. Apstiprināt Madonas Valsts ģimnāzijas štatu sarakstu 2011.gadam. (Pielikums 

Nr.15) 

2.  Apstiprināt Madonas pilsētas 2.vidusskolas štatu sarakstu 2011.gadam. 

(Pielikums Nr.16) 

3. Apstiprināt Madonas pilsētas 1.vidusskolas štatu sarakstu 2011.gadam. 

(Pielikums Nr.17) 

4. Apstiprināt Madonas vakara un neklātienes vidusskolas štatu sarakstu 

2011.gadam. (Pielikums Nr.18) 

5. Apstiprināt Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Priedīte” štatu 

sarakstu 2011.gadam. (Pielikums Nr.19) 

6. Apstiprināt Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” štatu 

sarakstu 2011.gadam. (Pielikums Nr.20) 

7. Apstiprināt Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” štatu 

sarakstu 2011.gadam. (Pielikums Nr.21) 

8. Apstiprināt Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” 

ēdināšanas bloka štatu sarakstu 2011.gadam. (Pielikums Nr.22) 

9. Apstiprināt Madonas Bērnu un jauniešu centra štatu sarakstu 2011.gadam. 

(Pielikums Nr.23) 

10. Apstiprināt Jāľa Norviļa Madonas mūzikas skolas štatu sarakstu 2011.gadam. 

(Pielikums Nr.24) 

11. Apstiprināt Madonas mākslas skolas štatu sarakstu 2011.gadam. (Pielikums 

Nr.25) 

12. Apstiprināt Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas štatu sarakstu 

2011.gadam. (Pielikums Nr.26) 

13. Apstiprināt Madonas Kultūras nama štatu sarakstu 2011.gadam. (Pielikums 

Nr.27) 

14. Apstiprināt Madonas Bibliotēkas štatu sarakstu 2011.gadam. (Pielikums 

Nr.28) 

15. Apstiprināt Madonas Bibliotēkas štatu sarakstu 2011.gadam. (Pielikums 

Nr.29) 

16. Apstiprināt Madonas novada Bāriľtiesas štatu sarakstu 2011.gadam. 

(Pielikums Nr.30) 

17. Apstiprināt Madonas pansionāta štatu sarakstu 2011.gadam. (Pielikums Nr.31) 

18. Apstiprināt Madonas novada sociālā dienesta štatu sarakstu 2011.gadam. 

(Pielikums Nr.32) 

 

Sēdi slēdz plkst.21.00 

 

Sēdes vadītājs      A.Ceļapīters 

Sēdes protokolētājs     L.Liepiľa 


