
Ar 2021. gadu Latvijā 
plāno minimālās 
mēneša darba algas 
paaugstināšanu 
līdz 500 eiro. 
Madonas novada 
pašvaldība tam sākusi 
gatavoties jau šobrīd,
paaugstinot zemākās 
algas likmi, kā arī 
amatalgas vairākiem 
darbiniekiem.

2.–7. lpp.

Viens no 
mehānismiem, kā 
motivēt nekustamā 
īpašuma un būvju 
īpašniekus tiesiskos 
vadītājus vai lietotājus, 
sakārtot viņiem 
piederošo īpašumu – 
piemērot paaugstinātu 
nekustamā īpašuma 
nodokļu likmi.

10. lpp.

Aicinām pateikties 
par ieguldījumu 
sabiedrības labā, 
nesavtīgu darbu 
pilsētas attīstības 
veicināšanā un 
Madonas vārda nešanu 
pasaulē,  līdz 15. 
oktobrim  piesakot 
līdzcilvēkus “Madonas 
novada pašvaldības 
apbalvojumiem.

11. lpp

Noslēdzoties rudens 
lapkritim, tiks veikta 
koku izzāģēšana 
Madonā, tādējādi, 
pēc ekspertu teiktā – 
rodot kompromisu 
starp cilvēku un koku 
interesēm. 

15. lpp

Aronas, Barkavas, 
Bērzaunes, Dzelzavas, 
Kalsnavas, Lazdonas, 
Liezēres, Ļaudonas, 
Mārcienas, Mētrienas, 
Ošupes, Praulienas, 
Sarkaņu, Vestienas 
pagastu un 
Madonas pilsētas ziņas 
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Turpinot Madonas novada 
pašvaldības un Francijas 
institūta Latvijā ilggadējo 
sadarbību, piedāvājam 
Madoniešiem un viesiem 
baudīt neaizmirstamu, 
augstas klases džeza mūzikas 
koncertu.
22. oktobrī plkst. 19.00 
Madonas pilsētas kultūras 
namā Džeza mūzikas 
vakarā uzstāsies pasaules 
klases mūziķis Silvēns 
Rifl ē (Francija – Somija) 
ar koncertprogrammu 
“Trubadūri” un diksilends 
“Sapņu komanda”, kurā 
apvienojušies vadošie 
Latvijas džeza mūziķi.

Saksofonists, flautists un 
kom ponists Silvēns Riflē (Syl-
vain Rifflet) jau daudzu gadu 
garumā sevi apliecinājis kā 
viens no mūsdienu franču dže-
za spilgtākajiem pārstāvjiem. 
Programma “Trubadūri” iezī-
mē jaunu posmu viņa ceļā. Vel-
tīta pirmajiem dziesminiekiem, 
kas slavinājuši mīlestību, tā ir 
modālā džeza, viduslaiku pro-
fānās mūzikas un repetitīvās 
mūzikas apvienojums. 

Jaunajā piedzīvojumā Riflē 
pavada somu trompetists Ver-
ners Pohjola (Verneri Pohjola), 
ziemeļu džeza skatuves spilgta 
personība. Par somu trompetis-
tu Riflē izteicies sekojoši: “Man 
patīk ne tikai viņa unikāls ska-
nējums, bet arī spēja būt vienlai-
cīgi liriskam un melodiskam, cik 

asam, neparedzamam un radi-
kālam. Verners ir liels improvi-
zētājs, un mūsu abu radīto ska-
ņu simbioze ir reta brālība, kurā 
es vēlos dalīties ar klausītāju.”

Jaunajā kvartetā iesaistīti 
vēl divi spilgti mūziķi: perku-
sionists Benžamēns Flamāns 
(Benjamin Flament), ar ku-
ru Riflē sadarbojas ilgstoši, 
un pianiste Sandrīne Maršeti 
(Sandrine Marchetti), kura spē-
lē harmoniju. Viņai, savukārt, 
tā ir pirmā sadarbība ar sakso-
fonistu. 

Fascinējošā franču-somu 
kvarteta pirmo turneju Baltijas 
valstīs piedāvā aģentūra “Va-
paat äänet” un tās producents 
Šarls Žils, kā arī Francijas in-
stitūts Latvijā. 

Diksilends “Sapņu komanda”

Spēlfilmas ”Sapņu koman-
da 1935” skaņu celiņa veido-
šanai 2013. gadā tika izveidots 
raksturīgs 1930. gadu džeza an-
sambļa – diksilenda – sastāvs, 
kurā tika pieaicināti vadošie 
Latvijas džeza mūziķi. Ieraksta 
procesā pavisam negaidīti jau 
no pirmajām skaņām izveidojās 
jauns, brīnišķīgi un oriģināli 
skanošs džeza kolektīvs, ku-
ra lielisko veikumu iespējams 
dzirdēt filmā. 

Labi iesāktais tiek turpi-
nāts, uzstājoties ar vairākām 
koncertprogrammām, kuras 
veltītas tradicionālā džeza sti-
la – diksilenda – stilistikai. 
Programmā skan gan diksilen-

da žanra klasika, gan novato-
riski un asprātīgi aranžēti pa-
zīstami mūsdienu ārzemju un 
latviešu popmūzikas hīti. 

Madonā “Sapņu komanda” 
izpildīs instrumentālu, 
diksilendam raksturīgu 
mūziku labākajās džeza 
tradīcijās.

“Sapņu komanda” ir uzstā-
jusies lielākajos Latvijas džeza 
festivālos, regulāri koncertē 
gan publiskos, gan korporatī-
vos pasākums, kā arī Rīgas un 
Latvijas džeza klubos. Kopā 
ar mums dažādās program-
mās uzstājas dziedātāji Kristī-
ne Prauliņa, Nauris Puntulis, 
Normunds Rutulis kā arī vo-
kālā grupa “Neaizmirstulītes”, 
radot krāsainu un dinamisku 
priekšnesumu.

Esam ieskaņojuši arī savu 
pirmo albumu “Sonny Boy”. 
Skaņdarbi no grupas jaunā al-
būma iekļauti 2018. gada Latvi-
jas džeza izlases CD starptautis-
kajā mūzikas izstādē WOMEX.

“Sapņu komandas” mūziķi

Grupas sastāvā apvieno-
jušies labi pazīstami Latvijas 
džeza mūzikas profesionāļi „ar 
stāžu” un pieredzi daudzskait-
līgos sastāvos un visdažādāka-
jos projektos. 

Diksilenda vadītājs, klar-
netists un saksofonists Indri-
ķis Veitners vienlaicīgi ir arī 
pasniedzējs un džeza katedras 

vadītājs Jāzep Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijā (JVLMA).  

Pianists, komponists un 
aranžētājs Madars Kalniņš ir 
labi pazīstams Latvijas džeza 
mūziķis, kurš arī ir pasniedzējs 
JVLMA džeza katedrā, un pat-
laban veic sava solo albuma ie-
rakstu. 

Viens no labākajiem Latvi-
jas džeza trompetistiem Nor-
munds Piesis kopā ar pieredzē-
jušo džeza trombonistu Lauri 
Amantovu, bigbenda “Mirage 
Jazz orchestra” vadītāju, veido 
spēcīgu metāla pūšamo instru-
mentu tandēmu. 

Savukārt, pazīstamais lat-
viešu kontrabasists Andris 
Grunte, viens no labākajiem 
jaunās paaudzes bundzinie-
kiem Krišjānis Bremšs un ban-
džo spēlētājs Bruno Priekulis 
kopā rada robustu, svingojošu 
ritma grupas sniegumu, veido-
jot raksturīgo un neatkārtoja-
mo “Sapņu komandas” skanē-
jumu.

Koncerts 2 daļās, pie galdiņiem. 
Pirms koncerta un starplaikā 
darbosies kafejnīca.
Ieejas maksa: EUR 10,00 (balko-
nā); 15,00 (pie galdiņa)

Biļetes pieejamas: Madonas pil-
sētas kultūras nama kasē un 
visās “Biļešu paradīzes” kasēs. 
Līdz 12 gadu vecumam koncer-
tu apmeklēt neiesakām.
Organizē: Madonas novada paš-
valdība sadarbībā ar Francijas 
institūtu Latvijā.

Sylvain Ri�let
    TROUBADOURS Francija-

Somija

ORGANIZĒ: Madonas novada pašvaldība sadarbībā 
ar Francijas institūtu Latvijā un aģentūru Vapaat äänet

22.
oktobrī 
// 19.00

MADONAS 
PILSĒTAS 
KULTŪRAS 
NAMĀ

Francija-
Somija

Diksilends «SAPŅU KOMANDA»
Latvija

Biļetes pieejamas: Madonas pilsētas kultūras nama kasē un visās 
“Biļešu Paradīze” kasēs / Vecuma ierobežojums: 12+

Ieejas maksa: 
EUR 10,00 – 15,00

Džeza mūzikas vakars



Domes ziņas

Madonas novada pašvaldības domes 
18. augusta ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes 
27. augusta sēdes lēmumu pārskats

Par Madonas 
novada bibliotēkas 
izvirzīšanu 
reģiona galvenās 

bibliotēkas statusam

Pamatojoties uz Latvijas 
bibliotēku padomes aicinājumu, 
nolemj atkārtoti izvirzīt Mado-
nas novada bibliotēku reģiona 
galvenās bibliotēkas statusam. 

Par grozījumiem Praulienas 
pagasta pārvaldes 
investīciju plānā

Nolemj iekļaut Praulienas 
pagasta pārvaldes investīciju 
plānā pozīciju “Granulu kat-
lu 200 kW un 300 kW montā-
ža Praulienas un bērnudārza 
katlu mājā”. Veicot tirgus izpē-
ti, lētākā piedāvātā līgumcena 
darbu veikšanai ir 15  370 eiro, 
kas tiks novirzīti no finansē-
juma pozīcijās “Siltummezglu 
izbūve pamatskolai un bērnu-
dārzam” (6  000 eiro) un “Gā-
jēju celiņa izbūve” (8  000 eiro) 
apkures katlu montāžai, kā arī 
samazināts finansējums pozī-
cijā “Praulienas pamatskolas 
materiāltehniskā un mācību 
aprīkojuma iegādei” (1 370 ei-
ro), novirzot to apkures katlu 
montāžai.

Par Praulienas pamatskolas 
direktora iecelšanu amatā

Nolemj ar 24. augustu iecelt 
Gunu Ruļuku par Praulienas 
pamatskolas direktori.

Par galvojuma sniegšanu 
SIA “Bērzaunes komunālais 
uzņēmums” siltumapgādes 
projektu realizācijai

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības padomi 
atļaut Madonas novada paš-
valdībai sniegt galvojumu SIA 
“Bērzaunes komunālais uzņē-
mums” ilgtermiņa aizņēmu-
mam Valsts kasē 417 357,68 eiro 
apmērā ar atlikto maksājumu 
uz 2 gadiem, ar atmaksas ter-
miņu uz 15 gadiem un mainīgu 
gada procentu likmi 0,5 pro-
jektu “Siltumavota izbūve Ves-
tienas ciemā” un “Siltumtīklu 

izbūve Vestienas ciemā” reali-
zācijai. Aizņēmumu izņemt un 
apgūt 2020. un 2021. gadā, tā 
atmaksu garantēt ar Madonas 
novada pašvaldības budžetu.

SIA “Bērzaunes komunālais 
uzņēmums” projektu ietvaros 
plāno veikt autoruzraudzību, 
būvuzraudzību, būvdarbus un 
demontāžas darbus, aprīkoju-
ma un materiālu iegādi, Ves-
tienas ciemā izbūvējot jaunu 
siltumavotu – granulu tipa ap-
kures katlu māju, tiks uzstādīti 
jauni granulu katli ar siltuma 
jaudu 2 x 0,3 MW, patērētājiem 
tiks uzstādīti 8 moderni sil-
tummezgli, kā arī tiks izbūvē-
ta siltumtrase 810 m garumā. 
Projektu rezultātā tiks panāk-
ta atjaunojamo energoresursu 
izmantojošu siltumražošanas 
jaudu modernizācija un pieau-
gums centralizētajā siltumap-
gādē par 0,6 MW.  

Par atbrīvošanu no amata

Nolemj ar 21. augustu (pē-
dējā darba diena) atbrīvot Valdi 
Gotlaufu no pārvaldes vadītāja 
amata Praulienas un Mētrienas 
pagastos.  

Nolemj ar 21. augustu (pē-
dējā darba diena) atbrīvot Veru 
Gutāni no Vestienas pamatsko-
las direktores amata pildīša-
nas.

Par SIA “Bērzaunes 
komunālais uzņēmums” 
pakalpojumu sniegšanu 
Mārcienas pagastā

Nolemj piešķirt tiesības SIA 
“Bērzaunes komunālais uzņē-
mums” ar 1. septembri uzsākt 
sniegt sabiedrisko pakalpoju-
mu – siltumapgādes pakalpoju-
mu, t.sk. siltumenerģijas ražo-
šanu, pārvadi un tirdzniecību, 
izmantojot tiešo norēķinu sistē-
mu, klientiem Madonas novada 
Mārcienas pagastā, tostarp, uz-
turēt un atjaunot nepieciešamo 
tehnisko aprīkojumu, lai minē-
tos pakalpojumus varētu sniegt 
atbilstoši prasībām, kas noteik-
ta katram konkrētam pakalpo-
jumam.

Par mantisko ieguldījumu 
SIA “Bērzaunes komunālais 

uzņēmums” pamatkapitālā

Nolemj palielināt SIA “Bēr-
zaunes komunālais uzņēmums” 
pamatkapitālu, ieguldot SIA 
“Bērzaunes komunālais uzņē-
mums” pamatkapitālā mantis-
ko ieguldījumu – nekustamo 
īpašumu “Kalniešu karjers”, 
Ļaudonas pagasts, Madonas no-
vads, kur mantiskā ieguldījuma 
vērtība ir 86 700 eiro apmērā. 
Atbilstoši Latvijas vides, ģeolo-
ģijas un meteoroloģijas centra 
informācijai nekustamajā īpa-
šumā atrodas derīgo izrakte-
ņu krājumi: smilts-grants un 
smilts.  

Par finansējuma piešķiršanu 
grāmatas izdošanai

Nolemj piešķirt finansiā-
lu atbalstu 380 eiro grāmatas 
“Augusts Saulietis. Moder-
nisms un dzīves reālisms” iz-
došanai no Attīstības nodaļas 
2020. gada apstiprinātā pasā-
kumu budžeta, kas paredzēts 
Madonas novada reprezenta-
tīvās grāmatas – fotoalbuma 
izdošanai. Tiks līdzfinansēti 
redakcionālās sagatavošanas 
izdevumi (mākslinieciskā di-
zaina izveide, maketēšana). 

Zinātnisko rakstu krājums 
veicinās nacionālās literatūras 
klasikas vērtību apzināšanu, 
izpēti un iedzīvināšanu mūs-
dienu zinātniskās kultūras un 
mākslinieciskās jaunrades pro-
cesos, kā arī būs vērtīgs piene-
sums Madonas novada kultū-
ras mantojuma apzināšanā un 
saglabāšanā.

Grāmatu paredzēts izdot 
2020. gada septembrī 300–400 
eksemplāru lielā tirāžā. Apgāds 
“Zinātne” grāmatā ievietos pa-
teicību un pašvaldībai piešķirs 
izdevuma eksemplārus bez 
maksas. 

Augusts Saulietis (1869–
1933) ir viens no izcilākajiem 
latviešu literatūras klasiķiem – 
dzejnieks, rakstnieks, drama-
turgs, esejists, tulkotājs, arī 
skolotājs, grāmatu izdevējs un 
aktīvs kultūras un sabiedrisks 
darbinieks. 2019. gada decem-
brī A. Saulietim apritēja 150. 
mūža gadskārta.

Nolemj piešķirt finansiālu 
atbalstu 1  200 eiro grāmatas 
“Visvaldis Lācis. Atmiņas” iz-
došanai no Attīstības nodaļas 
2020. gada apstiprinātā pasā-
kumu budžeta, kas paredzēts 
Madonas novada reprezentatī-
vās grāmatas – fotoalbuma iz-
došanai. 

Grāmata vēstīs par leģionā-
ra, nacionālpolitiķa, publicista, 
rakstnieka un vēsturnieka Vis-
valža Lāča dzīvi, viņa darbiem 
un vārdiem, kas ietekmējuši 
vēsturiskus un politiskus no-
tikumus Latvijā, par ikdienas 
likstām, priekiem un notiku-
miem viņa dzīvē. Tās saturu 
veidos vairāk nekā 10 autori, 
kuri ir pazinuši vai bijuši tuvi 
ar pašu Visvaldi Lāci, autoru 
stāstus papildinās atbilstošas 
fotogrāfijas. 

Pašvaldība savā īpašumā ie-
gūs 100 grāmatas eksemplārus.

Par derīgo izrakteņu ieguves 
atļauju izsniegšanu 

Pēc valsts nodevas, 142,29 
eiro, samaksas pašvaldības 
budžetā nolemj izsniegt bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ie-
guves atļaujas smilts-grants un 
smilts ieguvei:

SIA  “SCHWENK Latvija” 
atradnē “Puisēni”, kas atrodas 
nekustamā īpašuma “Puisēni” 
zemes vienībā un nekustamā 
īpašuma “Lejas Patmalnieki” 
zemes vienībā Mārcienas pa-
gastā, Madonas novadā;

SIA  “Vidzemes karjeri” at-
radnē “Riekstiņi”, kas atrodas 
nekustamā īpašumā “Rieksti-
ņi” Aronas pagastā, Madonas 
novadā.

Par investīciju projekta 
īstenošanu un aizņēmuma 
ņemšanu

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmuma un galvojuma kon-
troles un pārraudzības padomi 
atbalstīt aizņēmuma ņemša-
nu investīciju projektam “Auto 
stāvlaukuma izbūve un satik-
smes organizācija iekškvartālā 
starp Saules, Tirgus, Blauma-
ņa un Raiņa ielām Madonā (2. 
kārta)” 56  704,55 eiro apmē-

rā (75% no investīciju projek-
tu kopējām izmaksām) Valsts 
kasē uz 20 gadiem ar noteikto 
procentu likmi un atlikto mak-
sājumu uz 3 gadiem. Pašvaldī-
bas budžeta līdzfinansējums – 
18  901,52 eiro (25% no kopējām 
investīciju projekta izmaksām).

Aizņēmumu izņemt un ap-
gūt vidējā termiņā 2020. un 
2021. gadā un tā atmaksu ga-
rantēt no Madonas novada paš-
valdības pamatbudžeta līdzek-
ļiem.

Projekta ietvaros plānots iz-
būvēt brauktuvi gar kinoteātri, 
kas savieno Tirgus ielu ar esošo 
stāvlaukumu, savienojot 1. kār-
tā izbūvēto stāvlaukumu, kā arī 
izbūvēt papildus 14 stāvvietas. 

Par būvprojekta būvniecības 
izmaksām un aizņēmuma 
ņemšanu

Saskaņo būvobjekta “Ma-
donas Valsts ģimnāzijas ēku 
kompleksa un stadiona pārbū-
ve Skolas ielā 10, Madonā” būv-
darbu līguma izpildes termiņa 
pagarinājumu līdz šī gada 31. 
oktobrim un apstiprina papildu 
darbu izmaksas 136  077,91 eiro 
apmērā.

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības padomi 
atbalstīt aizņēmuma ņemšanu 
136  077,91 eiro apmērā Valsts 
kasē uz 20 gadiem ar noteikto 
procentu likmi un atlikto mak-
sājumu uz 3 gadiem Eiropas 
Savienības fonda projekta Nr. 
8.1.2.0/17/I/017 “Vispārējās iz-
glītības iestāžu mācību vides 
uzlabošana Madonas novadā” 
īstenošanai.

Aizņēmumu izņemt vidē-
jā termiņā un apgūt 2020. un 
2021. gadā un tā atmaksu ga-
rantēt ar Madonas novada paš-
valdības budžetu.

Par Barkavas pan- 
sionāta filiāles iz-
veidošanu

Nolemj izveidot 
Barkavas pansio-

nāta filiāli Madonas novada 
īpašumā “Ošupes pamatskola”, 
Ošupe, Ošupes pagasts, Mado-
nas novads.

Pieprasījums pēc kvalitatīva 
sociālās aprūpes pakalpojuma 
Madonas novada pansionātos 
pieaug, pēc Sociālā dienesta 
informācija šobrīd ir izveidojies 
pieprasījums pēc 50 klientu 
vietām. 

Barkavas pansionāta filiālē  
īpašumā “Ošupes pamatskola” 

paredzēts izveidot 34 klientu 
vietas. Ēkā, kurā jau iepriekš 
ilgstoši tika nodrošināts soci-
ālās aprūpes pakalpojum,s ir sa-
glabājusies labā stāvoklī. Ēkai 
ir ievilkta centrālapkure, daļēji 
saglabājies materiāltehniskais 
nodrošinājums. Nepieciešams 
veikt ventilācijas sistēmas izbū-
vi un veikt telpu remontdarbus.

Par grozījumiem Mado-
nas pilsētas un to iestāžu, 
un Madonas novada paš-
valdības centrālās admi-
nistrācijas amata vienību 
sarakstos

Nolemj ar šī gada 1. septem-

bri veikt šādus grozījumus ar 
Madonas novada pašvaldības 
domes 30.12.2019. lēmumu Nr. 
616 “Par Madonas novada paš-
valdības pagasta pārvalžu, Ma-
donas pilsētas un to iestāžu un 
Madonas novada pašvaldības 
centrālās administrācijas amata 
vienību sarakstu apstiprināša-
nu” apstiprinātajos pašvaldības 
iestāžu un struktūrvienību 
amata vienību sarakstos:

1.1. Aronas pagasta 
pārvaldes amata vienību
sarakstā:
Īpašumuuzturēšanasno- 

daļa:

1.1.1. izslēgt amata vienību 
labiekārtošanas strādnieks-au-
tomobiļa vadītājs, profesijas 
kods 9214 03, 8322 01;

1.1.2. iekļaut amata vienību 
labiekārtošanas strādnieks, 
pr ofesijas kods 9214 03, amata 
vienību skaits – 2, ar mēnešal-
gas likmi 670,- EUR;

1.1.3. izslēgt amata vienību 
remontatslēdznieks-traktorteh-
nikas vadītājs, profesijas kods 
7233 02, 8341 06;

1.1.4. iekļaut amata vienību 
traktortehnikas vadītājs, profe-
sijas kods 8341 06, amata vie-
nību skaits – 1, ar mēnešalgas 
likmi 710,- EUR;

1.1.5. izslēgt amata vienību 
palīgstrādnieks-santehniķis-
elektriķis, profesijas kods 9329 
09, 7126 01, 7411 01;

1.1.6. iekļaut amata vienību 
remontstrādnieks, profesijas 
kods 9313 02, amata vienību 
skaits – 1, ar mēnešalgas likmi 
690,- EUR;

1.1.7. izslēgt amata vienību 
apkopējs, profesijas kods 9112 
01, skaits – 6, ar mēnešalgas 
likmi 493,- EUR;

1.1.8. grozīt amata vienībai 
apkopējs, profesijas kods 9112 
01, amata vienību skaitu no 0,5 
uz skaitu 5,5, ar mēnešalgas 
likmi 480,- EUR;
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1.1.9. grozīt amata vienībai 

kapsētas pārzinis, profesijas 
kods 5151 20, amata vienību 
skaitu no 0,85 uz 1,1, ar mēneš-
algas likmi 480,- EUR;

1.1.10. grozīt amata vienībai 
sētnieks, profesijas kods 9613 
01, skaits 1,5, mēnešalgas likmi 
no 460,- EUR uz 480,- EUR; 
Veselībasaprūpe:
1.1.11. grozīt amata vienībai 

ārsta palīgs, profesijas kods 
2240 01, skaits 1, mēnešalgas 
likmi no 885,- EUR uz 912,- 
EUR; 
Kusaspamatskola:
1.1.12. grozīt amata vienībai 

lietvedis, profesijas kods 3341 
04, mēnešalgas likmi no 541,- 
EUR uz 577,- EUR; 

1.1.13. grozīt amata vienībai 
informācijas vadības speciā-
lists, profesijas kods 3512 04, 
mēnešalgas likmi no 478,- EUR 
uz 514,- EUR; 

1.1.14. grozīt amata vienībai 
dežurants-apkopējs, profesijas 
kods 5419 11, 9112 01, mēneš-
algas likmi no 503,- EUR uz 
539,- EUR; 

1.1.15. grozīt amata vienībai 
virtuves vadītājs, profesijas 
kods 5151 05, mēnešalgas likmi 
no 517,- EUR  uz 553,- EUR; 

1.1.16. grozīt amata vienībai 
pavārs, profesijas kods 5120 02, 
mēnešalgas likmi no 502,- EUR 
uz 538,- EUR; 

1.1.17. grozīt amata vienībai 
pavāra palīgs-apkopējs, pro-
fesijas kods 9412 02, 9112 01, 
mēnešalgas likmi no 502,- EUR 
uz 538,- EUR; 
Pirmsskolas izglītības

iestāde“Sprīdītis”:
1.1.18. iekļaut amata vie-

nību pirmsskolas skolotāja 
palīgs-pavadonis, profesijas 
kods 5312 01, 5311 03, amata 
vienību skaits – 0,1, ar stundas 
tarifa likmi 2,88,- EUR;

1.1.19. grozīt amata vienībai 
pirmsskolas iestāžu un skolu 
māsa, profesijas kods 2221 34, 
mēnešalgas likmi no 470,- EUR 
uz 506,- EUR; 

1.1.20. grozīt amata vienībai 
pavāra palīgs, profesijas kods 
9412 01, mēnešalgas likmi no 
444,- EUR uz 480,- EUR; 
Bibliotēka:
1.1.21. grozīt amata vienībai 

Viesienas bibliotēkas vadītājs, 
profesijas kods 1431 01, mē-
nešalgas likmi no 517,- EUR uz 
553,- EUR; 

1.1.22. grozīt amata vienībai 
Kusas bibliotēkas vadītājs, 
profesijas kods 1431 01, mē-
nešalgas likmi no 584,- EUR uz 
625,- EUR; 

1.1.23. grozīt amata vienībai 
Aronas bibliotēkas vadītājs, 
profesijas kods 1431 01, mē-
nešalgas likmi no 657,- EUR uz 
703,- EUR.
Multifunkcionālais

centrs:
1.1.24. grozīt amata vienībai 

vadītājs, profesijas kods 1431 
11, mēnešalgas likmi no 626,- 
EUR uz 645,- EUR.
Sports:
1.1.25. grozīt amata vienībai 

sporta pasākumu organizators, 
profesijas kods 3423 03, mē-
nešalgas likmi no 572,- EUR uz 
589,- EUR;

1.1.26. grozīt amata vienībai 
sporta zāles pārzinis, profesijas 
kods 5151 06, mēnešalgas likmi 
no 556,- EUR uz 573,- EUR.

1.2. Barkavas pagasta
pārvaldes amata vienību
sarakstā:

Īpašumuuzturēšanas
nodaļa:

1.2.1. izslēgt amata vienību 
automobiļa vadītājs-labiekār-
tošanas strādnieks, profesijas 
kods 8322 01, 9214 03;

1.2.2. izslēgt amata vienību 
ceļu meistars, remontatslēdz-
nieks, profesijas kods  3112 31, 
7233 02;

1.2.3. iekļaut amata vienību 
traktortehnikas vadītājs, profe-
sijas kods 8341 06, amata vie-
nību skaits – 1, ar mēnešalgas 
likmi 710,- EUR;

1.2.4. grozīt amata vienībai 
labiekārtošanas strādnieks, 
pr ofesijas kods 9214 03, amata 
vienību skaitu no 0,8 uz 2, ar 
stundas tarifa likmi 4,01 EUR;

1.2.5. grozīt amata vienībai 
kapsētas pārzinis, profesijas 
kods 5151 20, amata vienību 
skaitu no 0,71 uz 1,1, ar mēneš-
algas likmi 48,-0 EUR;

1.2.6. grozīt amata vienībai 
remontstrādnieks, profesijas 
kods 9313 02, mēnešalgas likmi 
no 480,- EUR uz 690,- EUR;

1.2.7. grozīt amata vienībai 
apkopējs, profesijas kods  9112 
01, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR;

1.2.8. grozīt amata vienībai 
sētnieks, profesijas kods  9613 
01, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR;
Barkavaspansionāts:
1.2.9. grozīt amata vienībai 

pavārs, profesijas kods 5120 02, 
mēnešalgas likmi no 509,- EUR 
uz 545,- EUR;

1.2.10. grozīt amata vienībai 
veļas mazgātājs, profesijas kods 
9121 01, mēnešalgas likmi no 
444,- EUR uz 480,- EUR;

1.2.11. grozīt amata vienībai 
apkopējs, profesijas kods  9112 
01, mēnešalgas likmi no 444,-
EUR uz 480,-EUR;
Barkavas pamatskolas

pirmsskolas izglītības gru-
pa:

1.2.12. grozīt amata vienībai 
veļas mazgātājs, profesijas kods 
9121 01, mēnešalgas likmi no 
444,- EUR uz 480,- EUR;

1.2.13. grozīt amata vienībai 
lietvedis, profesijas kods  3341 
04, mēnešalgas likmi no 541,- 
EUR uz 577,- EUR;

1.2.14. grozīt amata vienībai 
informācijas vadības speciā-
lists, profesijas kods  3512 04, 
mēnešalgas likmi no 444,- EUR 
uz 480,- EUR;

1.2.15. grozīt amata vienībai 
virtuves vadītājs, profesijas 
kods 5151 05, mēnešalgas likmi 
no 551,- EUR uz 587,- EUR;

1.2.16. grozīt amata vienībai 
pavāra palīgs, profesijas kods 
9412 01, mēnešalgas likmi no 
444,- EUR uz 480,- EUR;

1.2.17. grozīt amata vienībai 
pavārs, profesijas kods 5120 02, 
mēnešalgas likmi no 509,- EUR 
uz 545,- EUR;

1.2.18. grozīt amata vienībai 
pirmsskolas iestāžu un skolu 
māsa, profesijas kods  2221 34, 
mēnešalgas likmi no 493,- EUR 
uz 529,- EUR;
Bibliotēka:
1.2.19. grozīt amata vienībai 

Barkavas bibliotēkas vadītājs, 
profesijas kods  1431 01, mē-
nešalgas likmi no 726,- EUR uz 
777,- EUR;

1.2.20. grozīt amata vienībai 
Stalīdzānu bibliotēkas vadītājs, 
profesijas kods  1431 01, mē-
nešalgas likmi no 567,- EUR uz 
607,- EUR;
Sports:
1.2. 21. grozīt amata vienī-

bai sporta pasākumu organi-
zators, profesijas kods 3423 03, 
mēnešalgas likmi no 572,- EUR 
uz 589,- EUR;

1.2.22. grozīt amata vienībai 
sporta zāles pārzinis, profesijas 
kods 5151 06, mēnešalgas likmi 
no 444,- EUR uz 480,- EUR;
Darbsarjaunatni:
1.2.23. grozīt amata vienībai 

jaunatnes darbinieks, profesijas 
kods 2422 57, mēnešalgas likmi 
no 567,- EUR uz 584,- EUR.

1.3. Bērzaunes pagasta
pārvaldes amata vienību
sarakstā:
Īpašumuuzturēšanas

nodaļa:
1.3.1. grozīt amata vienībai 

kapsētas pārzinis, profesijas 
kods 5151 20, amata vienību 
skaitu no 1,08 uz 1,4, ar mēneš-
algas likmi 480,- EUR;

1.3.2. iekļaut amata vienību 
sētnieks, profesijas kods 9613 
01, amata vienību skaits – 1, ar 
mēnešalgas likmi 480,- EUR;

1.3.3. grozīt amata vienībai 
apkopējs, profesijas kods 9112 
01, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR;

1.3.4. grozīt amata vienībai 
remontstrādnieks, profesijas 
kods 9313 02, mēnešalgas likmi 
no 600,- EUR uz 690,- EUR;

1.3.5. grozīt amata vienībai 
kurinātājs, profesijas kods 8182 
04, no stundas tarifa likmes 
2,66 EUR uz mēnešalgas likmi 
480,- EUR;

1.3.6. grozīt amata vienībai 
autobusa vadītājs, profesijas 
kods 8331 01, no stundas tarifa 
likmes 4,20 EUR uz mēnešalgas 
likmi 700,- EUR;
Bērzaunespamatskola:
1.3.7. grozīt amata vienībai 

lietvedis, profesijas kods 3341 
04, mēnešalgas likmi no 543,- 
EUR uz 579,- EUR; 

1.3.8. grozīt amata vienībai 
virtuves vadītājs, profesijas 
kods 5151 05, mēnešalgas likmi 
no 470,- EUR uz 506,- EUR; 

1.3.9. grozīt amata vienībai 
pavāra palīgs, profesijas kods 
9412 01, mēnešalgas likmi no 
444,- EUR uz 480,- EUR; 

1.3.10. grozīt amata vienībai 
informācijas vadības speciā-
lists, profesijas kods 3512 04, 
mēnešalgas likmi no 444,- EUR 
uz 480,- EUR; 
Pirmsskolas izglītības

iestāde“Vārpiņa”:
1.3.11. iekļaut amata vie-

nību pirmsskolas skolotāja 
palīgs-pavadonis, profesijas 
kods 5312 01, 5311 03, amata 
vienību skaits – 0,4, ar stundas 
tarifa likmi 2,88,-EUR;

1.3.12. grozīt amata vienībai 
pirmsskolas iestāžu un skolu 
māsa, profesijas kods 2221 34, 
mēnešalgas likmi no 470,- EUR 
uz 506,- EUR; 

1.3.13. grozīt amata vienībai 
pavārs, profesijas kods 5120 02, 
mēnešalgas likmi no 470,- EUR 
uz 506,- EUR; 

1.3.14. grozīt amata vienībai 
pavāra palīgs, profesijas kods 
9412 01, mēnešalgas likmi no 
444,- EUR uz 480,- EUR; 
Bibliotēka:
1.3.15. grozīt amata vienībai 

vadītājs, profesijas kods 1431 
01, mēnešalgas likmi no 556,- 
EUR uz 595,- EUR;

1.3.16. grozīt amata vienībai 
bibliotekārs, profesijas kods 
3433 01, mēnešalgas likmi no 
539,- EUR uz 577,- EUR;
Veselība:
1.3.17. grozīt amata vienībai 

ārsta palīgs-feldšeris, profesijas 
kods 2240 01, mēnešalgas likmi 
no 884,- EUR uz 911,- EUR;
Sports:
1.3.18. grozīt amata vienībai 

sporta pasākumu organizators, 
profesijas kods 3423 03, mē-
nešalgas likmi no 571,- EUR uz 
588,- EUR;
Tūrisms:
1.3.19. izslēgt amata vienību 

tūrisma informācijas centra va-
dītājs, profesijas kods 3435 24.

1.4. Dzelzavas pagasta
pārvaldes amata vienību
sarakstā:
Īpašumuuzturēšanas

nodaļa:
1.4.1. izslēgt amata vienību 

traktortehnikas vadītājs-re-
montstrādnieks, profesijas kods 
8341 06, 9313 02;

1.4.2. izslēgt amata vienību 
santehniķis, remontstrādnieks, 
profesijas kods 7126 01, 9313 
02;

1.4.3. izslēgt amata vienību 
automobiļa vadītājs, profesijas 
kods 8322 01;

1.4.4. izslēgt amata vienību 
apkopējs-kurinātājs, profesijas 
kods 9112 01, 8182 04;

1.4.5. izslēgt amata vienību 
veļas mazgātājs, profesijas kods 
9121 01;

1.4.6. izslēgt amata vienību 
ēkas uzraugs, profesijas kods 
9629 04;

1.4.7. iekļaut amata vienību 
traktortehnikas vadītājs, profe-
sijas kods 8341 05, amata vie-
nību skaits – 1, ar mēnešalgas 
likmi 710,- EUR;

1.4.8. grozīt amata vienībai 
labiekārtošanas strādnieks, 
profesijas kods 9214 03, amatu 
vienību skaitu no 1 uz 2, ar mē-
nešalgas likmi 670 EUR;

1.4.9. grozīt amata vienībai 
remontstrādnieks, profesijas 
kods 9313 02, amata vienību 
skaitu no 1 uz 2 ar mēnešalgas 
likmi 690 EUR;

1.4.10. grozīt amata vienībai 
kapsētas pārzinis, profesijas 
kods 5151 20, amata vienību 
skaitu no 0,41 uz 1,1 ar mēneš-
algas likmi 480 EUR;

1.4.11. grozīt amata vienībai 
apkopējs, profesijas kods 9112 
01, amata vienību skaitu no 
2,4 uz 3 ar mēnešalgas likmi no 
444,- EUR 480 EUR;

1.4.12. grozīt amata vienībai 
sētnieks, profesijas kods 9613 01 
mēnešalgas likmi no 444,- EUR 
uz 480 EUR;

1.4.13. grozīt amata vienībai 
kurinātājs, profesijas kods 8182 
04, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480 EUR;
Dzelzavas pansionāts

“Grāveri1”:
1.4.14. grozīt amata vienībai 

kurinātājs-strādnieks, profe-
sijas kods 8182 04, 9313 02, 
mēnešalgas likmi no 444,- EUR 
uz 480,- EUR;

1.4.15. grozīt amata vienībai 
apkopējs, profesijas kods 9112 
01, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR;

1.4.16. grozīt amata vienībai 
automobiļa vadītājs, profesijas 
kods 8322 01, mēnešalgas likmi 
no 503,- EUR uz 539,- EUR;

1.4.17. grozīt amata vienībai 
palīgstrādnieks (aprūpē), profe-
sijas kods 9329 09, mēnešalgas 
likmi no 266,- EUR uz 480,- 
EUR;

1.4.18. grozīt amata vienībai 
veļas pārzinis, profesijas kods 
9121 03, mēnešalgas likmi no 
444,- EUR uz 480,- EUR;

Dzelzavaspamatskola:
1.4.19. grozīt amata vienībai 

lietvedis, profesijas kods 3341 
04, mēnešalgas likmi no 542,- 
EUR uz 578,- EUR;

1.4.20. grozīt amata vienībai 
informācijas vadības speciā-
lists, profesijas kods 3512 02, 
mēnešalgas likmi no 443,- EUR 
uz 480,-EUR;
Pirmsskolas izglītības

iestāde“Rūķis”:
1.4.21. iekļaut amata vie-

nību pirmsskolas skolotāja 
palīgs-pavadonis, profesijas 
kods 5312 01, 5311 03, amata 
vienību skaits – 0,5, ar stundas 
tarifa likmi 2,88,-EUR;

1.4.22. grozīt amata vienībai 
pirmsskolas iestāžu un skolu 
māsa, profesijas kods 2221 34, 
mēnešalgas likmi no 469,- EUR 
uz 505,- EUR;

1.4.23. grozīt amata vienībai 
virtuves vadītājs,  profesijas 
kods 5151 11, mēnešalgas likmi 
no 597,- EUR uz 633,- EUR;

1.4.24. grozīt amata vienībai 
pavārs, profesijas kods 5120 02, 
mēnešalgas likmi no 470,- EUR 
uz 506,- EUR;
Dzelzavasspeciālāskola

(pašvaldībasfinansējums):
1.4.25. grozīt amata vienībai 

pavāra palīgs, profesijas kods 
9412 01, mēnešalgas likmi no 
444,- EUR uz 480,- EUR;

1.4.26. grozīt amata vienībai 
virtuves strādnieks - apkopējs, 
profesijas kods 9412 02, 9112 
01, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR;
Bibliotēkā:
1.4.27. grozīt amata vienībai 

Dzelzavas pagasta 1. bibliotēkas 
vadītājs,  profesijas kods 1431 
01, mēnešalgas likmi no 637,- 
EUR uz 682,-EUR;

1.4.28. grozīt amata vienībai 
Dzelzavas pagasta 2.bibliotēkas 
vadītājs,  profesijas kods 1431 
01, mēnešalgas likmi no 529,- 
EUR uz 566- EUR.
Jauniešucentrs:
grozīt amata vienībai jau-

niešu centra vadītājs, profesijas 
kods 1431 11, mēnešalgas likmi 
no 570,- EUR uz 587,- EUR;
Sports:
1.4.29. grozīt amata vienībai 

sporta pasākumu organizators,  
profesijas kods 3423 03, mē-
nešalgas likmi no 571,- EUR uz 
588,- EUR.

1.5. Kalsnavas pagasta
pārvaldes amata vienību
sarakstā:
Īpašumuuzturēšanas

nodaļa:
1.5.1 izslēgt amata vienību 

automobiļa vadītājs-elektriķis, 
profesijas kods 8322 01, 7411 01;

1.5.2. iekļaut amata vienību 
remontstrādnieks, profesijas 
kods 9313 02, amata vienību 
skaits – 2, ar mēnešalgas likmi 
695,- EUR;

1.5.3. izslēgt amata vienību 
remontstrādnieks-santehniķis, 
profesijas kods 9313 02, 7126 
01;

1.5.4. iekļaut amata vienību 
labiekārtošanas strādnieks, 
profesijas kods 9214 03, amata 
vienību skaits – 3, ar mēnešal-
gas likmi 670,- EUR;

1.5.5. izslēgt amata vienību 
ēkas un teritorijas uzraugs-sēt-
nieks, profesijas kods 9629 07, 
9613 01;

1.5.6. izslēgt amata vienību 
dežurants-garderobists, profesi-
jas kods 9629 03;

1.5.7. grozīt amata vienībai 
apkopējs, profesijas kods 9112 
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01, amata vienību skaitu no 6 
uz 5, ar mēnešalgas likmi 480-
EUR;

1.5.8. grozīt amata vienībai 
apkures iekārtu operators, 
profesijas kods 8182 13,  amata 
vienību skaitu no 3 ar stundas 
tarifa likmi 2,66 EUR uz amata 
vienību skaitu 2, ar mēnešalgas 
likmi 480- EUR;

1.5.9. grozīt amata vienībai 
kapsētas pārzinis, profesijas 
kods 5151 20, amata vienību 
skaitu no 0,5 uz 1, ar mēnešal-
gas likmi 480- EUR;

1.5.10. grozīt amata vienībai 
sētnieks,  profesijas kods 9613 
01, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480- EUR;
Kalsnavaspamatskola:
1.5.11. grozīt amata vienībai 

lietvedis, profesijas kods 3341 
04, mēnešalgas likmi no 541,- 
EUR uz 577- EUR;

1.5.12. grozīt amata vienībai 
informācijas vadības speciā-
lists, profesijas kods 3512 04, 
mēnešalgas likmi no 444,- EUR 
uz 480- EUR;

1.5.13. grozīt amata vienībai 
pavārs,  profesijas kods 5120 02, 
mēnešalgas likmi no 470,- EUR 
uz 506,- EUR;

1.5.14. grozīt amata vienībai 
virtuves strādnieks, profesijas 
kods 9412 02, mēnešalgas likmi 
no 444,- EUR uz 480,- EUR;

1.5.15. grozīt amata vienībai 
virtuves vadītājs, profesijas 
kods 5151 05, mēnešalgas likmi 
no 549,- EUR uz 585,- EUR;
Pirmsskolas izglītības

iestāde“LācītisPūks”:
1.5.16. iekļaut amata vie-

nību pirmsskolas skolotāja 
palīgs-pavadonis, profesijas 
kods 5312 01, 5311 03, amata 
vienību skaits – 0,5, ar stundas 
tarifa likmi 2,88,- EUR;

1.5.17. grozīt amata vienībai 
virtuves vadītājs, profesijas 
kods 5151 05, mēnešalgas likmi 
no 549,- EUR uz 585,- EUR;

1.5.18. grozīt amata vienībai 
pavārs, profesijas kods 5120 02, 
mēnešalgas likmi no 470,- EUR 
uz 506,- EUR;

1.5.19. grozīt amata vienībai 
pavāra palīgs, profesijas kods 
9412 01, mēnešalgas likmi no 
444,- EUR uz 480,- EUR;
Jauniešucentrs:
1.5.20. grozīt amata vienībai 

jaunatnes darbinieks, kultūras 
metodiķis, profesijas kods 2422 
57; 3435 19, mēnešalgas likmi 
no 721,- EUR uz 743,- EUR;
Bibliotēka:
1.5.21. grozīt amata vienībai 

vadītājs,  profesijas kods 1431 
01, mēnešalgas likmi no 637,- 
EUR uz 682,- EUR;
Sports:
1.5.22. grozīt amata vienībai 

sporta pasākumu organizators,  
profesijas kods 3423 03, mē-
nešalgas likmi no 570,- EUR uz 
587,- EUR;

1.5.23. grozīt amata vienībai 
florbola treneris (pieaugušo), 
profesijas kods 3422 03, mē-
nešalgas likmi no 570,- EUR uz 
587,- EUR;

1.5.24. grozīt amata vienībai 
florbola treneris (jauniešu), 
pr ofesijas kods 3422 03, mē-
nešalgas likmi no 570,- EUR uz 
587,- EUR;

1.6. Lazdonas pagasta
pārvaldes amata vienību
sarakstā:
Īpašumuuzturēšanas

nodaļa:
1.6.1. izslēgt amata vienību 

remontstrādnieks-autovadītājs, 

profesijas kods 9313 02;
1.6.2. iekļaut amata vienību 

labiekārtošanas strādnieks, pro-
fesijas kods 9214 03, skaits – 1, 
ar mēnešalgas likmi 670,- EUR;

1.6.3. grozīt amata vienībai 
apkopējs, profesijas kods 9112 
01, amata vienību skaitu no 3.2 
uz 3,5, ar mēnešalgas likmi uz 
480,- EUR;

1.6.4. grozīt amata vienībai 
remontstrādnieks, profesijas 
kods 9313 02, stundas tarifa 
likmi 2,66 EUR uz mēnešalgas 
likmi 690,- EUR;

1.6.5. grozīt amata vienībai 
sētnieks, profesijas kods 9613 
01, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR 480,- EUR;

1.6.6. grozīt amata vienībai 
krāšņu kurinātājs, profesijas 
kods 8182 04, stundas tarifa lik-
mi no 2,67 EUR uz 2,88,- EUR;
Lazdonaspamatskola:
1.6.7. grozīt amata vienībai 

lietvedis, profesijas kods 3341 
04, mēnešalgas likmi no 542,- 
EUR uz 578,- EUR;

1.6.8. grozīt amata vienībai 
virtuves vadītājs, profesijas 
kods 5151 05, mēnešalgas likmi 
no 520,- EUR uz 556,- EUR;

1.6.9. grozīt amata vienībai 
virtuves darbinieks, profesijas 
kods 9412 02, mēnešalgas likmi 
no 444,- EUR uz 480, -EUR;

1.6.10. grozīt amata vienībai 
informācijas vadības speciā-
lists, profesijas kods 3512 04, 
mēnešalgas likmi no 480,- EUR 
uz 516, -EUR;
Lazdonas pamatskolas

pirmsskolas izglītības gru-
pas:

1.6.11. grozīt amata vienībai 
pirmskolas iestāžu un skolu 
māsa,  profesijas kods 2221 34, 
mēnešalgas likmi no 469,- EUR 
uz 505,- EUR;

1.6.12. grozīt amata vienībai 
pavārs, profesijas kods 5120 02, 
mēnešalgas likmi no 444,- EUR 
uz 480,- EUR;
Bibliotēka:
1.6.13. grozīt amata vienībai 

vadītājs, profesijas kods 1431 
01, mēnešalgas likmi no 556,- 
EUR uz 595,- EUR;
Kultūra:
1.6.14. grozīt amata vienībai 

amatniecības un rokdarbu 
pulciņa vadītājs  profesijas kods 
3435 28, mēnešalgas likmi no 
500,- EUR uz 515,- EUR;
Feldšerpunkts:
1.6.15. grozīt amata ārsta 

palīgs-feldšeris, profesijas kods 
2240 01, mēnešalgas likmi no 
884,- EUR uz 911,- EUR;
Multifunkcionālais

bērnuunjauniešucentrs
“Kodols”:

1.6.16. grozīt amata vienībai 
vadītājs-kultūras un sporta 
pasākumu organizators, pro-
fesijas kods 3435 20, 3423 03, 
mēnešalgas likmi no 650,- EUR 
uz 670,- EUR;

1.7. Liezēres pagasta
pārvaldes amata vienību
sarakstā:
Īpašumuuzturēšanas

nodaļa:
1.7.1. izslēgt amata vienību 

remontstrādnieks-remontat-
slēdznieks, profesijas kods 9313 
02, 7233 02;

1.7.2. izslēgt amata vienību 
remontstrādnieks-traktorteh-
nikas vadītājs, profesijas kods 
9313 02, 8341 06;

1.7.3. iekļaut amata vienību 
traktortehnikas vadītājs, profe-
sijas kods 8341 06, amata vie-
nību skaits – 1, ar mēnešalgas 

likmi 710,- EUR;
1.7.4. iekļaut amata vienību 

remontstrādnieks, profesijas 
kods 9313 02, amata vienību 
skaits – 2, ar mēnešalgas likmi 
690,- EUR;

1.7.5. iekļaut amata vienību 
labiekārtošanas strādnieks, 
profesijas kods 9214 03, amata 
vienību skaits – 3, ar mēnešal-
gas likmi 670,- EUR;

1.7.6. izslēgt amata vienību 
remontstrādnieks, kapsētas 
pārzinis, profesijas kods 9313 
02, 5151 20;

1.7.7. izslēgt amata vienību 
remontstrādnieks-saimniecības 
pārzinis, profesijas kods 9313 
02, 5151 11;

1.7.8. izslēgt amata vienību 
veļas mazgātājs, profesijas kods 
9121 01;

1.7.9. izslēgt amata vienību 
automobiļa vadītājs, profesijas 
kods 8322 01;

1.7.10. grozīt amata vienībai 
apkopējs, profesijas kods 9112 
01, amata vienību skaitu no 
2,95 uz 3,5, ar mēnešalgas likmi 
480,- EUR;

1.7.11. grozīt amata vienībai 
sētnieks, profesijas kods 9613 
01, mēnešalgas likmi no 470,- 
EUR uz 480,- EUR;
Ozolufeldšerpunkts:
1.7.12. grozīt amata vienībai 

ambulatorās aprūpes ārsta 
palīgs,  profesijas kods 2240 02, 
mēnešalgas likmi no 884,- EUR 
uz 911,- EUR;
Bērnu un jauniešu

ārpusģimenes aprūpes un
atbalstacentrsOzoli:

1.7.13. grozīt amata vienībai 
sociālais pedagogs, profesijas 
kods 2359 01, mēnešalgas likmi 
no 515,- EUR uz 550,- EUR;

1.7.14. grozīt amata vienībai 
psihologs, profesijas kods 2634 
03, mēnešalgas likmi no 515,- 
EUR uz 550,-EUR;

1.7.15. grozīt amata vienībai 
audzinātājs, profesijas kods 
5311 04, mēnešalgas likmi no 
514,- EUR uz 550,- EUR;

1.7.16. grozīt amata vienībai 
apkopējs, profesijas kods 9112 
01, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR;

1.7.17. grozīt amata vienībai 
virtuves strādnieks, profesijas 
kods 9412 02, mēnešalgas likmi 
no 444,- EUR uz 480,- EUR;

1.7.18. grozīt amata vienībai 
sociālais rehabilitētājs, profe-
sijas kods 3412 02, mēnešalgas 
likmi no 600,- EUR uz 636,- 
EUR; 
Liezērespamatskola:
1.7.19. grozīt amata vienībai 

lietvedis, profesijas kods 3341 
04, mēnešalgas likmi no 543,- 
EUR uz 579,- EUR; 

1.7.20. grozīt amata vienībai 
informācijas vadības speciā-
lists, profesijas kods 3512 04, 
mēnešalgas likmi no 445,- EUR 
uz 480,-EUR; 

1.7.21. grozīt amata vienī-
bai skolotāja palīgs internātā, 
profesijas kods 5312 01, mē-
nešalgas likmi no 444,- EUR uz 
480,- EUR; 
Liezēres pamatskolas

pirmsskolas izglītības gru-
pas:

1.7.22. iekļaut amata vie-
nību pirmsskolas skolotāja 
palīgs-pavadonis, profesijas 
kods 5312 01, 5311 03, amata 
vienību skaits – 0,75, ar stundas 
tarifa likmi 2,88,- EUR;

1.7.23. grozīt amata vienībai 
pirmsskolas skolotāja palīgs, 
naktsaukle  profesijas kods 
5312 01, mēnešalgas likmi no 

444,- EUR uz 600,-EUR; 
Apvienotāvirtuve:
1.7.24. grozīt amata vienībai 

virtuves vadītājs, profesijas 
kods 5151 05, mēnešalgas likmi 
no 613,- EUR uz 649,- EUR; 

1.7.25. grozīt amata vienībai 
pavārs, profesijas kods 5120 02, 
mēnešalgas likmi no 523,- EUR 
uz 559,- EUR; 

1.7.26. grozīt amata vienībai 
virtuves strādnieks, profesijas 
kods 9412 02, mēnešalgas likmi 
no 444,- EUR uz 480,- EUR; 
Darbsarjaunatni:
1.7.27. grozīt amata vienībai 

jaunatnes darbinieks, profesijas 
kods 2422 57, mēnešalgas likmi 
no 579,- EUR uz 596,- EUR;
Bibliotēka:
1.7.28. grozīt amata vienībai 

Liezēres bibliotēkas vadītājs, 
profesijas kods 1431 01, mē-
nešalgas likmi no 500,- EUR uz 
535,- EUR;

1.7.29. grozīt amata vienībai 
Mēdzūlas bibliotēkas vadītājs, 
profesijas kods 1431 01, mē-
nešalgas likmi no 551,- EUR uz 
590- EUR.;
Sports:
1.7.3. grozīt amata vienībai 

sporta pasākumu organizators, 
profesijas kods 3423 03, mē-
nešalgas likmi no 571,- EUR uz 
588,- EUR.

1.8. Ļaudonas pagasta
pārvaldes amata vienību
sarakstā:
Īpašumuuzturēšanas

nodaļa:
1.8.1. izslēgt amata vienību 

apkures iekārtas operators, pro-
fesijas kods 8182 13;

1.8.2. izslēgt amata vienību 
ceļu saimniecības pārzinis-
automobiļa vadītājs, profesijas 
kods 3112 31, 8322 01;

1.8.3. grozīt amata vienībai 
apkopējs, profesijas kods 9112 
01, amata vienību skaitu no 
6,5 uz 5,5, ar mēnešalgas likmi 
480,- EUR;

1.8.4. grozīt amata vienībai 
remontstrādnieks, profesijas 
kods 9313 02,  amata vienību 
skaitu no 2,5 uz 2, ar mēnešal-
gas likmi 690,- EUR;

1.8.5. grozīt amata vienībai 
labiekārtošanas strādnieks, 
profesijas kods 9214 03, amata 
vienību skaitu no 0,7 uz 4, ar 
mēnešalgas likmi 670,- EUR;

1.8.6. grozīt amata vienībai 
traktortehnikas vadītājs, profe-
sijas kods 8341 06, no stundas 
tarifa likmes 2,58 EUR uz mē-
nešalgas likmi 710,- EUR;

1.8.7. grozīt amata vienībai 
kapsētas pārzinis, profesijas 
kods 5151 20, mēnešalgas likmi 
no 440,- EUR uz 480,- EUR;

1.8.8. grozīt amata vienībai 
sētnieks, profesijas kods 9613 
01, mēnešalgas likmi no 440,- 
EUR uz 480,- EUR;
Ļaudonaspansionāts:
1.8.9. grozīt amata vienībai 

veļas mazgātājs, profesijas kods 
9121 01, mēnešalgas likmi no 
440,- EUR uz 480,- EUR;

1.8.10. grozīt amata vienībai 
apkopējs, profesijas kods 9112 
01, mēnešalgas likmi no 440,- 
EUR uz 480,- EUR;
Apvienotāvirtuve:
1.8.11. grozīt amata vienībai 

pavārs, profesijas kods 5120 02, 
mēnešalgas likmi no 488,- EUR 
uz 524,- EUR;

1.8.12. grozīt amata vienībai 
virtuves strādnieks, profesijas 
kods 9412 02, mēnešalgas likmi 
no 440,- EUR uz 480,- EUR;
Ļaudonasvidusskola:

1.8.13. grozīt amata vienībai 
lietvedis, profesijas kods 3341 
04, mēnešalgas likmi no 614,- 
EUR uz 650,- EUR;

1.8.14. grozīt amata vienībai 
fizikas un ķīmijas laborants, 
profesijas kods 3111 08, mē-
nešalgas likmi no 440,- EUR uz 
480,- EUR;

1.8.15. grozīt amata vienībai 
garderobists, profesijas kods 
9629 03, mēnešalgas likmi no 
440,- EUR uz 480,- EUR;

1.8.16. grozīt amata vienībai 
nakts dežurants skolas inter-
nātā, profesijas kods 9629 07, 
mēnešalgas likmi no 440,- EUR 
uz 480,- EUR;
Pirmsskolas izglītības

iestāde“Brīnumdārzs”:
1.8.17. iekļaut amata vie-

nību pirmsskolas skolotāja 
palīgs-pavadonis, profesijas 
kods 5312 01, 5311 03, amata 
vienību skaits – 0,2, ar stundas 
tarifa likmi 2,88,-EUR;

1.8.18. grozīt amata vienībai 
interešu pulciņa audzinātājs, 
profesijas kods 3412 09, mē-
nešalgas likmi no 479,- EUR uz 
480,- EUR; 
Bibliotēka:
1.8.19. grozīt amata vienībai 

Ļaudonas bibliotēkas vadītājs, 
profesijas kods 1431 01, mē-
nešalgas likmi no 567,- EUR uz 
607,- EUR;

1.8.20. grozīt amata vienībai 
Sāvienas bibliotēkas vadītājs, 
profesijas kods 1431 01, mē-
nešalgas likmi no 371,- EUR uz 
529,- EUR;
Sports:
1.8.21. grozīt amata vienībai 

sporta pasākumu organizators, 
profesijas kods 3423 03, mē-
nešalgas likmi no 566,- EUR uz 
583,- EUR.

1.9. Mārcienas pagasta
pārvaldes amata vienību
saraksts:
Īpašumuuzturēšanas

nodaļa:
1.9.1. izslēgt amata vienību 

kurinātājs, profesijas kods 8182 
04;

1.9.2. iekļaut amata vienību 
labiekārtošanas strādnieks, 
profesijas kods 9214 03, amata 
vienību skaits – 2, ar mēnešal-
gas likmi 670,- EUR;

1.9.3. izslēgt amata vienību 
automobiļa vadītājs, profesijas 
kods 8322 01;

1.9.4. izslēgt amata vienību 
apkopējs-sētnieks, profesijas 
kods 9112 01, 9613 01;

1.9.5. izslēgt amata vienību 
remontstrādnieks-elektriķis, 
pro fesijas kods 9313 02, 7411 
01;

1.9.6. iekļaut amata vienību 
remontstrādnieks, profesijas 
kods 9313 02, amata vienību 
skaits – 1, ar mēnešalgas likmi 
690,- EUR;

1.9.7. grozīt amata vienībai 
apkopējs, profesijas kods 9112 
01, amata vienību skaitu no 1 
uz 2, ar mēnešalgas likmi uz 
480,- EUR; 

1.9.8. grozīt amata vienībai 
kapsētas pārzinis, profesijas 
kods 5151 20, amata vienību 
skaitu no 0,35 uz 0,5, ar mēneš-
algas likmi 556,- EUR;

1.9.9. grozīt amata vienībai 
sētnieks, profesijas kods 9613 
01, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR; 
Mārcienaspansionāts:
1.9.10. grozīt amata vienībai 

apkopējs, profesijas kods 9112 
01, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR; 
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1.9.11. grozīt amata vienībai 

ēku un teritorijas dežurants, 
profesijas kods 9629 07, mē-
nešalgas likmi no 444,- EUR uz 
480,- EUR; 

1.9.12. grozīt amata vienībai 
pavārs, profesijas kods 5120 02, 
mēnešalgas likmi no 479,- EUR 
uz 493,- EUR; 

1.9.13. grozīt amata vienībai 
pavāra palīgs, profesijas kods 
9412 01, mēnešalgas likmi no 
453,- EUR uz 480,- EUR; 

1.9.14. grozīt amata vienībai 
noliktavas pārzinis, profesijas 
kods 4321 03, mēnešalgas likmi 
no 453,- EUR uz 480,- EUR; 

1.9.15. grozīt amata vienībai 
veļas pārzinis, profesijas kods 
9121 03, mēnešalgas likmi no 
479,- EUR uz 493,- EUR; 

1.9.16. grozīt amata vienībai 
virtuves strādnieks, profesijas 
kods 9412 02, mēnešalgas likmi 
no 444,- EUR uz 480,- EUR; 
Bibliotēka:
1.9.17. grozīt amata vienībai 

vadītājs, profesijas kods 1431 
01, mēnešalgas likmi no 530,- 
EUR uz 567,- EUR;
Sports:
1.9.18. grozīt amata vienībai 

sporta pasākumu organizators, 
profesijas kods 3423 03, mē-
nešalgas likmi no 572,- EUR uz 
589,- EUR.
Darbsarjaunatni:
1.9.19. grozīt amata vienībai 

jaunatnes darbinieks,  profesi-
jas kods 2422 57, mēnešalgas 
likmi no 566,- EUR uz 583,-
EUR;

1.10. Mētrienas pagasta
pārvaldes amata vienību
sarakstā:
Īpašumuuzturēšanas

nodaļa:
1.10.1. izslēgt amata vienību 

remontstrādnieks-traktorteh-
nikas vadītājs, profesijas kods 
9313 02, 8341 06;

1.10.2. izslēgt amata vienību 
autobusa vadītājs-remontstrād-
nieks, profesijas kods 8331 01, 
9313 02;

1.10.3. iekļaut amata vienī-
bu labiekārtošanas strādnieks, 
profesijas kods 9214 03, amata 
vienību skaits -1, ar mēnešalgas 
likmi 670,- EUR;

1.10.4. grozīt amata vienībai 
apkopējs, profesijas kods 9112 
01, amata vienību skaitu no 
1,75 uz 2, ar mēnešalgas likmi 
480,- EUR; 

1.10.5. grozīt amata vienībai 
kurinātājs, profesijas kods 8182 
04, amata vienību skaitu no 6,5 
uz 4,5, ar stundas tarifa likmi 
2,88,- EUR; 

1.10.6. grozīt amata vienībai 
kapsētu pārzinis, profesijas 
kods 5151 20 amata vienību 
skaitu no 0,42 uz 0,5, ar mēneš-
algas likmi 480,- EUR; 

1.10.7. grozīt amata vienībai 
remontstrādnieks, profesijas 
kods 9313 02, amata vienību 
skaitu no 1 uz 2, ar mēnešalgas 
likmi 690,- EUR.
Feldšerpunkts:
1.10.8. grozīt amata vienībai 

ārsta palīgs, profesijas kods 
2240 01, mēnešalgas likmi no 
898,- EUR uz 925,- EUR;
Darbsarjaunatni:
1.10.9. grozīt amata vienībai 

jaunatnes darbinieks, profesijas 
kods 2422 57, mēnešalgas likmi 
no 444,- EUR uz 480,- EUR; 
Bibliotēka:
1.10.10. grozīt amata vie-

nībai vadītājs, profesijas kods 
1431 01, mēnešalgas likmi no 
500,- EUR uz 535,- EUR; 

Sports:
1.10.11. grozīt amata vienī-

bai sporta pasākumu organi-
zators, profesijas kods 3423 03, 
mēnešalgas likmi no 571,- EUR 
uz 588,- EUR.

1.11. Ošupes pagasta
pārvaldes amata vienību
sarakstā:
Īpašumuuzturēšanas

nodaļa:
1.11.1. izslēgt amata vienību 

kurinātājs-labiekārtošanas dar-
bu strādnieks, profesijas kods 
8182 04, 9214 03;

1.11.2. izslēgt amata vienību 
palīgstrādnieks-labiekārtoša-
nas strādnieks-apkopējs, pro-
fesijas kods 9329 03, 9214 03, 
9112 01;

1.11.3. izslēgt amata vienību 
veļas mazgātājs, profesijas kods 
9121 01;

1.11.4. grozīt amata vienībai 
remontstrādnieks, profesijas 
kods 9313 02, amata vienību 
skaitu no 1 uz 2, ar mēnešalgas 
likmi 690,- EUR; 

1.11.5. grozīt amata vienībai 
palīgstrādnieks, profesijas kods 
9329 09, amata vienību skaitu 
no 0,1 uz 1, ar mēnešalgas likmi 
480,- EUR; 

1.11.6. grozīt amata vienībai 
labiekārtošanas strādnieks, 
profesijas kods 9214 03, amata 
vienību skaitu no 1 uz 2, ar 
stundas tarifa likmi 4,01 EUR; 

1.11.7. grozīt amata vienībai 
kapsētas pārzinis profesijas 
kods 5151 20, amata vienību 
skaitu no 0,15 uz 0,5, ar mēneš-
algas likmi 480,- EUR; 

1.11.8. grozīt amata vienībai 
apkopējs, profesijas kods 9112 
01, amata vienību skaitu no 4,6 
uz 5, ar mēnešalgas likmi 480,- 
EUR; 

1.11.9. grozīt amata vienībai 
traktortehnikas vadītājs, pro-
fesijas kods 8341 05, stundas 
tarifa likmi uz 4,25 EUR;
Veselībasaprūpe:
1.11.10. grozīt amata vienī-

bai Degumnieku feldšerpunkta 
vadītājs, profesijas kods 2240 
01, mēnešalgas likmi no 917,-
EUR uz 945,- EUR; 
Degumnieku pamatsko-

la:
1.11.11. grozīt amata vienī-

bai informācijas vadības spe-
ciālists, profesijas kods 3512 04, 
mēnešalgas likmi no 532,- EUR 
uz 568,- EUR; 

1.11.12. grozīt amata vienī-
bai pavārs, profesijas kods 5120 
02, mēnešalgas likmi no 556,- 
EUR  uz 592,-EUR;

 1.11.13. grozīt amata vie-
nībai virtuves vadītājs, pavāra 
palīgs, profesijas kods 5151 05, 
9412 01, mēnešalgas likmi no 
474,- EUR uz 510,- EUR; 

1.11.14. grozīt amata vie-
nībai lietvedis, profesijas kods 
3341 04, mēnešalgas likmi no 
531,- EUR uz 567,- EUR; 

1.11.15. grozīt amata vie-
nībai dežurants, garderobists, 
profesijas kods 9629 03, 5419 
11, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR; 

1.11.16. grozīt amata vie-
nībai internāta nakts aukle, 
profesijas kods 5311 01, stundas 
tarifa likmi no 2,66 EUR uz 
2,88,- EUR; 
Degumnieku pamatsko-

las pirmsskolas izglītības
grupas:

1.11.17. iekļaut amata 
vienību pirmsskolas skolotāja 
palīgs-pavadonis, profesijas 
kods 5312 01, 5311 03, amata 

vienību skaits – 0,3, ar stundas 
tarifa likmi 2,88,- EUR;
Bibliotēka:
1.11.18. grozīt amata vie-

nībai vadītājs, profesijas kods 
1431 01, mēnešalgas likmi no 
587,- EUR uz 628,- EUR; 
Aktīvāsatpūtascentrs:
1.11.19. grozīt amata vie-

nībai vadītājs, profesijas kods 
3435 21, mēnešalgas likmi no 
637,- EUR uz 656- EUR; 
Sports:
1.11.20. grozīt amata vienī-

bai sporta pasākumu organi-
zators, profesijas kods 3423 03, 
mēnešalgas likmi no 571,- EUR 
uz 588- EUR; 

1.12.Praulienaspagasta
pārvaldes amata vienību
sarakstā:
Īpašumuuzturēšanas

nodaļa:
1.12.1. izslēgt amata vienību 

labiekārtošanas strādnieks-kap-
sētas pārzinis, profesijas kods 
9214 03, 5151 20;

1.12.2. izslēgt amata vienību 
apkopējs-kurinātājs, profesijas 
kods 9112 01, 8182 04;

1.12.3. izslēgt amata vienību 
kurinātājs-remontstrādnieks, 
profesijas kods 8182 04, 9313 
02;

1.12.4. izslēgt amata vienību 
remontstrādnieks, profesijas 
kods 9313 02;

1.12.5. iekļaut amata vienī-
bu labiekārtošanas strādnieks 
profesijas kods 9214 03, amata 
vienību skaits – 4, ar mēnešal-
gas likmi 670,- EUR;

1.12.6. iekļaut amata vie-
nību traktortehnikas vadītājs, 
profesijas kods 8341 05, amata 
vienību skaits – 1, ar mēnešal-
gas likmi 710,- EUR;

1.12.7. grozīt amata vienībai 
kurinātājs, profesijas kods 8182 
04, amata vienību skaitu no 
8 uz 1, ar stundas tarifa likmi 
2,93,- EUR;

1.12.8. grozīt amata vienībai 
remontatslēdznieks, profesijas 
kods 7233 02, mēnešalgas likmi 
no 676,- EUR uz 690,- EUR;

1.12.9. grozīt amata vienībai 
sētnieks, profesijas kods 9613 
01, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR;

1.12.10. grozīt amata vie-
nībai apkopējs, profesijas kods 
9112 01, mēnešalgas likmi no 
444,- EUR uz 480,- EUR;
Praulienaspamatskola:
1.12.11. grozīt amata 

vienībai noliktavas pārzinis, 
profesijas kods 4321 03, mē-
nešalgas likmi no 654,- EUR uz 
690,- EUR; 

1.12.12. grozīt amata vie-
nībai lietvedis, profesijas kods 
3341 04, mēnešalgas likmi no 
539,- EUR uz 575,- EUR; 

1.12.13. grozīt amata vie-
nībai pavārs, profesijas kods 
5120 02, mēnešalgas likmi no 
486- EUR uz 522,- EUR; 

1.12.14. grozīt amata vie-
nībai pavāra palīgs, profesijas 
kods 9412 02, mēnešalgas likmi 
no 444,- EUR uz 480,- EUR; 

1.12.15. grozīt amata vienī-
bai informācijas vadības spe-
ciālists, profesijas kods 3512 04, 
mēnešalgas likmi no 480 EUR 
uz 516, -EUR; 
Praulienas pagasta

pirmsskolasizglītībasiestā-
de“Pasaciņa”:

1.12.16. iekļaut amata 
vienību pirmsskolas skolotāja 
palīgs-pavadonis, profesijas 
kods 5312 01, 5311 03, amata 
vienību skaits – 0,75, ar stundas 

tarifa likmi 2,88,- EUR;
1.12.17. grozīt amata vie-

nībai pirmsskolas iestāžu un 
skolu māsa-noliktavas pārzinis, 
profesijas kods 2221 34, 4321 
03, mēnešalgas likmi no 490,- 
EUR uz 526,- EUR;

1.12.18. grozīt amata vie-
nībai pirmsskolas skolotāja 
palīgs-naktsaukle,  profesijas 
kods 5311 01, mēnešalgas likmi 
no 452,- EUR uz 488,-EUR;

1.12.19. grozīt amata vie-
nībai peldbaseina dežurants, 
profesijas kods 5419 11, mē-
nešalgas likmi no 454,- EUR uz 
490,- EUR;

1.12.20. grozīt amata vienī-
bai pavārs, profesijas kods 5120 
02, mēnešalgas likmi no 486,- 
EUR uz 522,- EUR;

1.12.21. grozīt amata vie-
nībai pavāra palīgs, profesijas 
kods 9412 01, mēnešalgas likmi 
no 444,- EUR uz 480,- EUR;

1.12.22. grozīt amata vienī-
bai veļas mazgātājs, profesijas 
kods 9121 01, mēnešalgas likmi 
no 444,- EUR uz 480,- EUR;
Darbsarjaunatni:
1.12.23. grozīt amata vie-

nībai jaunatnes darbinieks,   
profesijas kods 2422 57, mē-
nešalgas likmi no 570,- EUR uz 
587,- EUR; 
Bibliotēaā:
 1.12.24. grozīt amata vienī-

bai Praulienas bibliotēkas va-
dītājs,  profesijas kods 1431 01, 
mēnešalgas likmi no 610,- EUR 
uz 653,- EUR;

 1.12.25. grozīt amata 
vienībai Saikavas bibliotēkas 
vadītājs-apkopējs,  profesijas 
kods 1431 01, 9112 01 mēneš-
algas likmi no 569,- EUR uz 
609,- EUR. 
Sports:
1.12.26. grozīt amata vienī-

bai sporta pasākumu organi-
zators, profesijas kods 3423 03, 
mēnešalgas likmi no 571,- EUR 
uz 588,- EUR.

1.13. Sarkaņu pagasta
pārvaldes amata vienību
sarakstā
Īpašumuuzturēšanas

nodaļa:
1.13.1. izslēgt amata vienību 

automobiļa vadītājs-remont-
strādnieks, profesijas kods 8322 
01, 9313 02;

1.13.2. iekļaut amata vienī-
bu labiekārtošanas strādnieks, 
profesijas kods 9214 03, skaits 
– 1, ar mēnešalgas likmi 670,- 
EUR;

1.13.3. izslēgt amata vienību 
apkopējs-kurinātājs, profesijas 
kods 9112 01, 8182 04;

1.13.4. izslēgt amata vienību  
pašiekrāvēja automobiļa vadī-
tājs, traktortehnikas vadītājs, 
profesijas kods 8332 04, 8341 06;

1.13.5. iekļaut amata vie-
nību traktortehnikas vadītājs, 
profesijas kods 8341 05, amata 
vienību skaits – 1, ar mēnešal-
gas likmi 710,- EUR;

1.13.6. izslēgt amata vienību  
kurinātājs-remontstrādnieks-
noformētājs, profesijas kods 
8182 04, 9313 02;

1.13.7. izslēgt amata vienību 
sezonas kurinātājs, gardero-
bists, profesijas kods 8182 04, 
9629 03;

1.13.8. grozīt amata vienībai 
kapsētas pārzinis, profesijas 
kods 5151 20, amata vienību 
skaitu no 0,34 uz 0,6, ar mēneš-
algas likmi uz 480,- EUR;

1.13.9. grozīt amata vienībai 
apkopējs, profesijas kods 9112 01, 
amata vienību skaitu no 1 uz 2, 

ar mēnešalgas likmi 480,- EUR;
1.13.10. grozīt amata vienī-

bai remontstrādnieks, profesijas 
kods 9313 02, amata vienību 
skaitu no 1 uz 2, ar mēnešalgas 
likmi 690,- EUR;

1.13.11. grozīt amata vie-
nībai sētnieks, profesijas kods 
9613 01, amata vienību skaitu 
no 0,5 uz 1, ar mēnešalgas likmi 
480,- EUR;

1.13.12. grozīt amata vienī-
bai kurinātājs,profesijas kods 
8182 04, amata vienību skaitu 
no 0,66 uz 1, ar mēnešalgas 
likmi 619,- EUR;
Bibliotēka:
1.13.13. grozīt amata vienī-

bai bibliotēkas vadītājs Sarkaņu 
bibliotēkā,  kurinātājs, apkopējs, 
profesijas kods 1431 01, 8182 
04, 9112 01 mēnešalgas likmi no 
517,- EUR uz 553,- EUR;

 1.13.14. grozīt amata vienī-
bai bibliotēkas vadītājs Biksēres 
bibliotēkā,  profesijas kods 1431 
01, mēnešalgas likmi no 519,- 
EUR uz 555,- EUR; 
Sports un darbs ar jau-

natni:
1.13.15. grozīt amata vienī-

bai sporta pasākumu organi-
zators, profesijas kods 3423 03, 
mēnešalgas likmi no 571,- EUR 
uz 588,- EUR;

1.13.16. grozīt amata vie-
nībai multifunkcionālā centra 
“Logs” vadītājs, profesijas kods 
2422 57, mēnešalgas likmi no 
571,- EUR uz 588,-EUR;

1.14. Vestienas pagasta
pārvaldes amata vienību
sarakstā
Īpašumuuzturēšanas

nodaļa:
1.14.1. izslēgt amata vienību 

apkopējs-sētnieks, profesijas 
kods 9112 02, 9613 01;

1.14.2. izslēgt amata vienību 
veļas mazgātājs, profesijas kods 
9121 01;

1.14.3. izslēgt amata vienību 
apkopējs-kurinātājs, profesijas 
kods 9112 01;

1.14.4. iekļaut amata vienī-
bu labiekārtošanas strādnieks, 
profesijas kods 9214 03, amata 
vienību skaits – 1, ar mēnešal-
gas likmi 670,- EUR;

1.14.5.  grozīt amata vienī-
bai kapsētas pārzinis, profesijas 
kods 5151 20, amata vienību 
skaitu no 0,67 uz 1,3, ar mēneš-
algas likmi 480,- EUR;

1.14.6. grozīt amata vienībai 
apkopējs, profesijas kods 9112 
01, amata vienību skaitu no 1,2 
uz 4, ar mēnešalgas likmi 480,- 
EUR;

1.14.7. grozīt amata vienībai 
sētnieks, profesijas kods 9613 
01, amata vienību skaitu no 0,5 
uz 1, ar mēnešalgas likmi 480,- 
EUR; 

1.14.8. grozīt amata vienībai 
kurinātājs, profesijas kods 8182 
04, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR;

1.14.9.  grozīt amata vienī-
bai remontstrādnieks, profesijas 
kods 9313 02, mēnešalgas likmi 
no 444,- EUR uz 690,- EUR;
Feldšerpunkts:
1.14.10. grozīt amata vie-

nībai ārsta palīgs (feldšeris),  
profesijas kods 2240 01, mē-
nešalgas likmi no 748,- EUR uz 
770,- EUR;
Vestienaspamatskola:
1.14.11. grozīt amata vienī-

bai virtuves vadītājs, profesijas 
kods 5151 05, mēnešalgas likmi 
no 455,- EUR uz 491,- EUR;

1.14.12. grozīt amata vie-
nībai lietvedis, profesijas kods 
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3341 04, mēnešalgas likmi no 
541,- EUR uz 577,- EUR;

1.14.13. grozīt amata vienī-
bai informācijas vadības spe-
ciālists, profesijas kods 3512 04, 
mēnešalgas likmi no 444,- EUR 
uz 480,- EUR;

1.14.14. grozīt amata vienī-
bai pavārs, profesijas kods 5120 
02, mēnešalgas likmi no 470,- 
EUR uz 506,- EUR;

1.14.15. grozīt amata vie-
nībai pavāra palīgs, profesijas 
kods 9412 01, mēnešalgas likmi 
no 444,- EUR uz 480,- EUR;

1.14.16. grozīt amata vienī-
bai nakts aukle, profesijas kods 
5311 01, stundas tarifa likmi no 
2,66 EUR uz 2,88,- EUR;
Bibliotēka:
1.14.17. grozīt amata 

vienībai bibliotēkas vadītājs, 
profesijas kods 1431 01, mē-
nešalgas likmi no 556,- EUR uz 
595,- EUR;
Sports:
1.14.18. grozīt amata vienī-

bai sporta pasākumu organi-
zators, profesijas kods 3423 03, 
mēnešalgas likmi no 571,- EUR 
uz 588,- EUR.
Darbsarjaunatni:
1.14.19. grozīt amata vienībai 

jaunatnes darbinieks, profesijas 
kods 2422 57, mēnešalgas likmi 
no 533,- EUR uz 549,- EUR.

1.15. Madonas Valsts
ģimnāzijas amata vienību
sarakstā:

1.15.1. grozīt amata vienībai 
lietvedis,  profesijas kods 3341 
04, mēnešalgas likmi no 619,- 
EUR uz 655,- EUR;

1.15.2. grozīt amata vienībai 
fizikas un ķīmijas laborants, 
profesijas kods 3111 08, mē-
nešalgas likmi no 444,- EUR uz 
480,- EUR;

1.15.3. grozīt amata vienībai 
dabaszinātņu laborants, profe-
sijas kods 3141 02, mēnešalgas 
likmi no 444,- EUR uz 480,- 
EUR;

1.15.4. grozīt amata vienībai 
informācijas vadības speciā-
lists, profesijas kods 3512 04, 
mēnešalgas likmi no 444,- EUR 
uz 480,- EUR;

1.15.5. grozīt amata vienībai 
apkopējs, profesijas kods 9112 
01, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR;

1.15.6. grozīt amata vienībai 
dežurants, profesijas kods 9629 
05, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR;

1.15.7. grozīt amata vienībai 
kopētājs, profesijas kods 4415 
02, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR;

1.15.8. grozīt amata vienībai 
ēkas sargs, profesijas kods 5414 
04, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR;

1.15.9. grozīt amata vienībai 
internāta, dienesta viesnīcas 
dežurants,  profesijas kods 9629 
05, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR;

1.15.10. grozīt amata vienī-
bai dienesta viesnīcas adminis-
trators,  profesijas kods 4224 02, 
mēnešalgas likmi no 514,- EUR 
uz 550,-EUR.

1.16. Madonas pilsētas
vidusskolas amata vienību
sarakstā:

1.16.1. grozīt amata vienībai 
fizikas un ķīmijas laborants, 
profesijas kods 3111 08, mē-
nešalgas likmi no 444,- EUR uz 
480,- EUR;

1.16.2. grozīt amata vienībai 
dabaszinātņu laborants, profe-

sijas kods 3141 02, mēnešalgas 
likmi no 444,- EUR uz 480,- 
EUR;

1.16.3. grozīt amata vienībai 
informācijas vadības speciā-
lists, profesijas kods 3512 04, 
mēnešalgas likmi no 444,- EUR 
uz 480,- EUR;

1.16.4. grozīt amata vienībai 
kopētājs, profesijas kods 4415 
02, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR;

1.16.5. grozīt amata vienībai 
pirmsskolas iestāžu un skolu 
māsa, profesijas kods 2221 34, 
mēnešalgas likmi no 470,- EUR 
uz 480,- EUR;

1.16.6. grozīt amata vienībai 
apkopējs, profesijas kods 9112 
01, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR;

1.16.7. grozīt amata vienībai 
garderobists, profesijas kods 
9629 03, mēnešalgas likmi no 
444,- EUR uz 480,- EUR;

1.16.8. grozīt amata vienībai 
dežurants,  profesijas kods 9629 
05, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR;

1.16.9. grozīt amata vienībai 
dežurants, apkopēja (Skolas iela 
8, Madona),  profesijas kods 9629 
05; 9112 01, mēnešalgas likmi no 
444,- EUR uz 480,- EUR.

1.17. Madonas pilsētas
pirmsskolas izglītības ies-
tādes “Kastanītis” amata
vienībusarakstā:

1.17.1. grozīt amata vienībai 
pirmsskolas iestāžu un skolu 
māsa,  profesijas kods 2221 34, 
mēnešalgas likmi no 524,- EUR 
uz 560,- EUR;

1.17.2. grozīt amata vienībai 
saimniecības /noliktavas pār-
zinis,  profesijas kods 5151 11; 
4321 03, mēnešalgas likmi no 
544- EUR uz 580,- EUR;

1.17.3. grozīt amata vienībai 
pavārs, profesijas kods 5120 02, 
mēnešalgas likmi no 481,- EUR 
uz 517,- EUR;

1.17.4. grozīt amata vienībai 
vecākais pavārs, profesijas kods 
5120 01, mēnešalgas likmi no 
500,- EUR uz 536,- EUR;

1.17.5. grozīt amata vienībai 
lietvedis, profesijas kods 3341 
04, mēnešalgas likmi no 540,- 
EUR uz 576,- EUR;

1.17.6. grozīt amata vienībai 
šuvējs, profesijas kods 7531 01, 
mēnešalgas likmi no 444,- EUR 
uz 480,- EUR;

1.17.7. grozīt amata vienī-
bai veļas noliktavas pārzinis,  
profesijas kods 9121 03, mē-
nešalgas likmi no 444,- EUR uz 
480,- EUR;

1.18. Madonas pilsētas
pirmsskolas izglītības
iestādes “Priedīte” amata
vienībusarakstā:

1.18.1. grozīt amata vienībai 
pirmsskolas iestāžu un skolu 
māsa, profesijas kods 2221 34, 
mēnešalgas likmi no 524,- EUR 
uz 560,- EUR;

1.18.2. grozīt amata vienībai 
saimniecības/noliktavas pār-
zinis, profesijas kods 5151 11; 
4321 03, mēnešalgas likmi no 
544,- EUR uz 580,- EUR;

1.18.3. grozīt amata vienībai 
lietvedis, profesijas kods 3341 
04, mēnešalgas likmi no 540,- 
EUR uz 576,- EUR;

1.18.4. grozīt amata vienībai 
veļas pārzinis, profesijas kods 
9121 03, mēnešalgas likmi no 
455,- EUR uz 491,- EUR;

1.18.5. grozīt amata vienībai 
pavārs, profesijas kods 5120 02, 
mēnešalgas likmi no 481,- EUR 

uz 517,- EUR;
1.18.6. grozīt amata vienībai 

vecākais pavārs, profesijas kods 
5120 01, mēnešalgas likmi no 
500,- EUR uz 536,- EUR;

1.18.7. grozīt amata vienībai 
apkopējs, profesijas kods 9112 
01, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR.

1.19. Madonas pilsētas
pirmsskolasizglītībasiestā-
des“Saulīte”amatavienību
sarakstā:

1.19.1. grozīt amata vienībai 
nakts aukle, profesijas kods 
5311 01, mēnešalgas likmi no 
444,- EUR uz 480,- EUR;

1.19.2. grozīt amata vienībai 
noliktavas pārzinis, profesijas 
kods 4321 03, mēnešalgas likmi 
no 480,- EUR uz 516,- EUR;

1.19.3. grozīt amata vienībai 
šuvējs, veļas pārzinis, profesijas 
kods 7531 01; 9121 03, mēneš-
algas likmi no 493,- EUR uz 
529,- EUR;

1.19.4. grozīt amata vienībai 
lietvedis, profesijas kods 3341 
04, mēnešalgas likmi no 541,- 
EUR uz 577,- EUR;

1.19.5. grozīt amata vienībai 
apkopējs, profesijas kods 9112 
01, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR;

1.19.6. grozīt amata vienībai 
peldbaseina administrators, 
profesijas kods 5151 01, mē-
nešalgas likmi no 497,- EUR uz 
533,- EUR;

1.19.7. grozīt amata vienībai 
veļas mazgātājas, profesijas 
kods 9121 01, mēnešalgas likmi 
no 488,- EUR uz 524,- EUR.

1.20.Ēdināšanasdienes-
taamatavienībusarakstā:

1.20.1. grozīt amata vienībai 
noliktavas pārzinis, profesijas 
kods 4321 03, mēnešalgas likmi 
no 533,- EUR uz 569,- EUR;

1.20.2. grozīt amata vienībai 
vecākais pavārs, profesijas kods 
5120 01, mēnešalgas likmi no 
610,- EUR uz 646,- EUR;

1.20.3. grozīt amata vienībai 
pavārs, profesijas kods 5120 02, 
mēnešalgas likmi no 544,- EUR 
uz 580,- EUR;

1.20.4. grozīt amata vienībai 
pavāra palīgs, profesijas kods 
9412 01, mēnešalgas likmi no 
444,- EUR uz 480,- EUR;

1.20.5. grozīt amata vienībai 
zāles administrators, profesijas 
kods 5120 06, mēnešalgas likmi 
no 459,- EUR uz 495,- EUR;

1.20.6. grozīt amata vienībai 
apkopējs, profesijas kods 9112 
01, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR;

1.21. Jāņa Simsona
Madonas mākslas skolas
amatavienībusarakstā:

1.21.1. grozīt amata vienībai 
saimniecības pārzinis, profesijas 
kods 5151 11, mēnešalgas likmi 
no 541,- EUR uz 577,- EUR;

1.21.2. grozīt amata vienībai 
apkopējs, profesijas kods 9112 
01, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR;

1.22.JāņaNorviļaMado-
nasmūzikas skolas amata
vienībusarakstā:

1.22.1. grozīt amata vienībai 
dežurants, profesijas kods 9629 
05, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR;

1.23.Madonas bērnuun
jaunatnessportaskolasun
sporta centra amata vienī-
busarakstā:

1.23.1. grozīt amata vienībai 

apkopējs, profesijas kods 9112 
01, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR;

1.24.Madonas bērnuun
jauniešu centra amata vie-
nībusarakstā:

1.24.1. grozīt amata vienībai 
jaunatnes darbinieks, profesijas 
kods 2422 57, mēnešalgas likmi 
no 503,- EUR uz 539,- EUR;

1.24.2. grozīt amata vienībai 
ēkas dežurants, profesijas kods 
9629 05, mēnešalgas likmi no 
444,- EUR uz 480,- EUR;

1.24.3. grozīt amata vienībai 
apkopējs, profesijas kods 9112 
01, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR;

1.24.4. grozīt amata vienībai 
saimniecības vadītājs, profesijas 
kods 5151 03, mēnešalgas likmi 
no 502,- EUR uz 538,- EUR.

1.25. Madonas novada
bibliotēkas amata vienību
sarakstā:

1.25.1. grozīt amata vienībai 
direktors, profesijas kods 1349 
34, mēnešalgas likmi no 1088,- 
EUR uz 1188,- EUR;

1.25.2. grozīt amata vienībai 
galvenais bibliotekārs-metodi-
ķis -eksperts, profesijas kods 
2622 02, mēnešalgas likmi no 
824,- EUR uz 882,- EUR;

1.25.3. grozīt amata vienībai 
resursu un datu pārvaldības no-
daļas vadītājs, profesijas kods 
1349 32, mēnešalgas likmi no 
647,- EUR uz 692,- EUR;

1.25.4. grozīt amata vienībai 
galvenais bibliotekārs, profesi-
jas kods 2622 02, mēnešalgas 
likmi no 606,- EUR uz 648,- 
EUR;

1.25.5. grozīt amata vienībai 
pakalpojumu nodaļas vadītājs-
datorklases administrators, 
profesijas kods 1349 32; 3433 
02, mēnešalgas likmi no 695,- 
EUR uz 744,- EUR;

1.25.6. grozīt amata vienībai 
Bērnu literatūras nodaļas va-
dītājs, profesijas kods 1349 32, 
mēnešalgas likmi no 654,- EUR 
uz 700,- EUR;

1.25.7. grozīt amata vienībai 
saimniecības daļas vadītājs, 
profesijas kods 5151 03, mē-
nešalgas likmi no 535,- EUR uz 
571,- EUR;

1.25.8. grozīt amata vienībai 
apkopējs, profesijas kods 9112 
01, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR.

1.26. Madonas pilsētas
kultūras nama amata vie-
nībusarakstā:

1.26.1. grozīt amata vienībai 
direktors, profesijas kods 1431 
01,  mēnešalgas likmi no 1040,- 
EUR uz 1188, -EUR;

1.26.2. grozīt amata vienībai 
direktora vietnieks, profesijas 
kods 1431 02  mēnešalgas likmi 
no 895,- EUR uz 958,- EUR;

1.26.3. grozīt amata vienībai 
mākslinieciskās daļas vadītājs, 
deju kolektīva vadītājs, pro-
fesijas kods 2651 10; 2653 12, 
mēnešalgas likmi no 827,- EUR 
uz 885,- EUR;

1.26.4. grozīt amata vienībai 
kultūras pasākumu organiza-
tors un amatierteātra režisors, 
profesijas kods 3435 20, 2654 
11, mēnešalgas likmi no 827,- 
EUR uz 885,- EUR;

1.26.5. grozīt amata vienībai 
saimniecības daļas vadītājs, 
profesijas kods 5151 03, mē-
nešalgas likmi no 504,- EUR uz 
540,- EUR;

1.26.6. grozīt amata vienībai 

lietvedis-uzskaitvedis, profe-
sijas kods 3341 04; 4311 03, 
mēnešalgas likmi no 444,- EUR 
uz 480,- EUR;

1.26.7. grozīt amata vienībai 
kasieris, profesijas kods 4311 
02, mēnešalgas likmi no 468,- 
EUR uz 480,- EUR;

1.26.8. grozīt amata vienībai 
skaņu operators, profesijas kods 
3521 11, mēnešalgas likmi no 
540,- EUR uz 580,- EUR;

1.26.9. grozīt amata vienībai 
elektriķis, gaismotājs profesijas 
kods 7411 01; 7411 04, stundas 
tarifa likmi 3,24 EUR uz mē-
nešalgas likmi 580,- EUR;

1.26.10. grozīt amata vie-
nībai mākslinieks-inscenētājs, 
profesijas kods 2654 17, mē-
nešalgas likmi no 444,- EUR uz 
480,- EUR;

1.26.11. grozīt amata vie-
nībai tērpu pārzinis, profesijas 
kods 4321 03, mēnešalgas likmi 
no 444,- EUR uz 480,- EUR;

1.26.12. grozīt amata vie-
nībai garderobists-dežurants, 
pro fesijas kods 9629 03; 9629 
05, mēnešalgas likmi no 444,- 
EUR uz 480,- EUR;

1.26.13. grozīt amata vie-
nībai apkopējs, profesijas kods 
9112 01, mēnešalgas likmi no 
444,- EUR uz 480,- EUR;
Kinoteātris“Vidzeme”:
1.26.14. grozīt amata vienī-

bai kino sistēmu un tehniskais 
speciālists, profesijas kods 7421 
08, stundas tarifa likmi 5,39 
EUR uz 5,52 EUR;  

1.26.15. grozīt amata vie-
nībai kasieris, profesijas kods 
4311 02, mēnešalgas likmi no 
468,- EUR uz 480,- EUR.

1.27.Madonasnovadpēt-
niecībasunmākslasmuze-
jaamatavienībusarakstā:

1.27.1. grozīt amata vienī-
bai direktors, profesijas kods 
1431 01, mēnešalgas likmi no 
1122,- EUR uz 1188,- EUR;

1.27.2. grozīt amata vienī-
bai kultūrvēstures nodaļas va-
dītājs, profesijas kods 1431 11, 
mēnešalgas likmi no 750,- EUR 
uz 803,- EUR;

1.27.3. grozīt amata vienī-
bai mākslas nodaļas vadītājs, 
profesijas kods 1431 11, mē-
nešalgas likmi no 750,- EUR uz 
803,- EUR;

1.27.4. grozīt amata vienī-
bai zinātniski izglītojošā darba 
nodaļas vadītājs, profesijas 
kods 2621 11, mēnešalgas likmi 
no 750,- EUR uz 803,- EUR;

1.27.5. grozīt amata vienībai 
galvenais krājuma glabātājs-
Nacionālā muzeja krājuma 
kopkataloga administrators, 
profesijas kods 2621 10; 2522 
31, mēnešalgas likmi no 750,- 
EUR uz 803,- EUR;

1.27.6. grozīt amata vienībai 
krājumu glabātājs, profesijas 
kods 2621 03, mēnešalgas likmi 
no 605,- EUR uz 647,- EUR;

1.27.7. grozīt amata vienī-
bai krājumu glabātājs (Sar-
kaņi), profesijas kods 2621 03, 
mēnešalgas likmi no 680,- EUR 
uz 728,- EUR;

1.27.8. grozīt amata vienī-
bai vēsturnieks, profesijas kods 
2633 02, mēnešalgas likmi no 
689,- EUR uz 737,- EUR;

1.27.9. grozīt amata vienī-
bai vēsturnieks, profesijas kods 
2633 02, mēnešalgas likmi no 
660,- EUR uz 706,- EUR;

1.27.10. grozīt amata vienī-
bai vēsturnieks, profesijas kods 
2633 02, mēnešalgas likmi no 
640,- EUR uz 685,- EUR;
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1.27.11. grozīt amata vie-
nībai restaurators, profesijas 
kods 2651 34, mēnešalgas likmi 
no 600,- EUR uz 642,- EUR;

1.27.12. grozīt amata vienī-
bai vadošais pētnieks, profesijas 
kods 2111 01, mēnešalgas likmi 
no 750,- EUR uz 803,- EUR;

1.27.13. grozīt amata vienī-
bai mākslas izstāžu kurators, 
profesijas kods 2621 05, mē-
nešalgas likmi no 720,- EUR uz 
770,- EUR;

1.27.14. grozīt amata vienī-
bai sekretariāta vadītājs-kultū-
ras kartes un muzeja mājasla-
pas administrators, profesijas 
kods 3341 02, mēnešalgas likmi 
no 753,- EUR uz 806,- EUR;

1.27.15. grozīt amata vie-
nībai muzeja uzraugs, ieejas 
biļešu kasieris, profesijas kods 
5419 12, mēnešalgas likmi no 
444,- EUR uz 480,- EUR;

1.27.16. grozīt amata vie-
nībai arhivārs-dežurants, pro-
fesijas kods 4415 01, 2621 01, 
mēnešalgas likmi no 444,- EUR 
uz 480,- EUR;

1.27.17. grozīt amata vienī-
bai ēku un teritorijas pārzinis, 
profesijas kods 5153 02, mē-
nešalgas likmi no 444,- EUR uz 
480,- EUR;

1.27.18. grozīt amata vie-
nībai apkopējs, profesijas kods 
9112 01, mēnešalgas likmi no 
444,- EUR uz 480,- EUR;

1.28. Madonas Bāriņtie-
sasamatavienībusarakstā:

1.28.1. grozīt amata vienī-
bai apkopējs, profesijas kods 
9112 01, mēnešalgas likmi no 
444,- EUR uz 480,- EUR.

1.29. Madonas novada
pašvaldībasSociālādienes-
taamatavienībusarakstā:

1.29.1. grozīt amata vienībai 
a pkopējs-saimniecības strād-
nieks, profesijas kods 9112 01; 
9211 01, mēnešalgas likmi no 
470,- EUR uz 480,- EUR;

1.30. Madonas novada
pašvaldības Īpašuma uz-
turēšanas nodaļas amata
vienībusarakstā:

1.30.1. grozīt amata vienī-
bai kapsētas pārzinis, profesijas 
kods 5151 20, stundas tarifa 
likmi no 3,65 EUR uz 4,012 
EUR;   

1.30.2. grozīt amata vienī-
bai galdnieks, profesijas kods 
7522 01, mēnešalgas likmi no 
656,- EUR uz 670,- EUR;

1.30.3. grozīt amata vienībai 
elektriķis (ielu apgaismojuma 
jautājumos), profesijas kods 
7411 01, stundas tarifa likmi no 
4,48 EUR uz 4,79 EUR;   

1.30.4. grozīt amata vienībai 
remontatslēdznieks, profesijas 
kods 7233 02, mēnešalgas likmi 
no 690,- EUR uz 738,- EUR;

1.30.5. grozīt amata vienībai 
metinātājs-remontatslēdznieks 
profesijas kods 7212 12, 7233 
03, mēnešalgas likmi no 828,- 
EUR uz 886,- EUR;

1.30.6. grozīt amata vienībai 
santehniķis-remontstrādnieks, 
profesijas kods 7126 01, 9313 
02, mēnešalgas likmi no 633,- 
EUR uz 670,- EUR;

1.30.7. grozīt amata vienībai 
autobusa vadītājs, profesijas 
kods 8331 01, stundas tarifa 
likmi no 5,17 EUR uz 5,53 
EUR;   

1.30.8. grozīt amata vienī-
bai mikroautobusa vadītājs, 
profesijas kods 8322 06, stun-
das tarifa likmi no 4,76 EUR uz 
5,09 EUR;   

1.30.9. grozīt amata vienī-
bai kravas automobiļa vadītājs, 
profesijas kods 8332 03, stun-
das tarifa likmi no 4,69 EUR uz 
5,012 EUR;   

1.30.10. grozīt amata vie-
nībai pašiekrāvēja automobiļa 
vadītājs, profesijas kods 8332 
04, stundas tarifa likmi no 4,70 
EUR uz 5,012 EUR;   

1.30.11. grozīt amata vienī-
bai uzkopšanas darbu vadītājs-
apkopējs, profesijas kods 5151 
19, 9112 01, stundas tarifa lik-
mi no 3,93 EUR uz 4,012 EUR;   

1.30.12. grozīt amata vienī-
bai traktortehnikas  vadītājs, 
profesijas kods 8341 06, stun-
das tarifa likmi no 4,48 EUR uz 
4,79 EUR;   

1.30.13. grozīt amata vie-
nībai traktortehnikas vadītājs-
darbnīcu vadītājs,   profesijas 
kods 8341 06, stundas tarifa 
likmi no 5,31 EUR uz 5,617 
EUR;   

1.30.14. grozīt amata vie-
nībai labiekārtošanas darbu 
strādnieks, profesijas kods 
9214 03, stundas tarifa likmi no 
3,65 EUR uz 4,012 EUR;  

 1.30.15. grozīt amata vie-
nībai labiekārtošanas darbu 
strādnieks, automobiļa vadī-
tājs, profesijas kods 9214 03, 
8322 01, stundas tarifa likmi no 
3,80 EUR uz 4,012 EUR; 

 1.30.16. grozīt amata vie-
nībai labiekārtošanas darbu 

strādnieks, krūmgrieža opera-
tors, profesijas kods 9214 03, 
6210 20, stundas tarifa likmi no 
3,45 EUR uz 4,012 EUR;   

1.30.17. grozīt amata vie-
nībai apkopēja, profesijas kods 
9112 01, mēnešalgas likmi no 
444,- EUR uz 480,- EUR;

1.30.18. grozīt amata 
vienībai strādnieks dzīvnieku 
patversmē-labiekārtošanas 
darbu strādnieks, profesijas 
kods 9613 03, 9214 03, stundas 
tarifa likmi no 3,52 EUR uz 
4,012 EUR;  
Ieluunceļuuzturēšana:
1.30.19. grozīt amata vienī-

bai ceļa būvstrādnieks, profesi-
jas kods 9312 01, stundas tarifa 
likmi no 4,21 uz 4,497 EUR;

1.30.20. grozīt amata vie-
nībai ceļa būvstrādnieks, trak-
tortehnikas vadītājs, profesijas 
kods 9312 01; 8431 06, stundas 
tarifa likmi no 4,48 uz 4,79 
EUR.

Sagatavoja DACE CIPULE, 
Madonas novada pašvaldības 

Lietvedības nodaļas vadītāja
Ar lēmumu pilnu tekstu var 

iepazīties www.madona.lv  
vai klientu apkalpošanas zālē  

Saieta laukumā 1, Madonā 

Madonas novada pašvaldības 
dome, turpinot 2019. gadā 
iesākto kursu uz līdzsvarota, 
konkurētspējīga atalgojuma 
nodrošināšanu pašvaldības 
sistēmā strādājošajiem, ar 
1. septembri ir paaugstinājusi 
amata vienības amatalgas 
likmi pirmsskolas izglītības 
skolotāja palīgam par 17–20%. 

(Līdz šim pirmsskolas izglī-
tības skolotāja palīga alga bija 
470 eiro par likmi. No pirmā 
septembra tā būs attiecīgi 550 
un 570 eiro (paaugstinājuma 
apmērs atkarīgs no izglītoja-
mo skaita grupās). Ar 1. sep-
tembri algu paaugstinājums, 
algas likmi palielinot par 7%, 
skar arī novada pašvaldības 
bibliotēku un muzeju adminis-
trācijas darbiniekus un Mado-
nas kultūras nama direktori. 
Savukārt, pārskatot štata vie-
nības pašvaldības Īpašuma uz-
turēšanas nodaļās, izstrādāta 
unificēta amata algu sistēma, 
kas ar 1. septembri ļāvusi pa-
lielināt atalgojumu arī vairā-
kiem īpašumu uzturēšanas no-
daļu darbiniekiem.

“Līdz šim īpašuma uzturē-
šanas nodaļu speciālistu atal-
gojums bija robežās no 444 eiro 
līdz 710 eiro mēnesī par vienu 
likmi. Izvērtējot katras noda-
ļas darbinieku sarakstu, ir iz-
devies mazināt algu atšķirību 
un ieviest skaidri saprotamu 
amatu nosaukumu sistēmu. Ir 
noteikti trīs amati: labiekārto-
šanas strādnieks ar algas likmi 
670 eiro mēnesī, remontstrād-
nieks ar amata algu 690 eiro 
par likmi un traktortehnikas 
vadītājs ar amata algas likmi 
710 eiro mēnesī. Mums jāap-
zinās, ka ikviens uzņēmums 
vai iestāde, kas kavējas ar re-
gulāru algas paaugstināšanu 
darbiniekiem, riskē ar to, ka 

Ar 1. septembri paaugstina atalgojumu 
pašvaldības sistēmā strādājošajiem

kādā brīdī sāksies šo darbinie-
ku aizplūšana. Mūsu cilvēkiem 
nav raksturīgi nākt pie darba 
devēja un prasīt algas pieliku-
mu. Nejūtot pozitīvas izmai-
ņas, darbinieks var secināt, ka 
viņa darbs pašvaldībā netiek 
pienācīgi novērtēts, un doties 
labāka darba meklējumos. Lai-
kus nereaģējot, varam zaudēt 
arī vadošos darbiniekus, kurus 
aizstāt ir ļoti grūti,” skaidro 
Madonas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
uzņēmējdarbības atbalsta, tū-
risma attīstības un komunālās 
saimniecības jautājumos Ivars 
Miķelsons.

Vienlaikus dome ir pieņē-
musi lēmumu ar 1. septembri 
paaugstināt arī zemākās algas 
likmi līdz 480 eiro, kas līdz šim 
pašvaldībā bija 444 eiro mēne-
sī. Ar šo lēmumu pašvaldība 
daļēji gatavojas Ministru ka-
bineta plāniem ar 2021. gadu 
minimālo algu noteikt 500 eiro 
apmērā.

Algu paaugstinājuma no-
drošināšanai pašvaldībai līdz 
ga da beigām nepieciešami 

150 000 eiro. Nozīmīgākais fi-
nansējuma avots ir no kurinā-
tāju amata vietu samazināju-
ma gūtā ekonomija. Uzstādot 
au tomātiskos granulu apkures 
katlus pagastu iestādēs, daudz-
viet zūd nepieciešamība pēc 
šā das štata vietas. Kopumā, 
sa mazinot kurinātāju amata 
vie tas, tiek ieekonomēti 93 000 
eiro. Pārējā finansējuma daļa, 
kas nepieciešama domes lēmu-
mu izpildei, tiek segta no paš-
valdības ieņēmumu pārpildes. 
Tie galvenokārt ir ieņēmumi, 
kas gūti no nekustamā īpašu-
ma atsavināšanas. 

“Lēmumi par atalgojuma 
paaugstināšanu nedrīkst būt 
vienreizēji. Pašvaldībai ir jā-
izstrādā algoritms, kas paredz 
ikgadēju algas paaugstinājumu 
inflācijas jeb dzīves dārdzības 
pieauguma kompensēšanai. Vi-
dēji tie ir 3%–5% gadā. Tas ļaus 
mazināt šķēri pašvaldības in-
stitūcijās strādājošo un privātā 
sektora darbinieku atalgoju-
mā,” to, ka algu paaugstināša-
nā jāievēro regularitāte, uzsver 
Ivars Miķelsons.

Madonas novada pašvaldī-
bas domes priekšsēdētāja viet-
nieks izglītības, kultūras un 
sociālajos jautājumos Zigfrīds 
Gora savukārt akcentē, ka 
dome, pieņemot lēmumus par 
atalgojuma paaugstināšanu, 
mērķtiecīgi iegulda līdzekļus 
cilvēkos, kas ir nozīmīgākais 
pašvaldības rīcībā esošais re-
surss. Gada laikā ir izdevies 
pārskatīt un paaugstināt atal-
gojums visos pašvaldības sek-
toros, izņemot novada domes 
vadību. Tas bija obligāti spe-
rams solis, jo jau bija signāli, 
ka dažās no jomām var sākties 
darbinieku aizplūšana.   

“Tik būtisks algu pielikums 
pašvaldības sistēmā strādājo-
šajiem nav bijis kopš novada 
izveides, taču vienlaikus jāap-
zinās, ka pat ar šo algu pieliku-
mu mūsu novada sistēmā strā-
dājošo algas būtiski atšķiras no 
vidējās algas rādītājiem valstī 
attiecīgo jomu darbiniekiem. 
Pašvaldībai ir reālistiski jārau-
gās uz situāciju darba tirgū. 
Darbspējīgo cilvēku, kas spēj 
un vēlas strādāt pašvaldības 
sistēmā reģionos, nav daudz. 
Samērīga atalgojuma piedāvā-
šana ir svarīgs priekšnosacī-
jums, lai mēs varētu runāt par 
motivētu, profesionālu cilvēku 
piesaisti pašvaldībai. Sperot 
šos soļus, vēlamies atgriezt cil-
vēkos ticību, ka viņi novadam 
un valstij ir nepieciešami. Ka 
dzīvojot ārpus lielajiem attīs-
tības centriem, ar savu darbu 
viņi sev, savai ģimenei var no-
drošināt cilvēka cienīgu dzīvi. 
Man šķiet, šī vēstījuma mūsu 
sabiedrībā līdz šim ir pietrū-
cis,” lēmumu nozīmību un ne-
pieciešamību skaidro Zigfrīds 
Gora.   

Jāatgādina, ka kopš finan-
šu un pārvaldes krīzes Latvi-
jā, kuru veicināja 2008. gada 
globālā finanšu krīze, būtis-

kas, visaptverošas izmaiņas 
Madonas novada pašvaldības 
darbinieku atalgojuma sistē-
mā netika veiktas. Pārsvarā 
domes lēmumi par atalgojuma 
paaugstināšanu bija sasaistē 
ar valdības ikgadējo minimālās 
algas paaugstinājumu, kā arī 
tika veikts neliels atalgojuma 
paaugstinājums 3% robežās pā-
rējiem sistēmā strādājošajiem.

Kopš 2019. gada rudens šī si-
tuācija ir mainījusies, un dome, 
pārskatot pašvaldības struk-
tūru amata vienības, tostarp, 
samazinot darbinieku skaitu 
centrālajā administrācijā, pa-
kāpeniski ir veikusi reformas 
gan amata vienību sarakstos, 
gan amata algās. Atalgojums 
paaugstināts gan Madonas no-
vada bāriņtiesu, gan pansio-
nātu darbiniekiem, gan kul-
tūras darba organizatoriem, 
gan sociālajiem darbiniekiem, 
aprūpētājiem u.c. darbinieku 
grupām. Īpašumu uzturēša-
nas dienestu darbinieki, kā arī 
pirmsskolas izglītības skolotā-
ju palīgi, muzeju un bibliotēku 
darbinieki, bija palikuši pēdējie 
pašvaldības sistēmā strādājo-
šie, kuriem nebija paaugstināts 
atalgojums. Tiesa, atalgojums, 
skatīts atrauti, vēl nekalpo par 
vienīgo dzinuli strādāt pašval-
dībā. Tam ir jābūt kompleksam 
piedāvājumam, kas sevī ietver 
pievilcīgas dzīves vides un kul-
tūras telpas nodrošināšanu un 
uzturēšanu, kā arī plaša spek-
tra pakalpojumu pieejamību. 
Katrā no šīm jomām pašvaldī-
bai ir vēl sperami pirmie vai nā-
kamie soļi, taču algas paaugsti-
nājums var motivēt palikt un 
strādāt, nevis doties prom.   

Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS, 

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas sabiedrisko 

attiecību speciālists 

Domes ziņas
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Smeceres sila mototrasē 22. augustā tika aizvadīts Latvijas Junioru un amatieru 
čempionāts motokrosā, savukārt, 23. augustā – retro motokross.

22. augustā Praulienas pagastā norisinājās Madonas novada pašvaldību darbinieku un 
viņu ģimenes locekļu sporta spēles 10 komandu un 6 individuālajos sporta veidos.  
Uzvaras laurus šogad plūca Vestienas pagasta komanda, otrajā vietā atstājot  
Mētrienas pagasta komandu, savukārt, godpilno trešo vietu šogad izcīnīja Madonas 
pilsētas komanda ar nosaukumu www.madona.lv.

22. augustā ar mērķi stiprināt sadarbību neformālā gaisotnē, veicināt uzņēmumu 
komandas garu, iepazīt kolēģus un sadarbības partnerus, Madonas novada uzņēmumi 
piedalījās Madonas novada uzņēmēju sporta spēlēs sporta un atpūtas bāzē “Lejas Ozoli”, 
Mētrienas pagastā. Šogad par spēļu uzvarētājiem kļuva SIA “KV zobārstniecība” komanda 
“Urbēji”, otrajā vietā ierindojot SIA “Kalsnavas elevators” komandu “Spirtnieki”,  
bet trešajā – SIA “Trast Būve” komandu.

Ar emocionāli spilgtu koncertu 23. augustā Lubānas novada Meirānu brīvdabas estrādē 
pie Jāņa Zābera memoriālā muzeja “Vecais ceplis” tika pieminēts leģendārais latviešu 
operas tenors Jānis Zābers viņa 85 gadu jubilejā. Koncertā piedalījās “Trīs Latvijas 
tenori” – Guntars Ruņģis, Nauris Puntulis un Miervaldis Jenčs, kā arī dziedātājs Dainis 
Skutelis un mūziķi – Māris Žagars, Inita Āboliņa un Mārcis Auziņš.

Jau otro gadu LIAA Madonas biznesa inkubators sadarbībā ar Madonas novada 
pašvaldību organizēja nedēļu garu uzņēmējdarbības tēmai veltītu pasākumu ciklu 
“Madonas Biznesa nedēļa” (7.–12.09.). 5 dienas tika piedāvāti dažādu nozaru 
semināri un pieredzes stāsti, savukārt, 12. septembrī Saieta laukumā notika 
Madonas novada uzņēmumu un Madonas biznesa inkubatora dalībnieku izstāde – 
tirdziņš. 

Madonas novada bibliotēka no 10. līdz 16. septembrim piedāvāja apmeklēt vairākus 
pasākumus “Dzejas dienas 2020” ietvaros. Literāro nedēļu “Vārdu vējš” atklāja pasākums 
“Mīlestības vējš” kopā ar autoru un mūziķi Guntaru Raču, taču noslēdza divas tematiskas 
tikšanās – “Gadsimtu vējš” ar rakstnieci, publicisti, sabiedrisko darbinieci Marinu 
Kosteņecku un “Dzejas vējš” kopā ar dzejnieku, tulkotāju Guntaru Godiņu un igauņu 
dzejnieku Contru.

Notikumu atskats
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Madonā 28. –30. augustam 
norisinājās Pasaules kauss 
rollerslēpošanā,  
pulcējot 53 dalībniekus no  
5 pasaules valstīm. “Covid-19” 
ierobežojumi pēdējā brīdī 
liedza dalību vairākām 
Eiropas valstīm.

Baltijas valstu, norvēģu un 
vāciešu konkurencē Latvijas 
rollerslēpotāji kopumā izcīnīja 
22 godalgas un ļāva Latvijas 
himnai apbalvošanas ceremo-
nijās izskanēt vairākkārt.

Pirmajā dienā, 28. augus-
tā, 200 metru sprinta distan-

cē Raiņa ielā madonieši Kitija 
Auziņa un Niks Saulītis atnesa 
Latvijai pirmās zelta godalgas. 
Samanta Krampe un Patrīcija 
Eiduka izcīnīja sudrabu, bet 
Līva Šahno, Signe Miķelsone 
un Lauris Kaparkalējs – bron-
zas godalgas.

Otrajā dienā, 29. augustā, 
masu startā brīvajā stilā pa 
Madonas pilsētas ielām Latvi-
jas sportistiem trīs no četrām 
zelta medaļām – Patrīcijai Ei-
dukai, Laurim Kaparkalējam 
un Raimo Vīgantam. Līva 
Šahno un Niks Saulītis iegu-
va otrās vietas, taču Saman-

ta Krampe, Kitija Auziņa un 
Edija Eiduks – bronzas godal-
gas.

Savukārt, pēdējās sacīkstes 
svētdien, 30. augustā, Pasaules 
kausā rollerlēpošanā – indivi-
duālajā startā klasiskajā stilā, 
kas norisinājās sporta un atpū-
tas bāzē “Smeceres sils”, atne-
sa Latvijai 3 bronzas medaļas – 
Samantai Krampei, Kitijai 
Auziņai un Raimo Vīgantam, 2 
sudraba medaļas – Līvai Šahno 
un Laurim Kaparkalējam, kā 
arī 2 zeltus – Patrīcijai Eidukai 
un Nikam Saulītim! 

Lepojamies no visas sirds 

par savējo panākumiem! Pal-
dies visiem klātesošajiem, at-
saucīgajiem atbalstītājiem!

Paralēli sportiskajām no-
risēm Madonas iedzīvotājiem 
un viesiem bija iespēja baudīt 
plašu kultūras programmu 
ar vietējo mākslinieku uzstā-
šanos. Sacensību starplaikos 
skatītājus priecēja TDA “Vi-
dzeme” un VPDK “Atāls” de-
jošana, Sandra Sproģa un viņa 
grupas uzmundrinošā muzicē-
šana, koklētāju ansambļa “Ra-
sa” un vokālā ansambļa “Vari-
ants”, eksotisko deju studijas 
“Ugunspuķe” un bērnu deju 

grupas “Aliens”, Madonas pū-
tēju orķestra saksofonu kvar-
teta un bērnu deju kolektīva 
“Pipariņi” uzstāšanās. Atklā-
šanas koncertu sniedza Aija 
Andrejeva, taču noslēgumā  
muzicēja grupa “The Rollto-
nes”. Šis bija viens no vērienī-
gākajiem pasākumiem Mado-
nā šajā vasarā.

Informāciju sagatavoja  
ILZE RIEKSTIŅA, 

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas vecākā 

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Atbalstot Zemessardzes (ZS)  
2. Vidzemes brigādes  
25. kājnieku bataljonu, 
Madonas novada pašvaldības 
dome šovasar nolēma piešķirt 
finansējumu pašvaldības 
īpašumu uzturēšanas nodaļai 
ēkas Ozolu ielā 24, remontam 
24 157,41 eiro. 

Kā zināms, minētājā ēkā 
izvietots ZS 25. kājnieku ba-
taljona Madonas rotas atbalsta 
punkts. Novada domes piešķir-
tie līdzekļi bija nepieciešami 
ieroču glabāšanas telpas, teh-
nikas novietošanas laukumu 
un teritorijas nožogojuma iz-
būvei. 

Madonas pilsētas pārvald-
nieks Guntis Ķeveris informē, 
ka iecerētie darbi ir paveikti 
un nākamgad plānots turpināt 
ieguldīt līdzekļus pašvaldībai 

piederošās ēkas sakārtošanā.
“Šogad plānotie darbi, kam 

ar domes lēmumu tika iedalīti 
līdzekļi, ir noslēgušies – izbū-
vēts stāvlaukums ZS tehnikas 
novietošanai, izveidots nožogo-
jums, kas norobežo rotas atbal-
sta punktu kā arī ēkas iekšpusē 
iekārota normatīviem atbilsto-
ša ieroču telpa. Nākamajā gadā 
plānots ēkas sakārtošanas dar-
bus turpināt. Vēl ir nepiecieša-
ma ēkas fasādes siltināšana, 
kā arī jumta nomaiņa, kas ļaus 
samazināt apkures izmaksas, 
kā arī veidos pievilcīgāku ēkas 
kopskatu,” par paveiktajiem 
un vēl veicamajiem darbiem 
stāsta Guntis Ķeveris.  

ZS sniedz atbalstu Valsts 
civilās aizsardzības plāna un 
pašvaldību civilās aizsardzī-
bas plānu preventīvajos, re-
aģēšanas un seku likvidēša-

Noslēdzies remonts Zemessardzes rotas atbalsta punktā

nas pasākumos, kas saistīti 
ar likumpārkāpumu novērša-
nu, sabiedriskās kārtības un 
drošības garantēšanu, tādēļ ir 
svarīgi, lai ZS 25. kājnieku ba-
taljona rotas atbalsta punkts, 
pašvaldībai sniedzot atbalstu, 

atrastos Madonā, kas batal-
jonam ļauj efektīvāk pildīt ZS 
administratīvās funkcijas, pie-
saistīt jaunus zemessargus kā 
arī kalpo par ZS ekipējuma uz-
glabāšanas vietu. Līdzšinējo 
sadarbību ar ZS Guntis Ķeve-

ris raksturo kā ļoti veiksmīgu, 
un savstarpējs atbalsts to tikai 
veicina.

Madonas pārvaldnieks arī 
akcentē, ka neatkarīgi no tā, 
vai ēkā atrodas rotas atbalsta 
punkts vai tā tiek izmantota 
citam mērķim, pašvaldības pie-
nākums ir uzturēt kārtībā sa-
vu īpašumu un rūpēties par to, 
lai ēka nepaliek neapdzīvota. 

Jāatgādina, ka nekustamo 
īpašumu Ozolu ielā 24 pirms 
pieciem gadiem Madonas nova-
da pašvaldības īpašumā nodeva 
Iekšlietu ministrija. Līdz tam 
ēkā ilgus gadus  atradās polici-
jas iecirknis.

Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS, 

Madonas novada pašvaldības  
Attīstības nodaļas sabiedrisko 

attiecību speciālists

Izcīnītas medaļas Pasaules kausā rollerslēpošanā   

Notikumu atskats



Apstiprināti ar 
Madonas novada 
pašvaldības 
domes 30.06.2020. 
lēmumu  

Nr. 248 (protokols Nr. 13, 
13. p.). Precizēti ar Madonas 
novada pašvaldības domes 
27.08.2020. lēmumu Nr. 341 
(prot. Nr. 18, 18. p.).
Izdoti saskaņā ar likuma  
“Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 3. panta 1.4 daļu,  
1.6 daļu, 9. panta otro daļu.
Noteikumi pieņemti ar likumu 
noteikto pašvaldības funkciju 
un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi 
(turpmāk – Saistošie notei-
kumi) nosaka kārtību, kādā 
Madonas novada pašvaldības 
(turpmāk – Pašvaldības) ad-
ministratīvajā teritorijā pie-
mēro paaugstinātu nekusta-
mā īpašuma nodokļa likmi, 
kārtību, kādā ar nekustamā 
īpašuma nodokli apliek vidi 
degradējošas, sagruvušas vai 
cilvēku drošību apdraudošas 
būves, būves, kuru būvniecībā 
pārsniegts normatīvajos aktos 
noteiktais kopējais būvdarbu 
veikšanas ilgums, kā arī no-
saka nekustamā īpašuma no-
dokļa maksāšanas paziņoju-
mu piespiedu izpildes termiņu. 

2. Saistošajos noteikumos 
lietotie termini:

2.1. vidi degradējoša būve – 
neapdzīvota vai saimniecis-
kajai darbībai neizmantojama 
būve, tajā skaitā nepabeigtās 
būvniecības objekts, kurā ne-
tiek ievērotas būtiskas būvei 
izvirzītās prasības, uzturē-
šanai izvirzītās prasības vai 
ilgstoši ir pārtraukts iesāktās 
būvniecības process, kā arī bū-
ve, kurai ir veikta pilnīga vai 
daļēja konservācija un kuras 
tehniskais vai vizuālais stā-
voklis bojā pilsētvides vai da-
bas ainavu;

2.2. būvei piekritīga zeme – 
zemes vienības daļa, kas tiek 
noteikta saskaņā ar Nekusta-
mā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā pieeja-
majiem datiem un attiecīgi, 
tiek noteikta šādā veidā:

2.2.1. ja uz zemes vienības 
ir viena būve, tad par būvei 
piekritīgo zemi tiek uzskatīta 
šī zemes vienība. Ja uz vienas 
zemes vienības ir vairākas bū-
ves, tad katrai būvei piekritī-
go zemes vienības daļu aprēķi-
na proporcionāli katras būves 
platībai.

2.2.2. ja lauku apvidū uz 
zemes vienības ir viena būve, 
tad par būvei piekritīgo zemi 
nosaka pēc lietošanas mērķa 
eksplikācijas – zeme zem ēkām 
un pagalmiem;

2.2.3. ja uz zemes vienības 
ir daudzdzīvokļu dzīvojamā 
ēka, tad par dzīvoklim pie-
kritīgo zemi pieņem dzīvokļa 
īpašuma sastāvā ietilpstošo 
zemes kopīpašuma domājamo 
daļu.  
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Par nekustamā īpašuma objektiem, kuri tiek aplikti ar 
paaugstinātu nodokļa likmi Madonas novadā

3. Būvei, kas klasificēta kā 
vidi degradējoša, sagruvusi vai 
cilvēku drošību apdraudoša, ar 
nākamo mēnesi pēc būves kla-
sificēšanas (lēmuma pieņemša-
nas) attiecīgajā būvju kategori-
jā piemēro nekustamā īpašuma 
nodokļu likmi 3% apmērā no 
lielākās turpmāk minētās ka-
dastrālās vērības:

3.1. būvei piekritīgās zemes 
kadastrālās vērtības;

3.2. būves kadastrālās vēr-
tības.

4. Nekustamā īpašuma no-
dokļa maksāšanas paziņojumu 
izdošanu un nekustamā īpašu-
ma nodokļa parādu piedziņu 
atbilstoši saistošo noteikumu 
nosacījumiem veic Madonas 
novada pašvaldības Finanšu 
nodaļa. 

II. Nekustamā īpašuma 
nodokļu likmes 
piemērošana vidi 
degradējošām, sagruvušām 
un cilvēku drošību 
apdraudošām būvēm

5. Vidi degradējošu, sagru-
vušu vai cilvēku drošību ap-
draudošu būvju klasificēšanu 
nodrošina un lēmumus izdod 
Madonas novada degradējošu 
būvju komisija (turpmāk tek-
stā – Komisija) atbilstoši savai 
kompetencei.

6. Pēc lēmuma par būves 
klasificēšanu kā vidi degra-
dējošu, sagruvušu vai cilvēku 
drošību apdraudošu būvi (turp-
māk tekstā – Lēmums) pieņem-
šanas, Komisija to iesniedz 
Madonas novada pašvaldības 
Finanšu nodaļā (turpmāk – Fi-
nanšu nodaļā), kas piemēro ne-
kustamā īpašuma nodokļa lik-
mi 3 procentu apmērā, sākot ar 
nākamo mēnesi pēc būves kla-
sificēšanas kā vidi degradējo-
šu, sagruvušu vai cilvēku dro-
šību apdraudošu.

7. Maksāšanas paziņojumu 
par būvi, kas klasificēta kā vidi 
degradējoša, sagruvusi vai cil-
vēku drošību apdraudoša, Fi-
nanšu nodaļa nosūta nodokļu 
maksātājam pēc tam, kad Lē-
mums stājies spēkā.

8. Nekustamā īpašuma no-
dokļa pārrēķinu par būvi liku-
mā “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” noteiktajā kārtībā 
veic, sākot ar nākamo mēnesi 
pēc lēmuma par būves statusa 
atcelšanu stāšanās spēkā.

9. Šo noteikumu 3. punktā 
minēto nekustamā īpašuma no-
dokļu likmi 3% apmērā, nepie-
mēro, ja nekustamā īpašuma 
īpašnieks, tiesiskais valdītājs 
vai lietotājs ir fiziska persona, 
kura uz lēmuma par būves kla-
sificēšanu kā vidi degradējošu, 
sagruvušu vai cilvēku drošību 
apdraudošu būvi, pieņemšanas 
datumu ir mirusi.

III. Kārtība, kā piemēro 
nekustamā īpašuma 
nodokli, ja būvniecībā 
pārsniegts normatīvajos 
aktos noteiktais kopējais 
būvdarbu veikšanas ilgums.

10. Būvei, kuras būvniecībā 
pārsniegts normatīvajos aktos 
noteiktais kopējais būvdarbu 
veikšanas ilgums, ar nākamo 
mēnesi pēc būvniecības termi-
ņa izbeigšanas līdz mēnesim, 
kad parakstīts akts par būves 
pieņemšanu ekspluatācijā, ne-
kustamā īpašuma nodokļa lik-
me ir 3% no lielākās turpmāk 
minētās kadastrālās vērtības:

10.1. būvei piekritīgās ze-
mes kadastrālās vērtības;

10.2. būves kadastrālās vēr-
tības.

11. Madonas novada būvval-
de (turpmāk – Būvvalde) atbil-
stoši savai kompetencei apkopo 
informāciju par būvēm, kuru 
būvniecībā pārsniegts normatī-
vajos aktos noteiktais kopējais 
būvdarbu veikšanas ilgums, 
statusu un aktualizē to Mado-
nas novada mājaslapā Būvval-
des sadaļā, publicējot attiecīgā 
nekustamā īpašuma adresi un 
kadastra apzīmējumu.

12. Lēmumu par būvi, ku-
ras būvniecībā pārsniegts 
normatīvajos aktos noteiktais 
kopējais būvdarbu veikšanas 
ilgums pieņem Būvvalde. 

13. Pēc lēmuma pieņem-
šanas Būvvalde to iesniedz 
Finanšu nodaļā, kas piemēro 
nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi 3 procentu apmērā sākot 
ar nākamo mēnesi pēc būvnie-
cības termiņa izbeigšanās. 

14. Nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņoju-
mu par būvi, kuras būvniecībā 
pārsniegts normatīvajos aktos 
noteiktais kopējais būvdarbu 
veikšanas ilgums, Finanšu no-
daļa nosūta nodokļu maksā-
tājam pēc tam, kad lēmums, 
ir kļuvis neapstrīdams vai ir 

beidzies termiņš augstākas 
iestādes izdotā administratīvā 
akta, ar kuru atstāts spēkā sā-
kotnējais lēmums, pārsūdzēša-
nai, un tas nav pārsūdzēts.

15. Nekustamā īpašuma 
nodokļa pārrēķinu par būvi li-
kumā “Par nekustamā īpašu-
ma nodokļi” noteiktajā kārtībā 
veic sākot ar nākamo mēnesi 
kad parakstīts akts par būves 
pieņemšanu ekspluatācijā.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas 
kārtība

16. Maksāšanas paziņoju-
mu var apstrīdēt likumā “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 
noteiktajā kārtībā. 

V. Nodokļu maksāšanas 
paziņojuma piespiedu 
izpildes termiņš

17. Nodokļu maksāšanas 
paziņojuma piespiedu izpilde 
tiek veikta septiņu gadu laikā 
no nekustamā īpašuma nodok-
ļa samaksas termiņa iestāša-
nās brīža.

VI. Noslēguma jautājums

18. Saistošie noteikumi stā-
jas spēkā 2021. gada 1. janvārī. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Likumā „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 3. panta 1.4 
daļā noteikts, ka vidi degra-
dējošu, sagruvušu vai cilvēku 
drošību apdraudošu būvi ap-
liek ar nekustamā īpašuma no-
dokļa likmi 3 procentu apmē-
rā, ja to ir noteikusi pašvaldība 
savos saistošajos noteikumos. 
Šis ir viens no mehānismiem 
kā motivēt nekustamā īpašu-
ma un būvju īpašniekus, tie-
siskos valdītājus vai lietotājus 
sakārtot viņiem piederošo ne-
kustamo īpašumu, piemērojot 
paaugstinātu nekustamā īpa-
šuma nodokļu likmi. 

Iepriekšminētā likuma 
3. panta 1.6 daļā noteikts, ja 
būvei kuras būvniecībā pār-
sniegts normatīvajos aktos 
noteiktais kopējais būvdarbu 
veikšanas ilgums, ar nākamo 
mēnesi pēc būvniecības termi-
ņa izbeigšanās līdz mēnesim, 
kad parakstīts akts par būves 
pieņemšanu ekspluatācijā, ap-
liek ar nekustamā īpašuma no-
dokļa likmi 3 procentu apmē-
rā, ja to ir noteikusi pašvaldība 
savos saistošajos noteikumos. 
Savukārt pārejas noteikumu 
58. p. nosaka, ka būvēm, kuru 
būvniecībai pirms 2013. gada 
1. jūlija ir izsniegta būvatļau-
ja, bet tās derīguma termiņš 
beidzies līdz 2013. gada 31. de-
cembrim, un būves nav nodo-
tas ekspluatācijā, un līdz 2014. 
gada 31. decembrim būvatļau-
jas nav atjaunotas, ar 2015. ga-
da 1. janvāri piemēro šā liku-
ma 3. panta 1.6 daļā noteikto 
nodokļa aplikšanas kārtību 
līdz būves nodošanai eksplua-

tācijā. 59. punktā teiks, ka bū-
vēm, kuru būvniecībai pirms 
2013. gada 1. jūlija ir izsniegta 
būvatļauja, bet tās derīguma 
termiņš beidzies pēc 2013. ga-
da 31. decembra, un 12 mēnešu 
laikā pēc būvatļaujas derīgu-
ma termiņa beigām būves nav 
nodotas ekspluatācijā vai būv-
atļaujas atjaunotas, ar 13. mē-
nesi pēc būvatļaujas derīguma 
termiņa beigām piemēro šā li-
kuma 3. panta 1.6 daļā noteik-
to nodokļa uzlikšanas kārtību 
līdz būves nodošanai eksplua-
tācijā.

Likumā „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 9. panta otrā 
daļa nosaka, ka noteiktajā lai-
kā nenomaksāto nodokli, soda 
naudu vai nokavējuma naudu 
saskaņā ar pašvaldības lēmu-
mu piedzen bezstrīda kārtībā 
atbilstoši likumam “Par no-
dokļiem un nodevām” un Ad-
ministratīvā procesa likumā 
noteiktajai administratīvā ak-
ta piespiedu izpildes kārtībai.

2. Īss projekta satura iz-
klāsts

Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kā piemēro paaugsti-
nātu nekustamā īpašuma no-
dokļu likmi Madonas novada 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā:

– būvēm kas klasificētas kā 
vidi degradējošas, sagruvušas 
vai cilvēku drošību apdraudo-
šas;

– būvēm kuru būvniecībā 
pārsniegts normatīvajos aktos 
noteiktais kopējais būvdarbu 
veikšanas ilgums.  

Saistošie noteikumi nosaka 
nekustamā īpašuma nodokļu 
maksāšanas paziņojuma pie-
spiedu izpildes termiņu.  

3. Informācija par plānotā 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Piemērojot paaugstinātu 
nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi, paredzama nodokļa ie-
ņēmumu palielināšanās, ku-
rus šobrīd nevar aprēķināt.

4. Informācija par plānotā 
projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības teri-
torijā

Saistošo noteikumu pro-
jekts būtiski neskar uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības te-
ritorijā. Noteikumu mērķis ir 
sakārtota Madonas novada 
apbūves (apbūvētā) teritorija 
un teritorija kopumā. Tiks vei-
cināta būvju pieņemšana eks-
pluatācijā.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi 
nodrošina Madonas novada de-
gradējošu būvju komisija, būv-
valde un Finanšu nodaļa. 

Saistošie noteikumi tiks 
izskatīti Madonas novada do-
mes sēdē un publicēti Madona 
novada pašvaldības mājaslapā 
www.madona.lv sadaļā “Do-
mes lēmumi”.

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrā-
des procesā konsultācijas ar 
privātpersonām nav veiktas.



Madonas novadā ir 
skaista tradīcija – ik gadu 
apzināt, sveikt un godināt 
līdzcilvēkus par mūža 
ieguldījumu un sevišķiem 
nopelniem (vienreizējs 
izcils darbs vai ilgstoša un 
mērķtiecīga, panākumiem 
bagāta darbība) 
Madonas novada labā, tā 
izaugsmē un attīstībā, 
tāpēc Madonas novada 
pašvaldība izsludina 
pretendentu pieteikšanu 
2020. gada augstākajiem 
apbalvojumiem.

Saskaņā ar nolikumu ap-
balvojumu var piešķirt Mado-
nas novadā, Latvijas Repub-
likā vai ārvalstīs dzīvojošai 
fiziskai personai, atsevišķos 
gadījumos arī Madonas no-

vadā, Latvijas Republikā vai 
ārvalstīs dzīvojošai esošai 
juridiskai personai, personu 
grupai, kolektīvam vai orga-
nizācijai. Pretendentus apbal-
vojuma piešķiršanai ir tiesīga 
pieteikt pašvaldības domes 
pastāvīgā komiteja, pašval-
dības domes deputāts, paš-
valdības komisija, valsts vai 
pašvaldības iestāde, Madonas 
novadā dzīvojoša fiziska per-
sona vai Madonas novadā re-
ģistrēta juridiskā persona vai 

organizācija.
Pieteikumā būtiski no-

rādīt: par fizisku personu – 
vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas 
adresi un kontaktinformāciju 
(arī tālr. nr.); dzīvesgaitas da-
tus, nozīmīgāko darbu vai no-
pelnu aprakstu, par kuriem 
ierosina apbalvot attiecīgo 
personu; par juridisku per-
sonu – nosaukumu, juridisko 
adresi, darbības virzienu, no-
zīmīgāko darbu vai nopelnu 
aprakstu, kontaktinformāci-
ju, par kuriem ierosina apbal-
vot pretendentu.

Par sevišķiem nopel-
niem, mūža ieguldījumu Ma-
donas novada izaugsmē un 
attīstībā, par ieguldījumu 
kultūras, sporta, izglītības 
un saimnieciskajās jomās, kā 
arī Madonas novada attīstībā 
kopumā, par nozīmīgu dar-

ba un dzīves jubileju, par 
pilsonisko un sabiedrisko 
aktivitāti, pozitīva Madonas 
novada tēla veidošanu un no-
vada vārda popularizēšanu 
Madonas novada pašvaldība 
piešķir trīs veidu apbalvoju-
mus: Goda diplomu un Goda 
zīmi, Atzinības rakstu, Patei-
cības rakstu.

Apbalvojuma piešķiršanu 
izvērtē Apbalvojumu piešķir-
šanas komisija.

Saskaņā ar nolikumu, kas 
atrodams interneta vietnē 
www.madona.lv, pieteikumi 
ad re sējami Madonas nova-
da pašvaldības Apbalvojumu 
piešķiršanas komisijai un ie-
sniedzami personiski vai ie-
sūtāmi pa pastu Madonas 
novada pašvaldībai Saieta 
laukumā 1, 101. kabinetā līdz 
šī gada 15. oktobrim.

Domes lēmums par apbal-
vojumu piešķiršanu desmit 
dienu laikā pēc tā pieņem-
šanas tiks publicēts pašval-
dības mājaslapā un nākošajā 
informatīvā izdevuma “Ma-
donas Novada Vēstnesis” nu-
murā.

Apbalvotie tiks godināti 
pašvaldības organizētā apbal-
vojumu pasniegšanas cere-
monijā – 13. novembrī (ja to 
neliegs valstī noteiktie iero-
bežojumi saistībā ar Covid-19 
infekcijas izplatību). Sekojiet 
informācijai!

Informāciju sagatavoja  
ILZE RIEKSTIŅA, 

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas vecākā 

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Nešķirotu sadzīves atkritumu 
konteineros nereti nonāk 
atkritumi, kuriem tur nebūtu 
jāatrodas. Lai konteineri to 
lietošanas laikā ilgāk būtu 
tīri un neradītu nepatīkamas 
smakas, atkritumi pirms 
izmešanas konteineros ir 
jāievieto atkritumu maisos 
un tie jāaizsien, taču vismaz 
reizi gadā konteinerus ir 
nepieciešams arī izmazgāt un 
dezinficēt.

Madonas novada pašvaldī-
bas saistošie noteikumi Nr. 4 
„Sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas noteikumi Mado-
nas novadā” 4. pants nosaka, 
ka atkritumu radītājam ir pie-
nākums nodrošināt atkritumu 
uzkrāšanai izmantoto atkri-
tumu tvertņu saglabāšanu, kā 
arī uzturēt lietošanā nodotās 
atkritumu tvertnes tīras un 
lietošanas kārtībā.

Apzinoties, ka šobrīd, ne 
katras daudzdzīvokļu mājas 
iedzīvotāji šim jautājumam 
ir pievērsuši uzmanību, SIA 
“Madonas namsaimnieks” sa-
darbībā ar Madonas novada 
pašvaldības Īpašumu uzturē-
šanas nodaļu piedāvā pagai-
du risinājumu pakalpojuma 
sniegšanai.

“Nākot pretim iedzīvotā-
jiem, piedāvājam reizi 12 mē-
nešos bez maksas izmazgāt 
un dezinficēt katru daudzdzī-
vokļu mājai piesaistīto nešķi-
rotu sadzīves atkritumu kon-
teineru. Iedzīvotāji paši var 
izvērtēt, kurā brīdi viņiem 
rodas nepieciešamība izmaz-
gāt un dezinficēt konteineru, 
taču pieredze rāda, ka tieši 
šis laiks – vasaras nogale un 
agrs rudens ir tas brīdis, kad 
visvairāk vajadzīga konteine-
ru tīrīšana un nepatīkamu 
smaku novēršana. Jāuzsver, 
ka šis piedāvājums attiecas 
tikai uz Madonas pilsētas 

daudzdzīvokļu mājām pie-
saistītajiem sadzīves atkri-
tumu konteineriem (ietilpība 
– 1,1 m3). Privātmāju iedzīvo-
tāji, juridiskās personas, kā 
arī SIA “Madonas namsaim-
nieks” darbības zonā esošo 
pagastu daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotāji šo pakalpojumu 
bez maksas nevar izmantot”, 
norāda SIA “Madonas nam-
saimnieks” valdes loceklis 
Oskars Janovičs.

Sadzīves atkritumu kon-
teinera mazgāšanu SIA “Ma-
donas namsaimnieks” var 
pieteikt daudzdzīvokļu mā-
jas apsaimniekotājs vai mā-
jas vecākais, zvanot pa tālr. 
27095245 vai 29641552; sūtot 
pieteikumu uz e-pastu: info@
madonams.lv vai ierodoties 
klātienē Augu ielā 29, Mado-
nā. Ja 12 mēnešu periodā kon-
teineru nepieciešams mazgāt 
un dezinficēt vairāk nekā vie-
nu reizi, par šo pakalpojumu 
jau būs jāmaksā. Pakalpojuma 
cena 1,1 m3 konteinera apstrā-
dei ir 18 eiro, papildus aprēķi-
not PVN (21%).

Oskars Janovičs skaidro, 
ka Madonas novada atkritu-
mu apsaimniekošanas zonā, 
ko apkalpo SIA “Madonas 
namsaimnieks”, maksa par 
sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu tiek aprēķināta, 
summējot maksu par sadzīves 
atkritumu savākšanu (pastā-
vīgā daļa) un to noglabāšanu 
(mainīgā daļa). Pastāvīgo daļu 
veido maksa par viena kubik-
metra savākšanu, kas saskaņā 
ar Madonas novada pašvaldī-
bas apstiprināto tarifu ir 9,68 
EUR/m3, papildu aprēķinot 
PVN. Savukārt, mainīgo da-
ļu – maksa par viena kubik-
metra atkritumu noglabāša-
nu Vidusdaugavas atkritumu 
apsaimniekošanas poligonā, 
nodoto atkritumu kopējo sva-
ru (tonnās) reizinot ar Sabied-
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Aicinājums iesūtīt pieteikumus Madonas novada pašvaldības apbalvojumiem

Var bez maksas pieteikt atkritumu  
konteineru mazgāšanu un dezinfekciju

risko pakalpojumu regulatora 
apstiprināto atkritumu nogla-
bāšanas tarifu Vidusdaugavas 
atkritumu apsaimniekošanas 
poligonā (69,62 EUR/t) un iz-
dalot ar norēķinu periodā sa-
vākto atkritumu daudzumu 
(kubikmetros), papildus aprē-
ķinot PVN.

“Kopējā tarifā (pastāvī-
gajā daļā) šobrīd ir iekļauti 
izdevumi, kas saistās ar sa-
dzīves atkritumu konteineru 
uzturēšanu – jaunu konteine-
ru iegādi un uzstādīšanu (ga-
da laikā nepieciešams uzstādīt 
30–40 jaunus sadzīves atkritu-
mu konteinerus), to remontu, 
mazgāšanu un dezinficēša-
nu pirms izsniegšanas klien-
tiem, taču tarifā nav iekļauta 
izdevumu pozīcija regulārai 

konteineru mazgāšanai un 
dezinfekcijai, kas saskaņā ar 
pašvaldības saistošajiem no-
teikumiem Nr. 4 ir atkritu-
mu radītāja pienākums. Nā-
kot pretim iedzīvotājiem, šos 
izdevumus pagaidām nosegs 
gan SIA “Madonas namsaim-
nieks”, gan Madonas novada 
pašvaldība, taču laika gaitā, 
izvērtējot pakalpojuma snieg-
šanas pieredzi gan Madonā, 
gan citviet Latvijā, var tikt 
meklēti citi risinājumi,” uz-
sver SIA “Madonas namsaim-
nieks” valdes loceklis.  

Lai sadzīves atkritumu 
konteineri saglabātos tīri un 
kalpotu pēc iespējas ilgāk, at-
gādinām, ka tajos nedrīkst iz-
bērt:

• karstus pelnus, kas ir bie-

žākais konteineru bojājuma cē-
lonis;

• akmeņus, celtniecības 
būvgružus, izdedžus;

• kokmateriālu zāģēšanas 
atkritumus, koku zarus, lapas 
lapkritī, autotransporta rie-
pas;

• lielgabarīta priekšmetus;
• šķidros atkritumus; me-

dicīniska un veterināra rak-
stura atkritumus;

• radioaktīvas vielas, dzīv-
sudraba lampas;

• sprāgstošus un pašaizde-
gošus savienojumus, toksiskas 
vielas.

Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS, 

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas sabiedrisko 

attiecību speciālists 



Madonas novada bibliotēkas 
lietotāju loks ir ļoti plašs. Nāk 
gan mazi bērni, skolnieki, 
studenti, strādājošie, 
bezdarbnieki un, protams, arī 
vecākās paaudzes pārstāvji. 
Ikvienai mērķauditorijai 
bibliotēka cenšas piedāvāt 
viņus interesējošus 
pasākumus. 

“Lasītāju klubiņu” Ma-
donas novada bibliotēkā no-
dibinājām pavasarī, sieviešu 
dienas priekšvakarā. Mūsu 
mērķis bija pulcināt grāmatu 
draugus, lai kopīgās tikšanās 
reizēs varētu dalīties iespai-
dos par izlasītām grāmatām, 
gūt jaunas atziņas un tikties ar 
grāmatu autoriem. Taču mūsu 
ieceres par turpmākām klātie-
nes tikšanās reizēm bija jāat-
met malā un ārkārtas situā-
cijas laikā “Lasītāju klubiņš” 
savu darbību turpināja digitālā 
vidē. Kā izrādījās, tad šādi dar-
boties arī ir ļoti interesanti, jo 
savstarpējā saziņa  notiek ātri 
un efektīvi. Esam raisījuši vai-
rākas diskusiju tēmas, dalīju-
šies ar dažādu informāciju, un, 
protams, ka vērtējuši izlasītās 
grāmatas. Ja kādam ir vēlme 
piebiedroties mūsu “Lasītāju 
klubiņam”, tad laipni aicinā-
ti! Taču visu jau nevar izdarīt 
digitāli! Klātbūtnes sajūtas, 
emocijas un līdzpārdzīvojumus 
var gūt tikai klātienes tikšanās 
reizēs, tāpēc saviem klubiņa 
dalībniekiem un arī pārējiem 
grāmatu draugiem gribējām 
sagādāt svētkus.

Madonas novada bibliotēka 
un “Lasītāju klubiņš” Dzejas 
dienu 2020 literāro pasākumu 
ciklu Madonā “Vārdu vējš” 10. 
septembrī iesāka ar “Mīlestī-
bas vēju”. Pie mums ar savu au-
torprogrammu “Mīlestība ir” 
ciemojās Guntars Račs ar sa-
viem mūziķiem. Bibliotēkā val-
dīja brīnišķīga gaisotne, ko ar 
savu pozitīvo un atraktīvo uz-

stāšanos mums dāvāja mūziķi. 
Pēdējo gadu pieprasītākā lat-
viešu autora Guntara Rača jau-
najā dzejoļu krājumā “Mīlestī-
ba ir”, kura tika prezentēta, ir 
iekļauti jauni dzejoļi par pašu 
galveno, par mīlestību, par to 
dievišķo sajūtu, kuru mums ik-
vienam lemts dzīvē piedzīvot. 
Tā ir tik liela, ka aptver ne ti-
kai divu cilvēku attiecības, bet 
arī katra cilvēka attiecības ar 
saviem bērniem, ar savu valsti, 
ar saviem draugiem. Galu ga-
lā ar savu zemi, savām mājām 
un sev svarīgajām lietām. Ma-
donā dzeja autora izpildījumā 
skanēja no dzejoļu krājumiem 
“Mīlestība ir” un “365”. Dzeja, 
mūzika un sirsnīgā atmosfēra, 
kas valdīja bibliotēkā, sniedza 
mums šo svētku sajūtu.

Arī oktobrī bibliotēka piedā-
vās dažādus pasākumus. Ma-
donas novada bibliotēka savus 
vecākās paaudzes apmeklētā-
jus aicinās uz senioriem veltītu 
pasākumu “Gadus kā dzīpa-
rus kamolā sienu…” 3. oktobrī 
plkst. 12.00. Tā kā 1. oktobris 
ir ANO Ģenerālās asamblejas 
izsludinātā Starptautiskā Se-
nioru diena, kad tiek uzsvērta 
senioru nozīme mūsu sabied-
rībā un seniori ir krietna daļa 
no bibliotēkas apmeklētājiem, 

tad šogad mēs gribam veltīt pa-
sākumu tieši viņiem – literāri 
muzikālā Barkavas lauku ka-
pelas un bibliotēkas darbinieku  
sniegumā. Aicinām uz tikšanos 
ar dzeju un mūziku bibliotēkas 
3. stāvā.

Madonas novada pašvaldī-
bas izglītības programmu pro-
jektu konkursā 2020 Madonas 
novada bibliotēka guva atbal-
stu projektam “Dzimtu pētnie-
cība – izziņas piedzīvojums”. 
Projektā aicināts pieteikties 
ikviens, kuram interesē savas 
dzimtas saknes. Kā meklēt un 
kā labāk atrast informāciju 
tālākai pētniecībai, kā parei-
zi “izlasīt digitalizētās baznī-
cu grāmatas, citu internetā 
pieejamo resursu apskatu, kā 
arī gūt zināšanas par ciltsko-
ka veidošanai izmantojamām 
programmām. To visu stāstīs 
un rādīs populāri dzimtu pēt-
nieki Latvijā, praktiķi, lektori 
Jānis Apīnis un Zinta Saulīte. 
Pirmā nodarbība 10. oktobrī 
plkst. 10.00. Interesentus aici-
nām pieteikties iepriekš!

Pavasarī izpalika “Digitā-
lā nedēļa”, tāpēc tagad 19.–25. 
oktobrim saviem apmeklētā-
jiem piedāvāsim dažādas ak-
tivitātes. Būs “Individuālās 
konsultācijas datorlietotājiem” 

un uz tām aicināsim pieteik-
ties iepriekš pa tālr. 64820912, 
rakstot: esip@madona.lv vai 
klātienē – Madonas novada bib-
liotēkā, Skolas ielā 12, Uzziņu 
lasītavā. 

Nodarbībā “IKT rīki ikdie-
nas darbā” bibliotēkas darbi-
nieki papildinās savas zināša-
nas informācijas tehnoloģiju 
jomā, jo bibliotēkas lietotāji pa-
līdzību lūdz ļoti dažādos jautā-
jumos. Vērojama tendence, ka 
daudzas iestādes, kā piemēram, 
VID, bankas, mobilo sakaru 
operatoru kompānijas, ārstnie-
cības iestādes u.c. saviem klien-
tiem pat iesaka pēc palīdzības 
griezties tieši bibliotēkā. 

Savukārt, darba meklētā-
jiem aktuāls varētu būt infor-
matīvais pasākums “Nāc un 
uzzini par NVA e-pakalpoju-
miem”, kurā informēsim par 
Nodarbinātības valsts aģentū-
ras piedāvātajiem e-pakalpoju-
miem.

Uz tikšanos ar Swedbank 
bankas pārstāvi aicināsim ik-
vienu interesentu, kuri izman-
to šo banku un ir kādas ne-
skaidrības tās lietošanā.

Bērni visas nedēļas garumā 
tiks aicināti piedalīties izzinošā 
aktivitātē: ”Viltus ziņa vai pa-
tiesība!”

Konkrētos laikus paziņo-
sim vēlāk Madonas bibliotēkas 
mājaslapā un sociālajos tīklos. 
Aicinām piedalīties un uzzināt 
jaunas digitālās pasaules iz-
mantošanas iespējas!

Taču jau šonedēļ, 26. sep-
tembrī, LNB Ziedoņa zālē 
notiks 3. nacionālās “Skaļās 
lasīšanas” konkurss. Mado-
nas reģionu pārstāvēs Patriks 
Brūders no Madonas pilsētas 
vidusskolas 6.b klases. Turē-
sim īkšķus!

Informāciju sagatavoja  
DACĪTE TOMIŅA, 

Madonas novada bibliotēkas 
Pakalpojumu nodaļas vadītāja

Koša un spilgta Madonas 
novadpētniecības un 
mākslas muzeja izstāžu 
zālēs no šā gada 2. oktobra 
gaidāma mākslinieku 
Kroļļu triju paaudžu 
izstāde „Skrējiens pa apli”, 
kurā piedalās vecmeistari 
Izabella un Gunārs Kroļļi, 
viņu meita Inguna Krolle-
Irbe un mazmeita Madara 
Māra Irbe.

“Izstāde “Skrējiens pa apli” 
Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzejā ir veidota par 
četriem mūžīgiem un ritmis-
kiem elementiem: #visums 
#ideja #kustība #pieskāriens, 
kas ir laika iezīme. Tā ir ne-
rimstoša mākslinieka deja pa 
nepārtraukto apli, kas atved 
pie jaunatklāsmes daiļradē un 
dvēselē”, vēsta Inguna.

“Šeit mijiedarbosies triju 
paaudžu mākslinieki, ļoti at-
šķirīgi pēc sava pasaules re-
dzējuma, pēc savas domāša-

Madonas 
muzejs aicina 
uz pasākumiem 
un izglītojošām 
nodarbībām
Rudens pirmie mēneši 
Madonas muzejā ir 
aktīvi un esam priecīgi 
par skolēnu ekskursiju 
atgriešanos muzejā, 
par vēlmi līdzdarboties 
muzejpedagoģiskajās 
nodarbībās. Arī oktobrī 
piedāvāsim jaunas mākslas 
un tematiskās izstādes, 
pasākumus, kā arī aicināsim 
uz mūsu izglītojošām 
programmām.

Mēnesi iesāksim ar četru 
mākslinieku: Gunāra un 
Izabellas Kroļļu, Ingunas 
Krolles-Irbes un Madaras 
Māras Irbes mākslas izstādes 
“Skrējiens pa apli” atklāšanu 
2. oktobrī plkst. 14.00. Savu-
kārt 14. oktobrī plkst. 12.00 
aicinām uz vainagu izstādes 
“Viss sākas ar punktu” no-
slēgumu un pasākumu cikla 
“Dzīves un mākslas krāsās” 
atklāšanu. Šajā tikšanās rei-
zē sarunāsimies ar jostu un 
vainagu meistari Māru Krie-
viņu no Alūksnes, kuras 20 
darinātie pērļu vainagi muzeja 
Izstāžu zālēs bija apskatāmi 
kopš 6. augusta.

Kādas vēl jaunas izstādes 
oktobrī būs pieejamas muzeja 
apmeklētājiem? No 2. oktobra 
novadnieka Voldemāra Jarga 
fotogrāfiju izstāde par Mado-
nu, no 6. oktobra piedāvāsim 
ielūkoties dažādajos svētku 
tērpos no muzeja krājuma, bet 
no 15. oktobra izstāžu zāļu 
foajē ar Madonas pilsētas kul-
tūras namam veltītu izstādi 
atzīmēsim kultūras nama 
ēkas 85 gadus. Daudzveidīgo 
un krāsām un tehnikām ba-
gāto “Latvijas tekstilmozaīka” 
biedrības izstādi “Spēles ar 
audumu” no 16. oktobra no-
mainīs tikpat grezna izstāde, 
kurā varēs aplūkot mākslas 
filmas “Nameja gredzens” da-
žādos tērpus.

Skolēni un ģimenes ar bēr-
niem var izvēlēties piedalīties 
kādā no dažādajām muzjepe-
dagoģiskajām programmām, 
kas saistoša kā skolēniem, 
tā arī pieaugušajiem. Muzeja 
mājaslapā www.madonasmu-
zejs.lv piedāvājam izvēlēties 
sev tīkamu muzeja izglītojošu 
programmu: “Kas ir pilsētbūv-
niecība” (ar trīs apakšprog-
rammām “Uzcel savu Mado-
nu”, “Kas ir pilsētbūvniecība”, 
ceļojumu soma “Kā būvēta 
Madona”), “Profesijas muzejā”, 
“Mākslas detektīvs”, “Tikai 
vienu reizi” – monotipija, “No 
skala līdz…”, “Mazais arheo-
logs” u.c. Un visām aktualitā-
tēm aicinām sekot līdz muzeja 
Facebook kontā.

Informāciju sagatavoja  
ZANE GRĪNVALDE, 

Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzeja  

Izglītojošā darba nodaļas 
vadītāja
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Bibliotēkas piedāvājums rudenī

Laiks skriet pa apli

nas, pēc darbu tehnikas, pēc 
veida, kādā viņi strādā. “Iz-
stādes tēmas #visums ir prof., 
grafiķa Gunāra Kroļļa redzē-
jums aiz zvaigznājiem un sap-
ņiem, kas smalki balansē ar 
īstenību un fantāziju. #ideja 
ir keramiķes Izabellas Krol-
les zemapziņas vadītas vizua-
lizācijas neaprakstāmām sa-
jūtām, domām un radošajam 
spēkam. #kustība ir gleznotā-

jas, grafiķes Ingunas Krolles-
Irbes ritmiskā deja dialogā ar 
iedvesmu, izprotot tās vēstīju-
mu un iezīmējot tās tēlu. #pie-
skāriens ir Madaras Māras Ir-
bes kolorītās sajūtās ilustrētā 
saikne ar dabu un cilvēka mij-
iedarbību ar tās būtību.”

Madonas novadā Krolļu 
ģimenes radošos darbus līdz 
šim esam redzējuši vairākas 
reizes kopā, gan personāliz-
stādēs Mētrienā, gan Madonas 
novadpētniecības un mākslas 
muzeja izstāžu zālēs, tādējādi 
decentralizējot mākslas, kul-
tūras vērtības ārpus lielpilsē-
tām.

Vislielākā uzticēšanās, 
savstarpējs atbalsts ģimenē, 
radot daudzu darbu vienotu 
veselumu. Viens otru papil-
dinājuši un nekad neapstāju-
šies pie sasniegtā, jo māksla 
ir neatņemama visām Kroļ-
lu paaudzēm. Tā ir kā ikreiz 
atjaunojošais organisms, kas 
nemitīgi mainās un attīstās, 

sniedzot skatītājam aizvien 
jaunas emocijas un iespaidus. 
Skrējiens pa apli turpinās – vai 
tas ir nedēļas, gada ietvaros, 
vai visas dzīves aplis, ikreiz 
atklājot jaunu skatupunktu 
un dinamiku radītajos māks-
linieku darbos. Tehnoloģiju 
laikmeta virpulī tiek sagla-
bāts cilvēciskā pieskāriena un 
prāta radīšanas spēju vērtības 
un ideju realizēšanas procesa 
svarīgums.

Lai aplūkotu mākslinieku 
dažādību un apstātos ikdienas 
skrējienā pa apli, aicinām uz 
izstādes atklāšanas pasākumu 
2. oktobrī plkst. 14.00 Madonas 
novadpētniecības un mākslas 
muzeja izstāžu zālēs, Skolas ie-
la 10a. Ieeja pasākuma dienā 
bez maksas.

Informāciju sagatavoja  
ELĪNA KRUPKO, 

Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzeja 
Mākslas nodaļas  

vadītāja



of the Round European Table” 
darbības laikā tika plānotas 
četras ārvalstu vizītes, pa vie-
nai katrā dalībvalstī, kurās bi-
ja paredzēta iespēja piedalīties 
vairākiem skolas pedagogiem 
un astoņpadsmit Kalsnavas 
pamatskolas skolēniem. Diem-
žēl COVID-19 ieviesa korekci-
jas arī projekta norisē. Izpalika 
vizīte uz Portugāli un projekta 
koordinatorvalsti Itāliju. Tas 
bija ļoti skumji, jo ārzemju sko-
lēnu vizītes laikā, kas notika 
2019. gada oktobrī (par to varē-
ja lasīt laikraksta “Stars” 2019.
gada 25. oktobra numurā) mū-
su bērni sadraudzējās ar skolē-
niem, kuru ģimenēs būtu plā-
nots viesoties, un tika uzsākta 
komunikācija sociālajos tīklos 
ar viesģimenēm.  Itāļu un por-
tugāļu vecāki bija ļoti pateicī-

gi mūsu skolēnu vecākiem par 
viņu bērnu silto uzņemšanu 
latviešu ģimenēs un gatavojās 
tikpat sirsnīgi uzņemt mūsu 
bērnus. Braucienam uz Portu-
gāli pat jau bija iegādātas avio-
biletes. Tomēr robežu slēgšana 
apturēja plānus.

Kaut arī šādu projektu mo-
tivējošākā daļa – ciemošanās 
partnervalstīs – šoreiz daļēji 
izpalika, tomēr līdz 2020. ga-
da martam projekta skolās, tai 
skaitā arī Kalsnavas pamat-
skolā, tika paveikts ievērojams 
darbs projekta mērķu un uzde-
vumu realizēšanai.  

Savā skolā būtisku uzsvaru 
likām uz to, lai projekta ak-
tivitātes notiktu saskaņā ar 
skolas īstenoto mācību saturu 
un veicinātu starpdisciplinari-
tāti. Tas vēlreiz tika uzsvērts 

projekta rezultātu izplatīša-
nas pasākuma pirmajā daļā 
“Starpdisciplinaritāte, īsteno-
jot Erasmus+ skolu apmaiņas 
partnerības projektus”.

Pasākuma turpinājumā 
ar saviem pieredzes stāstiem 
projekta īstenošanā dalījās 
skolotājas Sarmīte Kukāre un 
Regīna Makovska “Kā moti-
vēt skolēnus mācīties svešva-
lodas”, Sandra Silirova “Kopī-
gās darbošanās prieks”, Ilga 
Vilkauša “Dziesma vieno” un 
Ināra Tomaševiča “Tik dažā-
di, bet tomēr līdzīgi”.

Starp daudzajiem ieguvu-
miem, darbojoties projektā, ti-
ka minēti: pieredze un “izkāp-
šana” no savas komforta zonas, 
spilgti iespaidi , redzesloka pa-
plašināšana un atbrīvošanās 
no dažādiem stereotipiem, pro-

fesionālās kompetences piln-
veidošana un piederības Eiro-
pas pilsonībai stiprināšana.

Paldies Kalsnavas pamat-
skolas pedagogiem un skolē-
niem par aktīvo darbošanos 
projektā, par vecāku un vietē-
jās kopienas pārstāvju atsaucī-
bu un atbalstu!

GUNTA LAPSA,
Kalsnavas pamatskolas 

direktore 

Šī publikācija atspoguļo tikai 
tās autoru viedokli, un Eiropas 
Komisijas atbalsts šīs publikā-
cijas tapšanai nav uzskatāms 
par tās satura apstiprinājumu, 
un Komisija nekādā veidā ne-
uzņemas atbildību par šeit ie-
tvertās informācijas tālāku iz-
mantošanu.

27. augustā Kalsnavas 
pamatskola aicināja 
Madonas novada pedagogus 
un citus interesentus 
uz Eiropas Savienības 
Erasmus+ programmas 
Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) 
skolu apmaiņas partnerības 
projekta Nr. 2018-1-IT02_ 
KA229-048096_2 “The 
Young Knights of the Round 
European Table” rezultātu 
izplatīšanas pasākumu.

Projekta darbības laiks bi-
ja paredzēts divu gadu garu-
mā no 2018. gada 1. septembra 
līdz 2020. gada 31. augustam, 
un projekta tēma bija saistīta 
ar Eiropas kultūras mantoju-
ma gadu, akcentējot dalībval-
stu – Itālijas, Portugāles, Poli-
jas un Latvijas – nemateriālā 
kultūrmantojuma saglabāša-
nu, padziļināti pētot uztura 
tradīcijas, to attīstību paau-
džu un vietējās sabiedrības 
kontekstā.

Šis ir jau trešais starp-
valstu sadarbības projekts, 
ko Kalsnavas pamatskola ir 
īstenojusi Eiropas Savienības 
Mūžizglītības programmas 
skolu partnerību projektu ie-
varos. 2007.–2009. gadam pe-
dagogi un skolēni kopīgi ar 
Turcijas un Somijas partne-
riem darbojās projektā “Brī-
numainā bērnu pasaule”, no 
2013. līdz 2015. gadam sa-
darbībā ar Vācijas, Beļģijas, 
Polijas un Rumānijas partne-
riem – projektā “Save the Na-
ture – There is NO Planet B!”.

Projekta “The Yung Knights 

Kalsnavas pamatskola bija to 
simts skolu vidū, kurai tika 
dota  iespēja iepriekšējos 
trīs  gadus piedalīties un 
aktīvi strādāt projektā “Skola 
2030”, kura mērķis bija 
aprobēt pilnveidoto mācību 
saturu un mainīt metodiskās 
nostādnes, gan strādājot 
klasē mācību stundās, 
gan skolēnu sasniegumu 
vērtēšanā. 

Aizvadītajos trīs gados sko-
las pedagogi apmeklēja dažāda 
veida teorētiskās un praktis-
kās nodarbības, aprobēja jauno 
saturu savās mācību stundās 
un sniedza savus ieteikumus 
un vērojumus satura veidotā-
jiem, kā arī regulāri dalījās ar 
savu pieredzi un iepazinās ar 
citu skolu pieredzi ikgadējās 
“Skola 2030” konferencēs. 

Šobrīd, kad jaunais, uz 
lietpratību balstītais mācību 
saturs ir kļuvis par ikvienas 
valsts skolas ikdienu, mūsu 
skolā turpina ritēt ikdienas 
darbs un pedagogiem ir skaid-
ras galvenās pamatnostādnes. 

27. augustā skolā rīkota-
jā pasākumā, kurā laipni bija 
lūgti visi novada pedagogi, īpa-
ši liels paldies par ciemošanos 
mūsu kaimiņiem – Bērzaunes 
pamatskolas pedagogiem.

Par Kalsnavas skolas piere-
dzi un galvenajām nostādnēm, 
uzsākot uz lietpratību balstī-
tu mācību procesu, informēja 
direktores vietniece Regīna 
Makovska, kura caur savu pie-
redzi pamatoja, kāpēc mācību 
procesam šobrīd ir  jāmainās, 
un ko tas dos katram skolē-
nam. 

Pasākuma turpinājumā 
Kalsnavas pamatskolas pe-
dagogi dalījās ar savas labās 
prakses piemēriem. Aizvadī-
tajā mācību gadā, sadarbojo-
ties skolotājiem I. Vilkaušai 

un A. Kupčam,  mūzika tika 
veiksmīgi integrēta mājturī-
bas un tehnoloģiju stundās, 
izgatavojot dažādus mūzikas 
instrumentus. Sākumskolas 
skolotāja S. Kukāre dalījās 
pieredzē, kā atgādnes klasē 
palīdz mācību procesā un kā-
das aktivitātes stundās vei-
cina radošuma attīstīšanu  
skolēnos. I. Oga informēja, kā 
eTwinning projektus veiksmī-
gi iekļaut skolēnu ikdienas 
mācību darbā. Ģeogrāfijas 
skolotāja R.Makovska dalījās 
pieredzē, kā dažādas aktivitā-

tes un mācību metodes palīdz 
virzīties no pedagoga centrē-
tas uz bērncentrētu mācību 
stundu. A.Kupčs pastāstīja, kā 
sporta stundās var veiksmīgi 
izmantot dažādas aplikācijas, 
tai skaitā, strādājot attālināti. 
Literatūras skolotāja V. Prie-
de iepazīstināja ar iestrādēm, 
kuras palīdz literatūras stun-
du pārvērst aizraujošā ceļoju-
mā. Angļu un latviešu valodas 
skolotāja S.Kukāre, kurai jau 
uzkrājusies nopietna piere-
dze, veidojot snieguma līme-
ņa aprakstus, akcentu lika 

uz ieguvumiem, ko dod pār-
iešana no summatīvās vērtē-
šanas un formatīvo. Krievu 
valodas stundās ir ļoti svarīgi 
pēc iespējas vairāk runāt šajā 
svešvalodā, tāpēc  A. Eidukas 
režisētās video sarunas ir in-
teresantas gan pašiem runā-
tājiem, gan arī klausītājiem.

 Informāciju sagatavoja
REGĪNA MAKOVSKA,

Kalsnavas pamatskolas 
direktores vietniece 

izglītības jomā             

Izglītība Madonas Novada Vēstnesis  13           2020. gada septembris  

Kalsnavas pamatskolas dalības Erasmus+ 
projektā rezultātu izplatīšanas pasākums

Dalās pieredzē par mācību satura pilnveidošanu

Foto: G. Lapsa

Foto: Samija Ģēģere, Kalsnavas pamatskolas 2020. gada absolvente, projekta dalībnieceMirkļi no pasākuma norises Kalsnavas pamatskolā.
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Laiks labiem 
darbiem!
Jau ierasts, ka katru gadu rudenī 
tūkstošiem lielu un mazu Latvijas 
iedzīvotāju iesaistās labdarības 
organizācijas “palīdzēsim.
lv” akcijā “Labo darbu nedēļa”, 
kad pastiprināta uzmanība 
tiek pievērsta palīdzībai, kuras 
sniegšanai nav nepieciešams liels 
finansiālais ieguldījums. 

Madonas bērnu un jauniešu 
centrs sadarbībā ar novada paš-
valdību aicina Madonas novada 
vispārējās izglītības, profesionā-
lās izglītības, interešu izglītības 
un pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņus un viņu pedagogus, 
ģimenes un bērnu, jauniešu ne-
formālās grupas veikt sabiedriski 
lietderīgus darbus visu oktobri, ie-
saistoties iniciatīvu parādē “Laiks 
labiem darbiem!”.

Dalībnieki aicināti no 2020. 
gada 1. oktobra līdz 31. oktobrim 
īstenot dažādas pilsoniskās līdz-
dalības aktivitātes un labos dar-
bus gan izglītības iestādes ietva-
ros, gan sadarbībā vietējā kopienā. 
Veik tās darbības var aptvert visda-
žādākās jomas, taču pamatideja ir 
radīt iespējas iesaistīties ikvienam 
un motivēt darīt jēgpilnu un nozī-
mīgu darbu savai izaugsmei un sa-
biedrībai. Labie darbi veicami ne 
tikai atsevišķu pasākumu formā-
tā, bet uzmanība pievēršama arī 
sistemātisku sociāli atbildīgu līdz-
dalības aktivitāšu norisei ikdienā.

Šis gads iezīmējas ar īpašu epi-
demioloģisko situāciju, tādēļ aici-
nām  veikt savus nesavtīgos dar-
biņus nelielās grupās – ģimenēs, 
klašu kolektīvos, pašdarbības vai 
interešu izglītības kopās.  Tas, ko 
lietderīgu paveikt, jau ir pašu zi-
ņā – doties uz dzīvnieku patvers-
mi, apciemot vientuļu kaimiņu, pa-
līdzot dārza darbos, sakopt skolas 
apkārtni vai stādīt kokus. Idejas 
var būt visdažādākās.

Lai par padarīto uzzinātu pla-
šāka sabiedrība un arī iedvesmotos 
uz labiem darbiem, Madonas Bēr-
nu un jauniešu centrs (BJC) rosina 
izveidot īsu (līdz 2 min.) video un 
pieteikt to dalībai iniciatīvu parā-
dē “Laiks labiem darbiem!”. Atal-
gojums par sirdsdarbiņiem parasti 
ir līdzcilvēku pateicība un gandarī-
jums par padarīto, taču šoreiz tas 
var būt arī kas taustāmāks. Ek-
spertu komisija piecu cilvēku sa-
stāvā atbilstoši kritērijiem izvērtēs 
komandu iesūtītos video rullīšus 
un noteiks galvenās un specbal-
vu īpašniekus. Savs vārds būs sa-
kāms arī sociālās vietnes Facebook 
lietotājiem un parādes noslēguma 
pasākuma dalībniekiem – skatī-
tāju simpātiju balvas noteikšanā. 
Jāpiebilst, ka noslēgums plānots 
2020. gada 20. novembrī Madonas 
pilsētas kultūras namā.

Ar iniciatīvu parādes “Laiks 
labiem darbiem!” nolikumu var ie-
pazīties Madonas BJC mājaslapā 
www.bjc.madona.lv, turpat pieeja-
ma arī reģistrācijas anketa un vēr-
tēšanas kritēriji.

Ar pārliecību, ka labajiem dar-
biem vienmēr ir īstais laiks,

INDRA VEIPA, 
Madonas BJC jaunatnes darbiniece

Biedrība „Stūrakmens” īsteno 
Jaunatnes iniciatīvu projektu  
„Riču Raču Akadēmija”. 

Projektā 16 jauniešiem sniegta ie-
spēja apzināties, piedzīvot un īstenot 
ikdienas praksē mācīšanās/mācību 
privilēģiju, nozīmīgumu un noderīgu-
mu. 

Projekta nosaukums atklāj nodar-
bību integrēto plānojumu – aktivitātes 
sistematizētas četros virzienos: Vērtī-
bas; Mērķtiecība; Prasmes; Darbība; 
tā, lai katrs dalībnieks caur dažādu 
tēmu izzināšanu, piemēram, sadarbī-
bas ABC, retorika, ģimene, konfliktu 
risināšana, “dzīve kā dāvana” un citas, 
nonāktu līdz centram – IZGLĪTĪBAI. 
Ja dalībnieks apmeklēs visas nodar-
bības (katrā gājienā saņēmis zīmogu), 
projekta noslēgumā tiks saņemta god-
alga – ekskursija.

Projekta aktivitātes sniedz jaunie-
šiem zināšanas un iemaņas saskars-
mes mākslā, ceļ viņu piederības sajū-
tu sabiedrībai kopumā, akcentē katras 
personības skaistās puses, palīdz jau-
niešiem kļūt patstāvīgākiem, pārlie-
cinātākiem, stiprākiem, lai turpinātu 
savu dzīves ceļu mērķtiecīgāk. “Riču 
Raču Akadēmijā” būtisks uzsvars likts 
uz aktivitātēm, sarunām un nodarbī-
bām, kas dalībniekiem sniedz iespēju 

29. un 30. augustā Ludzā norisinājās 10. 
Latvijas Amatierteātru brīvdabas izrāžu 
festivāls „VEZUMS 2020”.

Amatierteātru brīvdabas izrāžu fes-
tivālā piedalījās 16 kolektīvi no dažā-
diem Latvijas novadiem, viņu vidū arī 
Sarkaņu pagasta tautas nama “Kalna-
gravas amatierteātris “Piņģerots”. 

Festivāls notika Ludzas novadpēt-
niecības muzeja brīvdabas teritorijā 
un tas sākās ar amatierteātru festi-
vāla dalībnieku gājienu. Festivāla ap-
meklētājiem, divu dienu garumā bija 
iespēja noskatīties dažādu žanru iz-
rādes. “Piņģerots” festivālā piedalījās 
ar Anitas Grīnieces lugu “Vēstules no 
pažobeles” Guntas Apeles režijā. Bija 
plānots, ka izrāde notiks muzeja te-
ritorijā pie rijas, taču festivāla norisi 
iztraucēja stiprais lietus, un liela daļa 
izrāžu tika pārceltas uz kultūras na-
mu. “Vēstules no pažobeles” ir stāsts 
par mūsdienu problēmu – alkoholismu. 
Spilgtā aktierspēle un izrādes muzikā-
lais noformējums ļoti labi atklāj kādas 
ģimenes dzīves stāstu, kuru skārusi šī 
nelaime, izjaucot nākotnes sapņus, ģi-
meni, līdz beidzot pārvēršoties par tra-
ģēdiju. Luga lika aizdomāties ikvienam 

skatītājam un, tai beidzoties, sarkanie-
šu sniegums tika novērtēts ar skaļiem 
aplausiem un atzinības vārdiem. Tāpat 
tika saņemti uzaicinājumi ar izrādi pa-
ciemoties un priecēt skatītājus citviet. 

Šobrīd amatierteātris “Piņģerots” 
aktīvi iesācis sezonu ar jaunu režisori 
Jutu Fiļipoviču, un nākamā tikšanās 

ar skatītājiem savās mājās Kalnagravās 
plānota 24. oktobrī V Pasaku lugu svēt-
kos “Noticēt brīnumam”.

Informāciju sagatavoja  
VALDA KĻAVIŅA, 

Tautas nama Kalnagravas un Sarkaņu 
amatu skolas vadītāja 

“Riču Raču Akadēmija”

Sarkanieši festivalā “Vezums 2020”

Foto no tautas nama arhīva

Līdz ar īpaši aizsargājamās dabas un 
Natura 2000 teritorijas dabas lieguma 
”Lubāna mitrājs” (Lubāna mitrājs) 
dabas aizsardzības plāna izstrādes 
uzsākšanu, šī gada 11. novembrī plkst. 
17.00 notiks videokonference, kurā būs 
iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus 
plāna izstrādātājiem un iesaistītajām 
valsts institūcijām. 

No 9. līdz 13. novembrim ikvienam 
būs iespēja iepazīties ar dabas aizsar-
dzības plāna izstrādes kārtību un mēr-
ķiem, Lubāna mitrāja vispārējo infor-
māciju, kā arī iesūtīt jautājumus. 

Plānu Dabas aizsardzības pārval-
des uzdevumā izstrādā SIA “Enviro-
projekts” (Mazā Nometņu iela 31, Rī-
ga, LV-1002, tālrunis 25641455, www.
enviro.lv, info@enviro.lv).  

Videokonferencei pievienoties tiek 
aicināti visi zemju īpašnieki, kas sa-
ņems arī  individuālu uzaicinājumu uz 
sanāksmi, kā arī pieguļošo teritoriju 
īpašnieki un citi interesenti. 

Ikviens aicināts pirms videokonfe-
rences iepazīties ar informatīvajiem 
materiāliem plāna izstrādātāja tīmekļ-
vietnē www.enviro.lv un iesūtīt jautāju-
mus, izteikt priekšlikumus un ieceres 

attiecībā uz teritorijas un sava īpašu-
ma apsaimniekošanas perspektīvām, 
rakstot ziņu uz lubans@enviro.lv.

Sīkāka informācija par videokonfe-
rences norisi un pieslēgšanās iespējām 
arī pieejama vietnē www.enviro.lv un 
www.daba.gov.lv.

Dabas aizsardzības plāna izstrāde 
tiek veikta Eiropas Savienības Kohēzi-
jas fonda projekta “Priekšnosacījumu 
izveide labākai bioloģiskās daudzvei-
dības saglabāšanai un ekosistēmu aiz-
sardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 
jeb dabas skaitīšanas ietvaros.

SIA “ENVIROPROJEKTS”

pieaugt jēgpilnās un ikdienai noderīgās 
prasmēs. 

Projekta norises laiks: 02.12.2019.–
29.01.2021. 

Projekta vadītāja: Vivita Vecozola.
Projekta iespēju nodrošina Izglītības 

kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar 

Madonas novada pašvaldību Eiropas So-
ciālā fonda projekta “PuMPuRS” ietva-
ros. Jaunatnes iniciatīvu projekti 100% 
tiek finansēti no projekta “PuMPuRS” 
līdzekļiem. 

Informāciju sagatavoja  
DAINA PĒTERSONE, 

Biedrība “Stūrakmens”

Par dabas lieguma ”Lubāna mitrājs”  dabas aizsardzības 
plāna izstrādes uzsākšanu
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ARONAS PAGASTĀ 

Skāķu kalna kapos  
26. septembrī 18.00 
Līdēres Vecajos kapos  
3. oktobrī 17.00 
Līdēres Jaunajos kapos  
3. oktobrī 18.00

BARKAVAS PAGASTĀ 

Saikavas kapos  
26. septembrī 19.00  
Muižas kapos  
3. oktobrī 17.30 
Barkavas kapos  
3. oktobrī 18.30 

BĒRZAUNES PAGASTĀ 

Bērzaunes kapos  
3. oktobrī 17.00 
Grostonas kapos  
3. oktobrī 18.00

KALSNAVAS PAGASTĀ  

Jāņukalna kapos  
26. septembrī 17.30 
Veckalsnavas kapos  
26. septembrī 19.00

LIEZĒRES PAGASTĀ  

Liezēres kapos  
26. septembrī 16.00

ĻAUDONAS PAGASTĀ 

Mētrienas kapos  
26. septembrī 17.00 
Pārupes kapos  
26. septembrī 18.00 
Ļaudonas kapos  
26. septembrī 19.00 

MADONAS PILSĒTĀ 

Madonas pilsētas kapos  
26. septembrī 18.00 
Lisaskalna kapos  
3. oktobrī 18.00 

MĀRCIENAS PAGASTĀ  

Mārcienas pagasta kapos  
3. oktobrī 17.00

MĒTRIENAS PAGASTĀ 

Ozolkalna kapos  
10. oktobrī 18.00

OŠUPES PAGASTĀ  

Krievbirzes kapos  
3. oktobrī 17.00

SARKAŅU PAGASTĀ  

Sarkaņu kapos  
3. oktobrī 18.00

VESTIENAS PAGASTĀ  

Vecajos kapos  
3. oktobrī 17.30
Jaunajos kapos  
3. oktobrī 18.00
Tolkas kapos  
3. oktobrī 19.00

Informāciju apkopoja  
DAIGA TORSTERE, 

Madonas novada 
pašvaldības 

vecākā speciāliste  
kultūras jomā

Noslēgusies jauno dalībnieku 
uzņemšana LIAA Madonas 
biznesa inkubatorā.

Tikko noslēgusies pietei-
kumu pieņemšanu visos LIAA 
biznesa inkubatoros, tai skaitā 
arī LIAA Madonas biznesa in-
kubatorā. Saņemti kopumā 30 
pieteikumi pirmsinkubācijas 
un inkubācijas programmās:

Pirmsinkubācijas program-
mā šogad tiks uzņemti 20 jauni 
dalībnieki, kas pārstāv ļoti at-
šķirīgas nozares – dažāda vei-
da pārtikas ražošana tai skaitā 
kazas piena pārstrāde, foto pa-

kalpojumi, kravu pārvadājumi, 
dizains preču ražošana, kokap-
strāde un tūrisma un rekreāci-
jas pakalpojumi u.c. Pirmisnku-
bācijas programmas dalībnieki 
jau oktobra beigās uzsāks mā-
cības PINK skolā un novembrī 
izies intensīvo uzņēmējdarbības 
mācību ciklu “Biznesa skola”.

Šobrīd konkursā par da-
lību inkubācijas programmā 
ir iesniegti 10 (uz 18. septem-
bri) pieteikumi. Inkubācijas 
programmas pretendentiem 
5. oktobrī savas biznesa idejas 
būs jāaizstāv Madonas novada 
konsultatīvās komisijas priek-

šā, jo tikai 5 no iesniegtajiem 
pieteikumiem tiks apstiprinā-
ti un uzņemti LIAA Madonas 
biznesa inkubatorā. Inkubāci-
jas programma dalībniekiem 
nodrošina ne tikai mentorin-
gu, mācības un iespēju izman-
tot Inkubatora koprades tel-
pas, bet arī finansiālu atbalstu 
grantu formātā (tas paredz, ka 
uzņēmējs iegādājas pakalpoju-
mus, iekārtas vai izejmateriā-
lus, un LIAA biznesa inkuba-
tors daļēji atgriež uzņēmuma 
veikto ieguldījumu). 

Finanšu instrumenta “Al-
tum” konsultanti atsākuši klā-

tienes konsultācijas. Tikties 
ar “Altum” pārstāvjiem iespē-
jams katru otrdienu no plkst. 
9.00 līdz 13.00, LIAA Mado-
nas biznesa inkubatora telpās, 
Blaumaņa ielā 3, Madonā.

Tiekamies biznesa inkuba-
torā! Sazinies ar mums ma-
dona@liaa.gov.lv, pa tālruni 
62400907, vai klātienē katru 
darba dienu 8.30–17.00. 

Informāciju sagatavoja  
ANETE URKA, 

LIAA Madonas biznesa 
inkubatora vecākā  

projektu vadītāja

Madonas ir zaļa pilsēta. 
Ar katru koku, kas pilsētā 
audzis vismaz dažus gadu 
desmitus, vismaz kādam 
no iedzīvotājiem saistīsies 
patīkamas atmiņas, taču 
dažkārt jārod smalks 
vidusceļš starp pilsētas 
iedzīvotāju interesēm dzīvot 
komfortablā, drošā vidē un 
koku iespējām augt pilsētā un 
priecēt.

Šī balansa meklēšana ir vē-
rojama gadījumos, kad nepie-
ciešams kokus izcirst. Visbie-
žāk tas saistīts ar nokaltušu, 
bojātu koku retināšanu, taču 
dažkārt arī pilsētas iedzīvotā-
ji vēršas pašvaldībā ar vēlmi 
atbrīvoties no to māju tuvumā 
esošā apauguma. 

Iedzīvotāji vēršas 
pašvaldībā ar lūgumu 
retināt kokus 

Šā gada marta sākumā 
Madonas novada pašvaldības 
Koku ciršanas komisija sa-
ņēma Veidenbauma ielas 18 
mājas vecākās Lāsmas Ezer-
kalnes iesniegumu, ko pa-
rakstījuši vairāk nekā 50% 
dzīvokļu īpašnieki vai viņu 
pilnvarotās personas, ar lūgu-
mu daļēji izzāģēt kokus, kas 
aug līdzās ēkai esošajā nogā-
zē. Koki, izklaidus jaucot bēr-
zus ar pīlādžiem, iestādīti jau 
pēc daudzīvokļu ēkas uzcelša-
nas. Iepriekšējos gados daži no 
nogāzē augošajiem kokiem jau 
ir nozāģēti.   

Mājas vecākā Lāsma Ezer-
kalne norāda, ka pirmo triju 
stāvu iedzīvotāji, bērziem sa-
lapojot, spiesti dzīvot bez die-
nas gaismas, jo koku lapotne 
noēno ēkas fasādi. 

“Pilnībā kokus likvidēt 
nav nepieciešams, jo mājas 
nogāze ar savu apaugumu 
veido skaistu ainavu, taču re-
tināšana ir vajadzīga. Pirms 
vairākiem gadiem tā jau tika 
veikta, taču koki atkal ir pa-
augušies un no jauna jāreti-
na” problēmsituāciju raksturo 
Lāsma Ezerkalne.

LIAA Madonas biznesa  inkubatora 
aktualitātes septembrī

Saskaņā ar iedzīvotāju vēlmi retinās kokus 
Veidenbauma ielā 18

Ēkas iedzīvotāji, pamatojot 
koku retināšanas nepiecieša-
mību, norāda, ka koku ietekmē 
ēkas fasāde ir palikusi tumši 
pelēka, sliktāk žūst. Ēkai ir 
apstiprināts energoefektivitā-
tes paaugstināšanas projekts, 
līdz ar to tiks veikta fasādes 
renovācija. Tās īstenošanu var 
traucēt nogāzes apaugums. 
Vienlaikus iedzīvotāji ir pret 
drastisku koku izciršanu, bet 
vēlas padarīt apstādījumus lie-
tojamus, lai labi ir gan kokiem, 
gan iedzīvotājiem. Tāpat ēkas 
iedzīvotāji apzinās, ka nogāzē 
augošie koki ir lielisks skaņas 
izolators, kā arī aiztur putek-
ļus un vasarās ēna no kokiem 
pasargā dzīvokļus no pārmērī-
gas uzkaršanas.

Koku ciršanas komisija, 
atkārtoti izskatot iedzīvotāju 
iesniegumu, izvērtējot situā-
ciju dabā un uzklausot mājas 
iedzīvotāju un ekspertu (aina-
vu arhitektes Agneses Silupas 
un kokkopja-arborista Daiņa 
Kreiļa) viedokli, 10. septembra 
sēdē nolēma atļaut Madonas 
novada pašvaldības Īpašumu 
uzturēšanas nodaļai nozāģēt 
piecus no nogāzē augošajiem 
āra bērziem un vienu parasto 
pīlādzi. Darbus plānots veikt 
šogad, noslēdzoties rudens lap-
kritim. Jāpiebilst, ka neviens 
no kokiem, kurus paredzēts 
retināt neatbilst MK noteiku-

miem Nr. 309 “Noteikumi par 
koku ciršanu ārpus meža”, un 
koku nozāģēšanai nav nepie-
ciešama Dabas aizsardzības 
pārvaldes atļauja.

Ekspertu viedoklis

Madonas novada pašvaldī-
bas ainavu arhitekte Agnese 
Silupa uzskata, ka Veidenbau-
ma ielas nogāzē augošos kokus 
vēlams retināt, galvenokārt, 
izzāģējot bērzus un pīlādzi 
ar mazāku stumbra diamet-
ru, kas aug nogāzes lejas daļā 
un neļauj veidot simetriskāku 
vainagu augstāk augošajiem 
kokiem.

“Koku retināšana jāveic 
selektīvi, atstājot veselīgākos 
un vērtīgākos kokaugus. Kop-
šanas darbu rezultātā tiks sa-
mazināta koku savstarpējā 
konkurence un atbrīvota aug-
šanas telpa tiem kokiem, kas 
tiks atstāti, kā arī panākts 
lielāks izsauļojums daudzdzī-
vokļu nama iedzīvotājiem. Pie 
kopšanas darbiem vēlams ievē-
rot un iespēju robežās saglabāt 
kokaugu stādījumu raksturu, 
kas ir neregulārs”, norāda Ag-
nese Silupa, piebilstot, ka pēc 
koku retināšanas izvērtējama 
tādu lakstaugu vai kokaugu 
grupu papildināšana nogāzē 
kā daudzlapu lupīna, parastā 
irbene, melnais plūškoks vai 

baltā grimoņa šķirne 
ar sarkaniem un dzel-
tenīgiem dzinumiem. 

Arī kokkopis-ar-
borists Dainis Kreilis, 

izvērtējot situāciju ar 
nogāzē augošajiem kokiem, 

atzina, ka izzāģējami ir prob-
lemātiskie koki ar vairākām 
galotnēm, kā arī bērzi ar jau 
redzami retāku lapojumu ga-
lotnē, kas norāda par prob-
lēmām sakņu sistēmā. Koku 
izzāģēšana veicama pēc prin-
cipa, lai maksimāli saglabātu 
koku skaitu nogāzē, jo koku 
saknes pasargā no augsnes 
erozijas.  

“Uz kokiem pilsētā jā-
raugās ne tikai ar šodienas 
skatījumu, bet ar pamatīgu 
laika nogriezni nākotnē. Ko-
ku gadījumā šis nogrieznis ir 
pat ilgāks par cilvēka mūžu. 
Kāpēc šobrīd jāzāģē, daudzu-
prāt, skaisti bērzi? Zinot to, 
kā bērzs augs turpmākās des-
mitgades, var droši prognozēt, 
ka nākotnē šos kokus nozāģēt 
būs krietni sarežģītāk un dār-
gāk. Kā arboristam man rūp 
katra koka nozāģēšana, taču 
jāapzinās reālā situācija un 
problēmu apjoms, ko var ra-
dīt nekontrolēta koku augša-
na pilsētvidē. Kokus retinot, 
līdzīgi kā tas tiek darīt mežā, 
mēs iegūstam uzlabojumu gan 
cilvēkiem, kuri cīnās par gais-
mu, gan kokiem, kuri tieši tā-
pat cīnās par saules gaismu un 
šobrīd viens ar otru ēkas no-
gāzē konkurē. Manuprāt, šis ir 
labs kompromiss starp cilvēku 
un koku interešu ievērošanu,” 
uzsver Dainis Kreilis, akcen-
tējot, ka plānojot koku stādī-
šanu pilsētvidē, ir ļoti nopietni 
jāizsver, kādās vietās, kādas 
koku sugas ir piemērotākas, jo 
ir būtiska atšķirība starp me-
žu un pilsētas apstādījumiem, 
kur cilvēkam jāsadzīvo ar ko-
kiem.

Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS, 

Madonas novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību 

speciālists

Svecīšu vakari 
Madonas 
novadā
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UZMANĪBU!
Madonas 

pašvaldības 
Sociālā dienesta 

telpās, 
Madonas novada 

pašvaldības 
zobārstniecības 

kabinetā 
atsākta 

pieņemšana uz 
apmaksātām bērnu 

zobu higiēnas 
procedūrām. 

Lai pieteiktu 
vizīti, jāzvana uz 

25717723

14. oktobris plkst. 10:00 - 15:00

Mērķauditorija un komunikācijas kanāli
Zīmola konsekvence
Kompleksi risinājumi saskaņa starp mediju kanāliem un
mārketinga rīkiem
Sabiedriskās attiecības
Reklāma
ATL, BTL un OTL mārketinga aktivitātes

Teorija un mārketinga stratēģijas:
7. oktobris plkst. 10:00 - 15:00

21. oktobris plkst. 10:00 - 15:00

28. oktobris plkst. 10:00 - 15:00
Paktiskās kampaņas plānošanas nodarbības -noslēguma
prezentācija, kurā katrs dalībnieks prezentē vienu stratēģiski
plānotu, kompleksu integrētā mārketinga kampaņu atbilstoši
savam finanšu plānam un mērķauditorijai.

Satura mārketings
"Gorilla" mārketings un īpašie pasākumi
Radošā aģentūra un radošie risinājumi
Izmērāmi rezultāti mārketingā

Teorija un mārketinga stratēģijas:

Stratēģija un mērķis
Finanšu plānošana
Radošā darba uzdevuma sastādīšana
Komunikācijas kanālu plānošana
Mārketinga akcijas realizēšana
Rezultātu vērtēšana

Praktiskās kampaņas plānošanas nodarbības:

Raimonds Platacis
Mārketinga speciālists

Praktiskās

nodarbības -

mārketinga

kampaņas

organizēšana

Praktiskas mārketinga
apmācības, kuru laikā,

profesionāla speciālista
uzraudzībā, veidosiet sava
uzņēmuma atpazīstamības
komunikācijas kampaņu.

Aicinām pieteikties
gan jaunos uzņēmējus
gan uzņēmējus ar lielu

pieredzi

Piesakies rakstot:
ilze.vogina@madona.lv vai

anete.urka@liaa.gov.lv

Reklamas aģentūras
3 Client Agency
radošais vizionāris

Mācības notiek LIAA Madonas
biznesa inkubatorā, Blaumaņa

ielā 3, Madonā

"kartupeļu
svētki"

26.09.
Rudens gadatirgus

Madona, Saieta laukums
8:00-14:00

tirgošanās, kaulēšanās, mielošanās, satikšanās
viss par un ap kartupeli
muzikāli priekšnesumi

No 4. līdz 6. septembrim, visā 
Latvijā norisinājās ikgadējais 
pasākums “Satiec savu 
meistaru”, kura laikā ikvienam 
bija iespēja izmēģināt dažādus 
amatus, prasmes, ieklausīties 
vērtīgās lekcijās par 
garšaugiem un ārstniecības 
augiem, izdziedāties un 
gūt iemaņas tradicionālo 
instrumentu spēlē. 

“Satiec savu meistaru”, kas 
notika jau divpadsmito reizi, 

kļuvis par gaidītu notikumu un 
guvis lielu atsaucību no meista-
ru un apmeklētāju puses. 

Jau astoto gadu apgūt ko 
jaunu aicina arī Sarkaņu meis-
tari. Šogad aušanas studijas 
vadītāja Daira Drozdova inte-
resentus aicināja apgūt jostu 
aušanu ar šķietu. Jauno pras-
mi, kas varētu noderēt, kā pa-
tīkami pavadīt laiku ziemas 
vakaros, izmantoja interesenti 
no Madonas un Lubānas nova-
diem. Savukārt, Mirdza Ak-

mentiņa aicināja uz Mājas tor-
tes gatavošanas meistarklasi, 
un interese par to bija tik liela, 
ka vismaz pusei gribētāju nā-
cās atteikt un tiek domāts, ka 
tā noteikti jāatkārto tuvākajā 
laikā. Apgūt tortes cepšanas 
noslēpumus izmantoja gan vie-
tējie, gan madonieši, gan tālā-
ku ceļu mērojušie interesenti 
no Alūksnes un Kokneses.

Prieks, ka gadiem ejot in-
terese par šo pasākumu ne-
mazinās un meistari arvien 

izdomā, ko jaunu, ar ko pada-
līties, lai mūsu tautas bagāto 
un daudzveidīgo kultūrman-
tojumu nodotu tālāk nākama-
jām paaudzēm. Noslēdzoties 
pasākumam,  Sarkaņu amatu 
skolas meistariem jau šobrīd 
prātā jaunas idejas, ko intere-
sentiem piedāvāt apgūt nāka-
majā gadā.

Informāciju sagatavoja 
VALDA KĻAVIŅA,

tautas nama “Kalnagravas” un 
Sarkaņu amatu skolas vadītāja

“Satiec savu meistaru” Sarkaņos

Foto no arhīva
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Madonas novada pašvaldības 

informatīvs izdevums.
Izdevējs –  

Madonas novada pašvaldība.
Adrese: Madona, 

Saieta laukums 1.
Atbildīgā par izdevumu – 

Ilze Riekstiņa.
Iespiests SIA “Erante”.
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