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PASĀKUMI
MĀRCIENAS kultūras namā
18. novembrī pulksten 14
svētku koncerts.
Piedalās: pūtēju orķestris
no Ērgļiem Pētera Leiboma
vadībā, Jumurdas sieviešu
vokālais ansamblis
„Ievziedi”, vadītāja
Ieva Vilnīte.
Ieeja — bez maksas.
Pulksten 22
balle ar grupu „Kad sanāk”.
Ieeja — bez maksas.
MEIRĀNU tautas namā
17. novembrī pulksten 17
Latvijas Republikas
proklamēšanas 98.
gadadienai veltīts koncerts
„Ūdentiņis, akmentiņis —
tie dzīvoja saules mūžu”.
Piedalās Meirānu Kalpaka
pamatskolas skolēni un
Meirānu tautas nama
pašdarbības kolektīvi.
No pulksten 22
svētku balle.
Ielūdz grupa „Kamēr jauni”.
Ieeja — bez maksas.
ĒRGĻU novadā
16. novembrī pulksten 18
saieta zālē „Līdumi”
Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai
veltīts svinīgs pasākums
„Latvija, tu biji, esi un būsi”.
Piedalās Sausnējas pagasta
pašdarbnieki.
17. novembrī pulksten 19.30
Ērgļu saieta namā
Latvijas Republikas
98. gadadienai veltīts
svinīgs pasākums.
Ērgļu amatiermākslas kolektīvu
muzikāls uzvedums
„Es tevi atradīšu”.
Svētku ballē spēlē
grupa „Baltie lāči”.
19. novembrī
pulksten 17 un 19
Ērgļu saieta namā
latviešu režisora Viestura
Kairiša jaunā mākslas filma
„Melānijas hronika”.
Biļetes cena — 2 eiro.
LIEZĒRES kultūras namā
17. novembrī pulksten 19
valsts svētku sarīkojums
„Manā sirdī Latvija”.
Piedalās: pamatskolas un
bērnudārza audzēkņi,
ansamblis „Oskars un draugi”,
ansamblis „Lira”, sievu deju
kopa „Jautrās mājsaimnieces”,
tautisko deju kolektīvs
un amatierteātris.
Pulksten 22
balle.
Muzicē grupa „Brālīši”.
Ieejas maksa uz balli — 3 eiro.
„KALNAGRAVĀS”
18. novembrī pulksten 15
koncerts
„Latvija — mana un tavējā”.
Piedalās Sarkaņu pagasta
amatiermākslas kolektīvi.
Ieeja — bez maksas.
Pulksten 22
svētku balle
kopā ar grupu „Zeļļi”.
Ieejas maksa — 4 eiro;
novembra jubilāriem
ieeja — bez maksas.
Darbosies kafejnīca.
Iespēja rezervēt galdiņu.
Informāciju par pasākumiem
novadu pašvaldību kultūras
iestādēs publicēšanai laikrakstā
“Stars” lūdzam sūtīt uz e-pastu
dace@e-madona.lv
pirmdienās līdz pulksten 16

ZIŅAS. SLUDINĀJUMI
Jauns koncertuzvedums
visai ģimenei

„PUIKA UN NIĶIS”

2016. gada 16. novembris

23. novembrī Madonas Valsts ģimnāzijā

ATVĒRTO DURVJU DIENA
VECĀKIEM
no 9.00 iespēja piedalīties mācību stundās

15.30—17.00 individuālas tikšanās ar pedagogiem
17.00 vecāku sapulce 7. klašu skolēnu vecākiem
17.00 ģimnāzijas padomes sēde

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

MNF izsludina LEADER projektu
iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu

Koncertuzvedumi bērniem un jauniešiem Latvijā nav bieža
parādība, tāpēc jo vērtīgāks ir fakts par jauno, dažādu radošo
studiju kopdarbu „PUIKA UN NIĶIS”, kas skatītājus pirmo reizi
satiks 25. novembrī Ādažu kultūras namā.
Koncertuzveduma galvenajās lomās iedzīvosies jauniešu
iemīļotie dziedātāji Agnese Rakovska, Miks Dukurs, Edmunds Rasmanis un kopā ar vairāk nekā 50 studijas „Tev un
man” audzēkņiem, deju skolas „Dzirnas” un Māra Pūra stepa
studijas „Top Tap Company” dejotājiem izdzīvos dzirkstošus,
nebēdnīgus un krāsainus notikumus.
Mūziku uzvedumam radījusi studijas vadītāja, vokālā
pedagoģe Igeta Gaiķe, iedvesmu smeļoties dzejnieces
Leontīnes Apšenieces dzejoļu grāmatā ar tādu pašu nosaukumu. „Laiki mainās, bet, kamēr vien būs bērni, būs arī „niķi”,”
smaida Igeta. „Raibā nedarbu virpulī mazāki un lielāki skatītāji,
iespējams, varēs atpazīt sevi, savus draugus, veselīgi pasmieties
un aktīvi līdzdarboties.”
Koncertuzvedumu visai ģimenei režisē Agris Daņiļēvičs
sadarbībā ar horeogrāfi Katrīnu Albuži, savukārt dalībnieku
tērpi ir modes mākslinieces Odettas Birmanes pārziņā.
Pasākums tiek veidots divās daļās. Pirmajā daļā notiks
atraktīvais koncertuzvedums, savukārt otrajā daļā — vokālās
studijas „Tev un man” divdesmitgadei veltītajā koncertā izskanēs
tautas mūzika, latviešu autoru Jāņa Lūsēna, Jāņa Strazda, Kaspara Vecvagara un citu autoru melodijas. Katrā koncertā piedalīsies
arī dažādi viesmākslinieki — zvanu ansambļi „Campanella”
un „Primus”, Ilga Reizniece, studijas absolvents dziedātājs
Emīls Balceris un arī pirmās daļas koncertuzveduma solisti
Miks Dukurs, Edmunds Rasmanis, Agnese Rakovska un citi.
Novembra beigās iznāks arī CD albums, iekļaujot visas
koncertuzveduma „PUIKA UN NIĶIS” dziesmas, tekstus un
dziesmu fonogrammas, kas būs lielisks palīgs skolu un pirmsskolu mūzikas pedagogu darbam.
„Puika un Niķis” Madonas kultūras namā viesosies
3. decembrī pulksten 18. Biļetes iepriekšpārdošanā nopērkamas
„Biļešu paradīzes” kasēs un internetā. Kolektīvu rezervācijām tiek
piedāvātas atlaides, sazinoties ar organizatoriem.

POLICIJA INFORMĒ
11. novembrī
Q Pēc pulksten 20 Madonas novada
Dzelzavas pagasta Dzelzavā, Kļavu
ielā, 1987. gadā dzimis vīrietis pārvietojies pa ceļa braucamo daļu
diennakts tumšajā laikā maz apgaismotā ceļa posmā, kur viņam
uzbrauca 1987. gadā dzimušas
sievietes vadīta automašīna Hyndai Terracan. Kā liecina sākotnējā
informācija, vadītāja vīrieti pamanījusi pēdējā brīdī un nav spējusi
izvairīties no sadursmes. Cietušais
gājējs nogādāts slimnīcā.
13. novembrī
Q Ap pulksten 12 Madonas novada
Liezēres pagasta Ozolos, Ozolu
ielā, apturēta automašīna Audi 80
un konstatēts, ka tās 1960. gadā
dzimušais vadītājs atrodas 0,76
promiļu reibumā. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols.
Q Madonas novada Ļaudonas
pagasta Ļaudonā kopīgas alko-

hola lietošanas laikā izcēlies
konflikts, un miesas bojājumus
guvusi kāda 1986. gadā dzimusi
sieviete, kas nogādāta slimnīcā.
Sievietei konstatētas durtas
brūces plaukstā un sasitumi.
Aizdomās par miesas bojājumu
nodarīšanu policija aizturējusi
1988. gadā un 1985. gadā dzimušus vīriešus. Par notikušo sākts
kriminālprocess.
Q Administratīvo sodu saņēmis
kāds 1975. gadā dzimis vīrietis,
kurš Madonas novada Mārcienas
pagastā, pagasta pārvaldes telpās,
nokārtojis savas dabiskās vajadzības. Vīrietim par sīko huligānismu
sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
SINTIJA GULBE,
Valsts policijas
Vidzemes reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas grupas
vecākā inspektore

Nodibinājums „Madonas novada fonds” izsludina atklāta
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.—2020. gadam apakšpasākuma 19.2.
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. „Vietas ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas” un vietējās attīstības stratēģijas
„Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.—2020.” ietvaros.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2016. gada 16.
decembra līdz 2017. gada 16. janvārim.
Projekta īstenošanas termiņš:
 ja tiek veikta būvniecība — divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta
iesnieguma apstiprināšanu;
 pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš
ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
6. kārtai un stratēģiskajam mērķim „Sabiedrības dalība un
sadarbība vietējās ekonomikas un dzīves kvalitātes stiprināšanā,
sabiedriski aktīvas un attīstošas dzīves vides veidošanā” pieejamais publiskais finansējums ir 273 000 EUR.
Rīcības, kurās 6. kārtā iesniedz projektu iesniegumus:
1.1. rīcība „Ar lauksaimniecību nesaistītas ražošanas izveide
un attīstība”, atbalsta apmērs rīcībai 80 000 EUR;
1.2. rīcība „Ar lauksaimniecību nesaistītu pakalpojumu izveide
un attīstība”, atbalsta apmērs rīcībai 76 000 EUR;
1.3. rīcība „Lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšana
un pievienotās vērtības radīšana teritorijā ražotiem lauksaimniecības produktiem”, atbalsta apmērs rīcībai 80 000 EUR;
1.4. rīcība „Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem, jaunu tūrisma programmu izveidei un esošo attīstībai”, atbalsta apmērs
37 000 EUR.
Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju var vietējā rīcības grupā
„Madonas novada fonds” Madonā, Poruka ielā 1, trešajā stāvā.
Papildu informācija mājas lapā www.mnf.lv un www.lad.gov.lv.
Projekta iesniegumu iesniedz vienā no trim veidiem:
– papīra dokumenta formā nodibinājumā „Madonas
novada fonds” Madonā, Poruka ielā 1, trešajā stāvā;
– elektroniski LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā
(EPS);
– elektroniski projekta iesniegumu elektroniskā dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu
un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu
likumā noteiktā kārtībā, nosūta lad@lad.gov.lv.
Kontaktinformācija: stratēģijas administratīvā vadītāja Jogita
Baune, tālrunis 27527343, e-pasts jogitabaune@inbox.lv.
Projektu iesniedzēji tiek aicināti uz individuālajām konsultācijām, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.
1. decembrī plkst. 10.00 Madonā, Blaumaņa ielā 3,
Madonas biznesa inkubatora telpās notiks
informatīvais seminārs.
Seminārā piedalīsies:
– Madonas novada fonds par LEADER projektu
sagatavošanu;
– Madonas biznesa inkubators par sadarbību ar
topošajiem uzņēmējiem un uzņēmumiem, kas nav
vecāki par 3 gadiem;
– attīstības finanšu institūcija „ALTUM” par valsts finanšu
atbalstu biznesa uzsācējiem un uzņēmējiem;
– Madonas uzņēmējdarbības nodaļa par biznesa ideju
konkursu „Madona var labāk!”.
Madonas novada fondā LEADER projektus var iesniegt Cesvaines,
Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novada iedzīvotāji un
uzņēmēji.

