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Jauna sezona, jaunas tehnoloģijas
Biedrība „OK Arona” aprīlī uzsāk jauno orientēšanās sezonu. Iepazīt un izbaudīt meža taku
burvību, aktīvu atpūtu dabā aicinām ikvienu, kurš vēlas pievienoties orientieristu saimei.
Trases tiek veidotas atbilstošas katrai dalībnieku vecuma grupai, paši jaunākie skrien marķētās
distances, OPEN grupā var startēt jebkurš un pats izvēlēties apmeklējamo kontrolpunktu
skaitu.
Biedrība īstenojusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.—2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” projekta Nr. 16-05-AL23-A019.2202-000005 „Jaunās tehnoloģijas sporta un
atpūtas aprīkojumā” 1. kārtu. Projekta ietvaros iegādāta elektroniskā bezkontaktu atzīmēšanās
sistēma, 2 datori rezultātu apstrādei un karšu sagatavošanai OCAD programmatūrā un POS
printeris rezultātu izdrukai.
Jaunās tehnoloģijas nodrošinās sacensību raitāku norisi, rezultātu fiksēšanu un apstrādi.
Pirmo reizi tās jau tika izmantotas Madonas kausa izcīņas ziemas sacensībās janvārī, kas
pulcēja orientieristus no piecām valstīm.
Projekta kopējās izmaksas 15 914,50 eiro, no kurām ES finansējums ir 14 323,04 un Madonas
novada pašvaldības līdzfinansējums 1591,46 eiro.

MAIJA GUSARE, biedrības „OK Arona” valdes locekle

2017. gada 5. aprīlis

Piedāvā:
* galvas un kakla asinsvadu izmeklējumus (ārste I. Ikerte);
* ginekologa konsultācijas un ginekoloģisko ultrasonogrāfiju
(ārste V. Millere), veic valsts apmaksātu grūtnieču aprūpi un
sonogrāfiju;
* kardiologa konsultācijas un ehokardiogrāfijas (ārste I. Audže).
V. Milleres ārsta prakses filiālē Madonā, Raiņa ielā 34b.
Apkalpo arī ar IF, COMPENSA, BTA, ERGO,
SEESAM, BALTIKUMS polisēm.
Pēc iepriekšēja pieraksta: t. 65237141, 26111810.

SIA ”Telemarket” (reģ. Nr. 40003352952), saistībā ar jaunas struktūrvienības
atvēršanu Madonā, atkārtoti izsludina konkursu uz vakanci:

pārdošanas vadītājs.

Bez vecuma ierobežojuma.
DARBA PIENĀKUMI: pārdevēju grupas veidošana, biroja darba organizēšana
un izpildes kontrole, darba laiks no 9.00 līdz 16.00.
MĒS PIEDĀVĀJAM: apmācības, konkurētspējīgu atalgojumu, mūsdienīgu
darba vidi, izaugsmes iespējas.
CV un motivācijas vēstuli līdz 10.04.2017. sūtīt uz e-pastu cv@telemarketing.lv
ar norādi „PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS Madonā”.

Kustamās mantas izsole

PATEICĪBA
Gūt var dodot, gūt var ņemot.
Dodot gūtais neatņemams...
(Rainis)
Paldies Madonas novada pašvaldībai, SIA „Krūmiņa beķereja”, AS „Lazdonas piensaimnieks”, ZS „ Jāņkalni”, veikalam „Papīrs”, SIA „Madonas
karameles”, Neldai Janovičai, PII „Saulīte”, „Priedīte”, „Lācītis Pūks”,
„Brīnumdārzs” vadītājām, skolotājām Ivetai Upeniecei, Guntai Beķerei,
Ingūnai Kecko, Judītei Gūtei, Inai Aņisimovai, Jolantai Cerukai, pasākuma
„saimniecei” Silvijai Čurkstei, fotogrāfam Dāvim Veckalniņam un vēl
daudziem vārdā nenosauktajiem par nesavtīgu atbalstu un palīdzību svētku
radīšanā mūsu novada mazajiem dziedātājiem.
Konkursa „Cīrulītis 2017” organizatoru vārdā —
Artūrs Grandāns

Madonas novada pašvaldība izsludina atklātu
konkursu uz Madonas pilsētas vidusskolas
direktora amatu.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājaslapā www.madona.lv.
Prasības pretendentiem/-ēm:
izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta
noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un
profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību
noteiktajām prasībām;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši
Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas
Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai
darbībai nepieciešamajā apjomā;
• zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos;
• vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt
komandā;
• teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas
prasmes;
• labas informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes;
• pieredze darbā ar projektiem;
• labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības
izjūta.
Iesniedzamie dokumenti:

„SKANDIA WOOD MANUFACTURE”
(reģ. Nr. 40103773846) PIEDĀVĀ
DARBU KOKAPSTRĀDES
OPERATORIEM UN
PALĪGSTRĀDNIEKIEM GATERĪ
MADONĀ.
CV sūtīt uz e-pastu
janis@skandiawood.eu.
T. 23205502.

SIA “SDS AUTO”
(LV40002026409) piedāvā
darbu autoatslēdzniekam.
Madonā, Saules ielā 54b.
T. 29239706.

Pērk gan parastos,
gan bioloģiskos lopus
par augstām cenām.
Samaksa pēc izkāvuma.
Bioloģiskajām govīm
piemaksa 0,55 €/kg,
bioloģiskajiem buļļiem
piemaksa 0,40 €/kg.
Mob. t. 62003939.

•

•
•
•
•
•

pieteikums (veidlapa — nolikuma 1. pielikums);
īss dzīves un darba gaitu apraksts Europass CV formā;
izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
pretendenta sagatavots apraksts — vīzija par vidusskolas
darbības un attīstības virzieniem (maksimālais rakstu zīmju
skaits 4000);
citi dokumenti, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju un
spējas, kas ir būtiskas vidusskolas direktora amatā.

Dokumentus pretendenti uz Madonas pilsētas vidusskolas direktora
amatu var iesniegt līdz 2017. gada 3. maija plkst. 15.00:
•
•
•

personīgi Madonas novada pašvaldībā, 101. kabinetā, Saieta
laukumā 1, Madonā;
nosūtot pasta sūtījumu uz adresi: Madonas novada
pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, LV 4801;
ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu nosūtot
uz e-pastu dome@madona.lv.
Tālrunis uzziņām 64860562.

PĀRDOD
✦ Pārdod pārtikas, sēklas, lopbarības
kartupeļus un citus dārzeņus. Var
piegādāt. T. 26438912.
✦ Pārdod skaldītu malku ar piegādi.
T. 27879129.
✦ Pārdod slaucamu grūsnu govi.
Atnesīsies septembrī. T. 28654058.
✦ Pārdod pārtikas kartupeļus ‘Vineta’. Piegāde, sākot ar 1 maisu. T.
26519894.

PĒRK
✦ Latvijas uzņēmums pērk mežus ar
zemi. T. 29420502.

PATEICĪBA
Sirsnīgi pateicamies apbedīšanas
birojam “Normunda Arama ”Krustaceles”” par profesionālu attieksmi
un atsaucību, Laimai un Artūram
par sirsnīgajiem vārdiem un melodijām, ēdnīcas “Azaids” kolektīvam
par profesionalitāti un garšīgo bēru
mielastu.
Mīļš paldies par atsaucību un
iejūtību visiem radiem, draugiem
un kolēģiem, kuri bija kopā ar
mums šajā ļoti grūtajā brīdī, IVARU
VOSELI pēdējā gaitā pavadot.
Tuvinieki

Ērgļu novada pašvaldība atkārtoti izsludina pašvaldībai
piederošas kustamās mantas —
automašīnas HYUNDAI GETZ,
reģistrācijas datums 19.09.2006., nobraukums 165 990 km,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli 2017. gada 26. aprīlī
plkst. 11.00 Ērgļu novada pašvaldības telpās Rīgas ielā 10,
Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.
Automašīnas izsoles sākumcena 800 EUR (Astoņi simti euro),
izsoles solis 30 EUR (Trīsdesmit euro).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus
iesniegt Ērgļu novada pašvaldības kancelejā, Rīgas ielā 10,
Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, darbdienās no plkst.
8.00 līdz 12.30 un no 13.30 līdz 16.00, izsoles noteikumi
publicēti pašvaldības mājaslapā internetā www.ergli.lv.
Tālrunis uzziņām 64871231, 64871299.
Automašīna apskatāma, iepriekš saskaņojot ar Ērgļu novada
pašvaldības izpilddirektoru M. Grīnbergu
pa tālruni 26471778.

TIKAI APRĪLĪ!

PĒRK

IEGĀDĀJOTIES
MOTOREĻĻU
G-Energy
SIA „Samalin”
eļļu un smērvielu
veikalā
Madonā, Saules ielā 63b,
EĻĻAS MAIŅA
PAR BRĪVU.
sandra@samalin.lv
T. 27451604

✦ SIA „AIBI” iepērk liellopus, jaunlopus, aitas, zirgus. Pērk arī gaļas
šķirnes jaunlopus eksportam. Piemaksa par bioloģiskajiem lopiem.
Labas cenas. Samaksa tūlītēja.
Svari. T. 26142514, 20238990.

LĪDZJŪTĪBAS
Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama;
Nolīkst klusi sirmā galva,
Saules ceļu aiziedama.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
DACEI ZEILEI un tuviniekiem,
mīļo VECMĀMIŅU
mūžībā aizvadot.
Mārcienas pagasta
pārvalde
Izsakām līdzjūtību
tuviniekiem,
ANDU ERELI
mūžībā aizvadot.
„Mārcienas muižas”
kolektīvs
Cik gājums garš
reiz nolemts bij,
Tik šajā saulē noiets ir.
Nu tālāk ceļu skujas vij…
Izsakām patiesu līdzjūtību
JURIM IKSTENAM ar ģimeni,
pavadot MĀMUĻU mūžībā.
Kāpņu telpas kaimiņi
Saules ielā 41b

✦ Pērk augošu mežu un izstrādes
tiesības. T. 27035075; trb@inbox.lv.
✦ Pērk vecus motociklus JAWA, M72
(emka), K750, IŽ350, IŽ49, K650,
Irbit, Ural, Dņepr, to rezerves daļas un dokumentus, senlietas. T.
27802708.
✦ Pērk cirsmas. T. 28692020.

Teic man, kur tu steidzies,
gadu skaitītāj?
Neredzu nekad
es tevi vaigu vaigā.
Tikai jūtu, kāds pa pēdām
klusi staigā
Un no dienas dienā
gadus krāj.
Skumju brīdī esam kopā
ar VALĒRIJU un MARIJU
DREIMANĒM
un pārējiem piederīgajiem,
brāli EUGENIJU
mūžībā pavadot.
Kļavu ielas 5
mājas iedzīvotāji
No atmiņām paliek tik
starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur tu aiziesi,
apstāsies laiks,
Norims sāpe,
rūpes un bēdas.
No visas sirds izsakām
visdziļāko līdzjūtību
IVARA VOSEĻA ģimenei
un tuvajiem cilvēkiem.
SIA „Latvijas propāna gāze”
Vidzemes RP
bijušie darbabiedri

