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Apsveikums

PASĀKUMI
ĻAUDONAS pagasta
bibliotēkā
2. februārī pulksten 14
sveču liešanas radošā
darbnīca.
Līdzi jāņem trauciņš (tas
var būt interesantas formas,
vienkārša stikla burciņa vai
tējas krūzīte, māla podiņš vai
plastmasas trauciņš). Materiāli
tiks nodrošināti.
Tomēr pēc iespējām un
vēlmēm, kādu vēlaties savu
sveci, varat ņemt līdzi sausos
ziedus, zariņus, kaltētus augļus,
kafijas pupiņas utt.
Dalības maksa — 1 eiro.
Līdz 2. februārim esat aicināti
atnest interesantu, oriģinālu,
sev īpašu sveci — lai kopīgi
veidotu Sveču dienai veltītu
izstādi.
LUBĀNAS pilsētas klubā
26. janvārī pulksten 18
mākslas filma
„Maģiskais kimono”.
Režisors Māris Martinsons.
Lomās: Kaori Momoi, Issey
Ogata, Artūrs Skrastiņš, Mārtiņš
Sirmais, Alise Polačenko,
Andris Keišs.
Ieejas maksa — 2 eiro.

SPORTS
Madonā —
minirallija
1. posma
sacensības
IVETA ŠMUGĀ
Šosestdien, 27. janvārī, autosporta cienītāji aicināti sekot
līdzi Latvijas kausa izcīņai
minirallijā, kas ir pakāpiens
uz virsotnēm — uz lielo autoralliju.
Kā pastāstīja sacensību organizators Romāns Ērkulis, gada
pirmās sacensības notiks Madonā: — Madonā norisināsies
minirallija ziemas posms, kas
pulcēs dalībniekus no Baltijas
valstīm, arī jauniešus un līdzjutējus. Pavisam sacensības notiks
četros posmos. Sacensības bāzēsies Madonā, Saieta laukumā,
kur būs iekārtots dalībnieku
parks, lai skatītāji varētu aplūkot
automobiļus. Ziemas minirallija
trase ir izveidota sadarbībā ar
Sarkaņu pagasta “Raibenēm”,
kas ir iekļauta minirallija 1. posma sacensībās. Trase turpinās
Sarkaņu pagastā, iziet uz Oļu
ceļu, turpinās Gaiziņa virzienā,
ātrumposms paredzams ceļā
Migļi—Vālēni. Visa informācija
un skatītāju karte ir pieejama
vietnē www.4 rati.lv.

Datortehnikas serviss
un IT pakalpojumi par
pieņemamām cenām.
T. 28652857.
Angļu valoda
ar minimālām
priekšzināšanām
pirmdienās un
piektdienās no plkst.
16.30 līdz 18.00.
Mēs mācām runāt!
Valodu Vēstniecība,
tālr. 26170488.

ZS „Madaras”
(reģ. Nr. 45401017024)
Sarkaņu pagastā piedāvā
darbu slaucējai/-am. Darbs
maiņās, slaukšanas zālē.
T. 29171871.

(Projekta numurs: 17-05-AL23-A019.2202-000007)

Mīļi sveicam
ALEVTINU ALENSONI
80 gadu jubilejā!
Vēlam stipru veselību, izturību,
dzīvesprieku turpmākajiem gadiem!
Pensionētie skolotāji Ļaudonas
vidusskolā un Mārcienas pamatskolā

www.neurophys.
mozello.com.

SIA “AIBI”

IEPĒRK
LIELLOPUS,
JAUNLOPUS,
TEĻUS, JĒRUS.
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Augstas cenas.
Tūlītēja samaksa. Svari.
T. 20238990.

iepērk:
jaunlopus,
liellopus, aitas.
Elektroniskie
svari.
Samaksa skaidrā naudā
vai ar pārskaitījumu.
Piedāvā darbu lopu
savācējam un lopu kāvējam
(LV41503035452).
T. 29996309; 26447663; 29485520
vai pa e-pastu re-nem@inbox.lv.

Zvaniet —
cenas mainās katru nedēļu!

Dārzkopības firma
“Pūres dārzi” sestdien,
27. janvārī, Madonas
tirgū pārdos ābolus.
Cena no 0,40 EUR/kg.
Informācija
pa t. 29440708.

PĀRDOD
SKALDĪTU
MALKU,

cena 25 eiro/berkubā.
Minimālais piegādes
apjoms — 5 berkubi.
Piegāde iekļauta cenā.
E-pasts
malka8@inbox.lv.
Mob. t. 28319252.

PĀRDOD
✦ Pārdod pārtikas, lopbarības kartupeļus un citus dārzeņus. Var
piegādāt. T. 26438912.

✦ Pārdod 1 ist. dzīv. Madonā. T.
27116431.

PĒRK
✦ 100% LATVIEŠU UZŅĒMUMS
PĒRK MEŽA ĪPAŠUMUS. T.
22003161.

„Privātā Dzīve”
ziķis zaudē pirkstus, bet
nepadodas.
Valērija Maligina atraitne piesakās uz mantojumu. Kādi šķēršļi viņu
sagaida?
Kas ir komponista
Jāņa Lūsēna mīļotā?

„Ievas Veselība”
* Kā tikt uz izmeklējumiem 10 DIENĀS?
* Vai zināji, ka PANIKAS LĒKMES var izprovocēt arī pārmērīga
atrašanās saulē, alkohola
lietošana un pat sportiskas aktivitātes? Intervija
par veģetatīvo distoniju
ar psihiatri LADU STA-

Biedrība Florbola klubs „Madona” ar Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020.
gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”
apakšpasākuma sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģijas „Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā
2015.—2020.” ietvaros, lai veicinātu veselīgu un aktīvu
dzīvesveidu Madonas novada bērniem un jauniešiem,
popularizējot florbola spēli, ir iegādājusies: spēļu formu
komplektu spēlēm, kas sastāv no 200 gab. krekliem
ar īsām piedurknēm, šortiem un pieskaņotām getrām,
iesildīšanās formu komplektu, kas sastāv no 90 gab.
jakām ar garām piedurknēm un biksēm, florbola nūju
komplektu, kas sastāv no 110 florbola nūjām. Kopējās
un attiecināmās projekta izmaksas ir 14 741,15 EUR,
no kurām publiskais finansējums ir 13 267,04 EUR.

Atbalsta Zemkopības ministrija un
Lauku atbalsta dienests
Sludinājumus un reklāmu laikraksta ”Stars” redakcijā Madonā,
Blaumaņa ielā 17, otrajā stāvā, var iesniegt
pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
(pusdienas pārtraukums no plkst. 11.30 līdz 12.15).
PIEKTDIENĀS klientus apkalpos no plkst. 8.30 līdz 15.00.
T./fakss 64821540, e-pasts reklama@e-madona.lv.

SĒRU VĒSTS
Mūža miegā aizmidzis mūsu mīļais tētis un vectēvs

ROBERTS OZOLIŅŠ

(03.05.1923.—22.01.2018.).
Atvadīšanās Madonas kapos sestdien,
27. janvārī, pulksten 15.
Meitas, mazbērni

LĪDZJŪTĪBAS

✦ Pārdod skaldītu malku ar piegādi.
T. 27879129.

JAUNIE ŽURNĀLI
Mūziķim Andrim Brīnumam jauna mīla pēc
sievas nāves.
Mārtiņu Bondaru tagad uztur tuvinieki, viņš
atzīst: „Tas ir emocionāli
pazemojoši.”
Grupas „Dakota” mū-

Biedrība Florbola klubs „MADONA”
„Veselīga dzīvesveida veicināšana
bērniem un jauniešiem — florbola
attīstība Madonas novadā”

Dzīves pļavas vēl ziedu pārpilnas,
Lai ik ceļu to košums tev klātu
Un vien veiksmes un laimes svētītus
Gadus nākotnes pūrā sev krātu.
(K. Apškrūma)

Madonā,
Raiņa ielā 34b,
konsultē
uztura speciāliste
Maija Ceruka.
T. 22007818;

2018. gada 24. janvāris

LIGVO.
* Krēmi un procedūras PRET STRIJĀM, bērniņu gaidot un pēc tam.
* Fiksie vingrojumi,
kas ātri atbrīvos SAVILKTU SPRANDU.
* 6 IDEJAS, ko gatavot vakariņās vīram —
„alus vēderam”.

Kaut nekad vairs neatnāksi
Savā sētā ciemoties,
Tiem, kas tevi mīlējuši,
Tava gaisma līdzi ies.
(Z. Purvs)
Izsakām līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar
ZIGRĪDU KURZEMNIECI,
pavadot vīru
JURI KURZEMNIEKU
kapu kalniņā.
Aronas pagasta pārvaldes
kolektīvs
Balts klusums
aizdedzinās sveci,
Un sniegputenis
galvgalī to liks.
Un salto egļu
mūžam zaļie pleci
Pār zemi tumsā aizlūgumā līks.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem,
JURI KURZEMNIEKU
smilšu kalniņā pavadot.
Mājas iedzīvotāji
Vītolu ielā 2
Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
(M. Jansone)
Skumju brīdī,
kad uz mūžu jāsaka ardievas
TĒTIM,
esam kopā ar INTU
un viņas ģimeni.
Kaimiņi Gaiziņa ielā 5
Bērzaunē

Vai tie mākoņi piekusuši,
Vai tu aiz mākoņiem, māt,
Varbūt dievkoka tumšzaļā zarā
Vēl ar tevi var parunāt…
(S. Kaldupe)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
un skumju brīdī esam kopā ar
mūsu kolēģi IVETU UPMALI,
MĀMIŅU mūžībā pavadot.
AS „Sadales tīkls”
kolektīvs
Tu katram viena, tikai viena,
Kurai kā pie saules
bērni turas klāt.
Tāpēc ir tik grūti,
skumjām asarām birstot,
Uz mūžu zemei Tevi atdot, māt!
Visdziļākā līdzjūtība
LĪGAI VAĻKAI,
MĀMIŅU
kapu kalniņā guldot.
SIA „Alīna Plus” kolektīvs
Viens otram tikai uz laiku
Kā sniega pārsliņas matos,
Kā laipiņas pāri upēm,
Mēs iedoti tikai uz laiku.
(M. Laukmane)
Skumju brīdī
esam kopā ar LUDMILU,
MĀSU aizsaulē aizvadot.
„Atvasaras” kolektīvs
Naktī, kad zvaigžņu lietus līst,
Veries debesīs,
sameklē mani starp tiem —
Mākoņos paslēptiem eņģeļiem.
Izsakām līdzjūtību
LILITAI ar ģimeni,
MĀMIŅU mūžībā pavadot.
Dzintra, Velta, Tatjana, Iveta,
Ārija

