SLUDINĀJUMI

2018. gada 2. februāris

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

MNF izsludina LEADER projektu
iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu
Nodibinājums „Madonas novada fonds” izsludina atklāta
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9. 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 2018. gada 5. marta līdz 5. aprīlim.
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.
9. kārtai un stratēģiskajam mērķim „Sabiedrības dalība
un sadarbība vietējās ekonomikas un dzīves kvalitātes
stiprināšanā, sabiedriski aktīvas un attīstošas dzīves
vides veidošanā” un 1.6. rīcībai „Lidaparātu lidotspējas
nodrošināšana Degumnieku lidlaukā”
atbalsta apmērs ir 70 000 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.

PĀRDOD

PATEICĪBA

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

Izsaku vislielāko pateicību apbedīšanas aģentūrai „Ozīriss”, izvadītājai
Vēsmai Masai, bēru mielasta gatavotājiem — Irinas Uhanovas kafejnīcas
kolektīvam par korekti sniegtajiem
pakalpojumiem. Paldies radiem,
kuri palīdzēja grūtā brīdī, pavadot
VALĒRIJU SVIRSKI pēdējā gaitā.
Sieva

✦ Pārdod 3 fāžu ripzāģi, ir vads un 3
ripas, 140 eiro. Atrodas Madonā.
Zvanīt: 25124008.
✦ Pārdod planšeti HUAWEI lietošanas
kārtībā, 100 eiro. Atrodas Madonā.
Zvanīt: 25124008.

Vasarsvētku draudze
„Atklāsme” aicina
bērnus svētdien uz
svētdienas skolu
plkst. 15.30—16.00
Maskavas ielā 10a,
baptistu draudzes telpās.
Inform. pa t. 25124008.
8. februārī Madonas
slimnīcā konsultēs
Vidzemes vēnu centra
vadošais flebologs
dr. DZINTARS KRASTS.
Vēnu duplekssonoskopija ar
konsultāciju — 36 EUR.
Pieteikties
pa t. 64860586.
www.veselasvenas.lv.

Vēlas iegādāties ar
izpirkuma tiesībām viensētu
ar zemi (var būt arī mežs)
Cesvaines lauku teritorijā.
T. 26306331.
C un CE kategorijas
autovadītāju kursi Madonā
no 16. februāra.
T. 26323154.

LĪDZJŪTĪBAS
Vai mūža sprīdis,
rakstīts likteņstāstā,
Vai diena tā,
ko klusa atbalss teic?...
Kaut varētu mēs
ardievas tev pateikt,
Pirms zaļais skuju vainags
smaržot beidz…
Mūsu līdzjūtība
ZELTĪTEI GRIGORJEVAI,
atvadoties no MĀMIŅAS.
Kāpņu telpas kaimiņi
Veidenbauma ielā 16
Košu ziedu, dziesmu klusu,
Nav ko citu dāvināt.
Vieglas smiltis, saldu dusu
Kapu kalnā, māmulīt.
Skumju un atvadu brīdī
izsakām līdzjūtību
ZELTĪTEI un JURIM
ar ģimenēm,
MĀMIŅU
zemes klēpī guldot.
Ome Inta, Larisa, Andris
Es visu atstāju jums —
savas skumjas
un prieku, kas bijis,
savu darbu un domas,
kas kopā šai dzīvē ar jums
kā raibs dzīpars vijies.
Izsakām līdzjūtību
VALDAI DIMBELEI,
VĪRU
mūžības ceļā pavadot.
Mētrienas pagasta pārvalde
Vēl jau acu skats veras logos
uz ceļa pusi un gaida.
Vēl jau tepat — kopīgas
domas, runas un raizes...
Esam līdzās VIJAI TIPAINEI,
māsu AUSMU
baltajā ceļā pavadot.
Jaunatnes ielas 2 iedzīvotāji
Ozolos

Madonas reģiona laikraksts
Indekss 3030. www.estars.lv
Redakcijas adrese:
Blaumaņa ielā 17, Madonā, Madonas nov., LV 4801.
Elektr. pasts: stars@e-madona.lv

Laikraksts iznāk kopš 1941. gada
31. maija. Izdevējs SIA „Laikraksts STARS”,
reģ. apl. Nr. 000700769.
PVN reģ. Nr. LV47103000248.
Norēķinu rēķins “Swedbank”
Madonas filiālē: kods HABALV22 konts
LV98HABA0001408041536,
SEB bankā: kods UNLALV2X030
konts LV07UNLA0030900467731.

Reklāmas nodaļa: reklama@e-madona.lv
REDAKTORE — BAIBA MIGLONE
Iespiests SIA „Latgales druka”, Rēzeknē,
Baznīcas ielā 28. Ofsetiespiedums.
Laikraksts iznāk otrdienās, trešdienās un
piektdienās. Laikrakstā publicētie materiāli
ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti
atbild publikācijas autors.
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LĪDZJŪTĪBAS
Kam, Laimiņa, skopa biji,
Man mūžiņu vēlēdama.
Kam tu mani jaunu, staltu
Zemes mātei apsolīji.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
PUDĀNU ģimenei,
dēlu NORMUNDU
mūžībā pavadot.
Madonas slimnīcas
ambulatorās nodaļas kolektīvs
Es būšu visur…
Kā rasa ziedos,
kā smarža kokos,
Kā vēsma baltās ābelēs.
(A. Eglītis)
Mūsu visdziļākā līdzjūtība
MĀRAI un IVARAM
PUDĀNIEM,
dēlu NORMUNDU
pāragri mūžībā pavadot.
Sarma Kalniņa un
Daina Kaurāte
Mani mīļie,
es pie jums vēl būšu,
Sniega pārslā,
čukstā, rasas lāsē.
Saulē, vējos, dziesmās,
jūsu mūžos.
Dzīve beidzas, mīlestība — ne.
Dalām bēdu smagumu ar
ārstu PUDĀNU ģimeni,
DĒLU mūžībā pavadot.
Kolēģes: Lidija, Valentīna,
Ilona, Valentīna, Līga, Kristīne
Klusums,
Tevis vairs nav,
tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti,— skan.
(A. Gļauda)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
IVARAM PUDĀNAM ar ģimeni
sakarā ar DĒLA
aiziešanu mūžībā.
MMK „Meža taka” biedri
Izsakām dziļu līdzjūtību
NORMUNDA PUDĀNA
mīļajiem. Esiet stipri!
Klasesbiedrene Maija
un viņas vecāki
Es visu atstāju jums,
Gan skumjas un prieku,
kas bijis,
Savu darbu un domas,
Kas kopā ar jums
kā raibs dzīpars vijies…
Izsakām patiesu līdzjūtību
IVARAM PUDĀNAM ar ģimeni,
DĒLU
mūžībā pavadot.
Ližbovsku un Kucinu
ģimenes
Mana zvaigzne ir tik maziņa,
Ka nevaru to tev parādīt…
Tu naktī raudzīsies zvaigznēs,
Bet es taču dzīvošu
vienā no tām.
(A. de Sent-Ekziperī)
Skumstam un izsakām patiesu
līdzjūtību PUDĀNU ģimenei,
no NORMUNDA
uz mūžu atvadoties.
Šmeisu ģimene

Vairs neiešu pa sila sūnu taku,
Neglāstīšu bērza tāsi balto.
Vien egļu zaru
nolieciet man blakus,
Lai vieglāk ir,
lai nejūtu zemes elpu saltu.
Mūsu klusa un patiesa
līdzjūtība
NORMUNDA PUDĀNA
mīļajiem tuviniekiem
sāpju brīdī.
Bardausku ģimene
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm.
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma…
(Ā. Elksne)
Jūtam līdzi lielajās bēdās
IVARAM PUDĀNAM un
MĀRAI PUDĀNEI,
DĒLU
pavadot mūžībā.
SIA „Madonas patērētāju
biedrība” valde
Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
(M. Jansone)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
MĀRAI un IVARAM,
DĒLU
mūžībā pavadot.
Tolu ģimene Ozolos
Lai sapnis balts
viņa dvēseli aijā
Un klusais miers
ar saviem spārniem sedz…
Skumju brīdī esam kopā
ar NORMUNDA PUDĀNA
tuviniekiem,
viņu mūžības ceļā pavadot.
Draugi un klasesbiedri
Lai sapnis balts
viņa dvēseli aijā
Un klusais miers
ar saviem spārniem sedz...
Skumju brīdī esam kopā ar
IVARU PUDĀNU
un viņa ģimeni,
pāragri atvadoties
no DĒLA.
Ķirurģijas nodaļas
kolektīvs
Noriet saule vakarā
Aiz manām namdurvīm.
Nu es iešu to celiņu,
Pa kuru nepārnāk.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība
IVARAM, MĀRAI, GUNAI
ar ģimenēm,
NORMUNDU
pavadot mūžības ceļā.
Blūmu un Vanagu
ģimenes
Izsakām līdzjūtību
IVARAM PUDĀNAM
sakarā ar DĒLA
pāragro aiziešanu.
Volejbola veterāni

Balts eņģelis atnāca sapnī
Un aiznesa tevi sev līdz.
Tai baltajā, baltajā naktī,
Kur nesāp, kur nesalst, kur silts…
Izsakām patiesu līdzjūtību
PUDĀNU ģimenei,
DĒLU zemes klēpī guldot.
Vilciņu ģimene

Cik tukšs un kluss
nu kaktiņš, māt,
Kurš varēs Tavā vietā stāt,
Kurš grūtā brīdī pienāks klāt?
Neviens tik tuvs
vairs nebūs, māt…
Mūsu līdzjūtība
ZELTĪTEI GRIGORJEVAI,
aizvadot MĀTI
mūžības ceļā.
SIA „Madonas patērētāju
biedrība” valde

Par sludinājumu saturu atbild to iesniedzējs.
Ārštata autori honorārus par iepriekšējo mēnesi
var saņemt redakcijas grāmatvedībā
no 2. līdz 30. datumam darbdienās
no 8.30 līdz 16.00.
Tālr.: redaktore Baiba Miglone — 64822361;
redaktores vietniece Žeņa Kozlova — 64823126;
žurnālisti: Inese Elsiņa — 64823126;
Egils Kazakevičs, Laura Kovtuna — 64822706;

Iveta Šmugā — 64821541;
fotožurnālists Agris Veckalniņš — 64821541;
galv. grāmatvede
Janīna Bleidele — 64821540;
reklāmas nodaļa:
Aija Adamoviča — tālr./fakss 64821540;
korektore Iveta Lejiņa — 64821541;
datorspeciālisti:
Māris Pidiks, Dace Sniedze — 64821541.

