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Nākamais laikraksts 

15.janvārī

Pateicamies mūsu klientiem, sadarbības 
partneriem un draugiem par uzticību un 

darbīgo aizvadī to gadu.
Jaunajā gadā visiem vēlam izvirzī t 

jaunus mērķus, tos veiksmīgi realizēt un 
neapstāties pie sasniegtā!

Jūsu

-

Ziemassvetkus 
un 

laimgu 

Jauno gadu !

-

-

€6.58  €5.80/kg 

€6.22  €5.21/kg

€5.35  €4.72/kg

Dārza pusžāvētas desiņas

Pikantā cūkgaļas rulete

Pavēdere, tumši kūpinātā

17.12.21 - 17.01.22

Novēlam gaišus Ziemassvētkus 
un laimīgu Jauno gadu!



Burtnieku baznīcā

Kristus piedzimšanas svētku svētbrīdis.

Lūgšanām baznīca būs atvērta no plkst.14.00 - 17.00

Aicinājums iepriekš pieteik�es, lai varētu plānot vietu skaitu 
Tālr. 26479451

Visi laipni aicinā� ievērot epidemioloģiskās drošības prasības

24. decembrī 
plkst. 16.00 un 17.00 

Informa�vi atbalsta laikraksts

Laikraksta „Tava Izvēle”  redaktore 
Aija Lapiņa

       Lai kā arī būtu, Ziemassvētki ir vieni no visgaidītākajiem  
svētkiem visā pasaulē. Latvie�m šie svētki ir auglības, cerības un 
gaismas svētki. No Saules gaismas labvēlības atkarīga visa dzīve uz 
Zemes. Tas ir arī jaunas dzīvības sākuma laiks, kurā no�ek daudz 
maģisku rituālu, kas nosaka tālāku dzīves labklājību, izdošanos un 
veiksmi. 

      Tuvojo�es Ziemassvētkiem, vēlos pateik�es visiem, visiem 
sadarbības partneriem  par atsaucību un veiksmīgu sadarbību 
šajos grūtajos laikos. Milzīgs paldies mūsu laikraksta „TAVA 
IZVĒLE” izpla�tājiem, kas gatavi sniegos, lietū, salā un pat vasaras 
svelmē piegādāt mūsu laikrakstu ļo� plašā diapazonā iedzīvotāju 
un uzņēmumu pasta kas�tēs. Paldies visiem, kas ir ar mums nu jau 
22 gadu garumā! Novēlu labu veselību, darba iespējas pilnīgi 
visiem, visiem, kas vēlas strādāt un pats galvenais būt LAIMĪGIEM 
savās mājās ar sev tuviem un mīļiem cilvēkiem, tas tad arī ir pats 
galvenais. 

       Ziemassvētki ir mūsu pašu ziņā un izvēlē: pievērs�es senajām 
tradīcijām vai baznīcai, kas aicina klusi, klusi svinēt Ziemassvētkus 
vai arī pašiem veidot savas iecienītas Ziemassvētku tradīcijas ar 
sadziedāšanos, ar dāvanām - mīļām, pašu rokām veidotām. Nav 
jau svarīgi, kāda dāvanai ir cena, svarīgi ir, ka tā �ek sarūpēta no 
sirds, padomāsim par to! Vai zināji, ka mūsu amatnieki, sava amata 
meistari ir vieni no labākajiem pasaulē? Novērtēsim to, kā arī 
cen�simies viņus atbals�t katrs pēc savām iespējām, mazāk laika 
pavadot lielveikalos.

     Man ļo� pa�k seni ugunskura rituāli, arī �em šobrīd ir liela 
nozīme un spēks. Ugunskurs sadedzina visas bēdas un nelaimes. 
Dziedāsim tautas dziesmas ap to, arī tajās slēpjas liels spēks un 
enerģija. 

     Skaistus un gaišus Ziemassvētkus, kā arī Laimīgu Jauno – 
2022. gadu!

                   Ziemassvētku Zvaigzne, lai pār visiem mirdz:

        Klāt jau atkal sniegotais Ziemassvētku laiks – laiks, kad 
sagaidām gaismu. Gaismu ne �kai visapkārt, bet arī sirdī un 
dvēselē. Šobrīd Zemeslodi pārklāj daudz pārsteigumu, daudz 
negāciju, daudz sāpju un pārdzīvojumu. Tumsa cīnās ar gaismu, 
līdz pārliecinoši beigu beigās uzvarēs – gaisma. Tā ir jābūt un ne 
savādāk. Arī pasakās labais vienmēr uzvar ļauno! 

                   Miers lai ir virs Zemes, miers iekš katras sirds!

 Šajos Ziemassvētkos latviešu valodai un tās lietojumam 
pa� galvenā vēr�ba būs pats nosaukums un vārds 
“Ziemassvētki”. Ticīgajiem cilvēkiem svarīgi būs jaunajā 
tautu kultūru savienībā, kurā nu reiz esam a�apušies, 
saglabāt pašus svētkus un nosaukumu. Arī reliģisko un 
tradīciju tekstu personvārdus un sižetus nepazaudēt. Ja tas 
tā būs, tad šajā tautu staigāšanas laikā, tā būs liela uzvara. 
 Liela uzvara būs arī tad, ja  kādām ģimenēm izdosies 
svinēt svētkus kā līdz šim - simboliski un ar nozīmi. Un pat vēl 
dziļāk. Kā varbūt senāk padomju gados, kur visam 
aizliegtajam piemita pat noslēpumains skaistums. Savās 
mācītāja gaitās es dodos pie ļo� daudzām ģimenēm Latvijā 
un redzu, ka atdzimst �eši ģimenē nosvinētas kāzas un 
kris�bas, pieaicinot vien �kai nedaudzākus cilvēkus. Lielie 
svētki ir pagātne. Paliek pāri bū�skākais un trāpīgākais no 
visa, ko kādam nozīmē vārds “svētki”. Un ļauj vēl dziļāk kā 
nekad pajautāt kas un kādi ir mūsu tuvākie cilvēki, ar kuriem 
esam vadījuši grūtu ikdienu, lai �eši ar viņiem būtu kopā arī 
svētkos. 

Lai ikvienam skais� un pa�esi garīgi Ziemassvētki! 

VALTERS KORĀLIS, privātprakses mācītājs 

 Pāris gadus dzīvojam īpašā laikā. Līdzīgi kā kādā 
U.Stabulnieka dziesmā: “Laiks ir tāds, kāda nav bijis, kāda 
nebūs vairs...” Grūtajiem laikiem ir daudz trūkumu- �e 
atņem cilvēkiem ierastas izklaides, baudas un priekus. 
Tomēr šādi laiki arī daudz ko nos�prina, ja pieejam no 
pozi�vās puses. Tieši grū�bās un sarežģītā laikmetā mēs 
ieraugam savas un citu cilvēku vājākās īpašības, kuras nav 
pat vērts uzskai�t, jo katrs pie sevis pats zinās. Tā ir it kā 
parādība ar mīnusa zīmi, tomēr laba, jo atver acis īstumam 
un pa�esībai. Vispirms jau uz sevi un, protams, arī uz ci�em.  
Kaut ko savā dzīvē sašaurinot, iegūstam dziļumu, par kādu 
agrāk pat nesapņojām. Daudzi būs novērojuši, ka lielās upes 
ir vizdziļākās �eši šaurākajās vietās, ja tos iegrožo ieži, ko tās 
nespēj �k ātri noārdīt. 

 Jebkurā gadījumā ikviena mācība ir pacie�bas mācība, 
ja tajā ejam iekšā vēl  jo dziļāk. Kad kādu laiku esam lietojuši 
skaistus un pat poē�skus stāstus par Kristus Piedzimšanu, 
tad varbūt ir pienācis laiks katram pašam izlasīt pēdējo no 
Bībeles daļām- Jāņa Atklāsmes grāmatu, kas norāda par ko 
tad beigu beigās kļuva šis mazis Bērniņš šūpulī. Tur ir daudz 
jaunu atklāsmju pat tad, ja cilvēks nejūtas pārāk reliģiozs. 
Esmu runājis ar tādiem, kas ar lielu pārsteigumu tur ierauga 
sevi un šī laikmeta iespējas, pat izaicinājumus savā dvēselē 
un cilvēktapšanā. 

 Pārbaudīšanas laikos ir kā augstskolas sesijas - tu vari 
būt gana brīvs, bet atsevišķās dienās esi, mīļais student,  �k 
laipns un panes dažas neēr�bas eksaminētāja priekšā.  Viņš 
vēlas novērtēt, ko tu zini un vari. Līdzīgi jau šajā laikmetā 
starp pašiem cilvēkiem un arī starp ļau�ņiem un Dievu. Viss 
nebū�skais kā pelavas paliek pagātnes vējos, paliek vien 
graudi. Ja vien �e ir. 

Tāpēc, ka tu esi turējis 
Manu pacie�bas mācību, 

Es tevi sargāšu 
pārbaudīšanas stundā, 

kas nāks pār visu pasauli 
pārbaudīt tos, kas dzīvo 

virs zemes.  /Jņ. atkl. 
3:10/

Līdz 2022. gada 5. februārim

Ieeja uzrādot derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas ser�fikātu.

Ekspresizstāde “Tu slīdēji pa slidotavu.”    
14. decembris - 15. janvāris

Ekspresizstāde “Pie tējas tases.” Patvāri un tējmašīnas.   
18. janvāris - 12. februāris

Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!



„VaROŅI” Valmieras novada 
ziemas peldētāji 

aicina pievieno�es domubiedrus!

Par pievienošanos grupai, sazinie�es:
 zvanot uz numuru +371 25971154 

Kādam tas ir sports, kādam – brīvā laika pavadīšana, citam sevis 
pārvarēšana un pierādīšana, vēl kādam vienkārši veselīgs 
dzīvesveids. Katram ir savs mērķis un mo�vācija, kāpēc tas �ek 
darīts, taču vienā vārdā viņus visus mēdz dēvēt par roņiem jeb 
ziemas peldētājiem. Sezona oficiāli �ek atklāta oktobra 
pirmajā svētdienā, bet slēgta marta pēdējā svētdienā. Pēc 
novērojumiem populārākajās peldvietās un ak�vitātēm 
sociālajos �klos ir redzams, ka aukstuma peldes ir iecienījuši 
arvien vairāk cilvēku arī mūsu pusē – Valmieras novadā. Kā arī 
daudzi labprāt uzsāktu rūdīšanos, taču pietrūkst domubiedru 
atbalsts. Mūsu mērķis ir apzināt Valmieras novada esošos 
ziemas peldētājus un tos, kuri tādi vēlas kļūt. Šobrīd grupā 
pievienojušies jau vairāk kā 70 šīs ak�vitātes cienītāji. Ikviens, 
kurš vēlas iepazī�es ar līdzīgi domājošajiem, sekot līdzi 
aktualitātēm un piedalī�es sais�tās ak�vitātēs, aicināti 
pievieno�es „VaROŅI” Valmieras novada ziemas peldētājiem. 

vai rakstot uz e-pastu: valmierasroni@gmail.com

4., 5. janvaris

LĪDZ JANVĀRIM

Kleopatra, 10 mēnešus veca kaķenīte, 
kurai ļo� neveicas atrast saimnieku. 

Kaķenīte bailīga, cilvēkiem neuz�cas. 
Viņai ļo� pa�k slēp�es. Kleopatra 

meklē klusas mājas ar pacie�gu 
saimnieku.

Kleopatra meklē mājas!

Onno ir aptuveni 7 mēnešus jauns, draudzīgs runčuks, 
kurš jau kādu laiku pacie�gi gaida jaunu saimnieku 
Valmieras dzīvnieku patversmē.

Onno meklē mājas!

Valmieras dzīvnieku patversme aicina ziedot!

Darba dienās 8.00 -17.00 (pārtraukums no 12.00- 13.00)

T. 29230307
Plašāka informācija par dzīvniekiem patversmē

www.facebook.com/ValmierasPatversme

Informa�vi atbalsta laikraksts

Patversmē gādīgus saimniekus gaida arī ci� dažāda vecuma kaķi.

Pelēcis ir nopietns kungs gados, izskatās ļo� labi 
barots. Pelēcis necieš citus kaķus un vēlas dominēt. 
Cilvēkam neuz�cas.

Bagira meklē mājas!
Kādu laiku Valmieras dzīvnieku 

patversmē savu jauno saimnieku gaida 
Bagira. Kaķene cilvēkam neuz�cas.

Meklē mājas!

Stacijas ielas kaķene ir apmēram 1 
gadu veca. Kaķenīte pie cilvēka nav 
radusi, meklē saimnieku, kuram 
pa�k izaicinājumi.

Meklē mājas!
Sirmā ir apmēram 7 gadus veca kaķene. Lai gan dzīve nav 

lu�nājusi un ir pārdzīvots ķepas lūzums, kaķenīte nav 
zaudējusi dzīves sparu un draudzīgu a�eksmi pret 

cilvēku. Patversmē ar cerību gaida jaunu saimnieku.

Meklē mājas!

Ārkārtas stāvokļa laikā patversmes apmeklējums 
�kai pēc iepriekšēja saskaņojuma.

Greisa ar nepacie�bu meklē jaunu saimnieku!
Kocēnu pagastā pie Brandeļa ezera pieklīda jauna, 
jautra un dzīvespriecīga suņu meitene.

Saimniek, atsaucies!
Salacgrīva!!! Svētciems!!!

Lūgums atsauk�es saimnieku vai 
cilvēkus, kuri atpazīst sunī� vai pazīst saimnieku!

Valmieras dzīvnieku patversmē savu saimnieku gaida 
mīļš sunī�s, suns klaiņoja Rīgas ielā.

Lūgums: pirms brauc savam draugam pakaļ, iepriekš 
zvanīt uz patversmes numuru, lai 
saskaņotu laiku apmeklējumam.

Meklē mājas!

Rūdis ir pieaudzis kaķis, kas ir mīloša 
saimnieka meklējumos.

Rūdis meklē mājas! 

Lūgums atsauk�es saimnieku vai cilvēkus, kuri atpazīst 
kaķi. Kaķenīte pieklīda V. Baloža ielas apkaimē pie 
veikala “Austris”.

Saimniek, atsaucies!!!
Mīļa kaķu meitene gaida savu saimnieku Valmieras 
dzīvnieku patversmē.

Paldies par atbalstu!

Patversmē mītošiem dzīvniekiem nepieciešami kvalita�vi konservi 
(kaķu, kaķēnu un suņu) un kaķu rotaļlietas.

www.tavaizvele.lv





Caur mūsu sirdīm Ziemassvētki rit,
Pavisam tuvu Jaungads mīt.
Un tieši šajā laikā,
Par labo vajag paldies pasacīt,
Un laba daudz vēl izdarīt.

Sirds siltus Ziemassvētkus un 
veiksmīgu, veselības piepildītu 
Jauno gadu!

Saviem pacien�em un kolēģiem novēlu 
veselību, mierpilnus Ziemassvētkus 

un izturību Jaunajā- 2022. gadā!

Ziemassvētku zvaigznes
Lai pār visiem mirdz.
Miers lai ir virs zemes,
Miers iekš katras sirds.

Mareks Bērziņš



DABĪGĀS ĀDAS IZSTRĀDĀJUMI

Andreja Upīša iela 7, Valmiera
E-pasts: info@adasbode.lv

Interneta veikals: www.adasbode.lv

varam arī sadalīt.

Zvani - 26471205

vai pasūti internetā 
www.kunturi.lv

Piegāde bez maksas! 

Pasūti laicīgi, 
svētki jau drīz! 

Pērk mašīnas  rezerves 
daļām un metāllūžņiem. 
Norakstam CSDD,  paš i 
braucam pakaļ, u�lizācijas 
ser�fikāts,  samaksa uz 
v ietas .  S t rādā jam bez 
brīvdienām. Tālr. 20071592

Auto katalizatoru 
iepirkšana pēc analīzes. 

Vislabākā iepirkuma cena! 
Tālr. 27129769

Pērk pirmskara un PSRS 
m o t o c i k l u s  j e b k ā d ā 
stāvoklī. Tālr. 25910519

P ē r k  z i r g a  k a m a n a s , 
ragavas. Tālr. 28844467

Pērk  t raktoru T-150K, 
Karpaķets PEA 1.0. 
Tālr. 25650875 

Tālr. 20295616

Pērk 1-istabas dzīvokli 
V a l m i e r ā ,  v a r  b ū t 
neremontēts. 

Tālr. 29456204
Pērk garāžu Valmierā. 

Tālr. 26805302
Pērk garāžu Misās. 

Pērk garāžu Valmierā vai 
tuvumā. Tālr. 26512084

Pērk sudraba latus, 
papīrnaudu, karavīru un 

pilsētu fotogrāfijas, 
ordeņus, pastkar�tes, 

porcelāna figūriņas, saktas, 
dzintaru, u.c. senlietas. 

Tālr. 29477376

P ē r k  v i s a  v e i d a 
m e t ā l l ū ž ņ u s ,  k ā  a r ī 
automašīnas. Izbraucam 
pie klienta. Tālr. 24835735

P ē r k  v i s a  v e i d a 
metāllūžņus, nolietotas 
a u t o m a š ī n a s  u n 
lauksaimniecības tehniku, 
mūsu transports. 
Tālr. 29542900

Pērk lauku – meža 
īpašumus visā Vidzemē. 

Var būt aizaudzis, nekopts. 
Palīdzēsim sakārtot 

dokumentāciju mantojuma 
vai dalītu īpašuma �esību 

gadījumā. Tūlītēja samaksa. 
Tālr. 29422111

SIA “MG3” pērk krūmu un 
koku apaugumus: pļavās, 
mežmalās, grāvjos. Pērkam 
m a l k u ,  z a r u s  u n 
k o k z ā ģ ē t a v u 
nomaļus.www.abrus.lv, 
normunds.abrus@gmail.com, 
tālr. 27426662, 29127134

Zāģē bīstamos kokus bez 
pacēlāja, kokaugu vainagu 
v e i d o š a n a  p i e  ē k ā m , 
vadiem,  kapsētā.  Tā l r. 
27833107

Bīstamo koku zāģēšana. 
Koku kopšana, vainagu 
veidošana. Apstādījumu 
kopšana.  Darbus  ve ic 
s e r � fi c ēt s  ko k ko p i s  – 
arborists. Tālr. 26227505

DZIEDNIECE 
ANITA BIRKAVA dziedina 

asinsrites un sirdsdarbības 
traucējumus, galvas, 

locītavu sāpes, iekaisumus, 
rozi. Atbrīvo no stresa, 

mazvēr�bas, noguruma, 
aizvainojuma un nega�vas 

piesaistes. Strādā arī no 
a�āluma. 

Tālr. 26482557

Veic visa veida elektronikas 
u n  s a d z ī v e s  t e h n i k a s 
bezmaksas izvešanu. 
Tālr. 24933362

Veicam celtniecības un 
remonta darbus. Izbūvēsim 
elektroinstalāciju, apkuri, 
santehniku, kanalizācijas 
sep�ķi ar infiltrācijas lauku. 
Strādājam 70 km rādiusā ap 
Valmieru. Tālr. 20233114

Tīrām akas, nojaucam 
vecas koka ēkas, šķūņus, 
klē�s u.c. Tālr. 28490265

B e z  m a k s a s  i z v e d ī š u 
nolietotas elektropreces, 
datorus, TV, radioaparātus, 
videospēles un citas preces. 
Tālr. 27036547

SIA “Dabas Koks” piedāvā 
atbrīvot no kokiem un 
krūmiem aizaugušas 

lauksaimniecības pla�bas. 
Pērkam šķeldojamo 

materiālu. Tālr. 28677780, 
www.dabaskoks.lv

Jebkura veida demontāžas 
darbi. Tālr. 28490265

Izbūvēsim āra kanalizāciju: 
h e r m ē � s k s  b i e z s i e n u 
sep�ķis; infiltrācijas lauks ar 
i z t u r ī g ā m  b i e z s i e n u 
caurulēm; oļi ap infiltrācijas 
caurulēm; pārklājums ar 
biezu ģeoteks�lu; visas 
s i s t ē m a s  i z b ū v e , 
savienošana. 
Tālr. 20233114

Ser�ficēta meža 
inventarizāciju veicēja 

pakalpojumi visā Latvijā. 
Meža konsultācijas. VMD 
dokumentācija. Cirsmu 

sagatavošana. Ies�gošana. 
Cirsmu vērtēšana – 

dastošana. Raivo Bobrovs, 
tālr. 29864122

Veicam malkas zāģēšanu 
un skaldīšanu ar mobilo 
malkas sagatavošanas 
automātu, pie klienta 

mājās vai mežmalā Tālr. 
29924994

Virtuves  un iebūvē�e 
skapji  pēc individuāla 
pasū�juma. Uzmērīšana, 
konsultācijas, uzstādīšana. 
3D vizualizācija katram 
projektam. Ienāc mūsu 
birojā Valmierā, Garā ielā 7 
un novērtē ekspozīcijas 
v i r tuv i ,  mater iā lus  un 
furnitūru. Tālr. 29159958,  
www.rsmebeles.lv

Sniedzam skursteņslauķa 
pakalpojumus un dodam 

savas profesionālās 
garan�jas. Strādājam visā 
Vidzemē.  Tālr. 29924994

Veicam kapitālos un 
kosmē�skos remontus. 

Tālr. 26031425

Ser�ficēta skursteņslauķa 
pakalpojumi. Apkures ierīču 
� r ī š a n a ,  r e m o n t s , 
a p s e k o š a n a ,  a k t u 
s a s t ā d ī š a n a  u n 
konsultācijas. 
Tālr. 29432853,
 www.sweep.lv

V e i c a m  p a m a t u 
s�prināšanu  ar saviem 
v e i d ņ i e m ,  t e h n i k u , 
i n s t r u m e n � e m  u n 
materiāliem. Darbojamies 
Valmierā un 70 km rādiusā 
a p  t o .  A p s e k o s i m , 
iztāmēsim, izpildīsim. 
Tālr. 20233114

Pārdod Toyota Previa, 
2004.g., 2 l dīzelis, TA, 7-

vie�gs, ādas salons, 2 riepu 
komplekts. Cena 2950 EUR. 

Tālr. 28357884

Pārdod Renault Espace, 7-
v ie�gs,  2003.gads,  2 .2 
dīzelis, tehniskā apskate līdz 
0 3 . 2 0 2 2 .  B r a u k š a n a s 
k a r � b ā ,  i e g u l d ī j u m u s 
neprasa, cena 1680 EUR. 
Tālr. 29294379

Pārdod siltumnīcas, dažādi 
izmēri, piegāde. 
Tālr. 29416121

Pārdod svaigu cūkgaļu 
(svilinātu), min. daudzums 
1/4 (20 kg) 2.80 EUR/kg. 
Bezmaksas piegāde. Tālr. 
28890462

Pārdod lietotas vieglo busu 
vasaras un ziemas riepas no 
Zv i e d r i j a s ,  p ro te k t o ra 
a t l i k u m s  6 m m - 1 1 m m . 
Dažādi izmēri. 
Cena no 15- 22 EUR. 
Tālr. 26805302

Pārdod briketes un sausu 
malku maisos. 
Tālr. 28490265

Pārdod skaldītu malku un 
briketes ar piegādi. 

Tālr. 20010001

Pārdod kurināmās briketes 
un Premium granulas (6 
mm), kvalita�vi skaldītu 

lapu koku malku pēc Jūsu 
vēlamajiem garumiem, kā 
arī 3 m, 1 m u.c. izmēriem. 
Piedāvājam arī malku 40 l 
maisos (30 cm garumā). 

Piegāde uz mājām.
Tālr. 29147097

Tālr. 28856651

Maina labiekārtotu 2-
istabu dzīvokli 

(neremontēts) Valmieras 
centrā pret nelielu (lauku) 

māju Valmierā vai tās 
tuvumā, vai arī citur. 

Izska�šu visus 
piedāvājumus. 

Jaunaudžu kopšana, 
zāģēšana un ci� 

mežsaimnieciskie darbi. 
Tālr. 29471552 

MEKLĒ 
DARBU

Uzņēmums "Full house of 
builders" SIA piedāvā darbu 
ēku celtniekiem. Darbs 
Vidzemes reģionā. Stabils 
a t a l g o j u m s ,  s o c i ā l ā s 
garan�jas. Darba alga 780-
1430 EUR (bruto). SIA “Full 
house of builders”, reģ. nr. 
40203353518. Detalizētāka 
i n fo r m ā c i j a  p a  tā l r u n i 
22847865 vai 26678831

Piedāvā darbu Harvestera 
un Forvardera operatoriem 
ar pieredzi, darbam visā 
Latvijas teritorijā. Samaksa, 
s ā k o t  n o  1 2 0 0  E U R . 
SIA"MKM mežs", reģ. nr. 
41203042173. Sīkāka info pa 
tālr. 26440069 vai epastā: 
mkm.mezs@inbox.lv

K r ā s o š a n a  a r 
augstsp ied iena  krāsas 
pumpi. Krāsoju dekora�vās, 
koka fasādes, sētas, logus, 
grīdas u.t.t. Krāsoju arī lielos 
apmēros. Ātri un kvalita�vi. 
Tālr. 27723449

Tīrām no sniega jumtus, 
pagalmus, trotuārus. 

Tālr. 28151981

Konsultēsim, pārbūvēsim 
jebkuru apkures vai krāšņu 
sistēmu. Tālr. 26521077

Dažāda veida celtniecības 
darbi, iekšdarbi, ārdarbi, 
jumta darbi. Tālr. 24834432

Tālr. 28856651

Pieska�šu Jūsu bērnu vai 
aprūpēšu gados vecāku 

cilvēku vai invalīdu ar 
īpašām vajadzībām. 

Pērk PSRS radio detaļas, 
aparatūru. Tālr. 20267975

Zemnieku saimniecība par 
izdevīgu samaksu pērk 

lauksaimniecības zemi. Var 
būt kopā ar ēkām vai mežu. 

Tālr. 29119806

SIA HEINORS iepērk 
liellopus, jaunlopus, teļus. 

Tālr. 25613444

L ē �  p ā r d o d  ē v e l ē t u s 
apdares dēlīšus ar spundi: A 
+ B šķiru sajaukums; 12 mm 
biezi; 95 un 120 mm pla�; 
līdz 4,80 m gari; egle un 
priede. Cena 6,50 EUR/m2. 
Atrodas Kocēnos. 
Tālr. 20016816

Pārdod e jošu  t raktoru 
T40AM 1990.g.
 Tālr. 25213977 

Aitu vilnas segas, 
radītas Latvijas laukos!
-dabīgās krāsās
-veselībai draudzīgas
-top individuāli pēc pasū�tāja 
vēlmēm

Tālr. 28372607
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Norēķinu konts: A/S “SEB banka” Valmieras filiāle,

Ja līdz Ziemassvētkiem 
neaizsalst upes un ezeri, tad 
nākamā vasarā būs bagāts 

zivju loms.

Ja pirms Ziemassvētkiem ir 
sniegputenis, būs labs gads, ja 

ne, tad slikts.

Ja Ziemassvētkos snieg, būs 
auksts pavasaris.

Ja ap Ziemassvētkiem sasnieg 
liels sniegs, tad ap Jāņiem 
gaidāms ļo� karsts laiks.

Ja Ziemssvētkos koku zarus 
klāj sarma, būs agrs pavasaris.

Kādas ir 12 nak�s pēc 
Ziemassvētkiem, tādi esot 

nākošie 12 mēneši.

ginta@wolmaria.lvwww.wolmaria.lv 

Drošs darījums
- Pērkam dzīvokli vai māju Valmierā vai tās apkārtnē. Ātra samaksa.

- Sniedzam visus pakalpojumus darbībās ar nekustamo  īpašumu.

Atrodamies Valmierā, Garā ielā 7 – 211. Tālr.28853381

Nekustamo īpašumu aģentūra “Wolmaria” 

- Iespēja a�ālinā�, atrodo�es citā vals�, ar notāra starpniecību pārdot 
vai nopirkt nekustamo īpašumu.

- Bezmaksas dokumentu sagatavošana un visa veida konsultācijas.

Jaukus Ziemassvētkus visiem mūsu esošiem un topošiem 
klien�em un daudz veiksmīgu darījumu Jaunajā gadā jums 

vēl nekustamo īpašumu aģentūra “Wolmaria”

Mazs saules stariņš - šodienai,
un rītdienai - lai arī!
Mazs sirsnīgs smaidiņš - cerībai,
un �cībai - lai arī!
Mazs saules stariņš - dienai šai,
un lai ir nak�j arī!
Tik mazs un kopā spēcinošs,
lai sirdī drošs un starojošs!

Svē�gus Ziemassvētkus un 
veselīgu Jauno gadu!
Jūsu Ringolds Arnī�s

Ziemassvētki ir laiks, kad 
pateik�es �em, kas mūsu 
dzīvē ienesuši daudz svē�bas. 
Lai Jūsu sirdis sajūt mīles�bu 
ne �kai šajos Ziemassvētkos, 
bet visu gadu!

Tīģera gadā dominēs vairāk ūdens un koka enerģijas. Ūdens mums dos 
zināšanas, vairos prāta a�s�bu, liks vēl lielāku akcentu uz tehnoloģiju a�s�bu. 
Koka enerģijas ietekmē pieaugs neapmierinā�ba un sašutums, vēlme pēc 
brīvības, jo koks- tas ir kā bērns, kas vēlas augt, izzināt, bet ir arī niķīgs, 
nepakļāvīgs, visu vēlas darīt pats, ir zinātkārs un uz a�s�bu vērsts. Tādi mēs 
būsim nākamajā gadā, �kai jautājums, cik gudri un prā�gi šīs enerģijas 
izmantosim. Labākais laiks- apgūt jaunas zināšanas un prasmes, jo šis gads būs 
tam pateicīgs un atbalstošs!

Nākamais gads ir lielā ūdens- okeāna gads, ja tā var salīdzināt, bet okeāns ir 
nevaldāms, tas var būt mierīgs, bet var arī izveido�es cunami viļņi.  Okeāns mūs 
saviļņo un vilina, bet vienlaikus arī iedveš bailes, jo nespējam kontrolēt tā 
uzvedību. Tuvojas gads, kas virzīs uz priekšu �k lielas stratēģiskas pārmaiņas, ka 
elpa var aizrau�es. Spiediens pama�gs, vēlme pēc brīvības, jaunas pārmaiņas, 
viss no�ek ļo� ātri un apjomīgi, �ek ievies� ci� spēles noteikumi, nekas nebūs 
kā agrāk.

Tīģera gadā spilgtāk izpaudīsies vēlme ceļot, pārvieto�es, kaut ko radikāli un 
pārdroši savā dzīvē mainīt, pie tam, strauji, ar pēkšņu lēcienu, kā �geris to dara! 
Tīģeris ir spēcīgs, tātad- spēka un drosmes pie�ks, lai beidzot savā dzīvē varētu 
ieviest nopietnas korekcijas, -varbūt pārcel�es uz dzīvi citur, ja bija tāds 
nodoms, varbūt beidzot apprecē�es, bet varbūt uzsākt savu mazo biznesu vai 
kār�gi izremontēt mājokli. Izlemiet paši, ko vēla�es darīt un, uz priekšu, jo citādi 
Tīģeris pats izlems Jūsu vietā, bet tas var nesakrist ar Jūsu plāniem un iecerēto! 
Jā, un labs gads arī mierīgi izšķir�es, ja esat par to izlēmis jau sen, �kai pietrūka 
izlēmības. 

Tīģeris mīl daudz ceļot, tāpēc nākamais gads var atnest progresu �eši 
pārvietošanās jomā, arī robežu atvēršanā, bet ar brīvības ierobežojumiem, 
kontroli. Daudz ceļosim.

Tā kā Tīģeris satur arī uguni, kas ir pie�ekami spēcīga, tas dod nākamajam 
gadam lielu spēku un ļaus daudzām nozarēm izrau�es ar nebijušu vērienu.

Aktualizēsies arī interesan� lēcieni ekonomikas sfērā, līdz augustam varētu būt 
pacēlums, op�misms, gan visai viļņveidīgs, bet ar tendenci uz augšu, taču ar 
septembri atkal var sāk�es pama�gs kritums. Op�misma laikā cilvēki vairāk 
pērk, tāpēc izmantojiet šo laiku, ja gribējāt kaut ko pārdot. Op�mismu vienmēr 
dod ugun�ņa, kas atbilst maijam, jūnijam un vasarai kopumā. Septembrī varētu 
pat būt kādas nopietnākas problēmas, sais�tas ar dabas kataklizmām, tāpēc 
varētu cilvēkiem ieteikt nebūt šajā laikā dažādu no�kumu epicentros, jo �eši tur 
varētu būt visnepa�kamāk... Nebūtu vēlams braukt uz vietām, kuru 
nosaukumos ir vārds “centrs”, “centrālais”, tur ir vislielākais  spriegums. Ja 
no�ks kaut kas ne pārāk labs, tad visdrīzāk �eši tādās vietās.  Pa�esībā –arī tur, 
kur viļņojas, gan �ešā, gan pārnestā nozīmē,- labāk uz turieni nebrauksim!

Tīģera gadā aktualizēsies arī bērnu tēmas: izglī�ba, radīsies jaunas 
programmas, aktualizēsies ekoloģijas jautājumi. Ja protat izgudrot 
programmas, kas palīdzēs ātri, ēr� un saprotami apgūt jaunas zināšanas, 
mācību priekšmetus, tad Jūs būsiet  bagā�! Tam ir nākotne un pieprasījums �kai 
pieaugs. Tehnoloģiju un programmatūras izstrāde, elektroenerģijas uzkrāšana, 
serveru tēma, datu uzglabāšana, informācijas drošība- tas viss īpaši 
aktualizēsies nākamajā gadā. 

Svarīgi, ka ekoloģijas tēma gan �ks izvirzīta priekšplānā, taču pār�kas kvalitāte 
paslik�nāsies.

Pastāv liela iespēja, ka vairāk sakustēsies un pārvietosies zemes plātnes, kas 
izraisīs lielas  zemestrīces, vulkānu izvirdumus, plūdus, arī s�mulēs dabas 
s�hijas. 

Veselības jomā varētu vairāk pieaugt sirds un asinsvadu slimības, kā arī 
problēmas, kas sais�tas ar nierēm, urīna izvadsistēmu, bērna ieņemšanu. Ļo� 

Neapmierinā�ba, sašutums, demonstrācijas, dusmas, spiediena pieaugums- 
tas viss sagaidāms Tīģera gadā, jo nākamgad šis lielais kaķis nav mierīgs un 
svītrains  pūkainī�s, drīzāk neprognozējams, kā okeāns!  Pieaugs 
kiberuzbrukumi, cīņa soc�klos, to bloķēšana. 

svarīgi jau laicīgi sākt samazināt lieko svaru, tas atslogos mūsu organismu un 
pozi�vāk reaģēs uz izaicinājumiem. Aktuāla ir arī tēma: aknu veselība.  Visvairāk 
aknām pāri nodara �eši medikamen�.  Sargāsim sevi!  

Daudziem interesē arī jautājums: 

kur liksim šogad svētku eglī�?

Nākamais gads kopē 1962. gadu, ja kāds šajā gadā dzimis, tad šis gads būs kā 
dublikāts, kaut kādā ziņā līdzīgs un arī konkurēs. Varbūt kāds atceras šo gadu un 
zinās teikt- kāds tas bija toreiz, kādi nozīmīgi no�kumi palikuši atmiņā? 

Par mājokli arī gribētos pateikt dažus vārdus: labākās vietas mājās, birojā vai 
dzīvoklī būs D, ZA, Z, ZR! Kā arī, ja Jums mājas ieejas durvis vai istabas durvis ir no 
a�ecīgās debespuses, tas uzlabos Jūsu labklājību jebkurā gadījumā! Ticēt vai 
ne�cēt- tam nav nozīmes! Vislabākā situācija būs �em, kuriem sagadīsies, ka 
ieeja mājās ir no dienvidiem, ieejas durvis uz darba vai guļamistabu arī ir no 
dienvidiem un pa� šī istaba arī atrodas dienvidu pusē! Tādā telpā radīsies 
labākās idejas, varat reklamē�es, ieņemt bērnu, likt pamatus jaunam biznesam, 
pieraks�et visas idejas, kas nāk prātā, un, lai veiksmīgi! Svarīga ir kus�ba šajā 
zonā, tā ir gan durvis, gan kāpņu laukums, gan li�s, gan ielas krustojums tuvumā 
vai kus�gs ūdens objekts.

 Pa�esībā, jau jebkurā vietā to varam novietot, taču, 
vai zinājāt, ka eglīte ar savu mirdzumu, krāsām, 
ak�vitātēm ap to, spēj ietekmēt mūsu veiksmi? Tas 
ir līdzīgi, kā masējot kāju pēdas noteiktos punktos, 
varam uzlabot savu veselību! Sakus�nām a�ecīgās 
labās enerģijas ar dziesmām, dejām, gaismiņu 
virtenēm!

Košai, dažādu krāsu bumbiņām izrotātai un ar mirgojošām ugun�ņām bagātai 
eglītei vislabākā vieta būs mājas vai dzīvokļa rietumu un dienvidu pusēs. Arī 
dienvidrietumos varam novietot eglī� �eši ar sarkaniem rotājumiem. Savukārt, 
ZR, Z, A un DA novietotai eglītei labāk būt bez mirgojošām lampiņām un izrotātai 
vienkārši ar baltām, sudrabainām bumbiņām. Tā mēs varēsim jauki nosvinēt 
svētkus un lieki neizprovocēsim nega�vās enerģijas. Ideja vienkārša: iekus�nām 
to, kas labs, bet liekam mierā to, ko nevēlamies izaicināt.

Visiem skais� nosvinēt sirdsmīļus Ziemassvētkus un sagaidīt jauno Tīģera gadu!

Lai Dieva svē�ba katrā mājā!

Ar padomiņiem dalījās - Silvija.

Tuvojas 
TĪĢERA GADS, 
ko tas mums sola?



10.-14.janvāris 2022.
14.-18.februāris 2022.

14.-18.marts 2022. 

ADR kursi
31.janvāris - 04.februāris 2022. 9:00 - 17:00

Kas bijis labs, to tuvāk sirdij glabā,
Un neļauj rūsas pēdām pāri iet.

Gads nākošais par bijušo lai labāks,
Lai dzīves dārzā spēks un veselība zied!

Katrai dienai Jaunā gadā
Kā lielam, gaišam sapnim būt.

Un katram sapnim – 
par dzīves īstenību kļūt!

Priecīgus Ziemassvētkus un
 Laimīgu Jauno gadu!

LIZDA 
Valmieras novada arodorganizācija

Sirsnigus un mierigus 

veiksmes pilnu Jauno gadu!

- -
Z iemassvetkus un -

Cepu, cepu kukulī�,
Citu lielu, citu mazu:

Sim�ņš nāca danča bērnu,
Cits bij' liels, cits bij' mazs.

Lai gardi un bagā� Ziemassvētki!

Pieņemam pasū�jumus svētku galdam!


