
Valkā,
, Līvos u.c.

Nr.447 2022. gada 26. martā

Iepērkam liellopus 
un jērus

Gaļas bodes tālr. 25454466

galasbodecesis

Miera iela 19, Cēsis, 
LV-4101

Liellopu iepirkuma tālr. 26006686

SPECIALIZĒTS 
GAĻAS VEIKALS

info@cgk.lv

www.cgk.lv
cesugalaskombinats

SIA "LATGRAN" iepērk 
skujkoku un lapukoku 

malku meža krautuvēs pie 
ceļa. Cena pēc vienošanās. 

Tālr.26442219 

www.tavaizvele.lv



vol,

Cilvēki bieži ir dumji un spī�gi,
egocentriski un neloģiski.
Piedod �em �k un tā.
            Ja tu esi labs, cilvēki tevi apvainos,
            ka zem laipnības maskas tu slēp sav�gumu.
            Paliec labsirdīgs �k un tā.
Ja tu esi guvis panākumus,
Tev apkārt būs viltus draugi un īsteni ienaidnieki.
Tiecies pēc panākumiem �k un tā.
            Ja tu esi godīgs un �ešs,
            Cilvēki gribēs piemānīt tevi
            Esi godīgs un �ešs �k un tā.
To ko esi cēlis gadiem,
kāds sagraus vienas nakts laikā.
Cel �k un tā.
           Ja esi mierīgs un laimīgs,
           tevi apskaudīs.
            Paliec laimīgs �k un tā.
To labo, ko dari šodien,
rīt cilvēki aizmirsīs.
Dari labu �k un tā.
              Atdod pasaulei vislabāko, kas tev ir
              un pasaule prasīs vēl.
              Atdod labāko �k un tā.
Mans draugs, visbeidzot, tas ko tu dari,
�k un tā nav vajadzīgs cilvēkiem.
Tas vajadzīgs �kai tev un Dievam.

AR MĪLESTĪBU PRETĪ SAULEI!

sakārtosies un viss sliktais atkāpsies - lai vairs 
neno�ktu nežēlīgi no�kumi, kuri nav veselajam 
saprātam aptverami. Šobrīd svarīgs ir domu spēks un 
lūgšanas par mieru pasaulē. Pēc iespējas vairāk 
jāmēģina dvēselē uzkrāt Gaismu. Gaismu sirdī – tā ir 
laime, siltums, prieks un mīles�ba. Gaisma - tā ir 
gudrība, labes�ba un pilnība.

        Mēģināsim darīt savus darbus, mēģināsim 
palīdzēt cits citam katrs pēc savām iespējām, noteik� 
sēsim, stādīsim, celsim mājas, lai cik slik� mums arī 
neklātos. Par šo tēmu mani iedvesmoja izlasītais 
grāmatā - „MĀTE TERĒZE”, kura bija drosmīga 
sieviete, nebaidījās ne no kā, devās palīdzēt cilvēkiem 
jebkurā pasaules malā, kuri bija nonākuši grū�bās un 
visu savu dzīvi bija vel�jusi, dalo�es mīles�bā ar 
cilvēkiem un paļaujo�es uz Dieva žēlas�bu. Lūk, arī 
rindas no atziņām - DARI TO TIK UN TĀ!

     Neviens uz šīs apaļās Zemes ilgstoši nevar dzīvot 
bailēs un neziņā par NĀKOTNI. Tikai mēs visi kopā 
varēsim izglābt šo Zemi, uz kuras dzīvojam. Tikai un 
vienīgi cilvēks pats ir savas laimes vai nelaimes kalējs, 
daudzi, diemžēl to vēl nav sapratuši. 

     Arvien biežāk saules 
žilbinošie stari atgādina, ka 
ilgi gaidītais pavasaris ir 
klāt. Šis ir laiks, kad daba 
pamazām mostas, sāk ziedēt 
pirmie sniegpulkstenīši, 
krokusi un ci� ziedi. Ziemas 
vara atkāpjas, daba mostas 
jaunai atmodai, no ziemas 
nostalģijas atmostamies arī 
mēs. Tā kā laiks šobrīd nav 
v iegls  nev ienam,  z inot 
no�kumus tepat blakus, 
j ā d o m ā ,  k a  n ā k o t n e 

Saulainu pavasari mūsmājās un 
MIERU VISĀ PASAULĒ vēlot-

Laikraksta „Tava izvēle” redaktore 
Aija Lapiņa

  MĀTES TERĒZES LŪGŠANA

IZPLATĪSIM JŪSU 
REKLĀMAS MATERIĀLUS!

Laba cena!

2022. gada aprīlis

Ekspresizstāde “Mani mīļie, zelta bal�e!” Pēteris Lūcis  
15. marts - 16. aprīlis

Izstādes apmeklētājus aicinām ievērot visus spēkā esošos epidemioloģiskās drošības pasākumus!

Ekspresizstāde „Pavasaris. Vilhelmam Purvī�m 150”    

19. aprīlis - 14. maijs

Pēteris Mar�nsons „Sajūtu arhitektūra”,
 porcelāns un zīmējumi

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekcijas izstāde    
1.aprīlis - 28. maijs

Biezpiena kēkss
Biezpiena kēksi vienmēr izdodas sulīgi un jo ilgāk stāv, 
jo garšīgāki paliek. Tie it kā savelk sevī visas tās garšu 
nianses, kas ieliktas.

Lai labi garšo!

1. Mīkstu sviestu saputo ar 
cukuru, vanilīnu.

4. Iesijā miltus/cepampulveri. 
Virsū uz mil�em uzber 
rozīnes un sukādes. Visu 
samaisa ar karo�. Cenšas 
nemaisīt pārāk ilgi.

PAGATAVOŠANA  80 min.

2. Pievieno biezpienu, turpina 
putot.

3. Tad pievieno olas un atkal 
visu saputo.

5. C e p  1 6 5 - 1 7 0  g r ā d o s 
apmēram 1 stundu.

• 270 g biezpiena

• 1 tējk. cepamā 
pulvera

• 150 g sviesta (istabas 
temperatūrā)

• 3 lielas olas

• Vanilīns

• Rozīnes

• 300 g miltu

• Žāvē� augļi un 
sukādes

• 250 g cukura

SASTĀVDAĻAS



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

Meklē mājas!

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

Kleopatra! 
Jau kādu laiku Valmieras dzīvnieku patversmē 
savu jauno saimnieku gaida Kleopatra. Kleopatra 
ir tramīga, cilvēkam neuz�cas

Ārkārtas stāvokļa laikā patversmes apmeklējums 
�kai pēc iepriekšēja saskaņojuma.

Meklē mājas!

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

Paldies par atbalstu!

Patversmē savu jauno, mīlošo saimnieku gaida arī ci� kaķi!

Radziks meklē jaunu saimnieku!

Tā nu ir sanācis, ka Radziks 7 gadu vecumā ir palicis bez 
saimnieka. Šobrīd suns adaptējas pagaidu mājvietā, 

pret cilvēkiem izturas ar piesardzību.

Brīnums meklē 
mīlošu saimnieku!

Meklē mājas!

San�s ir 2 gadus vecs kaķī�s. 
Runcis nav pieradis pie cilvēka un 
ir bailīgs.

Pelēcis ir nopietns kungs gados, 
izskatās ļo� labi barots. Pelēcis 

necieš citus kaķus un vēlas 
dominēt. Cilvēkam neuz�cas.

Garfilds!

ienes naudu! 
Garfilds, 5 gadus vecs runcis, 

patversmē gaida jaunu 
saimnieku.

Saka, ka ruds kaķis mājā 

Hļopka meklē mājas!
Maza auguma suncis gados meklē 
mājas, kur pavadīt vecumdienas!

Saimniek, atsaucies!
Valmieras dzīvnieku patversmē savu saimnieku gaida 
suņu puika, kurš apmaldījies Jeru pagastā.
Lūgums atsauk�es saimnieku vai cilvēkus, kuri atpazīst 
sunī� vai pazīst saimnieku.

AICINĀM DARBĀ
Teritorijas dežurantu/�
(5419 11)

Maiņu darbu,

h�ps://www.zaao.lv/lv/saturs/vakances

Labus darba apstākļus,

Atbalstu nokļūšanai darba vietā.
Darba samaksu no 600 EUR BRUTO,

Piedāvājam:

Uzsākot darbu būs jāuzrāda sadarbspējīgs ser�fikāts.
Pieteikšanās līdz 14.aprīlim.

Sīkāka info zvanot: 26207402, 

rakstot: darbs@zaao.lv vai

SIA ZAAO Valmiera, Rīgas iela 32
reģ.nr. 44103015509

 
Cieto sadzīves atkritumu 
poligonā Daibe, Stalbes pag.

5., 6. maijs

A CENA!

ā Smilt

V

LAB

Tālrunis 29105707
www.tavaizvele.lv

Kocēnos 

Valmier

Cēsīs 

enē 

almiermuižā 

Valkā 

u.c.

Rūjienā 

REKLĀMAS BUKLETU, LAPIŅU 
IZPLATĪŠANA VISĀ VIDZEMĒ!

ĀTRUMS, KVALITĀTE, LABA CENA!
22 gadu pieredze

UZŅĒMĒJI!

Pareizo stādīšanas laiku 
nosaka nevis kalendārs, 
bet aktuālie un progno-
zējamie laika apstākļi. 

Pirmie - sīpoli un ķiploki

Gan burkānus, gan dilles, gan arī sakņu pētersīļus sēj 2–3 cm 
dziļumā, rindās 15–20 cm a�ālumā citu no citas. Lai sēklas uzdīgtu 
strauji un visas vienlaikus, ir svarīgi, lai tās �ktu iesētas vienādi dziļi 
un gultne sēklām būtu gluda un cieta. To var panākt, iespiežot 
kapļa vai grābekļa kātu iepriekš uzrušinātā augsnē.

Burkānu un diļļu sējas laiks ir garš

Labai ražai nepieciešams, lai sīpola augs izveidotu 9–13 lapas, un 
tāpēc �e jāsēj un jāstāda pēc iespējas agrāk. Tāpat ir arī ar vasaras 
ķiplokiem. Sīpolus un ķiploku daiviņas stāda 3–4 cm dziļi, protams, 
ar saknēm (stādīšanas brīdī īstu sakņu paras� vēl nav) uz leju. 
Stādot apaļos sīksīpolus, ir viegli kļūdī�es. Otrādi iestādīts 
sīksīpols, protams, ar laiku apgriezīsies pareizi, bet par vairākām 
dienām atpaliks no saviem pareizi iestādītajiem kaimiņiem.

Latvijā mēdz būt pavasari, kad sīpolus, burkānus vai dilles var sēt 
atklātā laukā jau marta vidū un sējumiem nav traucējis arī vēlāk uz 
dažām dienām uzsnigušais sniegs. Tāpat ir piedzīvo� pavasari, kad 
bieza sniega kārta turējusies līdz aprīļa vidum, un, protams, visi 
sējas darbi tādēļ aizkavējušies.
Mazdārziņā pavasara darbu uzsākšanu nosaka arī augsnes 
stāvoklis. Līdzko zeme ir pie�ekami apžuvusi un to ir iespējams 
pārrakt vai safrēzēt, var sākt sēt arī aukstumizturīgākus augus.

Sīpolu raža ir atkarīga no vairākiem faktoriem, tostarp no pašu 
vācamo sīpolu lieluma. Jo vairāk lapu (loku) augs paspēs izveidot 
līdz sīpola piebriešanas sākumam, jo lielāks izaugs sīpols. Sīpola 
piebriešana sākas, dienas garumam sasniedzot 16 stundas – 
Latvijā tas ir jau maija beigās.

Sīpolus nedrīkst iestādīt par retu. A�ālumam starp sīpoliem rindā 
jābūt 5–6 cm. Jo lielāks a�ālums, jo prāvāki izaugs sīpoli, bet 
augšana prasīs ilgāku laiku. Pavisam uz viena kvadrātmetra 
jāizvieto apmēram 70–75 augi.

Gan burkānu, gan diļļu sējas laiks ir garš. Izvēlo�es piemērotu 
šķirni, burkānus var sēt līdz pat jūnija vidum. Šādus – vēli sētus – 
burkānus mēdz dēvēt par Jāņu burkāniem, un �e paras� mazāk 
cieš no kaitēkļiem. Tiesa, iegūto ražu gan nevar ilgstoši uzglabāt, 
Jāņu burkāni jāapēd līdz gadumijai. Dilles var sēt pakāpeniski visu 
vasaru līdz pat augustam, �kai jāņem vērā, ka garās dienas 
apstākļos (pēc Jāņiem) dilles iet ziedos.

Pēc iespējas agri jāsēj vai jāstāda sīpolu sēklas vai sīksīpoli, 
savukārt sīpolu dēstus gan drošāk ir izstādīt vēlāk, kad vairs 
nedraudēs nopietnas salnas, jo tās var izprovocēt priekšlaicīgu 
ziedēšanu.

Pareizo stādīšanas laiku 
nosaka galvenokārt laika 
apstākļi - gan aktuālie, gan 
prognozē jamie .  Sava 
nozīme ir arī augsnes 
stāvoklim.

KAD IR ĪSTAIS BRĪDIS 

SĒT UN STĀDĪT DĀRZEŅUS?

Pneimatisko ieroču 
šautuve

Viestura laukumā 2a, Valmierā

Atvērts katru dienu, 
piesakot pa tālr. 29417127

sautuvesaujgaram

pneimosautuve@gmail.com



PALĪDZĒSIM UKRAINAI VIENOTI!
Vienotais informa�vais tālrunis 27 380 380 nodrošina 
cilvēkiem, kas bēg no kara Ukrainā, informāciju par 
pieejamo palīdzību un atbalstu Latvijā, piemēram, kā 
saņemt nodarbinā�bas, psiholoģiskās palīdzības, 
juridiskā atbalsta, tulka, veselības aprūpes, sociālā 
atbalsta u.c.  pakalpojumus. Savukārt Latvijas 
iedzīvotājiem tas sniedz informāciju par iespējām veikt 
ziedojumus un nodrošināt atbalstu, piemēram, 
iesaisto�es brīvprā�gajā darbā.

• Var palīdzēt ar humāno palīdzību (apģērbs, 
pār�ka, preces bērniem, mēbeles u.c.), 
sazino�es ar labdarības organizācijām savā 
pašvaldībā;

• Ko o r d i n ē t u  p a l ī d z ī b u  i e d z ī v o t ā j i , 
organizācijas un uzņēmumi var sniegt caur 
mājaslapu  vai zvanot uz palidziukrainai.lv
informa�vo tālruni “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” 
27 380 380;
• Iedzīvotāji, kas gatavi bez atlīdzības piedāvāt 
savu mājokli kara bēgļiem no Ukrainas, var 
pieteik�es: ej.uz/atbalstscilvekiemnoukrainas 
(informāciju apkopo biedrība “Gribu palīdzēt 
bēgļiem”, tā caur Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestu �ek nodota pašvaldībām);

• Mājas lapā  iespējams www.propozycii.lv
ievietot un atrast informāciju par Latvijas mazo 
un vidējo uzņēmumu un nevals�sko organizāciju 
piedāvājumiem cilvēkiem, kas ieradušies no 
Ukrainas. Vietnē regulāri �ek pievieno� jaunākie 
sludinājumi no dažādām Latvijas pilsētām - �e ir 
pakalpojumi par brīvu vai ar īpašu Ukrainas 
cilvēkiem domātu atlaidi. Šobrīd apkopoto 
piedāvājumu vidū ir, piemēram, bezmaksas 
grūtnieču uzraudzība, atbalsts un palīdzība 
celiakijas pacien�em, akū�e zobārstniecības 
pakalpojumi, vetārsta palīdzība, bezmaksas deju, 
jogas un citas nodarbības un psiholoģiskā 
atbalsta piedāvājumi.

• Ir iespējams veikt ziedojumu Ukrainas 
cilvēkiem portālā ziedot.lv. Ziedot iespējams arī 
zvanot uz labdarības tālruni 90006086;

• Darba devēji, kuri vēlas piedāvāt darba 
iespējas Ukrainas civiliedzīvotājiem, var pieteikt 
darba vietas Nodarbinā�bas valsts aģentūrā 
www.nva.gov.lv;

Biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” un “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”, kā arī 
kus�ba “Gribu palīdzēt bēgļiem” aicina cilvēkus ikdienā pie apģērba nēsāt Ukrainas karoga krāsas 
len�tes, lai parādītu savu atbalstu kara bēgļiem no Ukrainas, kuri ieradušies Latvijā. 
“Jau šobrīd Latvijā esam uzņēmuši vairākus tūkstošus kara bēgļu no Ukrainas, kuriem ir 
nepieciešama ne �kai palīdzība ar mājokli un jaunas iedzīves veidošanu, bet arī emocionālais 
atbalsts. To katrs no mums var sniegt, runājot krāsu valodā - ar Ukrainas karoga krāsu len�tēm vai 
ci�em aksesuāriem pie mūsu apģērba. Šāds simbolisks žests kādam var būt nozīmīgs 
uzmundrinājums vai iedrošinājums vērs�es pie mums pēc palīdzības,” saka Latvijas Pilsoniskās 
alianses direktore Kris�ne Zonberga. 
Akcijas “Parādi, ka esi kopā ar Ukrainu!” organizatori ir sagatavojuši Ukrainas karoga krāsas len�tes 
brīvprā�go darbnīcā un tās izpla�s pret ziedojumiem Ukrainas atbalsta pasākumos. 

Informāciju sagatavoja kus�ba “Gribu palīdzēt bēgļiem”, izmantojot Sabiedrības integrācijas fonda, Iekšlietu ministrijas un 
biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” materiālus. 

Informa�vi atbalsta laikraksts

Ir vairāki veidi, kā iesais��es palīdzības sniegšanā Ukrainai 
un cilvēkiem no Ukrainas Latvijā:

PORTRETA 
ZĪMĒJUMI 
pēc foto



Pērnavas iela 62, 407.kabinets 
(4.stāvs), Rīga

tālr.: 64 174 186

„Vidzemes vēnu centrs”
 Pļavas iela 5, Cēsis
Pieņemšanas laiki : 
katru piektdienu no plkst. 10:00 , 

„A.Ābol�ņas pēdu klīnika”

Pieņemšanas laiki : katru trešdienu 
no plkst. 15:00, tālr.: 25 674 759

„AIWA Clinic”, Maskavas iela 241, 
Rīga, tālr.: : 20 022 581

„Aura”, VCA poliklīnika, Nīcgales 
iela 5, Rīga, talr.: 67 566 755

Dr.Artūrs Strazds veic diagnos�ku, konserva�vu vai 
ķirurģisku ārstēšanu kaulu lūzumu, saišu sas�epumu, 
traumu seku un locītavu artrozes gadījumos.

ARTŪRS STRAZDS 
ārsta prakse
traumatoloģijā, ortopēdijā.

- Konsultāciju

- Locītavu sāpju un skrimšļa bojājumu ārstēšanu, profilaksi ar 
augšanas faktoru  iPRF(trombocī�em baga�nāta fibrīna 
injekcija) vai hialuronskābes injekcijām.

Vizītes laikā veic:

- Nosū�šanu uz operācijām.

- Locītavu sāpju ārstēšanu ar blokādes injekcijām.

- Locītavu punkcijas.

- Esošo izmeklējumu ( Rtg, MRI, USI ) izvērtēšanu un nosū�jumu 
izsniegšanu uz izmeklējumiem.

- Rekomendāciju sniegšanu  ārstēšanas plāna un režīma 
ievērošanai.

Nepieciešamības gadījumos veic: 
- Pleca locītavu artroskopiskās operācijas 
- Ceļa locītavu artroskopija, krustenisko saišu un menisku 

operācijas

- Gūžas un ceļa locītavu endoprotezēšanas operācijas 
- Metāla konstrukciju izņemšana pēc kaulu lūzumu operācijām

- Citas traumatoloģiskās, ortopēdiskās operācijas. 

OPERĀCIJAS TIEK VEIKTAS  „AIWA CLINIC” 
MASKAVAS IELĀ 241, RĪGA.

www.traumatolog.lv
www.traumatologsortopeds.lv

HEMOROĪDI! 
NEATLIEC VIZĪTI PIE PROKTOLOGA!

Vidzemes vēnu centrā
Cēsis, Pļavas ielā 5

PROKTOLOGA
PIEŅEMŠANA

Piektdien 8.aprīlī no plkst. 9.00 – 18.00

Iepriekšēja pieteikšanās uz ārsta 
maksas konsultāciju

pa tālruni: 67 374 747

Pieņemam arī ar ERGO, IF, BTA, Balta un Compensa 
apdrošināšanas polisēm. vizītei atlaide!

Pieņems pacientus Dr. Mauriņa klīnikas
ĶIRURGS, FLEBOLOGS, PROKTOLOGS

Dr.Med. INTS BRUŅENIEKS

stāsta ķirurgs, flebologs, 
proktologs Ints Bruņenieks  ( Dr.Mauriņa 

8,00 EUR

6,00 EUR
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Cena 55 EUR. 

Pārdod mazlietotu drēbju 
skapi ar spoguli, 

augstums 2,10 m, platums 
89 cm, sānu platums 52 

cm, bez piegādes. Atrodas 
Valmieras pagastā. 

Tālr. vai Whatsapp. 
+447425327011

Pārdod mazlietotu 
dīvāngultu, platums 1,76 
m, sānu platums 96 cm, 

atvērtais garums 2 m, bez 
piegādes. Atrodas 
Valmieras pagastā. 

Cena 150 EUR. 
Tālr. vai Whatsapp. 

+447425327011

Pārdod zirgu kūtsmēslus, 
maisos �lpums 25 l. 

Pieejami gan 

ar piegādi 4 EUR/maiss;  
gan svaigi 5 EUR/maiss, 
ar piegādi 6 EUR/maiss.

Sīkāka informācija, zvanot 
pa tālr. 26562703

trūdējuši 3 EUR/maiss, 

Zvanīt un pieteikt vismaz 
1- 2 dienas iepriekš. 
Iespējama piegāde. 

Atrašanās vieta Valmieras 
pag., Valmiermuižā. 

PĒRK 

ALKŠŅA UN BĒRZA 
MALKU Ainažos

(3m gara) 

kamīnmalkas ražošanai.

Tālr. 29276175

Pārdod izbraukuma 
�rdzniecības inventāru. 
Tālr. 26405764

Pārdod mazlietotu 3 m3 
ūdens vedamo mucu, 
dažādas koka kastes, 
m a l ka s  s k a l d ī t ā j u , 
krievu ermoņikas (RE). 
Tālr. 26999260

Pārdod lietotas vieglo 
automašīnu un busu 
va s a ra s  u n  z i e m a s 
riepas no Zviedrijas, 
protektora atlikums 6 
mm -11mm. Dažādi 
izmēri. Cena no 15- 22 
EUR. Tālr. 26805302

Pārdod briketes un 
sausu malku maisos ar 
piegādi. Tālr. 28490265

Pārdod skaldītu malku 
un sausu malku 

maisos, briketes ar 
piegādi. Tālr. 20010001

Pārdod skaldītu malku 
ar piegādi. 

Tālr. 28490265

Pārdod skaldītu lapu 
koku malku ar piegādi. 
Tālr. 29452963 

Pārdod kurināmās 
briketes. Ir iespējams 

piegādāt jebkuros 
daudzumos. 

Tālr. 28660097

Pārdod kurināmās 
briketes, 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

Pārdod jumta lubiņas- 
šindeļus 1.un 2.šķira. 

Tālr. 29924994

P ā r d o d  v i e g l i 
uzstādāmas, dažādu 
izmēru polikarbonāta 
siltumnīcas ar piegādi. 
Tālr. 27848667

Pērk brieža, aļņa, buka 
ragus. Tālr. 26306049

Tālr. 29926034

Pērk skaņuplates, radio 
tehniku, magnetafonus, 
lentas, spēli “vilks ķer 
olas” u.c. spēles. 

Auto katalizatoru 
iepirkšana pēc analīzes. 

Vislabākā iepirkuma 
cena! Tālr. 27129769

Tālr. 26805302

A u t o  k a t a l i z a t o r u 
iepirkšana pēc analīzes. 
Laba cena! Tehnisko 
sudrabu. Izbraucu. 

Pērk sudraba latus, 
papīrnaudu, karavīru un 

pilsētu fotogrāfijas, 
ordeņus, pastkar�tes, 
porcelāna figūriņas, 
saktas, dzintaru, u.c. 

senlietas. 
Tālr. 29477376

M e k l ē j u  L a t v i j a s 
brīvvalsts un PSRS laiku 
d a ž ā d u s  s a d z ī v e s 
priekšmetus  un visa 
v e i d a  v i r t u v e s 
piederumus. Samaksa 
pēc vienošanās. 
Tālr. 22032184

Tālr. 22721881
Pērk grāmatas. 

Tālr. 20267975

Pērk PSRS radio detaļas, 
aparatūru. 

Tālr. 24835735

P ē r k  v i s a  v e i d a 
metāl lūžņus ,  kā  ar ī 
automašīnas. Izbraucam 
pie klienta. 

P ē r k  v i s a  v e i d a 
metāllūžņus, nolietotas 
automašīnas un lauk-
saimniecības tehniku, 
mūsu transports. 
Tālr. 29542900

Pērk meža, lauksaim-
niecības zemi. 
Tālr. 29386009

VILIA ENERGY pērk 
lauksaimniecības vai 

mežu zemi pla�bā no 5 
ha līdz 20 ha. Tūlītēja 
samaksa līdz 10 000 
EUR par hektāru. Lai 
sazinātos, sū�t SMS, 

WhatsApp ziņu, zvanīt 
pa tālruni vai sū�t uz 

epastu: 
solar@vilia.investments 

ar informāciju par 
īpašumu (kadastra 
numurs un cena). 

Tālr. 28682798 

Pērk lauksaimniecības 
zemi un lauku īpašumus 
Vidzemē. Īpašums var 
būt ieķīlāts. 
Tālr. 29570026

Pērk stāvkaltušus egļu 
zāģbaļķus. 

Tālr. 28671459

29127134

SIA “MG3” pērk krūmu 
un koku apaugumus: 
p ļ a v ā s ,  m e ž m a l ā s , 
grāvjos. Pērkam malku, 
zarus un kokzāģētavu 
nomaļus.www.abrus.lv, 
normunds.abrus@gmail.com, 
tālr. 27426662,

" C r a � w o o d "  P Ē R K 
MEŽA ĪPAŠUMUS visā 
Latvijā, cena no 1000-
1 0 0 0 0  E U R / h a . 
S a m a k s a  d a r ī j u m a 
dienā. Tālr. 26360308 

Dēļu ražotājs par 
augstu samaksu pērk 
skujkoku kailcirtes un 

izlases cirsmas. 
Tālr. 28671459

Firma meklē 
pašnodarbinātu 

personu reklāmas 
materiālu izpla�šanai. 

Tālr. 29219757

K r ā s o š a n a  a r 
augstspiediena krāsas 
p u m p i .  K r ā s o j u 
d e k o r a � v ā s ,  k o k a 
fasādes, sētas, logus, 
grīdas u.t.t. Krāsoju arī 
lielos apmēros. Ātri un 
kvalita�vi.
Tālr. 27723449

Tālr. 24834432

B r u ģ ē š a n a s  d a r b i , 
pamatu s i l�nāšana, 
sētas uzstādīšana. 

Ser�ficēta meža 
inventarizāciju 

veicēja pakalpojumi 
visā Latvijā. Meža 

konsultācijas. VMD 
dokumentācija. 

Cirsmu sagatavošana. 
Ies�gošana. Cirsmu 

vērtēšana – 
dastošana. 

Raivo Bobrovs, 
tālr. 29864122

Pieska�šu Jūsu bērnu 
vai aprūpēšu gados 
vecāku cilvēku vai 
invalīdu ar īpašām 

vajadzībām uz dažām 
stundām dienā. 
Tālr. 28856651

110 EUR/mēn +

I z ī rē  i l g t e r m i ņ ā  1 - 
i s t a b a s  d z ī v o k l i 
V i e s t u r l a u k u m ā  a r 
ēr�bām, lielu balkonu, 
daļēji mēbelēts.

 komunālie. 
Tālr. 26334233

Zemnieku saimniecība 
par izdevīgu samaksu 
vēlas nomāt vai pirkt 

lauksamniecības zemi. 
Piedāvājam arī 

augstāko cenu par 
meža īpašumu. 
Tālr. 29119806

Tālr. 26496018

Pensionāre bez 
kai�giem, bet labiem 

ieradumiem 
(punktualitāte, 

kār�gums, �rība un 
cieņa) vēlas īrēt 1- 
istabas dzīvokli ar 

ēr�bām Valmierā. Uz 
ilgu laiku. Budžets 70 

EUR + komunālie. 

ĪRE

Tālr. 28349729

Aizvedīšu Jūsu vecās 
mēbeles. 



23.aprīlī

20.aprīlim)

Redakcijas adrese: Garā iela 7, 300.kab. (3.st.) Valmiera, LV – 4201,

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

mob.t. 29105707, 20162957, e-pasts: tava_izvele@apollo.lv

Redaktore: Aija Lapiņa (29219757), reklāmas konsultantes: Dace Upīte (29105707) , 
Jolanta Burķīte - Sevele (20162957).

Konta Nr. : LV88UNLA0018007467609, Bankas kods (SWIFT): UNLALV2X

Sludinājumus un reklāmas pieņemam darba dienās plkst 9.00- 17.00.

web: www.tavaizvele.lv

Iespiests SIA “Latgales druka”, Baznīcas iela 28, Rēzekne, LV-4301.

Izdevējs: SIA “Mārke�nga un reklāmas aģentūra Laiks”

Laikrakstā publicē�e materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Par faktu, 
personu un vietvārdu precizitā� atbild publikācijas autors.

Tirāža: 25 000 eks., iznāk reizi 3 nedēļās. 

Vienotais Reģ. Nr. 44103018079; avīzes reģ. nr. 000702397.

6.00 EUR

8.00 EUR

KAPAKMEŅI, KAPU APMALES, 
SĒTIŅAS, FOTO PORTRETI

Izgatavošanas laiks līdz 10 dienām

Jaunvāles iela 7, 
Valmiera

Mob.t. 29409951
e-pasts: maritevkm@inbox.lv

www.akmenkaltuve.lv

· Izgatavojam kapu pieminekļus no melnā Zviedrijas, sarkanā 
Somijas un citu krāsu Skandināvijas granīta, kā arī no 
sarkanbrūnajiem un pelēkajiem Latvijas laukakmeņiem.

· Piedāvājam izgatavot granīta būvelementus pēc pasūtījuma.

· Izgatavojam granīta kapu apmalītes- standarta, slēgtās, 
daļēji slēgtās 

· Izgatavojam granīta maliņas kapu laukumiem, granīta 
soliņus, kapu plāksnītes

Vislabākais padomdevējs 
cilvēkam ir laiks.

Nauda ir laiks, jo katrā 
laikmetā cilvēki ir gatavi 

maksāt par ko citu.
 Juris Rubenis

Mikelandželo

Nav lielākas nelaimes kā 
atziņa, ka laiks ir vel� 

zaudēts. 

Cīņa ar laiku ir bezjēdzīga. Ja 
tajā uzvar, laiks apstājas un 

pagaida. 
Juris Rubenis

Šim laikam ir viena 
priekšrocība pār visiem 

ci�em – tas atvēlēts mums. 
Čārlzs K. Koltons

Varu veikt dažādus 
darbiņus 1 - 2 reizes 
nedēļā. Ir auto, varu 

aizvest, atvest, 
pieska�t, aprūpēt gan 

cilvēku, gan 
mājdzīvnieku. Ir 

pieredze un ser�fikā�. 
Tālr. 26598923

Jums pil krāns, bojāts 
e lektr ī bas  s lēdz is? 
Jāpieliek aizkara stanga, 
jāsaliek skapis, jāsalabo 
žogs u.t.t.? Zvaniet!
Tālr. 26622967

Virtuves un iebūvē�e 
skapji pēc individuāla 
pasū�juma.
Uzmērīšana, konsul-
tācijas, uzstādīšana. 3D 
vizualizācija katram 
projektam. Ienāc mūsu 
birojā Valmierā, Garā 
i e l ā  7  u n  n o v ē r t ē 
ekspozīcijas virtuvi, 
materiālus un furnitūru. 
Tālr. 29159958,
 www.rsmebeles.lv 

Sniedzam 
skursteņslauķa 

pakalpojumus un 
dodam savas 
profesionālās 

garan�jas. Strādājam 
visā Vidzemē. 
Tālr. 29924994

Tālr. 29432853

Ser�ficēta skursteņ-
slauķa  pakalpojumi. 
Apkures ierīču �rīšana, 
remonts, apsekošana, 
aktu sastādīšana un 
konsultācijas. 

 www.sweep.lv

Tīrām akas, nojaucam 
vecas koka ēkas, 

šķūņus, klē�s u.c. 
Tālr. 28490265

V e i c a m  p a m a t u 
s�prināšanu ar saviem 
ve i d ņ i e m ,  te h n i ku , 
i n s t r u m e n � e m  u n 
m a t e r i ā l i e m . 
Apsekosim, iztāmēsim, 
izpildīsim. Strādājam 
Va l m i e r ā  u n  7 0 k m 
rādiusā ap to. 
Tālr. 20233114

Zāģē bīstamos kokus 
bez pacēlāja, kokaugu 
vainagu veidošana pie 
ēkām, vadiem, kapsētā. 
Tālr. 27833107

B ī s t a m o  k o k u 
z ā ģ ē š a n a .  K o k u 
k o p š a n a ,  v a i n a g u 
v e i d o š a n a . 
Apstādījumu kopšana. 
Darbus veic ser�ficēts 
kokkopis – arborists. 
Tālr. 26227505

DZIEDNIECE ANITA 
BIRKAVA dziedina 

asinsrites un 
sirdsdarbības 

traucējumus, galvas, 
locītavu sāpes, 

iekaisumus, rozi. 
Atbrīvo no stresa, 

mazvēr�bas, nogu-
ruma, aizvainojuma un 

nega�vas piesaistes. 
Strādā arī no a�āluma. 

Tālr. 26482557

Veicam kapitālos un 
kosmē�skos remontus. 

Tālr. 26031425

V e i c  v i s a  v e i d a 
elektronikas un sadzīves 
tehnikas bezmaksas 
izvešanu. 
Tālr. 24933362

Jumiķu brigāde veic 
dažādus jumta darbus, 
seguma maiņu, vecā 
jumta krāsošanu, ēku 
krāsošanu. 
Tālr. 24834432

Jebkura veida 
demontāžas darbi. 

Tālr. 28490265

P i e d ā v ā j u  v e i k t 
santehniķa, elektriķa 
vai ar apkuri sais�tus 
pakalpojumus. 
Tālr. 26622967

Tālr. 20233114

I z b ū v ē s i m  ā r a 
kanalizāciju:
hermē�sks biezsienu 
sep�ķis; infiltrācijas 
l a u k s  a r  i z t u r ī gā m 
biezsienu caurulēm; oļi 
ap infiltrācijas cauru-
lēm;  pārk lā jums ar 
biezu ģeoteks�lu. Mūsu 
d a r b s ,  m a t e r i ā l i , 
sagāde, traktortehnika, 
instrumen�, aprīko-
j u m s .  S t r ā d ā j a m 
Ziemeļvidzemē. 

M ā j u  u n  d z ī v o k ļ u 
�rīšana Cēsīs, Siguldā 
un tuvumā. 
Tālr. 26366694

P r o f e s i o n ā l i  � r ā m 
auduma mēbeles un 
paklājus Jūsu mājās vai 
o fi s ā .  L i k v i d ē j a m 
nepa�kamas smakas un 
n o t u r ī g u s  t r a i p u s . 
P i e s a k i e s !  T ā l r . 
28020491, SIA Hromex

Veicam jumta darbus; 
i z b ū v ē s i m  j u m t a 
konstrukciju; uzliksim 
segumu; nomainīsim 
veco jumta segumu; 
izveidosim vēja kastes; 
l ietus ūdeņu notek-
cauruļu montāža u�. 
Strādājam Valmierā un 
aptuveni 70 km rādiusā 
ap to. Tālr. 20233114
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