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-zarus šķeldošanai pie ceļa, cena no 
13eur/m3;

-pērk gatavo šķeldu Salacgrīvas ostā no 
18eur/m3;

-a�rām aizaugušas LIZ zemes, veicam 
samaksu no 5eur/m3 par iegūto materiālu.

Meža Enerģija par augstām cenām 
Vidzemē iepērk:

 
Tālr. +371 20 255 554

e-pasts - birojs@mezaenergija.lv

Iekarināmie podi ar kalibrahojām, jauk�e podi ar 
vērbenēm un petūnijām, graudzāles-

daudzgadīgas un viengadīgas, kapu sedumi un 
ziedi akmens dārziem, vasaras puķes: 

leduspuķes, lobēlijas, krustaines, begonijas, 
pelargonijas, augstās leduspuķes, alises un 

dekora�vās nātres. Vasaras dālijas, lilijas, krūmu 
fuksijas, iekarenos podos begonijas, 

pelargonijas, nokarenās leduspuķes, nokarenās 
fuksijas, kannas.

Mūs atradīsiet 
Valmieras �rgū

un uz vietas 
siltumnīcā- Jeri 3, 

Valmieras pag., 
Valmieras nov.

Tālr. 26577644, 26865084



2.jūlijā

29.jūnijam)

Līdz ar Saulgriežiem nāks arī vasaras 
maģiskākais vakars – Līgo svētki! 
Līgo svētki sākas ar mājas un apkārtnes 
kopšanu – slaucīšanu, mazgāšanu, nezāļu 
ravēšanu, zāles pļaušanu, apkārtnes 
sakārtošanu. Šī gatavošanās ir Līgo svētku 
svinēšanas simboliskā nozīme. Svētkos 
novēlu  pr iecā�es  par  padar ī�em 
darbiem, priecā�es par mūsu latviešu 
tradīcijām, daudz dziedāt Līgo dziesmas, 
siltu laiku, sa�kt savus mīļos un lus�gu 
līgošanu!

Nobeigumā vēlos ieteikt ļo� skaistu Līgo svētku dziesmu visām 
mūsu ģimenēm un to viesiem Jāņu nakts burvībai, kuru dzied 
grupa „Čikāgas piecīši”- “Līgo, māmiņ (Līgo dziesma)”, autors 
Alberts Legzdiņš.

Jau šobrīd pļavās šur tur pavīd baltās pīpenītes, un rudzu lauki, 
vēsmiņai pūšot, līgojas kā ezeri. Naktsvijoles jau pamodušās Līgo 
nakts burvībai. Un kur nu vēl gatavošanās papardes zieda 
meklējumiem; tas lai paliek jauniešu pārziņā. Bet kas zina, 
manuprāt, gadiem nebūt nav nozīmes, jo Līgo nakts roman�sko 
burvību var izbaudīt ikviens!

Saviem lasītājiem un klien�em, kā arī visiem, visiem sadarbības 
partneriem novēlu izbaudīt Līgo nakts svē�bu un burvību, lus�gi 
nosvinēt Jāņu dienu, neaizmirst apsveikt Jāņus, skaistās Līgas, kā 
arī visus savus tuvos un mīļos šajos skaistajos, ziedošajos svētkos! 
Un, ja kāds ir palicis viens un ne�ek ziedošā Līgo pļavā, Jāņus 
izbaudīt pie televizora ekrāniem, apsolu - būs brīnišķīgas 
dziesmas, būs skais� koncer�, jo ne jau katram ir iespēja nolīgot 
pēc senlatviešu tradīcijām, dzīvojam taču jaunā, citādākā pasaulē 
ar pilnīgi citu kār�bu, bet tradīcijas, lai kādi laiki arī nebūtu, ir 
jāsaglabā. Arī Līgo dziesmas jāmāk dziedāt, jo tajās ir spēks un 
mūsu kultūrvēsturiskais mantojums. Lai Jāņuguns iededz gaismu, 
sasilda ikviena sirdi un atnes MIERU visai pasaulei!

Lai izdodas dziedājums un skan tālu, tālu Visumā! Burvīgus un 
skaistus Līgo svētkus novēl, kā vienmēr,

laikraksta „TAVA IZVĒLE” redaktore

Aija Lapiņa

JAUKU LĪGOŠANU!
Un atkal teju, teju Jāņu diena ir 
klāt! Vasara beidzot ir atnākusi, 
dārzu darbi apdarī�, puķes zied un 
priecē ikviena sirdi, visapkārt 
skaistums un daile gavilē savu 
dabas dziesmu! Ilgi gaidī�e svētki 
var sāk�es ar pagalmu un mājas 
izpušķošanu, ar vainagu pīšanu un 
alus brūvēšanu - kā nu mums 
katram tas izdodas.

Jānīt`s brauca katru gadu,
Atved ziedu vezumiņu;
Še saujiņa, te saujiņa,

Lai zied visa pasaulīte!

Lai maģiskais Vasaras Saulgriežu laiks- 
vasaras vidus, kad saule visaugstāk 
uzbraukusi debesu kalnā- sniedz mums 
spēku un enerģiju! Lai izdodas sajust, ka 
līdz ar ķermeni atpūšas arī dvēsele; lai 
mūsu domas, darbi un ieceres iemirdzas 
�kpat gaiši kā Jāņugunis. Novēlu visiem 
tradīcijām bagātus Līgo svētkus: 
saulainu Līgo dienu un lus�gu Jāņu nak�!

Līgo, māmiņ, līgodama, līgo skais� šovakar,
Neaizmirs� savai meitai Jāņu dziesmas mācīt ar...
Lai, kad viņai pašai meita, kādreiz Jāņos līdzi būs
Atcero�es, vecos vārdus, Līgo dziesma jauna kļūs...

Līgo, tē�ņ, līgodams, līgo skaļi šovakar,
Neaizmirs� savam dēlam Jāņu dziesmas mācīt ar...
Lai, kad viņam pašam dēli, kādreiz Jāņos līdzi būs,
Atcero�es, vecos vārdus, Līgo dziesma jauna kļūs...

Līgo veci, līgo jauni, kamēr Jāņu uguns degs
Līgosim mēs šo naksniņu, kamēr rīta saule leks...
Citu gadu gaidīsim, kad Jānī�s atkal nāks,
Tā, lai mūsu bērnu bērni ,vienmēr Līgo dziesmas māk...

Dievzemīte

Tik daudz siltuma, ko dot.

Laukus noglās�jis pirmais
Saules lēkta pieskāriens,

Reibinoši smaržo siens.

Tikai vējš pār zāli ripo
Dzeloņdrā�s apmīļot,
Tukšai lauku mājai sirdī

Dejo sudrabaina migla,
Arājs dodas atpūs�es.

Lai skan lūgšana pie galda –

Mūsu zeme – Dievzemīte,

Cauri gadsim�em vēl iet,
Un zem ozolzariem ēnā

Zirga putekļainā piere

Laimi, mieru Latvijai.

Nedarīsim pāri tai,

Reklāmas nodaļas vadītāja Dace Upīte

Reklāmas menedžere Jolanta Burķīte-Sevele

Lai izdodas izbaudīt Līgo nakts burvību!

Saudzēsim mūsu mīļo Latviju!

Novēl Elīna Kubuliņa- Vilne, dzejniece no Smiltenes

Līgo svētku tradīcijas
Pļavas zied, dienas ir garas, vakari – sil�. Vasara beidzot ir uz palikšanu! Pavisam drīz – 21. jūnijā – būs vasaras 
Saulgrieži. Un līdz ar Saulgriežiem nāks arī vasaras maģiskākais vakars – Līgo svētki!

Latvieši šos svētkus mīl un pa�esi gaida. Draugi un ģimene sanāk kopā, ceļ galdā gardus ēdienus, dzied Jāņu 
dziesmas un kur ugunskuru. Jāņi ir ne vien līksmi, bet arī tradīcijām bagā� svētki. Tāpēc mēs, gatavojo�es 
svētkiem, pārdomājam populārākās Līgo tradīcijas.

Par svarīgu tradīciju �ek uzska�ta Jāņu pirts. Tās 
laikā ir iespējami dažādi rituāli, kas palīdz 
a�rī�es gan fiziski, gan garīgi, vairot labklājību, 
pasargāt sevi un pat dziedinā�es. Liela nozīme ir 
pirts slo�ņām, kas palīdzēs harmonizē�es un 
uzņemt enerģiju.

4. Aplīgošana

Laiks atcerē�es visas Jāņu dziesmas un aplīgot 
savus tuvākos. Aplīgot var ne �kai cilvēkus, bet 
arī laukus, mežus un lopus. Visu, kam vēl 
labklājību, veiksmi un pār�cību. Valda uzskats, ka 
Jāņos dziedātajām dziesmām un to vārdiem 
piemīt īpašs spēks un maģija. Agrākos laikos 
ikviens savās mājās labprāt uzņēma līgotājus, 
cienāja ar sieru, alu un pieņēma to svē�bu. Pēc 
apdziedāšanas viss nega�vais no mājas �ek 
aizdzīts, tā vietā vairojot labklājību, veselību un 
veiksmi.

5. Jāņu pirts

Jāņos svētku galdā ir jāceļ apaļš siers, kas vairos 
materiālās vēr�bas. Savukārt alus vairo dzīvības 
enerģiju. Bērnus var cienāt ar iesala dzērienu, 
kas arī simbolizē dzīvības enerģiju, jo �ek taisīts 
no graudiem. Galdā l iekami arī  pīrāgi, 
plātsmaizes, zemenes un medus – �e visi ir 
dzīvības un spēka simboli. Ēdot un dzerot Jāņu 
tradicionālos cienastus, vairosies spēks, veselība 
un veiksme visam gadam.

2. Vainagu vīšana

1. Mājas pušķošana

Viena no senajām tradīcijām ir pušķot māju ar 
Jāņu zālēm un koku zariem

Jāņu vainags ir jāvij pašam. Tad tajā var ievīt 
labās domas, piemeklēt īstos ziedus, nodibināt 
saikni  ar  dabu un pal īdzēt piepi ldī�es 
kvēlākajiem sapņiem.

3. Līgo svētku ēdieni

7. Zīlēšanas �cējumi

Zīlējot Jāņu nak�, var �kt gan pie vīra, gan 
bagā�bas un visādi citādi uzlabot savu dzīvi. Ja 
Jāņu nak� ap pusnak� ska�sies ūdens glāzē caur 
gredzenu, var ieraudzīt līgavaiņa seju. Ja iet 
gulēt ar vainagu galvā, tad visi sapņi piepildīsies. 
Ja ap pusnak� bridīs pa ūdeni, būs bagā�ba. 
Jāņu nak� paparde zied zelta ziediem; kas to 
redz ziedot, tas var izteikt vienu vēlēšanos, kura 
piepildīsies. Savukārt, lai iegūtu skaistumu, Jāņu 
rītā ir jāmazgājas rasā.

6. Jāņuguns

Neatņemama Līgo svētku sastāvdaļa ir Jāņu 
u g u n s k u r s .  Ta m  v a j a d z ē t u  a t r a s � e s 
paaugs�nātā vietā, jo ir �cējums – cik tālu spīd 
uguns, �k tālu viss ir kār�bā. Jāņu uguns a�ra 
no nega�vā un atbaida ļauno. Savukārt uguns 
apspīdē�e gūst veiksmi un svē�bu.



2., 3. augusts

LĪDZ JŪLIJAM

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 savu jauno, mīlošo saimnieku gaida arī ci� kaķi!

Patversmē mītošiem dzīvniekiem nepieciešamas kaķu 
smil�s un bumbas (futbola bumbas izmērā), suņu konservi.

Paldies par atbalstu!

Lūdzam apmeklējuma laiku iepriekš saskaņot!

Kleopatra, kas iesaukta vienkārši par Kļopu. 
Uz�cas �kai tam, kurš viņu baro. Mīl klusumu un 
vientulību. Gaida savu īsto saimnieku, kam dāvāt 
savu uz�cību.

Pelēcis nevienam neuz�cas, jo �ka nodots un 
atstāts izdzīvošanai uz ielas. Runcī�s ir gados, 
meklē sev mājvietu kādā lauku sētā.

Peldētājmamma 
ir skaista, bet bailīga 

kaķenīte, kas ar saviem 
kaķēniem dzīvoja uz ielas 

līdz brīdim, kad nokļuva 
Valmieras dzīvnieku patversmē. Kaķēni �ka 
adoptē�, bet māmiņa joprojām gaida savu 

pacie�go un gādīgo saimnieku.

San� nosauca par 

San�s ir gadu vecs runcis. 

nesimetrisku kaķi. Ja vēlies sev par draugu īpašu - 
nesimetrisku runci, nāc uz Valmieras dzīvnieku 

patversmi!

Kāds patversmes viesis 

Moris ir draudzīgs kaķis. Kaķu kaujā gandrīz 
zaudējis ausi, tomēr izdzīvojis un jau pavisam 
atlabis, gaida savu jauno saimnieku.

Ja esi pārliecināts, ka 
spēsi mainīt kaķenītes nostāju, nāc iepazī�es!

Punk�ņa ir gadu veca. 
Vēl neuz�cas cilvēkam. 

Brīnums ir brīnums, tāpēc, ka bailīgs, tāpēc, ka 
par visu brīnās. Nevienam neuz�cas, jo ir 
sastapies ar cilvēka cietsirdību. Ceram, ka atradīs 
piemērotu mājvietu un atgūs uz�cību cilvēkam.

būs piemērots gan dzīvei dzīvoklī, gan laukos. Prot 
staigāt pavadā, draudzējas ar ci�em dzīvniekiem. 

Adopcijai būs pieejams no 21.06.2022.

Suns ir ļo� kus�gs, 
Čārlijs ir 4 gadus vecs. 

Roro 
ir hiperak�vs 1,5 g vecs 

nodarbībās ak�vam cilvēkam. Ar cilvēkiem un 
dzīvniekiem sa�ek labi. Dzīvoklis Roro enerģijas 

daudzumam varētu būt par šauru, vairāk 
piemērots lauku dzīvei.

suns, kas būs piemērots 
partneris sporta 

Hļopka ir suns gados, 
kas meklē mājvietu, kur 
pavadīt vecumdienas.

2022. gada jūnijs

“No vienas saknes”, 
gleznotājam, skolotājam, novadniekam 

Jānim Galzonam - 110. 
Jānis Galzons (juniors), Antra Galzone, Ma�ss Galzons, 

Miķelis Galzons.  
4. jūnijs – 16. jūlijs 

Ekspresizstāde „Leļļu istaba”       
17. maijs - 3. jūlijs

E-pasts muzejs@valmierasnovads.lv 

No 12. jūnija muzejs atvērts arī svētdienās 
no plkst. 10.00 – 15.00

Svētdien 10.00 - 15.00



Visa laba Jāņu zāle,
Ko plūc Jāņu vakarā.
Jāņu nak� zelta rasa
Katrā zāles galiņā.

 
Novēlu lus�gu līgošanu!

Tematiski pasākumi
vecmeitu/vecpuišu ballīte, 
jubileju svinēšana, komandas 
saliedēšana u.c.

«Burtnieka stāsts»
brauciens gida pavadībā

«Mīlas vilnis» kāzu svinētājiem
kruīza brauciens, fotosesija, laulības ceremonija, 
romantisks mirklis divatā

Pieteikšanās un informācija:
      29456900, 29214318
e-pasts: mademarija@gmail.com
www.facebook.com/mademarija.kruizsburtnieka

Lai lustīga un bagātīga līgošana !

IZBAUDI VASARU 
BRAUCIENĀ 
AR KUĢĪTI!

Īsa, īsa Jāņu nakts,
Par visām naksniņām.

Saldens alus, zeltains siers,
Klāt vēl jautra Līgo dziesma.

Darba laiks: 
darba dienās 10.00-18.00

                    sestdienās     10.00-14.00

T. 29443304
www.zum1.lv

 JAUNAS UN LIETOTAS 
MĒBELES, APĢĒRBI, APAVI

Tagad viss piedāvājums
Abula ielā 6, Valmierā!

Jāņa dienas rītā jānogriež 
p a p a rd e s  kāt s  p i e  p a š a s 
pamatnes, uz nogriezuma būs 
redzams kāds burts, ar to burtu 
sāksies nākamā vīra vai sievas 
vārds.  

Jāņa nak� zied paparde ar 
krāšņiem ziediem. Kas iegūst 
papardes ziedu, tas ir laimīgs, jo 
tam piepildās viss, ko viņš vēlas. 

Jāņa nak� paparde zied zelta 
ziediem, kas viņu redz ziedot, 
tas var izteikt vienu vēlēšanos, 
kura piepildīsies. 

Jāņu vakaru kaimiņienēm vajag 
runāt, tad neesot jāstrīdas visu 
gadu.

Jāņu nakts esot brīnumu nakts, 
tai piemītot īpaša burvība un 
spēks. 

Jau kopš seniem laikiem ļaudis 
runā, ka šajā nak� iespējams 
gan nākotni paredzēt, gan 
likteni ietekmēt...

Jāņiem alu darot, nedrīkst laist 
svešus cilvēkus klāt, jo tad alus 
nerūgst.

Jāņu dienas �cējumi



Fizioterapeits 
un medmāsa
uzņēmumā

1300-1800 € alga 
bruto pēc

apmācībām

Vidēji mēnesī
jāstrādā 15

maiņas

Organizēts
transports uz-no

darba dažādos
maršrutos

Veselības 
un nelaimes

gadījumu
apdrošināšana

Atpūtas un sporta 
iespējas

Sociālās garantijas
un citi labumi

Limbaži
Rūjiena
Staicele
Aloja
Dikļi
Valka 
Matīši 
Strenči 
Seda 
Zilaiskalns
Cēsis
Liepa 
u.c.

*Izmaksas apmērs bruto pēc nostrādāta gada. Darbs jāuzsāk
kādā no vakancēm ražošanā vai Tehniskajā daļā līdz 31.08.2022.

+371 2863 4343

darbs@valmiera-glass.com

valmiera-glass.com
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ATTĪSTĀMIES,  
PIEVIENOJIES ARĪ TU!
LIELĀKAIS VIDZEMES RAŽOŠANAS KOLEKTĪVS 
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA MEKLĒ PAPILDSPĒKUS

1520
VIDĒJĀ ALGA BRUTO

€

1000 €*
BONUSĀ SAŅEM







13. - 17.jūnijs

4. - 8.jūlijs

1. - 5. augusts

Meža Enerģija 
par augstākajām cenām pērk

lapu koku cirsmas un 
apaugumus visā Vidzemē.

Apmaksa darījuma brīdī.

Tālr. +371 29426258
annija@mezaenergija.lv


