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LOGI / DURVIS
Labas cenas un kvalitāte!

PVC lodžijas
Ārdurvis
Iekšdurvis
Palodzes
Žalūzijas 

Ofiss: Cēsis, Lapsu iela 23
Tālr. 29908040

Konsultācija 

Uzstādīšana 

Aiļu apdare
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IZPLATĪSIM 
JŪSU REKLĀMAS 

MATERIĀLUS!
Valmierā, Kocēnos, Valmiermuižā, 
Cēsīs, Rūjienā, Valkā, Smiltenē u.c.

Tālr. 29236365

sadzīves ķīmija

kancelejas 
preces

sveces

apģērbi, apavi

Veļas 
pulveris 

1,8 kg = 1EUR!
*Akcija spēkā, kamēr 

prece ir veikalā.

Tālr. 29105707KOMERCSLUDINĀJUMS 8,00 EUR
PRIVĀTSLUDINĀJUMS 6,00 EUR

Cēsīs,



3.septembrī

30.augustam)

redaktore Aija Lapiņa
Laikraksta „Tava izvēle” 

nenodarīsim otram to, ko nevēlamies, lai kāds nodara 
mums pašiem. Daudzi to nav sapratuši. 

Patlaban pasaulē norisinās dažādi no�kumi, gan 
skais�, gan ne �k skais�, un izmainīt to gaitu, kas nav 
vēlama nevienam, nav nemaz �k viegli. Manuprāt, 
�kai visi kopā ar labām domām, nodomiem mēs 
spējam daudz. Cerība uz labāku un drošāku dzīvi 
pastāv vienmēr, �kai svarīga ir arī vieta, kur 
atrodamies. Cilvēks nevar �k vienkārši pamest savu 
dzimteni, draugus, radus, reizēm pat ģimeni, arī 
darbu, lai �kai kaut kur justos komfortablāk un labāk. 
Kā rīko�es, kā ietaupīt līdzekļus, kuri jau tāpat 
lielākajai daļai cilvēku nav lieli? Atbildes joprojām nav. 
Ziema atnāks, �ciet man. Izdzīvos �kai �e, kam ir sava 
māja, mežs vai dārzs, arī labi apmaksāts darbs 
lielpilsētās. Tā nu tas ir. Daudzdzīvokļu mājās gāzes 
apkure nav samaksājama, kādi ir risinājumi? Sildī�es 
ar elektrību? Grū� pateikt!

 Vienīgais, ko varu ieteikt, neiesais�e�es nega�vos 
apziņas stāvokļos, pastāvīgi virziet savu apziņu uz 
pozi�vo no�, mēģiniet padarīt savu apkārtni gaišu un 
Dievišķu. Sen zināma pa�esība- „ko Jūs uzņemat sevī, 
par to tad arī kļūstat.” Visu uz apaļās Zemeslodes 
no�ekošo procesu vadības mehānisms atrodas Jūsu 
būtnēs. Katrā no mums ir iespēja, kas liek pašam 
pieņemt Dievišķu lēmumu vai arī iet citu ceļu. Pirmais 
un galvenais solis it visā ir no�cēt Dievišķās pasaules 
eksistencei kā tādai un vēlē�es kalpot gaismai. Dievs 
redz visu mūsu planētu kopumā un vienīgais cilvēks 
šajā Pasaulē, ko Jūs varat pāraudzināt, esat Jūs pats. 
Mainiet sevi un mainīsies visa pasaule. Pasaule  
patlaban ir uz Jaunā laika sliekšņa. Tā ir atnākusi �kpat 
neizbēgami kā Saules lēkts pēc nakts, lai cik tumša tā 
nebūtu bijusi! Vienmēr atcerie�es, ka doma ir 
materiāla un radīt tā spēj vienmēr. Cen�simies rast 
risinājumu it visā, kas ap mums no�ek, cerēsim uz 
vislabāko izdzīvošanas scenāriju, jo arī skudra, lai cik 
sīciņa arī būtu, ir mūsu sabiedrotā, tāpat arī bites, 
kuras vāc medu, apputeksnē ziediņu no zieda! Mēs visi 
esam ieradušies uz šīs brīnišķīgās Planētas Zeme kā 
viesi �kai uz mirkli, kā nospiedums uz mūžības vaiga. 
Saudzēsim sevi un savus tuvākos. Joprojām domāsim, 
lemsim, lai izdarītu savu izvēli 1.oktobrī - mums �k 
īpašajā dienā! Spriedīsim par cilvēku pēc viņa 
padarītajiem darbiem un veikumiem, par a�eksmi 
pret dzīvi un līdzcilvēkiem, tam manuprāt ir vislielākā 
nozīme šobrīd. Izturību un gaišu skatu NĀKOTNĒ!

PASAULE ESAM MĒS!
Interneta vidē kādā no 

raks�em izlasī ju kādas 
jaunietes teikto:„Kas uz 
Zemes ir svarīgāks, skudra 
vai cilvēks?” Atbildes bija 
dažādas. Es noteik� teiktu, 
ka abi. Visi ir svarīgi, un visas 
dzīvās būtnes ir īpašas. 
Mums katram ir iedota šī 
b r ī n u m a i n ā  d z ī v e . 
Cen�simies dzīvot saskaņā 
ar savu sirdsapziņu un 

Uzņēmums  SIA '' SIMAS LTD '' Latvijas �rgū 
strādā no 2000. gada

Nodarbojas ar sieviešu virsdrēbju šūšanu un 
pārdošanu,  kas paredzētas dažādām  vecuma 
grupām un gaumēm.

Piedāvājam kolekcijas lie�šķiem, spor�skiem, 
ikdienas s�liem, kā arī vakara tērpus.  Lielā 
sor�mentā piedāvājam arī virsdrēbes – jakas, 
vējjakas, lietusmēteļus, mēteļus.

Kolekcijas �ek veidotas un atjaunotas četras 
reizes gadā.

Veiksmīgai un radošai darbībai �ek veidotas 
jaunas modes līnijas, atbilstoši jaunākajām 
modes tendencēm.

Tiek veido� arī unikāli lielizmēra modeļi 
sievietēm līdz 60. izmēram, kas ir uzņēmuma 
SIMAS LTD  viena no vizītkartēm.

GAIDĀM JŪS MŪSU VEIKALĀ 
“VĒLME@ALEKS”

VALMIERA, 
Stacijas iela 19
T. + 371 26 674 781 , + 371 29 863 946

nāk māksliniecisks skaistums un ierosme”, ar lepnumu sarunu noslēdz 
A.Apsī�s un piebilst, ka lielu atbalstu saņem no Latvijas Daudzbērnu 
ģimeņu apvienības, kuru vada Elīna Treija. Šajā apvienībā ir apvienojušās 
vairākas biedrības, no kurām ak�vākās ir Daugavpilī, Latgalē un  Liepājā, 
tagad arī pievienosies Vidzemē dibinātā biedrība.

Ne visiem ir zināms, kā darbojas Latvijas Daudzbērnu ģimeņu 
apvienība, kas ir paveikts un kā veidosies sadarbība ar Vidzemes lielo 
ģimeņu biedrību, tāpēc uz sarunu �ka aicināta apvienības vadītāja Elīna 
Treija, kura labprāt sniedza atbildes uz dažiem  jautājumiem.

Gandrīz visas pašvaldības ir iesniegušas atbildes pa reģioniem, un tās ir 
apkopotas mājaslapā www.kus�ba3plus.lv. Ukrainas kara dēļ situācija 
vals� un reģionos varētu mainī�es, tāpēc augustā atkārto� sū�sim 
vēstules pašvaldībām par iespējamajām izmaiņām pabalstu sniegšanā, un 
apkopotā informācija �ks  publicēta arī medijos.

Kā apvienība vēlamies plaši pārstāvētu daudzbērnu ģimeņu �klu visā 
Latvijā, tāpēc priecājamies par jaundibināto biedrību un iespējamo 
sadarbību. Mūsu apvienības mērķis uzturēt to dzīvu, s�prināt un vairot 
iekšējo kapacitā�, redzēt vairāk jaunas ģimenes, saprast reģionālo 
ģimeņu vajadzības un ātri apkopot atbildes uz dažādiem jautājumiem. 
Formālais sadarbības modelis ir aicināt iestā�es katru daudzbērnu 
ģimeņu biedrību apvienībā un kļūt par bals�esīgu dalīborganizāciju 
kopsapulcē, kur lemj centrālos jautājumus. Mums ir svarīgi, lai ģimenes 
veiktu arī kādus pienākumus, piemēram, maksātu biedru naudu, 
brīvprā�gi piedalītos dažādos darbos u�.

Kādi ir labie darbi, kurus apvienībi ir paveikusi? 

30 gadu pastāvēšanas laikā veiksmīgs ir bijis 2018.gads, kas simtgades 
pasākumu ietvaros �ka pasludināts par “Goda ģimenes gadu”.  Nozīmīgs 
arī laika periods, kad �ka izveidota Demogrāfisko lietu padome, kuras 
darbība �ek reglamentēta MK noteikumos un kura �ek regulāri sasaukta 
kopā, lai apspriestu kri�skos demogrāfiskos rādītājus vals� un atbilstoši 
�em rīkotos. Ir izveidota sadarbības programma ar Demogrāfisko lietu 
centru bērnu audzināšanas jautājumos no bērna ieņemšanas brīža līdz 
pilngadības sasniegšanai, kas jāpilnveido sistēmiski. 

Arī pagājušais gads un šis gads ir bijis veiksmīgs svarīgās lietās, kas 
pavirzītas uz priekšu, pro�, sociālā apdrošināšana māmiņu kopšanas 
atvaļinājumā, kas dod māmiņām iespēju saņemt lielāku pensiju. Izdevās 
arī panākt, ka daudzbērnu ģimeņu studējošiem  bērniem iespēja saņemt 
s�pendiju  “Studēt gods” 160 euro apmērā.

Pērnā gada nogalē Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība ir 
nosū�jusi jaunajām pašvaldībām vēstules  par sociālo pakalpojumu 
sniegšanas atbalstu daudzbērnu ģimenēm. Vai ir saņemtas atbildes no 
pašvaldībām?

Kā veidosies sadarbība ar Vidzemes lielo ģimeņu biedrību?

Pieteikšanās �em, kas vēlas iesais��es biedrības darbībā, iepriekš 
sazino�es ar Andi Apsī� līdz 22.augustam (t.28380104).

Vals�skā līmenī jāstrādā pie 3 bērnu poli�kas - ak�vāk jārunā ar 
ģimenēm, kurās ir 1-2 bērni, jāstāsta un jāinformē, cik dāsns ir atbalsts 
daudzbērnu ģimenēm jau šobrīd vals� un pašvaldībās. Jāmaina 
stereo�pi, kas a�ur kļūt par daudzbērnu ģimenēm, jāizprot 
demogrāfiskās krīzes problēmu Latvijā. Pamatā daudzbērnu ģimenēm 
finansiālais minimums �ek nodrošināts, taču vairāk nepieciešams 
emocionālais atbalsts un sociālie pakalpojumi.

Aicinu ak�vi uzrunāt visus, kas var s�prināt, atbals�t un ieklausī�es, 
redzēt, kas no�ek blakus, un ar  atvērtu sirdi palīdzēt! 

Ceram, ka Vidzemes lielo ģimeņu biedrībai izdosies sasniegt visus 
mērķus un iecerētos uzdevumus, un tā ar lielu ģimeņu skaitu pievienosies 
apvienībai un būs ak�vs dalībnieks mūsu �klā!

Ir iesniegta prasība reģionos atbals�t bērnu kopšanas atvaļinājumā 
ieviesto obligātā otrā vecāka kvotu (Latvijā tēviem  �e ir 2 mēneši) - 
palielināt atvaļinājumu par vienu mēnesi, to iesaka darīt arī ES, un tā ir 
atbalstāma lieta. Jo, kur tēvi ak�vāki un vairāk iesaistās bērnu 
audzināšanā, tur kuplākas ģimenes.

Kādi būtu novēlējumi un aicinājumi �em, kas nav lielo ģimeņu 
statusā?

Sagatavoja Inga Vanaga-Cirša

Vidzemes lielo ģimeņu biedrības pārstāve 

Vidzemes 
lielo ģimeņu 
biedrība aicina 
pievieno�es!

 Tieko�es ar biedrības dibinātāju un vadītāju Andi Apsī�, kuram ģimenē 
aug 8 bērni, sarunā viņš atklāj, kāpēc radās nepieciešamība dibināt 
biedrību. Pirmkārt, vairumā pašvaldību ir izveidojies sociāli nega�vs 
stereo�ps par ģimenēm, kurās ir 3 un vairāk bērnu. Lielās ģimenes ir 
pabērna lomā, tāpēc nepieciešama  juridiska forma, lai veidotu sociālo 
atbalsta poli�ku ne �kai trūcīgo, maznodrošināto iedzīvotāju vajadzību 
apmierināšanai, bet arī daudzbērnu ģimenēm. Lielo ģimeņu vecāki 
ikdienā lielāko�es ir ļo� noslogo� un tāpēc atdalīt brīvo laiku sabiedriskai 
darbībai ir sarežģī�, tomēr, lai mainītu esošo situāciju, kādam jāapvieno 
līdzīgi domājošos. 

Ģimenēm vajadzētu ak�vi iesais��es savās pašvaldībās, lai veicinātu 
labvēlīgus apstākļus bērnu audzināšanai, būt sociāli atbildīgām un 
pārstāvēt savus reģionus, kā arī veidot kopējo labumu grozu, uzrunājot 
uzņēmējus, kas grib redzēt ar lielām un s�prām ģimenēm bagātu vals�, 
iesaisto�es ar vienreizēju vai regulāru atbalstu.

Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam 
nodomam zem debess ir sava stunda. Jaunizveidotās Vidzemes lielo 
ģimeņu biedrības vadītājs Andis Apsī�s aicina uz atklāšanas �kšanos 
25.augustā pl.13.00-15.00 Ģimenes kafejnīcā “Vīnkalnu pils māja” 
Valmieras pilsdrupu teritorijā, kur no�ks jauno biedru uzņemšana un 
informa�vs reģionālais seminārs ar Latvijas daudzbērnu ģimeņu 
apvienības vadītājas Elīnas Treijas dalību. 

 “Mūsu vals� veido s�pras ģimenes”- frāze, ko dzirdam valsts 
amatpersonu intervijās, sarunās un svētku uzrunās. Lai veidotos šādas 
s�pras ģimenes, vajadzīgs atbalsts no pašas valsts - ieraudzīt, sadzirdēt un 
sniegt nepieciešamo palīdzību īpaši lielajām ģimenēm. Tāpēc īstajā laikā 
un noteiktā vietā �ek īstenots kāds labs nodoms - dibināt Vidzemes lielo 
ģimeņu biedrību. Lēmums par biedrības dibināšanu �ek pieņemts 
2022.gada 11.maijā, un pēc mēneša 19.jūlijā jau oficiāli tas ir aps�prināts. 

Otrkārt, valsts nacionālās drošības vīzija, kurā ģimene ir sabiedrības 
balsts, mudināja apvienot spēkus plašāk Vidzemes reģionā.

A.Apsī�s skaidro, ka šobrīd ir trīs svarīgākās vajadzības, kuras biedrība 
vēlas ak�vizēt vietējās pašvaldībās - prioritāri paredzēt dzīvojamo pla�bu 
ne �kai jaunajiem speciālis�em un sociālā riska grupām, bet arī lielajām 
ģimenēm. Bieži daudzbērnu ģimenes �ek pamanītas �kai krīzes brīžos.

Vidzemes lielo ģimeņu biedrībai ir izveidots skaists logo, kā iniciatore ir 
daudzbērnu ģimenes mamma Ilze Medne. ”Prieks, ka no pašām ģimenēm 

Treškārt, svarīgi ir atbalsta rīki degvielas izmaksu kompensācijai, kā arī 
lielāku  transporta līdzekļu iegādei, sedzot daļu no izmaksām.

Andis Apsī�s ir arī Universum mūzikas un māksla vidusskolas direktors 
un, kā zināms, šajā skolā �ek domāts par to, kā palīdzēt �eši lielajām 
ģimenēm. Ir izveido� sociālās palīdzības veikali Vidzemē, kā arī �ek 
individuāli izska�� iesniegumi no katras ģimenes, lai saņemtu labu 
izglī�bu un mērķ�ecīgi sagatavotu bērnus patstāvīgai dzīvei. Skolas 
struktūra sakārtota tā, lai ģimenē visi bērni varētu mācī�es vienā vietā no 
bērnudārza līdz vidusskolai. Skolā ir iespējams apgūt mūziku un mākslu, 
pēc stundām sagatavot mājasdarbus, lai tas nebūtu jādara mājās, �ek 
nodrošināts transports dažādiem pasākumiem. Kā saka pats skolas 
direktors un arī lielas ģimenes tēvs: “Lai  vecāks mazāk nopūšas, ka viņam 
ir liela ģimene, lai vairāk priecīgs un iedrošināts, ka skola ir kā sadarbības 
partneris.” 

Nepieciešamas atlaides ikdienas pirkumiem, komunālajiem 
pakalpojumiem, izglī�bai, kultūras un izklaides pasākumiem. Goda 
ģimeņu karte 3+ jau daļēji ir izlauzusi ceļu, taču arī pašvaldībām jākļūst par 
stabiliem un uz�camiem sadarbības partneriem lielajām ģimenēm.



5., 6. septembris

LĪDZ SEPTEMBRIM

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 

Valmieras dzīvnieku 
līdz brīdim, kad nokļuva 

patversmē. Kaķēni �ka adoptē�, bet māmiņa 
joprojām gaida savu pacie�go un gādīgo 

saimnieku.

kaķēniem dzīvoja uz ielas 

San�s ir gadu vecs runcis. 
Kāds patversmes viesis 

San� nosauca par 
nesimetrisku kaķi. 

Ja vēlies sev par draugu īpašu - nesimetrisku 
runci, nāc uz Valmieras dzīvnieku patversmi!

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

Punk�ņa ir gadu veca. 

Ja esi pārliecināts, ka 
spēsi mainīt kaķenītes 

nostāju, nāc iepazī�es!

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.

Kaķenīte Mimī - ļo� 
maigas dabas, mīļa, 

komunikabla. Aptuveni 
gadu veca.

Runcī�s Saimons - ļo� 
draudzīgs ar cilvēkiem, 
labprātāk būtu vienīgais 
kaķis. Īpaša pazīme - 
trūkst viena pakaļkāja, 
bet dzīves kvalitā� tas 
neietekmē. Aptuveni 5 
gadus vecs.

Lācī�s ir kār�gs seniors 
un būtu ļo� laimīgs savas 

vecumdienas pavadīt 
kopā ar cilvēku.

Mājas meklē arī Tobis. 
Rudais, pūkainais skaistulis 
ir ļo� gudrs, paklausīgs, 
3 gadus jauns puika. Labi sadzīvo ar ci�em 
dzīvniekiem un cilvēkiem, bet būs ļo� uz�cīgs 
savam saimniekam.

2022. gada augusts

E-pasts muzejs@valmierasnovads.lv 

Svētdien 10.00 - 15.00

Augustā muzejs atvērts 
arī svētdienās no plkst. 10.00 – 15.00

 Gleznu izstāde “Sabotāža II” 
mākslinieks Klāvs Loris    

22. jūlijs - 3. septembris

Ekspresizstāde “Vēstules no frontes”     
9. augusts - 17. septembris

Atklātais krājums “Mājā un sētā”       
patstāvīgi

Informa�vi atbalsta laikraksts



Valmiera, Stacijas iela 11, 3.st., 14. kab., tālr. 25810010
Rīga, Čaka iela 78, tālr. 20306077

www.dzirde.lv
konsultacija@dzirde.lv

Modernās tehnoloģijas dzirdes aparātos

Dzirdes aparā� ir mazas elektroniskas ierīces, ar kuru palīdzību 
var novērst dažādu veidu un pakāpju dzirdes traucējumus. 

Dzirdes aparā� sniedz daudz iespējas, lai zaudētās skaņas 
padarītu atkal dzirdamas. Tie var uzsvērt skaņas, kas nāk no 
noteik�em virzieniem un avo�em, atšķirt dažādus skaņu 
veidus, kā arī samazināt troksni, pēc nepieciešamības. To visu 
automā�ski veic dzirdes aparāts, kas atpazīst un pielāgojas 
situācijām, kurās atrodas lietotājs.

Jaunākie dzirdes aparā� ir savienojami arī ar viedtālruņiem, 
televizoriem un citām ierīcēm, a�ecīgi nodrošinot arī brīvroku 
zvanus. Atkārto� uzlādējamie dzirdes aparā� padara lietošanu 
vēl bezrūpīgāku.

Dzirdes aparātu veidi ir izstrādā� tā, lai �e būtu ēr� lietojami 

Mūsu dzirdes centrs piedāvā dažādass novatoriskas dzirdes 
a p a rā t u  te h n o l o ģ i j a s  a r  d a žā d ā m  f u n kc i j ā m  u n 
tehnoloģiskiem līmeņiem, personām ar vieglu, mērenu vai 
smagu dzirdes zudumu.

ikdienā un palīdzētu klien�em  no jauna atklāt skaņas 
skaistumu.

Mūsu piedāvā�e dzirdes aparā� ir īpaši izstrādā�, lai atbals�tu 
cilvēkus ar dzirdes traucējumiem un padarītu viņu ikdienu 
brīvāku un komfortāku. Jāievēro tas, kas mūsdienās maģiskais 
vārdu savienojums - modernās tehnoloģijas �ek lietots daudz 
un visur, arī dzirdes aparūpes jomā. Šīs tehnoloģijas darbosies 
�kai tad, ja dzirdes speciālists ar savu kompetenci un pieredzi 
piemeklēs pareizo dzirdes aparātu tehnoloģiju. Tāpēc vienmēr 
aicinām vispirms savus klientus izmēģināt dzirdes aparātus, 
pat vairākas reizes un vairākos tehnoloģiju līmeņos, ja tas ir 
nepieciešams, lai nonāktu pie pareizā risinājuma!

Laba dzirde ir cieši sais�ta ar labsajūtu un ievērojami uzlabo 
fiziskās, kogni�vās, emocionālās un sociālās spējas.

Balsto�es uz pieredzi, varam droši teikt, ka mūsu dzirdes 
aparā�, nodrošina nepārspējamu dzirdes pieredzi, dabisku 
skaņu un izcilu runas izpratni.

PIEŅEM SLUDINĀJUMUS

Tel.Nr.: 26138932                  VALMIERA



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

KOMERCSLUDINĀJUMS 8,00 EUR
PRIVĀTSLUDINĀJUMS 6,00 EUR

Tālr. 29105707

2022.gada 21.augustā Salacas upē pie Vecates �lta no�ks 

AIRĒŠANAS SACENSĪBAS SALACAS MAUCIENS AIRĒŠANAS SACENSĪBAS SALACAS MAUCIENS AIRĒŠANAS SACENSĪBAS SALACAS MAUCIENS 
un vienlaicīgi airēšanas šova nobrauciens 

Pasākumu organizē biedrība Burtnieku Makšķerēšanas un 
tūrisma skola sadarbībā ar biedrību Salacas mauciens 

h�p://www.mauciens.fr)/

Atbalsta Valmieras novada pašvaldība.
Kontak�nformācija sporta pasākumam  29263907 (Māris)
Kontakinformācija šova nobraucienam  29456900 (Ojārs)

SALACAS PĒRLE.SALACAS PĒRLE.SALACAS PĒRLE.

Airēšanas sacensības Salacas Mauciens
maršruts Vecate- Salacgrīva, kur startē kanoe, smailes, kajaki; 
starts pie Vecates �lta plkst. 21.00,
gumijas laivas, starts pie Staiceles aizsprosta Staicelē pirmdien 
22.augustā plkst. 02.00 nak�.

Šova nobrauciens Vecate- Mazsalaca
visiem gribētājiem ar jebkura �pa laivām un peldlīdzekļiem 
plkst 21.00 no Vecates �lta. Šova dalībnieku sagaidīšana un 
apbalvošana Mazsalacā pie Salacas �lta no plkst. 22.00.

Apbalvos atrak�vākos dalībniekus un interesantākos laivu 
noformējumus.



Pārdod VW Passat B7 
2011.g., 2,0 TDI, labā 
tehniskā  un v izuā lā 
stāvoklī. Cena 5500 EUR. 
Tālr. 26133930

2 Pārdod zemi 1707 m
Valkā, Valdemāra ielā 10. 

2Cena 3,90 EUR/m . 
Tālr. 20011868

Pārdod nelielu  māju 
Rūjienā. Zeme 2 ha, 
s a i m n i e c ī b a s  ē k a , 
šķūnis. Tālr. 26374594

D ā r z n i e c e  p ā r d o d 
ziemciešu puķu stādus 
u n  l a b p r ā t  s n i e g s 
padomus dārza dizainā. 
Tālr. 29747514

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

Pārdod bez starpniekiem 
sijātu, �ru melnzemi, 
kūdru,  s i jātu gran�, 
šķembas. Tālr. 24205980

Pārdod sausu malku 
maisos un briketes. 

Tālr. 28490265

Pārdod skaldītu malku 
un briketes ar piegādi. 

Tālr. 20010001

P ā r d o d  s a u s u s 
kur ināmos  k luc īšus 
maisos. Nodrošinām 
piegādi. Tālr. 24427877

Pārdod skaldītu alkšņa 
malku ar piegādi. 
Tālr. 29621474 

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

Tālr. 29924994

Tālr. 29477376

Pērk sudraba latus, 
papīrnaudu, karavīru 

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

senlietas. 

Kolekcionārs labprāt 
i e g ā d ā s i e s  j u m s 
piederošus sekojošus 
priekšmetus: monētas, 
p a p ī r n a u d u , 
obligācijas, vekseļus, 
vērtspapīrus, monētu 
kolekcijas. Interesē arī 
c i t a s  s e n a s  l i e t a s - 
o r d e ņ i ,  n o z ī m ī t e s , 
porcelāna figūriņas, 
vāzes, trauki, keramika, 
gleznas. Aizbraukšu pie 
jums un nonāksim pie 
� e š i  j u m s  i zd e v ī ga 
darījuma. 
Tālr. 23777135

Auto katalizatoru 
iepirkšana pēc analīzes. 

Vislabākā iepirkuma 
cena! Tālr. 27129769

Ģimene vēlas iegādā�es 
1 vai 2- istabu dzīvokli 
C ē s ī s .  Va r  b ū t  a r ī 
neremontēts, izska�sim 
visus piedāvājumus, kā 
arī iespējams aprūpēt 
vientuļu ci lvēku, ar 
iespēju vēlāk atpirkt 
dzīvokli. Droši zvaniet 
un būsim priecīgi par 
jebkādu piedāvājumu! 
Tālr. 29786021 

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 teh-
niku, mūsu transports. 
Tālr. 29542900

P ē r k  m e ž a , 
lauksaimniecības zemi. 
Tālr. 29386009

Pērk garāžu Valmierā. 
Tālr. 26512084

Pērk garāžu Valmierā. 
Tālr. 29456204

Pērk meža īpašumus, 
izcirtumus, jaunaudzes. 
Vidzemē. 
Tālr. 26274464 

SIA “MG3” pērk krūmu 
un koku apaugumus: 
p ļ avā s ,  m e ž m a l ā s , 
grāvjos. Pērkam malku, 
zarus un kokzāģētavu 
n o m a ļ u s . 
www.abrus.lv,
normunds.abrus@gmail.com, 
tālr. 27426662,
29127134

Meklējam atslēdznieku 
-me�nātāju uz pastā-
vīgo darba vietu.
Pieredze vismaz 3 gadi. 
Darba alga neto 2500 
EUR. 
SIA „LatFin Group“, 
reģ. nr. 40103473970. 
Tālr. 25772210

Darba iespējas Beļģijā, 
caur oficiālām Beļģijas 
darba aģentūrām. Alga: 
2 3 0 0  E U R .  K e i t a 
Kalniņa. Tālr. 29755863 

Pieņemam pasū�jumus 
i e k šte l p u  re m o nt -
darbiem uz z iemas 
sezonu privātmājās, 
dzīvokļos, pir�s u.t.t. 
Veicam pilnu servisu: 
demontāža, pārbūve, 
santehnika, elektro-
instalācija, logi, durvis, 
g r ī d a s ,  fl ī z ē š a n a , 
apdare u.c. Strādājam 
Valmierā un aptuveni 
50 km rādiusā ap to. 
Tālr. 20233114

S i l � n ā m  m ā j a s  a r 
ekova�, granulām un 
termoputām. 
Tālr. 26748235 

Ser�ficēta meža 
inventarizāciju veicēja 

pakalpojumi visā 
Latvijā. Meža 

konsultācijas. VMD 
dokumentācija. 

Cirsmu sagatavošana. 
Ies�gošana. Cirsmu 

vērtēšana- dastošana. 

tālr. 29864122 
Raivo Bobrovs, 

Strādājam gan ar fiziskām, 
gan juridiskām personām. 

Izrakstām rēķinus un kvī�s.

Piedāvājam 
dažādu veidu kravu 

pārvadājumus, 
varam aizvest visa veida 

mantas, mēbeles, 
celtniecības materiālus 
un tamlīdzīgas lietas. Ir 

āķis piekabei. Var 
palīdzēt ar iekraušanu. 

Strādājam nedēļas 
nogalēs. Tel. 25105095

Vēlos nopirkt 
zāles pļāvēja traktoriņu 

vai raideri. 
Var būt remontējams. 

Tālr. 25389326

Tālr. 20305581

Pērku MTZ 80-82 

Fotogalerija 
www.307.lv/5633

vai T 25, ar vai bez 
defek�em. Izska�šu 
visus piedāvājumus. 

Mazum�rdzniecības pār�kas 
veikals Elvi - "Plācis", Straupes pagastā 

Darba alga: no 700 EUR, iespēja 
saņemt papildus atalgojumu 
(prēmijas)

Darba pienākumi:
Darbs ar kases aparātu un klientu 
apkalpošana, preču pieņemšana 
un kārtošana.

SIA “LEO”, reģ. nr.49503001285
e-pasts: gr.leo@inbox.lv

Tālr. 26404073

AICINA DARBĀ 
PĀRDEVĒJU - KASIERI

21.augustā no�ks 
SUŅU SPORTA 
SACENSĪBAS

plkst. 11.00, 

reģistrācija 
no plkst. 10.00

Firma meklē 
pašnodarbinātu 

personu reklāmas 
materiālu izpla�šanai. 

Tālr. 29219757

MAINA

Maina ērtu 2-istabu 
dzīvokli Valmiermuižā 

(liela lodžija, plaša 
lauku virtuve) pret 1-

istabas dzīvokli ar 
piemaksu Valmierā vai 

tās tuvumā- Kocēni, 
Mūrmuiža, Cempi, 

Brenguļi u.c. Var būt 
arī  ar malkas apkuri. 

Tālr. 29219757

PVC, alumīnija, metāla, 
koka logu un durvju 
demontāža, montāža. 
Namdara darbi. 
Tālr. 25656503



B r u ģē š a n a s  d a r b i , 
pamatu si l�nāšana, 
sētas uzstādīšana. 
Tālr. 24834432

Ja esi gatavs palīdzēt 
trūcīgai pensionāru 

ģimenei, kura ir 
palikusi bez 

dzīvesvietas un ceļ 
māju- vasarnīcu, lūdzu 

ziedot dažādus 
materiālus būvniecībai. 

Redakcijas tālr. 
29219757

Piedāvāju dzīvesvietu 
laukos. Tālr. 26479066

Pensionāru viesu nams 
G u l b e n e s  n o v a d ā 
piedāvā dz īvošanu 
s t a i g ā j o š i e m 
pensionāriem. Cena no 
360 EUR/ mēnesī, kopā 
būs jautrāk, savādāk. 
Tālr. 29128562

 www.rsmebeles.lv

Virtuves un iebūvē�e 
skapji pēc individuāla 
pasū�juma.

Tālr. 29159958,

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, 
m a t e r i ā l u s  u n 
furnitūru. 

Tālr. 29924994

Sniedzam 
skursteņslauķa 

pakalpojumus un 
dodam savas 
profesionālās 

garan�jas. Strādājam 
visā Vidzemē. 

Ser�ficēta skursteņ-
slauķa pakalpojumi. 
Apkures ierīču �rīšana, 
remonts, apsekošana, 
aktu sastādīšana un 
konsultācijas. 
Tālr. 29432853,
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 
veidņiem,  tehniku, 
i n s t r u m e n � e m  u n 
materiāliem.

Tālr. 20233114

Apsekosim, iztāmēsim, 
izpildīsim. Strādājam 
Valmierā un 70 km 
rādiusā ap to. 

Veļasmašīnu, 
ledusskapju remonts. 

Tālr. 20233286 

Augļu koku kopšana. 
Tālr. 26227505

Bīstamo koku zāģēšana 
bez pacēlāja pie ēkām, 
vadiem; veido kokaugu 
vainagus un s�prina ar 
drošības sistēmām. 
Tālr. 27833107

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

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

V e i c  v i s a  v e i d a 
e l e k t r o n i k a s  u n 
s a d z ī v e s  t e h n i k a s 
bezmaksas izvešanu. 
Tālr. 24933362

Jebkura veida 
demontāžas darbi. 

Tālr. 28490265

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

I z b ū v ē s i m  ā r a 
k a n a l i z ā c i j u : 
hermē�sks biezsienu 
sep�ķis; infiltrācijas 
l a u ks  a r  i z t u r ī gā m 
biezsienu caurulēm; oļi 
a p  i n fi l t r ā c i j a s 
caurulēm; pārklājums 
ar biezu ģeoteks�lu. 
Mūsu darbs, materiāli, 
sagāde, traktortehnika, 
i n s t r u m e n � , 
aprīkojums. Strādājam 
Ziemeļvidzemē. 
Tālr. 20233114

Tālr. 20051484 

P i e d ā v ā j u  m ī k s t o 
mēbeļu  un paklā ju 
ķīmisko �rīšanu. 

Tālr. 26031425

Veicam kapitālos un 

k o s m ē � s k o s 

remontus. 

M a l k a s  k a t l u 

u z s t ā d ī š a n a , 

ū d e n s a p g ā d e s , 

s a n t e h n i k a s , 

kanalizācijas montāža. 

Tālr. 26135446

Laiks, kas pavadīts kopā ar 
kaķiem, nekad nav izniekots 

vel�. (Zigmunds Freids)

Suņi atceras sejas, kaķi 
atceras vietas. 

(Angļu sakāmvārds)

Suņi mūsos redz dievus, zirgi – 
biedrus, bet kaķi – padotos. 

(Nezināms autors)

Ja kaķis tev pieķersies, viņš 
vienmēr būs tavs draugs, bet 

nekad tavs vergs… 
(Teofils Gotjē)

Suņiem ir saimnieki. Kaķiem – 
apkalpojošais personāls. 
(Bilbo Baginss, Hobits)

Kaķi nejautā, viņi vienkārši 
ņem visu, kas �em 

nepieciešams. (Gār�lds)

6,00 EUR
4,50 EUR

IESNIEGT LĪDZ 30. AUGUSTAM



ADR kursi 12.- 16. septembris 10:00 

5.- 9. septembris
26.- 30. septembris

23

30.08.2022.


