
BŪVNIECĪBA UN RENOVĀCIJA

SANTEHNIKA UN APKURE

Tālr. 28632396
e-pasts: jukos26@inbox.lv

AUTO SAGATAVOŠANA SKATEI

Ofiss: Cēsis, Lapsu iela 23
Tālr. 29908040

ZIEMAS ATLAIDES
LOGI / DURVIS
Labas cenas un kvalitāte!
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PVC lodžijas
Ārdurvis

Iekšdurvis
Palodzes
Žalūzijas 

Konsultācija 
Uzstādīšana 
Aiļu apdare

T. 29105707

ZIMOGI
_

PIEŅEM 
SLUDINĀJUMUS

Cēsīs,

2022. gada 17. decembrī

Nr.459

Bērzainē, Kārķos,
, Raunā, Smiltenē, Jāņmuižā, Priekuļos, Vaidavā u.c. 



 Es �cu, ka katram mākonim ir zelta maliņa un ka labais 
vienmēr uzvar ļauno. Pēc vistumšākā laika atkal spīdēs saule.

 Mūsu klien�em un lasītājiem novēlam mīles�bas pilnus un 
gaišus Ziemassvētkus un lai šī tradicionālā Ziemassvētku 
dziesma  sasilda ikviena sirdi katrā mājā! Lai skan!

Ziemassvētki ir LAIKS, kad 
mēs visi cenšamies būt labāki, 
mīļāki,  dāsnāki.  Laiks, kad 
ciemojamies, apdāvinām viens 
otru, sazvanāmies ar kādu sev 
nozīmīgu cilvēku, lai pateiktu 
viņam labus vārdus vai vienkārši 
apsveiktu svētkos.

Ziemassvētki ir balts un 
............................................   gaišs laiks... mazliet satraucošs... 
mazliet pēc kanēļa, piparkūkām  smaržojošs.... Ziemassvētki, 
nenoliedzami, ir dāvanu un brīnumu laiks. Ienesīsim katrā mājā 
prieka un laimes sajūtu, bet pats galvenais šobrīd - MIERA 
SAJŪTU!

 Šobrīd it kā maino�es pasaules kār�ba, līdzi tai it kā 
maināmies arī mēs. Mainās vēr�bas. Bet, lai kā arī būtu, mūsu 
dvēseles ir dotas šajā pasaulē, lai izbaudītu MĪLESTĪBU.
Mīles�ba ir pats lielākais un augstākais gara spēks. Daudziem 
tās pietrūkst un tādēļ šobrīd no�ek tas, kas no�ek. Nav lielākas 
gudrības par to, kā vienmēr palikt īstam, mierīgam un gaišam 
un darīt to, ko pa�ešām vēlamies. Būt saskaņā ar sevi un savu 
sirdsapziņu. Mūsu dzīves pa�esais mērķis ir �ekšanās uz 
pilnību.  Tam nav vajadzīga kaudze naudas vai augs� �tuli. 
 Reizēm nemaz nevajag daudz, lai Ziemassvētku brīnums 
ienāk katra sirdī, jo šis taču ir brīnumu un cerību laiks. 
Priecāsimies par DZĪVU EGLĪTI mežā, savā dārzā, ceļmalā! 
Priecāsimies par visu dzīvo, rosinošo un skaisto! Saudzēsim 
dabu, sevi, savus mīļos ik dienu, novērtēsim dzīvi un tās nozīmi, 
jo mums katram ir savs uzdevums šajā dzīvē, savs ceļš ejams! 
Palīdzēsim �em, kuriem patlaban neklājas viegli, Jums katram 
nenoliedzami ir šādi cilvēki apkārt, draugi vai radi. Palīdzēsim 
dzīvniekiem, kuri nonākuši  grū�bās! Labais vienmēr vairo labo!

Visi dus. Nomodā

Kū�, Dāvida pilsētā.

Jēzus silītē dus.

Klusa nakts, svēta nakts!

KLUSA NAKTS, SVĒTA NAKTS

Vēl ir Jāzeps un Marija

Jēzus silītē dus,

Klusa nakts, svēta nakts!

Kristus - Glābējs ir klāt!

Mirdz mums dievišķā skaidrībā.

Jo Tu dzimis par mums!

Dieva Dēls, Tava acs

Ganiem Dievs novēl Pats

Nu ir dvēsele pes�ta,

Jo Tu dzimis par mums!

Klusa nakts, svēta nakts!

Kristus - Glābējs ir klāt!

Dzirdēt eņģeļus slavējam,
Tuvu, tālu skandinām:

/Francs Grūbers, Jozefs Mors/

MIERPILNUS  
ZIEMASSVĒTKUS!

 Lai MIERS virs Zemes un 
cilvēkiem labs prāts! 

Priecīgus Ziemassvētkus vēlam mēs, 
laikraksta „TAVA IZVĒLE” rūķi – 

Aija, Dace, Jolanta un Ilze.

14. janvārī

10. janvārim)

E-pasts muzejs@valmierasnovads.lv 

PASĀKUMI

6. janvāris - 11. februāris 
Ainas Muzes personālizstāde “Bezgalīgais pavediens”

Līdz 15. janvārim 
Ekspresizstāde “Zobens”

17. janvāris - 11. marts 
Ekspresizstāde “Ap�ekas vitrīna”

PASTĀVĪGĀ EKSPOZĪCIJA

6. janvārī plkst. 16.00 
Ainas Muzes personālizstādes “Bezgalīgais pavediens” atklāšana

27. janvārī plkst. 16.00 
saruna par teks�lmākslinieci Ainu Muzi “Dzīve un māksla,

kas iedvesmo”, sarunu vadīs mākslas zinātniece Ilona Audere

Atklātais krājums “Mājā un sētā”

Otrdien - sestdien

Ja grib daudz naudas, tad Ziemassvētku 
nak� ap baznīcu ir jāapnes melns kaķis.

Ja Ziemassvētkos snieg, būs auksts 
pavasaris.

Ziemassvētku vakarā jātur maize, sāls 
un uguns uz galda, tad nākamais gads 
būs svē�gs.

 

 

 
Ja Ziemassvētku vakarā ātri pabeigsi 
visus darbus, �e labi veiksies visu 
turpmāko gadu.

PORTRETA 
ZĪMĒJUMI 
pēc foto

D I E V K A L P O J U M I
Burtnieku ev.lut.draudzē 2022.gada decembrī

Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, 
un mēs skatījām Viņa godību.

                                                                                     (Jāņa ev.1:14a)
4.decembrī plkst. 11.00 
Adventa otrās svētdienas dievkalpojums Mācītājmuižā.

11.decembrī plkst. 11.00 
Adventa trešās svētdienas dievkalpojums Mācītājmuižā.

18.decembrī plkst. 11.00 
Adventa ceturtās svētdienas dievkalpojums Mācītājmuižā

 (tiek plānots koncerts pēc dievkalpojuma, informācija vēlāk).

24.decembrī plkst. 16.00 
Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums 
Burtnieku baznīcā.

25.decembrī plkst. 14.00 
Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums 
Bērzaines saiešanas namā.

1.janvārī plkst. 14.00 
Jaungada dievkalpojums Mācītājmuižā.

Informa�vi atbalsta laikraksts

Kaut mazliet sāp, ka gads ir atkal garām,
Un tomēr, smaidiet – Jaunais nāk!

Lai laimes daudz, lai bēdas garām steidzas,
Lai sirds ik dienā prieku atrast māk! 



(kaķu, kaķēnu un suņu) un kaķu sauso barību.

Apmeklējuma laiks darba dienās no 13.00-16.00, 
iepriekš saskaņojot.

pieklīdusi aptuveni 5 
mēnešus jauna kucīte. 
Meklē iepriekšējos vai 

jaunos saimniekus.

Bāles stacijas apkaimē 

Piko ir gadu jauns mīles�bas iemiesojums. 
Labi sadzīvo gan ar suņiem, gan kaķiem. 
Draudzīgs ar cilvēkiem un bērniem. Nebūs 
piemērots kā mājas sargs vai suns pie 
ķēdes. Paklausīgs eņģelī�s, kuru �kai mīlēt 
un lolot.

Lesija ir nepilnu gadu 
jauna, ļo� mīļa un 
paklausīga meitene. Labi 
sadzīvo ar ci�em sugas 
brāļiem. Ak�va, rotaļīga 
un ļo� labes�ga.

ir 13 gadus vecs 

terjers. Dzīves gudrs, dresēts un paklausīgs, 
kaut reizēm izliekas nedzirdam. Dievina 

nesteidzīgas pastaigas un garus braucienus 
mašīnā.

Džons 

amerikāņu Stafordšīras 

ir 6 gadus jauna suņu kundzīte. Nekas 
Pelī� neiepriecina vairāk, kā silta guļvieta 
blakus saimniekam un pilns trauciņš. Pelīte 
ir ļo� kār�ga, neprasa daudz ak�vitātes un 
būs ideāls suns kādam senioram.

Pelīte 

Kaķu māsiņas nonāca 
patversmē pēc saimnieces 
nāves un ļo� skumst pēc 
cilvēka un glās�em. Ļo� 

jaukas kaķenītes, var 
dzīvot arī privātmājā ar 

iespēju iet ārā.

Bal�ņš 
ir mājas kaķis, kurš �cis izmests uz 

ielas un ci� kaķi tam nodarījuši pāri, 
kā rezultātā zaudēta viena auss. 

Bal�ņš ir mierīgas dabas un ilgojas 
pēc mājām.

Greisa ir 
ļo� skaista, zila kažoka īpašniece. 
Gados jauna, draudzīga ar cilvēku un 
ci�em kaķiem.

Sebas�āns 
neko daudz no dzīves 

mājās neatceras, jo sen atpakaļ saimniecei 
pārvāco�es �ka izsviests uz ielas blakus 

Strenču stacijai. Tur arī palika un ar skaļiem 
saucieniem sagaidīja katru cilvēku ar cerību dabūt kādu 

saujiņu barības. Sebas�ans ir mierīgs, ļo� noskumis seniors. 
Īpašs ar to, ka viena ac�ņa ir zila, bet otra zaļa.

Pārliecinie�es, ka jūsu piederīgais redz jūsu seju, runājiet 
skaidri, lai viņš varētu jūs pilnībā saprast. Šī saruna ir ne 
�kai jūsu inicia�va, šī saruna ir par viņa saskarsmes 
grū�bām.

Atbalsts, kā jauns sākums...

Dzirdes traucējumi ietekmē ne �kai cilvēka ausis, �e bū�ski 
skar sociālās un emocionālās sfēras, kā arī kogni�vās 
funkcijas. 

Lai gan varbūt ir grū� sākt sarunu par dzirdes traucējumu ar  
jums tuvu cilvēku, it īpaši, ja viņš šaubās, jūsu atbalsts ir ļo� 
svarīgs. Tāpēc ir nozīmīgi sākt šo ceļu kopā. Mūsu dzirdes 
speciālis� var palīdzēt jums ar dažiem padomiem, kā 
iedrošināt savu piederīgo meklēt palīdzību.

Ir svarīgi būt komfortablā vidē, kas palīdzēs jūsu 
piederīgam jus�es brīvam.

Izvēlie�es ērtu vietu, bez fona trokšņiem, lai jūsu 
piederīgais pēc iespējas skaidrāk dzird jūs diskusijas laikā.

Izvēlie�es pareizo brīdi, lai atklā� izrunātos. Tādējādi, jūsu 
tuvam cilvēkam būs skaidrs, ka jūs rūpēja�es un pa�esi 
raizēja�es.

Paras� sākumā  cilvēki var  noliegt dzirdes traucējumu, un 
nevēlas lietot dzirdes aparātus. Tāpēc ir noderīgi 
apspries�es, kā tehnoloģiju a�s�bas dēļ, ir mainījušies 
dzirdes aparātu darbības principi un arī ārējais izskats.

Ar 01.02.2023 mainīsies uzņēmuma nosaukums, 
būsim SIA “Dinas Tanbergas dzirdes klīnika”

dzirde.lv

Bieži vien cilvēki ir apjukuši, kad pirmo reizi  dzirdes aparā� �ek 
pielāgo�, jo viņi vēl nezina, ko grib sagaidīt. Dzirdes aparātu 
lietošana neatjaunos dabisko dzirdi, bet ļaus jūsu piederīgam izjust 
šīs trūkstošās skaņas jaunā veidā. Stāsts nav par pilnīgu dzirdes 
atjaunošanu, bet gan jauns veids, kā nodrošināt, ka dzirdes aparātu 
lietotājs piedalās saziņā un dzīves baudīšanā.

Pieteik�es variet pa tālruni 

20306077 Rīgā.

visa mēneša garumā.  Vēlot skaistus svētkus mums visiem, 
saklausīsim savu sirdsbalsi, saju�sim savu mīļo cilvēku labās un 
gaišās domas un Jaunajā gadā iesoļosim ar s�pru garu un 
veselību!!!

Lai svētkos sadzirdētu savus mīļos skaitot dzejoļus un dziedot 
dziesmas pie eglītes, atvediet savu tuvinieku vai atnāciet paši uz 
konsultāciju mūsu dzirdes centros. 

25810010 Valmierā, 

Esošajiem un arī jaunajiem klien�em vēlamies nodot jauku 
informāciju - konsultācija pie dzirdes speciālista būs ar 50% atlaidi, 

2023.gada 3., 4. janvaris

LĪDZ JANVĀRIM

75.kab., Cēsis



LIZDA 
Valmieras novada arodorganizācija

Ziemassvētku gaišumā,
Jaunā gada mirdzumā,
Laimīte sev spēku smeļ,

Mīles�bu noturot.

Gaišus Ziemassvētkus un 
panākumiem bagātu Jauno gadu

esošajiem un pensionētajiem 
biedriem, viņu ģimenēm, 
kā arī mūsu sadarbības 

partneriem!

Lai svētkos 
gaišs prieks 
un labestība visiem 
mūsu esošajiem 
un topošajiem 
klientiem!

Nāc, māsiņ, ciemoties
Ziemassvētku vakarā:

Būs pupiņas, būs zirnīši,
Būs cūciņas šņukurīts.



IZPLATĪSIM JŪSU 
REKLĀMAS MATERIĀLUS!

Laba cena!

Sniega baltuma patiesību,
Saules mirdzumu un egles
Kluso cerību
Katrai Jaunā gada dienai!

Sniega baltuma patiesību,
Saules mirdzumu un egles
Kluso cerību
Katrai Jaunā gada dienai!

Sniega baltuma patiesību,
Saules mirdzumu un egles
Kluso cerību
Katrai Jaunā gada dienai!

 
 

Klusus un svētīgus Ziemas Saulgriežus, 

veiksmi un prieku Jaunajā gadā!

 

Ja Ziemassvētkos liels 
sniegputenis, tad vasarā 
bites ražos daudz medus.

 

Lai nākamais gads būtu 
labklājības un bagā�bas 

gads, tad Ziemassvētkos uz 
galda ir jābūt 12 dažādiem 

ēdieniem.

 

Ziemassvētkos nedrīkst 
iztērēt visu naudu, lai 

Jaunajā gadā tās netrūktu. 

Ja zaļi Ziemassvētki, tad būs 
gaidāmas baltas Lieldienas.

Lai šajā baltajā pasaulē
Ikviens savu Glābēju sameklē,
Un katram uz pleca lai enģelis

Vēs� šo atnes kā Svē�bu!...
 

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus 
kolēģiem un pacien�em!



Strādājam gan ar fiziskām, gan 
juridiskām personām. Izrakstām 

rēķinus un kvī�s.

PĀRDOD SAUSU 
ALKŠŅA MALKU

 
Piegāde Vidzemē.

Cena 5 EUR/ 40 gab.

Tālr. 29349072, 26599876

PAIPALU OLAS 
JŪSU VESELĪBAI!

PVD atļaujas numurs: O-96-15-0006
Ganāmpulka Nr.: LV0464717
Novietnes Nr.: LV1464177
Adrese: Trikātas pag., Valmieras nov.

Vairumā- 0,08 EUR/ gab.

VECGADA AKCIJA!
4 iepakojumi = 15 EUR

Maisa cena 11 EUR.

Pasū�jumu pieņemšana 
pa tālr. 28980440 

Pārdod apaļās 
skujkoku briketes, 

iepakotas maisos pa 25 
kg vienā maisā. 

Pērkot 1 t cena 360 EUR.

Pārdod māju Valmierā, 
A.Upīša 37 B. 
Cena 194 000 EUR. 
Tālr. 29416121

Pārdod lietotas vieglo 
automašīnu un busu 
vasaras  un  z iemas 
r i e p a s  n o  Vā c i j a s , 
protektora atlikums 
6mm - 11mm. 

Tālr. 26805302
Cena no 15-22 EUR. 
Dažādi izmēri. 

Pārdod sausu malku 
maisos un briketes. 

Tālr. 28490265

Pārdod sausu malku 
maisos, skaldītu, sausu 
malku un briketes ar 

piegādi. Tālr. 20010001

Pārdod kartupeļus 
Vineta, audzē� bez 

minerālmēsliem, cena 
0,60 EUR/kg. Vairumā 
lētāk. Tālr. 29349072, 

26599876

Tālr. 29580000

Pārdod pašaudzētu 
cūkgaļu ar piegādi. 

Pārdod kokskaidu 
briketes un skaldītu 
lapu koku malku pēc 

garumiem. 
Tālr. 28660097

Pārdod sausu, skaldītu 
malku ( jauktā) 60 l 
maisos. Tālr. 27723450

Pārdod sausus klucīšus, 
cena 5 EUR/ 60 l maiss. 
P i e g ā d e  Va l m i e r ā 
5 EUR. Tālr. 26672437

Pārdod kokskaidu 
briketes, granulas, 
sausu malku 40 l 

maisos, 30 cm garums. 
Tālr. 29147097

Pārdod sausu malku 
maisos un briketes ar 
piegādi. Tālr. 29452963

Pērk sudraba latus, 
papīrnaudu, karavīru 

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

senlietas. 
Tālr. 29477376

Pērk garāžu Valmierā. 
Tālr. 26512084

P ē r k  v i s a  v e i d a 
m e t ā l l ū ž ņ u s , 
nolietotas automašīnas 
un lauksaimniecības 
t e h n i k u ,  m ū s u 
transports. 
Tālr. 29542900

Pērk krūmu/ koku 
apaugumus un 

aizaugušus lauku 
īpašumus. Tūlītēja 

samaksa pie pirkuma 
līguma paraks�šanas. 

Tālr. 29578870

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 
nomaļus.
www.abrus.lv,
normunds.abrus@gmail.com,

 29127134, 29903033
tālr. 27426662,

Pērk meža,
lauksaimniecības zemi. 
Tālr. 29386009

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

 www.sweep.lv
Tālr. 29432853,

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 
izvešanu. 
Tālr. 24933362

Apstādījumu kopšana. 
Darbus veic ser�ficēts 
kokkopis – arborists. 
Tālr. 26227505

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 
veidošana.

K e r a m z ī t a  g r ī d u 
iestrāde Vidzemē un 
citviet! Pilns serviss: 
konsultācija, objekta 
apsekošana ,  tāme, 
m a t e r i ā l i ,  s a gā d e , 
instrumen�,  darbs, 
garan�ja. Līmeņojam ar 
lāzera instrumen�em. 
Keramzīts ir  viegls, 
d a b ī g s ,  e l p o j o š s , 
t e r m o i z o l ē j o š s , 
eko loģ isks ,  ķ īmisk i 
nekai�gs, ugunsdrošs, 
nav alerģisks, troksni 
absorbējošs, salizturīgs, 
mehānisk i  i ztur īgs , 
nepa�k grauzējiem u.c. 
kaitēkļiem.  
Tālr. 20233114

Veļasmašīnu, 
ledusskapju remonts. 

Tālr. 20233286

Iekštelpu remontdarbi 
privātmājās, dzīvokļos, 
pir�s u.t.t. Veicam pilnu 
servisu: demontāža, 
pārbūve,  materiālu 
sagāde, santehnika, 
elektroinstalācija, logi, 
durvis, grīdas, flīzēšana, 
a p d a re  u . c .  d a r b i . 
Strādājam Valmierā un 
aptuveni 50 km rādiusā 
ap to. Tālr. 20233114

Raivo Bobrovs, 

Ser�ficēta meža 
inventarizāciju veicēja 

pakalpojumi visā 
Latvijā. Meža 

konsultācijas. VMD 
dokumentācija. 

Cirsmu sagatavošana. 
Ies�gošana. Cirsmu 

vērtēšana – 
dastošana. 

tālr. 29864122

Tīrām akas, nojaucam 
vecas koka ēkas, 

šķūņus, klē�s u.c. 
Tālr. 28490265

Virtuves un iebūvē�e 
skapji pēc individuāla 
pasū�juma.  Uzmē -
rīšana, konsultācijas, 
u z s t ā d ī š a n a .  3 D 
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 furni-
tūru. Tālr. 29159958,
www.rsmebeles.lv

Tālr. 29924994

Sniedzam 
skursteņslauķa 

pakalpojumus un 
dodam savas 
profesionālās 

garan�jas. Strādājam 
visā Vidzemē. 

Tālr. 27880578 

Vē los  iepaz ī�es  ar 
v ī r i e �  c i e n ī j a m ā 
vecumā ap 70 gadiem. 
V ē l o s  s a p r o t o š u , 
normālu cilvēku, bez 
kai�giem ieradumiem, 
kas nepalaiž  rokas, 
n e z o g .  J ū t o s  ļ o � 
v i e n t u ļ a ,  a i z e j o t 
pensijā, vēlos draugu 
k o p ī g a  l a i k a 
pavadīšanai. 

IEPAZĪŠANĀS

Auto katalizatoru 
iepirkšana pēc 

analīzes. Vislabākā 
iepirkuma cena! 
Tālr. 27129769

PROPELLERIS
ar grupu 
PROPELLERIS

atpūtas vakars Ziemassvētku noskaņās

sestdien

17.12
Galdiņu rezervācija 
pa tālruni 28390884

Dalības maksa 5,00 eiro

kultūras namā 

PALSMANES 



6,00 EUR
4,50 EUR

IESNIEGT LĪDZ 10. JANVĀRIM

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

B ī s t a m o  k o k u 
nozāģēšana, augļu un 
c i tu  koku kopšana. 
Darbus veic kvalificē� 
arboris�. 
Tālr. 28838282 

Sniega �rīšana no 
jum�em un 
pagalmiem. 

Tālr. 29924994

A p k u r e s ,  ū d e n s -
apgādes, kanalizācijas 
ierīkošana, santehnikas 
darbi. Tālr. 26135446

Tālr. 26748235

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

Jebkura veida 
demontāžas darbi. 

Tālr. 28490265

Mēs visi esam �kai 
cilvēki. Bet vecākiem 

mēs esam dzīves jēga, 
draugiem - radinieki, 

mīļajiem - visa pasaule. 
(Rojs)

Mūsu ceļš ir �kai viens 
mirklis. Dzīvo tagad, tad 

vienkārši nebūs laika. 
(Čehova)

 

 

 

 

Nabags nav tas, kuram ir 
maz, bet tas, kurš daudz 

vēlas. (Seneka)

Katrs dzird �kai to, ko 
viņš spēj saprast. (Gēte)

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 i e t u s  ū d e ņ u 
notekcauruļu montāža 
u . t . t .  S t r ā d ā j a m 
Valmierā un aptuveni 
70 km rādiusā ap to. 
Tālr. 20233114

Veicam kapitālos un 
kosmē�skos 
remontus. 

Tālr. 26031425

SIA "Dabas Koks" 
piedāvā atbrīvot no 
kokiem un krūmiem 

aizaugušas 
lauksaimniecības 
pla�bas. Pērkam 

šķeldojamo materiālu. 
Tālr. 28677780, 

www.dabaskoks.lv

U z ņ ē m u m s  v e i c 
S A U L E S  P A N E Ļ U 
montāžu, pieslēgšanu 
sadales �klam. 
Tālr. 26521145,
 www.energijanosaules.lv

Tā kā koncerts zināmā mērā noritēs Ukrainas no�kumu zīmē, 
koncertu norises vietās būs iespējams ziedot adītas zeķes un 
cimdus Ukrainas iedzīvotājiem un brīvības cīnītājiem. 

“Ņemot vērā pasaulē izveidojušos situāciju, ko neesam 
spējīgi ietekmēt, šogad programmai esam izvēlējušies 
nosaukumu “Vakars, kad visi būs mājās”, tādējādi 
līdzpārdzīvojot par daudziem, kuri šogad ir bijuši spies� 
pamest vai fiziski zaudēt savas mājas. Ko mēs cita starpā 
varam darīt –  vienīgi �cēt labā uzvarai pār ļauno un radīt 
kopā būšanas sajūtu un likt saprast, ka atbalstām un 
atbals�sim tos, kuri cieš, būdami pilnīgi nevainīgi,” pasākuma 
ideju skaidro “Sestās Jūdzes” dziedātājs un dziesmu autors 
Agris Gedrovičs.

Jaunā koncertprogramma ietvers grupas oriģināldziesmas  
no jaunā ziemas dziesmu albuma, kurš iznāks ierobežotā 
�rāžā un būs sākotnēji pieejams �kai un vienīgi koncerta 
apmeklētājiem, kā arī visā pasaulē zināmas dziesmas no 
kris�gās mūzikas repertuāra īpašā grupas “Sestā Jūdze” 
skanējumā, kas kļuvušas par neatņemamu grupas svētku 
koncertu sastāvdaļu.

 Tuvojo�es gada �cības un cerības piepildītākajiem svētkiem, 
Latvijas �tulētākā kantrimūzikas grupa “Sestā Jūdze” dodas 
pie saviem klausītājiem Smiltenē ar  Ziemassvētku koncertu 
“Vakars, kad visi būs mājās”. Koncerts norisināsies 23. 
decembrī plkst. 19:00 Smiltenes evanģēliski luteriskajā 
baznīcā un biļetes uz to iespējams iegādā�es “Biļešu 
Paradīze” kasēs. 

“SESTĀ JŪDZE”
Akus�ski dvēseliskajā svētku koncertā “VAKARS, KAD VISI BŪS MĀJĀS”

23. decembrī plkst. 19:00 Smiltenes evanģēliski luteriskajā baznīcā

Biļetes  iespējams iegādā�es  “Biļešu Paradīze” kasēs un 
internetā: h�ps://www.bilesuparadize.lv/lv/event/122774

Grupā „Sestā Jūdze” muzicē: dziedātājs un komponists Agris 
Gedrovičs (balss, akus�skā ģitāra), Modris Miķelsons (balss, 
basģitāra), Aldis Strazdiņš (bungas), Kristaps Rullis (s�lģitāra) 
un viens no labākajiem kantrimūzikas ģitāris�em Bal�jā – 
Jānis Misiņš (ģitāras). Grupa „Sestā Jūdze” dibināta 2001. 
gadā, trīsreiz ieguvusi Latvijas mūzikas ierakstu Gada balvu, 
izdevusi vairākus mūzikas albumus, uzstājusies un godalgota 
dažādos kantrimūzikas fes�vālos Eiropā. Koncertējusi ne �kai 
Latvijā, bet arī Lietuvā, Vācijā, Lielbritānijā, Īrijā, Dānijā un 
Šveicē.



T. 29105707

ZIMOGI
_

ADR kursi 9:00 - 16:00 16.01.- 20.01.2023

9.01.-13.01.2023
30.01.- 03.02.2023

Lai gardi un bagā� Ziemassvētki!

Pieņemam pasū�jumus svētku galdam!

Sim�em cepu kukulīšus
Ziemassvētku vakarā:

Sim�em nāca ķekatnieku
Ziemassvētku vakarā.

Priecīgus Ziemassvētkus, optimismu, 
radošas ieceres un izdošanos Jaunajā gadā!


