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Līdzjūtības

Dažādi

Piedāvā darbu

Pārdod

Z.s. «Kalnpierbes»
iepērk

mājlopus.
Tālr. 29497789.

Abonē «Ausekli» šodien, 
lasi pēc divām darba dienām!

Abonēt ir lētāk nekā pirkt!

Abonēšanas 
periods

fiziskām 
personām pensionāriem juridiskām 

personām
1  mēnesis 7,50 € 7 € 10 €
3  mēneši 22,50 € 21 € 30 €
6  mēneši 45 € 42 € 60 €

12  mēneši 90 € 84 € 120 €
e-laikraksts 5 € mēnesī

Abonēšanas cenas 2023. gadam

Pērk SIA «LATVIJAS GAĻA»
iepērk liellopus, zirgus,

jaunlopus, aitas.
Svari. Samaksa tūlītēja.

Tālr. 28761515.

BEZ MAKSAS attīra no krūmiem laukus  
un citas aizaugušas platības

PĒRK zarus, cirsmu atlikumus,
šķeldojamo materiālu

 20206140.

AKCIJA AKCIJA AKCIJA
SIA «VIeSulIS PluS»

Limbažos, Ganību ielā 6,
tālr. 29409733

Pērkot akumulatoru 
pie mums, 
nododot veco,
saņemsiet

20% ATLAIDI.

SIA «AIBI» iepērk 
liellopus, jaunlopus,  

jērus, zirgus.
Iepērkam arī bioloģiskos lopus.

Samaksa tūlītēja.

Tālr. 20238990.

«LIGNUM LATVIJA»
Uzticama mežu iegāde.

Pērk meža īpašumus, 
cirsmas, lauksaimniecības zemes.

Tūlītēja un godīga samaksa par mežu.
Ātra un precīza novērtēšana.

Vienkāršs pārdošanas process.
Cilvēcīga sadarbība.

Pārdod mežu profesionāļiem, liec mežu savā lietā.

Tālr. 29289878.

7,50

05.01.2022.

05.12.2023.

RM2023.
Laikraksta saņēmēja vārds un uzvārds,
piegādes adrese, tālruņa numurs.

(pensionāriem – 7,00)

Esi moderns –
izveido regulāro 
maksājumu 
internetbankā, 
saņem un lasi 
laikrakstu «Auseklis» 
visu gadu!
Banka katru mēnesi norādītajā datumā 
pārskaitīs abonēšanas maksu.
Maksājuma laiku izvēlies līdz 25. datumam.
Noformēšana internetbankā bez maksas, 
bankas filiālē 3 EUR.

Pērk meža, lauksaimniecības ze-
mi. Tālr. 29386009.

Vēlos īrēt telpu birojam Limbažos. 
Platība līdz 25 m². Tālr. 25424129.
SIA «LATME Company» piedāvā 
veikt celtniecības darbus Limba-
žu novadā. Tālr. 28662580.
Ritošās daļas remonts u.c. darbi 
Umurgā. Tālr. 22013688.
Bīstamo koku zāģēšana bez pa-
cēlāja pie ēkām, vadiem. Veido 
kokaugu vainagus un stipri-
na  ar drošības sistēmām. Tālr. 
27833107.

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma.

(Ā. Elksne)
  Izsakām līdzjūtību JĀŅA PA-
RAUDZIŅA piederīgajiem.

SIA «Piemērs» kolektīvs
   

Tukša paliek lauku sēta,
Klusa paliek istabiņa.
Apklusuši tēva soļi,
Nav vairs tēva padomiņa.
  Skumju brīdī esam kopā ar 
JĀŅA PARAUDZIŅA tuviniekiem, 
viņu mūžības ceļā pavadot.

Kaimiņi

Pārdod «Toyota Auris» (2007.g., 
2,0 dīzelis, ar ķēdi, tumši pelēka, 
cena – 2650 EUR). Tālr. 26489378.
VISA VEIDA AUTOSTIKLI, to uz-
stādīšana. Plaisu, uzsitumu re-
monts. Tālr. 20000018.

Ej, māmiņ, zālē, 
ej, akmenī,

Lai trīs naktis 
pār mums lieti līst!

Sāks zaļot zāle, 
un akmens augs,

Vējš tavu vārdu vien, 
māmulīt, sauks.

(L. Briedis)

  Mūžībā aizgājis mūsu tētis
JĀNIS PARAUDZIŅŠ

(1958. 12.III–2022. 2.XII).
Atvadīšanās ceturtdien, 8. de-
cembrī, plkst. 14 Jūras ielas ka-
pos Limbažos.

Tuvinieki

Baltā putenī 
Tu ienāci pasaulē,

balts mūžs pavadīts,
un nu, baltā ziemā

rimusi Tava sirds...
  

___________________
(19________–20_________).

Atvadīšanās ______________.
Tuvinieki

SIA «AHO» aicina darbā grāmat-
vedi. Tālr. 27867433.
Būvfirma piedāvā darbu iekštelpu 
apdarē. Tālr. 25185878.
Meklējam aprūpētāju 72 gadu 
vecai, gulošai sievietei Limbažos. 
Zvanīt – 26551026.

Pārdod sausu alkšņa malku mai-
sos. Tālr. 26410245.
Pārdod skaldītu alkšņa, bērza 
malku ar piegādi. Tālr. 26676184.
Pārdod sausu skaldītu alkšņa mal-
ku maisos. Tālr. 29452963.
Pārdod sivēnus Alojā. Tālr. 
29486242.

Trūkst tavas balss,
Tik mīļas mums 
         ikkatram.
Trūkst tavu 
               čaklo roku,
Tavas siltās sirds.
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