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ZIEMAS RIEPAS ZIEMAS RIEPAS
SIA «VIeSulIS PluS»

limbažos, Ganību ielā 6, tālr. 29409733

Ziemas un M+S riepas
  jaunas, atjaunotas, lietotas.
  lielākā riepu izvēle Vidzemē  (4000 gab.);
  lietie un dzelzs diski.

Pērkot riepas pie mums, 
montāža-balansēšana bez maksas.

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!

Krodziņš  
«Raganas ķēķis»
Krimuldas pag., Raganā,

aicina darbā
l  trauku mazgātāju;
l  kasieri-pārdevēju.

Kontakttālrunis: 29117021
CV sūtīt uz e-pastu

raganaskekis@balticom.lv.

«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.

21. novembrī plkst. 14
Limbažu novada domes

administratīvās ēkas lielajā zālē

Limbažu pensionāru biedrības
biedru sanāksme.

Tiksimies ar kādreizējo limbažnieci, tagad
LU Akadēmiskās bibliotēkas direktori Ventu Koceri

un laikraksta «Auseklis» žurnālistiem.

Limbažu pensionāru biedrības valde

Alojas pasta nodaļa aicina darbā
pastnieku/-ci automobiļa vadītāju

(ar savu personīgo auto) 
Piedāvājam:
	 	l  darba algu 580–660 EUR (bruto) + 
    algas mainīgo daļu;
	 	l  degvielas atmaksu;
	 	l  amortizācijas izmaksu kompensāciju;
	 	l  obligātās veselības pārbaudes atmaksu;
	 	l  veselības apdrošināšanas polisi 
    pēc nostrādātiem sešiem mēnešiem.

 Raksti vai zvani: cv@pasts.lv, 25700006.

Dažādi

Pārdod

Skaistumkopšanas
salonā Umurgā

n  izīrē manikīra, pedikīra 
  darba vietu,

kontakttālr. 26480321;
n  klientus pieņem 
  kosmētiķe linda,

iepriekš pieteikties 
pa tālr. 22413265;

n  friziera pakalpojumus 
sniedz pēc pieraksta 

pa tālr. 26450333.

Friziere atbrauks pie jums uz mā-
jām. Tālr. 29634268.
Izgriež zarus ābelēm. Tālr. 
26746405.
Bīstamo koku zāģēšana bez pa-
cēlāja pie ēkām, vadiem. Veido 
kokaugu vainagus un stipri-
na  ar drošības sistēmām. Tālr. 
27833107.
elektriķa pakalpojumi. Tālr. 
27415596.

Z.s. «Straumēni» pārdos KARPAS 
18. novembrī 9.30 Salacgrīvas tir-
gū, 11.00 Ainažos, 12.00 Staicelē, 
12.40 Alojā, 13.10 Puikulē, 13.40 
Pociemā. Tālr. 26343129.
Pārdod remontējamu vienistabas 
dzīvokli Limbažos (Sporta ielā 10). 
Tālr. 25924510.
Limbažos  steidzami pārdod  lētu 
vienistabas dzīvokli ar malkas ap-
kuri. Tālr. 29105428.
Pārdod māju Valmierā, A. Upīša 
ielā 37B. Cena – 194 000 EUR. 
Tālr. 29416121.
Pārdod siltumnīcu. Tālr. 26211050.
Pārdod metāla jumtus un notek-
sistēmas no ražotāja. Cena no 
7,50 EUR/m². Tālr. 28653076.
VISA VeIDA AuTOSTIKlI, TO 
uZSTĀDĪŠANA. Plaisu, iesitumu 
remonts. Tālr. 20000018.
Pārdod granti, smilti, melnzemi. 
Varam piegādāt. Tālr. 26524671.
Pārdod dažādus zāģmateriālus. 
Iespējama piegāde. Tālr. 26524671.
Pārdod dažāda veida briketes ar 
piegādi. Tālr. 26181146.
Pārdod 1 m un skaldītu malku ar 
piegādi. Tālr. 26181146.
Pārdod 1 m lapkoku malku ar pie-
gādi. Tālr. 29465406.
Pārdod 3 m lapkoku malku ar pie-
gādi. Tālr. 29147097.
Pārdod skaldītu malku. Tālr. 
29197566.
Pārdod skaldītu malku ar piegādi. 
Tālr. 25611295.
Pārdod sausu malku, ir arī maisos. 
Tālr. 29197566.
Pārdod sausu alkšņa malku mai-
sos. Tālr. 26410245.
Pārdod sausu skaldītu malku mai-
sos ar piegādi. Tālr. 29621474.
Jauki kucēni meklē mīļus saim-
niekus. Tālr. 26497822.

Meklējam aprūpētāju 72 gadu 
vecai, gulošai sievietei Limbažos. 
Zvanīt – 26551026.

Sertificēts taksators 
profesionāli izgatavos 

inventarizācijas lietu jūsu mežam! 
Cena 60 euR!

Piedāvājam arī:
l  mežaudzes novērtēšanu;
l  cirsmu dokumentācijas sagatavošanu;
l  īpašuma robežu, kupicu ierīkošanu un 
  atjaunošanu;
l  bezmaksas konsultācijas.

Tālr. 29001830. 
Strādājam visā latvijā!

ç  pērk apaļkokus, 
  cirsmas, meža īpašumus;
ç  mežizstrāde;
ç  mežsaimniecība;
ç  kokmateriālu transports.

Tālr. 29491494.
anita@mezabirojs.lv

JUMS IR MEŽS?
VAJAG NAUDU?

ATRADĪŠU RISINĀJUMU 
TIEŠI JUMS!

Tālr. 29227712.

SIA «AIBI» iepērk 
liellopus, jaunlopus,  

jērus, zirgus.
Iepērkam arī bioloģiskos lopus.

Samaksa tūlītēja.

Tālr. 20238990.

Z.s. «Kalnpierbes»
iepērk

mājlopus.
Tālr. 29497789.

SIA «Lauku Miesnieks»
iepērk mājlopus.

Augstas cenas. Samaksa tūlītēja. Svari.
Tālr. 20207132.

Pērk

SIA «LATVIJAS GAĻA»
iepērk liellopus, zirgus,

jaunlopus, aitas.
Svari. Samaksa tūlītēja.

Tālr. 28761515.

Pērk vecos, nevajadzīgos auto. 
Auto evakuācija. Tālr. 29510510.
Pērk izcirstus mežus  
(3000 euR/ha). Tālr. 28282021. 
Latvijas investīciju fonds pērk par 
augstām cenām meža īpašumus. 
Tālr. 26411450.
Vietējais uzņēmums pērk lielas me-
ža platības: izcirtumus, jaunau-
dzes un briestaudzes. Augstākās 
cenas! Tālr. 29001830.
Par augstākajām cenām pērk cir-
smas un mežus. Izstrādājam un 
atjaunojam. Tālr. 26400185.

Bīriņu Pils restorāns
ir izpelnījies klientu atzinību 
un pieprasījums aug, tāpēc 

aicinām restorāna komandai 
piebiedroties vēl vienu 

pavâru.
l  Pieejams dzīvoklis, ja nepieciešams,
l  konkurētspējīga samaksa.

Ar prieku gaidīsim jaunā kolēģa 
pieteikumu – tālr. 29416661 vai 

solvita@birinupils.lv

Ieeja bez maksas


