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JUMS IR MEŽS?
VAJAG NAUDU?

ATRADĪŠU RISINĀJUMU 
TIEŠI JUMS!

Tālr. 29227712.

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

Tālr. 29491494.
anita@mezabirojs.lv

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.

PērkPārdod

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!

BEzmAkSAS konSULTāCIjA
Valmierā,

veselības centrā «Bastions»
Bastiona ielā 24.
Tālr. 28692800.

OSTEOREFLEKSOTERAPIJA:
  pret muguras lejasdaļas sāpēm,
  pret deformējošo osteoartrozi 
  gūžas un ceļu locītavās,
  pret pleca un lāpstiņas periartrītu,
  pret elkoņa epikondilītu

osteorefleksoterapeite
Dr. AIRISA IRBE

Profesora Jankovska metode
dzīves kvalitātes uzlabošanai

SIA «REA BŪVE»
saistībā ar darbības paplašināšanos 

un būvdarbu uzsākšanu 
ārpus Latvijas robežām,

piedāvājam pievienoties  
mūsu komandai

būvdarbu	 
vadītājus	

un	kvalificētus	dažādu	
celtniecības	darbu	

speciālistus	ar	pieredzi.
CV sūtīt uz e-pastu 

reabuve@inbox.lv vai 
iesniegt personiski 

Parka ielā 21, Limbažos.

Plašāka informācija 
pa tālruni +37129235568.

Pērk izcirstus mežus  
(3000 EUR/ha), cirsmas, lauk-
saimniecības zemi. Tālr. 
28282021.
Vietējais uzņēmums pērk lielas 
meža platības: izcirtumus, jaun-
audzes un briestaudzes. Augstā-
kās cenas! Tālr. 29001830.
Pērk augošus kokus mežā (cir-
smas) paši zāģējam, izvedam. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 20219102.
Pērk meža, lauksaimniecības ze-
mi. Tālr. 29386009.

mobilā lentzāģa pakalpojumi. 
Tālr. 27788255.
Elektriķa pakalpojumi. Tālr. 
27415596.
Skursteņslauķa pakalpojumi. 
Tālr. 29855288.
SIA «Dabas Koks» piedāvā atbrī-
vot no kokiem un krūmiem aiz-
augušas lauksaimniecības pla-
tības. Pērk šķeldojamo materiālu. 
Tālr. 28677780, www.dabaskoks.lv.
Lauksaimniecības uzņēmums SIA 
«Euroscape» ar 15 gadu pieredzi 
graudkopībā vēlas nomāt lauk-
saimniecībā izmantojamu zemi 
Limbažos un 30 km rādiusā ap 
Limbažiem. Iekopjam arī neap-
strādātus laukus. Slēdzam nomas 
līgumus, par samaksu vienosimies. 
Tālr. 20232363.

VISA VEIDA AUToSTIkLI, to uz-
stādīšana. Plaisu, uzsitumu re-
monts. Tālr. 20000018.
Pārdod skaldītu malku (ar piegādi). 
Tālr. 25611295.
Pārdod sausu alkšņa malku ar pie-
gādi. Tālr. 29452963.

Bērni un vecāki!
Svētdien, 8. janvārī, pl. 11.15 

katoļu baznīcā (Ceriņu ielā 1, Limbažos)

aicinām uz leļļu izrādi
«Draugi mežā»,

ko veidojusi improvizācijas  
leļļu teātra studija «ILze».

Būsiet mīļi gaidīti! Vairāk pa tālr. 28610618.

Vēl joprojām varat noformēt 

regulāro maksājumu!

Abonē un lasi laikrakstu «Auseklis» 
visos gadalaikos un 

jebkādos laikapstākļos!

Fiziskām personām

7,50 EUR  
mēnesī

Pensionāriem 

7 EUR  
mēnesī

Žurnālā Ir
l  Katrs desmitais Ukrainas 
kareivis ir sieviete. Daudzas no 
viņām jau ir kļuvušas par leģen-
dām un aktīvi reformējušas Uk-
rainas bruņoto spēku standartus 
un korporatīvo kultūru. Četras 
kareives stāsta, kāpēc izvēlējās 
cīnīties, nevis bēgt.
l  Simtiem mākslinieku parak
stījuši divas atklātas vēstules, 
kurās nosoda kultūras ministra 
noraidošo attieksmi pret pilso-
nisko iniciatīvu nodrošināt vie-
nādas tiesības visām ģimenēm.
l  Vai būs terminālis Skultē, cik 
maksās gāze nākamajā apkures 
sezonā un kā panākt klimat
neitralitātes mērķus – uz šiem 
un citiem jautājumiem intervijā 
atbild klimata un enerģētikas 
ministrs Raimonds Čudars.
l  Šonedēļ Dailes teātrī pirmiz-
rādi piedzīvos iestudējums Kur 
pazuda valsts – mēģinājums no 
cits perspektīvas palūkoties uz 
Latvijas nācijai izšķiroši svarīgo 
1939.–1940. gadu. 
l  No Latvijas Onkoloģijas 

centra aizgājuši divi vadošie 
otorinolaringologi, un tas radījis 
ūdenskrituma efektu. Arī citi 
LOC ārsti brīdina, ka iesniegs 
kolektīvo atlūgumu. 
l  Aizvadītā gada laikā bijuši 
vismaz trīs ziņojumi, ka Latvijā 
manīti Eiropas lielākie sausze-
mes zīdītāji un zālēdāji sumbri 
jeb Eiropas bizoni. Vai viņiem 
ir izredzes te izdzīvot, un vai 
sēņotājiem un ogotājiem jāsāk 
baidīties?

http://www.dabaskoks.lv

