
Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, 
Lielvārdes novadā, Salaspilī un citur
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 Kravu pārvadājumi
    Krāvēju pakalpojumi
    Pārcelšanās pakalpojumi
    Mēbeļu montāža, demontāža
   Piegāde no veikaliem pa Latviju
    Pensionāriem atlaides
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UZŅĒMUMS AR PIEREDZI 
AUTO TIRDZNIECĪBĀ IEPĒRK 

LIETOTAS AUTOMAŠĪNAS.

SAMAKSA UZREIZ!
Tālr. 29517885

TĀLR. 28 600 213

SAKĀRTO SAVA ĪPAŠUMA FASĀDI!

Paredzēts lasīšanai elektroniski. Pavairošana un izplatīšana aizliegta!
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PĀRDOD

nekustamais īpašums

ZEME

2021.gada 3.jūnijs

PĀRDOD
nekustamais īpašums

земельный участок 
10000 м2 под строительство 
дома, 2 км от центра 
Икшкиле, 1,5 км 
от ж/д станции.
Есть подъездные пути. 
Есть возможность 
подключить электричество. 
Цена - 26000 евро. 
Тел. 20375658

īpašnieks pārdod 
1-istabas dzīvokli ar daļējām 
ēr  bām Ogres centrā, 
ar malkas apkuri. 
Vai maina pret vasarnīcu 
Ogrē vai tās apkārtnē 
(Ķeipene, Taurupe u. c.). 
Tālr. 26610531

PĒRK
nekustamais īpašums

zemi Daugmalē , 
Ķekavas novadā, 1,38 ha. 
Tālr. 20490615
apbūves gabalu 
Jaunjelgavas pilsētā. 
Tieši Daugavas krastā. 
Super skaistā vietā. 
Ir laivu piestātne. 
Būvatļauja 1400 m2 mājai. 
Vēlams latviešiem 
no svešuma. 
Tālr. 29893089

īpašnieks pārdod 1-istabas 
dzīvokli ar daļējām ēr  bām 
Ogres centrā 
(ar malkas apkuri). 
Vai maina pret vasarnīcu Ogrē 
vai tās apkārtnē. 
Tālr. 26610531

1-ist.dzīvokli Ogrē, Grīvas 
prospektā (3.stāvs/3 stāvu 
māja). Dzīvoklis labā kār  bā, 
māja labā stāvoklī. 
Tālr. 29804068

DZĪVOKĻI

māju ar zemi Ogrē (Lašupēs). 
Tālr. 28461607
meklēju privātmāju 
iegādei Ogres rajonā. 
Izska  šu visus piedāvājumus. 
Tālr. 25545649

MĀJAS

MĀJAS
māju un zemi Līvānos, 
Zemgales ielā 12. 
Pla  ba 1463 m2, 
dzīvojamā ēka 81,6 m2. 
Tālr. 25737885

Reklāmas un sludinājumu laikraksts
Iznāk kopš 1993.gada 17.novembra

Reģistrācijas numurs 000701274
Izdevējs – SIA “Preses fi rma 

“MANS ĪPAŠUMS””
REDAKCIJA 
Brīvības iela 38 
(Latvijas Pasta ēka 2.stāvs, 1.kab.), 
Ogre, Ogres nov., LV-5001 (ieeja no sāna) 
Tālr. 65045514, mob.t. 29356840
e-pasts: kaleidoskops@mansipasums.lv
Iespiests: Poligrāfi jas grupa Mūkusala
Tirāža: 20000 eks. 
Iznāk katru otro ceturtdienu

Par iesniegto sludinājumu un reklāmu 
patiesumu un saturu redakcija neatbild.

Izdevējs ir Latvijas Preses izdevēju 
asociācijas (LPIA) biedrs www.lpia.lv

Norēķinu rekvizīti:
SIA Preses fi rma “MANS ĪPAŠUMS”

 Reģ.nr. 40002033025
AS “SWEDBANK” 
SWIFT kods: HABALV22 
Konta nr.: LV84HABA0551034609269 

KaleidoskopsKaleidoskops

garāžu Ogrē, Sīļu ielā. 
Teritorija  ek apsargāta. 
Zemesgrāmata. 
Tālr. 25737885

GARĀŽAS

remontējamu māju 
vai apbūves gabalu Ogres 
robežās. (var būt katastrofālā 
stāvoklī, neiekopts, u  .). 
Tālr. 26470807

Vēlos iegādā  es uz izpirkuma 
 esībām māju vai pusmāju. 

Varu maksāt katru mēnesi 
250 – 300 eiro. Māja var 
būt nedaudz remontējama, 
bet lai var dzīvot arī ziemā. 
Vēlams neliels 
zemes pleķī  s pie mājas. 
Tālr. 29737664

māju vai pusi no mājas 
ar garāžu vai darbnīcu Ogrē, 
vēlams Pārogrē. 
Tālr. 27055371

zemi apbūvei 
(ar iespēju pieslēgt elektrību) 
vai nelielu lauku māju 
Ogres novadā (Taurupe, 
Ķeipene). Ieteicamā zemes 
pla  ba līdz 10 ha. 
Tālr. 29531826

PĒRK
nekustamais īpašums

vai izīrē vasarnīcu. 3.stāvi, 
50 m2, 1.stāvā pirts. Dārzs 
600 m2, ir jauna siltumnīca. 
Ieraks  ts zemesgrāmatā,
ir elektrība, ūdens. 
Atrodas 3 km no Ludzas, 
dārzu koopera  vā, autobusa 
sa  ksme. Skats uz ezeru. 
Cena 11 000 eiro. 
Tālr. 28734002

MĀJAS

Куплю 1 или 2 комнатную 
квартиру в Огре. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 20205559

MAINA
nekustamais īpašums

DZĪVOKĻI

Vēlos mainīt labu, 
nosil  nātu 2-istabu dzīvokli 
Ogrē pret 1-istabas dzīvokli 
(vai arī nopirkt). 
Dzīvoklis atrodas 
Ogrē, Grīvas prospektā 
(ķieģeļu mājā). 
Zvanīt pa tālr. 26284301

3-istabu dzīvokli 5.stāvā 
un dārzu "Dārziņos" 
pret nelielu dzīvojamo māju. 
Tālr. 29954481

3 участка, общей площадью 
0ю1659 га в D/S "Glāznieki", 
в 12 км от Огре. Хорошая 
дорога. Есть земельная 
книга. Стоимость 3 000 Eur. 
Торг уместен. 
Тел. 26020730

3 zemes gabalus 
ar kopējo pla  bu 
0.1659 ha Glāzniekos, 
12 km no Ogres. 
Ir zemesgrāmata un labs 
piebraucamais ceļš. 
Cena 3000 eiro, 
iespējama vienošanās. 
Tālr. 26020730

ZEME

PĒRK
nekustamais īpašums

ZEME

Pērkam lauksaimniecības 
zemi. Izskatām iespējas 
iegādā  es saimniecības. 
Tālr. 26652300; 26681177

dzīvokli Ogrē, Ikšķilē 
vai Salaspilī. Izska  šu
visus variantus. Zvaniet. 
Tālr. 25645111

Vēlos iegādā  es dzīvokli 
Ogrē. Izska  šu visus 
piedāvājumus! Miķelis.
Tālr. 28652014

Vēlos iegādā  es 
1 vai 2 istabu dzīvokli Ogrē. 
Izska  šu visus piedāvājumus. 
Lūgums zvanīt vai raks  t 
uz talr. 25287588

1-2 istabas 
remontējamu dzīvokli. 
Tālr. 27731621

Iegādāšos dzīvokli Ogrē, 
Salaspilī vai Ikšķilē. 
Tālr. 22301136

GARĀŽAS
garāžu Grīvas prospekta 
apkārtnē. Cena atbilstoši 
stāvoklim un aprīkojumam.
Telefona nr.: 28469787

Pērkam dzīvokļus 
Ogrē! Samaksa tūlītēja. 

Palīdzēsim nokārtot 
visus nepieciešamos 

dokumentus. Apmaksāsim 
parādus, ja tādi ir 

pret banku vai citiem 
kreditoriem. Zvaniet 

vai rakstiet whatsapp! 
Tālr. 20811777

DZĪVOKĻI

IZĪRĒ DARBA VIETAS 
FRIZIERĒM UN MANIKĪREI 
AR SAVU KLIENTŪRU. 
Tālr. 28712806, 20551481

IZNOMĀ SASTATNES. 
Tālr. 29106400

DAŽĀDI

IZĪRĒ
nekustamais īpašums

3-ist. dzīvokli Dzelmēs 
(izolētās istabas, 
ar visām ēr  bām) 
pret 1-ist. dzīvokli Ķegumā. 
Tālr. 29782623

Vēlos iegādā  es mazdārziņu 
Dārziņos, Lašupēs, Urgās 
vai Ogresgalā. 
Ar vai bez mājiņas. 
Tālr. 29812775

Ģimene vēlas iegādāties zemi 
apbūvei Ogres vai Ikšķiles 

novadā. Zemes platība 
ne mazāka par 1200 m2. 

Tiks izskatīti arī varianti zemei 
lauku reģionā – nostāk 
no apdzīvotām vietām.

Vēlams ar elektrības 
pieslēgumu, bet nav obligāti. 

Tiks izskatīti varianti 
arī lauku viensētai. 

Tālr. +371 26132715

1–2 istabu dzīvokli Ogrē 
ar ēr  bām. 
Tālr. 26571419

PAKALPOJUMI

PAKALPOJUMI

1-ist. dzīvokli (33 m2) ar 
ēr  bām, renovētā mājā 
Jaunjelgavā pret 2-istabu 
dzīvokli ar ēr  bām Aizkrauklē, 
Skrīveros, Lielvārdē, 
Ķegumā, Ikšķilē 
vai Saulainē ar piemaksu. 
Tālr. 20624350 

pus māju (otro stāvu) 
Pļaviņās, Raiņa ielā 99. 
Virtuve, 4 istabas, 
klāt ir garāža. 
Zeme 1000 m2, 
malkas šķūnī  s, 
virtuvē plīts, krāsns apkure. 
Netālu Daugava. 
Blakus veikali, skola. 
Cena 15000 eiro. 
Tālr. 27160795

Jauna Ģimene vēlas 
iegādā  es īpašumu lauku 
saimniecības izveidei. 
Piedāvājumā var būt lauku 
viensētas, aizauguši lauki 
un pļavas, jaunaudzes, 
izcirtumi un meži. Izska  sim 
visus piedāvājumus. 
Tālr. 27817171

zemes gabalu (850 m2) 
Ogresgala Kārļos 
(7 km no Ogres). 
Tālr. 29468312

1-istabas dzīvokli Lielvārdē 
(ar ēr  bā, nav jāremontē). 
Avotu ielā 6 (31 m2), balkons, 
5.stāvs. Cena 12700 eiro. 
Tālr. 28234588

Nopirkšu lauku īpašumu 
līdz 30 km rādiusā ap Ogri. 
Svarīgi, lai īpašumā būtu: 
elektrība, kūts ēka vismaz 
125 kvm, vismaz 1 ha zemes, 
aka. Noderēs arī dzīvojamā 
māja u. c. palīgēkas, ja ir. 
Tālr. 29495507

Jauna ģimene 
vēlas nopirkt zemi 
privātmājas būvniecībai Ogrē. 
Izska  sim visus variantus. 
Tālr. 26985228

zemi Ikšķilē. 
Tālr. 26163222

zemi, mežu un saimniecību. 
Tālr. 25469808

Iegādāšos lauku viensētu. 
Tālr. 22301136
Iegādāšos īpašumu 
laukos ar zemi. 
Tālr. 22301136

lauku māju vai zemi 
viensētas būvniecībai. 
Tālr. 29229975

Jauna, godīga, kār  ga, 
gādīga ģimene meklē iegādei 
māju (jebkādā stāvoklī) 
vai zemes gabalu (apbūvei), 
ko apkopt, uzlabot, 
saukt par savām mājām. 
Nebaidāmies pielikt
savu roku īpašuma 
sakopšanā. Ogres, Ikšķiles 
vai tuvējā apkārtnē. 
Tālr. +37126171395

Ģimene pērk māju
vai zemi klusā vietā. 
Tālr. 29229975

Vēlos iegādā  es dzīvokli 
Ogrē vai Ikšķilē. 
Tālr. 28343776

siltu, saulainu 2 – istabu 
dzīvokli Ogrē, 
Mālkalnes prospektā 
(māja ķieģeļu – paneļu, 
istabas izolētas, lodžija) 
pret 1 – istabas dzīvokli Ogrē 
(siltu, saulainu, 1 – 2.stāvā, 
ar balkonu vai lodžiju). 
Tālr. 28836382

ZEME
Izīrēju 0,126 ha Izīrēju 0,126 ha 
lielu zemes gabalu lielu zemes gabalu 
d/s "Pauļuki" – d/s "Pauļuki" – 
starp Turkalni starp Turkalni 
un Ogresgalu, un Ogresgalu, 
ir neliela ir neliela 
dārza mājiņa dārza mājiņa 
un namiņš darbarīkiem, un namiņš darbarīkiem, 
zeme nav apstrādāta, zeme nav apstrādāta, 
ir augļkoki un ogu krūmi. ir augļkoki un ogu krūmi. 
Tālr. 28660787Tālr. 28660787

DĪĶU RAKŠANA. PĀRDOD 
MELNZEMI (nesijātu). 
Tālr. 23114802

3-istabu (54 m2) dzīvokli 
"Dzelmēs" (Jumpravas 
novadā), istabas izolētas. 
Tālr. 29504129 
(zvanīt pēc plkst. 19.00)

Zemes 
frēzēšana, 
zāles pļaušana /
smalcināšana, 
arī kūlas. 
Tālr. +37126603665

Jauna terase, Jauna terase, 
šķunīts!?šķunīts!?  
MeistarsMeistars
ar ļoti lielu pieredzi, ar ļoti lielu pieredzi, 
savu auto un visiem savu auto un visiem 
nepieciešamajiem instrumentiem nepieciešamajiem instrumentiem 
palīdzēs šo sapni realizēt! palīdzēs šo sapni realizēt! 
Zvaniet un visu sarunāsim! ! ! Juris. Zvaniet un visu sarunāsim! ! ! Juris. 

Tālr. 29952232Tālr. 29952232

1-istabas dzīvokli 
(līdz 30 m2). 
Tālr. 29804068

Nevajadzīgo mēbeļu, 
sadzīves tehnikas, atkritumu 
(šīfera, s  kla) izvešana. 
Tālr. 25312304
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Rokam 
un tīram akas 

(Viktors). 
Tālr. 26524598

PAKALPOJUMI

DZIĻURBUMIDZIĻURBUMI
AKU URBŠANAAKU URBŠANA

 to remonts 
un aprīkošana

Cena pēc vienošanās.
Tālr. 29158269

Iekšdarbi, 
santehniskie darbi 

(liela pieredze). 
Tālr. 29410667

Tālr. 26169943

Apkope.
Aprīkošana.
Skalošana.
Remonts.
Pieņemamas 
cenas.

DZIĻURBUMI.

MĒBEĻU, BŪVMATERIĀLU, 
SADZĪVES TEHNIKAS 
PĀRVADĀJUMI. 
IR SAVI KRĀVĒJI. 
PENSIONĀRIEM ATLAIDES. 
Tālr. 20400300

Veicam visa veida 
JUMTA DARBUS. 
Jumta logi. 
Materiālu sagāde. 
Skārdnieka pakalpojumi. 
Tālr. 26768000
E-pasts: dizabele@inbox.lv

LIETOTA SADZĪVES TEHNIKA 
NO SKANDINĀVIJAS.  

GARANTIJA.  

REMONTS.  

Tālr. 25541242, 29809442 

Piegādā: šķembas, smi  , 
oļus, skalotu gran  , 
melnzemi, kūtsmēslus 
no 1 – 16 kub.m. 
Tālr. 29359857 

REMONTĒ:
• veļas 
  un trauku 
  mašīnas;
• žāvētājus;
• elektriskās plītis;
• mikroviļņu krāsnis;
  u.c.tehniku.

Tālr. 29181421

Piedāvā pašizgāzēja 
pakalpojums. 

Ar piegādi: smiltis, 
šķembas, melnzemi, 

kūtsmēslus. 
Tālr. 29363771

LEDUSSKAPJU REMONTS 
AR GARANTIJU, JŪSU MĀJĀS! 

STRĀDĀJAM BEZ BRĪVDIENĀM! 
Tālr. 29299768 

no 9.00 – 21.00

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ! 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ!! 
Тел. 29299768, с 9.00 до 21.00

JUMTA DARBI. 
Tālr. 23112977

Дёшево вывезу мусор, 
металл, бытовую технику. 
Бесплатно.
Тел. 29589390 “VW Transporter” (garais) 

kravas pakalpojumi. 
Mēbeļu un citu mantu 
pārvadāšana pa visu Latviju.
Tālr. 28665344

SANTEHNIKAS PAKALPOJUMI. 
Tālr. 29409907

Все виды ремонтных 
и строительных 
работ домов 
и квартир. 

Tел. 29592073

CEĻI AR ŠĶEMBU 
PĀRKLĀJUMU. 
Tālr. 29592073

Фасады. Заборы. 
Tел. 29592073

FASĀDES. 
ŽOGI. 

Tālr. 29592073
Piedāvāju visa veida 
santehnikas pakalpojumus 
par saprā  gām cenām. 
Ogre un rajons. Zvaniet. 
Tālr. 20030240

Galdniecība izgatavo 
virtuves, kāpnes, kupejas 
skapjus u.c. mēbeles 
pēc Jūsu individuālā 
projekta. 
Tālr. 22357775

FLĪZĒŠANA. 
Tālr. 29952232

Visa veida būvniecības 
pakalpojumi. 
Pilna cikla privātmāju 
un citu ēku būvniecība . 
Māju un citu ēku 
rekonstrukcija 
un kapitālie remontdarbi. 
Tālr. 20071769

TAISĀM JAUNUS 
JUMTUS 

UN REMONTĒJAM 
VECOS. 

Tālr. 29592073

IZGATAVO 
UN UZSTĀDA 

KOKA DURVIS 
UN KĀPNES. 

Tālr. 26532827

PIEGĀDĀSIM ŠĶEMBAS, 
GRANTI, MELNZEMI, OĻUS 
AR MAŠĪNU LĪDZ 8 m3. 
Tālr. 29221333,29228906

VEICAM CELTNIECĪBAS 
DARBUS. REMONTĒJAM 

DZĪVOKĻUS, MĀJAS
UN CITAS ĒKAS. 

Par sakarīgām cenām! 
Tālr. 29828169; 

22811985

IZVEDAM MĒBELES 
UN SADZĪVES TEHNIKU. 
Par sakarīgām cenām! 

Tālr. 29828169; 
22811985

Pašizgāzējs līdz 8 m3, grants, 
melnzeme, oļi, sijāta smilts 
piebēršanai un šķembas. 
Tālr. 29574095

25937712

AILES 
APDARE.

PVC LOGU PROFILAKTIKA!

PVC LOGU 
REMONTS.
LODŽIJU 
REMONTS.

Apkure, ūdens,
kanalizācija. 

Tālr. 26259527

S A N T E H N I K A S
D A R B I.

Sil  nām mājas ar ekova  , 
granulām un termoputām. 
Tālr. 26748235

Mājokļa sil  nāšana 
gaisa spraugās 
ar Ekova   un Granulām. 
Tālr. 28102263

Bez maksas izved 
metāllūžņus, demontē 

metālkonstrukcijas. 
Tālr. 25227276

Jumta darbi – 
Skārdnieka pakalpojumi –

Kvalitāte. 
Tālr. 29730487

Sertifi cēta 
elektriķa pakalpojumi 

Jums ērtākajā laikā! 
Tālr. 26943049

PIEDĀVĀJAM PAŠIZGĀZĒJA 
PAKALPOJUMUS (IR MANIPULATORS). 

Ar piegādi: kūtsmēslus, melnzemi, 
šķembas, smilti, granti, oļus. 

Pļauju nelielas platības ar T-25. 
Tālr. 29363771

KĀRTOJAM PAGALMUS, 
AIZVEDAM GRUŽUS, 

PĻAUJAM ZĀLI, 
ZĀĢĒJAM KOKUS. 

Par sakarīgām cenām! 
Tālr. 29828169;  

22811985

IZNOMĀ 
BETONA MAISĪTĀJU
"ALTRAD Mix130" 
Ogrē un tās apkārtnē. 
Noma pieejama 
gan privātpersonām, 
gan juridiskām personām.
Par atsevišķu samaksu 
iespējama piegāde līdz objektam. 
Betona maisītājs atrodas Ogrē. 
Rezervē betona maisītāju laicīgi. 
Tālr. 24887242

Palīdzēšu Jums 
pārdot īpašumu 
par visaugstāko cenu. 
Ātri, profesionāli, uz  cami. 
Tālr. 28650192

Sākam kopt augļu koku 
vainagus. Apgriežam 
dzīvžogus. Darbus veic 
dārznieki ar pieredzi. 
Tālr. 28661047

Veicu auto remontu 
par saprā  gām cenām. 
Elkšņi. Zvaniet. 
Tālr. 20030240

BRUĢĒŠANA – 
lieku no jauna, laboju 

veco, ietvju un ceļu 
apmales, veidoju dažāda 

dizaina kāpnes un 
aplieku nolietotas ar 

bruģi. Materiālu piegādes 
organizēšana no ražotāja. 

Konsultācijas un tāme 
uz vietas bez maksas. 

Tālr. 28144026

Jumta apsekošana/
Jumta remonts/ 
Jumta nomaiņa. 

Skārdnieka pakalpojumi. 
Tālr. 29254739

Kvalita  va jumtu seguma 
ieklāšana pēc pareizām 
tehnoloģijām. 
Skārdnieka darbi. 
Tālr. 29730487

Auto remonts par saprā  gām 
cenām. Zvaniet! 
Tālr. 20030240

ZĀLES PĻAUŠANA 
AR PĻAUJMAŠĪNU, 
TRIMMERA – 
KRŪMGRIEŽA 
PAKALPOJUMI. 
Tālr. 26363328

BĪSTAMO KOKU ZĀĢĒŠANA, 
VAINAGU VEIDOŠANA. 
Tālr. 26541400

AUGĻKOKU KOPŠANA. 
Tālr. 26541400

SIA "Dabas Koks" 
piedāvā atbrīvot no krūmiem 

un kokiem aizaugušas 
lauksaimniecības platības. 

Piedāvājam dažādus 
ekskavatora pakalpojumus. 

Tālrunis: 28677780, 
www.dabaskoks.lv

Pļauju mauriņu ar traktoru. 
Tālr. 29456557

DĪĶU RAKŠANA. 
PĀRDOD MELNZEMI 
(nesijātu). 
Tālr. 23114802

Veicu mazus remontdarbus 
sais  bā ar kokapstrādi 
Ogres rajonā. 
Remonts un restaurācija.
Tālr. 22459208

Elektriķa pakalpojumi. 
Visa veida 
elektromontāžas darbi. 
Tālr. 29242257

Vācu, angļu privātstundas. 
Tālr. 28210002

ZĀLES PĻAUŠANA: 
TRIMMERIS, 

ZĀLES PĻĀVĒJS. 
ZĀLIENA AERĀCIJA. 

Tālr. 26541400

Dzīvžogu, krūmu 
apgriešanas darbi. 
Tālr. 29114208

Meistars uz mājām.
T. 25937712

Мастер на дом. 
Т. 25937712

TRIMMERĒŠANAS 
PAKALPOJUMI 
(nelielas platības). 
Ātri, kvalitatīvi, 
draudzīgas cenas. 

Tālr. 28886751

• PĻAUJU ZĀLI 
  AR TRIMMERI, 
• GRIEŽU DZĪVŽOGUS, 
• ZĀĢĒJU BĪSTAMOS 
  KOKUS, ZARUS. 

Tālr. 26278788
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Privātais sludinājums   CENA 3,00 EUR

IESNIEGT LĪDZ 15.JŪNIJAM NEATTIECAS 
UZ JURIDISKĀM PERSONĀM 

UN KOMERCSLUDINĀJUMIEMAdrese:      ............................................................................
Tālrunis:  ..........................................................................
Vārds, Uzvārds:    ............................................................
Datums: ..........................................................................

Izgriez un atnes vai atsūti kopā ar bankas pārskaitījums kvīti, 
vai arī atnāc un samaksā redakcijā (rekvizīti atrodami laikraksta 2.lpp.).

Ogre, Brīvības iela 38, 
2.stāvs, 1.kab. (ieeja no sāna)

Tālr. 26693199, 
e-pasts: kaleidoskops@mansipasums.lv

Piedāvājam speciālistu pieņemšanas:

Sadarbojamies ar veselības
apdrošināšanas kompānijām.                
Darbojas E.Gulbja laboratorija.

- dermatologs, venerologs 
- endokrinologs
- ginekologs, grūtnieču uzskaite
- ģimenes ārsts (maksas)
- neirologs
- kardiologs, EKG, EHO
- ķirurgs, traumatologs
- ķirurgs, proktologs
- ķirurgs bērnu

- rehabilitologs
- radiologs (USG)
- reimatologs
- otolaringologs (LOR)
- urologs
- uztura speciālists
- vertebrologs
- optometrists
- psiholoģijas speciālists

- podologs
- logopēds
- audiologopēds
- speciālais pedagogs
- masieris
- fi zioterapeits
- fi zikālā terapija
- obligātā veselības pārbaude 
   (OVP)

OGRES VESELĪBAS CENTRS
ambulatorā ārstniecības iestāde, Reģ. Nr.7402-00095

Ogre, Mālkalnes prospekts 3, + 371 25 155 070, info@ovc.lv  • www.ovc.lv

VESELĪBAS UN SOCIĀLĀ APRŪPE MĀJĀS
+371 20663444, aprupe@ovc.lv

# 26(780)

Kaleidoskops
Ogres, Ikš iles, eguma, 

Lielv rdes novad , Salaspil  un citur

Redakcijas adrese: Ogre, Br v bas iela 38 (Pasta ka, 2.st vs, 1.kabinets), ieeja no s na

LOGI
DURVIS

26(129/780).numurs/28.01 .2016  – 10.02.2016

VEIKALS – NOMA – SERVIS

SIA „PK MOTO”

Jauna un lietota 
moto tehnika

Dārza un celtniecības tehnika

Servisu aprīkojums

Daugavpils iela 23A, Ogre
Tālr. +371 22083530, 
         +371 28661888
E-pasts: pkmoto@inbox.lv
http://www.pkmoto.lv

traumatologs-ortop ds, 
k di l

 zik l  medic na, 
lt ki i kl j i

“Latvijas roze”

• grieztos ziedus
• ziedu puš us 

un kompoz cijas
• telpaugus
• apsveikuma karti as
• balonu p šanu ar h liju
• d vanu sai ošanu

# 26# 26(780(
)80)

Ogres, Ikš iles, eguma,
Lielv rdes novad , Salaspil  un citur

LLLLLLLOOOOOOOGGGGGGGIIIIIII
DDDDDDDDUUUUUUUURRRRRRRRVVVVVVVVIIIIIIIISSSSSSSS

26(129/780).numurs/28.01 .2016  – 10.02.2016.02.2016

VEIKALS – NOMA NOMA NOMA – SERVI

SIA S „PK MOTO”

JaunJaunJaunJau a ununa una un lieielie liettototatota 
motoo tehtehnikaakak

DDārzrza una una unun cel cel celceltnietnietnietniecībacībacībcības tes tets hnikikhnikikaaaa

Servviiisu s īīaprīīppp k jk jjkojujj msmms

DaugDaugDaugDaugavpiavavpiavpils s ils is iela ela ela ela 23A,23A,23A,23A, Ogr Ogr Ogr Ogreee
TālrTTāT . +371 22083530, 
         +371 28661888
E-papp sts:sts: pkm pkmp oto@inbox.lvx.lv.
http://www.pkmotk o.lvl

trautrautraumatomatomatologslogslogsg ort-ortortopopopp dsdsds, , zikzik zik lll medmed medicicicccc nana,na, 
lt ki i kl j i

I
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g
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Saņem laikraksta «Kaleidoskops» Saņem laikraksta «Kaleidoskops» 
elektronisko versiju savā e-pastā! elektronisko versiju savā e-pastā! 

Piesakies, sūtot sava e–pasta adresi, Piesakies, sūtot sava e–pasta adresi, 
vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru uz vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru uz 

kaleidoskops@mansipasums.lvkaleidoskops@mansipasums.lv
 

 
 

Man ir 75, 170, atraitnis. 
Labprāt iepazīšos 
ar dāmu līdz 70. 
Tālr. 29759277
vīrie  s (68) vēlas iepazī  es 
ar tāda paša vecuma 
sievie   kopdzīvei. 
Tālr. 26214315
Познакомлюсь с доброй, 
хозяйственной женщиной 
от 30–40 лет. Ватсон. 
Тел. 24926555

IEPAZĪŠANĀS

PAKLAUSĪGS 
SUNS!

Suņu paklausības
skola.

No 4 mēnešu vecuma.
Tālr. 24779786

Logi no 20 Eur. 
Ārdurvis: koka, metāla, 
PVC, arī nestandarta 

un divviru. 
www.durvistev.lv. 
Tālr. 29421666

DAŽĀDI

REKLĀMA 

REKLĀMA 

UN SLUDINĀJUMI 

UN SLUDINĀJUMI 26693199
kaleidoskops@kaleidoskops@

mansipasums.lvmansipasums.lv

Ja Tev (72+) gadu, 
esi vientuļš un brīvs, 
zvani sievietei. 
Tālr. 28998410

«Ogres Vēstis Visiem» 

+Laimīgā Programma

indekss – 3121

Privātpersona 7,90 22,90 44,20

Pensionārs 
un invalīds

7,50 21,00 41,20

Juridiska persona 11,00 32,00 61,00

KOMPLEKTA 

NOSAUKUMS

ABONEMENTA 

VEIDS

ABONĒŠANAS CENAS

1 mēn. 3 mēn. 6 mēn.

EUR EUR EUR

«Ogres Vēstis Visiem» 

bez pielikumiem

indekss – 3120

Privātpersona 6, 45 19,05 34,90

Pensionārs 
un invalīds

5,90 17,00 31,80

Juridiska persona 10,00 29,00 56,60

Turpinās preses abonēšana 2021. GADAM!

Abonēšanas cena paliek nemainīga!

Laikrakstu «Ogres Vēstis Visiem» var abonēt:

• Bez komisijas maksas laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» redakcijā 
  Ogrē, Brīvības ielā 38, 2.stāvā, 1.kab. 
  Tālr. 65025096, 26693199 
  P., C. 9.00 – 15.00  O., T., Pk. 9.00 – 12.00
• Visās «Latvijas Pasta» nodaļās un pie pastniekiem
• Pa «Latvijas Pasta» tālruni 6 700 8001   vai 27008001 no plkst. 8 līdz 18
• «Latvijas Pasta» mājaslapā: www.abone.pasts.lv

• «ABONE.LV» www.abone.lv, 
   vai pa tālr. 67772101, 26623555, abone@abone.lv

INTER CARS LATVIJA SIA 

AICINA DARBĀ 

AUTOVADĪTĀJUS
DARBA APRAKSTS:

• Preču pārvadāšana atbilstoši preču piegādes grafi kam,
• Preču kravas iekraušana, izkraušana.

PRASĪBAS:
• B kategorijas vadītāja apliecība,
• Labas iemaņas automašīnas vadīšanā,
• Atbildības sajūta un spēja strādāt komandā,
• Labas latviešu valodas un vēlamas krievu valodas zināšanas.

PIEDĀVĀJAM:
• Stabilu un atbildīgu darbu,
• Ieguldītam darbam atbilstošu atalgojumu, 
  sakot no Eiro 700.00 pirms nodokļu nomaksas,
• Labus darba apstākļus un mūsdienīgu darba vidi.

Darba vieta: Ogre, Celtnieku iela 43, LV-5001
Interesentiem savus CV lūdzu sūtīt uz: lv.v14@intercars.eu
Saziņai tel.nr. 27700216
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz interviju.
CV uzņēmuma datu bāzē tiks saglabāti 6 mēnešus.

Piedāvājam 
LAPU KOKU ŠĶELDAS MULČU, 

kas tapusi no koksnes 
vai zaru un krūmu sīkkoksnes. 

Ilgākās iedarbības mulča, kas nerada skābu 
augsni un izmantojama plaši, kā ilggadīgajām 
dekoratīvajām, tā ēdamajām kultūrām, dārzu 

celiņiem, kūpināšanai vai kurināšanai! 

Piedāvājam smalko un vidējo frakciju:
35 l maisos, cenas sākot no 2.10 – 2.80 eur;

Nefasētā veidā sākot no 1 m3 – no 45– 60 eur;

Pasteidzies un rezervē jau tagad!
Tālr. 20117173
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P RDO AN  SEJAS MASKAS

Brīvības ielā 38, 2. stāvā
Brīre vintage 26743113

Veselības problēmas mūs pašus vai mūsu tuviniekus var 
piemeklēt pēkšņi. Ko darīt, ja nav nepieciešama ārstēšanās 
stacionārā, tomēr cilvēks nevar patstāvīgi apmeklēt ārstu 
vai pilnvērtīgi par sevi parūpēties? Risinājums šādos 
gadījumos ir mājas aprūpe. No 2021.gada janvāra šos pa-
kalpojumus piedāvās arī Ogres Veselības centrs.

Tūlītēja palīdzība grūtā brīdī
Latvijā veselības un sociālā aprūpe, kā arī medicīniskā rehabi-

litācija mājās ir valsts apmaksāta, taču dažkārt var paiet ilgs laiks, 
līdz izdodas nokārtot visas formalitātes vai sagaidīt savu rindu. Cil-
vēkam, kurš nonācis krīzes situācijā, palīdzība ir nepieciešama uz-
reiz, un viņš nevar gaidīt, līdz tiks dabūtas ārstu izziņas un noslēgts 
līgums ar sociālo dienestu. Ogres veselības centrs šajā starpposmā 
ir gatavs piedāvāt maksas pakalpojumus, sniedzot tūlītēju un profe-
sionālu palīdzību.

Pilna spektra mājas aprūpe
Ogres Veselības centra komandā strādā labākie savas jomas pro-

Ogres Veselības centrs 
piedāvā aprūpi un rehabilitāciju 

pacienta dzīvesvietā

fesionāļi, kuri zina, cik svarīgs grūtā brīdī ir psihloģisks atbalsts un 
iekšējs miers. Uzticot aprūpi mūsu speciālistiem, Jūs varat būt droši, 
ka darbs tiks darīts ar vislielāko rūpību un iejūtību. Piedāvājam šādus 
pakalpojumus:

Veselības aprūpe mājās – medicīniskā aprūpe pacienta dzīves-
vietā gadījumos, kad pacientam ir kustību traucējumi, viņš pārcietis 
smagu slimību, operāciju vai guvis traumu un nespēj pats apmeklēt 
ārstniecības iestādi, lai saņemtu ambulatoru palīdzību. Šos pakalpo-
jumus sniedz sertifi cēta māsa vai māsas palīgs.

Sociālā aprūpe mājās – cilvēka pamatvajadzību apmierināšana 
viņa dzīvesvietā gadījumos, kad vecuma, fi zisku vai garīgu traucēju-
mu dēļ cilvēks nevar pats sevi aprūpēt. Šos pakalpojumus sniedz ser-
tifi cēts sociālais aprūpētājs.

Medicīniskā rehabilitācija mājās – rehabilitācijas pakalpojumu 
sniegšana personām ar noteiktiem funkcionāliem ierobežojumiem, 
kuras pašas nevar apmeklēt speciālistus ambulatori. Šos pakalpoju-
mus sniedz sertifi cēts fi zioterapeits vai fi zioterapeita asistents, ergote-
rapeits vai audiologopēds.

Strādājam bez brīvdienām
Aprūpes  pakalpojumi ir pieejami visās nedēļas dienās laikā no 

7:00 –22:00. Pakalpojumus sniedzam Ogrē un tuvējā apkārtnē (Ikšķi-
lē, Ķegumā, Lielvārdē). Sīkāku informāciju par izmaksām un citiem 
jautājumiem varat uzzināt, zvanot uz Ogres Veselības centra mājas 
aprūpes tālruni  20 66 34 44, vai rakstot e-pastu aprupe@ovc.lv.

Sēžammaisi 
un pufi  

Jūsu atpūtai!
Atnāc un izvēlies sev 

sēžammaisu!
Ogrē, Druvas ielā 8

Darba dienās: 9-15
Sestdienās: 10-14

Iepriekš zvanīt. T. 29198463
Pasū  : www.pufi latvija.lv

Bezmaksas piegāde visā Latvijā!

Lasi laikrakstu
arī internetā

www.ogresvestisvisiem.lv

Laikraksta «Kaleidoskops» iznākšanas datumi : 
17.06.2021, 08.07.2021, 22.07.2021, 12.08.2021, 
26.08.2021, 09.09.2021, 23.09.2021, 07.10.2021, 
21.10.2021, 11.11.2021, 25.11.2021, 09.12.2021, 

23.12.2021. 

KARJERS 
PĀRDOD:

(iespējama piegāde)
Smilts  – no 3.00 EUR/m3

Melnzeme 
            – no 5.00 EUR/m3

Dolomīta šķemba - 
  – no 5.00 EUR/m3 
Ikšķile.

Tālr. 27018345.

www.ovv.lv

• Pieminekļu 
  un apmalītes 
  iztaisnošana.
• Demontāža, 
  pārslīpēšana, pārgravēšana.
• Gravēto rakstu atjaunošana.
• Kapu vietas atjaunošana.
• Smilts, šķembas piebēršana.
• Kapu pieminekļi, 
  apmalītes, soliņi.
• Viss, kas nepieciešams 
  kapu labiekārtošanai.

Tālr. 28116931

Piedāvāju uz vasaras sezonu 
simboliskai izīrēšanai 
iestrādātu zemi mazdārziņam 
Tīnūžos. Ir pieejama 
siltumnīca, ūdens, elektrība, 
ir arī dīķis, blakus 
Mazā Jugla. 
Par nosacījumiem 
vienosimies sazino  es 
telefoniski. 
Tālr. 29738828

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
НА НОВЫЕ

И РЕМОНТИРУЕМ 
СТАРЫЕ КРЫШИ. 

Тел. 29592073

 
 REKLĀMAS 

UN SLUDINĀJUMU NODAĻA
Ogre, Brīvības iela 38, 

(Latvijas Pasta ēka 2.stāvs, 1.kab.) ieeja no sāna
P., C. no 9.00-15.00  O., T., Pk. no 9.00-12.00 

Tālr. 26693199                                             
E-pasts: reklama@ovv.lv
h p://www.ovv.lv

Tālr. 29356840  
E-pasts: 
kaleidoskops@mansipasums.lv
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PĀRDOD
dažādi

visa veida malku. Bezmaksas 
piegāde 30 km ap Ogri. 
Tālr. 25922022

žāvētus zāģmateriālus 
40/45 x 70/90/140 x 2300-
3000. Cena sākot no Eur 140. 
Tālr. 29481533

sausu, skaldītu malku. 
Ar piegādi. 30 eur/sters. 
Tālr. 29485801

nomaļus, 
sausus šāļus malkai. 
Tālr. 27113594

Pārdod: kvalitatīvu 
lapu koku malku 

ar piegādi. 
Tālr. 28493115

Lielākā malkas izvēle 
Ogres novadā

[Visa veida malka ar piegādi]

Tālr. 26140140

bērza briketes no ražotāja 
iepakojumos pa 10 kg. 
Kaloritāte: 5.09 kWh/kg; 
mitrums: 6.8 %; ilgi deg, 
augsta siltuma atdeve, 
degot neizjūk. Ekoloģiski  rs, 
bez piemaisījumiem. 
Izdevīgi. Piegāde. 
Tālr. 20122224
Premium apses granulas 
6 mm maisos pa 15 kg. 
Pelnainums: 0.41%; 
mitrums: 5.61%. 
Neatstāj kvēpus, bet iz  ra 
dūmeni. Piegāde. 
Tālr. 20122224

metāla jumtus 
un noteksistēmas 
no ražotāja. 
Cena no 6.50 EUR/m2. 
Tālr. 20211377

Skaldīta malka
ar piegādi Ogres novadā 

un tā tuvumā. 
Zvaniet un sarunāsim. 

Tālr. 20194708

PĀRDOD: 
sausus, sagarinātus šāļus 

un malku maisos. 
Tālr. 29169382

SKALDĪTU MALKU: 
ALKSNIS, BĒRZS UN OSIS. 
Tālr. 28747196 

celtniecības materiālus, 
var uz pasū  jumu. 
Sausi dēļi galdniecībai, 
apdares dēļi, grīdas dēļi, 
nomaļu malka. 
Iespējama piegāde. 
Tālr. 26162281, 29764649

skaldītu malku,
sazāģētus nomaļus. 
Tālr. 25259233

metāllūžņus 
jebkurā daudzumā, 
arī automašīnas. 
Izbraucam, sveram uz vietas. 
Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 26221777

mežu Ogresgala pagastā. 
Var būt kopā ar zemi 
vai māju.
Izska  šu visus piedāvājumus. 
Tālr. 28346763

"Craftwood" 
PĒRK MEŽA ĪPAŠUMUS 

visā Latvijā, 
cena no 1000-10000 Eur/ha. 

Samaksa darījuma dienā. 
Tālr. 26360308

BEZ MAKSAS ATTĪRA 
NO KRŪMIEM 
laukus un citas 

aizaugušas platības
PĒRK 

zarus, cirsmu 
atlikumus, 

šķeldojamo materiālu
Cena tiek noteikta, 

individuāli vienojoties. 
Ātra samaksa. 

 26 663 273 (Raivis)

PĒRK MEŽU. 
Tālr. 29286309

PĒRK

PĒRK

Automašīnu u  lizācija 
un noraks  šana, 
cena lielāka par 10%, 
nekā metāllūžņu 
pieņemšanas punktā. 
Norakstu bez CSDD. 
Nav jānoņem no uzskaites 
un jāmaksā nodoklis 
par iepriekšējiem gadiem. 
Tālr. +37129851606

SIA “PRIEDES AG” 
par augstām cenām 
iepērk mežā pie ceļa 
visa veida apaļkokus. 
Mob. 26760065; 26993794

Labprāt nopirkšu 
vai pieņemšu dāvinājumā 
grāmatas, kuras sen jau 
izlasītas, tagad drūmi sēž 
plauktā un krāj putekļus. 
Interesē grāmatas 
labā stāvoklī. 
Tālr. 22721881

PĒRK 
CIRSMAS,

MEŽU 
ĪPAŠUMĀ.

Tālr. 29267946

Pērku meža izcirtumus 
1000 EUR/ha. 

Par zemi ar augošu 
vai daļēji izstrādātu mežu 

piedāvāju visaugstāko 
tirgus cenu, pēc iepriekšējās 

pušu vienošanās. 
Tālr. 29506908

Vēlos iegādāties 
RADIOTEHNIKA 

(RRR) izstrādājumus 
un to rezerves daļas.
Interesē 
Radiotehnika 
skandas, 
pastiprinātāji, 
plašu 
atskaņotāji 
un skaļruņi.
Mob.t. 27515529

Latviešu kolekcionārs 
privātai kolekcijai, 

dārgi nopirks māla, 
porcelāna, izstrādājumus
(pirmskara vai padomju 

laika traukus, vāzes, 
dekoratīvos priekšmetus). 

Samaksa uz vietas. 
Tālr. 27000002

automašīnu Zaporožec 
un Motobloku. 
Tālr. 22463820
Privātai kolekcijai iegādāšos 
porcelāna izstrādājumus, 
dekora  vus traukus, servīzes.
Samaksa tūlītēja.
Tālr. 28303966
senas grāmatas, gleznas, 
fotogrāfi jas, pastkartes, 
fi gūriņas, vāzes, servīzes, 
pulksteņus, naudu u. c. 
Priekšmetu novērtēšanas 
pakalpojumi, izbraucot 
uz mājām. "Retro" 
A. Deglava 116 
(Ilūkstes ielas stūrī). 
Tālr. 29535459

mazlietotu PVC logu 
(1290 x 1420). Balts. 
Pakete 2 s  kli. Viena puse 
atverama, vēdināma. 
Tālr. 26172344

VECUS TRAUKUS, 
SERVĪZES UN VĀZES. 
Tālr. 25312823

Piedāvājam 
iegādā  es 
LV cūkgaļu! 
Cena 
2.30–2.80eur/kg. 2.30–2.80eur/kg. 
Pērkot 1/2 cūkas, Pērkot 1/2 cūkas, 
subproduktu komplekts subproduktu komplekts 
bonusā! 
Tālr. +37120261499,
           24201901

Pērk bērza 
un baltalkšņa 

cirsmas kamīnmalkas 
eksportam.

Mob.t. 29222650

slaucamas govis (ir dažādi 
varian   raibas un brūnas). 
Tālr. 22415285, 29826967

Dilstošās daļas visu 
veidu arkliem, diskiem, 
kul  vatoriem, dziļirdinātājiem 
un veltņiem (Kverneland, 
UNIA, Lemken, Kuhn, 
Vogel&Noot, Fiskars, 
Overum u. c.) Droša piegāde 
ar kurjerpastu visā Latvijā. 
Tālr. 29349640

Z/S "Gračuļi"

PĀRDOD 
jaunputnus 
un dējējvistas.

Iespējama piegāde. 

Tālr. 29186065

PĀRDOD
viegli uzstādāmas 
dažādu izmēru un 

veidu polikarbonāta 
SILTUMNĪCAS.

Un siltumnīcas 
ar armēto plēvi
2 x 3 m – 140 EUR
3 x 8 m – 265 EUR

Aizvedīsim.
Tālr. 27848667

lapu koku nomaļus (rupjus, 
garums 1,25 m) ar piegādi. 
Tālr. 25227276

PSRS radiodetaļas, aparatūru. 
Tālr. 20267975

pirts slotas 
un slaukāmās slotas. 
Tālr. 22174006

mašīnas rezerves daļām 
un metāllūžņiem. Norakstam 
csdd, pats braucu pakaļ, 
samaksa uz vietas. 
Bez brīvdienām. 
Tālr. 20071592

kūtsmēslus Jaunogrē. 
Piekabe Eur 20,00. 
Maiss Eur 3,50. 
Tālr. 26126243

govis (slaucama un grūsnās). 
Tālr. 29826967, 22415285

klintenes dzīvžogu 
ierīkošanai pie mājām.
Tālr. 26407882

peoniju stādus “Fes  va 
Maxima”, “Superior” u. c. 
Cena 4 – 5 eiro. 
Tālr. 28791868

Audi A4 Avant (11.2006.) g., 
pelēka, labā tehniskā stāvoklī. 
Cena 3300 EUR. 
Tālr. 28366562

polikarbonāta 
siltumnīcu 3 x 6 m,
kvadratcaurule 40 x 20 mm, 
Piegāde, Garan  ja! 
Tālr. 25374835

Meklēju dažādus padomju 
laika auto modelīšus, izmērā 
1/43 Volgas, Moskviči, Žiguļi 
u  ., modelīši der jebkādā 
stāvoklī. Interesē arī ārzemju 
modeļi. Kā arī interesē dažas 
veco laiku bērnu mantas/ 
spēles/ rotaļas u  . 
Tālr. 26861727

krievu motociklus. 
Tālr. 20381985

rulonu presi 
un ie  nēju METAL-FACH 
un grābekli Dobilas-6. 
Tālr. 29737864

SIA “PRIEDES AG” 
pērk cirsmas un mežus. 
Zvaniet 26993794

SIA „Vulkāns” iepērk 
melnos un krāsainos 

METĀLLŪŽŅUS. 
Licences Nr. 2006-09/128. 

Tālr. 29433089 
(Aizkrauklē)

jaunas durvis ar dekora  vo 
s  klu līdz vidum. 
Krāsa – vidēji tumša. 
Izmērs 2,00 x 0,80 m. 
Tālr. 26871794

melnzemi (nesijātu). 
Tālr. 23114802

Pašaudzētu, svaigu cūkgaļu 
(ceturtdaļu vai puscūku), 
piegāde bez maksas. 
Tālr. 29580000

bišu saimes. 
Vēlams ar visiem stropiem. 
Skrīveros. 
Tālr. 28384445

sieviešu velosipēdu 
"Panther" (mazlietots). 
Tālr. 22848684

rabarberus un kartupeļus –
pār  kai, lopbarībai.
Tālr. mob. 29442396

PIEDĀVĀJAM: 

sijātu melnzemi 
zālītei, dārzam, siltumnīcai, 

kā arī sapropelu 
ar kūdru.  

Tālr. 20220707

Nopirkšu vecu motociklu 
vai mopēdu, interesē arī to 
rezerves daļas un dokumen  . 
Tālr. 27802708

Latvijā audzēta cūkgaļa! 
2.80 eur/kg, 
piegāde bez maksas! 
Tālr. +37124201901

PĒRK MEŽUS AR ZEMI.PĒRK MEŽUS AR ZEMI.

 VAR BŪT  VAR BŪT 

AR APGRŪTINĀJUMIEM.AR APGRŪTINĀJUMIEM.

  Tālr. 29433000Tālr. 29433000

PĒRKAM ĪPAŠUMUS. 
Tālr. +37129253965
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DARBA 
PIEDĀVĀJUMI

Aicinām darbā sertifi cētu

MEDICĪNAS MĀSU 
vai ĀRSTA PALĪGU 

veselības aprūpei mājās 
Skrīveru novadā

Atalgojums: 
6.00 – 7.00 EUR (bruto) stundā

ĀK Osauhing 
TNP KONSULTATSIOONID fi liāle

Reg.nr. 42103091985
Tālr. +371 20037634

e-pasts: tnp.konsultatsioonid.lv@
gmail.com

SIA «AIBI» 

IEPĒRK 
liellopus, jaunlopus,
teļus, jērus, zirgus.

Kautsvarā, dzīvsvarā. 
Paaugstinātas cenas, 
apjoma piemaksas.

Samaksa tūlītēja. Svari.
Tālr. 20238990

Atsākam iepirkt BIO liellopus.

PĒRK

Vajadzīga palīdze 
mājas darbos, 
dažas stundas nedēļā. 
Tālr. 29368453

Aicinām pieteikties darbā 

LĪMĒTĀJU, SLĪPĒTĀJU 
plastikāta laivu ražotnē 

Madlienā. 
Apmācība notiek ražotnē. 

Tālr. 29282163

Metāllūžņu iepirkšanas, 
pārstrādes uzņēmums 

SIA «Latmetāls steel» 
Ogres fi liāle vēlas papildināt 

savu komandu ar 

LAUKUMA STRĀDNIEKU. 

Sīkākai informācijai zvanīt 
pa tālruni 26111835 

vai rakstot uz e–pastu 
ogre@latmetals.lv 

DARBA 
PIEDĀVĀJUMI

Ogrē ir reģistrēta sabiedriskā 
organizācija – biedrība 

“1991.gada janvāra barikāžu 
dalībnieki Ogres novadā”.

Visi, kas ir piedalījušies barikādēs 
aicināti stāties biedrībā.

Tālr. 26559108 Jānis 
(valdes priekšsēdētājs)
Tālr. 29479643 Jāzeps 

(valdes loceklis)

Zāģē, izzāģē un veido ābeļu 
un citu augļkoku zaru 
vainagus. Izrok saknes.  
Aizved un u  lizē saknes 
un zarus. Zāģē dzīvžogu. 
Zāles pļaušana ar trimmeri 
un pļaujmašīnu. Krūmgrieža 
pakalpojumi. Zāģē bīstamos 
kokus. Izgatavo un uzstāda 
vīteņaugu dekora  vos režģus, 
parabolas un arkas. Izgatavo 
un uzstāda koka bruģi. 
Tālr. 27486845

Vajadzīga grāmatvede 
Ogrē ārpakalpojuma 

ražošanas uzņēmumam. 
Tālr. +37129218006

Ekskavatoru, buldozeru 
pakalpojumi, dīķu rakšana. 
Tālr. 27701513

PAKALPOJUMI

Dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA “Ķeizarsils” aicina darbā
RAŽOŠANAS DARBINIEKUS

Pienākumi:
• Produkcijas sagatavošana;
• Produkcijas svēršana, fasēšana;
• Dārzeņu mizošana, šķirošana.

Prasības:
• Vēlme strādāt;
• Atbildības sajūta, precizitāte, godprā  ga a   eksme pret darbu;
• Pozi  va a   eksme un spēja strādāt komandā;
• Izturība, spēja strādāt kvalita  vi un intensīvi;
• Bez kai  giem ieradumiem.

Piedāvājam:
• Darbu stabilā uzņēmumā;
• Maiņu darbs pēc grafi ka;
• Atalgojums 600-750 Eur pēc nodokļu nomaksas;
• Sociālās garan  jas; 
• Iespēja iegādā  es uzņēmuma produkciju par īpašām cenām;
• Nepieciešamības gadījumā nodrošinām transportu 
     no Salaspils stacijas uz darbu un atpakaļ.

Darba vieta – “Jaunbajāri”, Salaspils novads
Lūdzu sū  t savu CV uz e-pastu personals@darzeni.lv
Tālrunis – 26536712

Dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA “Ķeizarsils” aicina darbā
NAKTS SANITĀRUS

Darba pienākumi:
–  Dažādu ražošanas līniju mazgāšana.

Prasības:
–  Vēlme strādāt;
–  Atbildības sajūta, precizitāte, godprā  ga a   eksme pret darbu.

Piedāvājam:
–  Atalgojumu 600 Eur (pēc nodokļu nomaksas);
–  Sociālās garan  jas;
–  Nepieciešamības gadījumā nodrošinām transportu 
    no Salaspils stacijas uz darbu un atpakaļ;
–  Maiņu darbs pēc grafi ka, nakts stundās (no pl.18 līdz pl.6);
–  Iespēja iegadā  es uzņēmuma produkciju par īpašām cenām.

Darba vieta – “Jaunbajāri”, Salaspils novads
Lūdzu, zvanīt vai sū  t savu CV uz norādīto e-pastu
Tālrunis – 26536712
E-pasts – personals@darzeni.lv

Vajadzīgs palīgstrādnieks 
dārza darbos. 
Samaksa 3 – 5 eiro/h. 
Tālr. 27003336

VISA VEIDA 
DZĪVOKĻU 
UN MĀJU 

CELTNIECĪBAS 
UN REMONTA 

DARBI. 
Tālr. 29592073

DARBA PIEDĀVĀJUMI

!!!

Likvidejamā SIA "Lāčplēsis ZF", vien. reģ. nr. 40003310145, 
juridiskā adrese - "Lapsas", Lielvārde, Lielvārdes nov., LV–5070, 
likvidators paziņo, ka 2021. gada 12. jūnijā plkst. 11.00 tiek 
sasaukta atkārtota SIA "Lāčplēsis ZF" dalībnieku sapulce, kas 
notiks SIA "Lāčplesis ZF" juridiskajā adresē "Lapsas", Lielvārde, 
Lielvārdes nov., LV- 5070, administrācijas ēkā.
Sapulces darba kārtībā:

    1. Sabiedrības fi nanšu pārskata par periodu no 01.01.2020. 
        līdz 31.12.2020. izskatīšana un apstiprināšana.
    2. Sabiedrības darbības plāna 2021. gadam apstiprināšana.
Ar sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem var 
iepazīties SIA "Lāčplēsis ZF" juridiska jā adresē "Lapsas", Lielvārdes 
nov., LV–5070, no 2021. gada 28.aprīļa darba dienās no plkst. 8.00
līdz 12.00 vai pieprasot lēmumu projektu nosūtīšanu uz 
dalībnieka e-pastu, pieprasījumu nosūtot rakstveidā uz lacplesi@ 
latnet.lv
Dalībniekiem, kas vēlas izmantot Komerclikumā noteiktās 
tiesības balsot pirms dalībnieku sapulces, ir tiesības nodot 
balsojumu Sabiedrības likvidatoram, nodrošinot, ka tas tiek 
saņemts vismaz 1 darba dienu pirms Dalībnieku sapulces, šadā 
veidā:
    1) noformējot dalībnieka balsojumu rakstveidā un nododot 
to personīgi vai ar attiecīgi noformētu pilnvaru Sabiedrības 
juridiskajā adresē ,,Lapsas" Lielvārdes pag. Lielvārdes nov. LV-5070,
darba dienās no 2021.gada 28.aprīļa no plkst. 8.00 līdz 12.00.
    2) noformējot dalībnieka balsojumu elektroniski un parakstot 
to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu lacplesi@ 
latnet.lv

DAŽĀDI

DĪĶU, GRĀVJU RAKŠANA 
UN TĪRĪŠANA.

DRENĀŽAS, 
MELIORĀCIJAS IZVEIDE. 

LABIEKĀRTOŠANA. 

Tālr. 27145084

SIA «Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca» 
4.jūnijā
Juglā        – 8.20
Suntažos  – 8.30
Lauberē  – 8.40

Madlienā   – 9.00
Meņģelē   – 9.20
Ķeipenē    – 10.30

10.jūnjā
Tomē        –   8.10

Tālrunis 
29103958iz
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Lūdzu, ievērosim visus MK noteiktos ierobežojumus!

Kokneses pamatskola - attīstības centrs  
2021./2022.m.g. piedāvā apgūt speciālās pirmsskolas 
un pamatizglītības programmas izglītojamiem:  

  ar garīgās attīstības traucējumiem, 
  programmu kodi 01015811 un 21015811, 
  ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, 
  programmu kodi 01015911 un 2101591, 
  pirmsskolas izglītības programmu bērniem ar jauktiem 
  attīstības traucējumiem, programmas kods 01015611. 

Profesionālās pamatizglītības programmas 
(uzņemšana ar speciālo pamatizglītību):  

 iegūstamā kvalifi kācija – koksnes materiālu apstrādātājs, 
 iegūstamā kvalifi kācija – virtuves darbinieks. 

Piedāvājam: bezmaksas dzīvošanu internātā un četrreizēju 
ēdināšanu, logopēda un ārstnieciskās vingrošanas nodarbības, 
smilšu terapiju un psihologa konsultācijas, interešu izglītību. 
Informācija par uzņemšanu – m.t. 26382177

•

•

•

•
•

SIA Lauku Miesnieks
iepērk MĀJLOPUS.

Augstas cenas. 
Samaksa tūlītēja. 

Svari.
Tālr. 20207132

SIA «LATVIJAS GAĻA»
Iepērk liellopus, 

jaunlopus, zirgus.
Samaksa tūlītēja. Svari.

T: 28761515

IZBRAUKUMA TIRDZNIECĪBA

IZGLĪTĪBA
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"Viss dzīvniekiem"

"Dzīvniekiem, dārzam, mājai"

Ogrē,  Skolas ielā 18 a
Ciemupē, Liepu gatvē 1

veikalos
arī

 
 

Laikrakstu

var saņemt
Ogre  Mālkalnes pr. 7 – 16, t/c “Tropic”  
Ogre  Mednieku 23, t/c “Top” 

Ogre  Upes pr. 13, Veterinārā aptieka – klīnika
Ikšķile  Melioratoru 1a, t/c "Rimi"

Lielvārde  Lāčplēša 14, t/c “Maxima”Ogre  Rīgas 23, t/c Dauga 
Ogre  Skolas 3a, Ogres tirgus 

Firma SIA “Jumets”, licences nr. 2005-12/4 beztermiņa

IEPĒRK KRĀSAINOS UN MELNOS METĀLLŪŽŅUS
D.l. 9  -  18

sestdien 10  -  15
svētdien  -  brīvs

www.jumets.lv T. 29577022, 29522202, Ogrē, Jaudas ielā 4

• varu
• misiņu 
• alumīniju 

• nerūs. tēraudu
• svinu
• el. dzinēji

Laikraksta Laikraksta 
««KALEIDOSKOPS» KALEIDOSKOPS» 
jaunāko numurujaunāko numuru
lasi www.ovv.lv lasi www.ovv.lv 

sadaļā sadaļā 
KALEIDOSKOPS.KALEIDOSKOPS.

Ogres, Ikš iles, eguma, 
Lielv rdes novad , Salaspil  un citur

Redakcijas adrese: Ogre, Br v bas iela 38 Redakcijas adrese: Ogre, Br v bas iela 38 (Pasta ka, 2.st vs, 1.kabinets)(Pasta ka, 2.st vs, 1.kabinets), ieeja no s na

2020.gada 20.augusts2020.gada 20.augusts # 16(890)

16(239/890).numurs/20.08.2020 – 09.09.202016(239/890).numurs/20.08.2020 – 09.09.2020

Reklāmas un sludinājumu laikraksts
KaleidoskopsKaleidoskops

LOGI
DURVIS

Ogrē, Upes pr. 18a
Darba dienās 9.00–18.00
Tālr. 27015466, 65020308

ogre@glasteks.lv 

PVC 6 kameru logiem 
5 kameru cena

Montāža konsultācijas
uzmērīšana

lodžiju iestiklošana
aiļu apdare

Vairāk nekā 
10 gadus Ogrē.

UZ MUMS AR PIEREDZI 
AUTO TIRDZNIEC B  

IEP RK
LIETOTAS AUTOMAŠ NAS.

SAMAKSA UZREIZ!
T lr. 29517885  Kravu pārvadājumi

    Krāvēju pakalpojumi
    Pārcelšanās pakalpojumi
    Mēbeļu montāža, demontāža
   Piegāde no veikaliem pa Latviju
    Pensionāriem atlaides

    Tālrunis 20400300 lmt
Garums 4.9 m

Au
gs

tu
m

s 
2.

0 
m

Platums 1.8 m 2 tonnas

āža
attttvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

ms 4 9 mat

PĒRKAM MEŽUS

WWW.DAUGAVASMEZSAIMNIEKS.LVT. 29286309

TIRGUS VĒRTĪBAI+30%
PĒRKAM MEŽUS

T

TIRGUS VĒRTĪBAI+30%

LAIKS MAINĪT LOGUS!
Kvalitatīvi logi

par labāko cenu!
+371 20390104

Ogre, Mālkalnes prospekts 26

Esiet laipni gaidīti VĀRPAS N firmas veikalā 
Ogres autoostā, Brīvības ielā 12A! 

Strādājam arī sestdienās un svētdienās. 
Tagad ir iespēja iepirkties interneta veikalā 

www.varpasn.lv, ar piegādi mājās.

S žammaisi 
un pu   

J su atp tai!
Atn c un izv lies sev 

s žammaisu!
Ogr , Druvas iel  8

Darba dien s: 9-15
Sestdien s: 10-14

Iepriekš zvan t. T. 29198463
Pas  : www.pu  latvija.lv

Bezmaksas pieg de vis  Latvij !

AUTO KONDICIONIERU AUTO KONDICIONIERU 

PĀRBAUDE UN UZPILDE!PĀRBAUDE UN UZPILDE!

CENA – 35 EURCENA – 35 EUR Tālr. 29540548Tālr. 29540548,, 2914355629143556

Ikšķilē. Katru dienu Ikšķilē. Katru dienu 

no 9.00 - 20.00no 9.00 - 20.00

p g

10 %
10 %

Ogre, Rīgas iela 10a, Tālr. – 26650666, Tālr. – 26319094

Pieminekļiem 
no Latvijas 
laukakmeņa

Granīta pieminekļi lielā izvēlē. 
Granīta apmales, kapu sētas.

– 20 %

E-pasts: info@dana.lv, www.DANA.lv

Tālr. 26693199, 29356840  
E-pasts: 
kaleidoskops@mansipasums.lv

 
 

 
 

REKLĀMAS 
UN SLUDINĀJUMU 

NODAĻA
Ogre, Brīvības iela 38, 

(Latvijas Pasta ēka 2.stāvs, 1.kab.) 
ieeja no sāna

P., C. 9.00-15.00  
O., T., Pk. 9.00-12.00 

Meža prospekts 9, Ogre 
www.tuvcinasskola.lv

www.ovv.lv

Abonēšanas indekss – 3120,
kopā ar «Laimīgo Programmu» – 3121,

LLaikrakstaaikraksta

DAUGAVPILS IELA 23A, OGRE

TĀLR. 22083530, 28661888

PKMOTO@INBOX.LV

WWW.PKMOTO.LV

Akcija lidz 30.06.2021.


