
Paredzēts lasīšanai elektroniski. Pavairošana un izplatīšana aizliegta!

Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, 
Lielvārdes novadā, Salaspilī un citur

Redakcijas adrese: Ogre, Brīvības iela 38 (Pasta ēka, 2.stāvs, 1.kabinets)(Pasta ēka, 2.stāvs, 1.kabinets), ieeja no sāna, ieeja no sāna

2017.gada 9.februāris2017.gada 9.februāris # 3(805)

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.

65045514  65045514  
2935684029356840

Sludinājumi Sludinājumi 
un reklāmaun reklāma

 Kravu pārvadājumi
    Krāvēju pakalpojumi
    Pārcelšanās pakalpojumi
    Mēbeļu montāža, demontāža
   Piegāde no veikaliem pa Latviju
    Pensionāriem atlaides
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Vācu Brugmann profi la logi 
Vienmēr zemas cenas!

Reklāmas un sludinājumu laikraksts

3(154/805).numurs/09.02.2017 – 22.02.20173(154/805).numurs/09.02.2017 – 22.02.2017

KaleidoskopsKaleidoskops

info@eiropasmebeles.lv

Veicot pasūtījumu 

Veicot pasūtījumu 

februārī 
februārī – – 

25% atlaide

25% atlaide

* RAŽOTS OGRĒ

* RAŽOTS OGRĒ

Tālr. 20204999; info@eiropasmebeles.lv
Īstenosim jebkuru Jūsu ideju!   www.eiropasmebeles.lv

SAMAKSA UZREIZ!
Tālr. 29517885

€=

UZŅĒMUMS AR PIEREDZI 
AUTO TIRDZNIECĪBĀ 

IEPĒRK LIETOTAS 
AUTOMAŠĪNAS.

REMONTĒJAM
• ledusskapjus
• automā  skās 
       veļas 
            mašīnas

Tālr. 26443400, 
65044533, 
29337693





 

 

 

Klīnikā  ek izgatavotas noņemamas protēzes    
no jauniem mūsdienīgiem materiāliem.
Protēzes ir elas  gas, ievērojami plānākas, 
vieglākas, nelūst.

«STM», zobārstniecība
Ogres n., Ogre, Skolas 6

*ZOBU ĀRSTĒŠANA *PROTEZĒŠANA 
* PROTĒŽU REMONTS UN ATJAUNOŠANA 

* ĶIRURĢIJA * HIGIĒNA * ZOBU RENTGENS
Bērniem līdz 18 gadiem – bezmaksas. 

Pieraksts pa tālr. 65023152, m. 28646052
Katru dienu no 9.00 īdz 11.00 pieņemam pacientus ar akūtām 

zobu sāpēm bez iepriekšējā pieraksta!





  

 

Mob. 26194583  •  E-pasts: julstamp@inbox.lv

OGRĒ, BRĪVĪBAS IELĀ 22, 
CENTRĀLĀS APTIEKAS ĒKĀ 2.STĀVĀ, 

IEEJA NO ĒKAS SĀNA!

“Pie Pagraba” atvērts 
jauns auto serviss

Ikšķile-Tīnūži ceļa 3.km
Tālr.: 65030483
         29252205

Gaidām mikroautobusus 
un vieglos auto
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PĀRDOD

nekustamais īpašums

65045514 
REKLĀMA 

REKLĀMA 

UN SLUDINĀJUMI 

UN SLUDINĀJUMI 

2017.gada 9.februāris

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 

MĀJAS

ZEME

MĀJAS

DZĪVOKĻI

3-ist. dzīvokli Ogrē 
pret 2-ist. dzīvokli Ogrē. 
Tālr. 29243829, 26366428 

4-ist. dzīvokli Ogrē, 
Ausekļa prospektā (1.stāvs), 
par pieņemamu cenu. 
Starpniekus netraucēt. 
Tālr. 29163160 

DZĪVOKĻI

PĒRK
nekustamais īpašums

2-3 ist. dzīvokli Ogrē. 
Tālr. 26894818

2-3 ist. dzīvokli Ķegumā, 
Staru ielā līdz 12 000 Eur 
(ar lodžiju vai balkonu). 
Tālr. 25327611

Vēlos iegādā  es dzīvokli 
Ogrē. Tālr. 26744341 

neremontētu vidus dzīvokli 
Ogres centrā, no 2.stāva līdz 
pēdējam stāvam, summā līdz 
19 000 eur. Tālr. 28373652 

2 istabu dzīvokli Ogrē. 
Izska  šu visus variantus. 
Cena līdz 20 000, 
var būt remontējams. 
Tālr. 29336062

ZEME

GARĀŽAS

Vēlamies pirkt māju Ogrē 
vai tās apkārtnē. Izska  šu 
visus piedāvājumus. 
Tālr. 29288423 

DZĪVOKĻI

ĪRĒ
nekustamais īpašums

MAINA
nekustamais īpašums

1-2 istabu dzīvokli Ogres 
pilsētā. Tālr. 25661443 zemi 9920 m2 (Ogresgala 

pagastā, 8 km no Ogres), 
pret dzīvokli Ogrē. 
Tālr. 26829416 

Pārdodu vai MAINU 
vienstāva māju ar pagrabu 
10x10  metri un saimniecības 
ēkām Vecumnieku novadā 
pret 2 istabu dzīvokli 
1-2 stāvā Ogrē.Zeme 10 ha.
Telefons 26255335

labiekārtotu 2-ist. dzīvokli 
Suntažu centrā, ķieģeļu mājā 
(ir dārzs un saimniecības 
ēkas) pret dzīvokli ar malkas 
apkuri. Tālr. 29719704 

IZĪRĒ
nekustamais īpašums

DZĪVOKĻI

DZĪVOKĻI

labu 2-ist. dzīvokli 
ar piemaksu Ogrē pret 1-ist. 
dzīvokli 1.stāvā (vai pērk) 
Ogrē, Lapu ielā, Parka ielā, 
Bērzu alejā vai Lielvārdes 
centrā. Tālr. 29165650 

māju posmā 
Ikšķile – Lielvārde. 
Tālr. 22044996 

2-3 ist. dzīvokli Ogrē. 
Tālr. 26363212 

2 istabu dzīvokli 4. stāvā Ogrē 
uz 3 istabu dzīvokli 1. stāvā 
Ogrē. Tālr. 20054910

lauksaimniecības zemi. 
Izskatām iespējas iegādā  es 
zemnieku saimniecības. 
Tālr. 26681177; 25663315

PĒRK
nekustamais īpašums

māju, jaunbūvi vai dārza 
māju Ogrē. Tālr. 26317342 

Vīrie  s (56.g.) meklē mīļu 
sievie  . Tālr. 28734470 

IEPAZĪŠANĀS

Sieviete ar berniem steidzami 
meklē 2 istabu dzīvokli Ogrē 
vai tās apkartnē. Ar izpirkuma 
 esībām. Tālr. 25713862

uz  cama ģimene vēlās īrēt 
2-3 istabu dzīvokli Ogrē. 
Tālr. 29777323 

Vīrie  s 65 g. vēlas iepazī  es. 
Tālr. 26225806 

metāla garāžu Ogrē, 
Skolas ielā. Tālr. 26177711 

Чернозём, песок, щебень. 
Вывоз мусора. Дёшево.

Тел. 28272349

PAKALPOJUMI

Braukšanas instruktors 
apmāca ar automā  sko 
kārbu  (VW). Tālr. 27580318 

AUTOEVAKUĀTORA 
UN TRANSPORTA 

PAKALPOJUMI
00-24

Tālr. 26412417

LIETOTA SADZĪVES TEHNIKA 
NO SKANDINĀVIJAS.  
GARANTIJA 1 GADS.  
REMONTS.  

Tālr. 65024050, 
25541242, 29809442 

Dārznieki ar pieredzi 
veido augļu koku vainagus, 
griež dzīvžogus. 
Tālr. 28661047

Nopirkšu 2 vai 3 istabu 
dzīvokli Ogrē. 
Tālr. 29150476

AUTOSKOLAAUTOSKOLA 

SIA «VĀVERE.J»

organizē Lielvārdē 
B kategorijas kursus

Nodarbības Lielvārdes vidusskolā
Eksāmeni Jēkabpils vai 

Rīgas CSDD
Tikšanās 13.februārī 

plkst. 17:30. 
Pieteikties iepriekš!

 29680048 vavere.j@inbox.lv•

!!!

Juvelierizstrādājumu 
remonts, izgatavošana, 
gravēšana, iepirkšana. 

Telefonu, pulksteņu remonts. 
Lielvārdē, TC „ELVI”. 

Tālr. 25995513
 www.juv.lv Atlaides līdz 

20%! 

PIEDĀVĀJAM: 
Maksas pakalpojumi pie speciālistiem: 
- terapeits P.Rubīns, 
- endokrinologs R.Helda, 
- traumatologs, ķirurgs Ē.Vizulis, 
- neirologs L.Liepiņa, 
- kardiologs, EKG  S.Sakne, 
- rehabilitologs S.Seimane, 
- urologi, USG urīnceļiem A.Ērglis, A.Laukmanis, K.Ivanovs, E.Deine, 
- dermatologs, venerologs G.Grūbe, 
- ķirurgs (t.sk.proktologs) I.Fišere
- arodārsts, OVP  I.Kamergrauze, 
- grūtnieču uzskaite, ginekologs, USG mazajam iegurnim A.Krumpāne, 
- USG mīkstajiem audiem A.Legzdiņš, 
- USG vairogdziedzerim, vēdera dobumam, mazajam iegurnim G.Kudlāne, 
- uztura speciāliste B.Grīnberga, 
- psihologs I.Rūtiņa, 
- podologs S. Jakuboviča,   
- logopēdi K. Zariņa, I.Bērtulsone, 
- kreativitātes nodarbības, Montesori speciāliste A.Kriņģele, 
- bērnu emocionālās audzināšanas speciāliste I.Bērtule. 
Valsts apmaksāti pakalpojumi pie: urologa un bērnu ķirurga. 
Piedāvājam: rehabilitācijas procedūras (masāža, zemūdens masāža, fizikālā terapija, vingrošana). 
Sadarbojamies ar veselības apdrošināšanas kompānijām.
Darbojas E.Gulbja laboratorija. 

MĒS PALĪDZĒSIM! 

* zinošu, pieredzējušu 
   speciālistu konsultācijas 
* individuāla pieeja 
* rūpes par Jūsu veselību 
* plašs pakalpojumu klāsts 
* patīkama atmosfēra 

VAIRĀK INFORMĀCIJAS: 

OGRES VESELĪBAS CENTRS 
ambulatorā ārstniecības iestāde  

Reģ. Nr.7402-00095 

Ogre, Mālkalnes prospekts 3 

+ 371 25 155 070 

info@ovc.lv 

www.ovc.lv 

KURSI

DAŽĀDI

Izīrē darba vietu manikīrei, 
frizierei. Izdevīgi noteikumi. 
Tālr. 20551481 
 Viesu nams Lobes Krogs 
piedāvā viesībām banketu zāli 
līdz 120 cilvēku lielam viesu 
skaitam , mazo banketu zāli 
20-25 viesiem un relaksē  es 
viesu nama pir  . Pēc pirts 
variet izbaudīt āra 
apkurināmā kubula siltumu. 
Pēc nepieciešamības variet 
izmantot arī viesu nama 
ēdināšanas pakalpojumus 
(brīvdienās un ne  kai) . 
Tālr. 28663484

MEDICĪNA

BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAS 
UN SEMINĀRI ATKARĪGIEM 

NO ALKOHOLA 
UN NARKOTIKĀM! 

Padalīsimies ar pieredzi! 

 Zvanīt atkarīgajiem 

pa tālr. 27083128 

un līdzatkarīgajiem 

tālr. 27083129. 

18.februārī no 9.00 -12.00, 
Aptiekā „Eliksīrs” 

Ogrē, Mālkalnes pr. 34, 
lēti pārdos un labos 

DZIRDES 
APARĀTUS.  
Pensionāriem atlaides. 

Tālr. 26018483

15.februārī 
no 10:00 – 14:00 

SIA «OGRES CENTRA 
APTIEKA» telpās, 
Brīvības ielā 22/24, 

dzirdes aparātu pārdošana 
un konsultāciju sniegšana. 

Medicīniskā fi rma «Auris». 
Tālr. 26019076

Laikrakstu «KALEIDOSKOPS» KALEIDOSKOPS» 
VAR SAŅEMT ARĪ veikalā  VAR SAŅEMT ARĪ veikalā  

VISS DZĪVNIEKIEM
Ogrē, Skolas ielā 18A.Ogrē, Skolas ielā 18A.JAUNUMS!!!
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Rokam 
un tīram akas 

(Viktors). 
Tālr. 26524598

PAKALPOJUMI

MOBILAIS GATERIS. 
Tālr. 26547957

DZIĻURBUMIDZIĻURBUMI
AKU URBŠANAAKU URBŠANA

 to remonts 
un aprīkošana

Cena pēc vienošanās.
Tālr. 29158269

Piegādāsim smil  , gran  , 
šķembas, melnzemi, 
kūtsmēslus līdz 8m3. 
Tālr. 29221333, 29228906

BŪVĒJAM, REMONTĒJAM, 
MAINAM JUMTA SEGUMUS.
Tālr. 22074678

Gāzes balonu 
apmaiņa.
Garan  ja, piegāde.
Ātri vedam, 
    ilgi deg!

Tālr. 29515912

Santehnikas, kanalizācijas, 
apkures ierīkošana
un remonts, 
metināšana.

Tālr. 29900028, 65067325

SAT TV 
PAKALPOJUMI. 

Tālr. 26444333

ĀRSTNIECISKĀ 
VINGROŠANA.  
Tālr. 20030329

Meistars uz mājām.
T. 25937712

Мастер на дом. 
Т. 25937712

Iekšdarbi, santehniskie darbi 
(liela pieredze). 
Tālr. 29410667

KRAVAS PĀRVADĀJUMI AR 
BUSU UN PIEKABI LĪDZ 2t. 
Tālr. 27509601
PIEKABJU NOMA. 
Tālr. 27509601

Tālr. 26169943

Apkope.
Aprīkošana.
Skalošana.
Remonts.
Pieņemamas 
cenas.

DZIĻURBUMI.

Transporta pakalpojumi 
ar kravas busu līdz 1.5 

tonnām vai 8 m3. 
Tālr. 29230285

Jumta seguma 
un noteksistēmas nomaiņa, 

konstrukcijas izbūve,
 materiālu sagāde. 

28 88 88 96

KRĀVĒJU UN PĀRVADĀJUMU 
PAKALPOJUMI. 
Tālr. 29171702

DĪĶI 
UN CITI RAKŠANAS DARBI. 
Tālr. 29208821

Piegādā smil  s, melnzemi, 
šķembas un citas berkravas 
līdz 5m3. Tālr. 29827398

25937712

AILES 
APDARE.

PVC LOGU PROFILAKTIKA!

PVC LOGU 
REMONTS.
LODŽIJU 
REMONTS.
ŽALŪZIJAS.

SKURSTEŅU MŪRĒŠANA UN 
REMONTS. KONSULTĀCIJAS 
BEZ MAKSAS. Tālr. 27611588

TĪRĀM GRĀVJUS. 
Tālr. 26733487

AUTO VIRSBŪVJU REMONTS. 
SLIEKŠŅU, GRĪDAS, 
ARKU METINĀŠANA. 
Tālr. 29456557

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

Tālr. 29181421

CEĻU IZBŪVE,
GRĀVJU TĪRĪŠANA, 
RAKŠANA, 
DEMONTĀŽAS DARBI. 
Tālr. 29208821

Tīrām, restaurējam 
dzeramā ūdens grodu akas. 
Tālr. 22361910

Roku dīķus un grāvjus. 
Tālr. 25921561

Veicam visu veidu vārtu 
un to automā  ku remontus. 
Piedāvājam augstas 
kvalitātes vārtu 
automā  skās sistēmas. 
Garan  ja, liela pieredze. 
Tālr. 27724447

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

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

Apkure, ūdens,
kanalizācija. 

Tālr. 26259527

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

Izgatavo virtuves, 
priekšnama iekārtas, 
kupejas  pa skapjus un citas 
mēbeles. Tālr. 26387314 

MŪRĒ, REMONTĒ KRĀSNIS, 
PLĪTIS, SKURSTEŅUS UN VEIC 
IEKŠDARBUS. Tālr. 26774833 

AUTO SALONA 
ĶĪMISKĀ TĪRĪŠANA. 

Lielvārdē.
Tālr. 28873021 

Meistars ar lielu pieredzi 
veic visa veida mūrēšanas 

darbus, arī plītis, sildmūrus, 
krāsnis, kamīnus – 

kamīnkrāsnis, maizes krāsnis 
utt. Tālr. 22008631 

Pašizgāzēja pakalpojumi. 
Piegādājam: smiltis, šķembas, 

melnzemi. 
Tālr. 20230285

Latvijā ražoti PVC logi 
un durvis, metāla durvis, 
logu restes, garāžas vārti.

Mērām, piegādājam, 
montējam.

Tālr. 20018512

SIA “S plus”
Kanalizācijas 
un ūdens vadu pievadu 
pievienošana centralizētajiem pilsētas tīkliem;

Gāzapgādes tīklu izbūve.

Telefons: 26148875

•
•

•

Sadzīves tehnika, audio tehnika, 
rotaļlietas 

 un dažādas citas preces 
AR ATLAIDĒM LĪDZ PAT 70 %
Vidzemes iela 5, Ogre Mob. 26762520

„VW Transporter (garais)
kravas pakalpojumi. 
Tālr. 28665344 

Galdniecība izgatavo 
mēbeles pēc individuāla 
projekta. Virtuves, kāpnes, 
skapjus u.c. izstrādājumus. 
Tālr. 29685844 

Meža izzāģēšana, sakopšana. 
Privātpersonām. 
Tālr. 26278788

Jumtu demontāža, montāža, 
tāmēšana, 
materiālu pasū  šana. 
Notekas, kārbas. 
Konsultācijas. 
Šuvju herme  zācija u.c. 
Tālr. 26447506 

Slīpē, lako, eļļo dēļu grīdas, 
kāpnes. Tālr. 26433591 

Zāģējam bīstamos kokus, 
vainagu veidošana pie ēkām, 
pie vadiem, kapsētās. 
Tālr. 27833107 

Visa veida celtniecības darbi, 
iekšdarbi. Santehnika. 
Tālr. 28757552 

Visa veida 
videonovērošanas 
sistēmas, uzstādīšana, 
apkalpošana. 

Tālr. 27885531, www.rvn.lv 
skursteņslauķa 

pakalpojumi. 
Ventilāciju 

šahtu tīrīšana. 
tālr. 27462204 

(uģis)

SIA Kokaugi bez maksas attīra 
lauksaimniecības zemes 
un meliorācijas grāvjus 
no krūmiem un kokiem.

www.kokaugi.lv. 
Tālr. 27714898

Veikals „VISS DZĪVNIEKIEM” 
laipni gaida pircējus: 
Ogrē, Skolas ielā 18 A 

(aiz Ogres sporta centra) 
Plašs preču sortiments: 

* dzīvniekiem; 
* putniem; 
* zivīm; 
* dārzam; 

Darba laiks: P.-Pk. 8.30 – 18.00 
Sestd. 9.00 – 15.00 
Sv. Brīvs 

Tālr. 65045743 (LMT) 
        26596925 (LMT) 
        29504129 (TELE2) 
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Tuvākie laikraksta Tuvākie laikraksta 
«Kaleidoskops» «Kaleidoskops» 

iznākšanas datumiiznākšanas datumi    

––  23.02.,  09.03., 23.03.  23.02.,  09.03., 23.03.

TAXI OGRE  
Tālr. 26557197
Tālr. 27801198
Tālr. 20226666 

00 –24

Abonē «OVV» 

arī 2017.GADAM!

«Ogres Vēstis Visiem» +
Laimīgā Programma

indekss – 3121

Privātpersona 7,10 21,05 42,40 82,50

Pensionārs 
un invalīds

6,50 19,45 38,60 77,00

Juridiska persona 9,80 29,40 55,45 110,10

KOMPLEKTA 
NOSAUKUMS

ABONEMENTA 
VEIDS

ABONĒŠANAS CENAS

1 mēn. 3 mēn. 6 mēn. 12 mēn.

EUR EUR EUR EUR

«Ogres Vēstis Visiem» 
bez pielikumiem

indekss – 3120

Privātpersona 5,50 16,35 32,50 62,15

Pensionārs 
un invalīds

4,95 14,75 29,20 58,25

Juridiska persona 9,00 26,85 53,00 104,15

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 
  no plkst.9.00 – 12.00  13.00 –17.00
• 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
• Abonēšanas centra “Diena” mājaslapā www.abone.lv, vai pa  
ACD tālr. 67701017, abone@abone.lv no plkst. 8.30 – 17.00

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

sadaļā sadaļā 
KALEIDOSKOPS.KALEIDOSKOPS.

# 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

.janv r  un turpm k 
katra m neša p d j  sestdien  

SIA „ELISENDA” LIEL S ATLAIDES:
DŽEMPERI no 5,00 Eur
TUNIKAS no 10,00 Eur
KLEITAS no 10,00 Eur

       un cit m pašu ražot m prec m!
Darba laiks no 9.00 – 16.00
Br v bas iela 129a, Ogre    
T lr. 65071810

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.

P RKAM LIETOTAS AUTOMAŠ NA
Samaksa uzreiz skaidr  naud !

T lr. 20210

Rek lāmas  un  s ludinājumu  laikrakstsRek lāmas  un  s ludinājumu  laikraksts
2016 .gada  28.janvāris2016 .gada  28.janvāris
26(129/780).numurs/28.01 .2016  – 10.02.201626(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

Dr.Širova kl nika Lielv rd  Dr.Širova kl nika Lielv rd  
ats k darbu ats k darbu 18.janv r :18.janv r :
irurgs, 

traumatologs-ortop ds, 
kardiologs, 
 zioterapija,

Pieraksts: 28454570. Adrese: Lielv rde, Rai a iela 9E.

 zik l  medic na, 
ultrasonogr  skie izmekl jumi,
m jas apr pe. 

“Latvijas roze”

• grieztos ziedus
• ziedu puš us 

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

ABONĒŠANA

Privātais sludinājums CENA 3,00 EUR

IESNIEGT LĪDZ 21.FEBRUĀRIM
NEATTIECAS UZ JURIDISKĀM PERSONĀM UN KOMERCSLUDINĀJUMIEM

Adrese: ..........................................................................................
Tālrunis: .........................................................................................
Vārds, Uzvārds: ...........................................................................
Personas kods: ............................................................................
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. 65025096, 26693199, e-pasts: kaleidoskops@mansipasums.lv

Mūzikls «ČIGĀNU PRINCESE»
16. februārī 19:00

Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē

ABONĒŠANA

 
 

 abonēšanas indekss – 
3120,

kopā ar «Laimīgo 
Programmu» – 3121

REKLĀMA VAI 
SLUDINĀJUMI

+
IZDEVĪGI

IEVIETOJOT REKLĀMU 
VAI SLUDINĀJUMUS 

ABOS LAIKRAKSTOS, 
SAŅEMSIT ATLAIDI 

NO 5% LĪDZ 25%!
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www.draugiem.lv/
kaleidoskops

Sia ‘’ML PRO’’ pērk Sia ‘’ML PRO’’ pērk 
cirsmas un aizaugušas cirsmas un aizaugušas 

platības malkas ieguvei.  platības malkas ieguvei.  
Tālr. 29615129.Tālr. 29615129.

Abonējiet 
laikrakstus 

un žurnālus 
www.abone.lv 

vai pa tālruni 
67770101

Laikraksts 
7:00 no rīta – 

tas nav mīts.

 Mēs jums 

to piegādāsim!

Abonē «OVV»šodien, 
saņem pēc    
(divām) darba dienām! 
www.abone.pasts.lv 
vai laikraksta redakcijā

22

Abonējot redakcijā – 
dāvānā KALENDĀRS!

MARIJAS NAUMOVAS koncerts 
UZ ILŪZIJU TILTA

7. aprīlī 19:00
Ogres novada Kultūras centra 

Lielajā zālē

Ogres Veselības Centrā
Ogrē, Mālkalnes prospektā 3

VĒNU DIENA
Otrdien, 21.februārī 

no plkst. 8.00 – 18.00 
pieņems „DR. MAURIŅA VĒNU KLĪNIKAS”

ĶIRURGS FLEBOLOGS
 DR. ANDIS RĪTS,

veicot pacien  em sonogrāfi sku kāju vēnu izmeklējumu,
 konsultējot un iesakot ārstēšanas plānu.

Iepriekšēja pieteikšanās uz ārsta maksas konsultāciju
pa tālruņiem: 67 374 747 , 67 315 316, 67 610 217.

Laiks izmeklēt vēnas! 
Vēnu ārsts Jūsu novadā!
 

Kaut arī kājas ir kā svina pielietas un uz tām izspiedušies 
neglī   vēnu ķekari, ne vienmēr uzreiz dodamies pie ārsta. 
Taču būtu vērts – jo laicīgāk tās izmeklēsim, jo vieglāk būs no-
vērst problēmas. Par mūsdienīgām vēnu diagnos  kas un ārs-
tēšanas tendencēm stāsta „Dr.Mauriņa Vēnu klīnikas” ķirurgs, 
fl ebologs Dr. Andis Rīts.

– Vai vēnas būtu vērts izmeklēt vēl pirms nav radušās iz-
teiktas sūdzības?

– Ieteikt to visiem būtu pārspīlē  , taču, ja ar varikozi sirgst 
vecāki, māsas un brāļi, labāk to darīt pirms nav radusies smagu-
ma sajūta kājās un jau redzamas paplašinātas vēnas.    

Ja ir sīka paplašināta vēniņa un slima stumbra vēna, operā-
cija no  ek nevis ar griezienu, bet caur adatas dūrienu 10–20 
minūšu laikā. Taču, ja problēmas risināšanu atliek, līdz kājas ir 
vienos ķekaros ar brūniem pleķiem, čūlu un pievienojušos ie-
kaisumu, operācija var ilgt līdz pusotrai stundai. Tad tās rezul-
tāts, pat veicot maksimāli saudzīgi, nebūs  k labs – uz ādas pa-
liks pigmentācija vai čūlas rēta.

Diagnos  kas stūrakmens, uz kuru varam precīzi bals  t savu 
slēdzienu un plānot ārstēšanu, ir ultrasonogrāfi ja. 

Pirms pārdesmit gadiem, kad nebija šā izmeklējuma, pacien   
 ka operē   ļo   trauma  ski, operācijās zaudēja daudz asiņu un 

situācija nere   paslik  nājās, jo  ka izoperē   arī veselie asinsva-
di un sabojā   limfvadi. 

– Kā no  ek vēnu izmeklēšana?
– Ultrasonogrāfi ju izdara, pacientam atrodo  es stāvus. Lai 

likvidētu gaisa slāni starp zondi un ādu, kājas nosmērē ar spe-
ciālu gelu. Izmeklējums ir nekai  gs un nesāpīgs, taču ļo   infor-
ma  vs, kaut arī ilgst  kai 10 – 15 minūtes.

Ja izmeklējums  ek veikts no rīta, bet vakarā kājas pie-
pampst, tas jāpasaka ārstam. Tas ir svarīgi, lai, ņemot vērā ul-
trasonogrāfi jā redzēto, izvēlētos ārstēšanu.

– Vai to vienmēr veic ārsts, kurš pacientu operē?
– „Dr.Mauriņa Vēnu klīnikā” tas ir standarts. Tikai speciālists, 

kurš pats pacientu izmeklējis, var precīzi izoperēt slimās vēnas 
un dot garan  ju savam darbam. Mūsdienās operācijas veic ul-
trasonogrāfi jas kontrolē, ietekmējot  kai slimos vēnu posmus 
un neradot lieku traumu apkārtējiem audiem. Recidīvu risks 
pēc lāzeroperācijas, kas veikta ar jaunākās paaudzes lāzeriekār-
tu, ir daudzkārt zemāks nekā pēc agrāk veiktajām operācijām, 
kad vēnas  ka izrautas. 

– Vai pie viena pārbaudāt arī artērijas? 
– Izmeklējot vēnas, vienmēr izmeklējam arī artērijas, lai iz-

vērtētu, kura saslimšana ir primāra. Uzskats, ka sašaurinātu ar-
tēriju dēļ vēnas un venozas čūlu nevar ārstēt, ir novecojis. Bieži 
vien, savedot kār  bā vēnas, mazino  es tūskai, arī arteriālā sis-
tēma darbojas labāk. Veselas zemādas vēnas ir labs materiāls 
artēriju šuntēšanas operācijai.

Gaidīsim Jūs uz konsultācijām Jūsu novadā!Tālr. 65025096, 26693199                                             
E-pasts: reklama@ovv.lv
h p://www.ovv.lv

Tālr. 65045514, 29356840  
E-pasts: 
kaleidoskops@mansipasums.lv

Rek lāmas  un  s ludinājumu laikraksts

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

Kaleidoskops

Rek lāmas  un  s ludinājumu laikraksts

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

Kaleidoskops

REKLĀMAS 
UN SLUDINĀJUMU 

NODAĻA
Ogre, Brīvības iela 38, 

(Latvijas Pasta ēka 2.stāvs, 1.kab.) ieeja no sāna
Darbdienās no 9.00-12.00  13.00-17.00 

(piektdienās līdz 16.30)Kaleidoskops

Seko 
laikrakstam

arī
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PĀRDOD
dažādi

skaidu briketes 
un granulas Kaibalā. 

Tālr. 29515912

metāla jumtus un 
noteksistēmas no ražotāja. 
Cena no 4.55 EUR/m2. 
Tālr. 28653076

PĒRKPĒRK
 MEŽUS AR ZEMI. MEŽUS AR ZEMI.

 VAR BŪT  VAR BŪT 
AR APGRŪTINĀJUMIEM.AR APGRŪTINĀJUMIEM.

  Tālr. 29433000Tālr. 29433000

100 % LATVIEŠU UZŅĒMUMS 
PĒRK MEŽUS, 
ZEMI, CIRSMAS. 
Tālr. 22003161

PĀRDOD 
BALTALKŠŅA, 

OŠA MALKU (3m). 

Tālr. 29267946

Pārdod granulas 6-8 mm
 briketes bērzs, skujkoks, 
lapkoks. Tālr. 29933628

Pērkam cirsmas. 
Meža īpašumus. 
Samaksa tūlītējā. 
Tālr. 28260830
Pērk priedes, egles zāģbaļķus, 
sīkbaļķus, bērza fi nierklučus, 

taru, papīrmalku, malku. 
Apmaksa tūlītēja. 

Tālr. 29152469

LATVIJAS MEŽU FONDS LATVIJAS MEŽU FONDS 

PĒRKPĒRK  
MEŽUS, CIRSMAS MEŽUS, CIRSMAS 

UN ZEMI UN ZEMI 
VISĀ LATVIJĀ. VISĀ LATVIJĀ. 

Tālr. 29711172Tālr. 29711172

PĒRK 
CIRSMAS,

 MEŽU 
ĪPAŠUMĀ.

Tālr. 29267946

SIA Lauku Miesnieks
iepērk 

mājlopus.
Augstas cenas. 

Samaksa tūlītēja. 
Svari.

Tālr. 20207132

SIA «AIBI» IEPĒRK
liellopus, jaunlopus, 

aitas, zirgus.
PĒRK ARĪ GAĻAS ŠĶIRNES 
JAUNLOPUS EKSPORTAM

LABAS CENAS.SAMAKSA TŪLĪTĒJA.SVARI.
TĀLR. 26142514, 20238990

SIA «LATVIJAS GAĻA»
Iepērk liellopus, 

jaunlopus, zirgus.
Samaksa tūlītēja. Svari.

T: 28761515

Pērk cirsmas, mežus Pērk cirsmas, mežus 
īpašumā, zāģbaļķus. īpašumā, zāģbaļķus. 
Ātri un profesionāli
izska  sim visus 
piedāvājumus. 
Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 29442253

PĒRK
skujkoku, lapkoku, 

meža īpašumus
ar zemi. 

Par augstām cenām.
Tālr. 26052140

Pērk mežā pie ceļa: 
Bērza papīrmalku 26 EUR/m3, 
alkšņa malku 20 EUR/m3,
kā arī skujkoku zāģbaļķus, 
bērza fi nierklučus, 
skujkoka papīrmalku.

Tālr. 29152469

PĒRK

PSRS un Cara laika 
naudu, nozīmītes, 
pulksteņus jebkurā 
stāvoklī (Au rokas), 
porcelāna fi gūriņas, traukus 
ar vācu emblēmu, 
vecus patvārus uz oglēm, 
auto modelīšus 1:43, 
dzintaru, pirmskara un 
kara laika fotogrāfi jas 
un citas interesantas lietas. 
Tālr. 26528415 
деньги СССР и царские, 
значки, часы в любом 
состоянии (Au наручные), 
фарфоровые статуэтки, 
посуду с немецкой 
эмблемой, старые 
самовары на углях, 
автомодельки 1:43, янтарь, 
фотографии довоенные 
и военногго времени и 
другие интересные вещи. 
Тел. 26528415

sausu malku maisos, 
kā arī lētāku.. 
Tālr. 29169382 
sausu skujkoku malku un 
jauktu lapu koku malku. 
Tālr. 26733487 

SIA “Ogles un kokss“ 
pārdod

OGLES
Pensionāriem atlaide 5 %
Noliktava: Granīta iela 32, Rīga
Talr.: 67441266, 29435918

skaldītu malku ar piegādi. 
Tālr. 29615129 

kartupeļus 
(pār  kas un lopbarības). 
Tālr. 26467717, 65054076 

akordeonus (dažādu fi rmu). 
Tālr. 27091152 

sausu malku, 
sazāģētu pēc jūsu izmēriem. 
Tālr. 20547072 

DĀRGI PĒRKU 
Dzintara krelles, 
kulonus u.c., gleznas, 
porcelāna vāzes, 
šķīvjus un fi gūras, 
grāmatas, foto, 
ordeņus un monētas. 

Tālr. 25928648 

PĒRK

Kolekcionārs nopirks 
apgleznotas porcelāna vāzes, 
šķīvjus un fi gūras, sudraba 
izstrādājums un monētas. 
Pēc nepieciešamības 
izbraukšu pie Jums. 
Bez maksas novērtēšu.
Ja izlemsiet pārdot - 
tūlītēja samaksa. 
Tālr. 29749236

garšīgus kartupeļus. 
Tālr. 29411985 

piegādājam skaldītu malku 
Ogrē un Ogres rajonā. 
Tālr. 28747156 

3 m gara malka. 
Pilns kokvedējs ar piekabi 
(40 m3), iekļauta piegāde. 

Alksnis 1000€, Bērzs 1200€. 
Tālr. 27714898

Pārdod ogles safasētas maisos 
un skaldītu malku. 

Atrodamies Ogres raj. 
Tālr. 25665592 

nopirkšu vecus kabatas rokas 
pulksteņus, mehānismus, 
daļas pārstrādei. Interesē arī 
visādi vecāki sadzīves sīkumi. 
Tālr. 29397535 

atpūtas dīvānu, žurnāla 
galdiņu, virtuves stūrī  . 
Viss lē  . Tālr. 27099262 

Pārdodam sausu, skaldītu 
malku. Tālr. 20039179

pamatu blokus. 
Tālr. 22153333 
lietotas automašīnas. 
Tālr. 27315614 
porcelāna, melhiora, 
sudraba traukus, dzintaru. 
Tālr. 25222404

"CRAFT WOOD" pērk 
visa veida meža īpašumus 
visā Latvijā, 
cena no 1000-10000 EUR/ha. 
Atjaunojam taksācijas. 
Tālr. 26360308

hokeja slidas 43.izmērs 
(cena 12 eur). Sil  nātas 
ziemas botas ar līplentēm 
37.izmērs (cena 12 eur). 
Tālr. 29798241
STEIDZAMĀ KĀRTĀ pārdod  
metāla svečturi (102 cm., 
trīs svecēm);  kompjūtera 
galdiņu uz ritenīšiem, 2 daļu 
(84x 56 x 75); s  kla audumu; 
elektro ripu (griežamā, Bosh, 
cena 50Eur.); rakstāmgaldu 
(taisnstūra, liels, izmēri 
130 x 78 x 90). Sieviešu riteni 
(paliels).  S  kls 4 mm. Izmērs 
115 x 135. Alumīnija leņķi 
5 x 5 L dažādi. Trose 2mm 
(rullī). Alumīnija kannas 
(20 l., 2gab.) Flīzes dažādas 
lē  .  Polārlapsu 
(balta, gara, ar as  , 127cm.). 
Koka kafejnīcas galdus 
(iekštelpu). 
Tālr. 29488815 

TV ar plāno aizmuguri 
līdz 50 Eur, senas pirmskara 
mēbeles (var būt ļo   bēdīgā 
stāvoklī), stūra dīvānus 
vai sofa var būt jauns, 
magnetafonus un 
radioaparātus (vecos koka 
kastēs un japāņu 
ražojumus), gleznas, samērā 
jaunu datoru darba kār  bā, 
bērnu rotaļu māju un citus 
interjera priekšmetus. 
Tālr. 29148500 

nepilnu gadu vecus gaiļus. 
Tālr. 29151022 

PĒRK 
Zemi, mežus, 

cirsmas. 

Var būt ar 
apgrūtinājumiem. 

Tālr. 29433000 

PĒRK
AUTO: GAZ-20, 

GAZ-21, 
MOSKVICH-401;

MOTO: M-72, 
DŅEPRA, URAL 
un to detaļas!

Tālr. 29213776

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 (Jānis)

PĒRK 
bērza papīrmalku ostā 

Rīgā, Tvaika ielā 70 
26590951 

skujkoku un bērza 
papīrmalku ostā 
Zvejniekciemā, 
Skultes iela 1 
26442665 

Darba laiks ostās: 
darba dienās 08:00 - 20:00 

Samaksa 3-5 darba 
dienu laikā

vijoli (ražota 1812.g.,Vācijā, 
pieaugušo), labā tehniskā 
kār  bā. Tālr. 25552721 

kvalita  vu lapukoku malku. 
Tālr. 28493115 

vecās mikroshēmas, 
elektroniskās detaļas, 
ESM mikroshēmu plates, 
elektronisko un kontaktu 
sudrabu, kontaktus. 
Tālr. 25570715 

LPKS Zelta Teļš, par labām 
cenām iepērk jaunlopus un 
liellopus.Sīkāka informācija 
pa tālruni 26114519

pīles, trušus, jērus gaļai. 
Lauku dziju. Tālr. 29162375

sausu sazāģētu šāļu malku.
Piegāde. Tālr. 25461711

ковёр турмалиновый 
М-75 (Nuga Best) - 300 €, 
кровать деревянную 
(200x90) без матраса - 40 €, 
ботинки женские кожаные 
39 р., Италия - 60 €. 
Тел. 65044044, 20065857
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Kā pieteikt sludinājumu «Kaleidoskopam» un cik tas maksā?Kā pieteikt sludinājumu «Kaleidoskopam» un cik tas maksā?
Zvani 65045514 vai 29356840, Zvani 65045514 vai 29356840, 
raks   kaleidoskops@mansipasums.lv – raks   kaleidoskops@mansipasums.lv – 
un mēs atbildēsim.un mēs atbildēsim.

!!!

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

DARBA 
PIEDĀVĀJUMI

PĒRK Padomju laika 
motociklus 
un to 
rezerves daļas. 

Kā arī „ZAZ”, 
„VAZ”, „GAZ ”, 
„MOSKVIČ ” 
automašīnas. 

Tālr. 29213776 

PĒRK

Работа в Финляндии: 
сварщики, сборщики, 

поиск деловых партнёров. 
Бизнес, туризм, работа, 

проживание, 
весь спектр услуг. 

+371 20353659, 
green105@inbox.lv

Darbs Somijā: metinātāji, 
komplektētāji, 

biznesa partneru meklēšana.
Bizness, tūrisms, darbs, 

dzīvošana, viss pakalpojumu 
spektrs. 

+371 20353659, 
green105@inbox.lv

Ищем няню в 
русскоговорящую семью 
в Англии для маленьких 
детей 1 месяц. Срочно. 
Хорошая зарплата. 
Тел. 29784946

!!!

Stādu audzētava Rožlejas 
Jumpravas pagastā 
aicina darbā strādnieci. 
Vēlams savs transports. 
Tālr. 26440477, 26539686

TIKAI 
1 € (EUR)

Sludinājums Sludinājums 
šajā šajā 

rubrik ārubrikā

MEKLĒ DARBU

sieviete (45) meklē 
aprūpētājas darbu brīvajā 
laikā, vai uz nenoteiktu laiku. 
Tālr. 26717189 

Vīrie  s meklē sētnieka, 
krāvēja, palīgstrādnieka 
darbu. Tālr. 22380075 

uzkopšanas darbu 
dažas reizes nedēļā 
(no rī  em). Ogrē. 
Tālr. 20004736 

Vīrie  s (41) meklē papildus 
vai palīgdarbus uz pusslodzi 
no rī  em. Vēlams tuvāk 
Ciemupei! Tālr. 26960007

Atbildīga un lauku darbus 
pieprotoša sieviete 
meklē darba vietu 
ar dzīvošanu uz vietas. 
Tālr. 29556388.

Zāģēju kokus (arī bistamus) , 
malku. Ir savs auto un zāģis. 
Ogres raj. Tālr. 25980650

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
ADMINISTRĀCIJA

 izsludina pretendentu pieteikšanos uz 
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANAS 

SPECIĀLISTA amatu
Prasības: 
–  Augstākā izglītība inženierzinātnēs vai nekustamo īpašumu 
     pārvaldīšanā
–  Vismaz 3 gadu pieredze nekustamo īpašumu apsaimniekošanā
–  Prasme strādāt ar būvniecības tehnisko dokumentāciju
–  Spēja izvērtēt būvniecības izmaksu tāmju pozīciju atbilstību 
    būvdarbu apjomam un tirgus cenām
–  Orientēšanās būvmateriālu piedāvājumā, piemērotībā 
    un izmaksās
–  Prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku
–  ,,B” kategorijas autovadītāja apliecība
–  Valsts valodas zināšanas
Galvenie amata pienākumi:
–  Piedalīties iepirkuma un cenu priekšizpētes aptaujas procedūrās, 
    kas skar būvniecību, sagatavot būvniecības darbu kontroltāmes 
    plānoto infrastruktūras objektu (t.sk. ceļi, ielas, meliorācijas   
    būves) remontam, atjaunošanai, pārbūvei.
–  Uzraudzīt pašvaldības būvju ekspluatācijas nodrošināšanas
    pasākumus un remontdarbus, pārbaudīt iepriekšminēto darbu 
    tehnisko dokumentāciju, pārbaudīt izpilddokumentāciju.
–  Piedalīties remontdarbu tehnisko uzdevumu sastādīšanā, darbu 
    kvalitātes un veikto apjomu kontrolē.
–  Sastādīt tehnisko specifi kāciju būvju vienkāršotajai atjaunošanai
    un remontdarbiem.
–  Sagatavot projektēšanas uzdevumus būvprojektu izstrādei.
–  Plānot materiālu un iekārtu iegādi, remontu un ekspluatācijas 
    nodrošināšanai.
–  Organizēt pašvaldības īpašumā esošo ēku, ceļu/ielu un ielas 
    apgaismojuma apsekošanu, uzturēšanu un remontus.
Iesniedzamie dokumenti:
– motivēta pieteikuma vēstule;
– dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm.
Piedāvājam:
–  atalgojumu – 1026 euro (pirms nodokļu nomaksas),
–  pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku,
–  darba vietu Lielvārdē.
Dokumentus līdz 2017.gada 17.februāra plkst.15:00 lūdzam 
iesniegt personīgi Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas 
Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 
1.stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, administrācijas darba laikā vai 
nosūtīt uz e-pastu dome@lielvarde.lv, vai pa pastu Lielvārdes 
novada pašvaldībai, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, 
LV 5070, uz aploksnes norādot ,,Pieteikums Nekustamo īpašumu 
apsaimniekošanas speciālista amatam”.
Uzziņas var saņemt pa tālruni 26455877 (Līga Zariņa) 

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
ADMINISTRĀCIJA

 izsludina pretendentu pieteikšanos uz 
Lielvārdes novada pašvaldības policijas inspektora

(nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas   
inspektors – lietvedis) amatu

Prasības:
- Atbilstība Policijas likuma 21.panta pirmajai daļai,
- Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī,
- Augstāka izglītība, vēlams - juridiskā,
- Pieredze darbā ar nepilngadīgajām personām,
- ,,B” kategorijas autovadītāju apliecība,
- Prasme strādāt ar datoru un specializētajām programmām,
- Pārzināt vispārējo un speciālo lietvedību,
- Pārzināt normatīvo aktu prasības attiecībā uz bērnu tiesībām,
- Krievu valodas prasme, lai nodrošinātu profesionālu 

komunikāciju savas kompetences ietvaros,
- Vēlamas angļu valodas prasmes.

Galvenie amata pienākumi:
- Reģistrēt nepilngadīgo personu izdarītos sabiedriskās kārtības 

noteikumu pārkāpumus un administratīvos pārkāpumus, 
noskaidrot to rašanās cēloņus un veicinošos apstākļus, 
izstrādāt pasākumus to novēršanai.

- Veikt prevencijas pasākumus sadarbībā ar izglītības 
iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām 
organizācijām, nepilngadīgo personu likumpārkāpumu un 
bērnu tiesību pārkāpumu novēršanai.

- Vadīt lekcijas un citus preventīvus pasākumus izglītības 
iestādēs.

- Veikt individuālās pārrunas ar bērniem, viņu vecākiem, 
aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj.

- Veikt regulāru preventīvu darbu ar vecākiem vai personām, 
kas viņus aizstāj, ja tie pilnvērtīgi nerūpējas par bērniem vai 
nepilda bērnu audzināšanas un izglītošanas pienākumus.

- Novērst un pārtraukt administratīvos pārkāpumus, sastādīt 
administratīvā pārkāpuma protokolus par konstatētajiem 
pārkāpumiem, savas kompetences ietvaros izskatīt 
administratīvo pārkāpumu lietas.

- Piedalīties reidos sabiedriskās kārtības un administratīvo 
pārkāpumu novēršanā.

- Veikt Lielvārdes novada pašvaldības policijas lietveža darbu.
Iesniedzamie dokumenti:

- motivēta pieteikuma vēstule,
- dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm.

Piedāvājam:
- atalgojumu – 700 euro (pirms nodokļu nomaksas);
- pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku;
- darba vietu Lielvārdē.

Dokumentus līdz 2017.gada 17.februāra plkst.15:00 lūdzam 
iesniegt personīgi Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas 
Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, 
Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, administrācijas darba laikā vai nosūtīt 
uz e-pastu dome@lielvarde.lv, vai pa pastu Lielvārdes novada 
pašvaldībai, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV 5070, 
uz aploksnes norādot ,,Pieteikums Lielvārdes novada pašvaldības 
policijas inspektora amatam”.
Uzziņas var saņemt pa tālruni 28668872 (Ineta Lilinfelde)

ĶEGUMA NOVADA DOME 
Izsludina atklāto konkursu     

Ķeguma novada bāriņtiesas  
priekšsēdētāja amatam 
Pieteikties līdz 2017.gada 

28.februārim 
Detalizētāka informācija 

atrodama vietnē: 
WWW.kegumanovads.lv 

AICINA DARBĀ

Ikšķiles Brīvā skola aicina pulkā 
krievu valodas skolotāju! 

Meklējam skolotāju, kurš: 
* vēlas bērnus iedvesmot mācīties 
   valodas, jo tas ir interesanti 
   un noderīgi; 
* prot patstāvīgi plānot savu darbu 
   un uzņemties atbildību par to; 
* atbalsta Ikšķiles Brīvās skolas fi lozofi ju un vērtības. 

Ja Tu esi skolotājs, ko meklējam, priecāsimies saņemt Tavu motivācijas 
vēstuli un CV uz e-pastu info@brivaskola.lv 

Ja vēlies saņemt plašāku informāciju par vakanci, gaidīsim Tavu zvanu: 
29149533.  

Informācija par skolu www.brivaskola.lv 



Ogre, Meža prospekts 9 www.tuvcinasskola.lv

8 Kaleidoskops #3(805)

PIESAKI SAVU REKLĀMU «KALEIDOSKOPĀ»: 65045514, 29356840, kaleidoskops@mansipasums.lvPIESAKI SAVU REKLĀMU «KALEIDOSKOPĀ»: 65045514, 29356840, kaleidoskops@mansipasums.lv

2017.gada 9.februāris

ROTU REMONTSROTU REMONTS
Ogre, Brīvības iela 38 Ogre, Brīvības iela 38 (Pasta ēkas 1. stāvā); (Pasta ēkas 1. stāvā); tālr. 29 166 441tālr. 29 166 441

Ogre, Rīgas iela 10a, Tālr. – 26650666, Tālr. – 26319094
E-pasts: info@dana.lv, www.DANA.lv

Tikai augstākās kvalitātes zviedru granīts!

10 %  -  20 % uzglabāšana

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

В нашей клинике изготавливаем 
съёмные протезы из новых современных 
материалов.
Протезы эластичные, значительно тоньше, 
легче, не ломаются.

«STM», стоматология
Огре, ул. Сколас 6

Детям до 18 лет – бесплатно. 
Запись по тел. 65023152, м. 28646052

Каждый день с 9.00 до 11.00 принимаем пациентов 
с острыми зубными болями без предварительной записи!

*ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ *ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
* РЕМОНТ И ОБНОВЛЕНИЕ ПРОТЕЗОВ 

* ХИРУРГИЯ * ГИГИЕНА * РЕНТГЕН ЗУБОВ

SIA “ZAAO SYSTEMS”SIA “ZAAO SYSTEMS”
licences nr. 2006-02/41 

IEPĒRKIEPĒRK  krāsainos un melnos krāsainos un melnos 
metāllūžņus, metāllūžņus, 

svina akumulatorussvina akumulatorus
un sadzīves tehnikuun sadzīves tehniku

Darba laiks: 
P.-PK. 9.00-17.00
S.Sv.-Brīvs

Tālr. 20010179, 80000515
Ogrē, Akmeņu ielā 51

veikalosarī

 
 

Laikrakstu

var saņemt

Ogre  Mālkalnes pr. 4 
Ogre  Mālkalnes pr. 7 – 16, t/c “Tropic”  
Ogre  Mednieku 23, t/c “Top” 
Ogre  Rīgas 23, t/c Dauga 
Ogre  Skolas 3a, Ogres tirgus 

Ogre  Vidus prospekts 1a, t/c Maxima 
Ogre  Upes pr. 13, Veterinārā aptieka – klīnika
Ikšķile  Melioratoru 1a, t/c "Supernetto"
Lielvārde  Lāčplēša 14, t/c “Maxima”

CINKOTS PĪTAIS
ŽOGA SIETS
www.zogotava.lv

Sieta augstums pēc izvēles.
Acs izmēri no 10x10 līdz 
pat 100x100 mm. Cietā 
stieple no 1,4 līdz 3,0 mm. 
Iespējama piegāde.

Tālr. 25540900

Jauns bērnu 
apģērbu 

pievedums

bērnu apģērbu veikalā 
t/c TOP 1.stāvā,

blakus Swedbank bankomātam,
Mednieku ielā 21/23, Ogrē.

Tālr. 29608847.

Esat mīļi gaidīti !
PILATES VINGROŠANAPILATES VINGROŠANA

Veselai mugurai, ķermeņa muskuļu nos  prināšanai, 
labas stājas veidošanai, kus  bu koordinācijas 

un lokanības a   s  šanai. 
Nodarbības no  ek:
Ogres Kultūras centrā (Brīvības ielā 15, Ogrē).
Pirmdienās un ceturtdienās plkst. 19.30

Tālr. 29460017

www.draugiem.lv/
kaleidoskops

Laikraksta «Kaleidoskops» redakcija:
Ogre, Br v bas iela 38, 2.st vs, 1.kab.

Jauna, nocenota 
sadzīves tehnika 

no Vācijas.
Garantija. Kredīts.

Ogre, Skolas iela 18.
Tālr. 29149315; 29593559

PIESAKI SAVU REKL MU «KALEIDOSKOP »: 65045514, 29356840, kaleidoskops@mansipasums.lv

ROTU REMONTS
Ogre, Br v bas iela 38 (Pasta kas 1. st v ); t lr. 29 166 441

PILATES VINGROJUMI

P RDAUGAVALV

Veicam ar  logu 
mont žas darbus.

T lr. 28839359

Ir laiks pasniegt d vanas!

M S ATV R MIES!!!

www.draugiem.lv/kaleidoskops

29593559; 65022177


