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

ATVĒRTS JAUNS
ZIEDU UN DĀVANU
VEIKALS!
Ogrē, Brīvības ielā 15a
(TC „Elvi” telpās).
Esiet mīļi gaidīti svētkos un ikdienā.
Darba laiks no 7.00 – 19.00

Ogrē, Strēlnieku prospektā 28,

14.FEBRUĀRĪ plkst.9.00
ATVĒRSIES FIRMAS VEIKALS
„MAKSI MARKET”!
Veikalā vienmēr varēs iegādāties svaigu
vistas un tītara gaļu.
Kūpinājumus no tītara gaļas.
Atklāšanas dienā

40% atlaide
VISIEM vistas un tītara gaļas produktiem!

Gaidīsim ciemos!

REMONTĒJAM
• ledusskapjus
• automā skās

Kravu pārvadājumi

Tālr. 26443400,
29337693

Augstums
2.0 m

 Krāvēju pakalpojumi
 Pārcelšanās pakalpojumi
 Mēbeļu montāža, demontāža
āža
Piegāde no veikaliem pa Latviju
attviju
 Pensionāriem atlaides
Tālrunis 20400300 lmt Platums

veļas mašīnas

1.8 m

Garums

4.9 m

2 tonnas

UZŅĒMUMS AR PIEREDZI
AUTO TIRDZNIECĪBĀ IEPĒRK
LIETOTAS AUTOMAŠĪNAS.

ZIEDU un DĀVANU veikals
LIELVĀRDĒ, TC „Elvi”

 ZEMAS CENAS
 PIEDĀVĀJUMĀ ROZES PAKĀS
ĀSS
 LIELA ZIEDU UN DĀVANU IZVĒLE
ZVĒĒLLE
ZV
 PILDAM BALONUS AR HĒLIJU
JU
U
Darba laiks: P.-S. 8:00 -20:00

Sv. 9:00 -18:00

=€

SAMAKSA UZREIZ!
Tālr. 29517885

www.ovc.lv • Tālr. 25155070

Ogre,
Mālkalnes prospekts 3

LOGI

DURVIS

PVC 6 kameru logiem
5 kameru cena
konsultācijas
Montāža
uzmērīšana aiļu apdare
lodžiju iestiklošana

T. 29286309
WWW.DAUGAVASMEZSAIMNIEKS.LV

Vairāk nekā
10 gadus Ogrē.
Ogrē, Upes pr. 18a
Darba dienās 9.00–18.00
Tālr. 27015466, 65020308
ogre@glasteks.lv

Biļetes iegādājamas
Biļešu Paradīze kasēs un Kultūras centrā.
Cena no 12.00 EUR
www.bilesuparadize.lv

Sludinājumi un reklāma 26693199
Redakcijas adrese: Ogre, Brīvības iela 38 (Pasta ēka, 2.stāvs, 1.kabinets), ieeja no sāna
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PĀRDOD

PĀRDOD

PĒRK

MAINA

nekustamais īpašums

nekustamais īpašums

nekustamais īpašums

nekustamais īpašums

1-stāvu ēku Ogres centrā.
Garāža 21 m2. Zem garāžas
telpa 20 m2. Istaba 24 m2.
Ir siltumnīcas pama
(24,2 m2 un 21 m2).
Elektrība 3 fāzes.
Tiek izbūve
pilsētas gāzes, ūdens
un kanalizācijas pieslēgumi.
Tālr. 27486845
ZEME

LĒTI zemi Rembatē 3 ha,
t.sk. 1,8 ha aramzeme,
pārējais zem sētas.
Tālr. 26824956
apbūves gabalus Lielvārdē.
Var uz nomaksu.
Tālr. 29861412, 26758721
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
dārzu Lašupēs,
Primulas ielā 12.
Tālr. 26823105,
29900061
MĀJAS

2/3 privātmājas Ogres centrā.
Var atsevišķi pirmo stāvu
(3 istabas, vannasistaba,
virtuve, WC) un otro stāvu
(vitruve, divas pusistabas
ar iebūvē em skapjiem,
trepjutelpa). Atsevišķas
ieejas. 3 fāzu elektrība.
Atsevišķs pagarabs.
Tālr. 27486845
DZĪVOKĻI

Īpašnieks pārdod 2-ist.
dzīvokli (51 m2) Ogrē, Ausekļa
prospektā (4.stāvs, saulains,
silts, ies klota lodžija,
infrastruktūra soļa a ālumā).
Cena Eur 35000.
Tālr. 29412731; 29159472

DZĪVOKĻI

MĀJAS

2-istabu dzīvokli Rīgā,
Kristapa ielā.
Tālr. 27485882
2-istabu dzīvokli
Lielvārdē, Avotos.
Tālr. 26868527
priva zētu 2-ist. dzīvokli
(47,20 m2) Lielvārdē,
Avotu ielā 9 (priva zēts,
parādu nav), 4.stāvs, balkons,
pakešu logi, čuguna radiators.
Saulains, silts dzīvoklis.
Vai mainīt minēto dzīvokli
ar piemaksu uz vienistabas
dzīvokli Lielvārdē, Avotu ielā
(vēlams 14.mājā).
Zvanīt 26026150 (Maruta)
2-ist.dzīvokli
Ogrē, Zilokalnu prospektā.
Tālr. 26713714
Хозяин продаёт 2-комн.
квартиру 51 м2 в Огре,
пр. Аусекля. 4 этаж,
солнечная, тёплая,
застеклённая лоджия.
Инфраструктура
в шаговой доступности.
Цена 35 000 €.
Тел. 29412731; 29159472
2 istabu dzīvokli Lauberē,
centrā, dzīvojamā pla ba
52,6 kv.m., 2.stāvs, vidus
dzīvoklis. Cena Eur 6500.
Tālr. 26540052
3-ist. dzīvokli Birzgales centrā
(izremontēts). Izska sim visu
variantus. Cena Eur 25 000.
Tālr. 29804350
3 ist. dzīvokli Suntažu centrā.
Dzīvoklis remontēts.
Dzīvoklim ir kū ņa, pagrabs
un dārzs. Cena 20000.
Tālr. 29698224
3-ist. dzīvokli Ogrē,
Draudzības ielā 6.
Ērta vieta transportam.
Labā stāvoklī.
Cena Eur 35000.
Tālr. 25574783; 65023702

PĒRK
nekustamais īpašums

Reklāmas un sludinājumu laikraksts
Iznāk kopš 1993.gada 17.novembra
Reģistrācijas numurs 000701274
Izdevējs – SIA “Preses firma
“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: Poligrāfijas grupa Mūkusala
Tirāža: 20000 eks.
Iznāk katru otro ceturtdienu
Norēķinu rekvizīti:
SIA Preses firma “MANS ĪPAŠUMS”
Reģ.nr. 40002033025
AS “SWEDBANK”
SWIFT kods: HABALV22
Konta nr.: LV84HABA0551034609269

Izdevējs ir Latvijas Preses izdevēju
asociācijas (LPIA) biedrs www.lpia.lv
Par iesniegto sludinājumu un reklāmu
patiesumu un saturu redakcija neatbild.

zemi Ikšķilē.
Tālr. 26163222
ģimene ar maziem bērniem
vēlās nopirkt VAI ĪRĒT
vasarnīcu, mazu mājiņu.
Var bez ēr bām
vai sliktā stāvoklī.
Izska šu visus piedāvājumus.
Tālr. 29206777
MĀJAS

Ģimene ar bērniem
vēlas iegādāties māju Ogrē
vai tās tuvumā.
Vēlams lai māja ir nodota
ekspluatācijā un ir apdzīvojama.
Vēlamais maksimālais budžets
ir aptuveni 50 000 EUR.
Izskatīsim visus variantus.
Tālr. +37126132715

Jauna ģimene vēlas
iegādā es privātmāju Ogrē
līdz 150-200 kv. m,
var būt remontējama.
Tālr. 26395540
DZĪVOKĻI

Vēlos iegādā es dzīvokli
Ogrē. Izska šu visus
piedāvājumus! Miķelis.
Tālr. 28652014
dzīvokli Ogrē, Ikšķilē
vai Salaspilī. Izska šu
visus variantus. Zvaniet.
Tālr. 25645111
2-ist. dzīvokli Ogrē
(ķieģeļu mājā,
ne augstāk par 3.stāvu).
Tālr. 26278756
Vēlos nopirkt trīsistabu
dzīvokli Ogrē.
Var būt remontējams.
Tālr. 26395540
Jauna ģimene vēlas pirkt
3-istabu dzīvokli Ogrē
ar balkonu vai lodžiju
(var būt neremontēts).
1. un pēdējos stāvus
nepiedāvāt!
Tālr. 28384216
GARĀŽAS

garāžu Ogrē.
Tālr.26597995

IZĪRĒ
nekustamais īpašums

DZĪVOKĻI

1-istabas dzīvokli Ogrē,
Tīnūžu ielā 7
(43,3 m2 kopējā pla ba
ar balkonu, 4.stāvs).
Tālr. 29253940
mēbelētu 1-istabas dzīvokli
Ogres centrā uz ilgāku laiku.
Tālr. 25205558
ISTABAS

ISTABU
(17 m2, 2-istabu dzīvoklī),
Lielvārdē ,”Lāčplēsī “.
Istabas izolētas.
Tālr. 28676705 , 29274065

ĪRĒ
nekustamais īpašums

DZĪVOKĻI

ģimene vēlas īrēt
2 - 3 istabu dzīvokli Ogrē
(vai tās apkārtnē).
Tālr. 26743113
Vēlos īrēt 2-ist. dzīvokli
ar ēr bām
un izolētām istabām
Ogres centrā. Steidzami!
Tālr. 25903875
ISTABAS

sieviete vēlas īrēt
1 ISTABU privātmājā
ar visām ēr bām.
Tālr. 25188334

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

DAŽĀDI
TENISA APMĀCĪBA
bērniem (no 7 – 13 g.)
Tīnūžu skolas zālē
trešdienās un piektdienās
no plkst. 19.00 – 20.00.
Tālr. 29233304
Ja tu vēlies dzert,
tad tā ir tava izvēle.
Bet, ja tu vēlies atmest
dzeršanu, iespējams
mēs varam tev palīdzēt!

Anonīmo Alkoholiķu

sapulces notiek iknedēļu:
Ikšķilē, Ogrē, Salaspilī,
Ķekavā un Lielvārdē!
Tālrunis informācijai
27333523 vai www.aa.org.lv

IEPAZĪŠANĀS
Pensionāre labākajos gados,
ar labu humora izjūtu
vēlās iepazī es
ar bijušo armijnieku!
Tālr. 29488815
VĒLOS BILDINĀT SIEVIETI,
SIEVIETES LABĀKAJOS GADOS!!!
AR SEKRETĀRES ZINĀŠANĀM!
BEZ KAITĪGIEM IERADUMIEM!
SASTOPAMS:
Uzvaras ielā 22, Ciemupē,
Ogres novadā.
Lūdzu rakstiet vēstuli!!!
Tālr. 29257060

!!!

DARBA
PIEDĀVĀJUMI
Darbs
un dzīvošana Rīgā!
Tiek meklē
apsargi/dežuran .
Alga 2.60–3.50 EUR/ST.
Par nelielu samaksu
dzīvošana kopmītnēs.
Varam savākt no pilsētas
ar auto. SIA PURON,
reģ. nr. 44103116365.
Tālr. 22071120, 22078501

Ķeguma komercnovirziena
vidusskola aicina darbā:
- SPECIĀLO PEDAGOGU
- MEDMĀSU
Tālrunis uzziņām –
65055275, 22005595
Sakarā
ar ražošanas
apjoma pieaugumu,
uzņēmums aicina darbā
RAŽOŠANAS OPERATORU
(pieredze nav obligāta,
apmācām uz vietas),

MEHĀNIĶI – IESTĀDĪTĀJU.
Galvenās prasības:
atbildīgs, uzmanīgs,
strādīgs. Darbs ir Ogrē.
Tiek nodrošinātas
soc. garantijas, labi darba
apstākļi, darba apģērbs,
motivējošs atalgojums
un izaugsmes iespējas.
Pēc viena nostrādātā gada
nodrošinām ar veselības
apdrošināšanu.
Nepieciešamības gadījumā
nodrošinām ar dzīvesvietu
vai apmaksājam transporta
izmaksas.

Lūdzu sūtīt CV uz e-pastu:
info@nifco.lv
vai zvanīt 25154407

KURSI

AUTOSKOLA
SIA «VĀVERE.J»

organizē Lielvārdē
B kategorijas kursus
Nodarbības notiks Lielvārdes pamatskolā
Eksāmeni Jēkabpils un Rīgas CSDD

Pirmā nodarbība
13.februārī plkst.17:30
(iepriekš pieteikties)

 29680048 • vavere.j@inbox.lv
www.autoskolavaverej.lv

NODARBĪBAS

Meža
prospekts 9,
Ogre
www.tuvcinasskola.lv

Kaleidoskops
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PAKALPOJUMI
SANTEHNIKAS
D A R B I.

Apkure, ūdens,
kanalizācija.
Tālr. 26259527

Iekšdarbi,
santehniskie darbi
(liela pieredze).
Tālr. 29410667
Aizvācam nevajadzīgas,
vecas mēbeles
un sadzīves tehniku.
Tālr. 26026345
MĒBEĻU, BŪVMATERIĀLU,
SADZĪVES TEHNIKAS
PĀRVADĀJUMI.
IR SAVI KRĀVĒJI.
PENSIONĀRIEM ATLAIDES.
Tālr. 20400300
Piegādāsim smil , gran ,
šķembas, melnzemi,
kūtsmēslus līdz 8 m3.
Tālr. 29221333, 29228906
Slīpē, lako, eļļo
dēļu grīdas, kāpnes.
Tālr. 26433591
Piegādā: šķembas, smi ,
oļus, skalotu gran ,
melnzemi, kūtsmēslus
no 1 – 16 kub.m.
Tālr. 29359857
ĀRSTNIECISKĀ
VINGROŠANA.
Tālr. 20030329
Sākam kopt augļu koku
vainagus, apgriezt dzīvžogus.
Darbus veic
dārznieki ar pieredzi.
Tālr. 28661047
Piedāvāju visa veida
santehnikas pakalpojumus
par saprā gām cenām.
Ogre un rajons. Zvaniet.
Tālr. 20030240
FLĪZĒŠANA.
Tālr. 29952232
TELPU REMONTS,
DAIĻKRĀSOŠANA.
Tālr. 26394711
CEĻI AR ŠĶEMBU
PĀRKLĀJUMU.
Tālr. 29592073
Piedāvā pašizgāzēja
pakalpojums.
Ar piegādi: smiltis,
šķembas, melnzemi,
kūtsmēslus.
Tālr. 29363771

DZIĻURBUMI
AKU URBŠANA
to remonts
un aprīkošana

Cena pēc vienošanās.
Tālr. 29158269

JUMTA DARBI.
Tālr. 23112977
KANALIZĀCIJAS,
BIO UN
MELIORĀCIJAS
SISTĒMAS DARBI.
Tālr. 29592073
Māju un dzīvokļu remonts.
Visi iekšdarbi.
Tālr. 28833657
Špaktelēšanas darbi.
Ātri un kvalita vi.
Tālr. 28833657
Veicu mežu jaunaudžu
kopšanu.
Tālr. 29330397
PREČU PIEGĀDE
AR AUTO PIEKABI.
PIEKABES IZMĒRS:
1,5 m x 3 m x 0,38 m.
Tālr. 29456557
Izgatavo un uzstāda
durvis, kāpnes.
Tālr. 26532827
Galdniecība izgatavo
virtuves, kāpnes, kupejas
skapjus u.c. mēbeles
pēc Jūsu individuālā
projekta.
Tālr. 22357775

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ!
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!!
Тел. 29299768, с 9.00 до 21.00
VISA VEIDA BRUĢĒŠANAS DARBI.
Krāsošanas un fasādes darbi.
Ātri! Tīri! Kvalitatīvi!
Viktors - tālr. 28888577

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

DZIĻURBUMI.
Apkope.
Aprīkošana.
Skalošana.
Remonts.
Pieņemamas
cenas.
Tālr. 26169943
Rokam
un tīram akas
(Viktors).
Tālr. 26524598

“VW Transporter” (garais)
kravas pakalpojumi.
Mēbeļu un citu mantu
pārvadāšana pa visu Latviju.
Tālr. 28665344
Neliela būvnieku brigāde
bez kai giem ieradumiem
veic ēku sil nāšanu
un citus ar renovāciju
sais tus būvdarbus. Veicam
darba izmaksu aprēķinus!
Tālr. +37122303382
Дёшево вывезу мусор,
металл, бытовую технику.
Бесплатно.
Тел. 29589390
Все виды ремонтных
и строительных
работ домов
и квартир.
Tел. 29592073
LIETOTA SADZĪVES TEHNIKA
NO SKANDINĀVIJAS.
GARANTIJA.
REMONTS.
Tālr. 25541242, 29809442

LEDUSSKAPJU REMONTS
AR GARANTIJU, JŪSU MĀJĀS!
STRĀDĀJAM BEZ BRĪVDIENĀM!
Tālr. 29299768
no 9.00 – 21.00

JUMTA DARBI.
MATERIĀLU
SAGĀDE.
Tālr. 25599774
Фасады. Заборы.
Tел. 29592073

Sertificēta taksatora
pakalpojumi:
· meža inventarizācijas lietu
izgatavošana;
· mežaudzes novērtēšana;
· cirsmu dokumentācijas
sagatavošana.
Tālr.: 20277441

Zāģē un izzāģē ābeles
un citus kokus, izrok saknes.
Aizved saknes un zarus.
Zāģē bīstamos kokus.
Krūmgrieža pakalpojumi.
Zāģē dzīvžogus.
Izgatavo zaru un pirts slotas.
Tālr. 27486845
Kvalita vi uzstāda profilus,
reģipsi, špaktelē, slīpē
un krāso. Uzstāda lamināta
grīdas. Flīzē grīdas un sienas.
Mūrē skursteņus , plī s,
siltummūrīšus, kā arī ci
celtniecības darbi. Sagādā
celtniecības materiālus
un atved ar kravas busu
(260 x 190 x 65),
kā arī veic citus transporta
pakalpojumus. Izgatavo
un uzstāda koka bruģi.
Elektriķa un santehniķa
pakalpojumi.
Tālr. 27486845
FASĀDES.
ŽOGI.
Tālr. 29592073
Gāzes apkures katlu
JUNKERS,
Viessmann,
Vaillant u.c.,
remonts/apkope.
Tālr. 29485403

skursteņslauķa
pakalpojumi.
Ventilāciju
šahtu tīrīšana.
tālr. 27462204
(uģis)

SANTEHNIKAS PAKALPOJUMI.
Tālr. 29409907
Visa veida būvniecības
pakalpojumi.
Pilna cikla privātmāju
un citu ēku būvniecība .
Māju un citu ēku
rekonstrukcija
un kapitālie remontdarbi.
Tālr. 20071769
Ūdensskaitītāju nomaiņa
un uzstādīšana,
un citi santehniskie darbi.
Saprātīgas cenas.
Tālr. 29355317
AUTOEVAKUATORA
PAKALPOJUMI,
TRANSPORTĒŠANA,
NOGĀDE UZ JEBKURU
VIETU. LIELVĀRDE.
Tālr. 24970915

Bez maksas izved
metāllūžņus, demontē
metālkonstrukcijas.
Tālr. 25227276
Meistars uz mājām.
T. 25937712
Мастер на дом.
Т. 25937712

VISA VEIDA
DZĪVOKĻU
UN MĀJU
CELTNIECĪBAS
UN REMONTA
DARBI.
Tālr. 29592073

PVC LOGU PROFILAKTIKA!
AILES
APDARE.
PVC LOGU
REMONTS.
LODŽIJU
REMONTS.

25937712

SIA “Vidzeme lauks”
veic lauksaimniecības zemju,
meliorācijas grāvju, mežmalu
attīrīšanu no krūmiem un kokiem.
Par rupju materiālu veicam samaksu.

Iepērkam sagatavotu
šķeldojamo materiālu.
Tālrunis: 29222182,
www.ekomezs.lv

REMONTĒ:
• veļas
un trauku
mašīnas;
• žāvētājus;
• elektriskās plītis;
• mikroviļņu krāsnis;
u.c.tehniku.
Tālr. 29181421

!!!

Vēlies pirkt vai pārdot,
aicināt darbā, piedāvāt pakalpojumus
vai ar kādu iepazīties?

Jums palīdzēs!
Tālr. 26693199, 65025096
29356840, 65045514

E-pasts: reklama@ovv.lv
kaleidoskops@mansipasums.lv

DARBA LAIKS : darbdienās no 9.00-12.00 13.00-17.00 (piektdienās līdz 16.00)
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Nodrošinām:
Ogre, Mālkalnes prospekts 3
pieredzējušu
speciālistu konsultācijas
+ 371 25 155 070
individuālu
pieeju
info@ovc.lv
- rūpes par Jūsu veselību
www.ovc.lv
- plašu pakalpojumu klāstu

ambulatorā ārstniecības iestāde
Reģ. Nr.7402-00095
Piedāvājam:
- arodārsts
- dermatologs, venerologs
- endokrinologs
- ginekologs, grūtnieču uzskaite
- ģimenes ārsts (maksas)
- neirologs
- kardiologs, EKG, EHO
- ķirurgs, traumatologs
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- ķirurgs, proktologs
- ķirurgs bērnu
- rehabilitologs
- radiologs (USG)
- otolaringologs (LOR)
- urologs
- uztura speciālists
- vertebrologs

- optometrists
- psiholoģijas speciālists
- podologs
- logopēds
- masieris - fizioterapeits
- kosmētiķis
- fizikālā terapija
- obligātā veselības pārbaude (OVP)

• ZEMŪDENS MASĀŽA – 40 min. – 12 euro!
• ĶERMEŅA IETĪŠANA AR DŪŅĀM
“Nāves jūra” – 90 min. – 15 euro!
• Iespējams iegādāties Dāvanu karti
SVARĪGI!!! Zemūdens masāža:
palīdz samazināt svaru un ir lieliska procedūra
ādas tvirtuma uzlabošanai
labvēlīgi iedarbojas uz ādas saistaudiem
un zemādas tauku slāni, samazinot celulītu
samazina sāpes/mugurkaula spondilozes,
artrītu un artrožu, kā arī traumu radītas sāpes
nomierinoši iedarbojas uz nervu sistēmu,
 uzlabo miegu
uzlabo audu vielmaiņu

- patīkamu atmosfēru
- patstāvīgu iekļūšanu un pārvietošanos
ar funkcionāliem traucējumiem

Adrese: Ogre, Skolas iela 18,
kabinets Nr. 6
Strādājam pēc pieraksta,
tālr. 29194691
Darba laiks:
no plkst. 10:00 līdz 20:00

Valsts apmaksāti
pakalpojumi pie:
urologa un bērnu ķirurga.
Sadarbojamies ar veselības
apdrošināšanas kompānijām.
Darbojas E.Gulbja laboratorija.

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)

Tālr. 65025096, 26693199
E-pasts: reklama@ovv.lv
h p://www.ovv.lv

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

Tuvākie laikraksta «Kaleidoskops»
iznākšanas datumi –

27.02., 12.03., 26.03.
ABONĒŠANA

«OVV» abonēšana
2020.GADAM!
KOMPLEKTA
NOSAUKUMS

Vai aizmirsi abonēt
«Ogres Vēstis Visiem»?
Nepārdzīvo!

Abonē šodien,
saņem pēc 2
(divām)
darba dienām!
www.abone.pasts.lv
vai laikraksta redakcijā

«Ogres Vēstis Visiem»
bez pielikumiem
indekss – 3120

«Ogres Vēstis Visiem» +
Laimīgā Programma
indekss – 3121
312

ABONEMENTA
VEIDS

ABONĒŠANAS CENAS
1 mēn.

3 mēn.

6 mēn.

12 mēn.

EUR

EUR

EUR

EUR

Privātpersona

6, 45

19,05

34,90

67,00

Pensionārs
un invalīds

5,90

17,00

31,80

61,00

Juridiska persona

10,00

29,00

56,60

110,00

Privātpersona

7,90

22,90

44,20

85,80

Pensionārs
un invalīds

7,50

21,00

41,20

79,00

Juridiska persona

11,00

32,00

61,00

115,80

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
• “ABONE.LV” www.abone.lv,
vai pa tālr. 67772101, 26623555, abone@abone.lv
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Pakešu logu remonts un modernizācija
Vai atceraties tos laikus, kad aukstajā sezonā logu spraugas bija jāazipilda ar slapjām avīzēm? Kad tiek uzstādīti plastikāta (PVC) logi, tas vairs
nav jādara. Tomēr, strādnieki uzstādot jaunus logus, bieži vien “aizmirst”
pastāstīt par dažām ļoti svarīgām niansēm:
Visas savienotājelementu kustīgās daļas
un elastīgās daļas vismaz divas reizes gadā
ir jāieeļļo ar bezskābes aerosola smērvielu.
Ik pēc 6 mēnešiem jāveic blīvgumiju
apkope, lai tās atgūtu elastību.
Mainoties gadalaikiem, logi ir jāpielāgo
vasaras un ziemas sezonai. Ja mehānisms
ir pastāvīgi uzstādīts ziemas sezonai, tas
rada papildu slodzi, kas novedīs līdz ātrākai blīvgumiju nodilšanai. Savukārt, ja
logs ir uzstādīts vasaras sezonai – ziemā
siltums izplūst ārā, bet istabā iekļūst papildu mitrums.
Arī gaisa ventilācijas problēma joprojām nav atrisināta, kas laika gaitā izraisa
mitruma uzkrāšanos, kondensāta veidošanos un pelējuma rašanos. Lai no tā izvairītos jānodrošina 24/7 dabisko ventilāciju.
Šim nolūkam tiek izmantoti speciāli logu
vārsti, kas, neatverot logu, ikdienā darbojas kā dabīga ventilācija.

blīvgumija zaudē elastību, to viegli ietekmē temperatūras svārstības – karstuma
dēļ tā pielīp pie profila, bet aukstuma dēļ –
sacietē. Kad blīvgumija sacietē, samazinās arī loga hermētiskums un palielinās
ārējais troksnis. Blīvgumiju mūžu var salīdzināt ar automašīnu riepu mūžu – pēc
fizikas likumiem, to ietekmē sezonu maiņa un laicīgi veikta apkope.

Mēs iesakām nomainīt
parastās blīvgumijas
uz vācu putu blīvējumu

Pievērsiet uzmanību
blīvgumijām
un to hermētiskumam
Blīvgumijas nodilums ir tieši saistīts
ar nepārtrauktu loga izmantošanu un tā
ekspluatācijas laiku. Katru reizi atverot un
aizverot logu, blīvgumijas tiek deformētas,
jo tās tiek atbrīvotas, bet tad atkal saspiestas. Blīvgumiju nomaiņa jāveic ik pēc 5 - 6
gadiem, dažos gadījumos agrāk vai vēlāk.
To nosaka gan blīvgumijas kvalitāte, gan
tas, vai pietiekoša uzmanība tiek pievērsta
tās kopšanai. Logu blīvgumijas divas reizes gadā, rudenī un pavasarī, jāatjauno ar
speciālu bezskābes smērvielu, lai atgūtu
to elastību, bet ikdienāto tīrību jāuztur ar
speciāliem tīrīšanas līdzekļiem. Nekopta

Uzstādīšana ir ātra un vienkārša – gumijas blīvju nomaiņa pret vācu putu blīvējumu nesagādās problēmas! Vācu zīmola “Shlegel” putu blīvējuma priekšrocības:
• Nomainot blīvgumijas pret kvalitatīvu putu blīvējumu, rezultātā ietaupīsiet
naudu.
• Blīvējums ir izturīgs pret mitrumu,
ultravioletiem stariem, ozonu, temperatūras svārstībām – tam ir visplašākais darbības diapazons no –600 līdz +700 C. To
neietekmē nekādi vides faktori.
• “Shlegel” blīvējums nodrošina izcilu
skaņas izolāciju.
• Nepārspējama laika pretestība – tas
nebija zaudējis hermētiskās īpašības visu

5

testēšanas laiku, t.i. 21 (!) gadu. Kalpošanas laiks pārsniedz logu garantijas laiku.
Blīvēm tiek piedāvāta 5 gadu garantija.
• Nav nepieciešama apkope, nav jāpielāgo ziemas un vasaras sezonām.
• Īpaši zems siltumvadītspējas koeficients (K) - 0,033w/mk.
Uzstādot logu ventilācijas vārstus, tiks
atrisināta kondensāta rašanās, siltuma zuduma, smacīga gaisa un telpu vēdināšanas
problēma, kā arī jūs tiksiet vaļā no problemām ar sēnītēm, baktērijām un pelējumu,
kuras ļoti kaitē cilvēka veselībai!

AKCIJA!

VEICOT PASŪTĪJUMU
LĪDZ 28.02.2020.
VISU LOGU RENOVĀCIJAI

ATLAIDE LĪDZ 30%

loguservissriga@gmail.com
www.rigasloguserviss.lv

Seko
laikrakstam

Kaleidoskops
www.rinogrupa.lv

arī

CĪNIES AR IZSALKUMU,
APTAUKOŠANOS, SASLIMŠANĀM?

PASAULES
ZELTA STANDARTA
BARIATRISKĀS OPERĀCIJAS

Kaleidoskops

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

Reklāmas un sludinājumu laikraksts

ļauj iegūt nozīmīgu,
ilgstošu svara samazināšanos,
aizmirst par izsalkuma sajūtu
un atbrīvoties
no daudzām saslimšanām.

g
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j
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SIA „S
„SOLI
„SOLID
OLID
D META
M
METAL”
ETAL”
L
SaĿem laikraksta «Kaleidoskops» elektronisko
versiju savą e-pastą! Piesakies, sŞtot sava
e-pasta
adresi, vąrdu, uzvąrdu un tąlruĿa
AUTOGĀZES
AUTOGĀZE
AUTO
A
GĀZES
S IEKĀRTAS
IEKĀRTAS
IEKĀRT
AS
UZSTĀ
UZST
ĀDĪŠANA
ĀDĪŠ
ĪŠANA,
UZSTĀDĪŠANA,
APKOPE
APKO
PE,
PE
REMONTS
REMO
NTS.
NTS
APKOPE,
REMONTS.
numuru
uz kaleidoskops@mansipasums.lv

Latvijas
- 10
20% %
laukakmeņu
10 %

IEPŊRK MELNOS UN KRń
KRńSAINOS
R SAINOS
METńLLŹŽũUS
METńLLŹŽũ
ũUS
Licence Nr. 2010-02/269

Rembate,
R
Rembat
b te, K
Katlu
Katl
tlu iiela,
iella, „Mŋ
„Mŋtras”-sekojiet
Mŋtras”t ” sekoji
k jiett rekl
reklŅmas
klŅmas zŝ
zŝmŋm!
ŝmŋ
ŋm!!
PieŪ
Ūemam visŅda veida transportlŝdzekŨus,
transport
p lŝdzekŨ
kŨus, ag
greg
gŅtus, iekŅrtas.
PieŪemam
agregŅtus,
Izbraucam uz objektiem, veicam griešanu, kraušanu. Svŋršana
ar verificŋtiem svariem. Godŝga attieksme, Ņtra samaksa.
AutoevakuŅtors- a/m, busi, traktori lŝdz 4 t.
Mŋbe
beŨŨu, materiŅlu
materi
materiŅ
Ņlu u.c. pŅrvadŅjumi
pŅrvad
rvadŅ
Ņjumi ar furgonu
furgonu (21 m3).
MŋbeŨu,

vadŝt
ŝ Ņja Maija Janševska T 26338775 26679374
Ražošanas vadŝtŅja

307 LV
S

www.ovv.lv/Kaleidoskops

!

Ogre, Rīgas iela 10a, Tālr. – 26650666, Tālr. – 26319094
E-pasts: info@dana.lv, www.DANA.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 23003000. Cena sākot no Eur 140.
Tālr. 29481533
nomaļus,
sausus šāļus malkai.
Tālr. 27113594
sausu, skaldītu malku.
Ar piegādi. 30 eur/sters.
Tālr. 29485801
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
uz celma nokaltušas egles,
gobas sazāģētus bluķus
30,40-45 cm (var saskaldīt
un sakraut), piegāde 3-4m3.
Veicu citus transporta
pakalpojumus ar kravas busu
(290 x 160-60). Svaigi zāģētu
bērzu, apsi, alksni.
Tālr. 27486845
rupju, sazāģētu alkšņa
šāļu malku ar piegādi.
Tālr. 29101640

Pārdod: kvalitatīvu
lapu koku malku
ar piegādi.
Tālr. 28493115
PĀRDOD: SAUSU MALKU.
SAUSUS, SAGARINĀTUS
ŠĀĻUS, MALKU MAISOS.
Tālr. 29169382

Sausa bērza malka
labākajā cenā.
Tālr. 26554946

PĀRDOD
BALTALKŠŅA,
OŠA MALKU (3m).

Tālr. 29267946

Lielākā malkas izvēle
Ogres novadā
[Visa veida malka ar piegādi]

Tālr. 26140140

Premium apses granulas
6 mm maisos pa 15 kg.
Pelnainums: 0.41%;
mitrums: 5.61%.
Neatstāj kvēpus, bet iz ra
dūmeni. Piegāde.
Tālr. 20122224
skaldītu malku ar piegādi.
Tālr. 29433626
lapu koku nomaļus
ar piegādi.
Tālr. 25227276
piedāvājam skaldītu malku.
Līdz 1.martam lētāk!
Kā arī sausu bērza malku
maisos (2,5 eur/gab).
Tālr. 28747156
sausu skujkoku malku
(egli, priedi) ar piegādi
Ogres rajonā bez maksas.
3 m – 25 eiro par krāmētu
steru, 30 eiro par bluķiem
pēc Jūsu garuma, 35 eiro
par skaldītu pēc Jūsu izmēra.
Tālr. 25920881
Skaldīta malka
ar piegādi Ogres novadā
un tā tuvumā.
Zvaniet un sarunāsim.
Tālr. 20194708

vienguļamo gultu,
kājminamo šujmašīnu,
gludināmo dēli, gludekli.
Tālr. 20394775
radio uztvērēju ar tumbām
„Akira”, kristāla komplektu
iepakojumā (6 glāzes
un karafe, Čehoslovākija).
Tālr. 28860412
personīgo LP plašu kolekciju –
jaukas, pazīstamas, melodijas,
oriģinālās skaņuplatēs!
Dzelzs metrs – 1 m.
Tālr. 24954134
divus spoguļus ar galdiņu,
akordeonu ”Weltmeister”
(80 basi), šujmašīnu „Čaika”,
skapī , tumšu sekciju.
Tālr. 29476066
70-to gadu kafijas, tējas,
pusdienu servīzes, zilas,
sarkanas krāsas trauki,
dažādas gleznas (65.gads),
grāmatas 39. un 50.gadi.
Porcelāna figūriņas.
Tālr. 26389546
žurnāla galdiņu
ar zaļu marmora virsmu
un retro dīvāniņu.
Tālr. 20343472
laikrakstus „Atmoda”
no Nr.1 - 44;
žurnālus „Zintnieks”
2000.g., 2003.g., 2004.gads.
Tālr. 27054504
elektronisko ārdurvju atslēgu
„ASSA”, iepakojumā.
Tālr. 29952232

PĀRDOD
Veikalu «SKĀRNIS»
Ogrē.
Ēkas, zeme, iekārtas.
Tālr. 26412361

KARTUPEĻUS: pār kai,
stādīšanai, lopbarībai.
Tālr. 29442396
KARTUPEĻUS.
Tālr. 26879975
Tiek pārdo kartupeļi
''Vineta''.
Iespējama piegāde Ogrē.
Tālr. 26524979
metāla jumtus un
noteksistēmas no ražotāja.
Cena no 5.50 EUR/m2.
Tālr. 20211377
pirtsslotas (slaukāmās).
Cena 1 eur/gab.
Tālr. 22174006
medu, kurš ievākts no mežu
un aizaugušu lauku ziediem.
Iespējama piegāde.
Tālr. 26593786
a/m „Land Rover Freelander”
2004.gads, 2.0 TD, 4 x 4.
TA līdz 11.2020.
Cena Eur 1600.
Tālr. 26124141
aus ņas - Eur 5,00;
sta vs video uzņemšanai Eur 5,00; kristāla vāze
(28 cm, iepakojumā) Eur 8,00; dzintara krelles
(jaunas) - Eur 8,00;
dzintara kulons ar sudraba
ķēdī - Eur 15,00;
pērļu krelles - Eur 5,00.
Tālr. 65044044, 20065857
centrālapkurei – mu as,
līkumus – lē ; santehnikas
piederumi – lē ; elektriskās
vinčas mehānisms ar troses
spoli – 40 eur; mednieku
slēpes „Novgorod” – 25 eur;
jauni garie ādas zābaki
(43 izm.); mazdārziņa arkls –
10 eur; laivas airi – 10 eur;
lietotas mēbeles – lē ; gāzes
plīts (3 riņķi, poļu ražojums) –
15 eur. Dāvina lietotus logus
(dažāda izmēra rūts).
Tālr. 26514156
женские сапоги фирмы
“Марка”, Беларусь.
Кожаные, натуральный мех,
на танкетке, 38 размер.
Цена договорная.
Гармошку в хорошем
состоянии.
Тел. 26988859
NESTANDARTA IZMĒRU
IEKŠDURVIS UN ĀRDURVIS
KOKA, METĀLA, PVC.
WWW.DURVISTEV.LV.

TĀLR. 29421666

IESKATIES!
Iegādājies baltas plastmasas
caurules un uzbūvē savu
siltumnīcu pats.
50 mm diametrā 6 m stangās
vai 100 m rullī.
Tālr. 25154407 www.nifco.lv

баяны различных марок,
в хорошем состоянии,
недорого.
Тел. 28373802
par simbolisku samaksu:
sekciju ar antresolu
(2 daļas pa 2m);
dīvānu un gultu;
Stāvoklis zem vidējā.
Busa pakalpojumi.
Tālr. 29242600
pārdodu stūra dīvānu
(neizvelkams) 90 x 290,
lietots, labi, saglabāts, tumši
kakao krāsā.
Tālr. 29227257
par simbolisku samaksu
pārdodu lietotu, gaišu,
ie lpīgu vitrīnsekciju;
1950.gada ozolkoka drēbju
skapi un lietošanas kār bā,
divas korsetes
mugurkaula korekcijai.
Tālr. 29140183
a/m „Opel Astra Caravan”
1.6, 2000.g., benzīns,
nobraukums 319 000 km.
TA līdz 04.08.2020.
Komplektā ziemas un vasaras
riepas ar vieglmetāla
diskiem - 4 riepas M+S
un citas rezerves daļas.
Labi uzturēts.
Tālr. 25953075, 22078141
печку отопительную
с изразцами, 100х80х80
с духовкой и кругами
для готовки, б/у, цена 200 €.
Дымоход 3 м , в комплекте шибер, крепления,
переходники, углы и пр.
(новый, в упаковке). Цена
250 €. Бойлер 50 л, б/у,
цена 30 €. Новус с кием
и пешками, б/у, 30 €. Новый
мужской велосипед - 60 €.
Тел. 29155965
Audzētājs pārdod Premium klases
Smaragd tūjas no lauka. Var nodrošināt
ar piegādi, stādīšanu plus tiek dota
ieaugšanas garantija, stādīšanas
instruktāža, apsaimniekošana.
Darbojamies pa visu Latviju,
slēdzam līgumus ar pašvaldībām,
uzņēmumiem, tirgotājiem.
Cena norādīta bez pvn. Cena runājama.
Viss atkarīgs no daudzuma. Atrodamies
Ogrē. Tūjas augstums 0.90-115 cm.
Cena 6 eur. Ar stādīšanu,
tranšejas rakšanu + nepieciešamais
materiāls - 9 eur, ir arī cits sortiments.
Zvaniet, atbildēšu, pastāstīšu, ieteikšu.
Individuāla pieeja, ilggadēja pieredze.
Didzis. Tālr. 28628068

Bioloģiskā saimniecība
no Vecpiebalgas novada
pārdod liellopu kūtsmēslus,
pastāvējuši. Safasēti maisos
45 kg (5 eur). Ja paši brauc pakaļ 4 eur (Pureņu 54, Ogre).
Pakaišos izmantots tikai siens.
Var piegādāt arī vaļējus līdz
4 tonnām. 45 eur tonnā.
Piegāde Ogrē, Ikšķilē, Ķegumā
bezmaksas, ārpus robežām
noteiktās nedēļas dienās.
Tālr. 28628068. Didzis.

pirtsslotas (slaukāmās).
Cena 1 eur/gab.
Tālr. 22174006
Uzņēmums ar pieredzi pārdod
polikarbonāta siltumnīcas dažāda
izmēra. Cenas, sākot no 240 eur
par 3x4m siltumnīcu (abās pusēs
durvis un vēdlodziņi). Papildus var
iegādāties automātiskos atvērējus,
lūkas,pastiprinātu pamatu,pastiprinātu
karkasu,blīvējumus.
Polikarbonātam 10 gadu garantija,
dažādi biezumi no 4 mm-10 mm,
nerūsējošā profila tērauda rāmis vai
kvadrātcauruļu. Nav vajadzīgi pamati.
Viegli montējamas. Tiek importētas
no rūpnīcas. Piegāde Ogres rajonā
iekļauta cenā. Piegāde pa Latviju ar
kurjeru 10-15 eur. Veicam uzstādīšanu,
dodu garantiju. Vairāk kā 8 gadu
pieredze.Veicu uzstādīšanu dažādām
siltumnīcām, kas iegādātas citur.
Veicu demontāžu,
darbojos ar stikla siltumnīcām.
Didzis 28628068

PĒRK
aļņa, brieža ragus, porcelānu,
dzintara un sudraba
izstrādājumus.
Tālr. 27161870
Iepērkam metāllūžņus
(arī nelielos daudzumos).
Izbraucam uz vietas,
sveram, samaksājam.
Tālr. 26221777
biezumēveli līdz 450 mm.
Darba kār bā. Ražotu PSRS.
Tālr. 29442396
SIA “PRIEDES AG”
pērk cirsmas un mežus.
Zvaniet 26993794
SIA “PRIEDES AG”
par augstām cenām
iepērk mežā pie ceļa
visa veida apaļkokus.
Mob. 26760065; 26993794
Pērk OZOLA un OŠA
zāģbaļķus,
Cena līdz 250 EUR/m3.
Pērk/izstrādā ozola
un oša cirsmas.
Tālr. 29205378

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)

Kaleidoskops
PĒRK

MEŽUS, CIRSMAS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.

Tālr. 29711172

SIA Lauku Miesnieks

iepērk mājlopus.

Augstas cenas.
Samaksa tūlītēja.
Svari.
Tālr. 20207132

PĒRK
MEŽUS AR ZEMI.
METĀLLŪŽŅUS.
Licences Nr. 2006-09/128.
Tālr. 29433089
(Aizkrauklē)
Pērk bērza
un baltalkšņa
cirsmas kamīnmalkas
eksportam.
Mob.t. 29222650

SIA «LATVIJAS GAĻA»
Iepērk liellopus,
jaunlopus, zirgus.
Samaksa tūlītēja. Svari.
T: 28761515

SIA «AIBI»
IEPĒRK

liellopus, jaunlopus,
teļus, jērus, zirgus.
Kautsvarā, dzīvsvarā.
Paaugstinātas cenas,
apjoma piemaksas.
Samaksa tūlītēja. Svari.
Tālr. 20238990

"Craftwood"
PĒRK MEŽA ĪPAŠUMUS
visā Latvijā,

cena no 1000-10000 Eur/ha.
Samaksa darījuma dienā.
Tālr. 26360308

SIA “MEŽA
APSAIMNIEKOTĀJS”
PĒRK MEŽUS AR ZEMI
UN CIRSMAS.
Tālr. 26 106 212

Pērk bērza
un baltalkšņa
cirsmas kamīnmalkas
eksportam.
Mob.t. 29222650
Pērk OZOLA un OŠA
zāģbaļķus.
Cena līdz 250 EUR/m3
Tālr. 20211442
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Mežsaimniecības uzņēmums

PĒRK MEŽU,
var būt jaunaudzes, izcirtumi
un pieaudzis mežs.
Palīdzam nokārtot
visas formalitātes.
Apmaksa tūlītēja.
e-pasts:
mezssaimnieks@inbox.lv.
Tālr. 20167735
Firma iepērk taras apaļkoku
no 18 cm diam.
Tūlītēja apmaksa un godīga
uzmērīšana.
Garumi no 2,50 – 3,10.
Uzmērīšanas koef. 0.58.
Cena Rīgā: Bērzs – 61 eur/m3,
Melnalksnis - 46 eur/m3.
Tālr. 26402119

VAR BŪT
AR APGRŪTINĀJUMIEM.

Tālr. 29433000
Pērkam cirsmas.
Meža īpašumus.
Samaksa tūlītējā.
Tālr. 28260830

PĒRK
CIRSMAS,
MEŽU
ĪPAŠUMĀ.
Tālr. 29267946

Mēbeļu veikals Salaspilī
aicina pievienoties
savai draudzīgai komandai

PĀRDEVĒJU – KONSULTANTU.
Jūsu galvenie darba pienākumi:
- aktīva preču tirdzniecība;
- klientu apkalpošana;
- profesionālas konsultēšanas sniegšana;
- preču izkārtošana tirdzniecības zālē;
- cenu zīmju izvietošana;
- kārtības un tīrības uzturēšana zālē;
- pasūtījumu un rēķinu sagatavošana;
- darbs ar kases aparātu
Vēlamās prasības:
- lieliskas komunikāciju spējas
un pieredze aktīvā klientu apkalpošanā;
- pieredze mēbeļu montēšanā;
- pieredze mēbeļu tirdzniecībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
- pozitīva un lojāla attieksme pret darbu,
klientiem un kolēģiem;
- uzmanīgums, kārtīgums un atbildīgums;
- latviešu un krievu valodas zināšanas;
- datorprasmes;
- autovadītāja apliecība.
Mēs piedāvājam:
- aizraujošu darbu stabilā un augošā uzņēmumā;
- darbam nepieciešamās apmācības;
- atsaucīgus kolēģus;
- konkuretspējīgu atalgojumu;
- motivējošu piemaksu sistēmu atbilstoši darba rezultātam;
- sociālās garantijas;
- iespēju iegādāties preces ar darbinieku atlaidēm.
Ja vēlies pievienoties mūsu komandai,
lūgums sūtīt CV uz e-pastu: martasparks@inbox.lv
Tālr. 29474153

MEKLĒ DARBU
Meklēju papilddarbu
uz dažām stundām dienā.
Varu pieska t vecu cilvēku.
Varu sakopt Jūsu māju.
Atbildība garantēta.
Tālr. 28281600
Sieviete (57g.)
meklē aprūpētājas darbu
pie veca cilvēka mājās.
Ir pieredze ( kai privā ).
Zvanīt pēc plkst. 19.00.
Tālr. 25188334
Vīrie s (44) meklē darbu.
Posmā Ikšķile – Lielvārde.
Privā vai firmā.
Tālr. 26960007

Sludinājums
šajā
rubrikā

Privātais sludinājums CENA 3,00 EUR

IESNIEGT LĪDZ 25.FEBRUĀRIM
NEATTIECAS UZ JURIDISKĀM PERSONĀM UN KOMERCSLUDINĀJUMIEM

TIKAI

1 € (EUR)

Adrese: ..........................................................................................
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.).

Par iesniegto sludinājumu
un reklāmu patiesumu un
saturu redakcija neatbild.

Ogre, Brīvības iela 38, 2.stāvs, 1.kab. (ieeja no sāna)
Tālr. 65025096, 26693199, e-pasts: kaleidoskops@mansipasums.lv
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ATLAIDES

Auskariem
Rotām

10 – 50%

Rokassprādzēm
Matu stīpām!

ROTU REMONTS

Darba laiks:
O.- Pk. 11:00-17:00

ROTU IZGATAVOŠANA
PĒC PASŪTĪJUMA
INDIVIDUĀLAS
UN NELIELU GRUPU NODARBĪBAS

Kaleidoskops

AUTO KONDICIONIERU
PĀRBAUDE UN UZPILDE!

Ikšķilē. Katru dienu
no 9.00 - 20.00

Tālr. 29540548
29540548,,
29143556

(sīkāk info zvanot)
Ogre, Brīvības iela 38 (Pasta ēkas 1. stāvā); tālr. 29166441
www.facebook.com/aibode/

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

IEPĒRK KRĀSAINOS UN MELNOS METĀLLŪŽŅUS

• varu
• misiņu
• alumīniju

• nerūs. tēraudu
• svinu
• el. dzinēji

D.l. 9 - 18
sestdien 10 - 15
svētdien - brīvs

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

www.ovv.lv
Laikraksta
«KALEIDOSKOPS»
jaunāko numuru
lasi www.ovv.lv
sadaļā
KALEIDOSKOPS.
Kaleidoskops
Reklāmas un sludinājumu laikraksts

2016.gada 28.janvāris
26(129/780).numurs/28.01.2016 – 10.02.2016

Dr.Širova klưnika LielvƘrdƞ
atsƘk darbu 18.janvƘrư:
3
ƶirurgs,
3
traumatologs-ortopƝds,
3
kardiologs,
3
¿zioterapija,

3
¿zikƗlƗ medicƯna,
3
ultrasonogrƗ¿skie
3
mƗjas aprǌpe.

)
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Ogres, Ikšŭiles, =eguma,
LielvĈrdes novadĈ, Salaspilţ un citur

LOGI

izmeklƝjumi,

Pieraksts: 28454570. Adrese: LielvƗrde, RaiƼa iela 9E.

əsÞĨĶˌĵȖŎĵÞŘ¶sǋÞsˍ
ŘŸˠˤʳ˚ˢ˟ʳĠŘɚǋÞŎ
əÝǢÝƻǊrNrÝˡ˟̇ǼĶÞ_sʵ

ŷ¶ǋʰōĶĨĶŘsǣƼǋŸǣƼsĨǼ˨ʳ

SIA „PK MOTO”

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

Dārza un celtniecības tehnika
Jauna un lietota
moto tehnika
Servisu aprīkojums

DURVIS
PVC 6 kameru logiem
5 kameru cena
konsultācijas
Montāža
uzmērīšana aiļu apdare
lodžiju iestiklošana
Vairāk nekā
10 gadus Ogrē.
Ogrē, Upes pr. 18a
Darba dienās 9.00–18.00
Tālr. 27015466, 65020308
ogre@glasteks.lv

PđRKAM LIETOTAS AUTOMAŠħNA
Samaksa uzreiz skaidrą naudą!
Tąlr. 20210

.janvĈrţ un turpmĈk
katra mĤneša pĤdĤjĈ sestdienĈ
SIA „ELISENDA” LIEL S ATLAIDES:
G DŽEMPERI no 5,00 Eur
G TUNIKAS no 10,00 Eur
G KLEITAS no 10,00 Eur

റun citĈm pašu ražotĈm precĤm!
Darba laiks no 9.00 – 16.00
Brţvţbas iela 129a, Ogre
TĈlr. 65071810

E tl

dt
“Latvijas roze”

• grieztos ziedus
• ziedu pušğus
un kompozĚcijas
• telpaugus
• apsveikuma kartiĩas
• balonu pĿšanu ar hĐliju
• dĆvanu saiĩošanu

Redakcijas adrese: Ogre, Brţvţbas iela 38 (Pasta Ĥka, 2.stĈvs, 1.kabinets), ieeja no sĈna

Trešdiena, 2020. gada 1. aprīlis - 19:00
Ogres novada Kultūras centrs, Lielā zāle
Biļetes - www.bilesuparadize.lv
DAUGAVPILS IELA 23A, OGRE
TĀLR. 22083530, 28661888

www.ovv.lv/Kaleidoskops

PKMOTO@INBOX.LV
WWW.PKMOTO.LV

Laikrakstu
var saņemt
arī
veikalos

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

"Viss dzīvniekiem"
"Dzīvniekiem, dārzam, mājai"

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”

Ogrē, Skolas ielā 18 a
Ciemupē, Liepu gatvē 1

PIESAKI SAVU REKLĀMU «KALEIDOSKOPĀ»: 26693199, 29356840, kaleidoskops@mansipasums.lv

