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SAMAKSA UZREIZ!
Tālr. 29517885

€=

UZŅĒMUMS AR PIEREDZI 
AUTO TIRDZNIECĪBĀ 

IEPĒRK LIETOTAS 
AUTOMAŠĪNAS.

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.

SIA „AKMENS RAKSTI” 
Modra Bērziņa akmens apstrādes 
darbnīca izgatavo: 
   Granīta pieminekļus, 
   apmales, solus. 
   Granīta izstrādājumus mājai 
   un dārzam. 

Tālr. 29545968 pieminekli1@inbox.lv 
www.piemineklis.viss.lv 
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•

Ogrē, Rūpnieku ielā 19,
Ogrē, Akmeņu ielā 39.

Stādu audzētava

Augļu koki, ogulāji, 
rožu stādi, augststumbra rozes, 

košumkrūmi, skuju koki, 
lapu koki, ziemcietes, 

iekaramie podi, vasaras puķes, 
dārzeņu stādi u.c.

Šosejas A6, Rīga- Daugavpils 64.km. (pirms Dzelmēm).Šosejas A6, Rīga- Daugavpils 64.km. (pirms Dzelmēm).

26 53 96 86, 26 44 04 77, 26 53 96 86, 26 44 04 77, www.rozlejas.lvwww.rozlejas.lv

o   lejaso   lejas

Aktuāli: 
HORTENZIJAS (vairāk nekā 10 šķirnes, 3 šķirnes augststumbrā); 
ZEMEŅU STĀDI (skat. mājaslapā); 
KRŪMMELLENES (8 šķirnes); VIRŠI (pēc 21.septembra).

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

  Tālrunis 20400300 lmt Garums 4.9 m

A
ug

st
um

s 
2.

0 
m

Platums 1.8 m 2 tonnas

āža
atvviiiiiiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

ms 4 9 mat

IZZIŅAS SKOLIŅA „KĀPĒČI” 
aicina 
uz vispārattīstošajām 
nodarbībām 
bērnus no 2 – 4 g. 
OGRES KC 175.kab. 

Nodarbības: 
trešdienās un piektdienās no 10.00-12.00 

Tālr. 26388492; 28245075

SIA „TAITA” PĀRDOD 
TRIKOTĀŽAS 

IZSTRĀDĀJUMUS 
NO RAŽOTĀJA! 

Iespēja veikt individuālus 
pasūtījumus. 

Ogre, Druvas iela 6E.
Tālr. 26096890

Darba laiks: 
P. – Pk. 10.00 – 17.30

S. 10.00 – 16.00
Sv. Slēgts

 

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

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

Reklāmas un sludinājumu laikraksts

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

KaleidoskopsREKLĀMAS 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)

Četri novadi vienā laikrakstā – 
Ogre, Ikšķile, Ķegums, Lielvārde

Iznāk otrdienās un piektdienās
Brīvības ielā 38 (Pasta ēkā), 2.stāvā., Ogrē
Tālr. 65025095, 29284373
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PĀRDOD

nekustamais īpašums

PĀRDOD
nekustamais īpašums

PĀRDOD
nekustamais īpašums

ZEME

2018.gada 13.septembris

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 

DZĪVOKĻI

DZĪVOKĻI

MĀJAS

ISTABAS

PĀRDOD
nekustamais īpašums

MĀJAS

zemi (4600 m2) Ogresgala 
pagastā 8 km no Ogres. 
Tālr. 26829416 

землю (4600 м2) 
в Огресгалсе, 8 км от Огре. 
Тел. 26829416 

PĒRK
nekustamais īpašums

26693199
REKLĀMA 
REKLĀMA 

UN SLUDINĀJUMI 

UN SLUDINĀJUMI 

skaistu vasarnīcu „Dārziņu 
Bērzu 2/47” (zeme 800m2, 
vasarnīca 50m2, silta, 
2 istabas, zāle, virtuve, 
2 lielas verandas, duša, 
tualete, boileris (250 l), 
dziļurbums, s  kla siltumnīca 
12 metri, labā vietā. 
Tālr. 27401217

1-ist. dzīvokli Aizkrauklē 
(3.stāvā, 9-st. mājā), renovēta 
māja, ir li  s, balkons, 
skai  tāji, radiatori nomainī  , 
lē   komunālie maksājumi 
(ziemā Eur 40, vasarā Eur 13). 
Koridorī spoguļu bīdāmās 
durvis, jauna virtuves iekārta, 
nelietota 4 riņķu gāzes plīts, 
istaba (19 m2) visas mēbeles 
jaunas, metāla durvis, jauni 
plas  kāta logi. Pārdošu 
ar visām iekārtām, 
skai  tājiem pie radiatoriem. 
Skaists skats uz Daugavu, 
dzīvoklis saulains. 
Tālr. 29893089

vasarnīcu Liepājas raj. 
Dubeņos – 15 km no 
Liepājas, priežu mežā, 
netālu no divām lielām 
ūdenskrātuvēm zvejai 
un atpūtai 
(zeme 600m2, iekopts dārzs, 
2 stāvu māja ar kamīnu, 
balonu gāze, 
3 fāzu elektrība, 
ūdensapgāde no ciemata – 
artezijas, s  kla siltumnīca 
28 m2, sausā krievu pirts, 
garāža, papildus telpa – 
nojume ar kamīnu un 
virtuve. Ir iespēja palielināt 
zemes pla  bu par 1000 m2. 
Tālr. 26217030

1-stāva māju ar pagrabu 
un saimniecības ēkām 
Vecumnieku novadā. Nodota 
ekspluatācijā  1993.gadā.
Kopta zeme 9,7 ha, no tās 
mežs 2,7 ha. VAI MAINU 
pret 2-istabu dzīvokli 
1.vai 2.stāvā Ogrē. 
Telefona nr. 26276388 
vai 26255335

zemi Turkalnes centrā 
(no 0,5 – 1,0 ha), 
blakus asfaltētam ceļam. 
Pārdod 4 gadīgas 
sudrabegles (0,6 – 1,0m). 
Cena 8-10 eur/gab. 
Tālr. 20547072

dārzu Lašupēs. 
Cena 8500 eur. 
Tālr.26155256

dārza māju 67 m2, zeme, 
garāža. Blakus Ogrei. 
Tālr. 29293952

nepabeigtu guļbūvi-pir  , 
zemi 1600 m2 15 min. gājienā 
no Lielvārdes stacijas. 
Ir elektrība, dziļurbums, 
projekts. Par 27 000 eiro. 
Tālr. 22432971

MĀJAS

Vēlos iegādā  es savrupmāju 
ar vismaz 3 istabām un 
ēr  bām ezera, upes vai 
ūdenskrātuves krastā. Rīgas, 
Jelgavas un Ogres rajonā 
nepiedāvāt.Ir varian  . 
Tālr. 26815653

DZĪVOKĻI
2-ist. dzīvokli Ogrē. 
Tālr. 29288423

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

ZEME

mājsaimniecību izdevīgā 
un ainaviskā vietā Ķeguma 
novadā (40 km a  ālumā 
no Rīgas). Vienstāva mūra 
dzīvojamā ēka (3 istabas, 
virtuve, gaitenis, veranda, 
koppl. 61m2) 
ar saimniecības ēkām un zemi 
1,6 ha. Ierīkots ūdensvads, 
kanalizācija, malkas apkure, 
3 fāzu strāva. Daugava un 
Jaunjelgavas šoseja apmēram 
150 – 200 m. Cena Eur 67000. 
Tālr. 27732164

IZĪRĒ
nekustamais īpašums

zemes gabalu 484 m2 
(Pārogrē, Pureņu ielā 76). 
Tālr. 28650151, 29228725

Vēlos iegādā  es māju Ogrē 
vai tās apkārtnē. 
Tālr. 29288423

apbūves gabalu Ogresgalā 
(ir saimniecības ēka 
un uzlik   mājai pama  ). 
Ir zemesgrāmatā. Vai maina 
pret 1-3 istabu dzīvokli Ogrē 
(ķieģeļu mājā). 
Tālr. 20099117

Īpašnieks pārdod 3-ist. 
dzīvoklī Ogrē (centrā, 
602.sērija). Tālr. 20353659

vai IZĪRĒ 1-ist. dzīvokli 
Jaunjelgavā (centrā, 
ar malkas apkuri). 
Tālr. 29813498

ISTABAS
1 istabu 2-ist. dzīvoklī 
Ogres centrā (ar ēr  bām). 
Tālr. 20063131

īpašnieks pārdod nosil  nātu 
māju Lašupēs (Petūniju ielā, 
105 m2, t.sk. garāža, pagrabs, 
apdzīvojamā pla  ba 75 m2 
(3 istabas). Zeme 600 m2. 
Cena Eur 49000. 
Tālr. 29553696, 26675221

1-ist. dzīvokli Ogrē 
(Kartonfabrikas raj.) 2.stāvā, 
35 m2, lielā lodžija, kvalita  vs 
remonts. Eur 28800. 
Tālr. 29719704

3-istabu dzīvokli ar daļējām 
ēr  bām Rīgā, Imantas 
rajonā. Cena Eur 58 000. 
Tālr. 27162500

3-ist. dzīvokli Birzgales 
centrā (izremontēts). 
Cena Eur 20000. 
Tālr. 29804350

jauks 3-istabu dzīvoklis 
Pārogrē turīgiem cilvēkiem. 
Visas ekstras. 
Pārdod īpašnieks. 
Tālr. 26540165, 29165650

2-комн. квартиру 55 м2, 
1 этаж. Район картонной 
фабрики. Начат ремонт, 
вставлены пласт. окна. 
Цена 26500 Eur. 
Тел. 29399079

zemi ( 600 m2) Ogrē 
(Lašupēs), Liliju ielā. 
Iespējams izmantot 
mājas celtniecībai. 
Cena no Eur 6000.
Tālr. 29438196

zemi Lielvārdē, 
Daugavas ielā 13 c (2083 m2). 
Tālr. 29433216 

В центре В центре 
Огре сдаётся Огре сдаётся 
квартира-студия, квартира-студия, 
возможна последующая возможна последующая 
продажа. продажа. 
3-й эт. в 5-этажном 3-й эт. в 5-этажном 
кирпичном доме. кирпичном доме. 
Неугловая, теплая, светлая, Неугловая, теплая, светлая, 
тихие соседи. Окна тихие соседи. Окна 
пластиковые, железная пластиковые, железная 
дверь, кухонная мебель. 
Квартира освобождена. 
Низкие коммунальные 
платежи. 
Izīrēju Ogres centrā 1-istabas 
dzīvokli 3-ā stāvā ķieģeļu 
5-stāvu mājā. Plas  kāta logi, 
metāla durvis, ir virtuves 
mēbeles. Atbrīvots. 
Zemi komunālie maksājumi. 
Iespējama turpmākā 
pārdošana. 
Tālr. 27065458

Īpašnieks pārdod 2-ist. 
dzīvokli (49 m2, 3. stāvs) 
Ogrē, Ausekļa prospektā. 
Tālr. 29428859

sakoptu mazdārziņu 
Lielvārdē (Lāčplēsī), 
otrā līnija no Daugavas, 
ar apbūves atļauju, 600 m2. 
Cena Eur 13 500. 
Tālr. 29420525

dārza māju Jaunjelgavā 
(33,8 m2). Dzelzsbetona 
māja, 3 istabas, virtuve. 
Zeme 785 m2. 
Tālr. 28373336

3-ist. dzīvokli Liepājā, 
Ezerkrasta rajonā (68 m2, 
119 sērijas mājas projekts, 
3.stāvs, lodžija 3 m2 
un balkons, li  s, renovācija, 
pilna infrastruktūra. 
Līdz jūrai 10 minūtes. 
Tālr. 26217030 

ĪRĒ
nekustamais īpašums

DZĪVOKĻI

ģimene bez kai  giem 
ieradumiem vēlas īrēt 
2-ist. dzīvokli Ogres novadā 
(uz ilgu laiku). Vai maina 
3-ist. dzīvokli Birzgalē pret 
dzīvokli Ogres novadā vai 
pārdod. Cena Eur 20000.
Tālr. 29804350

DZĪVOKĻI

1-ist. dzīvokli Ogres centrā. 
2-st. koka mājā (2.stāvā) 
ar daļējām ēr  bām, malkas 
apkure. Daļēji mēbelēts. 
Kosmē  skais remonts. 
Tālr. 27099262

IZĪRĒ
nekustamais īpašums

MAINA
nekustamais īpašums

ZEME

DZĪVOKĻI

maina 2-ist. dzīvokli 
Birzgalē pret zemes gabalu 
Ogres novadā 
(vai pārdod, cena  Eur 4000) 
Tālr. 26224787 
3-ist. dzīvokli Ogrē pret 2-ist. 
dzīvokli Ogrē ar piemaksu. 
Tālr. 28842253
vai PĀRDOD 3-ist. dzīvokli 
(72,89 m2) Rembatē (istabas 
izolētas) pret 2-ist. dzīvokli 
Ogrē. Malkas apkure, 
iesākts remonts, ir lodžija, 
pagrabs, dārziņš. 
Tālr. 20190082 (Ingrīda), 
25643165 (Aivars)

zemi (4600 m2) Ogresgala 
pagastā 8km no Ogres 
PRET 1-ist. dzīvokli. 
Tālr. 26829416

2-ist. dzīvokli Aizkrauklē 
(izremontētu) pret 
3-ist. dzīvokli Lielvārdes 
centrā, Ogrē vai Ikšķilē. 
Tālr. 22404676

2-3 istabu dzīvokli Ogrē. 
Tālr. 26317342

vēlos īrēt 
1-istabas dzīvokli Ogrē. 
Tālr. 26811382

Vēlos īrēt istabu Ogrē. 
Tālr. 26811382 

māju Lielvārdē. 
Tālr. 27812208

CELTNIECĪBAS SASTATNES. 
Tālr. 29106400

1-ist. dzīvokli Ogres centrā 
(uz ilgāku laiku). 
Tālr. 25207760

Īpašnieks pārdod 
vasarnīcu Ogrē (Dārziņos). 
Tālr. 28880529, 29573568 
(vakaros)

Īpašnieks pārdod 2-istabu 
dzīvokli 54,2 m2. Ikšķiles l/t. 
Atrodas netālu no Ogres 
ledus halles. Autonomā 
gāzes apkure, 2.stāvs, 
iebūvējamās mēbeles, 
parketa grīdas, lodžija, 
platjoslu internets, divu 
līmeņu garāža. 
Zeme īpašumā. 
Tālr. 29498360, 292834

Piedāvājam 3-ist. dzīvokli Ciemupē. 
Divas slēgtas istabas, viesistaba kopā 
ar virtuvi. Centrālā apkure, boileris, 

stāvvieta pagalmā. Mēbelēts (bez TV). 
Tālr. 25399950

Sieviete vēlas īrēt 1- ist. 
dzīvokli nedārgi uz ilgu laiku. 
Tālr. 29221523

lauku īpašumu. Var būt 
nekopts, pamests īpašums. 
1-30 ha. Tālr. 27714898

DZĪVOKĻI

2 izremontētas mansarda 
istabas Pārogrē. 
Laba sa  ksme. 
Sīkāks info pa tālr. 26101162

Iegādāšos īpašumu laukos 
ar zemi vai mežu. 
Tālr. 22301136

vai maina dzīvokli 
Ogres raj. Rembatē. 
Tālr. 20399745

istabu vai 1-istabas nelielu 
dzīvoklī  . Zvanīt 29243850 
(līdz plkst. 20.00)

saulainu, siltu 3-istabu 
dzīvokli Ogrē, Mālkalnes 
prospektā (5 stāvu māja, 
3.stāvs, 2.kāpņu telpa). 
Blakus Zilie kalni. 
Tālr. 29140183

земельный участок 484 м2 
в Парогре, ул. Пуреню 76. 
Цена договорная. 
Тел. 2865051
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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

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

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

Tālr. 29515912

Santehnikas, kanalizācijas, 
apkures ierīkošana
un remonts, 
metināšana.

Tālr. 29900028, 65067325

ĀRSTNIECISKĀ 
VINGROŠANA.  
Tālr. 20030329

Iekšdarbi, 
santehniskie darbi 

(liela pieredze). 
Tālr. 29410667

Tālr. 26169943

Apkope.
Aprīkošana.
Skalošana.
Remonts.
Pieņemamas 
cenas.

DZIĻURBUMI.

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

Tīrām, restaurējam 
dzeramā ūdens grodu akas. 
Tālr. 22361910

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.lvMŪRĒ, REMONTĒ KRĀSNIS, 

PLĪTIS, SKURSTEŅUS UN VEIC 
IEKŠDARBUS. Tālr. 26774833 

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

Gāzapgādes tīklu izbūve.

Telefons: 26148875

•
•

•

LIETOTA SADZĪVES TEHNIKA 
NO SKANDINĀVIJAS.  

GARANTIJA.  

REMONTS.  

Tālr. 25541242, 29809442 

ЧЕРНОЗЁМ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
Тел. 29592073

Dziļurbumi, aku urbšana, 
sūkņu montāžas darbi un 
pieslēgšana. Tālr. 29916710 

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

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

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

Dziļurbumi aku  urbšana, 
sūkņu montāžas darbi 
un pieslēgšana. 
Tālr. 29916710 

Вывоз мусора. 
Чернозём, песок, 

щебень. 
Дёшево. Без выходных.

Тел. 28173949

Piegādāju šķembas, gran  , 
melnzemi, smil  , oļus. 
Tālr. 22339907 

SAT TV 
PAKALPOJUMI. 

Tālr. 26444333

Dīķu rakšana. 
Tālr. 25477497

Santehnikas darbi, fl īzēšana, 
u.c. iekšējie darbi. 
Tālr. 28702131 SANTEHNIKA. 

ŪDENS, KANALIZĀCIJA. 
APKURE. 

METINĀŠANAS DARBI. 
Tālr. 29374519

Ремонт домов и квартир. 
Māju un dzīvokļu remonts.

Tālr. 29592073

Фасады, крыши, брусчатка, 
заборы. Fasādes, jumti,

bruģēšana, žogi.
Tālr. 29592073

Установка систем 
водоснабжения, отопления, 

канализации.  
Apkures, ūdens un 

kanalizācijas sistēmas.
Tālr. 29592073

Santehnikas darbi, 
radiatoru maiņa, 

apkures sistēmas 
montāža, apkures katlu 
apsaite, ūdens vada un 
kanalizācijas ierīkošana. 

Tālr. 26144099

Piegādāju šķembas, gran  , 
melnzemi, smil  , oļus, 
kūtsmēslus līdz 4m3. 
Tālr. 25922022

AUTO 
VIRSBŪVJU
REMONTS. 
SLIEKŠŅU, GRĪDAS, 
ARKU METINĀŠANA. 
ANTIKOROZIJAS 
APSTRĀDE. 

Tālr. 29213776 

Ābeļu, citu augļkoku 
zaru izzāģēšana, nozāģēšana, 
sakņu izrakšana un 
aizvešana. Izgatavojam, 
uzstādām vīteņaugu, liānu, 
krūmrožu dekora  vos 
atbalsta rāmjus, arkas, 
pergolas. 
Tālr. 27486845 

Dīķu rakšana. 
Tālr. 26391755

Dārza tehnika, Teltis, Guļammaisi, 
Slidkalniņi, Giroskūteri, Skrejriteņi, 

Velosipēdi bērniem, 
kā arī daudz citu preču Tavai vasarai 

ar atlaidi līdz pat 50%!
Vidzemes iela 5, Ogre Mob. 26762520

Jumtu montāža, 
materiālu sagāde. 
Tālr. 25599774

Asenizācijas pakalpojumi, 
notekūdeņu un kanalizācijas 
aku  rīšana-skalošana. 
Cisternas  lpums līdz 7 kubi, 
trubu garums līdz 30 metri. 
Tālr. 24200600

MINIEKSKAVATORU 
NOMA. 

Tālr. 26148875

Veļasmašīnu 
un ledusskapju remonts. 
Tālr. 29809442

Veicam visa veida 
JUMTA DARBUS. 
Skārdnieka pakalpojumi. 
Pensionāriem atlaides. 
Tālr. 22999989

Pļauju zāli ar trimmeri. 
Motorzāģa pakalpojumi. 
Tālr. 25600918

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

Tālr. 29181421

Skārdnieku darbi. 
Jumiķu darbi. 
Jumtu segumi. 

Materiālu 
sagāde/piegāde. 
Tālr. 29730487

ZĀLIENA PĻAUŠANA, 
TRIMMERA, KRŪMGRIEŽA 

PAKALPOJUMI.
Tālr. 26363328

 Bez maksas izved 
metāllūžņus, demontē 
metālkonstrukcijas. 

Tālr. 25227276

САНТЕХНИКА. 
ВОДА. КАНАЛИЗАЦИЯ. 

ОТОПЛЕНИЕ. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

Тел. 29374519

Apkure, ūdens,
kanalizācija. 

Tālr. 26259527

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

Piegādā smil  s, betonējamo, 
gran  , šķembas. 
Tālr. 29481533

Piedāvāju 
ārstniecisko masāžu. 
Tālr. 26811382

Bez maksas izved metāllūžņus, 
demontē metālkonstrukcijas. 

Tālr. 25227276

Jumtu darbi. 
Skārdnieka 
pakalpojumi. 
Papildelementu izgatavošana. 

Tālr. 29254739

Dziļurbumu izveide, 
pievienošana, skalošana, 
izdevīgas cenas 
un kvalita  vs darbs. 
Tālr. 29332872
SANTEHNIKAS 
PAKALPOJUMI. 
REMONTS 
UN METINĀŠANA. 
Tālr. 29374519

Auto virsbūvju remonts, 
sliekšņu grīdas, 
arku me  nāšana. 
Tālr. 29456557

Bruģēšanas jomā pilns 
serviss. Lieku no jauna 
un nomainu bojāto 
vai laboju sasēdušos. 
Tāpat ietvju un ceļu apmales. 
Veidoju dažāda dizaina 
pakāpienus, kāpnes
un aplikšu nolietojušās 
kāpnes ar bruģi. Materiālu 
piegāde no ražotāja. 
Tāme un konsultācija 
uz vietas bez maksas. 
Tālr. 25376345

Ainavu arhitektūra 
un teritorijas plānošana. 
Zīmējam labiekārtojuma 
plānus un veicam 
konsultācijas. 
Tālr. 29708919
Zāģēju bīstamos kokus, 
apgriežu dzīvžogus 
(arī kapos). 
Pieņemamas cenas. 
Pļauju zāli ar trimmeri. 
Tālr. 26278788 
Piedāvājam koku celmu 
frēzēšanas pakalpojumu. 
Izkopjam no kokiem 
un krūmiem aizaugušas 
lauksaimniecības pla  bas. 
Tālrunis: 29222182, 
www.ekomezs.lv
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Palīdzēšu privātpersonām 
atgriezt samaksāto IIN sakarā 
ar diferencēto neapliekamo 
minimumu par 2016. gadu.  
Pieredze dažādās 
saimnieciskās darbības sfērās 
ar SIA, ZS un 
pašnodarbinā  em vairāk 
kā 10 gadu. Ir licenzēta 
programma. Tālr. 26756220

pensionārs meklē darbu. 
Tālr. 29761764
meklēju darbu apkalpošanas 
jomā, aprūpētājas, sētnieces. 
Tālr. 26717189

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 

meklēju darbu par auklī  . 
Tālr. 28738775

PAKALPOJUMI

Sertifi cēts 
kamīnmeistars 

(liela darba pieredze), 
mūrē visa veida 

apkures sistēmas, 
arī skursteņus. 
Tālr. 29966948 

JAUNUMS! 
Oriģināla dāvana – 

labākās cenas.
Zemūdens masāža  OGRĒ!

Pierakstīties pa tel.: 20 398 944
Adrese: Ogre, Skolas ielā 18,  kab.6

Pirmā  procedūra
Zemūdens masāža       -      10.50 eur.
Ķermeņa ietīšana           -      12.60 eur.
Zemūdens masāža  
+ ķermeņa ietīšana    -      21 eur.

Nākošās procedūras
Zemūdens masāža       -      12  eur.
Ķermeņa ietīšana        -      14.40 eur.
Zemūdens masāža 
+ ķermeņa ietīšana    -       24 eur.

Piedāvājam:

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

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

Nodrošinām:

- pieredzējušu speciālistu konsultācijas
- individuālu pieeju

- rūpes par Jūsu veselību
- plašu pakalpojumu klāstu

- patīkamu atmosfēru
- patstāvīgu iekļūšanu un pārvietošanos 

ar funkcionāliem traucējumiem

ambulatorā ārstniecības iestāde 
Reģ. Nr.7402-00095

Ogre, Mālkalnes prospekts 3
+ 371 25 155 070     
 + 371 25 155 071

info@ovc.lv            
 www.ovc.lv

- ķirurgs bērnu 
- rehabilitologs
- radiologs (USG) 
- terapeits 
- urologs
- uztura speciālists
- optometrists
- psihologs-psihoterapeits
- podologs

- logopēds
- fizikālās terapijas speciālists 
- masieris 
- fizioterapeits 
- kosmētiķis
- obligāto veselības pārbaudi (OVP) 
    un transportlīdzekļu vadītāju 
    veselības pārbaudi

MOBILAIS GATERIS. 
Tālr. 26547957

Meistars ar lielu pieredzi 
veic visa veida mūrēšanas 

darbus, arī plītis, sildmūrus, 
krāsnis, kamīnus – 

kamīnkrāsnis, maizes krāsnis 
utt. Tālr. 22008631 

Gāzes apkures katlu 
JUNKERS, 
Viessmann,
Vaillant u.c., 
remonts/apkope. 

Tālr. 29485403

AUTOEVAKUATORA AUTOEVAKUATORA 
PAKALPOJUMI, PAKALPOJUMI, 
TRANSPORTĒŠANA, TRANSPORTĒŠANA, 
NOGĀDE UZ JEBKURU NOGĀDE UZ JEBKURU 
VIETU. LIELVĀRDE. VIETU. LIELVĀRDE. 

Tālr. 24970915Tālr. 24970915

DAŽĀDI

Veicu visa veida santehnikas 
darbus. Ātri, kvalita  vi
un ar garan  ju. 
Tālr. 24977596 (Gundars)

25937712

AILES 
APDARE.

PVC LOGU PROFILAKTIKA!

PVC LOGU 
REMONTS.
LODŽIJU 
REMONTS.

Meistars uz mājām.
T. 25937712

Мастер на дом. 
Т. 25937712

MEKLĒ DARBU

Nekustamo īpašumu 
kompānija "M estate" 

piedāvā savus 
pakalpojumus 
Jūsu īpašuma 

PĀRDOŠANĀ/IZĪRĒŠANĀ:
– Bezmaksas konsultācijas
   un pārrunas, lai izvērtētu 
   izdevīgāko pārdošanas
   risinājumu;
– Mārketinga un reklāmas
   pasākumi, lai iegūtu
   vēlamo rezultātu;
– Darījuma dokumentācijas 
   kārtošana.
telefona numurs: 29877873

e-pasts: info@mestate.lv

Vīrie  s meklē sētnieka, 
krāvēja, dežuranta – sarga, 
palīgstrādnieka darbu. 
Ir pieredze. Tālr. 24820702

www.ovv.lv

Saulainas vecumdienas 
pensionāru viesu namā 
Lejasciemā. Istabiņas 
vienvie  gas. Mēneša maksa 
ar 3x ēdināšanu no 250 eur. 
Tālr. 29128562

ZIEMA NĀKS!
Mūrē plītis, krāsnis, 

siltummūrīšus!
Tālr. 29583587

BRUĢĒŠANAS 
PAKALPOJUMI. 
Tālr. 20237707

Flīžu līmēšana. Pilna vannas 
istabas restaurācija. 
Santehnikas, elektrības 
nomaiņa. 
Sienu nolīdzināšana. 12 gadu 
pieredze. Profesionāli rīki. 
Kvalitāte, garan  ja. 
Tālr. 27400970
Sil  nām ēku ārsienu 
gaisa spraugas. 
Tālr. 28445867
Izgatavo virtuves iekārtas, 
kupejas  pa skapjus 
un citas mēbeles. 
Tālr. 26387314

Attīrām lauksaimniecības 
platības no apauguma

ar samaksu par iegūto 
materiālu.

#
Iepērk šķeldojamo materiālu.

Pērkam un izstrādājam cirsmas.

Tālr. 28665585

Baiba Aprāne par fotogrāfi ju 2003.-2010.gadā 
Baiba Aprāne (LV:250775-10617) fotomodeļu personīgo datu ne-

aizskaramības dēļ lūdz bijušos fotokolēģus, kā arī institūcijas un sa-
biedrību Latvijā un pasaulē turpmāk vairs sabiedriski neatsaukties, 
neekspozicionēt, nepopularizēt, neinterpretēt, nepavairot, nereklamēt, 
neizmantot, ieteicams izdzēst un iznīcināt fotomateriālus, kas radīti 
Baibas Aprānes nodarbošanās ar hobiju fotogrāfi ja laikā no 2003. līdz 
2010.gadam. 

Tajā laikā tika izveidoti šādi fotoprojekti: “Pa latviešu pēdām Sibīrijā 
un Venecuēlā”; 2003, “Pilsētas”; 2005.-2007., “Sibīrija. Balts uz melna”; 
2006, “Divi”; 2007, dalība “ZZZ”; 2005.-2007., “Dorotejas Lancmanes 
guļamistaba”; 2010, kā arī aptuveni desmit autorfotogrāfi jas: “Fotogrā-
fi ja ar suni; 2007”, “Dzīvības koks; 2018” un “Pārsteigums; 2009”. 

Visi minētie fotoprojekti zaudējuši jebkādu sociālu nozīmi. Strā-
dājot par brīvprātīgo latviešu valodas skolotāju Sibīrijā un Venecuēlā, 
pašsaprotami radās interese veidot fotoprojektus, rādot unikālo un at-
šķirīgo.  

Fotoprojekti “Pa latviešu pēdām Sibīrijā un Venecuēlā” un “Sibīrija. 
Balts uz melna” tika fotografēti no 2002. līdz 2006.gadam, kad vēl tika 
veikti centieni saglabāt latvisko identitāti Augšbebru ciemā Krievijā un 
Karakasas latviešu draudzē Venecuēlā. Fotoprojekti tika izstādīti dau-
dzos Latvijas muzejos, kā arī integrācijas ministrijā, universitātē un 
citviet. 

Šobrīd, kad viena trešā ceturtā daļa latviešu jeb teju pusmiljons dzī-
vo vairākos desmitos valstu visapkārt pasaulei, mācoties, strādājot, di-
binot ģimenes, iekārtojot mājokļus, un katru dienu no Latvijas emigrē 
vairāki desmiti cilvēku, fotoprojekti zaudējuši savu unikālo stāstījumu. 

Fotosērija “Divi” tika veidota, strādājot presē par fotogrāfu un ra-
dot fotostāstu žurnālam, kas bija aktualitāte līdz nākamās nedēļas ik-
nedēļas izdevuma publicēšanai. 

Savukārt fotosērija “Dorotejas Lancmanes guļamistaba” tika foto-
grafēta par atjaunotajām Latvijas pilīm un muižām un tur reiz dzīvoju-
šajām iemītniecēm, par kurām vēsta daudz leģendas. Kurzemes herco-
giene Doroteja, Dundagas Zaļā Jumprava u.c. 

Ņemot vērā, ka fotoprojekts “Dorotejas Lancmanes guļamistaba” ir 
arī daļēja atsauce uz fotovēsturē un fotomākslā zināmām personībām,  
fotogrāfi jām un literatūru, tas izraisījis pretrunīgu profesionāļu un sa-
biedrības interesi un reakciju.  

Fotoprojektu “Pilsētas” varētu saukt par projektu, kas tapis mācību 
laikā. Projektā ietvertās fotogrāfi jas atgādina sirreālisma periodu fo-
togrāfi jas vēsturē un līdz ar to nav uzskatāmas par autorfotogrāfi jām, 
bet drīzāk atsauci uz fotovēsturi. 

Laikā no 2003. līdz 2010.gadam Baiba Aprāne nodarbojās ar hobi-
ju fotogrāfi ja, kā ietvaros apguva fotogrāfi jas pamatus un fotogrāfi jas 
vēsturi, strādāja melnbaltajā laboratorijā, apguva atbilstošās dator-
programmas, fotografēja, piedalījās vairākos fotoprojektos un izstādēs, 
neilgi strādāja par fotogrāfi  presē un fotopulciņu skolotāju izglītības 
iestādēs, kā arī veidoja publikācijas presē un iesniedza fotopastkartes 
un fotogrāfi jas galerijās un muzejos visā pasaulē. Tāpat apmeklēja fo-
toizstādes, praktikumus un fotofestivālus Latvijā un ārvalstīs.       

Baiba Aprane’s photography 2003 – 2010 
Baiba Aprane for the reasons of the data protection and security 

and safety of the models asks to conceal or even annihilate photograp-
hic materials she has presented in the workshops, galleries and mu-
seums. 

Baiba Aprane was carried away with photography as hobby and not 
only in 2003 – 2010 but does not have any relation to the fi eld of pho-
tography nowadays. 

Photoprojects “Latvian footprints in Siberia and Venezuela”; 2003, 
“Cities”; 2005 – 2007, “Siberia. Black on the white”; 2006, participa-
ting “ZZZ”; 2007, “Couples”; 2007, “DOROTHEA LANCMAN “MY 
BEDROOM””; 2010 were the most signifi cant work. 

31. oktobrī plkst. 19:00 
Ogres kultūras centrā



Kaleidoskops 5# 17(843)2018.gada 13.septembris

Kaleidoskops
Seko laikrakstam

arī

KARJERS 
PĀRDOD:

(iespējama piegāde)
Smilts  – no 1.00 EUR/m3

Melnzeme 
            – no 3.00 EUR/m3

Dolomīta šķemba - 
  – no 5.00 EUR/m3 
Ikšķile.

Tālr. 20430777.

DARBA PIEDĀVĀJUMI

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA „Ķilupe” 
piedāvā privātpersonām, uzņēmumiem un pašvaldības 
iestādēm iespēju ērti bez maksas atbrīvoties no nolietotas 
elektrotehnikas. 
Akcijas laikā bez maksas tiks pieņemta visdažādākā sadzīves 
elektrotehnika – televizori, ledusskapji, veļasmašīnas, trauku 
mazgājamās mašīnas, datori un monitori, radioaparāti, 
mūzikas centri, magnetolas, telefoni, putekļusūcēji, gludekļi, 
fēni, tējkannas, blenderi un cita mazā virtuves sadzīves 
tehnika, mobilie telefoni un to lādētāji utt. Atgādinām, 
ka nolietotās elektropreces nedrīkst būs izjauktas, t.i., 
piemēram, ledusskapim jābūt ar kompresoru, televizoram ar 
kineskopu, attiecīgi datoram ar mātes plati utt.
Sadzīves elektrotehnikas izvešana notiks bez maksas ar 
SIA „Ķilupe” transportu, iepriekš par savākšanas dienu 
vienojoties ar katru klientu individuāli. Pakalpojumu var 
pieteikt, zvanot uz tālruni 29104053 vai 65071222, kā arī 
sūtot e-pastu ar pieteikumu uz kilupe@gmail.com.

Aicina ērti atbrīvoties 
no nolietotās 

elektrotehnikas

Требуются : закройщик, 
портной, гладильщица,

 швея - ручная, швея. 
Тел. 29717602

Vajadzīgi: piegriezējs, skroderis, 
gludinātāja, šuvēja - rokas, 

šuvēja. 

Tālr. 29717602

Informācija 
Baiba Aprāne informē, ka kopš 2009.gada nav nekādā 

veidā saistīta ar psihoterapeitu Juri Blumbergu, kurš 
kopš 2009.gada praktizē psihodinamisko psihoterapiju 
Rīgā, Latvijas Republikā. 

Baiba Aprāne lūdz neatsaukties Jura Blumberga 
verbāli un rakstiski paustajai informācijai par bijušo 
pacienti Baibu Aprāni, kā arī sesijās no 1997.līdz 2009.
gadam uzzināto informāciju. Tāpat lūdz neatsaukties 
Jura Blumberga attieksmei un rīcībai pret Baibu Aprāni 
un viņas ģimeni. 

Baiba Aprāne informē, ka 2017.gadā iesniedza 
sūdzību par Jura Blumberga psihoterapeita darba 
ētikas pārkāpumiem Latvijas Psihoterapeitu asociācijā. 

Saziņa: Baiba.Aprane@outlook.com

Для работы в Финляндии 
требуются сварщики 
(порошковая сварка), 
сборщики (читающие 

чертежи). 
Тел. 20353659

PĀRDOD
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PĀRDOD
dažādi

skaidu briketes 
un granulas Kaibalā. 

Tālr. 29515912

PĀRDOD 
BALTALKŠŅA, 

OŠA MALKU (3m). 

Tālr. 29267946

skaldītu malku ar piegādi. 
Tālr. 29615129 

LIELĀKĀ MALKAS IZVĒLE 
OGRES RAJONĀ 
(visa veida malka ar piegādi). 
Tālr. 29277856 

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

skaldītu malku - bērzs, 
alksnis, apse. Piegāde. 
Tālr. 26223788
skaldītu malku un sazāģētus 
lapu koku un priedes 
nomaļus. Piegāde. 
Tālr. 25461711

metāla jumtus un 
noteksistēmas no ražotāja. 
Cena no 4.95 EUR/m2. 
Tālr. 20211377

skaldītu malku un sazāģētus 
nomaļus (sausus). 
Tālr. 26223788

SIA “MAINARK” ar 4 gadu pieredzi 

PĀRDOD JAUNAS AUTOMOBIĻU 
REZERVES DAĻAS 

PAR VAIRUMTIRDZNIECĪBAS 
CENĀM, 

Ogrē, Ikšķilē, Ciemupē, Ķegumā
 piegāde līdz 4h, 

ātra un profesionāla apkalpošana. 
• Visa veida vieglo automašīnām. 
• Piegādājam rezerves daļas 
   līdz klienta norādītai vietai 
   vai auto darbnīcai. 

Darba laiks darba dienās 
no 8-00 līdz 18-00.

www.mainark.lv • info@mainark.lv 
tālr. 29101900

Sausa, skaldīta malka! 
Fasēta maisos. Piegāde! 

Tālr. 26554946

Pārdod sausas brusas. 
Tālr. 29169382

skaldītu alkšņa 
vai bērza malku. 
Piegāde Ogrē un Ogres raj. 
Tālr. 28747156

galdniecības darbagaldu, 
20 l s  kla pudeli vīna 
darināšanai, dūralumīnija 
izlietni, gāzes balonu 
(sarkanais), 
elektrisko apsildītāju. 
Tālr. 28973699

lietotus  rdzniecības 
plauktus no s  kla un 
spoguļiem, lietotu 
šujmašīnu (elektrisko), 
elektrisko iekārtu vannas 
masāžai, pārnēsājamos 
telefonus 2gb., nelietotu 
mini velo trenažieri. 
Tālr. 26334919 

elektrisko krēslu „Paradiso” - 
lē  . Unikālu virtuves 
galdu – 2 Eur. 
Tālr. 26514156

augstspiediena mazgātāju 
K5 150, jauda 2,1 Kw. 
Retro kājminamo šujmašīnu 
„Singer” (mazā). 
Darba kār  bā. 
Tālr. 29665747

nelielu ādas dīvāniņu. 
Tālr. 29988237

a/m „AUDI 80” (88.g.). 
Bez TA. Ejoša. 
Tālr. 23114802

Pārdod

Sausas priedes koka latas (20 m3) 
30 mm x 50 mm x 3 m; 
30 mm x 30 mm x 3 m; 
Ozolkoka dēļus, sausus (15 gadi, 4 m3); 
30 mm x 150, 200, 250 mm x 3 m; 
50 mm x 150, 200 mm x 3 m; 

Tālr. 26223788

dīvānu-grāmata 
cena Eur 40,00; izvelkamo 
krēslu cena Eur 25,00;
bērnu velosipēdu 
(labā stāvoklī, apmēram 
līdz 7 g.v., cena Eur 25,00); 
virtuves piekarināmos 
skapīšus (lē  ); plas  kāta 
logu (145 augstums x 148 
platums, atvere 30 cm). 
Tālr. 27099262

микроволновку - 15 €, 
стол-книжку - 20 €, 
полочку - 10 €, 
маленькую табуретку - 10 €, 
большой холодильник - 
20 €, письменый стол - 
20 €, две клонки средние 
- 15 €, кресло - 15 €, 
бутыль для вина - 10 €. 
Тел.23378907

par simbolisku samaksu 
pārdodu lietotu, gaišu, 
ie  lpīgu vitrīnsekciju; 
1950.gada ozolkoka drēbju 
skapi un lietošanas kār  bā, 
labu oriģinālo japāņu TV 
Toshiba. 
Tālr. 29140183

компрессор - 150 Eur. 
Тел. 29122939

TV „LG” (3 gadi lietots). 
Cena 100 eur. 
Atrodas Suntažos. 
Tālr. 26412462
veļasmašīnu „AEG” 
1400 apgriezieni, 
centrifūga, garan  ja. 
Tālr. 29809442

SIA Magrus piedāvā 

8 MM UN 6 MM 
KOKSKAIDU GRANULAS 
mazum- un vairumtirdzniecībā.

Piegāde visā Latvijā.

Mēs atrodamies:
Ūdens iela 14, Gardene, Auru pag., 

Dobeles nov.

Tālr. 27310310

PĀRDOD KUTERI. 
Tālr. 26660362

divvie  gus dīvānus
(grāmata). Apsists 
ar jaunu drānu. 
Cenas Eur 50 un Eur 70. 
Tālr. 28929834, 26251666

šāļu malku. 
Tālr. 27113594

dīvānu – grāmata. 
Cena Eur 40. Divdurvju 
drēbju skapi. Cena Eur 30. 
Tālr. 27099262

Pārdod sausu skaldītu 
malku, malku maisos. 

Tālr. 29169382

būvmateriālus, brusas, sijas, 
dēļus un kokapstrādes frēzi 
(oriģinālā stāvoklī). 
Tālr. 29286185

PĒRK

atlikumus pēc 
celtniecības: ķieģeļus 
(sarkanus, 250x120x65) 
0,35 Eur/gab., ķieģeļus 
siltumnīcai 0,25 Eur/gab., 
mazas dur  ņas plī  j – 5 Eur, 
cinkota skārda 250 x 126 – 
3,60 Eur/m2., loga rāmjus 
no koka 3gab. – 15 Eur gab. 
(1150 x 1450 mm). 
Tālr. 29563146 

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

SIVĒNUS. 
Tālr. 29558598

visas rezerves daļas vai visu 
kopā a/m „FORD MONDEO” 
(1997.g., dīzelis, 1.8, 
universāls). Ikšķilē. 
Tālr. 28661292

centrālapkures krāsni 
(lietotu, ražota Latvijā). 
Tālr. 29536373

а/м VW Polo - 2003 г., 
бензин 1,4, новый ТО. 
Тел. 29784946
а/м Fiat S  lo - 2005 г., 
дизель 1,9, вариант, 
есть фаркоп. 
Тел. 29784946

холодильник 60x60x85, б/у, 
в рабочем состоянии, 
25 Eur. Компрессор б/у в 
рабочем состоянии 250 Eur. 
Тел. 29867563

Uzņēmums SIA “Liellopu
Eksports” sāk iepirkt gaļas 
šķirnes vai gaļas krustojuma 
buļļus un teles eksportam. 
Samaksa tūlītēja. Bezmaksas 
transports ar svariem. 
Tālr. +37129344089

spoguli uz kājiņām ar 
nolokāmiem sāniem. 
Apakšā skapī  s un s  kla 
plauk  ņš. Brūns. 
Garums 1m. Cena Eur 30. 
Virtuves galds ar metāla 
kājām, virsma pelēka 
(garums 80 cm x platums 
64 cm x augstums 76cm). 
Cena Eur 40. 
Tālr. 27126135

fi bo blokus (49x19x30cm – 
30gab), fi bo pamata blokus 
(49x19x25cm. – 25gab.). 
Tālr. 29487603

košumkrūmus, vietējās 
magnolijas, pildītos 
jasmīnus, dažādu krāsu 
pildītos ceriņus, e  ķkokus, 
apiņus, pundurbumbieri, 
olu plūmes, zemos ķiršus, 
fl okšus, zemeņu stādus u.c. 
Tālr. 28999745

"Mammas dārzs" 
izpārdod augļu kokus, 

dekoratīvos stādus, tūjas
(podos, konteineros),

ābeles, plūmes, ķirši, persiki, 
aprikozes, pīlādži utt.

Tūjas "Smaragd", "Columna", 
"Brabant". 

Cena pēc vienošanās!
Pureņu 54, Ogre
Tālr. 28628068

Uzņēmums ar pieredzi pārdod 
polikarbonāta siltumnīcas 

ar četru gadu garantiju no pārdevēja 
puses, kalpošanas ilgums 

min. 10 gadi, 
sniega segas kārtu iztur līdz 1m.

Siltumnīca 3x4 m.  
Cena bez uzstādīšanas 240 eur!

Ir dažādi izmēri.
Āra tualetes, āra duškabīnes.  

Pureņu 54,Ogre.
Tālr. 28628068

Bioloģiskā saimniecība 
no Vecpiebalgas novada pārdod 

liellopu kūtsmēslu kompostu, 
pusotru gadu pastāvējuši. 

Safasēti maisos 45 kg (5 eur) 
ja paši atbrauc pakaļ (4 eur). 

Pureņu 54, Ogre.
Pakaišos izmantots tikai siens. 
Var piegādāt arī vaļējus līdz 4 

tonnām. 35 eur tonnā. Piegāde 
Ogrē bezmaksas, ārpus Ogres 

atkarīgs no daudzuma. 
Tālr. 28628068

Piedāvājam iegādā  es 
organisko kompostu, kura 
sastāvā: satrūdējuši vistu 
mesli, kūdra, kviešu salmi, 
dolomītmil  . Piegādājam 
50 l maisos. Cena par maisu 
ar piegādi 4 EUR. 
Tālr. 26175582

sekciju  pa paceļamos 
garāžas vārtus, pēc jums 
vajadzīgajiem izmēriem. 
Pieejamās krāsas (tumši 
būna RAL 8014, balta 
RAL 9016, sudraba RAL 
9006, tumši pelēka RAL 
7016, zelta un tumšais 
ozols, mahagony). Paneļu 
ražotājs - ''ITALPANNELLI'', 
kopmlektējošās detaļas 
- ''FlexiForce''. Jūsu 
komfortam piedāvājam 
vārtu automā  ku - ''BFT'' 
- Itālija. Kā arī izgatavojam 
un uzstādām bīdāmos 
un veramos sētas vārtus 
un žogus. Izbraucam pa 
visu Latviju. Nodrošinām 
kvalita  vu uzstādīšanu un 
apkalpošanu. Garan  ja, 
serviss. Par visu vienosimies. 
Platums x Augstums: 
2500x2200 Cena: 620  €. 
Tālr. 26324026

Пластинки виниловые по 
3 €:
Раймонд Паулс - 3 шт.,
Владимир Высоцкий - 2 шт.,
Мирей Матье - 3 шт.,
Ансамбль 
"Липс Голд" - 1 шт.,
Танцевальная музыка 30-х 
годов,
Ансамбль "Арабески",
Поёт Аманда Лир,
Мирдза Зивере и Имант 
Ванзович - 1 шт.,
Рок-группа "Зодиак",
Дагмар и Suegfi ed,
Карел Готт,
Рок-группа "Автограф",
Хосс Велес (Испания),
Уроки немецкого языка - 
11 шт. по 0,50 €.
Тел. 65044044, 20065857

фотоаппараты 5 шт. - 80 €, 
телевизор "Опера" - 10 €,
диапроектор "Этюд" - 10 €,
наушники - 10 €,
телефоны мобильные 
2 шт. х 5 €,
комплект постельного 
белья - 15 €,
ваза хрустальная - 10 €,
ваза из цветного 
стекла - 3 €,
часы 5 шт. - цена 
договорная,
бусы и кулон янтарные - 
цена договорная,
колонка 
Laptec Pulss 485 - 10 €.
Тел. 65044044, 20065857

cidonijas un svaigi spiestu 
cidoniju sulu. 
Tālr. 29151022

kartupeļus ''Vineta'' 
0.25eur/kg. Saldus, 
sulīgus burkānus - 
0.60eur/kg. 
Iespējama piegāde. 
Tālr. 26524979.

kvalita  vu lapu koku malku. 
Tālr. 28493115

armatūru pagrabam – 
pama  em. Lietotus logus 
(dažāda izmēra rūts – Eur 2). 
Dažādas lietotas 
mēbeles – lē  ! 
Tālr. 26514156

divas korsetes 
mugurkaula korekcijai. 
Tālr. 29140183

а/м "Astra Caravan" 1998 г., 
на запчасти. 
Цена договорная.
Тел. 2865051
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SIA Lauku Miesnieks
iepērk 

mājlopus.
Augstas cenas. 

Samaksa tūlītēja. 
Svari.

Tālr. 20207132

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

arī citas senlietas. 

Tālr. 25928648 

PĒRK 
CIRSMAS,

 MEŽU 
ĪPAŠUMĀ.

Tālr. 29267946

SIA «LATVIJAS GAĻA»
Iepērk liellopus, 

jaunlopus, zirgus.
Samaksa tūlītēja. Svari.

T: 28761515

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

PĒRKPĒRK
 MEŽUS AR ZEMI. MEŽUS AR ZEMI.

 VAR BŪT  VAR BŪT 
AR APGRŪTINĀJUMIEM.AR APGRŪTINĀJUMIEM.

  Tālr. 29433000Tālr. 29433000

Latviešu lauksaimniecības 
uzņēmums pērk zemes platības 

ar apaugumu un nezāģētu mežu -
 ar vai bez ēkām, bez platības 

ierobežojuma. 
Tālr. 27134387

SIA «AIBI» 

IEPĒRK 
liellopus, jaunlopus, 

aitas, zirgus.
Augstas cenas.

Tūlītēja samaksa. Svari.
Tālr. 20238990

PĒRK

Pērk gleznas, mēbeles, 
porcelānu, keramiku, 
pulksteņus, naudu, 

dzintaru, pastmarkas, 
pastkartes, grāmatas un 
citus kolekcionēšanas, 
mākslas un interjera 

priekšmetus. Priekšmetu 
novērtēšanas pakalpojumi, 

izbraucot uz mājām. 
Tālr. 29193857

IEPAZĪŠANĀS

Pērk OZOLA un OŠA 
zāģbaļķus.

Cena līdz 250 EUR/m3

Tālr. 20211442

IZBRAUKUMA 
TIRDZNIECĪBA

Mežsaimniecības uzņēmums 

PĒRK MEŽU, 
var būt jaunaudzes, izcirtumi 

un pieaudzis mežs. 
Palīdzam nokārtot 
visas formalitātes. 
Apmaksa tūlītēja. 

e-pasts:
 mezssaimnieks@inbox.lv. 

Tālr. 20167735

Nopirkšu motociklu JAWA, 
kā arī rezerves daļas. 
Tālr. 27802708

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

Nopirkšu vecus pulksteņus, 
mehānismus, daļas. 
Ragus, ilkņus pārstrādei. 
Veclaicīgus sadzīves sīkumus. 
Tālr. 29397535 

Meklē guļošas 
slimnieces kopēju Ogrē.
Tālr. 20394775

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)

Nopirksim Jūsu dzīvokli 
ar parādiem, jebkādā stāvoklī, 

par saprātīgu cenu, 
vai arī palīdzēsim Jums 

ar parāda dzēšanu. 

Мob. 220-333-49 

LATVIJAS MEŽU FONDI LATVIJAS MEŽU FONDI 

PĒRKPĒRK  

MEŽUS, CIRSMAS MEŽUS, CIRSMAS 
UN ZEMI UN ZEMI 

VISĀ LATVIJĀ. VISĀ LATVIJĀ. 

Tālr. 29711172Tālr. 29711172

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

Pērk PAPĪRMALKU 
un MALKU.

Tālr. 20211442

Motelī „GRĪVA” 
vajadzīga BĀRMENE, 

darbs maiņās. 
Zvanīt pēc plkst. 18.00. 
Tālr. 29363790 (Gunta)

pieņemam darbā 
palīgstrādnieku. 
Tālr. 25866874

Piedāvājam 
patstāvīgu darbu 

vieglo auto 
antikorozijas 

apstrādes jomā. 
Darbs Ogrē. 

Tālr. 20409777

PSRS, Cara laika met. naudu, 
nozīmītes, apbalvojumus, 
tau  skas sak  ņas, 
pulksteņus, jebkurā 
stāvoklī (Au rokas), 
porcelāna fi gūriņas, traukus 
ar vācu emblēmu, vecus 
patvārus uz oglēm, auto
modelīšu 1:43, dzintaru, 
pirmskara un kara laika 
fotogrāfi jas un citas 
interesantas lietas. Veco 
laiku motociklus, mopēdus. 
Tālr. 26528415

деньги СССР и царские, 
значки, награды, 
сакты, часы в любом 
состоянии (Аu наручные), 
фарфоровые статуэтки, 
посуду с немецкой 
эмблемой, старые 
самовары на углях, 
автомодельки 1:43, 
янтарь, довоенные и 
военные фотографии и 
другие интересные вещи. 
Старинные мотоциклы, 
мопеды. 
Тел. 26528415

"Craftwood" PĒRK 
MEŽA ĪPAŠUMUS visā Latvijā, 
cena no 1000-10000 Eur/ha. 

Samaksa darījuma dienā. 
Atjaunojam taksācijas. 

Tālr. 26360308

SIA Kalnkoks par augstām 
cenām pērk meža īpašumus 
un cirsmas. 
Tālr. 27800573

DARBA 
PIEDĀVĀJUMI

SIA AUTESTS
Reģ. Nr. 40003425353

Prasības kandidātiem:
•    Izglītība autotransporta remonta vai apkopes specialitātē 
     (kandidāts var būt arī attiecīgās specialitātes pēdējā kursa students);
•    B kategorijas vadītāja tiesības obligātas. Papildus A kategorija tiks uzskatīta 
      par priekšrocību;
•    prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
•    pieredze darbā automobiļu remonta vai apkopes jomā;
•    latviešu valodas prasme;
•    laba reputācija;

Meklē piemērotu kandidātu TRANSPORTLĪDZEKĻU TEHNISKĀS
KONTROLES INSPEKTORA darbam Ogres tehniskās apskates stacijā.

•    precizitāte un rūpīgums darba izpildē;
•    iemaņas darbā ar datoru.

Jūsu CV un pieteikuma vēstuli gaidīsim e-pastā: autests@inbox.lv līdz 18.09.2018.

SIA KVIST (reģ. nr. 40103477031) 
piedāvā darbu 

MĒBEĻU RAŽOŠANĀ. 
Darba alga no EUR 500 līdz 

EUR 1200 uz rokas. Darba vieta 
Mālpilī. Nodrošinām transportu.

Pieteikties par tālruni 
vai e-pastā lv@kvist.com. 

Tālr. 67925550

Vadošais kokmateriālu 
žāvētavu ražotājs Latvijā - 

SIA "Balt Brand" 
(reģ.nr. 40103670425) - 

aicina darbā 
strādnieku urbšanas, 

zāģēšanas 
un citu darbu 

veikšanai.  
Darbs Salaspilī.

Nodrošinam apmācības 
veiksmīgai darba 

uzsākšanai.
Gaidīsim Jūsu CV uz 

e-pastu info@baltbrand.eu.
Jautājumu gadījumā 

zvaniet 29233076 darba 
dienās 9.00-17.00

Piektdien, 14.septembrī,
Tirgos jaunputnus. 

Iepirks nolietotus akumulatorus.

Ikšķilē .......... 9.00
Tīnūžos ........ 9.30
Glāžšķūnī ..... 9.50
Suntažos .... 10.10
Ķeipenē ....... 10.30
Madlienā ..... 10.40

Lēdmanē ..... 11.00
Jumpravā ..... 11.20
Lielvārdē ..... 11.50
Rembatē ...... 12.00
Ķegumā ....... 12.10
Birzgalē ...... 12.30

Tālr. 26175909

SIA «AIBI» 
Reģ. Nr. 40003340192,

aicina darbā

gaļas ceha 
darbiniekus Inešos.

Labs atalgojums. Nodrošinām 

arī ar dzīves vietu.

Tālr. 29478728

briežu un aļņu ragus, 
var būt lako  , bojā  . 
Augsta samaksa.                  
Tālr. 26306049
a/m „FORD FIESTA” (1.3., 
benzīns). Tehniskā kār  bā. 
Tālr. 26292333

vīrie  s (43) neprecējies, 
bez bērniem, iepazīsies 
ar slaidu, simpā  sku sievie   
līdz 40 gadiem 
(nopietnām a   ecībām). 
Tālr. 29533375
Познакомлюсь с 
пенсионером до 65 лет. 
Тел. 26717189 или SMS
Vīrie  s 50 (169) iepazīsies 
ar sievie   līdz 57 gadiem. 
Tālr. 29783800 vai SMS
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Laikraksta Laikraksta 
««KALEIDOSKOPS» KALEIDOSKOPS» 
jaunāko numurujaunāko numuru
lasi www.ovv.lv lasi www.ovv.lv 

sadaļā sadaļā 
KALEIDOSKOPS.KALEIDOSKOPS.

# 26(78
0)

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

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

REMONTĒJU  SADZĪVES REMONTĒJU  SADZĪVES 

LEDUSSKAPJUS LEDUSSKAPJUS 

Tālr. 29540548Tālr. 29540548, 2914355629143556

Ikšķilē. Katru dienu Ikšķilē. Katru dienu 
no 9.00 - 20.00no 9.00 - 20.00

VIEGLO AUTOMAŠĪNU VIEGLO AUTOMAŠĪNU 

KONDICIONIERU UZPILDE - KONDICIONIERU UZPILDE - 

35 EUR!35 EUR!

REMONTĒJAM
• ledusskapjus
• automā  skās 
        veļas mašīnas

Tālr. 26443400, 
29337693

DĀVANAS
iepriecini sevi un dāvini citam, 
pasūti sev un citiem unikālas, 
pašdarinātas lietas

ROTU REMONTS
Darba laiks: 
P.-Pk. 10:30-17:30
www.facebook.com/aibode/
www.draugiem.lv/aibode/

Ogre, Brīvības iela 38 Ogre, Brīvības iela 38 (Pasta ēkas 1. stāvā); (Pasta ēkas 1. stāvā); tālr. 29166441tālr. 29166441

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

Vācu Brugmann profi la logi 
Vienmēr zemas cenas!

www.ovv.lv/Kaleidoskopswww.ovv.lv/Kaleidoskops

www.rinogrupa.lv

Tuvākie laikraksta Tuvākie laikraksta 
«Kaleidoskops» «Kaleidoskops» 

iznākšanas iznākšanas 

datumidatumi  

– 27.09., 11.10., 25.10.– 27.09., 11.10., 25.10.


