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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 

”
es 

v 

•
•

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: Plašs vasaras puķu piedāvājums. Puķītēm podiņos 
P9 (leduspuķēm, samtenēm, gazānijām, lobēlijām u.t.t.) cena 
0,50 EUR. Visiem iekaramajiem podiem (kalibrahojām, 
petūnijām, pelargonijām, nok. begonijām u.t.t.) cena 5,50 EUR.

•
•
•
•

 neregulāras,

 taisnstūra/kvadrāta,

 granīta bruģakmeni,

 uz pusēm šķeltus akmeņus.

T. 27 869 562, 27 889 558

ziemeluakmens@inbox.lv

Ziemeļu Akmens IK piedāvā dažāda veida kalta 

Latvijas laukakmens apdares plāksnes:

Atrodamies 4km attālumā
no a/c P80 Tīnuži – Koknese (Lēdmanē)
Facebook lapa: Ziemeļu Akmens IK

APBEDĪŠANAS  AĢENTŪRA

AKCIJA! ATLAIDES PIEMINEKĻIEM -15%

Laimdotas iela 17, Lielvārde. 
Tālr.: 23003090. 

Plašā izvēlē apbedīšanas piederumi, bēru organizēšana, pielāgojo es 
radinieku individuālajām vēlmēm, finansiālajām iespējām un 

izraudzītajai bēru norises vietai. 
Piedāvājam plašā izvēlē – kapu pieminekļus, apmales, soliņus, 
sē ņas, vāzes, svečturus, skulptūras un citus kapu elementus. 

Nodrošinām izgatavošanu, piegādi, uzstādīšanu, kapu labiekārtošanu 
un kopšanu. 

Ziemeļu iela 2, Aizkraukle. 
Tālr.: 29680282. 

www.efejars.lv 

SIA „SIMAS LTD”
Pūpolu ielā 4, Ogrē

Cenas – EUR 3, EUR 5, 
EUR 10, EUR 15

no 9.06. līdz 
22.06.2018.
(arī sestdienās)

Jābrauc no stacijas 
„Ogre” ar 1.autobusu, 

no Jaunogres ar 8.autobusu 
līdz Rībelītes veikalam, 

pietura „Rūpnieku iela”, 
pa Rūpnieku ielu 

līdz 1. krustojumam, 
pa labi būs Pūpolu iela.

Darba laiks: 
P. – Pk. 10.00 – 18.30

Sestdienās 10.00 – 15.00
Sv. slēgts

Tālr. 29717602, 26016768

IZPĀRDOŠANA 
KATRU DIENU
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nekustamais īpašums
PĀRDOD

nekustamais īpašums

ZEME

2018.gada 14.jūnijs

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

PĀRDOD
nekustamais īpašums

MĀJAS

PĀRDOD
nekustamais īpašums

DZĪVOKĻI

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

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

DZĪVOKĻI

PĒRK
nekustamais īpašums

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

2-istabu dzīvokli labā stāvokli, 
Ogrē, Doles ielā. Pla  ba 
52 kv. m. Cena 27200 EUR! 
Viena no zemākajām 
cenām Ogrē par dzīvokli šādā 
stāvoklī, jo ir radusies 
nepieciešamība steidzamai 
dzīvokļa pārdošanai. PVC logi, 
jauni radiatori, plaša virtuve, 
plaša lodžija, iebūvēts siena 
skapis, cēlkoka grīdas. 
Dzīvoklis ir atbrīvots, jauki 
kaimiņi, pagalmā 
var brīvi novietot auto. 
Tālr. 29784477

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

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

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

apbūves zemi 
Pārogrē (2115 m2). 
Tālr. 29123472

apbūves zemi 
Pārogrē (573 m2). 
Tālr. 29123472
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.

Ikšķile, Ogre, Ķegums, Lielvārde. 
Nopirkšu dzīvokli vai māju. 

Tālr. 22328858

ZEME

MĀJAS

zemi Ogres pilsētā 
privātmājas būvniecībai. 
Tuvu centram. Droši zvanat - 
izska  šu visus variantus! 
Tālr. 29154401

māju Ogrē! Var būt 
remontējama, nojaucama 
vai ļo   labā stāvoklī. Zvaniet, 
izska  šu visus variantus, 
kas būs tuvu centram! 
Tālr. 29154401
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

PĒRK
nekustamais īpašums

zemi apbūvei (800 m2) 
Lielvārdes centrā. 
Var pieslēgt gāzi, ūdensvadu, 
kanalizāciju, blakus Daugava. 
Tālr. 29274521

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

GARĀŽAS

2-ist. dzīvokli Ogrē, Grīvas 
prospektā (46 m2, 3.stāvs). 
Ļo   silts un gaišs 
(ar lielu lodžiju). 
Ideāla sa  ksme 
no visām pusēm. 
Daļēji mēbelēts. 
Tālr. 29320515 

garāžu Lielvārdē, 
Lauktehnikas rajonā. 
Tālr. 29420817

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

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

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

2-ist. dzīvokli 3-stāvu mājas 
1. stāvā. 55,1 m2, logi ar s  kla 
paketēm, lodžija. Uzsākts 
remonts, ir materiāli. 
Cena 28500 Eur. 
Tālr. 29399079

ZEME

pensionāru pāris meklē māju 
ar ēr  bām, 2-3 istabām, 
tuvu pilsētas centram, 
veikaliem, transportam – 
ar izpirkšanas  esībām. 
Varam palīdzēt saimniekam. 
Tālr. 26389546

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

Zemi mazdārziņam Ogres 
apkārtnē ilgtermiņā. 
Ideāli, ja būtu dārza mājiņa 
un citas ēr  bas, bet izska  šu 
visus piedāvājumus. 
Tālr. 22425720

MĀJAS

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

māju posmā 
Ikšķile – Lielvārde. 
Tālr. 26317342

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

Vēlos ilgtermiņā īrēt 
1-ist. dzīvokli ar ēr  bām 
Ogrē. Steidzami! 
Tālr. 25903875

IZĪRĒ
nekustamais īpašums

dzīvojamo pla  bu 
pensionārei pret palīdzību 
saimniecībā (dārzniecībā).
Tālr. 26447506

CELTNIECĪBAS SASTATNES. 
Tālr. 29106400

Pērku privātmāju 
netālu no Rīgas. 
Tālr. 29884983

Vēlos iegādā  es "pilsētas" 
vai lauku māju Salaspils -Ogre 
virzienos. Cena atkarīga no 
piedāvājuma. Zeme ne mazāk 
par 1000 km2. Ir iespējams 
maiņas variants pret
trīsistabu dzīvokli Salaspils 
centrā. Piedāvājuma bildes 
lūdzu sū  t uz e-pastu. 
Tālr. 28499790 
e-mail: laukuseta4@inbox.lv

saimniecības ēku 
un zemi 3 ha Seces pagastā 
(„Zemitāni”). 
Tālr. 65197752

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

Ģimene bez bērniem, 
ar dzīvniekiem (klēpja sunī   
un kaķi labākajos gados) 
vēlas īrēt dzīvokli Ogrē ar 
jūliju. Noteik   ilgtermiņā. 
Vēlams 2-istabu dzīvoklis 
mēbelēts, vai daļēji 
mēbelēts! Var būt 
vienistabas, ja ir liela pla  ba. 
Esam kār  ga ģimene 
ar ienākumiem. Dzīvnieki 
mēbeles nebojā, nav vairs 
tas vecums. Bet viss 
ir izrunājams un 
kompensējams, ja nu 
gadījumā kāda skāde 
nodarīta jūsu mantai. E-pasts 
saziņai, iveta_89@inbox.lv. 
Tālr. 25515996

Uz izdevīgiem noteikumiem 
iznomā dārzu "Lašupēs". 

Ir ūdens, elektrība. Iespējams 
izmantot dārza mājiņas 

jaunbūvi. Var nomāt arī ilgākam 
laika periodam.
Tālr. 29557209

vai maina 1. istabas daļēju 
ēr  bu dzīvokli Ogres centrā. 
Iespējama piemaksa. 
Tālr. 28018557
1-комн. квартиру 
34 м2 в Огре. 
Рядом магазин. 3 этаж. 
Тел. 24907965
1-ist. dzīvokli Ogrē 
(Kartonfabrikas raj.) 2.stāvā, 
35m2, lielā lodžija,
kvalita  vs remonts. Dārgi. 
Tālr. 29719704
vai IZĪRĒ 1-ist. dzīvokli 
Jaunjelgavā 
(centrā, ar malkas apkuri). 
Tālr. 29813498

В центре Огре 
в зелёном районе 
с развитой 
инфраструктурой, 
рядом бассейн 
дет. сад, парк 
Ogres Zilie Kalni. 
Продаётся просторная 
квартира-студия. 3-й этаж 
в 5-этажном кирпичном 
доме. Не угловая, тёплая, 
светлая, тихие соседи. Окна 
пластиковые , железная 
дверь, кухонная мебель. 
Квартира освобождена, 
чистая. Рядом с домом 
парковка для автомашины. 
В подъезде кодовый замок. 
Pārdodu 1-istabas dzīvokli 
3-ā stāvā ķieģeļu mājā Ogres 
centrā. Plas  kāta logi, 
metāla durvis, ir virtuves 
mēbeles. Atbrīvots. 
Pagalmā ir vieta automobīlim. 
Tālr. 27065458

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 

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

DZĪVOKĻI

3-4 istabu dzīvokli Ogrē. 
Tālr. 26317342 

2-istabu dzīvokli Lielvārdē, 
Ķegumā vai Ogrē. 
Vēlams 1. vai 2.stāvs.
Tālr. 22404676
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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

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

Tīrām, restaurējam 
dzeramā ūdens grodu akas. 
Tālr. 22361910

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

MŪRĒ, 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 

Piegādā kūdru (brūno), 
nomaļus, gran  . 
Tālr. 26352051 

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

Dziļurbumi ūdens apgādei. 
Tālr. 26526049

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

Liekam bruģi no jauna 
un labojam veco, uzstādām 
ietvju un ceļu apmales, 
nomainām bojātās. 
Veidoju dažāda dizaina 
kāpnes un pakāpienus, 
apmūrēju arī nolietotas 
kāpnes ar bruģakmeni. 
Konsultācijas un tāme 
uz vietas par brīvu! 
Materiālu piegāde 
no ražotājiem. 
Tālr. 20513720, 28144026

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

ŪDENSSKAITĪTĀJU 
UZSTĀDĪŠANA 
un NOMAIŅA! 
Ogres, Ikšķiles, 
Ķeguma novadā.  
SANTEHNIKAS DARBI. 

Tālr. 28679800, 
29355317

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

Bez maksas
izved metāllūžņus,

demontē metālkonstrukcijas. 
Tālr. 25227276

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

PĀRVĀKŠANĀS
SERVISS. 
KURJERS. 
Palīdzēsim uznest, nonest. 
Palīdzēsim izjaukt un salikt
jūsu mēbeles. Strādājam 
brīvdienās, svētku dienās. 
Iepriekš vienojoties arī vedam 
vēlos vakaros.        Tālr. 27471042

Pļauju zāli ar traktoru 
Yanmar (ar smalcinātāju) 
no 0,5 - 5 ha Ogres, Ikšķiles, 
Lielvārdes apkaimē. 
Cena 20 EUR/h. 
Tālr. 26246535
MINIEKSKAVATORU 

NOMA. 
Tālr. 26148875
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iznākšanas datumiiznākšanas datumi  

–  28.06., 12.07., 26.07.–  28.06., 12.07., 26.07.

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 

Piedāvājam bez maksas 
pensionāriem dzīvot sādžā 
ar krāsns apkuri. Ir zeme, 
iekopts augļu dārzs. Māja 
silta,  ra, netālu Daugava, 
lielceļš Rīga-Jaunjelgava. 
Līdz Rīgai 50 km.
Tālr. 29831379,29969038

Meklē vientuļu vīrie   - 
pensionāru, kurš gribētu 
dzīvot laukos un palīdzēt 
piemājas saimniecībā. 
Tālr. 24781279

Nestandarta durvis 
no 150 Eur. 
Tālr. 29421666

Saulainas vecumdienas 
staigājošiem pensionāriem 
Lejasciema viesu namā. 
Istabiņas vienvie  gas. 
Pilnā pansijā. Dzīvošanas laiks 
neierobežots.
Mēneša maksa no 250 eur. 
Tālr. 29128562

PAKALPOJUMI

DAŽĀDI
ZĀLIENA PĻAUŠANA, 

TRIMMERA, KRŪMGRIEŽA 
PAKALPOJUMI.
Tālr. 26363328

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

Tālr. 29181421

Sertifi cēts 
kamīnmeistars 

(liela darba pieredze), 
mūrē visa veida 

apkures sistēmas, 
arī skursteņus. 
Tālr. 29966948 

Visa veida 
Jumta darbi.
Skārdnieka 
pakalpojumi. Jumta papildelementu 
izgatavošana. Materiālu sagāde/
piegāde. Udensnotekas, teknes. 
Pieejamas visas krāsas un struktūras. 

Tālr. 29254739

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.

Skārdnieku darbi. 
Jumiķu darbi. 
Jumtu segumi. 

Materiālu 
sagāde/piegāde. 
Tālr. 29730487

Piegādājam melnzemi, smilti, 
šķembas, zemi piebēršanai 

Labprāt piedāvāsim labāko 
un lētāko variantu. 

Tel. nr. 23007008 , 27018354 
e-pasts - DiviBerzini@gmail.com

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.

Tālr. 29877873
E-pasts: info@mestate.lv

NestUnVest Kravu Pārvadājumi visā LATVIJĀ un Eiropā 24/7 
Piedāvājam visa veida Pārvadājumus - Sākot ar sīkpakām līdz lielgabarīta sūtījumiem. 

Palīdzēsim Jums pārnest/nonest/uznest/izjaukt/salikt/aizvest/atvest.
Cena pilsētas robežās par 1 cilvēku ar busu 15€, bet ar 2 cilvēkiem 25€.

Piedāvājam noslēgt pastāvīgu sadarbības līgumu ar Uzņēmumiem. 

Būsim priecīgi sadarboties jebkurā diennakts laikā! 
Ar mums var sazināties:

ZVANOT +37123279223 vai RAKSTOT NestUnVest@gmail.com 
Mēs atradīsim Jums piemērotāko risinājumu.

* Katru mēnesi nodrošinām
   pārvadājumus 
   No -> Uz dažādām EU valstīm 
* Krāvēja pakalpojumi 
* Pārvākšanās pakalpojumi
* Pakošanas pakalpojumi
* Mēbeļu montāža/Demontāža

* Smagu priekšmetu pārvietošana 
* Starptautiski pārvadājumi
* Gružu un būvgružu Izvešana
* Biroja tehnikas iekārtas pārvešana  
* Piegādājam preces 
   no T/C Spice Home, Alfa, IKEA u.c.

dažāda izmēra logu s  kli
par simbolisku cenu. 
Tālr. 27627948

Sadarbība palešu izgatavošanā.
Dodam lietotas dažādu izmēru 
paletes, kā arī pērkam paletes

ar izmēriem 1.2 x 0.8 m. 
Esam Lielvārdē.

Tālr. 29488311, Valdis

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

Dziļurbumu izveide, 
pievienošana, skalošana, 
izdevīgas cenas 
un kvalita  vs darbs. 
Tālr. 29332872

Migloju dārzus 
pret kaitēkļiem un slimībām. 
Tālr. 29127675

Aprūpēšu vientuļu cilvēku 
uz uzturlīguma pamatu. 
Palīdzēšu saimniecības 
darbos. Atbals  šu materiāli 
un fi nansiāli. Atlīdzībā 
pret mājas vai dzīvokļa
mantošanas  esībām. 
Tālr. 25289448

Zāģēju bīstamos kokus, 
apgriežu dzīvžogus 
(arī kapos). 
Pieņemamas cenas. 
Pļauju zāli ar trimmeri. 
Tālr. 26278788
SANTEHNIKAS 
PAKALPOJUMI. 
REMONTS 
UN METINĀŠANA. 
Tālr. 29374519

Pļauju zāli ar trimmeri. 
Motorzāģa pakalpojumi. 
Tālr. 25600918

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

MOBILAIS GATERIS. 
Tālr. 26547957

САНТЕХНИКА. 
ВОДА. КАНАЛИЗАЦИЯ. 

ОТОПЛЕНИЕ. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

Тел. 29374519

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

ISTABAS

DAŽĀDI

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

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

Izīrēju vietu AQUA SPA telpā 
kosmetologam, masāžistam, 

manikīram un pedikīram 
ar savu klientūru. 

Ir dušas kabīne, izlietne, kušete,
pedikīra krēsls, bioptrons, 
manikīra galds.

Cena pēc vienošanās. 
Ogrē, Skolas ielā 18. 

Tālr. 29194691

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

atsevišķu mājiņu Ogrē 
privātmājas teritorijā. 
Mēbelēta, malkas apkure, 
aukstais ūdens. 
Bez mājdzīvniekiem. 
Tālr. 27099262 

MĀJAS

IZĪRĒ
nekustamais īpašums

PĒRK
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Vācu Brugmann profi la logi 
Vienmēr zemas cenas!

MEKLĒ DARBU

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

apkopējas, slimnieku kopējas 
darbu. Ir pieredze guļošu 
slimnieku kopšanā. 
Vēlams Ogrē un raj. 
Izska  šu visus variantus.
Var piedāvāt arī apkopējas - 
mājstrādnieces darbu. 
Tālr. 25855788

traktorists (56 g.) 
meklē darbu.Izska  šu 
visus piedāvājumus. 
Tālr. 28734470

apkopējas vai virtuves 
strādnieces. 
Tālr. 28702131

ir visas kategorijas 
(A, B, CE, DE), 95.kods, 
bīstamo kravu ser  fi kāts, 
čips. Vai darbu celtniecībā.  
Liela pieredze celtniecībā, 
iekšdarbos. 
Var uz smagās mašīnas, 
cisternas, autobusa 
vai busiņa. 
Tālr. 25969167

sieviete (67) slimnieku
kopējas (ir pieredze) 
vai mājsaimnieces darbu. 
Tālr. 26232308

pensionārs meklē darbu. 
Tālr. 29761764

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

meklēju darbu apkalpošanas 
jomā, aprūpētājas, sētnieces. 
Tālr. 26717189

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.

Logi no 20 Eur. 
Bez % kredīts. 
Durvistev.lv. 

Tālr. 29421666

meklēju darbu bez speciālām 
zināšanām. Dzīvoju Ogrē. 
Pieredze apzaļumošanā, 
celtniecībā,  rdzniecībā. 
Tālr. 28753528 (Ruslans)

Klājam viesību galdus, 
arī bērēm, ir pirts ar baseinu, 
cepam tortes un pīrāgus.  
Ogrē, Rīgas ielā 8 
Motelis „GRĪVA” 
Tālr. 65044960, 29363790

meklēju darbu 
par auklī  . 
Tālr. 28738775

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 
(72,89m2) 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

MAINA 
nekustamais īpašums

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

Vēlos iepazī  es draudzībai 
(esmu atraitne). 
Būtu vēlams no Ogres 
novada vai tās apkārtnes.  
Tālr. 26247642
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

IEPAZĪŠANĀS

GĪKS „ZILIE KALNI” sasaukta kooperatīva 
biedru sapulce 

0.06.2018 plkst. 10.00 
garāžu kooperatīva teritorijā. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 
1. Budžets; 
2. Privātīpašuma jautājums; 
3. Nodrošinājums; 
4. Biedru pienākumi; 
5. Pārvaldība; 

Valde

Гаражный кооператив „ZILIE KALNI” 
сообщает, что 30.06.18.г. в 10.00 на 
территории гаражного кооператива 

состоится собрание.
Повестка дня:
1. Дальнейшее существование
    кооператива.

Правление

Sakarā 
ar ražošanas 
apjoma pieaugumu, 

uzņēmums aicina darbā 
FASĒTĀJU,

PALĪGSTRĀDNIEKU,
NOLIKTAVAS PĀRZINI 
(ar iekrāvēja tiesībām). 

Pieredze nav obligāta, 
apmācām uz vietas. 
Galvenās prasības: 
atbildīgs, uzmanīgs, 
strādīgs. Darbs ir Ogrē.  

Tiek nodrošinātas 
soc. garantijas, labi darba 

apstākļi, motivējošs 
atalgojums un izaugsmes 

iespējas. 
Lūdzu zvanīt uz tālr.: 

65045754 vai 25154407 
CV sūtīt uz e-pastu: 

info@nifco.lv 

Meklējam čaklus strādniekus 
darbam ar stādu pavairošanu 
arī ravēšana un dārza 
kopšana. Darbs Pārogrē, 
samaksa regulāra. 
Tālr. 29407075
Vajadzīga dārza palīdze 
(Pārogrē). 
Tālr. 29170576
aicina darbā enerģisku, 
strādāt gribošu pensionāri. 
Tālr. 65044960

DARBA PIEDĀVĀJUMI

!!!

Baiba Aprāne 
lūdz atsauk  es jautājumā 
par jebkādām nenokārtotām 
fi nansiālām sais  bām 
Latvijas Republikā, jo pārceļas 
uz pastāvīgu dzīvi
Lielbritānijā. 
Baiba.Aprane@yahoo.com

LŪGUMS ATSAUKTIES

Ogres Veselības Centrā,
Ogrē, Mālkalnes prospektā 3,

VĒNU DIENA
Otrdien, 26.jūnijā, no plkst. 8.00 – 18.00 

pieņems „DR. MAURIŅA VĒNU KLĪNIKAS”
ĶIRURGS, FLEBOLOGS

DR. MED. ARNOLDS KADIŠS
veicot pacien  em sonogrāfi sku kāju vēnu izmeklējumu, 

konsultējot un iesakot ārstēšanas plānu.
Iepriekšēja pieteikšanās uz ārsta maksas konsultāciju

pa tālruni: 67 374 747.

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

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

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

Rek lāmas  un  s ludinājumu laikraksts

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

KaleidoskopsREKLĀMAS 
UN SLUDINĀJUMU 

NODAĻA
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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 

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

SIA "Daugavas mežsaimnieks" 
pārdod skaldītu malku 
Aizkraukles, Jēkabpils, 
Madonas, un Ogres rajonos. 
Info:20039179 
e-pasts: janis@daugavasms.lv

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

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

svaigi zāģētus dēļus. 
Tālr. 29685844 

PĒRK 
CIRSMAS,

 MEŽU 
ĪPAŠUMĀ.

Tālr. 29267946

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

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

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

GARŠĪGUS KARTUPEĻUS 
(„Laura”, „Vineta”, 
„Mirabella”).
Tālr. 29411985

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

kartupeļus 
(pār  kai, stādīšanai). 
Tālr. 29442396

Bioloģiskā saimniecība
no Vecpiebalgas novada pārdod 

liellopu kūtsmēslu kompostu, 
pastāvējuši. 

Safasēti maisos 48 kg (5eur).
 Pakaišos izmantots tikai siens. 

Var piegādāt arī vaļējus 
līdz 4 tonnām (33eur tonnā). 

Piegāde Ogrē bezmaksas, 
ārpus Ogres atkarīgs no daudzuma.

 Tālr. 28628068

sausi, slapji šāļi 
un nomaļi malkai. 
Tālr. 27113594

кровать массажная Nuga 
Best NM-5000 - 1200 €, 
ботинки кожаные 39-40 
размер (Италия) - 50 €. 
Тел. 65044044, 20065857

rupju šāļu malku 
par izdevīgu cenu ar piegādi. 
Sazāģēta pagalēs 
vai 2 m gara. 
Tālr. 29683462

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

kūtsmēslus ar piegādi - 
pašizgāzējs. 
Tālr. 29265358

a/m „FIAT STILO” 2005.g., 
dīzelis, 1.9, variants. Ir TA. 
Tālr. 29784946

Piedāvājam iegādā  es 
organisko kompostu, 
kura sastāvā-satrūdējuši vistu 
mēsli, kūdra, smalcinā   salmi, 
dolomitmil  . Piegādājam 
50 l maisos. Cena par maisu 
ar piegādi 4,- EUR. 
Tālr. 26175582

zāles pļāvēju „DINO 47” 
STIGA (benzīns). 
Tālr. 22848684

а/м „FIAT STILO” 2005.г., 
дизель, 1.9, вариант. 
Есть TО. Тел. 29784946
а/м „FIAT POLO” 2000.г., 
1.4 бензин. Есть TО. 
Тел. 29784946

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

zivju mazuļus dīķiem. 
Bezmaksas piegāde. 
Tālr. 20008741

KŪTSMĒSLUS ar vieglās 
mašīnas piekabi. 
1 tonna = 35 eiro. 
Tālr. 29265358

elektrisko krēslu „Paradiso” 
- lē  . Motociklis  em garie 
ādas zābaki, ādas jaku 
un ādas ves  . 
Tālr. 26514156

lietotus logus, dažāda izmēra 
rūts – 2 eur, lietotas 
mēbeles – 5 eur/gab., 
ledusskapi „Minsk” (12E, 
lē  ), veļas mazgājamo 
mašīnu „Maļutka”. Dušas 
kabīni (ar malku kurināma). 
Armatūru pagrabam 
un pama  em
Tālr. 26514156

пластинки виниловые - 
80 шт. x 0,80 €, уроки 
немецкого языка - 11 шт. 
x 0,50 €, мотошлем новый 
Keeway Motor, Max-617, 
размер Е9 - 20 €, утюг 
“Тефаль” (Франция) - 25 € 
(в упаковке), утюг туриста - 
10 €, комплект постельного 
белья - 25 €, комплект 
постельного белья - 20 €, 
ваза хрустальная, высота 
28 см, в упаковке - 15 €, 
ваза стеклянная цветочная 
- 3 €, мобильные телефоны 
- 2 шт. x 5 €, колонка 
музыкальная Labtec Pulse 
485 - 10 €. 
Тел. 65044044, 20065857

Pārdod sausus dēļus, 
brusas, latas. 

Tālr. 29169382 
kūtsmēslus ar piegādi.
Tālr. 27815060

karūsu mazuļus. 
Tālr. 29456557

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

vairākas bišu saimes. 
Tālr. 28384445

Piedāvājam JUMTA materiālus 
un ŪDENS noteku sistēmas. 

Pieejamas visas krāsas 
un struktūras. Ir iespēja pašiem 

atbraukt noņemt izmērus, 
izrēķināt un piedāvāt labāko 
variantu. Kā arī piegādājam 

materiālus objektā. 
Tālr. 29730487

grāmatas. 
Tālr. 28166327

Pārdodam pašu Pārdodam pašu 
audzētas vasaras audzētas vasaras 
puķes un puķu podus.  puķes un puķu podus.  

Pelargonijas 3,00 Eur, 
atraitnītes 0,40 Eur, 
krāšņas krūmu petūnijas 0,70 Eur, 
leduspuķes 0,50 Eur, nokarenās 
petūnijas podos 7,00 Eur/pods. 
Atrodamies Tīnūžos. 
Strādājam arī brīvdienās un vakaros! 
Pērkot vairumā atlaides! 
Tālr. 28679800

nelielu ādas dīvāniņu. 
Tālr. 29988237

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

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

rabarberus. 
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

Ford Focus 2004. gada 
labā tehniskā stāvoklī.
Cena 1400 eur 
(iespējams vieno  es). 
Sīkāk: 29227603

steidzīgi pārdodu mēbeles
un meklēju aprūpētāju 
guļošai sievietei. 
Tālr. 26107028

MEDU, kurš ievākt no meža 
un aizaugušu lauku ziediem. 
Iespējama piegāde. 
Tālr. 26593786

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

divas gultas- tahtas 
(cena Eur 20,00/gab.)
Ļo   labā stāvoklī. 
Žurnāla galdiņu. 
Tālr. 25447274 

Īpašnieks pārdod 
a/m Hyundai Santa FE, 
2.2 Crdi, automāts, 
noskrējiens 175 t. km,
labā tehniskā un 
vizuālā stāvoklī, 
jauna TA līdz 20.06.2019., 
ziemas riepu komplekts. 
Tālr. 29273299

 ršķirnes 2. mēn. vecus vācu 
aitu suņu kucēnus (puika 
un trīs meitenes). Vakcinē  , 
mikročipē   un ar kucēnu 
reģistrācijas ser  fi kātu. 
Abi vecāki apmācī  , daudzu 
izstāžu uzvarētāji, tēvs vairāku 
valstu čempions. 
Tālr. 29116115
газовую плиту 
в рабочем состоянии 
60 x 60 x 90  - 25 Eur. 
Тел. 29867563
компрессор - 150 Eur. 
Тел. 29122939

PĒRK

Uzņēmums vairumā iepērk 
3 m lapu koku malku, 
+371 29363462, 
aleksandrs@malkaspasaule.lv

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
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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 

LATVIJAS MEŽU FONDI LATVIJAS MEŽU FONDI 

PĒRKPĒRK  

MEŽUS, CIRSMAS MEŽUS, CIRSMAS 
UN ZEMI UN ZEMI 

VISĀ LATVIJĀ. VISĀ LATVIJĀ. 

Tālr. 29711172Tālr. 29711172

SIA «LATVIJAS GAĻA»
Iepērk liellopus, 

jaunlopus, zirgus.
Samaksa tūlītēja. Svari.

T: 28761515

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

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

SIA «AIBI» 

IEPĒRK 
liellopus, jaunlopus, 

aitas, zirgus.
Augstas cenas.

Tūlītēja samaksa. Svari.
Tālr. 20238990

Z/s „Kumelītes” iepērk 
par augstām cenām liellopus, 
jaunlopus, piena teļus. 
Iepērkam arī bioloģiski
audzētus lopus. 
Bezmaksas transports 
un samaksa tūlītēja! 
Tālr. 22345435, 29488365

briežu un aļņu ragus, 
var būt lako  , bojā  . 
Augsta samaksa.                  
Tālr. 26306049

PĒRK

PSRS, Cara naudu, dzintaru, 
nozīmītes, porcelāna 
fi gūriņas, pulksteņus jebkādā 
stāvoklī ( Au rokas), 
tau  skas vāzes, šķīvjus, 
traukus ar vācu simboliku, 
automodelīšus 1:43, kara 
un pirmskara fotogrāfi jas. 
Tālr. 26528415
деньги СССР, царские, 
янтарь, значки, 
фарфоровые статуэтки, 
часы в любом состоянии 
(Au наручные), 
портсигары, автомодели 
1:43 СССР, до- и 
послевоенные фотографии 
и много других 
интересных вещей. 
Тел. 26528415

DARBA PIEDĀVĀJUMI

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

Pērk PAPĪRMALKU 
un MALKU.

Tālr. 20211442

Pērk OZOLA un OŠA 
zāģbaļķus.

Cena līdz 250 EUR/m3

Tālr. 20211442

Darbs Vācijā gaļas pārstrādes
kombinātā. Nodrošinam 
dzīvošanu (66 eiro mēnesī). 
Stundas likme 8.85. Sīkāk pa 
telefonu. ALMA M SIA, 
reģ. nr. 40003543608, 
lic. nr. 022/2017. 
Tālr. 20227843

nolietotu elektronisko 
paratūru, vecās 
mikroshēmas, elektroniskās 
detaļas, kontaktus, 
procesorus, ESM skaitļotājus. 
Tālr. 25570715

Uzņēmums, kas nodarbojas 
ar žogu un vārtu montāžu, 

meklē palīgstrādniekus 
un montētājus. Vēlama 

iepriekšēja darba pieredze 
žogu un vārtu montāžā. 

B kategorijas autovadītāja 
apliecība tiks uzskatīta par 
priekšrocību. Pieteikumus 

sūtiet uz info@mvsp.lv. 
SIA MVS Projekts, 

reģ. nr. 40103900153. 
Tālr. 26022169

Tiek aicināti atbildīgi darbinieki sezonas darbam augļkopības, lauksaimniecības 
uzņēmumā no aprīļa mēneša. Vēlamas iemaņas dažādu lauksaimniecības augļkopības 

darbu veikšanā, pamatdarbība ir saistīta ar krūmu apgriešanu, mulčēšanu, nezāļu 
ravēšanu un trimmerēšanu (ar atbilstošu kursu apliecību), kā arī citiem dārza un 

saimniecības darbiem. Darba vieta atrodas Lielvārdes pagastā,  ar iespējamo dzīvošanu uz 
vietas darba laikā. Darba periods līdz septembrim/oktobrim. 

Samaksa uz rokām  apm.  15.00-25.00 eur/dienā un vairāk no izdarīta.  
Prasības: 

Laba veselība, spēks, fi ziska izturība, darba pieredze lauksaimniecībā un vēlme nopelnīt.  

Предлагаем ответственным работникам сезонную работу в садово-плодовом 
предприятии, начиная с апреля месяца. Желательно иметь навыки с садовыми 

работами разного рода, а именно: обрезка кустов, мульчирование кустов, прополка 
и триммеровка травы (с наличием необходимого удостоверения), а также другие 

садовые и хозяйственные работы. Рабочее место находится в Лиелвардском районе, 
с возможным проживанием во время рабочего времени. Продолжительность 

предлагаемой работы до сентября/октября.  
Оплата на руки от  15,00 - 25.00 евро/в день от выработки.   

Необходимо:  Хорошее физическое здоровье, сила и выносливость, опыт работы в 
сельском хозяйстве, а также желание заработать. 

Kontaktinformācija/Контактная информация: 
Mob.tālr./Моб. тел.:  20122510, 25513751 

e-mail:  info@blueberryland.eu

Aicinām pieteikties 
LĪMĒTĀJU, SLĪPĒTĀJU 

plastikāta laivu ražotnē 
Madlienā. 

Apmācība notiek ražotnē. 
Tālr. 27884470

padomju laika mopēdus 
un rezerves daļas. 
Tālr. 28346763

Sakarā ar uzņēmuma izaugsmi, 
aicinām darbā 

ŠUVĒJAS (ŠUVĒJUS) 
ar pamatiemaņām. 

Darba pienākumi: 
- Precīzi industriālie šūšanas 
  darbi (vidēji biezi materiāli)

Prasības kandidātiem: 
- Pamatzināšanas šūšanas
  darbos 
- Augsta atbildība 
- Spēja strādāt individuāli,
  kā arī komandā. 

Mēs piedāvājam: 
- Darbu Ogrē 
- Konkurētspējīgu atalgojumu 
 (550 EUR "uz rokas" 
 pārbaudes laikā) 
- Sociālās garantijas. 

SIA AB Textile, 
reģ. nr. 40103932426. 

Tālr. 20050307

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

Uzņēmums aicina darbā 
MIESNIEKUS, 

ja nav pieredzes - apmācīsim. 
Darbs saistīts ar 
komandējumu. 

Piedāvājam konkurētspējīgu 
atalgojumu un sociālās 

garantijas. 
SIA SC GRAND, 

reģ. nr. 42103061891. 
Tālr. 29341784

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

SIA “MARNO”
(reģ.nr.40103013751) 

aicina uz pastāvīgu darbu 
desas produkcijas formētāju.

Darbs Rīgā. 
T. 28622211, 26669951

SIA “Daugavas mežsaimnieks” 
pērk cirsmas un meža
īpašumus Aizkraukles, 
Jēkabpils, Madonas, un Ogres 
rajonos.info:28640866 
e-pasts: janis@daugavasms.lv

100% Latvijas uzņēmums 
"Cra  wood" PĒRK MEŽA 
ĪPAŠUMUS visā Latvijā, 
cena no 1000-10000 Eur/ha. 
Samaksa darījuma dienā. 
Tālr. 26360308

Uzņēmums aicina darbā 

MĒBEĻU GALDNIEKU. 
Darbs Ķegumā. 

Tālr. 29259463

SIA “MG3” 
Lauksaimniecības 
zemju sakopšana.

PĒRKAM KRŪMU UN 
KOKU APAUGUMUS:

pļavās, 
mežmalās,grāvjos 
un citās aizaugušās 
platībās.
PĒRKAM MATERIĀLUS 

ŠĶELDOŠANAI:
malku, zarus un 
kokzāģētavu nomaļus.

www.abrus.lv
Tālr. 27426662; 29127134

normunds.abrus@gmail.com
abrusmg@gmail.com

Mežsaimniecības uzņēmums 

PĒRK MEŽU, 
var būt jaunaudzes, izcirtumi 

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

e-pasts:
 mezssaimnieks@inbox.lv. 

Tālr. 20167735

aicina darbā autobusa šoferi 
vietējie un starptau  skie 
pārvadājumi. 
Autobusa stāvvieta Ogrē. 
Tālr. 26514141

Vajadzīgi kokgāzēji darbam 
kailcirtēs Suntažu novadā 
500 m3. info:26553724 
e-pasts: 
janis.briedis5@gmail.com
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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 - 

45 EUR!45 EUR!

REMONTĒJAM
• ledusskapjus
• automā  skās 
        veļas mašīnas

Tālr. 26443400, 
29337693

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

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

 Kravu pārvadājumi
    Krāvēju pakalpojumi
    Pārcelšanās pakalpojumi
    Mēbeļu montāža, demontāža
   Piegāde no veikaliem pa Latviju
    Pensionāriem atlaides
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TAXI OGRE  
00 –24

Tālr. 26557197
Tālr. 27801198
Tālr. 20226666

VEIKALS “APĢĒRBI un APAVI VĪRIEŠIEM”
piedāvā augstas kvalitātes 
uzvalkus, kreklus, žaketes.

VEIKALS “BĒRNIEM un JAUNIEŠIEM”
piedāvā plašā sortimentā 

apģērbus un apavus izlaidumiem.

Tirdzniecības centrā Ogrē, Mālkalnes prospektā 30
Tālr. 65047917

www.rinogrupa.lv

www.ovv.lv/www.ovv.lv/
KaleidoskopsKaleidoskops


