
Paredzēts lasīšanai elektroniski. Pavairošana un izplatīšana aizliegta!

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

Reklāmas un sludinājumu laikraksts
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SAMAKSA UZREIZ!
Tālr. 29517885

€=

UZŅĒMUMS AR PIEREDZI 
AUTO TIRDZNIECĪBĀ 

IEPĒRK LIETOTAS 
AUTOMAŠĪNAS.

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 

•
•

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

Tikai augstākās kvalitātes zviedru granīts!

10 %  -  20 % uzglabāšana

Klājam viesību galdus, 
arī bērēm, 

ir pirts ar baseinu, 
cepam tortes un pīrāgus.  

Ogrē, Rīgas ielā 8 

Motelis „GRĪVA” 

Tālr. 65044960, 29363790 

PIEDĀVĀJAM 
•automašīnu 
  un mikroautobusu 
  nomas pakalpojumus. 
•Automašīnu piegādi 
  Jums vēlamā vietā 
  un laikā, 
  par pievilcīgām cenām. 

Dzīves cīņās izturību, 
Bēdu dienās – pacietību, 
Laimes dienās – saujām prieka, 
Nenožēlot it ne nieka!

Sveicam mīļos vecākus, 

DZINTRU un JĀNI MASPĀNUS, 
50 gadu kāzu jubilejā! 

Veselību, sirsnību, degsmi, dzīvesprieku, 
entuziasmu un mīlestību, 

kas strāvo no sirds uz sirdi! Meitas ar ģimenēm

Mēbeles pēc pasūtījuma!
• virtuves;
• iebūvējamie skapji;
• bērnu mēbeles;
• ofi sa mēbeles

• viesistabas mēbeles;
• guļamistabas mēbeles
• priekšnamu mēbeles;
• vannas istabas mēbeles.

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

www.eiropasmebeles.lv

* tikai pie mums bezmaksas vizīte
   ar mērīšanu un projekta izstrāde
* Piegāde un uzstādīšana 
   iekļauta cenā!
* Pasūtījumu iespējams 
   noformēt līzingā.

Septembrī visiem 
mēbeļu izstrādājumiem – 20% atlaide!

* Ražots Ogrē

No 14. septembra 
veikalā «Lauma Lingerie» 

Ogrē, Mālkalnes prospektā 9, 
rudens atlaides līdz 40%..



2 # 17(819) Kaleidoskops
PĀRDOD

nekustamais īpašums

ZEME

2017.gada 14.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 

MĀJAS

ISTABAS

IZĪRĒ
nekustamais īpašums

MĀJAS

MĀJAS

TELPAS

PAKALPOJUMI

PĀRDOD
nekustamais īpašums

PĀRDOD
nekustamais īpašums

УКЛАДКА БРУСЧАТКИ. 
ФАСАДЫ. ЗАБОРЫ. 

Тел. 29592073

РАБОТЫ ПО СИСТЕМАМ 
ОТОПЛЕНИЯ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
КАНАЛИЗАЦИИ, БИО 

И МЕЛИОРАЦИИ.
Тел. 29592073

zemi apbūvei ainaviskā vietā 
no 0,33 – 1,5 ha. Ceļi, 
elektrība, artēziskā aka, 
ūdensvads, Ideāla vieta 
dīķim. Tālr. 29523053 

DZĪVOKĻI

gaišu un siltu divistabu 
dzīvokli Rīgā, Āgenskalna 
priedēs. Trešais stāvs 
piecsstāvu mājā, vidus 
dzīvoklis, pla  ba – 
40,5 kvadrātmetri. 
Dzīvoklis ir labā stāvoklī, 
atbrīvots, ar visām ēr  bām. 
Kosmē  sko remontu jaunie 
saimnieki varēs veikt 
pēc savas gaumes un 
pa  kas. Cena 45500 eiro. 
Zvanīt: 286 20 126; 
263 399 86, vai raks  t: 
e – pasts: oskars06@inbox.lv

ZIEMA 
NĀKS! 
Mūrē plītis, 
krāsnis, siltummūrīšus! 

Tālr. 29583587 

pārdod VAI MAINA 
nepabeigtu jaunbūvi 
Lielvārdē, A. Pumpura 10 
pret mazu vienistabas 
dzīvokli Rīgā ar ēr  bām 
vai malkas apkuri. 
Tālr. 29748242 
(Cena pēc vienošanās) 

pusi mājas un zemi (350m2) 
Ciemupē (blakus centram). 
Orientējošā cena Eur 20000. 
Iespējama vienošanās 
par cenu. 
Tālr. 27198296 

vai MAINA jaunu, 
skaistu māju, 2,5 stāvi, 
pla  ba 165 m2 (ar visām 
ēr  bām), saimniecības ēka 
50 m2, 2 garāžas, lapene, 
iekopts dārzs, siltumnīca, 
zeme 2600 m2) pret 1-1,5 
stāvu māju ar visām ēr  bām 
(vēlama garāža un dārzs). 
Tālr. 26416159 

DZĪVOKĻI

Tiek izīrētas telpas
Ogrē, Jaudas ielā – 

autoservisam, noliktavai 
vai ražošanai. Vārtu augstums 4 m, 

griestu augstums 6 m. 
Ir iespēja īrēt 80 m2, 160 m2, 240 m2. 
Cena 2,50 Eur/1 m2 (ieskaitot PVN). 

Tālr. 29263523 

zemi (9920 m2) Ogresgala 
pagastā 8 km no Ogres vai 
maina pret 1,5 ist. dzīvokli. 
Tālr. 26829416 
землю (9920 м2) 
в Огресгалсе, 8 км от Огре 
или меняют на 1,5 комн. 
квартиру. Тел. 26829416 

Pārdod 2-istabu dzīvokli, 
46,5m2, Ikškilē 
Meliorātoru ielā 2, 
visas ērttības 4 stāvs, 
max komunālie -
110 Eur mēn. 

Vienošanās par cenu pie apskates.
Tālr. 25605949

3-istabu dzīvokli Ogrē, 
Mālkalnes prospektā 
(3.stāvs). Tālr. 29140183

Īpašnieks 
pārdod īpašumu 
Jumpravas centrā, 
Bērzu ielā 6.  
Dzīvojamā platība 73,4 m2 
ar 4 dzīvojamajām istabām t.s. veranda, 
zem mājas pagrabs, kurināmā telpa, 
garāža, atsevišķi stāvošs šķūnis, z
eme 1380 m2.  
Ir pieejama elektrība, pilsētas 
ūdensvads, kanalizācija un centralizēta 
apkure ar malkas un brikešu katlu.  
Nepieciešams kosmētiskais remonts. 
Netālu skola, bērnudārzs. 
No mājas līdz stacijai 10 min.  
Cena: 32 000 EUR 
Tālr. 26235559 

dārzu Lašupēs. 26155256

GARĀŽAS

DZĪVOKĻI

3-4 ist. dzīvokli Ogrē. 
Tālr. 25661443 

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

jauna ģimene vēlas pirkt 
dzīvokli (Ogre, Ķegums, 
Lielvārde, Tīnūži). 
Tālr. 28461607 

vēlos iegādā  es garāžu 
Ogrē, Jaunatnes ielā 
(pie veikala „TOP”). 
Tālr. 26141830 

jauna ģimene 2-ist. dzīvokli 
(remontējamu, posmā Ikšķile 
– Lielvārde). Tālr. 65027567, 
27815818, 29213208 

vai īrē zemi un mežu. 
Tālr. 29148413

PĒRK
nekustamais īpašums

Izgatavojam apavus 
pēc Jūsu individuālā pasūtījuma. 

Jūs varat pasūtīt ziemas 
un starpsezonas zābakus 

gan standarta gan nestandarta 
kājas formai. 

Mazās ortopēdijas apavu izgatavošana.  
Apavi tiek izgatavoti no īstas ādas, 
meistara roku darbs un garantija.  

Apavu darbnīca strādā 
no 14. augusta.  

Darba laiks:  
Darba dienās – 10.00 – 18.30  
Se. Sv. - brīvs  

Ogre, Bezdelīgu iela 8 
Tālr. 29765704, 26795292 

½ mājas Ciemupē (blakus 
centram) un zemi 0,35 un 
0,9 ha. Orientējošā cena 
Eur 20000. Vai maina uz 
dzīvokli, vai izīrē. Ir augļu 
dārzs. Turpat pārdod traktoru 
(mazgabarīta) ar agregā  em 
– arklu, vagotāju, kul  vatoru, 
piekabi. Lē  . Benzīna motors. 
Iespējami varian  . Pie mājas 
ir saimniecības ēka. 
Tālr. 27198296 

lauku māju vai  kai tās vietu 
senā, nomaļā vietā. 
Var nebūt elektrības, akas 
un citu ēr  bu. Vēlama 
piemājas zemīte un 
neliels mežiņš malkai. 
Tālr. 25122377 labu īpašumu Ogresgalā 

(7,4 ha), projektējam atpūtas 
bāzi ar izklaidēm, atpūtas 
mājiņas. Ar ļo   labu biznesa 
plānu. Cena pēc vienošanās. 
Kredīts ar zemiem 
procen  em. Tālr. 29165999 

TRANSPORTS
Izīrējam pasažieru autobusu 
(15 sēdvietas). 
Tālr. 29178786 
Izīrējam kravas autobusu. 
Tālr. 29178786 

Tiek izīrētas telpas 
Ogrē, Brīvības ielā 4b. 

3.stāvā telpas 16,7 m2 un 19,8 m2. 
2.stāvā telpas 18,3 m2 un 10,7 m2. 
1.stāvā telpu grupas ar kopējo 
platību 86,10 m2 un 143,7 m2. 
Cena 7 Eur/1 m2 (ieskaitot PVN). 

Tālr. 26430227 

VS „JŪDZE” izīrē darba telpas 
Ogrē, Skolas ielā 19a 

(3.,4.un 5.stāvā). 3. un 5.stāva 
telpu kopējā platība katrā 

stāvā 150m2. Katras istabas 
lielums 12-16 m2. 

Telpas var apskatīt 
uz vietas vai interesēties

pa tālr. 29896493 

DZĪVOKĻI

на длительный срок 
2-yх комнатную квартиру 
в центре г.Огре, ул. Лапу, 
4/5-ти этажного дома, 
литовский проект. Одна 
комната закрыта, но её 
использование можно 
обсудить. Лоджия -7 м2, 
комната - 18 м2, большая 
кухня, новая мебель 
и бытовая техника. 
Оплата 140 EUR + все 
коммунальные услуги. 
Тел: 297 55 707, 200 55 294, 
e-pasts: tomak@inbox.lv
ilgākam laikam 2-istabu dz. 
Ogres centrā, Lapu ielā, 
4/5-stāvu mājā, lietuvas 
projekts. Lodžija 7 m2, istaba 
18 m2, liela virtuve, jaunas 
mēbeles un sadzīves tehnika. 
Maksa - 140 EUR + visi kom.
maksājumi.
Tālr.297 55 707, 20055 294, 
tomak@inbox.lv

3-ist. dzīvokli Ogrē, 
Zilokalnu prospektā 
(skaistā vietā, 61m2, 6.stāvs, 
vidusdaļa, silts). Cena
Eur 39000. Cena runājama. 
Tālr. 26332710, 20084916 

divus 3-ist. dzīvokļus Ezerē, 
Saldus novadā. Iespējama arī 
maiņa. Tālr. 26090669 

GARĀŽAS
garāžu koopera  vā 
„Zilie kalni”. 
Tālr. 27102054 

zemi vai remontējamu māju 
Ogrē (tuvu centram). 
Izska  šu visus variantus. 
Tālr. 29154401

jaunu bloku māju – 
nepabeigtu jaunbūvi Pārogrē 
(Jaunā gatve). Ir elektrība, 
plīts, sildmūrī  s. Var dzīvot 
ziemā. Ir mājas pagrabs. 
Ir atsevišķi šķūnīši. Ūdens 
dziļurbums ārā. Zeme 462m2. 
Ir zemesgrāmata. Labi 
iekopts dārzs. Sākuma cena 
Eur 17000. Iespējama vieno-
šanās par cenu. 
Tālr. 26169085 

no oktobra mēneša izīrēsim 
2-ist. dzīvokli Pārdaugavā. 
Tālr. 29184485

ĪRĒ
nekustamais īpašums

māju ar saimniecības ēku 
uz ilgu laiku. Vieta: Jaunogre, 
Pārogre, Ogre, Kartonfabrika 
līdz Dārziņiem. 
Tālr. 26461622 

trīs cilvēku ģimene vēlas īrēt 
nelielu māju Ogrē (3 istabas) 
vai mājas daļu. Palīdzēsim 
Jums un uzturēsim kār  bā 
Jūsu īpašumu. Tālr. 26317342

vienu istabu no dzīvokļa 
(Jaunogrē). Vēlams vienam 
cilvēkam (sievietei). 
Tālr. 20314283

1-ist. dzīvokli Lielvārdē, 
Lāčplēsī. Cena Eur 13500. 
Tālr. 29420525

2-ist. dzīvokli Ogrē, 
Meža prospektā 6 (2.stāvs, 
50,8m2). Tālr. 29264542

māju Ogrē vai tās apkārtnē. 
Izska  sim visus 
piedāvājumus. 
Tālr. 29288423

Pļauju zāli ar trimmeri. 
Cena 1-4 cen   par m2 un ir 
atkarīga no reljefa, zāles 
un krūmu biezuma un 
daudzuma. Zvanīt pēc 
plkst. 17.00, strādāju 
aptuveni 25 km ap Ogri. 
Tālr. 27732047
Piedāvājam staigājošiem 
pensionāriem ilgstoši dzīvot 
jaukā viesu namā Gulbenes 
novadā - vienvie  gās 
istabiņās , pilnā pansijā - 
mēneša maksa no 250 Eur, 
mēnesī. Tālr. 29128562

1-istabas vai 2-istabas dzīvokl 
Ikšķiles centrā. Apmaksa 
tūlītēja. Tālr. 29787118

Veterinārārste Ogrē, Grīvas pr. 4. 
Vakcinācija. Ārstēšana. 

Labas cenas. 
Izbraucu mājas vizītēs. 

Tālr. 29357699

Dziļurbumu urbšana, 
skalošana, aprīkošana. 
Tālr. 29332872

vai MAINA 3-ist. dzīvokli 
ar ēr  bām Birzgalē (82m2) 
pret dzīvokli/māju (vēlams 
ne mazāku kā 2-ist.) Ķegumā/
Ogrē. Tālr. 29804350 
lemon76@inbox.lv 

Kravu pārvadājumi ar busu. 
Tālr. 27047046

PAKALPOJUMI

AUTOSKOLA 

SIA «VĀVERE.J»

organizē Lielvārdē 
un Skrīveros

B kategorijas kursus
Nodarbības notiks vidusskolu telpās

Eksāmeni Jēkabpils un Rīgas CSDD

       29680048 • vavere.j@inbox.lv

KURSI
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Rokam 
un tīram akas 

(Viktors). 
Tālr. 26524598

PAKALPOJUMI

MOBILAIS GATERIS. 
Tālr. 26547957

DZIĻURBUMIDZIĻURBUMI
AKU URBŠANAAKU URBŠANA

 to remonts 
un aprīkošana

Cena pēc vienošanās.
Tālr. 29158269

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

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

Meistars uz mājām.
T. 25937712

Мастер на дом. 
Т. 25937712

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

25937712

AILES 
APDARE.

PVC LOGU PROFILAKTIKA!

PVC LOGU 
REMONTS.

LODŽIJU 
REMONTS.

ŽALŪZIJAS.

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

TĪRĀM GRĀVJUS. 
Tālr. 26733487

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

Tālr. 29181421

Tīrām, restaurējam 
dzeramā ūdens grodu akas. 
Tālr. 22361910

Roku dīķus un grāvjus. 
Tālr. 25921561

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 

Meistars ar lielu pieredzi 
veic visa veida mūrēšanas 

darbus, arī plītis, sildmūrus, 
krāsnis, kamīnus – 

kamīnkrāsnis, maizes krāsnis 
utt. Tālr. 22008631 

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

Gāzapgādes tīklu izbūve.

Telefons: 26148875

•
•

•

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

skursteņslauķa 
pakalpojumi. 
Ventilāciju 

šahtu tīrīšana. 
tālr. 27462204 

(uģis)

LIETOTA SADZĪVES TEHNIKA 
NO SKANDINĀVIJAS.  

GARANTIJA 1 GADS.  

REMONTS.  

Tālr. 65024050, 
25541242, 29809442 

Kopju meža jaunaudzes 
lielos, mazos apjomos. 
Cenas pēc vienošanās. 
Tālr. 28701155 

Auto me  nāšanas 
pakalpojumi. Sagatavošana 
tehniskajai apskatei. 
Atrodos Ogresgalā. 
Tālr. 26416707
Piegādā kūdru (brūno), 
nomaļus, gran  . 
Tālr. 26352051 

Elektriķa pakalpojumi. 
Visa veida 
elektroinstalācijas darbi. 
Tālr. 29242257 

ЧЕРНОЗЁМ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
Тел. 29592073

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

В КВАРТИРАХ И ДОМАХ.
Тел. 29592073

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

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

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

Piedāvājam ekskavatora 
„Volvo” pakalpojumus. 
Tālr. 29740002 

Piedāvājam kravas mašīnas 
ar manipulatoru 
pakalpojumus. 
Tālr. 29178786 

Piedāvājam 15-tonnīga 
autokrāna pakalpojumus. 
Tālr. 29178786

Galdniecība pēc individuāla 
Gasū  juma izgatavo kāpnes, 
virtuves, kupejas skapjus 
u.c. mēbeles. 
Tālr. 29685844 

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

KRĀSOTĀJU DARBI. 
Tālr. 29668891 

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел. 29668891 

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

Pašizgāzējs līdz 8m3, grants, 
melnzeme, oļi, sijāta smilts 
piebēršanai un šķembas. 
Tālr. 29574095 
Izrokam ābeļu un citu koku 
saknes, zāģējam, novācam 
un aizvedam. Trimmerējam, 
pļaujam zāli, apgriežam 
krūmus. Izgatavojam pēc 
izmēriem un uzstādām 
vīteņrožu, vīteņaugu 
dekora  vos atbalsta rāmjus 
un arkas. Tālr. 27486845 

Meistars 
ar pieredzi. 
Sīkie sadzīves
remontdarbi 
mājās.  

Tālr. 29266292 Dziļurbumi aku  urbšana, 
sūkņu montāžas darbi 
un pieslēgšana. 
Tālr. 29916710 

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

Tālr. 29485403

Vannu restaurācija ar šķidru 
akrilu 2 stundu laikā. 

5 gadi garantija. 
www.vannurestauracija.lv. 

Tālr. 24876151

Сошьём по Вашему заказу 
женские зимние и осенние 

сапоги. 

Для стандартной и не стандартной 
ноги. Малая ортопедия.

Натуральная кожа. Ручная работа. 
Гарантия.

Время работы:  
Пн.- Пт. – 10.00 – 18.30  
Сб. Вс. - выходной  

Огре, ул. Безделигу 8 
Тел. 29765704, 26795292 

Virpotāja pakalpojumi. 
Tālr. 22029398 

SPIEŽAM ĀBOLU SULU. 
Tālr. 27511699 

Pļauju zāli ar trimmeri, 
griežu dzīvžogus, zāģēju 
bīstamos kokus, zarus. 
Transporta pakalpojumi 
līdz 1 tonnai. Tālr. 26278788 

Вывоз мусора. 
Чернозём, песок, 

щебень. 
Дёшево. Без выходных.

Тел. 28272349

Zemes frēzēšana nelielās 
pla  bās, dzīvžogu cirpšana, 
koku zāģēšana, mauriņu 
pļaušana, trimmerēšana.  
Tālr. 25122377

www.nocenotanoliktava.lv
Sadzīves tehnika, audio 

un datortehnika, rotaļlietas un bērnu 
preces, kā arī daudz citu preču 

AR ATLAIDĒM LĪDZ PAT 50%. 
Vidzemes iela 5, Ogre  •  Mob. 26762520 
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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

Vientuļa pensionāre meklē 
darba vietu lauku sētā 
ar dzīvošanu uz vietas. 
Tālr. 29929483 

pensionēts virpotājs – 
me  nātājs meklē darbu 
uz nepilnu slodzi. Izska  šu 
visus piedāvājumus. 
Tālr. 29761764 

MEKLĒ 
DARBU

TIKAI 1 € 
(EUR)

Sludinājums Sludinājums 

šajā  rubrik āšajā  rubrikā

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.

sieviete (67)meklē slimnieku 
kopējas (ir pieredze), 
mājsaimnieces darbu. 
Vajadzīga dzīvesvieta. 
Tālr. 26232308 

Приглашаем детей от 3 до 7 лет на групповые занятия по обучению чтению и развитию речи по методике Н. Зайцева. 
Тел. 29855800

Татьяна

STIKLA TARAS 
PUNKTS 

Ogrē, Brīvības ielā 1 
VASARAS SEZONĀ  

Strādā darbdienās 
un sestdienās 

no 7.30 – 12.30 
Tālr. 28689011 

DAŽĀDI

DARBA 
PIEDĀVĀJUMI

bijušais pedagogs piedāvā 
izņemt 6.-7.gadīgu bērnu 
no skolas, aizvest uz/no 
pulciņiem, vajadzības 
gadījumā palīdzēt 
sagatavot mājasdarbus.
Tālr. 28328862 TERRA Restorāni komanda 

meklē VIESMĪĻUS 
darbam Rīgas centrā. 

Darbs ar elastīgu darba laiku. 
Ja Tu novērtē veselīgu 

dzīvesveidu un labu ēdienu, 
Tev patīk runāties 

ar cilvēkiem un Tu smaidi kā 
darba maiņu uzsākot, tā arī to 
pabeidzot, tad sūti savu CV uz 

info@terra-restorani.lv. 
Tālr. 67650001.

sieviete meklē auklītes darbu 
(steidzami, Ogrē). 
Tālr. 29949014

Izziņas skola pirmsskolas 
vecuma bērniem „KĀPĒCIS” 
aicina bērnus no 2 gadu 
vecuma uz a   stošām 
nodarbībām Ogres kultūras 
centrā – otrdienās un 
ceturtdienās plkst. 10.00. 
Tālr. 26388492, 28245075

Traktorists-ekskavatorists 
(hidraulika, draglains) 
meklē darbu. Tālr. 28960733

€ 149.99

€ 109.90

€ 209.90

€ 149.90

€ 115.90
€ 139.90

€ 139.90

€ 90.99

€ 199.90

€ 89.90

€ 289.90

Cena no € 17

€ 259.90

€ 899.90

€ 90.90

Cena no € 15

Cena no € 9

€ 74.90

ena n

€ 489.90

€ 129.90

Mēbeļu veikals “Martas Mēbeles”: Rīgas iela 1, Salaspils. Tālr. 22446825

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

1 istabas dzīvokli 34m2 Ogrē, 
Skolas ielā 10 pret 
2 vai 3 istabu dzīvokli Ogrē 
ar piemaksu! 
Tālr. 29717862

DZĪVOKĻI

maina 2-ist. dzīvokli 
Birzgalē pret zemes gabalu 
Ogres novadā 
(vai pārdod, cena  Eur 4000) 
Tālr. 26224787 

2.5 ist. dzīvokli jaunajā 
projektā Ogrē, Mednieku ielā 
ar zemiem komunālajiem 
maksājumiem, 0 stāvā 
noliktava pret privātmāju 
Ogrē. Mājai iežogota 
teritorija, blakus veikals, mežs 
un Zilie kalni, tuvumā atrodas 
skolas un bērnudārzi. 
Tālr. 26131662

dzīvokli Rembatē, 64m2, 
sil  nātas sienas un gries  , 
pakešu logi, lamināta grīda. 
iemūrēta krāsns ar mūrī  . 
Atsevišķi sava centrālapkure 
un boilers. pret nelielu 
mājiņu, var būt rentējama. 
Tālr. 26445396

MAINA 
nekustamais īpašums

nopietna, strādājoša sieviete 
no Ogres (60 g., 1.64) gaidīs 
nopietnu zvanu no sirsnīga 
vīrieša atbilstoši manam 
vecumam. Tālr. 29557700 
(var būt no rajona, 
kā arī no Rīgas). 
vīrie  s (49, 170) iepazīsies 
ar sievie   līdz 55 gadiem. 
Tālr.29783800 (var sū  t sms) 
strādājošs vīrie  s (49) 
vēlas iepazī  es 
nopietnām a   ecībām. 
Tālr. 27000401 

IEPAZĪŠANĀS

!!!

TTuvākie laikraksta «Kaleidoskops» uvākie laikraksta «Kaleidoskops» 
iznākšanas datumiiznākšanas datumi  – 28.09., 12.10., 26.10.  – 28.09., 12.10., 26.10.
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Ogres bērnu klubs „KARATĒ SEN-E”
Uzņem jaunas karatē grupas Ogrē:
– bērnu (zēnus un meitenes) 4-7 gadi; 
   8-11 gadi; 12-15 gadi;
– pieaugušo (vecums nav ierobežots);
– individuāli.

Vieta: Ogre, Jaunogres pr. 2.
(Šautuves ēka, aiz centrālā stadiona).
T. 26408970, ogres.karate@inbox.lv

LATVIJĀ RAŽOTULATVIJĀ RAŽOTU

Trešd. 20.septembrī
no-10.00-13.00

Ķeguma Kultūras namā

Dīvāni, gultas un matračiDīvāni, gultas un matrači
 JAUNU DĪVĀNU TIRDZNIECĪBAJAUNU DĪVĀNU TIRDZNIECĪBA

www.latvijasdivani.lv
T.20225077.26014119
ZVANIET UN PASŪTIET!

BEZMAKSAS PIEGĀDE!

Ogres Veselības Centrā
Ogrē, Mālkalnes prospektā 3

VĒNU DIENA
Piektdien, 22.septembrī 

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 tālruņiem: 67 315 316, 67 610 217, 67 374747.

Latvijā vispār ir daudz stereo  -
pu par ārstniecības iestādēm un tur 
no  ekošo. It sevišķi tas a   ecas uz 
fl eboloģiju. Daudzi no šiem pieņē-
mumiem bals    uz nezināšanu vai 
arī novecojušu informāciju. Taču  
Dr.Mauriņa Vēnu centra galvenais  
uzstādījums bija, lai jau pārkāpjot 
slieksni cilvēki  justos ēr  , omulīgi 
un gaidī  . Pacien  em ir jāuz  cas ne 
 kai mums kā ārs  em, bet arī iekšēji 

jā  c, tam rezultātam uz ko mēs  e-
camies – viņu veselības uzlabošanu”.

 Dr. Mauriņa Vēnu centra spe-
ciālis   vispirms pacientu uzklausa, 
tādējādi izzinot problēmu un  kai 
vēlāk piedāvājot labāko risinājumu. 
Kā izrādās, ne vienmēr tā ir operā-
cija. Ļo   bieži nēsājot kompresijas 
zeķes var apturēt vēnu slimību no-
vēršot ķirurģiskas iejaukšanās ne-
pieciešamību. Kompresijas terapija 
– tā arī ir revolucionāra tehnoloģija. 
Pateico  es medicīnas zinātnieku un 
teks  luzņēmumu sadarbībai ir radīts 
brīnumprodukts, kurš precīzi saspie-
žot kāju bū  ski uzlabo venozo asiņu 
plūsmu kājā. Pēc mediķu teiktā, šā-
das brīnumzeķes spēj aizkavēt slimī-
bas a   s  bu vairāk kā 50% gadījumu. 
Taču tas nav viss. Pēdējos gados fl e-
boloģija pasaulē ir paveikusi apvēr-
sumu, pierādot, ka arī vēnu varikozes 
gadījumos kāju operācija var būt ātrs 
un nesāpīgs process.

„Kādreiz, stāsta Dr.Mauriņš „pa-
cien  em  ka veiktas smagas un asi-
ņainas operācijas, kad ar gara griezu-
ma palīdzību  ka izvilkta slimā vēna. 
Tagad, mediķi ir pārgājuši uz mazāk 
trauma  skām ārstēšanas metodēm 
kā: lāzerķirurģija un putu sklerote-
rapija. Ja pēc klasiskās operācijas 
pacients cieš asas sāpes un 2-3 ne-
dēļas jūtas smagi slims, vienlaicīgi 
samierino  es ar pēc operācijas at-

stātajām rētām, tad pateico  es jau-
najām tehnoloģijām operācija ilgst 
 kai trīsdesmit minūtes. Pacientam 

operācija  ek veikta vietējā anestē-
zija, cilvēks jau nākamajā dienā var 
do  es uz darbu.” Ar lāzera palīdzību 
termiski slēdz vēnu, netraumējot 
apkārtējos audus. Turklāt pacientam 
pēc lāzera operācijas vai sklerote-
rapijas ir bū  ski mazāks iespējamo 
sarežģījumu vai kosmē  sku defektu 
risks. Vienīgā neēr  ba ar ko pacients 
var saskar  es ir kompresijas zeķu 
valkāšana pēc operācijas periodā, 
3-4 nedēļu garumā. 

 „Laikā, kad katram otrajam ze-
mes iedzīvotājam ir problēmas ar 
kāju vēnām, mēs nevarējām palikt 
vienaldzīgi, stāsta  Dr. Mauriņš. „Vei-
cot regulārus izbraukumus uz reģio-
niem konstatējām, ka gadu no gada 
palielinās smagu kāju vēnu saslimša-

nas gadījumi. Tā kā valsts nefi nansē 
kāju vēnu operācijas, uzskatot, ka tā 
tomēr ir kosmē  ska problēma, pa-
cien  em šīs operācijas ir jāsedz pa-
šiem, kas daudziem, it sevišķi reģio-
nu iedzīvotājiem ir par dārgu. Tāpēc 
arī nolēmām sniegt savu ieguldīju-
mu, braucot izbraukumu konsultāci-
jās”, pamato Dr. Mauriņš.

Jau vairāk kā divus gadus Dr. Mau-
riņa Vēnu centra fl ebologi dodas iz-
braukumos uz Latvijas reģioniem, 
sniedzot konsultācijas un piedāvājot 
piemērotāko kāju vēnu ārstēšanas 
veidu. 2016. gadā ir sniegtas vairāk 
kā 12000 konsultācijas, kopskai-
tā veicot izbraukumus uz Liepāju, 
Ventspili, Rēzekni, Saldu, Tukumu, 
Daugavpili, Madonu, Bausku, Jēkab-
pili un citām Latvijas pilsētām. 

Gaidīsim uz konsultācijām Ogrē! 
Uz  kšanos! Mums uz  cas! 

Ārsti flebologi brauc uz Ogri...
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PĀRDOD
dažādi

skaidu briketes 
un granulas Kaibalā. 

Tālr. 29515912

PĀRDOD 
BALTALKŠŅA, 

OŠA MALKU (3m). 

Tālr. 29267946

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

SIA Lauku Miesnieks
iepērk 

mājlopus.
Augstas cenas. 

Samaksa tūlītēja. 
Svari.

Tālr. 20207132

PĒRK

skaldītu malku ar piegādi. 
Tālr. 29615129 

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

Tālr. 25928648 

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

Mežsaimniecības uzņēmums 

PĒRK MEŽU, 
var būt jaunaudzes, izcirtumi 

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

e-pasts:
 mezssaimnieks@inbox.lv. 

Tālr. 20167735

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

karūsu mazuļus. 
Tālr. 29456557

darba galdu 
ar instrumen  em, sūkni, 
zēmeri, kompresoru, 
kabeli 4 x 2,5, fl eksi, šmirgeli, 
elektrostaciju. 
Tālr. 25605848 

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

dažādas fl īzes, 
dažādas saimniecībai 
vajadzīgas lietas. 
Tālr. 29488815 

шифер, триммер, насос. 
Тел. 28847887

kūtsmēslus. Piegāde 
ar traktoru. Lielvārdē. 
Tālr. 29460213 

Pārdod kaltētus oša 
un priedes dēļus 

galdniecībām. 
Sīkāk pa tālr. 

28294779 

svaigi zāģētus dēļus. 
Tālr. 29685844 

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. 

no 8-00 līdz 18-00.

tālr. 27 12 99 79

sausus bērzu klucīšus 
maisos (grilam). 
Tālr. 29277856 

котёл отопления (водяной), 
размер 52x50x108. 
Изготовлен из стали - 4 мм. 
Тел. 29784946

labas kvalitātes skaldītu 
alkšņa un bērza malku. 
Tālr. 29470850

MEDU (kurš ievākts no meža 
un lauku ziediem). 
Iespējama piegāde. 
Tālr. 26593786 

kūtsmēslus un melnzemi 
līdz 4m3. Piegāde. 
Tālr. 26460555 

vīriešu velosipēdu 
(cena 20 Eur), 
sporta velosipēdu 
(cena 50 Eur), 
gumijas laivu (cena 70 Eur), 
virtuves dīvānu 
(cena 25 Eur). 
Tālr. 29798241 

kūtsmēslus. Piegāde. 
Tālr. 27815060 

ковёр немецкий 250x170 - 
10 €, колонка музыкальная - 
10 €, часы электрические 
(42x32) - 10 €, очиститель 
воздуха - 8 €, тонометр - 
2 шт. по 5 €, электроутюг 
туриста - 10 €, 
электроплитка - 5 €, ваза 
цветочная - 3 €, мотошлем 
новый - 25 € , пластинки 
виниловые (уроки 
немецкого языка) - 
10 шт. по 0,50 €.
Тел. 65044044, 20065857

„AUDI-100” 1993.g., 
ejoša rezerves daļās. 
Piekabi „Zubronok” 
bez dokumen  em. 
Tālr. 22029398 

malku 60m3 (Ogresgalā). 
Var ar piegādi. 
Cena pēc vienošanās. 
Tālr. 29165999 

kājminamo šujmašīnu, 
ledusskapi „Electrolux 
(mazlietots, labā stāvoklī), 
izvelkamo krēslu. 
Tālr. 26157883 

KARTUPEĻUS „Laura”, 
„Mutagēnagrie” un 
„Adre  a”. Pār  kas un sēklas. 
Tālr. 29151022 

ledusskapi „HAIER” (171 l). 
Cena Eur 65,00. 
Tālr. 29263003 

dzintara krelles, rotas. 
Tālr. 29411776

PĒRK 
CIRSMAS,

 MEŽU 
ĪPAŠUMĀ.

Tālr. 29267946

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

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

PĒRK

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

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

SIA "Hunland Bal  cs" 
iepērk gaļas šķirnes buļļus 
līdz 300 kg. 
Tālr. 20291677

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

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

dzintara rotas. 
Tālr. 26268079

MEDU (svaigs). 
3Tālr. 26716929

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

Kokmateriālus : 100x50x3m 
un garākus, 25 x 100,150x3m. 

Daudzums 5m3. 
Tālr. 29169382

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

nopirkšu vecus pulksteņus, 
mehānismus, daļas. 
Ragus, ilkņus pārstrādei. 
Veclaicīgus sadzīves sīkumus. 
Tālr. 29397535 
mežus ar zemi, var būt 
ar apgrū  nājumiem. 
Tālr. 28018557

a/m „CITROEN BERLINGO”  
kravas furgonu, 2006.g., 
labā tehniskā kār  bā. 
TA līdz decembra vidum. 
Krāsa zila. Cena Eur 1995. 
Cena runājama. 
Tālr. 27099262

elektrisko masāžas krēslu 
„Paradiso”; a/m „VW Passat” 
melna, 1991.gads, labā 
tehniskā stāvoklī, ziemas 
riepu komplekts uz diskiem; 
lieto   logi, dažāda izmēra 
rūts - 2 eur; lietotas mēbeles 
dārza mājai – 5 eur/gab.; 
garie ādas zābaki 
motociklis  em 
(jauni, spec. pasū  jums). 
Tālr. 26514156

Bioloģiskā saimniecība no 
Vecpiebalgas novada pārdod 
liellopu kūtsmēslu kompostu, 
pusotru gadu pastāvējuši. 
Safasē   maisos 48 kg (5 eur)
Pakaišos izmantots  kai siens. 
Var piegādāt arī vaļējus 
līdz 4 tonnām. 35 eur tonnā. 
Piegāde Ogrē bezmaksas, 
ārpus Ogres atkarīgs 
no daudzuma. Tālr. 28628068
metāla jumtus un 
noteksistēmas no ražotāja. 
Cena no 4.55 EUR/m2. 
Tālr. 28653076

Audzētājs pārdod Premium 
klases  Smaragd, Brabant 
tūjas podiņos. Audzētājs 
var nodrošināt ar piegādi 
un iestādīšanu, kā arī ieaugšanas garan-
tija tiek dota. Darbojamies pa visu Latviju 
slēdzam līgumus ar apsaimniekotājiem, 
pašvaldībām, uzņēmumiem, tirgotājiem. 
6.50  Cena runājama, viss atkarīgs no 
daudzuma. Atrodamies arī Ogrē. Tūjas 
augstums 85 cm.             Tālr. 28628068

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

dīvāns - grāmata, cena 
45 eur, labā stāvoklī. Krēslus, 
žurnāla galdiņu. Cena 
runājama. Tālr. 27099262 

Uzņēmums ar pieredzi pārdod 
polikarbonāta siltumnīcas

 ar četru gadu garantiju 
no pārdevēja puses, kalpošanas 

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

 Siltumnīcas 3x4 m akcijas cena 
bez uzstādīšanas - 330 eur.

 Tālr. 28628068

a/m "AUDI A6 AVANT", 
2,5 TDI, 2003. g., sudraba 
metālika. Ogrē no 2009. g. 
TA 2018. jūlijs. Papildus 
ziemas riteņu komplekts. 
VIN WAUZZZ4B13N097016. 
Tālr. 29208516

krievu radiodetaļas, 
radiolampas. Tālr. 25258951

Iepērk ābolus. Tālr. 20091557

Iepērkam ābolus. 
Atbrauksim pakaļ. 
Tālr. 26247507

cidonijas un svaigi spiestu 
cidoniju sulu. 
Tālr. 29151022

Pērk priedes, egles zāģbaļķus, 
sīkbaļķus, bērza fi nierklučus, 

taru, papīrmalku, malku. 
Apmaksa tūlītēja. 

Tālr. 29152469
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DARBA PIEDĀVĀJUMI

Vajadzīgs traktorists 
(MTZ -82) un ekskavatorists. 
Tālr. 29160850

SIA «AIBI» IEPĒRK

liellopus, jaunlopus, 
aitas, zirgus.

PĒRK ARĪ GAĻAS ŠĶIRNES 
JAUNLOPUS EKSPORTAM

PIEMAKSA 
PAR BIOLOĢISKIEM LOPIEM

LABAS CENAS.SAMAKSA TŪLĪTĒJA.SVARI.

TĀLR. 26142514, 20238990

Nelielā ziedu saimniecībā 
Pārogrē vajadzīga palīdze. 
Ravēt, lais  t, griezt. 
Tālr. 29170576 

Aicinām darbā NAMDARUS
un GALDNIEKUS. 

Darbs koka karkasa māju 
ražotnē. 

Ražotne atrodas Lielvārdē.  

Prasības: 
• Prast lasīt rasējumus. 
• Spēja strādāt komandā, kā arī 
  patstāvīgi organizēt savu darbu. 
• Darbs jāveic precīzi un kvalitatīvi. 
• Jāpārzin latviešu un krievu valoda. 
• Nepieciešama pieredze koka
  karkasa māju ražošanā. 

Lūgums zvanīt tālr. 28631140 
vai sūtīt CV uz e-pasta adresi: 

arturs.spiss@gmail.com 

Nepieciešami mežstrādnieki 
agrotehniskiem kopšanas 
darbiem (Jumpravas 
pagastā). 1ha/70-100 eur. 
Tālr. 29330397 

SIA „Skalavas” iepērk
  mājlopus un 

bioloģiski audzētus 
jaunlopus. 

Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 29424426 

LATVIJAS MEŽU FONDS LATVIJAS MEŽU FONDS 

PĒRKPĒRK  

MEŽUS, CIRSMAS MEŽUS, CIRSMAS 
UN ZEMI UN ZEMI 

VISĀ LATVIJĀ. VISĀ LATVIJĀ. 

Tālr. 29711172Tālr. 29711172

PĒRK

Sakarā 
ar ražošanas 
apjoma pieaugumu, 

uzņēmums aicina darbā 
FASĒTĀJU. 

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

Tiek nodrošinātas 
soc. garantijas, labi darba 

apstākļi, motivējošs 
atalgojums un izaugsmes 

iespējas. 
Lūdzu zvanīt pa tālr.: 

65045754 vai 25154407 
CV sūtīt uz e-pastu: 

info@nifco.lv 

Aicinām darbā PIEGRIEZĒJU AR ŠUVĒJAS (ŠUVĒJA) 
PAMATIEMAŅĀM. 
Darba pienākumi: Piegriešana, industriālie šūšanas darbi 
(biezie un vidēji biezie materiāli) 
Prasības kandidātiem: Pieredze materiālu piegriešanas 
darbos. Pamatzināšanas šūšanas darbos. Augsta atbildība. 
Spēja strādāt individuāli, kā arī komandā. 
Mēs piedāvājam: Darbu Ogrē. Konkurētspējīgu atalgojumu, 
sociālās garantijas.                                                 Tālr. 20050307

Piedāvājam darbu atbildīgai un akurātai 

ŠUVĒJAI (-AM). 

Darbs saistīts ar nelielu auduma izstrādājumu šūšanu. 
Ir gan vienkāršāks darbs ar jau izstrādātu tehnoloģiju, 
gan iespēja strādāt pie jaunu modeļu izstrādes. Piedāvājam 
darbu perspektīvā uzņēmumā ar izaugsmes iespējām un progresīvu atalgojumu. 
Kvalitāti vērtējam augstāk par pieredzi, tādēļ ja Esat apmācības procesā 
vai bez lielas pieredzes - nebaidieties parādīt savas darba spējas un motivāciju. 

E-pasts pieteikumam un CV: inteprodesign@gmail.com 
T.mob.: 29510105 

Vajadzīgi APKOPĒJI darbam
Lidostā Rīga. 

Darba laiki - 7.00-19.00, divas dienas 
strādā, divas brīvas. 

Sedzam ceļa izdevumus 
35,00 EUR apmērā.

Piedāvājam stabilu atalgojumu 
un sociālās garantijas.

Sīkāku informāciju var saņemt, 
zvanot uz tālruni 25720181

SIA "Ogres rajona slimnīca" sakarā ar paplašināšanos aicina darbā:

-) Stomatologu ambulatorā nodaļā. Vēlams divas - trīs dienas nedēļā 
   (pēc Jūsu izvēles).
-) Farmaceita asistentu -  darba laiks - Normālais darba laiks (darba dienās).
-) Medicīnas māsas - darba laiks - Maiņās.

Piedāvājam:
•darbs lielā un stabilā uzņēmumā;
•profesionāls un draudzīgs kolektīvs; 
•konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas. 

CV sūtīt:iveta.svarinska@ogresslimnica.lv
Kontakttālrunis: 65046161

SIA «LATVIJAS GAĻA»
Iepērk liellopus, 

jaunlopus, zirgus.
Samaksa tūlītēja. Svari.

T: 28761515

SIA AUTESTS
Reģ. Nr. 40003425353

Prasības kandidātiem:
•    Augstākā vai vidējā 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 30.09.2017.

PĒRKPĒRK
 MEŽUS AR ZEMI. MEŽUS AR ZEMI.

 VAR BŪT  VAR BŪT 
AR APGRŪTINĀJUMIEM.AR APGRŪTINĀJUMIEM.

  Tālr. 29433000Tālr. 29433000

IGAUNIJAS UZŅĒMUMS 
“REINPAUL”

IEPĒRK ŠĶELDU 
UN ŠĶELDOJAMO 

MATERIĀLU
(ZARUS, ŠĀĻUS, MALKU)

TĀLR. 28665585

PĒRK
skujkoku, lapkoku, 

meža īpašumus
ar zemi. 

Par augstām cenām.
Tālr. 26052140

strādniekiem pie dažādiem 
iekšdarbiem. Pieredze 
obligāta. Darbs Zviedrijā. 
Tālr. 25250467 

Latviešu lauksaimniecības 
uzņēmums pērk zemes platības 

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

ierobežojuma. 
Tālr. 27134387

pensionāram dažādiem 
darbiem (lapu grābšana, 
krāsns kurināšana, 
dažādi sīki ikdienas darbi). 
Bez kai  giem ieradumiem. 
Motelī „Grīva” 
Ogrē, Rīgas ielā 8. 
Tālr. 29363790, 65044960 

Aicinām darbā kravas 
automašīnu vadītājus 
ar CE kategorijām. 
Darbs visā Latvijas teritorijā 
ar pašizgāzēju puspiekabēm. 
Regulārs atalgojums. 
Atrašanās vieta Lielvārde. 
Tālr. 28683317

Aicinām pieteik  es 
līmētāju, slīpētāju plas  kāta 
laivu ražotnē Madlienā. 
Apmācība no  ek ražotnē. 
Tālr. 29282163

vajadzīga palīdze 
dārzā un siltumnīcā. 
Tālr. 26511090 

DARBA 
PIEDĀVĀJUMI

SIA Telemarket, saistībā ar jaunas 
struktūrvienības atvēršanu Ogrē, 

aicina darbā 

PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU. 
DARBA PIENĀKUMI: pārdevēju 
grupas veidošana, biroja darba 
organizēšana un izpildes kontrole, 
darba laiks no 9:00 – 16:00. 

MĒS PIEDĀVĀJAM: konkurētspējīgu 
atalgojumu; mūsdienīgu darba vidi; 
izaugsmes iespējas.

 CV un motivācijas vēstuli 
līdz 15.09.2017. sūtīt uz e-pastu 

cv@telemarketing.lv ar norādi 
„PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS Ogrē”.  

Meklējam slimnieka kopēju 
gulošai vecmāmiņai 

pēc insulta. 
Darbs no 8 (rītā) 
līdz 20 (vakarā) 

ar pārtraukumiem, Ogrē. 
Tālr. 26324810.
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ROTU REMONTSROTU REMONTS
Ogre, Brīvības iela 38 Ogre, Brīvības iela 38 (Pasta ēkas 1. stāvā); (Pasta ēkas 1. stāvā); tālr. 29 166 441tālr. 29 166 441

veikalosarī

 
 

Laikrakstu

var saņemt

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

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

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

  Tālrunis 20400300 lmt Garums 4.9 m
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Platums 1.8 m 2 tonnas

āža
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ms 4 9 matu

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!

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; 65022177TAXI OGRE  
00 –24

Tālr. 26557197
Tālr. 27801198
Tālr. 20226666

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 - 

30 EUR!30 EUR!

REMONTĒJAM
• ledusskapjus
• automā  skās 
        veļas mašīnas

Tālr. 26443400, 
65044533, 29337693

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

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

KAS? Stādu gadatirgus “Vitamīnu diena” 
KUR? Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī
KAD? 16. septembrī

Atnāc – un būs tavā dārzā tas, 
kā nav kaimiņam!

INFO: WWW.NBD.GOV.LV/GADATIRGI


