
Paredzēts lasīšanai elektroniski. Pavairošana un izplatīšana aizliegta!

Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, 
Lielvārdes novadā, Salaspilī un citur
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 Kravu pārvadājumi
    Krāvēju pakalpojumi
    Pārcelšanās pakalpojumi
    Mēbeļu montāža, demontāža
   Piegāde no veikaliem pa Latviju
    Pensionāriem atlaides
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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.

«QUICK SERVICE»
Eļļas maiņa                 - 15.00 euro
Bremžu kluču maiņa - 15.00 euro 

Auto sagatavošana tehniskajai apskatei.
Metināšanas darbi.

(vienai asij) 

Dr.Širova klīnika Lielvārdē Dr.Širova klīnika Lielvārdē 
PIEDĀVĀ:PIEDĀVĀ:

Ķirurga konsultācijas, 

psihiatrs (izdegšanas sindroms, 
      stresa situācijas, veģetatīvā distonija, depresija),
fi zikālās terapijas procedūras
   (ultraskaņa, lāzers, magnētterapija), 
ultrasonogrāfi ja vēdera dobuma orgāniem, 
     vairogdziedzerim, krūtīm, prostatai.

Valsts apmaksātos pakalpojumus 
(nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums): 

Maksas pakalpojumus: 

Pacientus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta: 28454570. 
Adrese: Lielvārde, Raiņa iela 9E.

traumatologs-ortopēds,
kardiologs, 
neirologs
fi zioterapeits,
blokādes
injekcijas ceļa locītavās

veselības aprūpe mājās (pieraksts)

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.

abonēšanas indekss – 3120,
kopā ar «Laimīgo Programmu» 

– 3121

Ogrē bez ilgstošas gaidīšanas rindā 

ir pieejamas valsts finansētas 

PULMONOLOGA konsultācijas!

Pieraksts pa tālr. 29432287!

SIA „ELISENDA” 
16. un 17.martā
30% LIELDIENU

 ATLAIDES 
VISĀM 

PAŠRAŽOTĀM 
PRECĒM!

Darba laiks:
P. – Pk. 8.00 – 17.00
Sestdienā 8.00 – 16.00
Tālr. 65071710

www.rinogrupa.lvStādu 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 kvalitatīvu augļukoku un ogulāju 
stādu sortiments (arī kolonplūmes, kolonbumbieres, 

pundurbumbieres u.t.t.). Cena no 8,50 līdz 11,00 Eur.

REKLĀMA 

REKLĀMA 

UN SLUDINĀJUMI 

UN SLUDINĀJUMI 

65045514 65045514 
2669319926693199
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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

DZĪVOKĻI

ISTABAS

ĪRĒ
nekustamais īpašums

DZĪVOKĻI

Vēlies ievietot 
reklāmu 

vai sludinājumu 
laikrakstā 

«Ogres Vēstis 
Visiem»?

Laikus piesaki 
un apmaksā!

Uz otrdienas numuru 
«OVV» pirmdien līdz 10.00,

uz piektdienas numuru 
«OVV» ceturtdien līdz 10.00

Brīvības iela 38, 2 stāvs, 
1.kab. (ieeja no sāniem)
E-pasts: reklama@ovv.lv
Tālr. 65025096, 26693199       
www.ogresvestisvisiem.lv

Pārnovadu laikraksts

Reklāmas nodaļa

Tālr. 65025096 
         26693199 

 e-pasts: reklama@ovv.lv

Darba laiks:
P, C      9.00-12.00 13.00-17.00
O, T, P 9.00-13.00

*citos laikos vienojo  es

!!!

PĀRDOD
nekustamais īpašums

DZĪVOKĻIDZĪVOKĻI
zemi (4600 m2) Ogresgala 
pagastā 8 km no Ogres. 
Tālr. 26829416 
землю (4600 м2) 
в Огресгалсе, 8 км от Огре. 
Тел. 26829416 

DZĪVOKĻI

PAKALPOJUMI

pilnībā izremontētu, 
labiekārtotu 2-ist. dzīvoklī 
(45m2, 103.sērija). 
Rīgā, Teikā. 10 min a  ālumā 
no TC „Alfa”. 
15 minūtes līdz centram. 
Cena 59500 eur. 
Tālr. 29163160

labu, saulainu 3-ist. dzīvokli 
Pārogrē, 4.stāvs, kopējā 
pla  ba 64 m2, lodžija 6m2, 
liela vannas istaba, bidē, 
iebūvēta virtuves iekārta 
savienota ar viesistabu, 
iebūvēts skapis guļamistabā. 
Brīnišķīgs skats uz Daugavu. 
Pagalmā vieta a/m. 
Cena Eur 70 000. 
Starpniekus lūdzu netraucēt. 
Tālr. 29165650

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

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

1-комн. квартиру. 
Тел. 29573620

Īpašnieks pārdod labu 
saulainu un siltu 2-ist. 
dzīvokli (49m2) Ogres centrā 
(Lapu ielā, 5.stāvā). 
Dzelzs durvis un PVC logi, 
 ra kāpņutelpa. 

Nomainī   radiatori. 
Plaša virtuve un koridors 
ar mēbelēm. Sanmezgls 
dalīts. S  klota lodžija. 
Pagalmā ir vieta 
automašīnai. Dzīvoklis
ir atbrīvots. Cena Eur 43900. 
Tālr. 26472139

Собственник продаёт 
солнечную, тёплую 
квартиру с хорошим 
ремонтом. 2-комн., 49 м2,
в центре Огре, ул. 
Лапу, 5 эт. Комнаты 
изолированные, 
просторная кухня и 
коридор с мебелью. 
Металлическая дверь, 
стеклопакеты, новые 
радиаторы. Раздельный 
санузел, остеклённая 
лоджия. Во дворе 
автостоянка. Квартира 
освобождена. 
Цена 43900 Евро. 
Тел. 26472139

IZĪRĒ
nekustamais īpašums

AUTOSKOLA 

SIA «VĀVERE.J»

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

       29680048 • vavere.j@inbox.lv

www.autoskolavaverej.lv

KURSI

Bez maksas 
izved metāllūžņus. 

Tālr. 25227276

SIA “Ogres rajona slimnīca” 
piedāvā veikt 

MAGNĒTISKĀS REZONANSES 
IZMEKLĒJUMUS ar augstākā 

līmeņa magnētiskās rezonanses 
iekārtu. Slēdzienus sniedz Rīgas 

P.Stradiņa slimnīcas un  Austrumu 
klīniskās universitātes slimnīcas 

vadošie speciālisti. 
MR izmeklējums 
bez kontrastvielas 105 EUR, 
ar kontrastvielu 160-185 EUR. 
Galvas asinsvadu angiogrāfi ja 120 EUR.

Pieteikties pa tālruni: 22307203 vai 
poliklinika@ogresslimnica.lv.

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

Individuālā darba 

veicējs ar 15 gadu 

pieredzi, katlumāju 

montāžā, remontā, 

katlu un dažādu 

kurināmā veidu 

degļu izgatavošanā 

un uzstādīšanā, 

apkures sistēmu 

montāžā un 

regulēšanā, 

veiksmīgi strādājošā 

uzņēmumā. 

Piedāvā veikt 

darbus saskaņā ar augstāk minētām 

sistēmām. 

Mt +371 29419742, 

e-pasts: daumants 32@ inbox.lv

САНТЕХНИКА. 
ВОДА. КАНАЛИЗАЦИЯ. 

ОТОПЛЕНИЕ. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

Тел. 29374519

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

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

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 
(72,89m2) 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

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

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

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 

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

2-istabu dzīvokli labā stāvokli, 
Ogrē, Doles ielā. Pla  ba 
52 kv. m. Cena 27200EUR! 
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

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 

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

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

ZEME

MĀJAS

PĒRK
nekustamais īpašums

Ģimene pērk dzīvojamu māju 
vai pusmāju Ogrē 
par saprā  gu cenu. 
Mob.: 26386117

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

!!!
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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 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

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

Tālr. 29181421

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 

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

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 

KRĀSOTĀJU DARBI. 
Tālr. 29668891 

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

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

Zāģēju bīstamos kokus, 
zarus, izkopju dārzus, kopju 
augļu koku vainagus, 
izvedu zarus. 
Tālr. 26278788

Вывоз мусора. 
Чернозём, песок, 

щебень. 
Дёшево. Без выходных.

Тел. 28272349

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

MINIEKSKAVATORU 
NOMA. 

Tālr. 26148875

SAT TV 
PAKALPOJUMI. 

Tālr. 26444333

Dīķu rakšana. 
Tālr. 25477497

Elektriķa pakalpojumi 
jaunbūvēs, dzīvokļos, 
privātmājās u.c.
Tālr. 25874336

Radiatoru maiņa, 
apkures sistēmas montāža, 

apkures katlu apsaite, 
ūdensvada un kanalizācijas 

ierīkošana, santehnikas darbi. 
Tālr. 26144099

Interjera dizaina 
pakalpojumi un konsultācijas. 
Tālr. 26770888

Meistars ar lielu pieredzi 
veic visa veida mūrēšanas 

darbus, arī plītis, sildmūrus, 
krāsnis, kamīnus – 

kamīnkrāsnis, maizes krāsnis 
utt. Tālr. 22008631 

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел. 29668891 

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

Tālr. 29485403

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

Pilna grāmatvedības 
uzskaites apkalpošana
juridiskām un fi ziskām 
personām. 
Tālr. 29273299
Kravu pārvadājumi ar busu. 
Tālr. 27047046

Kokapstrādes uzņēmums 
restaurē un izgatavo logus, 

durvis, mēbeles. 
Tālr. 29245152

māju un dzīvokļu remonts 
un kosmē  skie iekšdarbi A-Z. 
Eiroremonts. Reģipsis, 
špaktelēšana, krāsošana, 
grīdas, tapetes, lamināts 
u.c. darbi. Labas cenas. 
Tālr. 28833657

TERMOGRĀFIJA

Palīdzēsim noteikt 
siltuma zudumus Jūsu mājā, 
dzīvoklī vai uzņēmumā, 
kā arī konstatēt iekārtu defektus
izmantojot termokameru.

 Tālr. 29874152

Dziļurbumi ūdens apgādei. 
Tālr. 26526049

Skārdnieka - Jumiķa 
pakalpojumi. 

(Dūmvadi, teknes, 
notekas, palodzes). 

Tālr. 29730487

Veic vannu atjaunošanu
ar šķidro akrilu. 
Vannumeistars.lv. 
Tālr. 27633166

Veicam visu veidu 
iekšdarbus mājām, 

dzīvokļiem, ofosiem u.c. 
par saprātīgām cenām. 

Tālr. 27432909, 25524553

Izgatavo metāla 
sētas vārtus un visa veida 
metāla konstrukcijas. 
Tālr. 25378868

Sia "Kokaugi" attīra 
lauksaimniecības zemes 
no krūmiem un kokiem 

šķeldošanai. 
www.kokaugi.lv.

 Tālr. 27714898

SANTEHNIKA. 
ŪDENS, KANALIZĀCIJA. 

APKURE. 
METINĀŠANAS DARBI. 

Tālr. 29374519

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

Tālr. 24970915Tālr. 24970915

Kapu pieminekļi, sē  ņas, 
apmalītes. Ziemā atlaides. 
Tālr. 28825703

Elektrisko, hidraulisko 
stūres mehānismu (reiku) 
restaurācija un  rdzniecība. 
Noņemšana, uzlikšana 
uz vietas. Garan  ja - 1gads. 
www.sterkra  .lv. 
Tālr. 27829392

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

Песок, грант, щебень, 
чернозём. Smiltis, grants, 

šķembas, melnzeme.
Tālr. 29592073

Flīzēšana, lamināts 
un ci   namdara darbi. 
Tālr. 29325342
Veicu ābeļu zaru griešanu, 
ir iespējama zaru izvešana, 
griežu dzīvžogus. 
Tālr. 26278788

Sertifi cēts 
kamīnmeistars 

(liela darba pieredze), 
mūrē visa veida 

apkures sistēmas, 
arī skursteņus. 
Tālr. 29966948 

Varu palīdzēt veciem, slimiem 
cilvēkiem. Ir pieredze. 
Tālr. 20063131
Pieredzējis būvnieks ar stāžu, 
bez kai  giem ieradumiem 
veic dažādus būvniecības 
darbus. Ir savi instrumen   
un transports. Liela pieredze 
iekšdarbu, kā arī fasādes 
darbu veikšanā. 
Tālr. 22303382
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Veselības un skaistuma Veselības un skaistuma 
centrs «Helios» centrs «Helios» 
Mālkalnes prospektā 3, Mālkalnes prospektā 3, 
Ogrē Ogrē 

www.helios.lv, www.helios.lv, 
tālr. 65049249, tālr. 65049249, 

29942628.29942628.

Meža prospekts 9, Ogre 

www.tuvcinasskola.lv

TAXI OGRE  
00 –24

Tālr. 26557197
Tālr. 27801198
Tālr. 20226666

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

Kas ir haloterapija jeb sāls terapija?
Haloterapija ir ārstēšana ar 

sāls mikroklimatu, neizmanto-
jot medikamentus.

Kādam nolūkam to lieto?
Sāls istabas ir piemērotas ast-

mas slimniekiem. Sāls terapijas 
iedarbība ir krēpu sekrēcija un 
aizdusas samazināšanās vai pil-
nīga izzušana. Sāls aerosola mik-
rodaļiņas iznīcina baktērijas un 
sēnītes uz gļotādas, un tai pašā 
laikā stiprina imūnsistēmu.

Vai tas nav kaitīgi?
Nē. Tomēr ir daži izņēmumi, 

kad sāls istabu nevajadzētu ap-
meklēt. Ja pastāv šaubas par 
sāls terapijas piemērotību konkrē-

tā gadījumā, ir nepieciešams kon-
sultēties ar ārstu!

Vai sāls istabu var apmeklēt 
mazi bērni un seniori?

Jā. Bet, ja pastāv šaubas par 
sāls terapijas piemērotību konkrē-
tā gadījumā, ir nepieciešams kon-
sultēties ar ārstu!

Kāds apģērbs jāvelk apmek-
lējot sāls istabu?

Sāls istabu var apmeklēt jeb-
kurās sev ērtās drēbēs. Tomēr, 
ja nevēlaties, lai sāls daļiņas no-
sēžas uz jūsu drēbēm, lietojiet 
vienreizējos halātiņus un cepurī-
tes matiem (iespējams iegādāties 
uz vietas sāls istabā) vai ņemiet 

līdzi savus. Ja apmeklējuma mēr-
ķis ir kādas ādas problēmas, tad 
nepieciešamo ķermeņa vietu va-
jadzētu atstāt atsegtu.

Kas jāvelk kājās apmeklējot 
sāls istabu?

Kājās jābūt uzvilktām bahilām 
(pieejamas uz vietas) vai līdzpa-
ņemtām gumijas čībām. Var iet 
arī ar basām kājām.

Cik ilgi rit sāls terapijas se-
anss?

Sāls terapijas seansa stan-
darta laiks ir 40 minūtes. Pēc tā 
vēlams vēl brītiņu atpūsties, pie-
mēram, izdzerot skābekļa kokteili. 
Seansi sākas katras stundas sā-
kumā, t.i., 12:00, 13:00, 14:00 utt.

Kā jāuzvedas sāls istabā?
Visu par šo var uzzināt Iekšē-

jās kārtības noteikumos. Pirms 
sāls istabas apmeklējuma būs jā-
apliecina šo noteikumu ievēroša-
na un atbildība par savu un savu 
bērnu veselības stāvokli.

Kas ir skābekļa kokteilis?
Skābekļa kokteilis ir sula, kas 

piesātināta ar skābekli.
Kādam nolūkam lieto skā-

bekļa kokteili?
Skābekļa kokteilis palīdz uz-

turēt labu veselību, dzīvesprieku 
un možumu. Īpaši ieteicams bieži 
slimojošiem bērniem (pie bronhī-
tiem, pneimonijas, bronhiālās ast-
mas utt.), grūtniecēm, sportistiem 
un senioriem.

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

 
 

REKLĀMAS 
UN SLUDINĀJUMU 

NODAĻA
Ogre, Brīvības iela 38, 

(Latvijas Pasta ēka 2.stāvs, 1.kab.) 
ieeja no sāna

Darbdienās no 9.00-12.00  
13.00-17.00 
(piektdienās līdz 16.30)

Abonē «OVV» 2018.gadam 
un saņem kalendāru redakcijā!

! Cena paliek nemainīga !

«Ogres Vēstis Visiem» +
Laimīgā Programma

indekss – 3121

Privātpersona 7,10 21,05 42,40 82,50

Pensionārs 
un invalīds

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

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

KOMPLEKTA 
NOSAUKUMS

ABONEMENTA 
VEIDS

ABONĒŠANAS CENAS

1 mēn. 3 mēn. 6 mēn. 12 mēn.

EUR EUR EUR EUR

«Ogres Vēstis Visiem» 
bez pielikumiem

indekss – 3120

Privātpersona 5,50 16,35 32,50 62,15

Pensionārs 
un invalīds

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

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

Laikrakstu „Ogres Vēstis Visiem” var abonēt:

• Bez komisijas maksas laikraksta „Ogres Vēstis Visiem” 
  redakcijā Ogrē, Brīvības ielā 38, 2.stāvā, 1.kab. 
  Tālr. 65025096, 26693199 
  no plkst.9.00 – 12.00  13.00 –17.00
• Visās „Latvijas Pasta” nodaļās un pie pastniekiem
• Pa „Latvijas Pasta” tālruni 6 700 8001 
  vai 27008001 no plkst. 8 līdz 18
• „Latvijas Pasta” mājaslapā: www.abone.pasts.lv

• “ABONE.LV” www.abone.lv, 
  vai pa tālr. 67772101, 26623555, abone@abone.lv

Visi "Ogres Vēstis Visiem"
2018.gada abonenti saņems dāvanā 

sienas kalendāru!
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TTuvākie laikraksta uvākie laikraksta 
«Kaleidoskops» «Kaleidoskops» 

iznākšanas datumiiznākšanas datumi  
– 29.03.– 29.03.

Piedāvājam:

- arodārsts, OVP  I.Kamergrauze
- dermatologs, venerologs G.Grūbe
- endokrinologs R.Helda
- ginekologs, grūtnieču uzskaite 
   A.Krumpāne 
- ģimenes ārsts (maksas) A.Dreiska-Volkova
- neirologs L.Liepiņa un V.Akermane
- kardiologs, EKG S.Sakne
- ķirurgs, traumatologs Ē.Vizulis 
- ķirurgs, proktologs I.Fišere
- ķirurgs (vēdera dobuma) O.Kozlovskis
- ķirurgs bērnu V.Titāns

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

- rehabilitologs S.Seimane
- radiologs (USG) A.Legzdiņš un N.Zdanovskis
- terapeits P.Rubīns
- urologs A.Ērglis, A.Laukmanis, 
   K.Ivanovs, E.Deine
- uztura speciālists B.Grīnberga
- optometrists Ņ.Riļejeva- Piskura
- psihologs-psihoterapeits I.Rūtiņa
- logopēds K. Zariņa un  I.Bērtulsone
- fizikālās terapijas speciālists un masieris 
   I.Stepiņa, Z.Griķe un I.Serafimoviča
- fizioterapeits I.Viduža, K.Dvēselītis,

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

info@ovc.lv            
 www.ovc.lv

   M.Timofejevs
- kosmētiķis L.Lazdiņa
- obligāto veselības pārbaudi (OVP) un 
   transportlīdzekļu vadītāju veselības pārbaudi

Vēlies ievietot 
reklāmu 

vai sludinājumu 
laikrakstā 

«Kaleidoskops»?
Laikus piesaki
un apmaksā!

   Uz ceturtdienas
 numuru – 

otrdien līdz 10.00

Tuvākie laikraksta 
«Kaleidoskops» 

iznākšanas datumi
20.11, 04.12, 18.12.

Laikraksta 
«KALEIDOSKOPS» 
jaun ko numuru
lasi www.ovv.lv 

sada  
KALEIDOSKOPS.

2013.gada 16.maijs
# 9(715)

9(64/715).numurs/16.05.2013 – 23.05.2013
Reklāmas un sludinājumu laikraksts

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

Redakcijas adrese: Ogre, Br v bas iela 38 (Pasta ka, 2.st vs, 1.kabinets) 

– 4
0
%

– 4
0

%

– 4
0

%
– 4

0
%

AUTOGĀZES IEKĀRTAS 

UZSTĀDĪŠANA, 

APKOPE, REMONTS.

 

SIA „SOLID METAL” 
IEP RK MELNOS UN KR SAINOS

MET LL Ž US
Licence Nr. 2010-02/269

Rembate, Katlu iela, „M tras”-sekojiet rekl mas z m m!
Pie emam vis da veida transportl dzek us, agreg tus, iek rtas. 
Izbraucam uz objektiem, veicam griešanu, kraušanu. Sv ršana

ar verific tiem svariem. God ga attieksme, tra samaksa. 
Autoevaku tors- a/m, busi, traktori l dz 4 t. 

M be u, materi lu u.c. p rvad jumi ar furgonu (21 m3). 

Ražošanas vad t ja Maija Janševska T 26338775 26679374

g j
# 9(7

9(64/715).numurs/16.05.2013 – 23.05.2013
Reklāmas un sludinājumu laikraksts

Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes novadā,

2013.gada 16.maijs
# 9(715)

Reklāmas un sludinājumu laikraksts

Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes novad
Salaspilī un citur

AUTOAUTOGĀZEGĀZES IES IEKĀRTKĀRTASAS 

UZSTUZSTĀ ĪŠĀDĪŠĀDĪŠANAANA, 

APKOAPKOAPKOPEPEPE, REMOREMOREMONTSNTSNTS.

SIASIA „S „SOLIOLID MD METAETAL”L
IEP RK MELNOS UN KRRR SAINOS

MET LL Ž US
Licence Nr. 2010-02/269

R b tRembat K te, Katl i llu iel Ma, „M t ”tras”- k jisekoji t ket rekll mas z m m!!
Pie emam vis da veida transportp l dzekk us, aggregg tus, iek rtas. 
Izbraucam uz objektiem, veicam griešanu, kraušanu. Sv ršana

ar verific tiem svariem. God ga attieksme, tra samaksa.
Autoevaku tors- a/m, busi, traktori l dz 4 t.

MM bebe u, matu, materieri lulu u.c. u.c. pp rvadrvad jumijumi ar fu ar furgonurgonu (21 m(21 m3).).

Ražošanas vad t ja Maija Janševska T 26338775 26679374

A

Sa em laikraksta «Kaleidoskops» elektronisko Sa em laikraksta «Kaleidoskops» elektronisko 
versiju sav  e-past ! Piesakies, s tot sava versiju sav  e-past ! Piesakies, s tot sava 
e-pasta adresi, v rdu, uzv rdu un t lru a e-pasta adresi, v rdu, uzv rdu un t lru a 
numuru uz kaleidoskops@mansipasums.lvnumuru uz kaleidoskops@mansipasums.lv

REKLĀMA VAI 
SLUDINĀJUMI

+
IZDEVĪGI

IEVIETOJOT REKLĀMU 
VAI SLUDINĀJUMUS 

ABOS LAIKRAKSTOS, 
SAŅEMSIT ATLAIDI 

NO 5% LĪDZ 25%!

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

Kā pieteikt sludinājumu «Kaleidoskopam» un cik tas maksā?Kā pieteikt sludinājumu «Kaleidoskopam» un cik tas maksā?
Zvani 65045514 Zvani 65045514 vai 29356840, vai 29356840, 
raks   kaleidoskops@mansipasums.lv – un mēs atbildēsim.raks   kaleidoskops@mansipasums.lv – un mēs atbildēsim.





  

 

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

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

IEEJA NO ĒKAS SĀNA!

Vācu Brugmann profi la logi 
Vienmēr zemas cenas!
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PĀRDOD
dažādi

skaidu briketes 
un granulas Kaibalā. 

Tālr. 29515912

PĀRDOD 
BALTALKŠŅA, 

OŠA MALKU (3m). 

Tālr. 29267946

SIA Lauku Miesnieks
iepērk 

mājlopus.
Augstas cenas. 

Samaksa tūlītēja. 
Svari.

Tālr. 20207132

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, 

arī citas senlietas. 

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 

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

svaigi zāģētus dēļus. 
Tālr. 29685844 

SIA „Skalavas” iepērk
  mājlopus un 

bioloģiski audzētus 
jaunlopus. 

Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 29424426 

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

PĒRKPĒRK
 MEŽUS AR ZEMI. MEŽUS AR ZEMI.

 VAR BŪT  VAR BŪT 
AR APGRŪTINĀJUMIEM.AR APGRŪTINĀJUMIEM.

  Tālr. 29433000Tālr. 29433000

šāļu malku. 
Tālr. 27113594

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

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

Pārdod 
* Kurināmo: 
Briketes (10,5 kg iepakojumos) 
skujkoku; lapkoku; kūdras.
Granulas Premium 
(16 kg iepakojumos, 8 mm); 
Ogles (25 kg iepakojumos). 
Malku (40 lit., 22 lit. maisos) 

Atrodamies Ciemupē. 
Tālr. 26398832 

доски половые, 
обогреватель масляный, 
окно (новое) деревянное 
130-150, шкаф, 
капустная шинковка. 
Тел. 26865960, 29352185

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

kāpostus. 
Tālr. 29424976

mazlietotus riteņu tērauda 
diskus ar dekora  vajiem 
diskiem (ekspluatē   
ar AUDI A3) 6 ½ J15H7 
skrūvju a  . 60 mm. 
Komplekta cena 60,- Eur. 
Tālr. 26540052, 26186761

SIA «AIBI» 

IEPĒRK 
liellopus, jaunlopus, 

aitas, zirgus.
Augstas cenas.

Tūlītēja samaksa. Svari.
Tālr. 20238990

lē   divdurvju lakotu skapi 
ar plauk  em un divus 
atpūtas krēslus (3 x 50 Eur). 
Tālr. 26107028

malkas zāģi 4kw + 2 ripas 
(viegla, bet stabila 2 riteņu 
dīstele), čuguna apkures 
katlu (4 sekcijas, leišu), 
satelīta šķīvjus ar galviņām 
(2 gab.), pērļu vannu, 
rotējošu elektrisko grilu, 
kompresoru (3 fāzes, 
jaudīgs). Cenas runājamas. 
Tālr. 25984414

ledusskapi ar atsevišķu 
saldētavu cena Eur 80. 
Žurnāla galdiņu, dīvānu 
un virtuves iekārtu. 
Cena runājama. 
Tālr. 27099262

Sausa, skaldīta malka! 
Fasēta maisos. Piegāde! 

Tālr. 26554946
GARŠĪGUS KARTUPEĻUS 
(„Laura”, „Vineta”, 
„Mirabella”).
 Tālr. 29411985

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

Продаю:
Из натурального меха:

- шкуры хонорика, шубы;
- шапки, воротники, 
  дублёнки, безрукавки, 
  шубы, полушубки;
- одеяла пуховые.

Всё дёшево.
Тел. 26236015

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

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

metālmateriāus 
no noliktavas Ogrē. Caurules, 
loksnes, sloksnes, leņķdzelži 
u.c. Konstrukciju me  nāšana. 
Tālr. 26305483

virtuves skapīšus, izlietni, 
krēslu (izvelkams), 
ragaviņas. Labā stāvoklī, lē  . 
Tālr. 27099262

automašīnu Audi 80, 90 
qua  ro ražotu līdz 1986. 
gadam un rezerves daļas. 
Tālr. 20117557

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

Pārdodam un izīrējam nekustamo 
īpašumu Somijā.

Dzīvokļus, kotedžas, ofi sus, ražošanas 
un tirdzniecības telpas.

Ceļojumi uz Somiju, tūrisms, 
iepirkšanās, makšķerēšana.

Piedāvājam Somijas garšvielas 
vairumā: zivīm, gaļai, salātiem. 
Tulka pakalpojumi. Konsaltings.

Tālr. +37120353658

Продаём и сдаём в аренду 
недвижимость в Финляндии: 
квартиры, коттеджи, офисы, 

производственные и торговые 
помещения. 

Путешествия в Финляндию, 
туризм, шопинг, рыбалка.

Предлагаем оптом финские специи 
для рыбы, мяса, салатов. 

Услуги переводчика. Консалтинг.

Tālr. +37120353658

PĒRK

kartupeļus 
(pār  kai, stādīšanai). 
Tālr. 29442396

ledusskapi LG (darba kār  bā) 
 lpums 68 l, saldētava 49 l. 

Tālr. 20006958

PĒRK

sausu malku maisos 
(100 x 50). 
Tālr. 29169382

akvāriju (150 l) ar ziv  ņām 
un akvārija piederumiem. 
Komplektā ar tumbu. 
Tālr. 27401217

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

SIA Romat Forest iepērk 
meža īpašumus un cirsmas. 
Pēc cirsmu izstrādes 
nodrošinam meža stādīšanu. 
Veicam meža inventarizāciju. 
Tālr. 29937963
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MEKLĒ DARBU

65045514 
29356840

REKLĀMA 

REKLĀMA 

UN SLUDINĀJUMI 

UN SLUDINĀJUMI 

11€€  (EUR)(EUR)

MEKLĒ DARBU  MEKLĒ DARBU  TIKAI TIKAI 

Sludinājums rubrikāSludinājums rubrikā

LATVIJAS MEŽU FONDS LATVIJAS MEŽU FONDS 

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

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

DARBA 
PIEDĀVĀJUMI

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

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

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. 28702131ir 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

PĒRK

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

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

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

Tālr. 29421666

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 

Aprūpēšu vientuļu pensijas 
vecuma cilvēku atlīdzībā 
pret nekustamā īpašuma 
mantošanas iespējām. 
Atbals  šu fi nansiāli,
godprā  bu garantēju. 
Tālr. 25289448

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

SIA «Ogres Autobuss» aicina darbā 
“D” kategorijas autobusa “D” kategorijas autobusa 

vadītājus vadītājus ar kodu 95 
un digitālo tahogrāfa karti.

Tālr. 29231443, 
         29259489.

Izīrē darba vietu frizierei, 
manikīrei, pedikīrei.
Izdevīgi noteikumi. 
Tālr. 20551481, 28712806

DAŽĀDI

pensionārs meklē darbu. 
Tālr. 29761764

Ikšķiles Brīvā skola aicina pulkā 
dabaszinību skolotāju un sākumizglītības skolotāju!

No nākamā mācību gada aicinām savā pulkā dabaszinību 
skolotāju un sākumizglītības skolotāju, kuriem darbs ar 
bērniem ir sirds aicinājums! 

Piedāvājam iespēju mācīt skolas 
bērnus nelielās, dažāda vecuma 

skolēnu saimēs un gūt gandarījumu un 
prieku par darbu skolā, kurā augstu 

tiek vērtēta dabai draudzīga dzīvošana, 
latviskums un kopiena.

Motivācijas vēstuli un CV lūdzam 
sūtīt uz e-pastu info@brivaskola.lv. 

Informācija par skolu 
www.brivaskola.lv vai zvanot 29149533

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

meklējam privātskolotāju 
ķīmijas pamatu apguvei 
8-9.klasei. Ogrē. 
Tālr. 29494379 

Sia “Asigne” 
(LV45403004664)

Piedāvā pastāvīgu darbu 
FORVARDERA

OPERATORAM.
Tālr. 29711111

vīrie  s (43) neprecējies, 
bez bērniem, iepazīsies 
ar slaidu, simpā  sku sievie   
līdz 40 gadiem 
(nopietnām a  ecībām). 
Tālr. 29533375

Lielākais 
automobiļu pārvadātāju 

uzņēmums Latvijā 
SIA “Kurbads un Ko”, 
reģ. nr. 50003264331, 
ar divdesmit gadu lielu 
pieredzi, aicina darbā 

pieredzējušu 
KRAVAS AUTOMAŠĪNU 

ATSLĒDZNIEKU, 
Rīgā, Mazjumpravas ielā 
24. Pieteikuma CV sūtīt 
uz darbs@kurbads.lv. 

Tālr. 29475999

riteņtraktorus, piekabes un 
agregātus, jebkādā stāvoklī. 
Tālr. 29683462

Meklējam darbu vadītāju 
ražotnē. Pienākumi: Darbu 
koordinēšana un vadīšana
ražotnē, Mijiedarbības 
nodrošināšana starp 
ražošanu, montāžu u
n biroja darbiniekiem, 
Kvalitātes kontrole, 
Ražošanai un montāžai 
nepieciešamo materiālu 
sagāde-kontrole, Tehnisko 
zīmējumu lasīšana ar 
AutoCad programmu, 
Kār  bas uzturēšana 
ražošanas telpās. 
Lūdzam sū  t CV 
uz e-pastu 
mar  ns@gwhome.lv. 
SIA Glass & Wood, 
reģ. nr. 40003657223.
Tālr. 29444421
Piedāvājam darbu 
galdniekiem ražošanas
uzņēmumā. Ražojam 
nestandarta konstrukcijas 
un mēbeles. 
Darbs ar masīvkoku. 
Lūdzam sū  t CV uz e-pastu 
mar  ns@gwhome.lv. 
SIA Glass & Wood, 
reģ. nr. 40003657223. 
Tālr. 29444421

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

Lauksaimnieks 
pret atlīdzību 
vēlas pārņemt 
bioloģiskās sais  bas. 
Tālr. 26656837

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

IEPAZĪŠANĀS
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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”

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 - 

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 platības malkas 
ieguvei.  ieguvei.  

Tālr. 29615129.Tālr. 29615129.

Ogre, Meža prospekts 9 www.tuvcinasskola.lv

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

 
 

 
 

 

Uzņēmums ar pieredzi pārdod 
polikarbonāta siltumnīcas 

dažāda izmēra. 
Cenas, sākot no 240 Eur 

(2 H 3x4 m, abās pusēs durvis 
un vēdlodziņi).

Polikarbonātam 10 gadu garantija, 
dažādi biezumi no 4 mm-10 mm, 
nerūsējošā tērauda profi la rāmis. 

Iztur sniega slodzi no pusmetra līdz 
pusotram metram. Nav vajadzīgi 
pamati un iztur vēja spēku līdz
60 m/sek. Viegli montējamas.
Tiek importētas no rūpnīcas. 

Piegāde Ogres rajonā iekļauta cenā. 
Varam arī uzstādīt, garantija. 

Veikals Mammasdārzs, 
Pureņu iela 54, Ogre. Tālr. 28628068

• Melno un krāsaino metāllūžņu, kā arī nolietotu 
transportlīdzekļu un sadzīves tehnikas savākšanas 

un izvešanas darbus,
• Metāla konstrukciju demontāžu,

• Melno un krāsaino metāllūžņu, nolietotu transportlīdzekļu 
un sadzīves tehnikas pieņemšanu no klientiem.

Tiek nodrošināta tūlītēja 
metāla atkritumu pieņemšana un apmaksa.

Mūsu atrašanās vietas un kontaktinformācija:
SIA „Fanord”
Druvas ielā 1, Ogre, tel. 27107000
„Diānas”, Suntažu pagasts, Ogres novads, tel. 29245220

Darba laiks: 
Darba dienās 9:00-17:00, 

vai klientam izdevīgā laikā- tai skaitā brīvdienās, iepriekš vienojoties.
Ofi sa tālrunis: 65037184, e-pasts: fa-nord@inbox.lv

Mājaslapa:  www.nakda.lv
SIA „Fanord” par drošu, sakoptu un veselīgu vidi!SIA „Fanord” par drošu, sakoptu un veselīgu vidi!

Sagaidot pavasari, Sagaidot pavasari, 
sakopsim apkārtējo vidi 

un savus īpašumus!un savus īpašumus!
SIA „Fanord” veic: 


