Kaleidoskops
Rek lāmas un sludinājumu laik raksts

2019.gada 16.maijs
9(208/859).numurs/16.05.2019 – 29.05.2019

Stādu audzētava

o lejas

Augļu koki, ogulāji,
rožu stādi, augststumbra rozes,
košumkrūmi, skuju koki, lapu koki,
ziemcietes, iekaramie podi, vasaras
puķes, dārzeņu stādi u.c.

Aktuāli: • Vasaras puķes iekaramajos podos

(arī kompozīcijas)- 6,50 Eur;
• Visas vasaras puķes P9 podiņos- 0,55 Eur;
• Tomātu, gurķu, papriku un garšvielu stādi.

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

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

Ogres, Ikšķiles, Ķeguma,
Lielvārdes novadā, Salaspilī un citur
www.rinogrupa.lv

LOGI

DURVIS

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

OGRE, AKMEŅU IELA 41
Vairāk nekā
10 gadus Ogrē.
Ogrē, Upes pr. 18a
Darba dienās 9.00–18.00
Tālr. 27015466, 65020308
ogre@glasteks.lv

„SIMAS LTD”

Jābrauc no stacijas
„Ogre” ar 1.autobusu,
Pūpolu ielā 4, Ogrē
no Jaunogres ar 8.autobusu
līdz Rībelītes veikalam,
Cenas no 5 EIRO!
pietura „Rūpnieku iela”,
IZPĀRDOŠANA
pa Rūpnieku ielu
līdz
1. krustojumam,
KATRU DIENU
pa labi būs Pūpolu iela.
10.00 – 18.30
Darba laiks:
P. – Pk. 10.00 – 18.30
Sestdienās
Sestdienās 10.00 – 15.00
10.00 – 15.00
Sv. slēgts
Sakarā ar ielas remontdarbiem,
iebraukšana no Ābolu un Kastaņu ielas. Tālr. 29717602, 26016768
SIA
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P.

PK. 9:00

18:00

BRĪVDIENĀS SLĒGTS
INFO ELKSNISERVISS.LV
TĀLR. 29209412; 29231676; 29198058
WWW.ELKSNISERVISS.LV

UZŅĒMUMS AR PIEREDZI
AUTO TIRDZNIECĪBĀ IEPĒRK
LIETOTAS AUTOMAŠĪNAS.

=€
SAMAKSA UZREIZ!
Tālr. 29517885

Latvijas
- 10
20% %
laukakmeņu
10 %

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

AUTO
KONDICIONIERU
PĀRBAUDE
UN UZPILDE!
Ikšķilē.
Katru dienu
no 9.00 - 20.00

Tālr. 29540548
29540548,,
29143556
Redakcijas adrese: Ogre, Brīvības iela 38 (Pasta ēka, 2.stāvs, 1.kabinets), ieeja no sāna
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PĀRDOD

PĀRDOD

PĀRDOD

IZĪRĒ

nekustamais īpašums

nekustamais īpašums

nekustamais īpašums

nekustamais īpašums

zemes gabalu Madlienā
(pla ba - 2,78 ha).
Zeme paredzēta būvniecībai
un kā lauksaimniecībā
izmantojamā.
A ālums no Ogres 50 km.
Tālr. 29158222
zemes gabalu 484 m2
(Pārogrē, Pureņu ielā 76).
Tālr. 28650151
dārzu un dārza māju
D/S „Ogre”.
Tālr. 29210242
zemi 0,5 ha. Ikšķiles l.t.
Tīnūžos. Atrodas tuvu
centram labā vietā.
Cena 18 000 eur.
Sīkāks info pa tālruni.
Tālr. 29333723
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
дачный участок в Огре,
ул. Примулас 19, 575 м2,
есть садовый домик,
электричество, вода.
Цена 10000 €.
Тел. 29257281
zemi (vai mainu pret 1-istabas
dzīvokli Ogrē) Ikšķiles lauku
teritorijā - no Tīnūžu pirmā
apļa pa Maskavas šoseju
3km, 0,7ha, ir strāva,
var dalīt 2 apbūves gabalos,
ir 2 skai tāji.
Tālr. 29487068
zemi ar kolhoza
laika māju
(veca guļbūve).
Kopējā pla ba
4,11 ha.
Zeme atrodas skaistā vietā
pie kangaru kalniem, P4 ceļš.
Īpašums ir vecs un ir vajadzīgi
ieguldījumi. Īpašums atrodas
25 min braucienā no Rīgas.
Cena 35 000eur (runājama).
Tālr. 28774534

dārzu Lašupēs.
Tālr. 26155256
земельный участок 4600 м
под строительство дома.
8 км от Огре, в Огресгалсе.
Есть подъездные пути.
Тел. 26829416
zemes gabalu mājas
būvniecībai - 4600m.
8 km no Ogres, Ogresgalā.
Ir piebraucamie ceļi.
Tālr. 26829416
apbūves gabalu Jaunjelgavas
pilsētā, ir būvatļauja mājas
celtniecībai, pašā Daugavas
krastā – skaistā vietā.
Tālr. 26013990
dārzu (468 m2) un dārza
mājiņu Ogrē (netālu no
šosejas Rīga-Daugavpils).
Tālr. 29558517
земельный участок 484 м2
в Парогре, Пуреню 76.
Цена договорная.
Тел. 28650151

saulainu 3-ist. dzīvokli 2. st.
Lielvārdes centrā.
Tālr. 20358324
īpašnieks pārdod vai izīrē
labu mēbelētu 3-ist. dzīvokli
ar lodžiju 1.stāvā (64 m2).
Tālr. 29433216
2-ist. dzīvokli Jaunogrē,
Mālkalnes prospektā 14
(48 m2, 3.stāvs, silts,
saulains).
Tālr. 29951046
3 ist. dzīvokli Suntažu centrā.
Dzīvoklis remontēts.
Dzīvoklim ir kū ņa, pagrabs
un dārzs. Cena 20000.
Tālr. 29698224
3-ist. dzīvokli Ogrē,
Draudzības ielā 6.
Ērta vieta transportam.
Labā stāvoklī.
Cena Eur 35000.
Tālr. 25574783; 65023702

ZEME

ZEME

DZĪVOKĻI

PĒRK
nekustamais īpašums

MĀJAS

māju Ikšķilē.
Tālr. 20343472; 29898473
Lielvārdes novadā pusi mājās
ar savām atsevišķām ieejām.
Mājas puse (112 m2),
2 st., 4 istabas, virtuve,
vannas istaba + tualete.
Centrālapkure, kanalizācija,
ūdensvads. Zeme 2,4 ha.
Cena Eur 38 000.
Tālr. 26592907
Īpašnieks pārdod
2010. g. celtu
2-stāvu māju
ar garāžu, pir
un saimniecības māju Ikšķiles
nov. Turkalnē (6 km no
Ogres). Dzīvojamā pla ba
70 m2, 2 guļamistabas,
ēdamistaba+virtuve. Ierīkota
centrālapkures sistēma,
ko kurina ar malku, briketēm.
Zeme - 1500 m2, dārzs, dīķis.
Māja atrodas 1 km
no Tīnūžu - Kokneses šosejas.
Cena Eur 75000.
Tālr. 29533593

Iegādāšos īpašumu laukos
ar zemi vai mežu.
Tālr. 22301136
MĀJAS

Ģimene vēlas iegādā es māju
laukos (var būt remontējama)
līdz 15 tūkst. eur.
Tālr. 29122478
Jauna ģimene vēlas
iegādā es privātmāju Ogrē
līdz 150-200 kv. m,
var būt remontējama.
Tālr. 26395540
DZĪVOKĻI

dzīvokli Ogrē, Ikšķilē
vai Salaspilī. Izska šu
visus variantus. Zvaniet.
Tālr. 25645111
2-ist. dzīvokli Ogrē
(ķieģeļu mājā,
ne augstāk par 3.stāvu).
Tālr. 26278756
Vēlos nopirkt trīsistabu
dzīvokli Ogrē.
Var būt remontējams.
Tālr. 26395540

DZĪVOKĻI
Reklāmas un sludinājumu laikraksts
Iznāk kopš 1993.gada 17.novembra
Reģistrācijas numurs 000701274
Izdevējs – SIA “Preses firma
“MANS ĪPAŠUMS””
REDAKCIJA
Brīvības iela 38
(Latvijas Pasta ēka 2.stāvs, 1.kab.),
Ogre, Ogres nov., LV-5001 (ieeja no sāna)
Tālr. 65045514, mob.t. 29356840
e-pasts: kaleidoskops@mansipasums.lv
Iespiests: Poligrāfijas grupa Mūkusala
Tirāža: 20000 eks.
Iznāk katru otro ceturtdienu
Norēķinu rekvizīti:
SIA Preses firma “MANS ĪPAŠUMS”
Reģ.nr. 40002033025
AS “SWEDBANK”
SWIFT kods: HABALV22
Konta nr.: LV84HABA0551034609269

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

1-ist. dzīvokli Ogres centrā
(2.stāvā, 26,3 m2, ar malkas
apkuri) ūdens dzīvoklī,
tualete koptelpā.
Tālr. 26349701
Хозяин продаёт 2-комн.
квартиру 51 м2 в Огре,
пр. Аусекля. 4 этаж,
солнечная, тёплая,
застеклённая лоджия.
Инфраструктура
в шаговой доступности.
Цена 35 000 €.
Тел. 29412731; 29159472
Īpašnieks pārdod 2-ist.
dzīvokli (51 m2) Ogrē, Ausekļa
prospektā (4.stāvs, saulains,
silts, ies klota lodžija,
infrastruktūra soļa a ālumā).
Cena Eur 35000.
Tālr. 29412731; 29159472

ĪRĒ
nekustamais īpašums

MĀJAS

strādājoša ģimene (2 cilvēki)
labprāt īrētu māju vai mājas
daļu (vēlams ilgtermiņā).
Rādiusā līdz 60km no Rīgas.
Ceļa posmā Rīgā - Lielvārdē.
Kār bu un savlaicīgu
apmaksu garantējam.
Izska šu dažādus variantus.
Tālr. 24792661 (Gundega)
DZĪVOKĻI

1-ist. dzīvokli Ogrē
(1.stāvā, ar ēr bām).
Tālr. 27861778
pensionāre vēlas īrēt
1-2.ist. dzīvokli Ogrē
(vēlams 1 .stāvā).
Tālr. 26713714; 28677799

PAKALPOJUMI

Ser ficēta nekustamā
īpašuma eksperta
pakalpojumi Latvijā.
edmundsheislers@gmail.com
Heislers.lv.
Tālr. +371 26624061
Zāles pļaušana, trimmera,
DZĪVOKĻI
krūmgrieža pakalpojumi.
Tālr. 6115799
1-ist. dzīvokli Ogrē
(ar visām ēr bām).
Zāģē, izzāģē ābeļu un
Tālr. 24859350
citu augļkoku un krūmu
saknes, kaļķo augļkokus,
2-ist. dzīvokli Ogres centrā.
stumbrus, izved zarus un
Tālr. 22104747
saknes. Izgatavo un uzstāda
dekora vos vīteņaugus,
MAINA
režģus, arkas.
nekustamais īpašums
Tālr. 27486845
Veicam visa veida jumta
DZĪVOKĻI
darbus kvalita vi
un ar garan ju.
kvalita vi izremontētu
2-istabu dzīvokli Ogres centrā Tālr. 22379796
(Skolas ielā, Hruščova laika
Kvalita vi māju, dzīvokļu
projekts, 2. stāvs piecstāvu
un citu telpu remon ,
mājā, saulainā puse, nav
arī pārbūve.
stūra), pret 3-istabu dzīvokli
Tālr. 29455873.
Ogres centrā vai pret māju
Jaunogrē. Par nosacījumiem Metāla virsmu rīšana
ar smilšu strūklu un
vienosimies.
krāsošana.
Tālr. 29106014
Ogre, Jaudas iela 4.
Tālr. 26041508
Bruģēšana, lieku no jauna,
PAKALPOJUMI
laboju veco, ietvju un ceļu
apmales, veidoju dažāda
zāģēju un skaldu malku
dizaina kāpnes un aplieku
ar skaldāmo agregātu
nolietotas ar bruģi. Materiālu
pie klienta mājās. Aptuvenā
piegādes organizēšana no
cena 7,00 eur/m3.
ražotāja. Konsultācijas un
Tālr. 29338369
tāme uz vietas bez maksas.
Tālr. 28144026
Дёшево вывезу мусор,
металл, бытовую технику.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Бесплатно.
НА ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ!
Тел. 29589390
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!!
Pļauju zāli ar trimmeri,
zāģēju bīstamos kokus,
Тел. 29299768, с 9.00 до 21.00
malku, zarus, izkopju krūmu
apaugumus.
BIRSTOŠO KRAVU
Veicu me nātāja darbus
PĀRVADĀJUMI
(ir savi instrumen ).
līdz 12 m3
Tālr. 26278788
(melnzeme, šķembas,
Kvalita vi un profesionāli
grants, kūtsmēsli)
Jūs apkalpos frizieri
Tālr. 28290111;
Sņežana – 28712806;
26107953
Andžela – 25707214;
Kris ne – 22512725;
Nepieciešama friziere,
Ainavu arhitektūra un
manikīre.
teritorijas plānošana. Zīmējam
Tālr. 20551481
labiekārtojama plānus
PĒDU APRŪPES PROCEDŪRA
un veicam konsultācijas.
TIKAI 17 EUR!
Tālr. 29708919
Bezmaksas konsultācija.
Tālr. 26412778
Nekustamo īpašumu
siltumnīcu pret palīdzību
dārza teritorijas sakopšanā
un uzturēšanā.
Tālr. 29478176
IZNOMĀ SASTATNES.
Tālr. 29106400

AUTO EVAKUĀCIJA
no jebkuras vietas
Latvijā vai ārpus tās!
Celtspēja līdz 2,5 tonnām.
Atrašanās vieta Lielvārde.
Samaksa skaidrā naudā vai
ar pārskaitījumu (izrakstu rēķinu).

Tālr. 29720416
Sertificēts
kamīnmeistars
(liela darba pieredze),
mūrē visa veida
apkures sistēmas,
arī skursteņus.
Tālr. 29966948

kompānija "M estate"
piedāvā savus
pakalpojumus
Jūsu īpašuma
PĀRDOŠANĀ/IZĪRĒŠANĀ:
– Bezmaksas konsultācijas
un pārrunas, lai izvērtētu
izdevīgāko pārdošanas
risinājumu;
– Mārketinga un reklāmas
pasākumi, lai iegūtu
vēlamo rezultātu;
– Darījuma dokumentācijas
kārtošana.
telefona numurs: 29877873
e-pasts: info@mestate.lv

Kaleidoskops

59)

# 9(8

2019.gada 16.maijs

3

PAKALPOJUMI
SANTEHNIKAS
D A R B I.

Apkure, ūdens,
kanalizācija.
Tālr. 26259527

Santehnikas, kanalizācijas,
apkures ierīkošana
un remonts,
metināšana.
Tālr. 29900028, 65067325

Iekšdarbi,
santehniskie darbi
(liela pieredze).
Tālr. 29410667
Dziļurbumi aku urbšana,
sūkņu montāžas darbi
un pieslēgšana.
Tālr. 29916710
MĒBEĻU, BŪVMATERIĀLU,
SADZĪVES TEHNIKAS
PĀRVADĀJUMI.
IR SAVI KRĀVĒJI.
PENSIONĀRIEM ATLAIDES.
Tālr. 20400300
Piegādāsim smil , gran ,
šķembas, melnzemi,
kūtsmēslus līdz 8 m3.
Tālr. 29221333, 29228906
Slīpē, lako, eļļo
dēļu grīdas, kāpnes.
Tālr. 26433591
MŪRĒ, REMONTĒ KRĀSNIS,
PLĪTIS, SKURSTEŅUS
UN VEIC IEKŠDARBUS.
Tālr. 26774833
Piegādā smil s,
melnzemi, šķembas
un citas berkravas līdz 5m3.
Tālr. 29827398
Santehnikas darbi, flīzēšana,
u.c. iekšējie darbi.
Tālr. 28702131
Pašizgāzējs līdz 8 m3, grants,
melnzeme, oļi, sijāta smilts
piebēršanai un šķembas.
Tālr. 29574095
Piegādā: šķembas, smi ,
oļus, skalotu gran ,
melnzemi, kūtsmēslus
no 1 – 16 kub.m.
Tālr. 29359857
Dziļurbumi, aku urbšana,
sūkņu montāžas darbi un
pieslēgšana. Tālr. 29916710
ĀRSTNIECISKĀ
VINGROŠANA.
Tālr. 20030329
Piegādāju šķembas, gran ,
melnzemi, smil , oļus.
Tālr. 22339907

DZIĻURBUMI
AKU URBŠANA
to remonts
un aprīkošana

Cena pēc vienošanās.
Tālr. 29158269

AUTO
VIRSBŪVJU
REMONTS.
SLIEKŠŅU, GRĪDAS,
ARKU METINĀŠANA.
ANTIKOROZIJAS
APSTRĀDE.
Tālr. 29213776

Piegādā smil s, betonējamo,
gran , šķembas.
Tālr. 29481533
Veļasmašīnu
un ledusskapju remonts.
Tālr. 29809442
Veicam visa veida
JUMTA DARBUS.
Skārdnieka pakalpojumi.
Pensionāriem atlaides.
Tālr. 22999989

Santehnikas darbi,
apkures sistēmas montāža,
apkures katlu apsaiste,
ūdens vada un kanalizācijas
ierīkošana.
20 gadu pieredze.
Tālr. 26144099

Veicam visa veida
JUMTA DARBUS.
Jumta logi.
Materiālu sagāde.
Skārdnieka pakalpojumi.
Tālr. 26768000
E-pasts: dizabele@inbox.lv
Gāzes balonu
apmaiņa.
Garan ja, piegāde.

Ātri vedam,
ilgi deg!

Tālr. 29515912

Dzīvokļu
un māju remonts.
Ремонт домов
и квартир.
Tālr. 29592073

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

ZĀLIENA PĻAUŠANA,
TRIMMERA, KRŪMGRIEŽA
PAKALPOJUMI.
Tālr. 26363328
Sil nām ēku ārsienu
gaisa spraugas.
Tālr. 28445867
SANTEHNIKAS
PAKALPOJUMI.
REMONTS
UN METINĀŠANA.
Tālr. 29374519
Kravu pārvadājumi
ar mikroautobusu
VW Transporter (garais).
Tālr. 28665344
Piegādāju šķembas, gran ,
melnzemi, smil , oļus,
kūtsmēslus līdz 4m3.
Tālr. 25922022
Veicu visa veida santehnikas
darbus. Ātri, kvalita vi
un ar garan ju.
Tālr. 24977596 (Gundars)
Asenizācijas pakalpojumi,
notekūdeņu un kanalizācijas
aku rīšana-skalošana.
Cisternas lpums līdz 7 kubi,
trubu garums līdz 30 metri.
Tālr. 24200600

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

Kvalificēta auto elektriķa –
diagnostikas pakalpojumi.
Tālr. 29209412
Jumti. Fasādes darbi.
Крыши.
Фасадные работы.
Tālr. 29592073
JUMTA DARBI.
MATERIĀLU
SAGĀDE.
Tālr. 25599774
САНТЕХНИКА.
ВОДА. КАНАЛИЗАЦИЯ.
ОТОПЛЕНИЕ.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 29374519
SANTEHNIKA.
ŪDENS, KANALIZĀCIJA.
APKURE.
METINĀŠANAS DARBI.
Tālr. 29374519
LIETOTA SADZĪVES TEHNIKA
NO SKANDINĀVIJAS.
GARANTIJA.
REMONTS.
Tālr. 25541242, 29809442

Māju un dzīvokļu remonts.
Kvalita vi un ātri.
Tālr. 28833657

Radiatoru maiņa, apkures
un ūdens sistēmas montāža
ar carbon steel un inox steel
presējamām caurulēm.
Tālr. 22058410
Bez maksas izved
metāllūžņus,
demontē
metālkonstrukcijas.
Tālr. 25227276

Auto virsbūvju remonts,
sliekšņu grīdas,
arku me nāšana.
Tālr. 29456557
Visa veida BŪVNIECĪBAS
PAKALPOJUMI. Privātmāju,
piebūvju būvniecība.
Pilna cikla kapitālie
remontdarbi un renovācija.
Tālr. 20071769

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

Auto virsbūvju metināšanas
un skrūvēšanas pakalpojumi.
Nodrošinām
rezerves daļu piegādi.
Vajadzības gadījumā izbraucam
pie klienta.
Tālr. 29110300
Skārdnieku darbi.
Jumiķu darbi.
Jumtu segumi.
Materiālu
sagāde/piegāde.
Tālr. 29730487
AUTOEVAKUATORA
PAKALPOJUMI,
TRANSPORTĒŠANA,
NOGĀDE UZ JEBKURU
VIETU. LIELVĀRDE.
Tālr. 24970915

Meistars uz mājām.
T. 25937712
Мастер на дом.
Т. 25937712

Santehnikas darbi,
apkures sistēmas
montāža, apkures katlu
apsaiste, ūdens vada un
kanalizācijas ierīkošana.
20 gadu pieredze.

Tālr. 26144099

APZIŅAS RENESANSE
Cēloņu un seku diagnostika,
apstākļu programmēšana,
palīdzība cilvēkiem,
kas nokļuvuši krustcelēs.
Mēs sniedzam Jums palīdzību,
atbalstu, visu var mainīt,
nepadoties!
Apmeklējums Jūs uzrunās!

Tālr 22819227 (Rīgā)
Piedāvā pašizgāzēja
pakalpojums.
Ar piegādi: smiltis,
šķembas, melnzemi,
kūtsmēslus.
Tālr. 29363771

Gāzes apkures katlu
JUNKERS,
Viessmann,
Vaillant u.c.,
remonts/apkope.
Tālr. 29485403

Bruģēšana.
Укладка
брусчатки.
Tālr.\Тел. 29592073

SIA “Vidzeme lauks”

bez maksas veic
lauksaimniecības zemju,
meliorācijas grāvju, mežmalu
attīrīšanu no krūmiem un kokiem,
kā samaksu paturot nozāģēto koksni.

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

Juridiskie
pakalpojumi:

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

• Prasību pieteikumi tiesai,
laulības šķiršana,
uzturlīdzekļu piedziņa
un citas prasības.
• Pirkuma, dāvinājuma, īres,
nomas līgumu sagatavošana.
• Citas juridiskas konsultācijas.

25937712

Mob.tel. 29466688

DARBA LAIKS : darbdienās no 9.00-12.00 13.00-17.00 (piektdienās līdz 16.00)
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ambulatorā ārstniecības iestāde
Reģ. Nr.7402-00095

Nodrošinām:
Ogre, Mālkalnes prospekts 3
pieredzējušu
speciālistu konsultācijas
+ 371 25 155 070
individuālu
pieeju
+ 371 25 155 071
- rūpes par Jūsu veselību
info@ovc.lv
- plašu pakalpojumu klāstu
www.ovc.lv
- patīkamu atmosfēru
- patstāvīgu iekļūšanu un pārvietošanos
ar funkcionāliem traucējumiem

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

- ķirurgs bērnu
- rehabilitologs
- radiologs (USG)
- otolaringologs (LOR)
- urologs
- uztura speciālists
- optometrists
- psihologs
- podologs

DAŽĀDI
Meklēju uz camu un darbīgu
palīgu dārza un saimniecības
darbos Turkalnē.
Tālr. 29476305
Pieņemšu mūža aprūpē
vientuļu pensionāru. Atlīdzībā
pret nekustamā īpašuma
mantošanas esībām.
Godprā ga a eksme.
Tālr. 25289448
Meklēju palīgu piemājas
dārza sakopšanai – ravēšana,
grābšana u . Ciemupē.
Tālr. 26472647
Piedāvāju labu zemi
mazdārziņu ierīkošanai
Tīnūžos. Ir elektrība, dīķis.
Blakus Mazā Jugla.
Tālr. 29738828
BEZ MAKSAS atdodam
koka rāmju logus ar s kliem
(dažādi izmēri, 25 gab.,
pašizvešana).
APAVU UN SOMU REMONTS.
Tālr. 26795292, 29765704
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

Izgatavo priedes
masīvkoka durvis,
cena no 70 EUR
par komplektu!

Pārdod KOKA
SKAIDU GRANULAS
(6 mm, aptuveni 33 kg
maisos, ļo sausas).
Cena 160 eur/tonna.
Ražots Latvijā.
Iespējama piegāde.
Atrodamies Aizkrauklē.
www.monte.lv
Tālr. 26324020
E-pasts:
ga sm@apollo.lv

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

MEKLĒ DARBU
vīrie s pusmūžā
meklē dežuranta,
sarga vai šofera darbu.
Tālr. 20240411
sieviete (68) meklē slimnieku
kopējas (ir pieredze),
mājsaimnieces darbu.
Tālr. 26232308
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

PAKALPOJUMI
Jumtu montāža,
materiālu sagāde.
Tālr. 25599774
Ремонт обуви и сумок,
шью чехлы из кожи
с утеплением для навесных
и уличных замков.
Тел. 29765704
Koka paneļu māju būvēšana.
Rūpnīcas komplekts,
sākot no 300 eiro par
kvadrātmetru.
Piedāvājam arī uzstādīšanu.
Tālr. 26876954
Veicu augļu koku kopšanu,
zaru apgriešanu un zāģēšanu,
apgriežu dzīvžogus,
iespējama zaru izvešana.
Tālr. 26278788
VISA VEIDA BRUĢĒŠANAS DARBI.
Krāsošanas un fasādes darbi.
Ātri! Tīri! Kvalitatīvi!
Viktors - tālr. 28888577

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

veic valsts apmaksātus
un maksas
datortomogrāfijas
izmeklējumus.

PĀRDOD
jaunu
sieviešu
trīsriteni
(sarkanā
krāsā).
Cena
Eur 300
(cena runājama). Ikšķilē.
Tālr. 29488815

Maskavas iela 241, Rīga.
Tālr. +371 20022581
www.aiwaclinic.lv / AIWAClinic

PĀRDOD GRĀMATU ENCIKLOPĒDIJU
„DZĪVNIEKU
PASAULE”.
Dažādi dzīvnieki,
dažādos kontinentos.
Cietajos vākos, krāsaina,
krītpapīrs, ļoti kvalitatīvs.
Tālr. 29488815

veic valsts apmaksātas
LOR operācijas
bērniem
un pieaugušajiem.

PĀRDOD GRĀMATU –
ENCIKLOPĒDIJU
„MĀJAS ĀRSTS”.
Padomi kā sniegt pirmo palīdzību
visās slimībās. Cietajos vākos,
krāsaina, krītpapīrs, ļoti kvalitatīvs.
Tālr. 29488815

PĀRDOD
elektrometināmo,
elektrostaciju,
gāzes griezēju,
kabeli 4x4
(lokans, jauns),
pagarinātāju 3 F,
relaksācijas baļļu ar katlu,
velosipēdu ar blakusvāģi.
Tālr. 29136907
IZBRAUKUMA
TIRDZNIECĪBA
Piektdien, 17.maijā,
z/s “Gračuļi” pārdos dažādu krāsu
jaunputnus (4,5-5,5 mēn.),
dējējvistas, gaiļus.
Pēc pieteikuma šķiroti un mājas cāļi,
broileri (1 ned. - 1 mēn.), Pekinas un
mājas pīlēni, mulardi, zoslēni,
pērļu vistiņas, tītarēni.
Krapē ........... 7.30
Lēdmanē ..... 7.45
Jumpravā ..... 8.05
Dzelmēs ...... 8.15
Kaibalā ....... 8.25
Lielvārdē ..... 8.35
Rembatē ...... 9.00
Ķegumā ....... 9.15
Ciemupē ...... 9.35
Ikšķilē .......... 9.55

Tīnūžos ........ 10.15
Ogresgalā .... 10.40
Glāžšķūnī ...... 11.00
Suntažos ..... 11.20
Lauberē ....... 11.40
Madlienā ..... 11.55
Ķeipenē ....... 12.05
Taurupē ....... 12.20
Līčupē ........ 12.30
Meņģelē ....... 12.50

Tālr. 29186065,
25983997 (šoferis)

Maskavas iela 241, Rīga.
Tālr. +371 20022581
www.aiwaclinic.lv /
AIWAClinic

AUTOSKOLA
SIA «VĀVERE.J»

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

Tikšanās ar jauno grupu
21.05 plkst.17:30
(iepriekš pieteikties)



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

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

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

veic valsts
apmaksātas:
- vairogdziedzera
operācijas;
- proktoloģiskās operācijas;
- žultspūšļa operācijas;
- trūču operācijas;
- ginekoloģiskās operācijas;
- apendektomijas.
Maskavas iela 241, Rīga.
Tālr. +371 20022581
www.aiwaclinic.lv /
AIWAClinic

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

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

Kaleidoskops

Dubultošanās, k novēro kai vienā acī.
Paslik nāta redze tumsā, kas
rada grū bas braukt ar mašīnu
vakaros un nak s.
Acs
paliek
jū gāka
pret
gaismu.
Bieži jāmaina brilles, jo ātri mainās lēcas op skais s prums
Krāsas vairs nav k spilgtas.

Ārstēšana

MAKSIMS TJURINS

Lēca atrodas aiz zīlītes. Tā laiž
cauri gaismas starus un lauž tos,
lai e nonāktu pareizajā vietā
klenē, kur gaisma ek pārveidota nervu signālos, kas tālāk
ek novadī līdz smadzenēm.
Lēcai jābūt ideāli dzidrai, lai labi
veiktu savu funkciju. Katarakta
paras parādās cilvēkiem, kas
vecāki par 60 gadiem, bet var
ras es arī agrākā vecumā. Cilvēkam novecojot, acīs no ek izmaiņas, ek traucēta vielmaiņa,
kas izraisa lēcas apduļķošanos.
Vecums nav vienīgais faktors,
kas ietekmē kataraktas a s bu.
Medikamentu lietošana, piemēram, glikokor koīdi, spēj izraisīt
kataraktas a s šanos. Turklāt ir
pierādīts, ka smēķēšanas, cukura
diabēts, narkozes un ultravioletā
starojuma ilgstoša ietekme, veicina lēcas apduļķošanos.

Kā izpaužas?
Pirmais, par ko sūdzas pacien
– redzes paslik nāšanās. Tiem,
kam a stās katarakta, atzīmē,
ka skats uz pasauli esot it kā
“cauri ne ram logam”, it kā viss
būtu “miglā ts.”

Diemžēl cilvēki pie ārsta savlaicīgi nevēršas, tas ietekmē turpmāko ārstēšanas iznākumu. Bijuši arī tādi gadījumi, kad cilvēks
atnāk pirmo reizi pie acu ārsta,
dzīvojot ar redzes traucējumiem
pat 10 gadus.
Neviens medikaments nevar pārveidot apduļķotu lēcu par dzidru. Vienīgais ārstēšanas veids
kataraktas gadījumā ir operācija
– nomainot dabīgo apduļķoto
lēcu pret mākslīgo. Ne vienmēr
var solīt katram pacientam pirms
operācijas, ka redze kļūs ideāla, jo katarakta var nebūt vienīgais iemesls, kāpēc cilvēks slik
redz. Ja pacientam ir arī klenes
deģenerācija, vai glaukoma, vai
viss kopā, tad tas var ietekmēt
operācijas iznākumu un pēcoperācijas periodu. Pirms operācijas
lēcas apduļķošanās dēļ nevar izvērtēt visas acs struktūras pilnvēr gi.
Pirms operācijas pacientam pārbauda ne kai redzi, bet izmēra
arī dažādus acu parametrus, lai
aprēķinātu, kāda eši mākslīgā
lēca ir nepieciešama konkrētam
pacientam.
Kataraktas operācijas laikā, pacientam vairākumā gadījumu
ek veikta vietējā anestēzija (pacients ir pie samaņas). Galvenais
pacienta uzdevums ir mierīgu
gulēt uz muguras, un klausī es,
ko saka ķirurgs. Piemēram, paska es ar acīm pa labi vai pa
kreisi. Standarta situācijā ope-
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kategoriski atsakās no ārstēšanas. Katarakta pa nevar izzust,
gluži pretēji, tā var kai a s es tālāk, rezultātā pacients var
zaudēt redzi. Pacientam svarīgi
saprast – jo vēlāk pacients piekrīt operācijai, jo grūtāk operēt
kataraktu, jo lielāks komplikāciju
risks operācijas laikā, jo sliktāks
rezultāts.

Kas ir katarakta?

Katarakta ir lēcas apduļķošanās, kas ir visbiežākais
akluma cēlonis pasaulē. Pēc
Pasaules Veselības Organizācijas da em 51% no akluma
cēloņiem ir katarakta.
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rācija ilgst 15 minūtes, bet var
būt arī ilgāk par 1 stundu, ja ir
sarežģītāka. Gandrīz visos gadījumos pacients var do es mājās
tajā pašā diena, kad ka veikta
operācija.
Pēc operācijas, pirmajās dienās,
pacients var sūdzē es par vieglu niezi un diskomforta sajūtu,
it kā acī iekritusi skropsta. Tas
ir normāli, jo kko bija ķirurģiska iejaukšanās. Pēc operācijas
ārsts rekomendēs acu pilienus,
kurus jālieto pēc shēmas, lai sadzīšanas process būtu ātrāks un
inficēšanās risks būtu mazāks. Ja
pirms operācijas lietoja pilienus
pret glaukomu, tad būs jāturpina pilināt arī pēc operācijas.
Galvenais ir ievērot saaudzējošu
režīmu, ko izstās s ārsts. Sadzīšanas process ilgst vidēji 4-8 nedēļas. Šajā periodā nedrīkst celt
smagus priekšmetus un strauji
noliek es uz priekšu. Sākumā ir
ieteicams lietot saulesbrilles, lai
pasargātu acis no vēja un putekļiem. Nav ieteicams iet pir un
peldē es. Pārsēju noņem uzreiz
pēc mājās atnākšanās. Ārsts rekomendēs atnākt uz pārbaudi,
lai pārliecinātos, ka operācijas
rezultāts ir labs un nav nekādu
sarežģījumu.

Kā aizsargāt savu redzi?
Jālieto saulesbrilles, kad iesiet
saulainā laikā ārā. Ja Jūs smēķējat, tad ir jāatmet šis kai gais ie-
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radums. Vairākos pē jumos apgalvo, ka dažādi ēdieni var samazināt kataraktas a s bas risku.
Ieteikts ēst zaļo lapu dārzeņus,
augļus un citus ēdienus, kuri satur an oksidantus. Ievērojot šīs
rekomendācijas, katarakta sāk
a s es vēlāk.
Labāk vēl vienu reizi aiziet pie
ārsta, nekā ielaist slimību. Ja
Jums ir vairāk nekā 60 gadi, tad
obligā jāpārbauda acis pie oftalmologa, kā minimums, 1 reizi
gadā. Vairāku acu slimību ārstēšana agrīnajās stadijās var sagla-

Kad labāk operēt-–
ziemā vai vasarā?
Katarakta jāoperē tajā brīdī, kad
tā sāk traucēt cilvēkam ikdienā
(ska es televizoru, lasīt, braukt
ar mašīnu u.t.t.), neatkarīgi no
gadalaika. Kataraktu operē visos
gadalaikos, bet galvenais, kad pacienta vispārējais stāvoklis to atļauj. Daži pacien , dzirdot vārdu
“operācija”, uzreiz izjūt bailes un

EKO DIENAS ’ 2019
Pavasaris ir Lielās Talkas laiks, kad vairāk domājam par sava īpašuma
un vides sakārtošanu. Atkritumu apsaimniekotājs SIA „Ķilupe” piedāvā gan
privātmāju un dzīvokļu īpašniekiem, gan uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm
iespēju ērti un bez maksas atbrīvoties no nolietotas elektrotehnikas.
Eko Dienu laikā no iedzīvotājiem bez maksas tiks pieņemta makulatūra
(avīzes, žurnāli, grāmatas), stikla iepakojums (tukšas stikla burkas un
pudeles) un sadzīves elektrotehnika – televizori, ledusskapji, veļasmašīnas,
trauku mazgājamās mašīnas, datori un monitori, radioaparāti, mūzikas centri,
magnetolas, telefoni, putekļusūcēji, gludekļi, fēni, tējkannas, blenderi un cita
mazā virtuves sadzīves tehnika, mobilie telefoni un to lādētāji utt.
Atgādinām, ka nolietotās elektropreces nedrīkst būs izjauktas, t.i., piemēram, ledusskapim jābūt ar
kompresoru, televizoram ar kineskopu, attiecīgi datoram ar mātes plati utt.
Makulatūras, stikla iepakojuma un sadzīves elektrotehnikas savākšana un izvešana notiks bez maksas
šādos datumos:

22. un 23.maijs – EKO Diena Suntažu un Lauberes pagastu iedzīvotājiem,
29. un 30.maijs – EKO Diena Taurupes, Mazozolu, Līčupes
un Meņģeles pagastu iedzīvotājiem.

Nolietotās elektrotehnikas savākšana un izvešana tiks organizēta ar SIA „Ķilupe” transportu un
darbaspēku, piebraucot pie katra klienta individuāli.
Pakalpojumu var pieteikt pa tālruni 29104053 vai 65071222,
kā arī sūtot e-pastu ar pieteikumu „EKO Diena” uz kilupe@gmail.com.

AIWA Clinic
Maskavas iela 241, Rīga
+(371) 67799100, +(371) 20022581
info@aiwaclinic.lv • h p://www.aiwaclinic.lv

GĪKS “Zilie kalni” sapulce
notiks 01.06.2019. plkst. 10.00
garāžu teritorijā.
Darba kārtība:
1. Jauni statūti
2. Valdes apstiprināšana
pēc statūtiem
3. Jaunas caurlaides,
līdzi 2 foto 3x4 cm.
Valde

01.06.2019. в 10.00
на территории гаражного
кооператива “Zilie kalni”
состоится собрание.
1. Новый устав
2. Утверждение правления
согласно уставу
3. Новые пропуска,
с собой иметь 2 фото 3x4 см.
Правление
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PĀRDOD
dažādi

visa veida malku. Bezmaksas
piegāde 30 km ap Ogri.
Tālr. 25922022
skaidu briketes
un granulas Kaibalā.
Tālr. 29515912

žāvētus zāģmateriālus
40/45 x 70/90/140 x 23003000. Cena sākot no Eur 140.
Tālr. 29481533
nomaļus,
sausus šāļus malkai.
Tālr. 27113594
sausu, skaldītu malku.
Ar piegādi. 30 eur/sters.
Tālr. 29485801
Piedāvājam dabīga mitruma
skaldītu lapu koka malku
un žāvētu alkšņa malku.
Tālr. 28747156
Skaldīta malka,
augsta kvalitāte, labākā
cena. Piegāde dienas laikā.
Tālr. 26554946
bērza briketes no ražotāja
iepakojumos pa 10 kg.
Kaloritāte: 5.09 kWh/kg;
mitrums: 6.8 %; ilgi deg,
augsta siltuma atdeve,
degot neizjūk. Ekoloģiski rs,
bez piemaisījumiem.
Izdevīgi. Piegāde.
Tālr. 20122224

Pārdod: kvalitatīvu
lapu koku malku
ar piegādi.
Tālr. 28493115
Sausu malku,
malku maisos.
Tālr. 29169382
Perfekti sausa lapukoku
malka maisos.
Tālr. 26554946

Sausas bruses dēļus.
Tālr. 29169382

PĀRDOD
BALTALKŠŅA,
OŠA MALKU (3m).

Tālr. 29267946

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

Tālr. 26140140

skaldītu malku ar piegādi.
Tālr. 29615129
sausu skujkoka malku
pēc jūsu izmēra. Pusotru
steru ozolu malkas kamīnam!
Tālr. 26733487
Premium apses granulas
6 mm maisos pa 15 kg.
Pelnainums: 0.41%;
mitrums: 5.61%.
Neatstāj kvēpus, bet iz ra
dūmeni. Piegāde.
Tālr. 20122224
malku pēc Jūsu izmēra,
salikta veidā.
Pensionāriem 10 % atlaide.
Tālr. 26733487
2-stāvu bērnu gultu.
Lē . Baltā krāsā.
Tālr. 29711000
moto ķiveri KW Modelis
„MAX-617” (cena Eur 15,00),
elektro urbi – perferatoru
(komplektā 13 urbji,
cena Eur 15,00),
sieviešu ādas zābaciņus
(39-40 izmērs, Itālija,
cena Eur 45,00).
Tālr. 65044044, 20065857
ERMOŅIKU „WELTMEISTER”
(sarkanā krāsā).
Cena Eur 150.
Tālr. 29488815
karūsu mazuļus.
Tālr. 29456557
zivju mazuļus dīķiem.
Bezmaksas piegāde.
Tālr. 20008741
bišu saimes.
Tālr. 28384445
Sakarā ar dzīvesvietas
maiņu pārdodu
mēbeles - guļamistabas
iekārtu, skapjus, krēslus,
arī dārza mēbeles.
Pārdodu arī dēļus.
Tālr. 29275990
bērnu mēbeļu komplektu
„3 in 1” – gulta otrā stāvā,
apakšā datorgalds, skapis,
plauk , atvilktnes.
Gulta 90 x 200.
Tālr. 26713714
а/м Opel Astra - караван
1999 г., бензин -2, в
рабочем состоянии,
на запчасти - 300 €. 4
колеса, литые диски - 100
€ с хорошими летними
покрышками.
Тел. 28650151
autodetaļas no a/m
„FORD MONDEO”
(dīzelis, 1.8, universāls).
Ikšķilē.
Tālr. 28661292
a/m „FORD ESCORT”
1995.g., tumši zila.
Tālr. 29936449
a/m „Toyota Corolla”, 1994.g.,
tumši zila. TA 2019.oktobrim.
Tālr. 28359752
rezerves daļas
no a/m „Opel Astra G” (lē ).
Tālr. 29184485

galdiņu ar marmora virsmu,
retro dīvānu.
Tālr. 20343472
metāla jumtus un
noteksistēmas no ražotāja.
Cena no 4.95 EUR/m2.
Tālr. 20211377
četras ziemas riepas
195 x 65 R15, izgatavošanas
datums 37/16, 8mm, pirktas
19.02.18, uz diskiem,
69 x 15 x 49,5 Ford Mondeo.
Pārdod ar diskiem vai bez,
bonusā tāda paša izmēra
Michelin. Ikšķile.
Tālr. 29977732
Audzētājs pārdod Premium
klases Smaragd tūjas no
lauka. Var nodrošināt ar
piegādi, stādīšanu plus ek
dota ieaugšanas garan ja,
stādīšanas instruktāža,
apsaimniekošana.
Darbojamies pa visu
Latviju, slēdzam līgumus ar
pašvaldībām, uzņēmumiem,
rgotājiem. Cena norādīta
bez pvn. Cena runājama.
Viss atkarīgs no daudzuma.
Atrodamies Ogrē. Tūjas
augstums 0.90-115 cm. Cena
6 eur. Ar stādīšanu, tranšejas
rakšanu + nepieciešamais
materiāls - 9 eur, ir arī
cits sor ments. Zvaniet,
atbildēšu, pastās šu, ieteikšu.
Individuāla pieeja,
ilggadēja pieredze.
Didzis. Tālr. 28628068
Bioloģiskā saimniecība
no Vecpiebalgas novada
pārdod liellopu kūtsmēslus,
pastāvējuši. Safasē maisos
45 kg (5 eur). Ja paši brauc
pakaļ - 4 eur (Pureņu 54,
Ogre). Pakaišos izmantots
kai siens. Var piegādāt arī
vaļējus līdz 4 tonnām. 33 eur
tonnā. Piegāde Ogrē, Ikšķilē,
Ķegumā bezmaksas,
ārpus robežām noteiktās
nedēļas dienās .
Tālr. 28628068. Didzis.
остатки от строительства:
кирпич облицовочный
"Lode" (250 x 120 x 65)
~ 700 шт.; кирпич печной
~ 300 шт.; дверцы для печи
AL - 1 шт.; дверцы для
дымовых каналов
AL - 2 шт.; стекло 4 мм
(50 х 130) - 25 шт.; стекло
4 мм (42 х 123) - 50 шт.;
оконные рамы дерево
(1150 х 1450) - 3 шт.;
оцинкованная жесть
(1260 х 2500) - 4 шт.;
уголок 6 м - 25 шт.
Тел. 29563146
divus spoguļus ar galdiņu,
akordeonu ”Weltmeister”
(80 basi), šujmašīnu „Čaika”,
skapī , tumšu sekciju.
Tālr. 29476066
medaļu kolekciju „Latvijas
Pērles” (bronza, apzel tas
ar 999/1000 proves zeltu).
Koka oriģinālā kārbā,
ir ser fikā , 24 gab.
komplektā. Cena Eur 960.
Tālr. 27030762

vienguļamo gultu,
kājminamo šujmašīnu,
gludināmo dēli, gludekli.
Tālr. 20394775
auto atzveltne
ar elektromasāžu (50 eur),
botes ar līplentēm
(37.izmērs, cena 15 eur),
hokeja slidas 43.izmērs
(12 eur).
Tālr. 29798241
armatūru pagrabam –
pama em. Lietotus logus
(dažāda izmēra rūts
1-2 eur/gab). Unikāls
virtuves galds 20 eur.
Izvelkams krēsls – gulta
20 eur. Lietotas mēbeles
– lē . Santehnikas detaļas –
lē . Masāžas krēsls – gulta
„Paradiso” 85 eur.
Tālr. 26514156
par simbolisku samaksu
pārdodu lietotu, gaišu,
ie lpīgu vitrīnsekciju;
1950.gada ozolkoka drēbju
skapi un lietošanas kār bā,
divas korsetes
mugurkaula korekcijai.
Tālr. 29140183
KŪTSMĒSLUS JAUNOGRĒ.
Piekabe Eur 20,00,
maiss Eur 3,50.
Tālr. 26126243
Piedāvājam iegādā es
organisko kompostu,
kura sastāvā: satrūdējuši
vistu mesli, kūdra,
kviešu salmi, dolomītmil .
Piegādājam 50 l maisos.
Cena par maisu
ar piegādi 4 EUR.
Tālr. 26175582
Sakarā ar izbraukšanu
pārdodu lē dažādas
mantas. Divguļamo gultu,
izvelkamo dīvānu, skapi,
galdiņu, sekciju.
Zvanīt uz tālr. 26098728;
atrodas Ogres centrā
sausu skujkoku malku
(egli, priedi) ar piegādi
Ogres rajonā bez maksas.
3 m – 25 eiro par krāmētu
steru, 30 eiro par bluķiem
pēc Jūsu garuma, 35 eiro par
skaldītu pēc Jūsu izmēra.
Tālr. 25920881

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

Pārdod viegli uzstādāmas
siltumnīcas:
2x3m - 140 Eur 3x6m - 220 Eur
3x4m - 180 Eur 3x8m - 265 Eur
Ar izturīgu armēto plēvi.
Aizvedīsim.
Tālr. 27848667

Uzņēmums ar pieredzi
pārdod polikarbonāta
siltumnīcas dažāda izmēra
Cenas sākot no 240 eur
par 3x4 m siltumnīcu
(abās pusēs durvis un
vēdlodziņi). Papildus var
iegādāt automā skos
atvērējus, lūkas, pas prinātu
pamatu,pas prinātu karkasu,
blīvējumus. Polikarbonātam
10 gadu garan ja, dažādi
biezumi no 4mm-10 mm,
nerūsējošā profila tērauda
rāmis vai kvadrātcauruļu.
Nav vajadzīgi pama . Viegli
montējamas.Tiek importētas
no rūpnīcas. Piegāde Ogres
rajonā iekļauta cenā. Piegāde
pa Latviju ar kurjeru 10-15eur.
Veicam uzstādīšanu ,dodu
garan ja. Vairāk kā 8 gadu
pieredze. Veicu uzstādīšanu
dažādām siltumnīcām,
kas iegādātas citur. Veicu
demontāžu, darbojos ar s kla
siltumnīcām.
Didzis. Tālr. 28628068
kvalita vus
agro zemeņu stādus
un logu s klus 20 gab.,
izmērs: 1.33 x 0.63 m.
Telefons: 28678478
skaldītu malku.
Augsta kvalitāte, laba cena.
Piegāde dienas laikā.
Tālr. 26554946
kartupeļus: pār kas 0.20 €,
sēklas 0,15 €,
lopbarības 0.10 € par kg.
Tālr. 26879975
lē dīvānu – grāma ņu,
divdurvju skapi,
atpūtas krēslu.
Tālr. 26340105
lietotu šīferi 20 loksnes.
Izmērs 115 x 175.
Tālr. 29241574

PĒRK
vecu motociklu, tā rezerves
daļas un dokumentus.
Tālr. 27802708
Firma iepērk taras apaļkoku
no 18 cm diam.
Tūlītēja apmaksa un godīga
uzmērīšana.
Garumi no 2,50 – 3,10.
Uzmērīšanas koef. 0.58.
Cena Rīgā: Bērzs – 61 eur/m3,
Melnalksnis - 46 eur/m3.
Tālr. 26402119
SIA “MG3”
PĒRKAM KRŪMU UN
KOKU APAUGUMUS:
pļavās, mežmalās,
grāvjos.
PĒRKAM:
malku, zarus un
kokzāģētavu nomaļus.
www.abrus.lv
Tālr. 27426662; 29127134
normunds.abrus@gmail.com

Kaleidoskops
PĒRK
Pērk gleznas, mēbeles,
porcelānu, keramiku,
pulksteņus, naudu,
dzintaru, pastmarkas,
pastkartes, grāmatas un citus
kolekcionēšanas, mākslas
un interjera priekšmetus.
Priekšmetu novērtēšanas
pakalpojumi,
izbraucot uz mājām.
Tālr. 29193857

PĒRK
CIRSMAS,
MEŽU
ĪPAŠUMĀ.
Tālr. 29267946
Ювелир покупает
золотые коронки
и золотой
металлолом.
Tālr. 20353659

Juvelieris pērk
zelta kroņus un
zelta metāllūžņus.
Tālr. 20353659

LATVIJAS MEŽU FONDI

PĒRK
MEŽUS, CIRSMAS
UN ZEMI
VISĀ LATVIJĀ.

Tālr. 29711172
SIA «Kalnkoks» par augstām cenām
pērk meža īpašumus.
Palīdzēsim novērtēt jūsu īpašumu
un iegūt augstāko ieguvumu
par savu mežu.
Tālr. 27800573

Pērk OZOLA un OŠA
zāģbaļķus,
Cena līdz 250 EUR/m3.
Pērk/izstrādā ozola
un oša cirsmas.
Tālr. 29205378

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

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

Paaugstinātas cenas,
apjoma piemaksas.
Samaksa tūlītēja. Svari.

Tālr. 20238990

lē lietotu, jaunu šīferi
vai metāla loksnes
šķūņa jumtam ar piegādi).
Par cenu vienosimies.
Tālr. 27030762 (Ciemupē)
Iepērkam metāllūžņus,
(arī nelielos daudzumos).
Izbraucam uz vietas,
(uz vietas sveram),
samaksa tūlītēja.
Tālr. 26221777
"Cra wood" PĒRK
MEŽA ĪPAŠUMUS
visā Latvijā, cena
no 1000-10000 Eur/ha.
Samaksa darījuma dienā.
Atjaunojam taksācijas.
Tālr. 26360308
iespējami lētāku piekabi
vieglajam, meža darbiem.
Var būt bez papīriem,
ar piegādi uz Skrīveriem.
Tālr. 28144026

Pērk OZOLA un OŠA
zāģbaļķus.
Cena līdz 250 EUR/m3
Tālr. 20211442
Pērk PAPĪRMALKU
un MALKU.
Tālr. 20211442

Pērkam cirsmas.
Meža īpašumus.
Samaksa tūlītējā.
Tālr. 28260830
Mežsaimniecības uzņēmums
PĒRK MEŽU,
var būt jaunaudzes, izcirtumi
un pieaudzis mežs.
Palīdzam nokārtot
visas formalitātes.
Apmaksa tūlītēja.
e-pasts:
mezssaimnieks@inbox.lv.
Tālr. 20167735

PĒRK
MEŽUS AR ZEMI.

SIA Lauku Miesnieks

VAR BŪT
AR APGRŪTINĀJUMIEM.

Augstas cenas.
Samaksa tūlītēja.
Svari.
Tālr. 20207132

Tālr. 29433000

iepērk mājlopus.

Par augstām cenām
iepērk arī gaļas šķirnes
lopus eksportam.
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DARBA PIEDĀVĀJUMI

SIA „Skalavas” iepērk
mājlopus un
bioloģiski audzētus
jaunlopus.
Samaksa tūlītēja.
T. 29424426

SIA «AIBI»
IEPĒRK
liellopus, jaunlopus,
teļus, jērus.
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Cēsu gaļas kombināts IEPĒRK
liellopus visā Latvijā.
Gaļas un Piena liellopus,
Jaunlopus un Teļus.
Piemaksa par daudzumu.
Mums ir BIO sertifikāts.
Piedāvājam priekšapmaksu
nododot lopus kautsvarā.
Mārīte. Tālr. 29396145

BEZ MAKSAS ATTĪRA
NO KRŪMIEM
laukus un citas
aizaugušas platības

PĒRK

zarus, cirsmu
atlikumus,
šķeldojamo materiālu
Cena tiek noteikta,
individuāli vienojoties.
Ātra samaksa.

 26 663 273 (Raivis)

Darbs Vācijā gaļas
kombinātā. Stundas likme
8.85 eiro, nodrošinām ceļu
un dzīvošanu Vācijā
(66 eiro mēnesī). Sīkāka
informācija pa telefonu.
SIA ALMA M,
reģ. nr. 40003543608,
lic. nr. 22/2017.
Tālr. 20227843.
automehāniķi Rīgā.
Labs atalgojums.
Ja nepieciešams,
nodrošinu dzīvesvietu.
Tālr. 29541311

MEKLĒ ŠOFERI
MAIZES PĀRVADĀŠANAI.
Galvenās prasības kandidātam:
- B kategorijas vadītāja
apliecība;
-vēlme strādāt;
- augsta atbildības sajūta.
Darba laiks: 04:00-12:00.
Darba dienas: Katru dienu.
Algu izrunā zvanot.
SIA MALIX, reģ. nr. 40003895176.
Tālr. 28850378
SIA “Preiss Būve” aicina darbā
SERVISA TEHNIĶI.
Darbs saistīts ar automātisko
industriālo, garāžas, teritorijas vārtu
un kraušanas platformu remontu/
apkopi.
Kā priekšrocība tiks uzskatīta
B kategorijas autovadītāja apliecība
un elektriķa kategorija.
Darbs Rumbulā.
Atalgojums: 700 – 900 € neto
(uz rokas).
CV sūtīt uz e-pastu birojs@preiss.lv.
Tālrunis: 29287625
SIA „MAKSI MARKET”
aicina darbā:

• NOLIKTAVAS STRĀDNIEKU.
Ieteicama pieredze
ar autoiekrāvēju!!!

• AUTOVADĪTĀJU-EKSPEDITORU.
Prasības kandidātiem:
- augsta atbildības sajūta,
pozitīva attieksme pret darbu;
- labas krievu un latviešu valodas
zināšanas;
- bez kaitīgiem ieradumiem;
- spēja strādāt ātri un precīzi;
- jāmāk strādāt komandā.
Tālr. +371 20811777

IEPAZĪŠANĀS
Ja sirdī esi brīvs un vientuļš
(līdz 70 gadiem),
vari būt uz cams draugs –
zvani, raks !
Tālr. 20078771
(pēc plkst. 19.00)

ATDOD
LIETOTU ŠĪFERI (sešu viļņu).
Tālr. 26433591

STEIDZAMI meklē palīgu
dārza darbos.
Tālr. 26118944
Nepieciešams palīgs
dārza darbos (lapu grābšana,
ravēšana u.c
piemājas dārza darbi).
Bez kai giem ieradumiem.
Tālr. 29229503
Piedāvājam darbu pavāriem
Anglijā. Alga no 9 mārciņām
stundā.
Tālr. 28768545
Firma meklē
ļo ak vu menedžeri.
Tālr. 23225404
Meklē palīgu dārza
darbos Salaspils centrā
(5 min. no stacijas),
var arī pēcpusdienās.
Vecumā ap 40 – 45 g. Jākrāso
žogs, jāizzāģē ābelēm vecie
zari u.c. dārza darbi.
Tālr. 26013990
Meklējam koka karkasa
māju montāžniekus darbam
Parīzē no š.g. jūnija līdz
septembrim. Atalgojums,
sākot ar 1800 uz rokas.
Meklējam arī strādniekus
koka karkasa ēku ražošanai
Ulbrokā no š.g. gada jūnija
līdz septembrim.
Atalgojums,
sākot ar 1200 uz rokas.
Tālr. 26184956
Palīdzībai mājas darbos,
vajadzīga sieviete
ar rekomendācijām
(var būt pensionāre).
Dzīvošana uz vietas.
Tālr. + 371 22471706
Pensionārei nepieciešama
palīdze mājas darbos
Ikšķilē, pastāvīgi.
Tālr. 29152229
Vajadzīga slimnieku kopēja.
Tālr. 20394775
SIA “Preiss Būve” aicina darbā:
STRĀDNIEKUS ŽOGU MONTĀŽAI
• Pilnas slodzes darbs.
• Objekti ap Rīgu un pa visu Latviju.
• Stabils atalgojums atbilstoši
ieguldītajam darbam.
Jautājumu gadījumā sīkāku
informāciju varat uzzināt, zvanot
uz tel. 29236561 vai rakstot e-pastu:
birojs@preiss.lv
Aicinām pieteikties
darbā

LĪMĒTĀJU,
SLĪPĒTĀJU
plastikāta laivu ražotnē
Madlienā.
Apmācība notiek
ražotnē.
Tālr. 29282163.
Kompensējam transporta
izmaksas nokļūšanai
uz darbu.
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Kaleidoskops

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 (Pasta ēkas 1. stāvā); tālr. 29166441

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

IEPĒRK KRĀSAINOS UN MELNOS METĀLLŪŽŅUS

• varu
• misiņu
• alumīniju

• nerūs. tēraudu
• svinu
• el. dzinēji

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

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

REMONTĒJAM
• ledusskapjus
• automā skās

veļas mašīnas
Tālr. 26443400,
65044533, 29337693

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

Augstums
2.0 m

Kravu pārvadājumi

4.9 m
Garums

1.8 m

2 tonnas

REKLĀMAS
UN SLUDINĀJUMU
NODAĻA
Ogre, Brīvības iela 38,
(Latvijas Pasta ēka 2.stāvs, 1.kab.)
ieeja no sāna
Darbdienās no 9.00-12.00
13.00-17.00
(piektdienās līdz 16.30)

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

Vācu Brugmann profila logi

Vienmēr zemas cenas!

Lasi laikrakstu
arī internetā
www.ogresvestisvisiem.lv

Laikrakstu

"Viss dzīvniekiem"
Ogrē, Skolas ielā 18 a

var saņemt arī veikalos
Laikrakstu
var saņemt
arī veikalos

"Dzīvniekiem, dārzam, mājai"
Ciemupē, Liepu gatvē 1
Ogre
Ogre
Ogre
Ogre
Ogre

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







OGRĒ, BRĪVĪBAS IELĀ 22,
CENTRĀLĀS APTIEKAS ĒKĀ 2.STĀVĀ,
IEEJA NO ĒKAS SĀNA!

ROTU REMONTS

Ogre, Brævæbas iela
(Pasta Ökas
1. stÄvÄ);
tÄlr. 29 166 441
Mob.3826194583
• E-pasts:
julstamp@inbox.lv

Jauna, nocenota
sadzīves tehnika
no Vācijas.
Garantija. Kredīts.
Ogre, Skolas iela 18.
Tālr. 29149315;
29593559
29593559; 65022177

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

Tuvākie
laikraksta
«Kaleidoskops»
iznākšanas
datumi

– 30.05.

Veicam arŝ logu
montŅžas darbus.

TŅlr. 28839359

Laikraksta «Kaleidoskops» redakcija:
Ogre, Brţvţbas iela 38, 2.stĈvs, 1.kab.

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”

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

