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

Stādu audzētava

www.rinogrupa.lv

o lejas

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

Cienījamie esošie un topošie
SIA „ELISENDA” klien !
Piedāvājam Jums iegādā es trikotāžas atgriezumus
ārdīšanai dažādās krāsās no pusvilnas, vilnas un citu
dziju salikumiem (atgriezumi ir no bijušā Ogres
kombināta krājumiem).
Cena par 1kg - 0,50 Eur

Izpārdošanā arī pagājušās sezonas vasaras preces:
 TUNIKAS ar garām piedurknēm – 10,00 Eur.
 KREKLIŅI ar īsām piedurknēm – 5,00 Eur
 KLEITAS un KOSTĪMI – 10-15 Eur

Aktuāli: Plašs kvalitatīvu augļukoku un ogulāju
stādu sortiments (arī kolonplūmes, kolonbumbieres,
pundurbumbieres u.t.t.). Cena no 8,50 līdz 11,00 Eur.
Šosejas A6, Rīga- Daugavpils 64.km. (pirms Dzelmēm).

 26 53 96 86, 26 44 04 77,

Laipni gaidī mūsu veikalā:
Ogrē, Brīvības ielā 129a
Tālr. 65071810

www.rozlejas.lv

Ziemeļu Akmens IK piedāvā dažāda veida kalta

Latvijas laukakmens apdares plāksnes:

•
•
•
•

neregulāras,
taisnstūra/kvadrāta,
granīta bruģakmeni,
uz pusēm šķeltus akmeņus.

ziemeluakmens@inbox.lv
T. 27 869 562, 27 889 558

UZŅĒMUMS AR PIEREDZI
AUTO TIRDZNIECĪBĀ
IEPĒRK LIETOTAS
AUTOMAŠĪNAS.

=€
SAMAKSA UZREIZ!
Tālr. 29517885

Darbu uzsākusi
Zobārstniecība
Salaspilī,
Miera ielā 24b,
blakus autobusa
galapunktam „Miera iela”.

Piedāvājam:
• zobu ārstēšanu,
• plombēšanu,
• raušanu,

• higiēnu,
• protezēšanu
• un rentgenu.

Pieteikties pa tālr.: 25719164

LOGI

DURVIS

PVC 6 kameru logiem
5 kameru cena
«QUICK SERVICE»

Eļļas maiņa
- 15.00 euro

Bremžu kluču maiņa - 15.00 euro
(vienai asij)


Auto sagatavošana tehniskajai apskatei.


Metināšanas darbi.

Ogrē, Upes pr. 18a
Darba dienās 9.00–18.00
Tālr. 27015466, 65020308
ogre@glasteks.lv

APBEDĪŠANAS AĢENTŪRA
Laimdotas iela 17, Lielvārde.
Tālr.: 23003090.
Ziemeļu iela 2, Aizkraukle.
Tālr.: 29680282.

www.efejars.lv
Plašā izvēlē apbedīšanas
piederumi, bēru organizēšana,
pielāgojo es radinieku
individuālajām vēlmēm,
finansiālajām iespējām un
izraudzītajai bēru norises vietai.
Piedāvājam plašā izvēlē –
kapu pieminekļus, apmales,
soliņus, sē ņas, vāzes,
svečturus, skulptūras un citus
kapu elementus.
Nodrošinām izgatavošanu,
piegādi, uzstādīšanu, kapu
labiekārtošanu un kopšanu.

AKCIJA! ATLAIDES
PIEMINEKĻIEM -15%

konsultācijas
Montāža
uzmērīšana aiļu apdare
lodžiju iestiklošana
Vairāk nekā
10 gadus Ogrē.

Darba dienās no 9.00 – 17.00
Sestdienās no 10.00 – 16.00

www.ovv.lv/
Kaleidoskops

Veselības un skaistuma
centrs «Helios»
Mālkalnes prospektā 3, Ogrē,
www.helios.lv,
tālr. 65049249,
29942628.

SIA „AKMENS RAKSTI””
Modra Bērziņa akmens apstrādes
es
darbnīca izgatavo:
Granīta pieminekļus,
•apmales,
solus.
Granīta
izstrādājumus
mājai
•un dārzam.
Ogrē, Rūpnieku ielā 19,
Ogrē, Akmeņu ielā 39.
Tālr. 29545968 pieminekli1@inbox.lvv
www.piemineklis.viss.lv

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

PĀRDOD

PĀRDOD

nekustamais īpašums

nekustamais īpašums

nekustamais īpašums

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

apbūves zemi
Pārogrē (2115 m2).
Tālr. 29123472
zemi (4600 m2) Ogresgala
pagastā 8 km no Ogres.
Tālr. 26829416
землю (4600 м2)
в Огресгалсе, 8 км от Огре.
Тел. 26829416
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
apbūves zemi
Pārogrē (573 m2).
Tālr. 29123472
zemi Turkalnes centrā
(no 0,5 – 1,0 ha),
blakus asfaltētam ceļam.
Pārdod
4 gadīgas sudrabegles
(0,6 – 1,0m).
Cena 8-10 eur/gab.
Tālr. 20547072
dārzu Lašupēs.
Cena 8500 eur.
Tālr.26155256
zemi apbūvei (800 m2)
Lielvārdes centrā.
Var pieslēgt gāzi, ūdensvadu,
kanalizāciju, blakus Daugava.
Tālr. 29274521

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.
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MĀJAS

dārza māju Jaunjelgavā
(33,8 m2). Dzelzsbetona
māja, 3 istabas, virtuve.
Zeme 785 m2.
Tālr. 28373336
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-stāva māju ar pagrabu
un saimniecības ēkām
Vecumnieku novadā.
Nodota ekspluatācijā
1993.gadā.Kopta zeme
9,7 ha, no tās mežs 2,7 ha.
VAI MAINU pret 2-istabu
dzīvokli 1.vai 2.stāvā Ogrē.
Telefona nr. 26276388
vai 26255335
dārza māju 67 m2, zeme,
garāža. Blakus Ogrei.
Tālr. 29293952
DZĪVOKĻI

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
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
vai IZĪRĒ 1-ist. dzīvokli
Jaunjelgavā
(centrā, ar malkas apkuri).
Tālr. 29813498
1-ist. dzīvokli Ogrē
(Kartonfabrikas raj.) 2.stāvā,
35 m2, lielā lodžija, kvalita vs
remonts. Cena Eur 30800.
Tālr. 29719704
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

DZĪVOKĻI

PĒRK

IZĪRĒ

nekustamais īpašums

nekustamais īpašums

ZEME

1-комн. квартиру.
Тел. 29573620
2-ist. dzīvokli Ogrē,
Grīvas prospektā (priva zēts,
saulains, 2.stāvs, 41 m2).
Kopā ar dzīvokli nāk
divvie ga garāža Ogrē,
Vidzemes ielā (apsargājama)
un Opelis (minivens,
sep ņvie gs).
Cena kopā Eur 33000.
Tālr. 26815653
Īpašnieks pārdod 2-ist.
dzīvokli (49 m2, 3. stāvs)
Ogrē, Ausekļa prospektā.
Tālr. 29428859
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
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
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
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
GARĀŽAS

garāžu Lielvārdē,
Lauktehnikas rajonā.
Tālr. 29420817

PĒRK
nekustamais īpašums

Vēlos nopirkt
nelielu vasarnīcu vai īrēt.
Tālr. 26175344
Ikšķile, Ogre, Ķegums, Lielvārde.
Nopirkšu dzīvokli vai māju.
Tālr. 22328858

ISTABAS

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

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

Izīrēju vietu AQUA SPA telpā

MĀJAS

Ģimene pērk dzīvojamu māju
vai pusmāju Ogrē
par saprā gu cenu.
Mob.: 26386117
māju Ogrē! Var būt
remontējama, nojaucama
vai ļo labā stāvoklī. Zvaniet,
izska šu visus variantus,
kas būs tuvu centram!
Tālr. 29154401
Vēlos iegādā es
savrupmāju ar vismaz
3 istabām un ēr bām ezera,
upes vai ūdenskrātuves
krastā. Rīgas, Jelgavas un
Ogres rajonā nepiedāvāt.
Ir varian .
Tālr. 26815653
DZĪVOKĻI

2-ist. dzīvokli Ogrē.
Tālr. 29288423

ĪRĒ
nekustamais īpašums

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

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

IZĪRĒ

kosmetologam, masāžistam,
manikīram un pedikīram
ar savu klientūru.
Ir dušas kabīne, izlietne, kušete,
pedikīra krēsls, bioptrons,
manikīra galds.
Cena pēc vienošanās.
Ogrē, Skolas ielā 18.
Tālr. 29194691

MAINA
nekustamais īpašums

ZEME

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

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

nekustamais īpašums

CELTNIECĪBAS SASTATNES.
Tālr. 29106400
dzīvojamo pla bu
pensionārei pret palīdzību
saimniecībā (dārzniecībā).
Tālr. 26447506
ZEME

piedāvāju mazdārziņu
apstrādei (uz ilgu laiku).
Atrodas Ogresgalā.
Samaksu neprasu!
Tālr. 29715555
dārzu Lašupēs, Liliju ielā
(600 m2). Ir grodu aka.
Tālr. 29438196
DZĪVOKĻI

1-ist. dzīvokli Ogres centrā.
2-st. koka mājā (2.stāvā)
ar daļējām ēr bām, malkas
apkure. Daļēji mēbelēts.
Kosmē skais remonts.
Tālr. 27099262
1-ist. dzīvokli Ogres centrā
(uz ilgāku laiku).
Tālr. 25207760

PAKALPOJUMI
Bez maksas
izved metāllūžņus.
Tālr. 25227276

JAUNUMS!

Oriģināla dāvana –
labākās cenas.
Zemūdens masāža OGRĒ!
Pierakstīties pa tel.: 20 398 944
Adrese: Ogre, Skolas ielā 18, kab.6
Pirmā procedūra
Zemūdens masāža - 10.50 eur.
Ķermeņa ietīšana - 12.60 eur.
Zemūdens masāža
+ ķermeņa ietīšana - 21 eur.
Nākošās procedūras
Zemūdens masāža - 12 eur.
Ķermeņa ietīšana
- 14.40 eur.
Zemūdens masāža
+ ķermeņa ietīšana - 24 eur.

Kaleidoskops
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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
KRĀSOTĀJU DARBI.
Tālr. 29668891
Piegādāsim smil , gran ,
šķembas, melnzemi,
kūtsmēslus līdz 8 m3.
Tālr. 29221333, 29228906
Tīrām, restaurējam
dzeramā ūdens grodu akas.
Tālr. 22361910
SKURSTEŅU MŪRĒŠANA UN
REMONTS. KONSULTĀCIJAS
BEZ MAKSAS. Tālr. 27611588
Slīpē, lako, eļļo dēļu grīdas,
kāpnes. Tālr. 26433591
Piegādā smil s, melnzemi,
šķembas un citas berkravas
līdz 5m3. Tālr. 29827398

ЧЕРНОЗЁМ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
Тел. 29592073

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

Dziļurbumi ūdens apgādei.
Tālr. 26526049
Piegādā kūdru (brūno),
nomaļus, gran .
Tālr. 26352051
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 29668891

Gāzes balonu
apmaiņa.
Garan ja, piegāde.

Ātri vedam,
ilgi deg!

Tālr. 29515912

MOBILAIS GATERIS.
Tālr. 26547957
Dziļurbumi, aku urbšana,
sūkņu montāžas darbi un
pieslēgšana. Tālr. 29916710
ĀRSTNIECISKĀ
VINGROŠANA.
Tālr. 20030329
Piegādāju šķembas, gran ,
melnzemi, smil , oļus.
Tālr. 22339907
Pilna grāmatvedības
uzskaites apkalpošana
juridiskām un fiziskām
personām.
Tālr. 29273299
Veicu ābeļu zaru griešanu,
ir iespējama zaru izvešana,
griežu dzīvžogus.
Tālr. 26278788

Kopju meža jaunaudzes
lielos, mazos apjomos.
Cenas pēc vienošanās.
Tālr. 28701155
Santehnikas darbi, flīzēšana,
u.c. iekšējie darbi.
Tālr. 28702131
Pašizgāzējs līdz 8m3, 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
Izgatavo metāla
sētas vārtus un visa veida
metāla konstrukcijas.
Tālr. 25378868

DZIĻURBUMI.
Apkope.
Aprīkošana.
Skalošana.
Remonts.
Pieņemamas
cenas.

DZIĻURBUMI

Tālr. 26169943

AKU URBŠANA
to remonts
un aprīkošana

Установка систем
водоснабжения, отопления,
канализации.
Apkures, ūdens un
kanalizācijas sistēmas.
Tālr. 29592073

Rokam
un tīram akas

Вывоз мусора.
Чернозём, песок,
щебень.
Дёшево. Без выходных.
Тел. 28173949

Meistars ar lielu pieredzi
veic visa veida mūrēšanas
darbus, arī plītis, sildmūrus,
krāsnis, kamīnus –
kamīnkrāsnis, maizes krāsnis
utt. Tālr. 22008631

māju un dzīvokļu remonts
un kosmē skie iekšdarbi A-Z.
Eiroremonts. Reģipsis,
špaktelēšana, krāsošana,
grīdas, tapetes, lamināts
u.c. darbi. Labas cenas.
Tālr. 28833657
Dīķu rakšana.
Tālr. 25477497
Izgatavoju, piegādāju lauku
tualetes, malkas šķūnīšus,
bērnu rotaļu laukumus u.c.
pēc pasū juma.
www.margold.lv.
Tālr. 29135798
Veicu krūmu,
dzīvžogu apgriešanu.
Tālr. 29114208
Ser ficēta kosmē ķe piedāvā
sejas kopšanas procedūras.
Tālr. 29330409
Piegādāju šķembas, gran ,
melnzemi, smil , oļus,
kūtsmēslus līdz 4m3.
Tālr. 25922022
MŪRĒ, REMONTĒ KRĀSNIS,
PLĪTIS, SKURSTEŅUS UN VEIC
IEKŠDARBUS. Tālr. 26774833
MĒBEĻU, BŪVMATERIĀLU,
SADZĪVES TEHNIKAS
PĀRVADĀJUMI.
IR SAVI KRĀVĒJI.
PENSIONĀRIEM ATLAIDES.
Tālr. 20400300

AUTOEVAKUATORA
PAKALPOJUMI,
TRANSPORTĒŠANA,
NOGĀDE UZ JEBKURU
VIETU. LIELVĀRDE.
Tālr. 24970915

SANTEHNIKA.
ŪDENS, KANALIZĀCIJA.
APKURE.
METINĀŠANAS DARBI.
Tālr. 29374519
Ремонт домов и квартир.
Māju un dzīvokļu remonts.
Tālr. 29592073
Фасады, крыши, брусчатка,
заборы. Fasādes, jumti,
bruģēšana, žogi.
Tālr. 29592073
Песок, грант, щебень,
чернозём. Smiltis, grants,
šķembas, melnzeme.
Tālr. 29592073
LIETOTA SADZĪVES TEHNIKA
NO SKANDINĀVIJAS.
GARANTIJA.
REMONTS.
Tālr. 25541242, 29809442

MINIEKSKAVATORU
NOMA.
Tālr. 26148875
Gāzes apkures katlu
JUNKERS,
Viessmann,
Vaillant u.c.,
remonts/apkope.
Tālr. 29485403

Veicam visa veida
JUMTA DARBUS.
Jumta logi.
Materiālu sagāde.
Skārdnieka pakalpojumi.
Tālr. 26768000
E-pasts: dizabele@inbox.lv

REMONTĒ:
• veļas
un trauku
mašīnas;
• žāvētājus;
• elektriskās plītis;
• mikroviļņu krāsnis;
u.c.tehniku.
Tālr. 29181421
Santehnikas darbi,
radiatoru maiņa,
apkures sistēmas
montāža, apkures katlu
apsaite, ūdens vada un
kanalizācijas ierīkošana.
Tālr. 26144099

Visa veida
Jumta darbi.
Skārdnieka
pakalpojumi. Jumta papildelementu
izgatavošana. Materiālu sagāde/
piegāde. Udensnotekas, teknes.
Pieejamas visas krāsas un struktūras.
Tālr. 29254739

BRUĢĒŠANAS
PAKALPOJUMI.
Tālr. 20237707

САНТЕХНИКА.
ВОДА. КАНАЛИЗАЦИЯ.
ОТОПЛЕНИЕ.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 29374519
Ābeļu, citu augļkoku
zaru izzāģēšana, nozāģēšana,
sakņu izrakšana un
aizvešana. Izgatavojam,
uzstādām vīteņaugu, liānu,
krūmrožu dekora vos
atbalsta rāmjus, arkas,
pergolas.
Tālr. 27486845
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
Liekam bruģi no jauna
un labojam veco, uzstādām
ietvju un ceļu apmales,
nomainām bojātās.
Veidoju dažāda dizaina
kāpnes un pakāpienus,
apmūrēju arī nolietotas
kāpnes ar bruģakmeni.
Konsultācijas un tāme
uz vietas par brīvu!
Materiālu piegāde
no ražotājiem.
Tālr. 20513720, 28144026
Bez maksas izved
metāllūžņus, demontē
metālkonstrukcijas.
Tālr. 25227276

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

SIA “S plus”
• Kanalizācijas

un ūdens vadu pievadu
pievienošana centralizētajiem pilsētas tīkliem;

SAT TV
• Gāzapgādes tīklu izbūve.
PAKALPOJUMI.
(Viktors).
Cena pēc vienošanās.
Tālr. 26524598
• Telefons: 26148875
Tālr. 26444333
Tālr. 29158269
DARBA LAIKS : darbdienās no 9.00-12.00 13.00-17.00 (piektdienās līdz 16.30)
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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, 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

IZBRAUKUMA
TIRDZNIECĪBA

Sestdien, 28.aprīlī,
Tirgos jaunputnus.

Birzgalē ...... 9.40
Ķegumā ..... 10.00
Rembatē ... 10.20
Lielvārdē ... 10.30
Jumpravā ... 11.00
Lēdmanē .... 11.20
Madlienā .... 11.40

Ķeipenē ..... 11.50
Taurupē ... 12.10
Suntažos ... 12.40
Glāžšķūnī ... 13.00
Tīnūžos ....... 13.30
Ikšķilē ......... 13.40

Tālr. 26175909
Sestdien, 28.aprīlī,
z/s “Gračuļi” pārdos dažādu krāsu
jaunputnus (4-6 mēn.),
baltas un brūnas dējējvistas
(cena no 2.50 EUR), gaiļus.
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

Kaleidoskops

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

- rehabilitologs S.Seimane
M.Timofejevs
- radiologs (USG) A.Legzdiņš un N.Zdanovskis - kosmētiķis L.Lazdiņa
- obligāto veselības pārbaudi (OVP) un
- terapeits P.Rubīns
transportlīdzekļu vadītāju veselības pārbaudi
- urologs A.Ērglis, A.Laukmanis,
K.Ivanovs, E.Deine
- uztura speciālists B.Grīnberga
- optometrists Ņ.Riļejeva- Piskura
Valsts apmaksāti pakalpojumi pie:
- psihologs-psihoterapeits I.Rūtiņa
urologa un bērnu ķirurga.
- logopēds K. Zariņa un I.Bērtulsone
Sadarbojamies ar veselības
- fizikālās terapijas speciālists un masieris
apdrošināšanas kompānijām.
I.Stepiņa, Z.Griķe un I.Serafimoviča
Darbojas E.Gulbja laboratorija.
- fizioterapeits I.Viduža, K.Dvēselītis,

!!!
Medjugorjes kopiena
„Marijas gaisma” aicina
uz rekolekcijām šā gada
28.aprīlī no plkst. 10.00 –
21.00 ŠILOVĀ (LIETUVĀ).
Izbraukšana 28.aprīlī
plkst. 5.15 no Ogres.
Pieteik es pa tālr. 26334936
(Lilija)
OGRES BIŠKOPJU
VEIKALĀ „BITE”
Ogrē, Tīnūžu ielā 9,
Iespēja
iegādāties
labas kvalitātes biškopju inventāru –
ziedputekšņu uztvērējus, spietuves,
bišu barotavas, šķirdēļus, šķirsietus,
sejas aizsegus, stiepli, apkāres (peru
un medus), dūmkannas, medus
atvākojamās dakšiņas, katliņus,
cimdus, bišu pievilinātājus. Vaska
šūnas un bišu barību.
Veikals atvērts:
O,T,C,P 10.00 – 16.00
Sestdien 10.00 – 14.00
Slēgts – pirmdien un svētdien
Tālr. 26462032

DAŽĀDI
meklējam privātskolotāju
ķīmijas pamatu apguvei
8-9.klasei. Ogrē.
Tālr. 29494379
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
Frizieris – māceklis (iesācējs)
meklē klientus – modeļus
apgriešanai, veidošanai
BEZ MAKSAS. Pie klienta
mājās. Ļo labs piedāvājums
pensionāriem. Darba laiks:
otrdienas, ceturtdienas,
sestdienas, svētdienas.
Zvanīt uz tālruni.
23003721 (RUTA)
Nepieciešams privātskolotājs
angļu valodā.
Tālr. 26595761

Aprūpēšu vientuļu pensijas
vecuma cilvēku atlīdzībā
pret nekustamā īpašuma
mantošanas iespējām.
Atbals šu finansiāli,
godprā bu garantēju.
Tālr. 25289448
Izīrē darba vietu frizierei,
manikīrei, pedikīrei.
Izdevīgi noteikumi.
Tālr. 20551481, 28712806
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

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

MEKLĒ DARBU
meklēju darbu apkalpošanas
jomā, aprūpētājas, sētnieces.
Tālr. 26717189
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
traktorists (56 g.)
meklē darbu.Izska šu
visus piedāvājumus.
Tālr. 28734470
Vīrie s meklē sētnieka,
krāvēja, dežuranta – sarga,
palīgstrādnieka darbu.
Ir pieredze.
Tālr. 24820702
pensionārs meklē darbu.
Tālr. 29761764
sieviete (67) slimnieku
kopējas (ir pieredze)
vai mājsaimnieces darbu.
Tālr. 26232308
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
apkopējas vai virtuves
strādnieces.
Tālr. 28702131
ir visas kategorijas
(A, B, CE, DE), 95.kods,
bīstamo kravu ser fikāts,
čips. Vai darbu celtniecībā.
Liela pieredze celtniecībā,
iekšdarbos.
Var uz smagās mašīnas,
cisternas, autobusa
vai busiņa.
Tālr. 25969167

Tuvākie laikraksta
«Kaleidoskops»
iznākšanas
datumi
– 17.05., 31.05.,
14.06., 28.06.,
12.07., 26.07.

TAXI OGRE

00 –24
Tālr. 26557197
Tālr. 27801198
Tālr. 20226666

Abonē «OVV» 2018.gadam
un saņem kalendāru redakcijā!
! Cena paliek nemainīga !
KOMPLEKTA
NOSAUKUMS

«Ogres Vēstis Visiem»
bez pielikumiem
indekss – 3120

«Ogres Vēstis Visiem» +
Laimīgā Programma
indekss – 3121

ABONEMENTA
VEIDS

ABONĒŠANAS CENAS
1 mēn.

3 mēn.

6 mēn.

12 mēn.

EUR

EUR

EUR

EUR

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

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

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!

Kaleidoskops

Logi no 20 Eur.
Bez % kredīts.
Durvistev.lv.
Tālr. 29421666

KARJERS
PĀRDOD:

Vācu Brugmann profila logi

Vienmēr zemas cenas!

(iespējama piegāde)
Smilts – no 1.00 EUR/m3
Melnzeme
– no 3.00 EUR/m3
Dolomīta šķemba – no 5.00 EUR/m3
Ikšķile.
Tālr. 20430777.

Pacien em nevajag naivi domāt,
ka vēnu varikoze varētu pāriet pa no sevis
Jautājums no pacienta: “Man
ir varikozas vēnas. Uz operāciju
sadūšo es nevaru, jo, pirmkārt,
man vispār ir bailes no operācijām, otrkārt, man nav k daudz
naudas, lai par to samaksātu.
Nesen lasīju, ka cīņai ar varikozām vēnām var līdzēt kompresijas zeķes. Varbūt tad, ja es
iegādāšos kompresijas zeķes un
ar tām staigāšu, es varētu iz kt
bez operācijas?”
Atbild: Dr. Mauriņa vēnu klīnikas ķirurgs Dr. Med. Arnolds
Kadišs:
Protams, tāpēc, ka pacients neies pie ārsta, saslimšana pa no
sevis nepāries un neapstāsies,
bet gan turpinās progresēt –
veidosies nopietnākas, sarežģītākas formas, kurām raksturīgas
dažāda veida komplikācijas. Neārstējot varikozi, var parādī es
vēnu iekaisumi jeb trombozes
gan virspusējās, gan dziļās vēnās un ar laiku a s es pat
kāju tūskas un ādas izmaiņas,
un ļo ielaistās stadijās– trofiskas čūlas. Visbiežāk problēma
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veidojas em, kuriem ir sēdošs,
mazkus gs darbs, piemēram,
šoferiem, asinsvadu ķirurgiem.
Visam jāsākas ar to, ka cilvēkam
jābūt ieinteresētam savā veselībā. Ja viņam veselība nerūp,
tad mēs šim pacientam nekādā
veidā palīdzēt nevaram. Jo viss
jau sākas ar veselīgu dzīvesveidu. Un šeit ie lpst nesmēķēšana, pareiza ēšana, pie ekama
kus bu ak vitāte u.c. Un vēnu
ārstēšana ir veselīga dzīvesveida un pareizas a eksmes pret
savu veselību sastāvdaļa. To var
salīdzināt ar iešanu pie zobārsta
– daudzi cilvēki neārstē zobus
un pie stomatologa dodas vien
tad, kad zobs jau sācis sāpēt.
– Daudzi baidās nākt uz vēnu
operāciju, jo viņiem šķiet, ka
ne kai tās laikā, bet arī pēc
operācijas nāksies izjust sāpes.
Vai vēnu operācijas ir nepa kamas?
Joprojām nav izdomāta neviena tāda ārstēšana, kas būtu
pa kama, it īpaši operācija. Arī
mūsdienās, protams, ir dakteri,

kas veic vēnu operācijas sāpīgi.
Bet fak ski tai nevajadzētu tādai būt – pie pareizi izvēlētas,
kvalita vas ārstēšanas tehnoloģijas, un atsāpināšanas un
prasmīga tehniskā izpildījuma
pacientam varētu būt kai neliela diskomforta sajūta operācijas laikā. Vienīgi nepa kams
var izrādī es tas brīdis, kad
veic pašu atsāpināšanu pirms
operācijas, bet pacien atzīmē,
ka tā paras vairāk ir tāda kā
spīlējoša sajūta, nevis sāpes.
Arī, runājot par pēcoperācijas
periodu, pie pašreizējām tehnoloģijām pacien em sāpju prakski nav, un nekāda atsāpinošo
zāļu lietošana nav nepieciešama, ja nu vienīgi gadījumos, ja
bijusi jau ļo ielaista saslimšanas forma.
– Ir cilvēki, kas kādu iemeslu
dēļ nevar sadūšo es nākt uz
operāciju un mēģina problēmu
atrisināt ar kompresijas zeķu
palīdzību. Vai tas tā ir?
Kompresijas zeķes samazina
kāju tūsku, uzlabo dzīves kva-

5

Iespēja atbrīvoties
no pērnā gada lapām
Iestājoties pavasarim, iedzīvotāji aktīvi
uzsāk dārza darbus, līdz ar to piemājas
teritorijās veidojas pērnā gada lapu kalni.
Iedzīvotājiem ir iespēja, bez maksas,
pašiem nogādāt savas sagrābtās lapas
un zāli uz šķiroto atkritumu pieņemšanas
laukumiem Ogrē un Lielvārdē.
Lapas šķiroto atkritumu pieņemšanas
laukumos varēs nodot no 2018.gada
14.aprīļa līdz 19.maijam. Lapas
saviem spēkiem būs jāizber no maisiem
konteinerā, šajos maisos nedrīkst būt
sadzīves atkritumu piemaisījumi.
Šķiroto atkritumu pieņemšanas
laukuma Akmeņu iela 43B, OGRE
darba laiks:
Pr, Otr, Tr, Cet, Pk – no 10:00 līdz 19:00,
Se, Sv – no 10:00 līdz 16:00.
Šķiroto atkritumu pieņemšanas laukuma
Dravnieku iela 9c, LIELVĀRDE darba laiks:
Sv, Pr – brīvs,
Otr, Tr – no 10:00 līdz 14:00,
Cet – no 14:00 līdz 19:00,
Pk, Se – no 10:00 līdz 15:00.
Tāpat šajos laukumos iespējams bez maksas nodot nolietoto sadzīves
elektrotehniku, stikla burkas un pudeles, logu stiklu, papīra, kartona iepakojumu,
makulatūru, piena/sulas pakas, PET pudeles, dienas gaismas spuldzes, baterijas,
akumulatorus un metāla atkritumus utt.
Atgādinām, ka lapu izkraušanu laukumos iedzīvotājiem jāveic saviem
spēkiem un tikai noteiktajās vietās un noteiktajā laika periodā.
Lapas nedrīkst iepriekš atvest un atstāt!
Lapām nedrīkst būt citu sadzīves atkritumu piemaisījumi.
SIA „ĶILUPE”
Tālr. 65071222, 29104053

Kā pieteikt sludinājumu un cik tas maksā?
Zvani 65045514 vai 29356840,
raks
kaleidoskops@mansipasums.lv – un mēs atbildēsim.
litā , un ar to valkāšanu sūdzības nebūs k izteiktas. Bet saslimšana k un tā progresēs, un
šajā ziņā zeķes nelīdzēs, tāpēc
vēnu problēmas ir atbilstoši jārisina. Un, jo ātrāk to izdarīs, jo
labāks rezultāts sagaidāms.
Protams, ja pacientam ir varikoze vai citas ar vēnām sais tas problēmas, to risināšanai

jāizvēlas medicīnas iestādes,
kurām ir pieredze, atbilstošas
tehnoloģijas un zināšanas. It
sevišķi, ja ek lietotas vecākās
paaudzes tehnoloģijas, teiksim,
ķirurģiska ārstēšana bez sonogrāfa pielietošanas – tas var dot
vairāk problēmu nekā tad, ja
vispār nekas ar vēnām ne ktu
darīts.

Vēnu ārsta izbraukuma konsultācija Jūsu novadā
10. maijā Lielvārdē!

Annas Kauliņas ārstu praksē
Lielvārdē, Raiņa ielā 5,

VĒNU DIENA
Ceturtdien, 10.maijā, no plkst. 9.00 – 19.00
pieņems „DR. MAURIŅA VĒNU KLĪNIKAS”

ĶIRURGS, FLEBOLOGS
Dr. Med. ARNOLDS KADIŠS,
veicot pacien em sonogrāfisku kāju vēnu izmeklējumu,
konsultējot un iesakot ārstēšanas plānu.

Iepriekšēja pieteikšanās uz ārsta maksas konsultāciju
pa tālruņiem: 67 374747, 67315316.
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PĀRDOD

PĒRK

dažādi

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

LIELĀKĀ MALKAS IZVĒLE
OGRES RAJONĀ
(visa veida malka ar piegādi).
Tālr. 29277856
skaldītu malku ar piegādi.
Tālr. 29615129
SIA "Daugavas mežsaimnieks"
pārdod skaldītu malku
Aizkraukles, Jēkabpils,
Madonas, un Ogres rajonos.
Info:20039179
e-pasts: janis@daugavasms.lv
sausu malku maisos
(100 x 50).
Tālr. 29169382
Sausa, skaldīta malka!
Fasēta maisos. Piegāde!
Tālr. 26554946

svaigi zāģētus dēļus.
Tālr. 29685844
skaldītu malku - bērzs,
alksnis, apse. Piegāde.
Tālr. 26223788
skaldītu malku un sazāģētus
lapu koku un priedes
nomaļus. Piegāde.
Tālr. 25461711
sausi, slapji šāļi
un nomaļi malkai.
Tālr. 27113594
rupju šāļu malku
par izdevīgu cenu ar piegādi.
Sazāģēta pagalēs
vai 2 m gara.
Tālr. 29683462
skaldītu malku un sazāģētus
nomaļus (sausus).
Tālr. 26223788
skaldītu alkšņa
vai bērza malku.
Piegāde Ogrē un Ogres raj.
Tālr. 28747156
akvāriju (150 l) ar ziv ņām
un akvārija piederumiem.
Komplektā ar tumbu.
Tālr. 27401217
divvie go dīvānu – grāmata
pēc kapitālā remonta.
Cena Eur 70,00.
Tālr. 29828934, 26251466
кровать массажная Nuga
Best NM-5000 - 1200 €,
ботинки кожаные 39-40
размер (Италия) - 50 €.
Тел. 65044044, 20065857
sausu sienu ķīpās.
Tālr. 28797132.

PĀRDOD
BALTALKŠŅA,
OŠA MALKU (3m).

Tālr. 29267946

galdniecības darbagaldu,
20 l s kla pudeli vīna
darināšanai, dūralumīnija
izlietni, gāzes balonu
(sarkanais),
elektrisko apsildītāju.
Tālr. 28973699
4 mēn. jaunputnus,
pievedu uz mājām.
Tālr. 28920136
metālmateriāus
no noliktavas Ogrē. Caurules,
loksnes, sloksnes, leņķdzelži
u.c. Konstrukciju me nāšana.
Tālr. 26305483
kūtsmēslus ar piegādi pašizgāzējs.
Tālr. 29265358
KŪTSMĒSLUS ar vieglās
mašīnas piekabi.
1 tonna = 35 eiro.
Tālr. 29265358
zivju mazuļus dīķiem.
Bezmaksas piegāde.
Tālr. 20008741
elektrisko krēslu „Paradiso”
- lē . Motociklis em garie
ādas zābaki, ādas jaku
un ādas ves .
Tālr. 26514156
lietotus logus, dažāda izmēra
rūts – 2 eur, lietotas
mēbeles – 5 eur/gab.,
ledusskapi „Minsk” (12E,
lē ), veļas mazgājamo
mašīnu „Maļutka”. Dušas
kabīni (ar malku kurināma).
Tālr. 26514156
GARŠĪGUS KARTUPEĻUS
(„Laura”, „Vineta”,
„Mirabella”).
Tālr. 29411985
kartupeļus
(pār kai, stādīšanai).
Tālr. 29442396
lietotus rdzniecības
plauktus no s kla un
spoguļiem, lietotu
šujmašīnu (elektrisko),
elektrisko iekārtu vannas
masāžai, pārnēsājamos
telefonus 2gb., nelietotu
mini velo trenažieri.
Tālr. 26334919
Piedāvājam iegādā es
organisko kompostu,
kura sastāvā-satrūdējuši vistu
mēsli, kūdra, smalcinā salmi,
dolomitmil . Piegādājam
50 l maisos. Cena par maisu
ar piegādi 4,- EUR.
Tālr. 26175582
zāles pļāvēju „DINO 47”
STIGA (benzīns).
Tālr. 22848684
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

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

Audzētājs pārdod Premium klases
"Smaragd", "Boothi", "Brabant"
tūjas. Var nodrošināt ar piegādi
un iestādīšanu, kā arī ieaugšanas
garantija tiek dota. Darbojamies
pa visu Latviju. Slēdzam līgumus
ar apsaimniekotājiem, pašvaldībām,
uzņēmumiem, tirgotājiem.
Cena, sākot no 2,25eur! (atkarīga
no tūjas augstuma un šķirnes)
Atrodamies arī Ogrē.
Tūjas augstums 0.2-1.40m.
Tālr. 26452059
пластинки виниловые 80 шт. x 0,80 €, уроки
немецкого языка - 11 шт.
x 0,50 €, мотошлем новый
Keeway Motor, Max-617,
размер Е9 - 25 €, утюг
“Тефаль” (Франция) - 25 €
(в упаковке), утюг туриста 10 €, комплект постельного
белья - 25 €, комплект
постельного белья - 20 €,
ваза хрустальная, высота
28 см, в упаковке - 15 €,
ваза стеклянная цветочная
- 3 €, мобильные телефоны
- 2 шт. x 5 €, колонка
музыкальная Labtec Pulse
485 - 10 €.
Тел. 65044044, 20065857
metāla jumtus un
noteksistēmas no ražotāja.
Cena no 4.95 EUR/m2.
Tālr. 20211377
a/m „FIAT STILO” 2005.g.,
dīzelis, 1.9, variants. Ir TA.
Tālr. 29784946
а/м „FIAT STILO” 2005.г.,
дизель, 1.9, вариант.
Есть TО. Тел. 29784946
а/м „FIAT POLO” 2000.г.,
1.4 бензин. Есть TО.
Тел. 29784946

Piedāvāju 2003. gada Audi A6
2,5 tdi. Auto no Šveices 2009. gadā.
Latvijā viens īpašnieks.
Tehniskā apskate 2018.07.
Cena EUR 2300.
Bonusā ziemas riteņu komplekts
ar labām riepām. Ogre.
Tālr. 29208516

PĒRK
Nopirkšu vecus pulksteņus,
mehānismus, daļas.
Ragus, ilkņus pārstrādei.
Veclaicīgus sadzīves sīkumus.
Tālr. 29397535
100% Latvijas uzņēmums
"Cra wood" PĒRK MEŽA
ĪPAŠUMUS visā Latvijā,
cena no 1000-10000 Eur/ha.
Samaksa darījuma dienā.
Tālr. 26360308
SIA “Daugavas mežsaimnieks”
pērk cirsmas un meža
īpašumus Aizkraukles,
Jēkabpils, Madonas, un Ogres
rajonos.info:28640866
e-pasts: janis@daugavasms.lv

DĀRGI PĒRKU
Dzintara krelles,
kulonus u.c., gleznas,
porcelāna vāzes,
šķīvjus un figūras,
grāmatas, foto,
nozīmītes, papīra naudu,
ordeņus un monētas,
arī citas senlietas.

Tālr. 25928648

SIA Lauku Miesnieks

iepērk
mājlopus.

Augstas cenas.
Samaksa tūlītēja.
Svari.
Tālr. 20207132
Mežsaimniecības uzņēmums
PĒRK MEŽU,
var būt jaunaudzes, izcirtumi
un pieaudzis mežs.
Palīdzam nokārtot
visas formalitātes.
Apmaksa tūlītēja.
e-pasts:
mezssaimnieks@inbox.lv.
Tālr. 20167735

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

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

PĒRK
MEŽUS AR ZEMI.
VAR BŪT
AR APGRŪTINĀJUMIEM.

Tālr. 29433000

PĒRK
CIRSMAS,
MEŽU
ĪPAŠUMĀ.
Tālr. 29267946

PĒRK
SIA «AIBI»
IEPĒRK
liellopus, jaunlopus,
aitas, zirgus.

bērza papīrmalku ostā
Rīgā, Tvaika ielā 70
26590951

Augstas cenas.
Tūlītēja samaksa. Svari.

SIA „Skalavas” iepērk
mājlopus un

skujkoku un bērza
papīrmalku ostā
Zvejniekciemā,
Skultes iela 1
26442665

Samaksa tūlītēja.
Tālr. 29424426

Darba laiks ostās:
darba dienās 08:00 - 20:00
Samaksa 3-5 darba
dienu laikā

Tālr. 20238990

bioloģiski audzētus
jaunlopus.

Kaleidoskops
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PĒRK
vecu motociklu,
kā arī rezerves daļas
un dokumentus.
Tālr. 27802708
SIA "Hunland Bal cs"
iepērk gaļas šķirnes buļļus
līdz 300 kg.
Tālr. 20291677
Kolekcionārs nopirks
apgleznotas porcelāna vāzes,
šķīvjus un figūras, sudraba
izstrādājums un monētas.
Pēc nepieciešamības
izbraukšu pie Jums.
Bez maksas novērtēšu.
Ja izlemsiet pārdot tūlītēja samaksa.
Tālr. 29749236
nolietotu elektronisko
paratūru, vecās
mikroshēmas, elektroniskās
detaļas, kontaktus,
procesorus, ESM skaitļotājus.
Tālr. 25570715
riteņtraktorus, piekabes un
agregātus, jebkādā stāvoklī.
Tālr. 29683462
SIA Kalnkoks par augstām
cenām pērk meža īpašumus
un cirsmas visā Latvijas
teritorijā. Tālr. 27800573

DARBA PIEDĀVĀJUMI
PSRS, Cara naudu, dzintaru,
nozīmītes, porcelāna
figūriņas, pulksteņus jebkādā
stāvoklī ( Au rokas),
tau skas vāzes, šķīvjus,
traukus ar vācu simboliku,
automodelīšus 1:43, kara
un pirmskara fotogrāfijas.
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
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 «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

Uzņēmums vairumā iepērk
3m lapu koku malku,
+371 29363462,
aleksandrs@malkaspasaule.lv
briežu un aļņu ragus,
var būt lako , bojā .
Augsta samaksa.
Tālr. 26306049

DARBA
PIEDĀVĀJUMI
Darbs Vācijā gaļas
pārstrādes kombinātā.
Nodrošinam dzīvošanu
(66 eiro mēnesī).
Stundas likme 8.85.
Sīkāk pa telefonu.
ALMA M SIA,
reģ. nr. 40003543608,
lic. nr. 022/2017.
Tālr. 20227843
Meklējam čaklus strādniekus
darbam ar stādu pavairošanu
arī ravēšana un dārza
kopšana. Darbs Pārogrē,
samaksa regulāra.
Tālr. 29407075
vajadzīga dārza palīdze
(Pārogrē).
Tālr. 29170576
Meklējam
pārdevēju – konsultantu
ogu tirdzniecībā.
Konkurētspējīgs atalgojums,
sociālās garantijas,
patīkama darba atmosfēra.
Zvani 29633349 vai sūti CV
ogubodeogre@gmail.com

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

Pērk PAPĪRMALKU
un MALKU.
Tālr. 20211442
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LATVIJAS MEŽU FONDS

PĒRK
MEŽUS, CIRSMAS
UN ZEMI
VISĀ LATVIJĀ.

Tālr. 29711172

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

IEPAZĪŠANĀS
Vēlos iepazī es draudzībai (esmu atraitne). Būtu vēlams no
Ogres novada vai tās apkārtnes. Tālr. 26247642
vīrie s (43) neprecējies, bez bērniem, iepazīsies ar slaidu,
simpā sku sievie līdz 40 gadiem (nopietnām a ecībām).
Tālr. 29533375
Познакомлюсь с пенсионером до 65 лет.
Тел. 26717189 или SMS

Aicinām pieteikties darbiniekus
(formētājus, izgatavotājus)
plastikāta laivu un karoga
mastu ražotnē Madlienā.
Apmācība notiek ražotnē.
Tālr. 29282163

SIA ”Preiss Būve”
Meklē: STRĀDNIEKUS
ŽOGU MONTĀŽAI
ar B – kategoriju (obligāti),
kā priekšroka tiek uzskatīta
B E kategorija.
Tālrunis 67898777,
e-pasts birojs@preiss.lv
Uzņēmums, kas nodarbojas
ar žogu un vārtu montāžu,
meklē palīgstrādniekus
un montētājus. Vēlama
iepriekšēja darba pieredze
žogu un vārtu montāžā.
B kategorijas autovadītāja
apliecība tiks uzskatīta par
priekšrocību. Pieteikumus
sūtiet uz info@mvsp.lv.
SIA MVS Projekts,
reģ. nr. 40103900153.
Tālr. 26022169

DĀVINA
lietotu ledusskapi SNAIGE.
Tālr. 26334919

SIA „Ķilupe” (reģ. Nr. 40003399703) aicina darbā

KRAVAS TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪTĀJU.
Prasības: C un CE kategorijas autovadītāja apliecība ar 95.kodu.
Darbs uz konteinervedēja transportlīdzekļa ar piekabi. Jābūt
pieredzei. Darba vieta: Ogres novads un Rīga. Darbs darba dienās.
Lai pieteiktos darbā, lūdzam darba dienās no plkst. 8 – 17 pieteikties
personīgi - SIA „ĶILUPE” birojā Preses iela 2, Ogre vai sūtīt savu
CV ar norādi „Autovadītājs/-a” uz e-pastu: kilupe@gmail.com.
Tālr. uzziņai 65071222, 2910405.
Informācija par konkursa rezultātiem tiks sniegta tiem
pretendentiem, kuri būs saņēmuši uzaicinājumu uz pirmo atlases kārtu.

SIA «Graanul Pellets»
lielākā kokskaidu granulu ražotne Eiropā
aicina pievienoties savam kolektīvam

RAŽOŠANAS DARBINIEKUS:
Galvenie pienākumi:
• Ražošanas iekārtu darbības kontrole;
• Ražošanas iekārtu profilaktiskās apkopes;
• Visu iekārtu un aprīkojuma uzturēšana kārtībā;
• Piedalīšanās remontdarbos.
Prasības kandidātiem:
• Vēlme strādāt;
• Spēja strādāt komandā;
• Godīgums un augsta atbildības sajūta;
• Iepriekšējā pieredze nav obligāta, bet tiks uzskatīta par priekšrocību.
Uzņēmums piedāvā:
• Apmācības amata ietvaros;
• Stabilu un interesantu darbu starptautiskā uzņēmumā;
• Konkurētspējīgu un vienmēr laikā izmaksātu atalgojumu;
• Sociālās garantijas, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• Profesionālu un pieredzējušu kolēģu atbalstu.
Darba laiks: Darbs maiņās.
Darba vieta: Plānupes iela 34, Inčukalns, Inčukalna novads.
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu:
sandra.smiltniece@graanulinvest.comvai ienest personīgi kokskaidu
granulu ražotnē Plānupes ielā 34, Inčukalnā, līdz 2018. gada 05.maijam.
Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri iekļūs atlases otrajā kārtā!
Tiek aicināti atbildīgi darbinieki sezonas darbam augļkopības, lauksaimniecības uzņēmumā
no aprīļa mēneša. Vēlamas iemaņas dažādu lauksaimniecības augļkopības darbu
veikšanā, pamatdarbība ir saistīta ar krūmu apgriešanu, mulčēšanu, nezāļu ravēšanu un
trimmerēšanu (ar atbilstošu kursu apliecību), kā arī citiem dārza un saimniecības darbiem.
Darba vieta atrodas Lielvārdes pagastā, ar iespējamo dzīvošanu uz vietas darba laikā.
Darba periods līdz septembrim/oktobrim.
Samaksa uz rokām apm. 15.00-25.00 eur/dienā un vairāk no izdarīta.
Prasības:
Laba veselība, spēks, fiziska izturība, darba pieredze lauksaimniecībā un vēlme nopelnīt.
Предлагаем ответственным работникам сезонную работу в садово-плодовом
предприятии, начиная с апреля месяца. Желательно иметь навыки с садовыми
работами разного рода, а именно: обрезка кустов, мульчирование кустов, прополка
и триммеровка травы (с наличием необходимого удостоверения), а также другие
садовые и хозяйственные работы. Рабочее место находится в Лиелвардском районе,
с возможным проживанием во время рабочего времени. Продолжительность
предлагаемой работы до сентября/октября.
Оплата на руки от 15,00 - 25.00 евро/в день от выработки.
Необходимо: Хорошее физическое здоровье, сила и выносливость, опыт работы в
сельском хозяйстве, а также желание заработать.
Kontaktinformācija/Контактная информация:
Mob.tālr./Моб. тел.: 20122510, 25513751
e-mail: info@blueberryland.eu

MEDICĪNA
Informējam, ka SIA «Ogres rajona slimnīca» telpās paplašinājies
ĀRSTNIECISKĀS PĒDU APRŪPES kabinets.
Šobrīd iespējams saņemt valsts garantēto pēdu aprūpi cukura diabēta
pacientiem (nepieciešams ģimenes ārsta vai endokrinologa nosūtījums).
Paralēli iepriekš piedāvātajiem maksas pakalpojumiem piedāvājam īpašu
jaunumu - apavu dezinfekciju ierīcē ar sudraba elektrodiem un ozonu,
kas īpaši svarīgi pēdu sēnīšu un plantāro kārpu terapijas laikā.
Vienas dezinfekcijas epizodes cena 3 eiro, katrs nākamais apavu pāris 2 eiro, ja
apavu dezinfekciju veic pilnas pēdu aprūpes laikā - kopējā procedūras cena 25 eiro.
M.Saulītes Ārstnieciskās pēdu aprūpes kabinets atrodas
Ogrē, Slimnīcas ielā 2, 205.kab. • Mob.tel. 29412239

2018.gada 26.aprīlis

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

Kaleidoskops

REMONTĒJAM
• ledusskapjus
• automā skās

veļas mašīnas
Tālr. 26443400,
65044533, 29337693

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 profila 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

Kravu pārvadājumi
 Krāvēju pakalpojumi
 Pārcelšanās pakalpojumi
 Mēbeļu montāža, demontāža
āža
Piegāde no veikaliem pa Latviju
atviiju
 Pensionāriem atlaides
P
Tālrunis 20400300 lmt latums 1.8 m

Augstums
2.0 m

8

34)

# 8(8

Garums

4.9 m

2 tonnas

REMONTĒJU SADZĪVES
LEDUSSKAPJUS

VIEGLO AUTOMAŠĪNU
KONDICIONIERU UZPILDE 45 EUR!

Ikšķilē. Katru dienu
no 9.00 - 20.00
Tālr. 29540548,
29540548 29143556

ROTU REMONTS
Ogre, Brævæbas iela 38 (Pasta Ökas 1. stÄvÄ); tÄlr. 29 166 441

Jauna, nocenota
sadzīves tehnika
no Vācijas.
Garantija. Kredīts.

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

Sia ‘’ML PRO’’ pērk
cirsmas un aizaugušas
platības malkas
ieguvei.
Tālr. 29615129.

Ogre, Skolas iela 18.
Tālr. 29149315;
29593559
29593559; 65022177

MƜS ATVƜRƖMIES!!!






OGRĒ, BRĪVĪBAS IELĀ 22,
CENTRĀLĀS APTIEKAS ĒKĀ 2.STĀVĀ,
IEEJA NO ĒKAS SĀNA!
Mob. 26194583 • E-pasts: julstamp@inbox.lv
SIA „ĶILUPE” (reģ. Nr. 40003399703)
aicina darbā:

APKOPĒJU – SĒTNIECI

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

Laikrakstu
Veicam arŝ logu
montŅžas darbus.
var saņemt
arīTŅlr.
veikalos28839359

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)

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

Darba laiks: darba dienās no plkst. 5:00 līdz 9:00 (4 stundas) un
2 reizes mēnesī sestdienās (8 stundas, ģenerāltīrīšana). Minimālais
mēneša darba apjoms 100 stundas.
Darba vieta: Preses iela 2, Ogre.
Darba samaksa: 3,50 EUR/stundā pirms nodokļu nomaksas.
Darba pienākumi: Veikt biroja telpu un teritorijas tīrīšanu un
uzkopšanu saskaņā ar objekta uzkopšanas programmu; Pieteikt
nepieciešamo uzkopšanas līdzekļu un inventāra pasūtīšanu.
Lai pieteiktos darbā, lūdzam darba dienās no plkst. 8–17
pieteikties personīgi SIA „ĶILUPE” birojā - Preses iela 2, Ogre
(tālr. 65071222, 29104053) vai sūtīt savu CV ar norādi „Apkopēja”
uz e-pastu: kilupe@gmail.com
Informācija par konkursa rezultātiem tiks sniegta tiem pretendentiem,
kuri būs saņēmuši uzaicinājumu uz pirmo atlases kārtu.

Ir laiks pasniegt dƗvanas!

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

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”

www.ogresvestisvisiem.lv

PIESAKI SAVU REKLĀMU «KALEIDOSKOPĀ»: 65045514, 29356840, kaleidoskops@mansipasums.lv
PILATES VINGROJUMI

Laikraksta «Kaleidoskops» redakcija:

