Paredzēts lasīšanai elektroniski. Pavairošana un izplatīšana aizliegta!
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Ogres, Ikšķiles, Ķeguma,
Lielvārdes novadā, Salaspilī un citur

LOGI

Tikai augstākās kvalitātes zviedru granīts!

DURVIS

10 % - 20 %

PVC 6 kameru logiem
5 kameru cena

uzglabāšana

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

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

konsultācijas
Montāža
uzmērīšana aiļu apdare
lodžiju iestiklošana

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

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

SIA „AKMENS RAKSTI””

abonēšanas indekss – 3120,

AI

D ES VI

Tālr. 29545968 pieminekli1@inbox.lv
www.piemineklis.viss.lv

SA
M

Jauna veikala
atklāšana!!!

AT L

kopā ar «Laimīgo Programmu»
– 3121

Modra Bērziņa akmens apstrādes
es
darbnīca izgatavo:
•Granīta pieminekļus,
apmales, solus.
•Granīta izstrādājumus mājai
un dārzam.

21% PVN
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UZŅĒMUMS AR PIEREDZI
AUTO TIRDZNIECĪBĀ
IEPĒRK LIETOTAS
AUTOMAŠĪNAS.

=€
SAMAKSA UZREIZ!
Tālr. 29517885

€ 74.90

0

€ 899.9

€ 90.90

0

€ 489.9

0

€ 115.9

€ 89.90

Akcija spēkā līdz 31.07.2017.

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

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

PĀRDOD

nekustamais īpašums

nekustamais īpašums

kiosku Ogres rgū (18m2),
cena 199 Eur. Tālr. 29454187
ZEME

dārzu Lašupēs 607 m2.
Tālr.26155256
VAI MAINA zemi Ogresgala
pagastā (8 km no Ogres) pret
dzīvokli Ogrē. Tālr. 26829416
zemi apbūvei ainaviskā vietā
no 0,33 – 1,5 ha. Ceļi,
elektrība, artēziskā aka,
ūdensvads, Ideāla vieta
dīķim. Tālr. 29523053
zemi apbūvei Ikšķilē
(6300m2, 1km no stacijas,
blakus asfaltētai ielai).
Tālr. 29219657
zemi Glāzniekos 950m2,
3 fāžu elektrība.
Cena pēc vienošanās.
Tālr. 27835654 (Dzintars)
землю в Огресгалсском
районе, 8 км от Огре.
Есть подъездные пути,
есть возможность провести
электричество. Или МЕНЯЮ
на 1-комн. квартиру.
Тел. 26829416
MĀJAS

pārdod VAI MAINA
nepabeigtu jaunbūvi
Lielvārdē, A. Pumpura 10
pret mazu vienistabas
dzīvokli Rīgā ar ēr bām
vai malkas apkuri.
Tālr. 29748242
(Cena pēc vienošanās)
pusi mājas un zemi (350m2)
Ciemupē (blakus centram).
Orientējošā cena Eur 20000.
Iespējama vienošanās
par cenu.
Tālr. 27198296
DZĪVOKĻI

3-istabu dzīvokli Ogrē,
Mālkalnes prospektā
(3.stāvs). Tālr. 29140183
divus 3-ist. dzīvokļus Ezerē,
Saldus novadā. Iespējama arī
maiņa. Tālr. 26090669

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

DZĪVOKĻI

gaišu un siltu divistabu
dzīvokli Rīgā, Āgenskalna
priedēs. Trešais stāvs
piecsstāvu mājā, vidus
dzīvoklis, pla ba –
40,5 kvadrātmetri.
Dzīvoklis ir labā stāvoklī,
atbrīvots, ar visām ēr bām.
Kosmē sko remontu jaunie
saimnieki varēs veikt
pēc savas gaumes un
pa kas. Cena 46500 eiro.
Zvanīt: 286 20 126;
263 399 86, vai raks t:
e – pasts: oskars06@inbox.lv
Pārdod 2-istabu dzīvokli,
46,5m2, Ikškilē
Meliorātoru ielā 2,
visas ērttības 4 stāvs,
max komunālie 110 Eur mēn.
Vienošanās par cenu pie apskates.
Tālr. 25605949
GARĀŽAS

garāžu koopera vā „Zilie
kalni”. Tālr. 27102054

PĒRK
nekustamais īpašums

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

jauna ģimene vēlas pirkt
dzīvokli (Ogre, Ķegums,
Lielvārde, Tīnūži).
Tālr. 28461607
Nopirkšu 2 vai 3 istabu
dzīvokli Ogrē. Tālr. 29150476
2 istabu dzīvokli Ogrē.
Izska šu visus variantus.
Cena līdz 20 000,
var būt remontējams.
Tālr. 29336062
3-4 ist. dzīvokli Ogrē.
Tālr. 25661443

ĪRĒ
nekustamais īpašums

ģimene ar maziem bērniem
vēlās nopirkt VAI ĪRĒT
vasarnīcu Lašupēs.
Var bez ēr bām
vai sliktā stāvoklī.
Izska šu visus piedāvājumus.
Tālr. 29206777
DZĪVOKĻI

Inteliģenta sieviete vēlas īrēt
1-2 ist. dzīvokli Ogrē.
Tālr. 27183551
2-ist. dzīvokli Ogrē.
Kār ga ģimene, apmaksu
savlaicīgi garantējam.
Tālr. 29988684

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

Kaleidoskops
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DZĪVOKĻI

1-ist. dzīvokli Ogrē,
Lapu ielā, pēc eiroremonta.
Tālr. 29432237

IZĪRĒ
Bez atlīdzības iznomā
pļavas (7 ha) siena ieguvei
Ogres novada, Ķeguma pag.,
2 km no Glāžšķūņa.
Tālr. 26480669
TRANSPORTS

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

MAINA
nekustamais īpašums

DZĪVOKĻI

1 istabas dzīvokli 34m2 Ogrē,
Skolas ielā 10 pret
2 vai 3 istabu dzīvokli Ogrē
ar piemaksu!
Tālr. 29717862
maina 2-ist. dzīvokli
Birzgalē pret zemes gabalu
Ogres novadā
(vai pārdod, cena Eur 4000)
Tālr. 26224787
2 istabu dzīvokli 4. stāvā
Ogrē uz 3 istabu dzīvokli
1. stāvā Ogrē.
Tālr. 20054910

DAŽĀDI
Jūlija mēnesī sākusies
melleņu un gaileņu
iepirkšana – TOMĒ „Rutkos”.
Tālr. 28658293
Jauna ģimene palīdzēs
vientuļam pensionāram
pret tiesībām uz īpašumu
pie dabas.
Tālr. 24849607

STIKLA TARAS
PUNKTS
Ogrē, Brīvības ielā 1

VASARAS SEZONĀ
Strādā darbdienās
un sestdienās
no 7.30 – 12.30
Tālr. 28689011

DĀVINA
kaķēnus Ogrē.
Tālr. 27617802 (Tamāra)

IEPAZĪŠANĀS
nopietna, strādājoša sieviete
no Ogres (60 g., 1.64) gaidīs
nopietnu zvanu no sirsnīga
vīrieša atbilstoši manam
vecumam. Tālr. 29557700
(var būt no rajona,
kā arī no Rīgas).

PĒRK
деньги СССР и царские,
значки, часы в любом
состоянии (Au наручные),
фарфоровые статуэтки,
посуду с немецкой
эмблемой, старые
самовары на углях,
автомодельки 1:43, янтарь,
фотографии довоенные
и военногго времени и
другие интересные вещи.
Тел. 26528415
PSRS un Cara laika
naudu, nozīmītes,
pulksteņus jebkurā
stāvoklī (Au rokas),
porcelāna figūriņas, traukus
ar vācu emblēmu,
vecus patvārus uz oglēm,
auto modelīšus 1:43,
dzintaru, pirmskara un
kara laika fotogrāfijas
un citas interesantas lietas.
Tālr. 26528415
dzintara rotas.
Tālr. 26268079
nopirkšu vecus kabatas,
rokas pulksteņus,
mehānismus, daļas
pārstrādei. Tālr. 29397535
vecās mikroshēmas,
elektroniskās detaļas,
kontaktus, ESM mikroshēmu
plates, nolietotu speciālo
elektronisko aparatūru.
Tālr. 25570715
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
dzintara rotas, brošas, krelles.
Tālr. 29411776
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
"CRAFT WOOD" pērk visa
veida meža īpašumus
visā Latvijā, cena no 100010000 EUR/ha. Atjaunojam
taksācijas. Tālr. 26360308
SIA «LATVIJAS GAĻA»
Iepērk liellopus,
jaunlopus, zirgus.
Samaksa tūlītēja. Svari.
T: 28761515

PĒRK
CIRSMAS,
MEŽU
ĪPAŠUMĀ.
Tālr. 29267946

PAKALPOJUMI

Izgatavo virtuves iekārtas,
kupejas pa skapjus
un citas mēbeles.
Tālr. 26387314
VANNU RENOVĀCIJA
ar uzlejamā akrīla metodi.
Izturīgs, ekoloģisks materiāls.
Kalpošanas laiks 20 gadi.
Tālr. 24909755
Zemes frēzēšana nelielās
pla bās, dzīvžogu cirpšana,
koku zāģēšana.
Tālr. 25122377
Galdniecība pēc individuāla
Gasū juma izgatavo kāpnes,
virtuves, kupejas skapjus
u.c. mēbeles.
Tālr. 29685844
Dziļurbumu urbšana,
skalošana, aprīkošana.
Tālr. 29332872
Gaisa spraugu sil nāšana
ar TERMOPUTĀM.
Tālr. 28449484

Izgatavoju koka durvis.
Tālr. 29421666

ZIEMA
NĀKS!
Mūrē plītis,
krāsnis, siltummūrīšus!
Tālr. 29583587

PĒRK
100 % LATVIEŠU UZŅĒMUMS
PĒRK MEŽUS, ZEMI,
CIRSMAS. Tālr. 22003161
SIA “Daugavas mežsaimnieks”
pērk cirsmas un meža
īpašumus Aizkraukles,
Jēkabpils, Madonas, un Ogres
rajonos.info:28640866
e-pasts: janis@daugavasms.lv
SIA "Hunland Bal cs"
iepērk gaļas šķirnes buļļus
līdz 300 kg.
Tālr. 20291677
Z/s „Kumelītes” iepērk
par augstām cenām liellopus,
jaunlopus, piena teļus.
Iepērkam arī bioloģiski
audzētus lopus.
Bezmaksas transports
un samaksa tūlītēja!
Tālr. 22345435, 29488365

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

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
Piedāvājam ekskavatora
„Volvo” pakalpojumus.
Tālr. 29740002
PIEKABJU NOMA.
Tālr. 27509601
Piegādāsim smil , gran ,
šķembas, melnzemi,
kūtsmēslus līdz 8m3.
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
Kopju meža jaunaudzes
lielos, mazos apjomos.
Cenas pēc vienošanās.
Tālr. 28701155
Zāģējam bīstamos kokus,
vainagu veidošana pie ēkām,
pie vadiem, kapsētās.
Tālr. 27833107

MŪRĒ, REMONTĒ KRĀSNIS,
PLĪTIS, SKURSTEŅUS UN VEIC
IEKŠDARBUS. Tālr. 26774833
Roku dīķus un grāvjus.
Tālr. 25921561

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
И РЕМОНТНЫХ РАБОТ
В КВАРТИРАХ И ДОМАХ.
Тел. 29592073
MĒBEĻU, BŪVMATERIĀLU,
SADZĪVES TEHNIKAS
PĀRVADĀJUMI.
IR SAVI KRĀVĒJI.
PENSIONĀRIEM ATLAIDES.
Tālr. 20400300

Gāzes balonu
apmaiņa.
Garan ja, piegāde.

Ātri vedam,
ilgi deg!

Tālr. 29515912

MOBILAIS GATERIS.
Tālr. 26547957
TĪRĀM GRĀVJUS.
Tālr. 26733487
Dziļurbumi, aku urbšana,
sūkņu montāžas darbi un
pieslēgšana. Tālr. 29916710
AUTO VIRSBŪVJU REMONTS.
SLIEKŠŅU, GRĪDAS,
ARKU METINĀŠANA.
Tālr. 29456557
Zāģēju bīstamos kokus,
griežu ābelēm zarus, kopju
aizaugušus dārzus, pļauju zāli
ar trimmeri. Tālr. 26278788
Piedāvājam 15-tonnīga
autokrāna pakalpojumus.
Tālr. 29178786

DZIĻURBUMI
AKU URBŠANA
to remonts
un aprīkošana

Cena pēc vienošanās.
Tālr. 29158269

DZIĻURBUMI.
Apkope.
Чернозём, песок,
Aprīkošana.
щебень.
Skalošana.
Вывоз мусора.
Дёшево. Без выходных. Remonts.
Тел. 28272349
Pieņemamas
Meistars uz mājām.
cenas.
T. 25937712

Santehnikas darbi.
Tālr. 29409907

Мастер на дом.
Т. 25937712

KRĀVĒJU UN PĀRVADĀJUMU
PAKALPOJUMI.
Tālr. 29171702

Tālr. 26169943

Rokam
un tīram akas
(Viktors).
Tālr. 26524598

Jumta seguma
un noteksistēmas nomaiņa,
konstrukcijas izbūve,
materiālu sagāde.




28 88 88 96
Piegādā kūdru (brūno),
nomaļus, gran .
Tālr. 26352051

Bez maksas
izved metāllūžņus.
Tālr. 25227276
РАБОТЫ ПО СИСТЕМАМ
ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
КАНАЛИЗАЦИИ, БИО
И МЕЛИОРАЦИИ.
Тел. 29592073

УКЛАДКА БРУСЧАТКИ.
ФАСАДЫ. ЗАБОРЫ.
Тел. 29592073
ĀRSTNIECISKĀ
VINGROŠANA.
Tālr. 20030329
Piegādā smil s, melnzemi,
šķembas un citas berkravas
līdz 5m3. Tālr. 29827398
Pļauju zāli ar trimmeri,
griežu dzīvžogus, zāģēju
bīstamos kokus, zarus.
Tālr. 26278788
Pašizgāzējs līdz 8m3, grants,
melnzeme, oļi, sijāta smilts
piebēršanai un šķembas.
Tālr. 29574095
Izrokam ābeļu un citu koku
saknes, zāģējam, novācam
un aizvedam. Trimmerējam,
pļaujam zāli, apgriežam
krūmus. Izgatavojam pēc
izmēriem un uzstādām
vīteņrožu, vīteņaugu
dekora vos atbalsta rāmjus
un arkas. Tālr. 27486845
Kravu pārvadājumi ar busu.
Tālr. 27047046
KRAVAS PĀRVADĀJUMI AR
BUSU UN PIEKABI LĪDZ 2t.
Tālr. 27509601

Dziļurbumi aku urbšana,
sūkņu montāžas darbi
un pieslēgšana.
Tālr. 29916710
Piegādā: šķembas, smi ,
oļus, skalotu gran ,
melnzemi, kūtsmēslus
no 1 – 16 kub.m.
Tālr. 29359857
Piedāvājam kravas mašīnas
ar manipulatoru
pakalpojumus.
Tālr. 29178786

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

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

skursteņslauķa
pakalpojumi.
Ventilāciju
šahtu tīrīšana.
tālr. 27462204
(uģis)

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

Auto me nāšanas
pakalpojumi. Sagatavošana
tehniskajai apskatei.
Atrodos Ogresgalā.
Tālr. 26416707
Piedāvāju privātstundas
vijoļspēlē. Jebkuram
vecumam un līmenim.
Tālr. 26322988
Elektriķa pakalpojumi.
Visa veida
elektroinstalācijas darbi.
Tālr. 29242257
KRĀSOTĀJU DARBI.
Tālr. 29668891
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 29668891
Meistars
ar pieredzi.
Sīkie sadzīves
remontdarbi
mājās.

Tālr. 29266292

Radiatoru, dvieļu žāvētāju
maiņa, apkures sistēmas
montāža, apkures katlu apsaite,
ūdens vada un kanalizācijas
ierīkošana, santehnikas
un metināšanas darbi.
Tālr. 26144099
Uzņēmums bezmaksas
veic lauksaimniecības
zemju, melorācijas grāvju,
mežmalu attīrīšanu
no krūmiem un kokiem,
kā samaksu paturot
nozāģēto koksni.
Iepērkam šķeldojamo
materiālu.
Tālrunis: 29222182,
www.ekomezs.lv

Sniedzam kvalitatīvas juridiskas
konsultācijas un aizstāvam
un pārstāvam fiziskas un juridiskas
personas krimināllietās un
administratīvo pārkāpumu lietās
policijā, prokuratūrā un tiesās
Rīgā, Rīgas rajonā un Ogres novadā.
Tālr. 25449983

LIETOTA SADZĪVES TEHNIKA
NO SKANDINĀVIJAS.
GARANTIJA 1 GADS.
REMONTS.
Tālr. 65024050,
25541242, 29809442

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

25937712

SIA “S plus”
• Kanalizācijas

un ūdens vadu pievadu
pievienošana centralizētajiem pilsētas tīkliem;

• Gāzapgādes tīklu izbūve.
• Telefons: 26148875

DARBA LAIKS : darbdienās no 9.00-12.00 13.00-17.00 (piektdienās līdz 16.30)

4

16)

8
# 14(

DARBA
PIEDĀVĀJUMI

MEKLĒ
DARBU
meklēju darbu - slimnieku
kopējas (ir pieredze),
mājsaimnieces.
Vajadzīga dzīvesvieta.
Tālr. 28773070

Sia “Vaives” aicina darbā

DARBINIEKUS (-CES)
KOKSNES
ŠĶIROŠANAS
IECIRKNĪ.

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

Darbs maiņās 8.00 - 20.00
Piedāvājam:
Darbu stabilā uzņēmumā.
Laicīgi samaksātu algu
un sociālās garantijas.
Interesentus lūgums zvanīt
pa tālr. 20225388
darba dienās no 8. 00-17. 00
Ķegums, Celtnieku 1g

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

SIA “HC Betons”
aicina darbā
BETONA MIKSERA/
SŪKŅA VADĪTĀJUS
ar C kategoriju un
95.kodu.
Bruto alga 800.00 Eur,
sociālās garantijas.

Vīrie s (41) meklē papildus
vai palīgdarbus uz pusslodzi
no rī em. Vēlams tuvāk
Ciemupei!
Tālr. 26960007
meklēju darbu: sieviete
(46g.) apzaļumotājs vai arī
trimerētājs. Ir esības
un pieredze.
Tālr. 22077308
pensionēts virpotājs –
me nātājs meklē darbu
uz nepilnu slodzi. Izska šu
visus piedāvājumus.
Tālr. 29761764
Vientuļa pensionāre meklē
darba vietu lauku sētā
ar dzīvošanu uz vietas.
Tālr. 29929483

SIA “HC Betons”
приглашает на работу
ВОДИТЕЛЕЙ
БЕТОННОГО
МИКСЕРА/НАСОСА
с категорией С и 95 кодом.
Зарплата брутто
800.00 Eur,
социальные гарантии.
CV sūtīt/Ждём CV
на э-почту: hcb@hcb.lv.
Tālr./Тел. 29421895;
29122424

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

CINKOTS
PĪTAIS
ŽOGA SIETS
www.zogotava.lv
Tālr. 25540900

Kaleidoskops
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Sieta augstums pēc izvēles.
Acs izmēri no 10x10
līdz pat 100x100 mm.
Cietā stieple
no 1,4 līdz 3,0 mm.
Iespējama piegāde.

DAŽĀDI
Vīrie s meklē sētnieka,
krāvēja, palīgstrādnieka
darbu. Tālr. 22380075

Sludinājums
šajā rubrik
rubrikā
ā
TIKAI 1 €
(EUR)

KARJERS
PĀRDOD:

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

Abonē «OVV»

PĀRDOD

arī

Pagarinātāju 3F.
VIRPU KOKAM.

2017.GADAM!

KOMPLEKTA
NOSAUKUMS

ABONEMENTA
VEIDS

ABONĒŠANAS CENAS
1 mēn.
EUR

PLAZMAS
GRIEŠANAS IEKĀRTU.

«Ogres Vēstis Visiem»
bez pielikumiem
indekss – 3120

LEŅĶU GRIEZĒJU.
GĀZES GRIEZĒJU.
METINĀMO
APARĀTU.
Tālr. 25605848

Tuvākie laikraksta
«Kaleidoskops»
iznākšanas datumi
– 17.08., 31.08.

«Ogres Vēstis Visiem» +
Laimīgā Programma
indekss – 3121

3 mēn. 6 mēn.
EUR

EUR

12 mēn.
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
• Abonēšanas centra “Diena” mājaslapā www.abone.lv, vai pa
ACD tālr. 67701017, abone@abone.lv no plkst. 8.30 – 17.00

Kaleidoskops

Hemoroīdi – pusei Eiropas iedzīvotāju.
Vai arī tu esi viens no viņiem?
Uzreiz jāteic, ka atbildi uz šo
jautājumu var sniegt vienīgi ārsts.
Nav tādu nepārprotamu kritēriju,
kas ļautu cilvēkam pašam noteikt
sev šo diagnozi, tāpēc jebkurš
diskomforts, kas sais tas ar anālās atveres apvidu, ir pamats, lai
apmeklētu ārstu. Uz jautājumiem
atbild medicīnas zinātņu doktors,
docents, ķirurgs koloproktologs
Aigars Mar nsons
Kas īs ir hemoroīdi?
Pastāv dažādas definīcijas,
bet mūsdienīgā traktējumā tas
ir palielināts asinsvadu pinums
ap taisno zarnu. Šāds pinums ir
visiem cilvēkiem, to veido galvenokārt maza izmēra vēnas un arī
nelielas artērijas. Tam ir noteikta
funkcija – blīves funkcija. Ja taisnās zarnas slēdzējmuskuli var nosacī salīdzināt ar ūdens krānu,
tad asinsvadu pinums ir kā blīve,
kas nodrošina, ka ūdens nepil no
aizgrieztā krāna. Diemžēl pē jumi liecina, ka apmēram pusei ES
iedzīvotāju un aptuveni katram
trešajam amerikānim šis pinums
ir palielināts.
Kādi faktori izraisa hemoroīdus?
Te darbojas vesels faktoru kopums. Biežākie hemoroīdu izraisītāji ir ilgstoša sēdēšana, aizcietējumi, mazkus gs dzīvesveids,
asi ēdieni, pārēšanās, alkohols,
smagumu celšana fiziskā darbā
vai sporta zālē, arī grūtniecība
un dzemdības var veicināt hemoroīdu veidošanos. Varētu sastādīt garu garo sarakstu ar šiem
faktoriem, bet tam nebūtu lielas
konstruk vas jēgas. Tas nav kā,
piemēram, gadījumā ar smēķē-
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šanu, kad iespējams aprēķināt,
par cik procen em, to atmetot,
samazināsies infarkta vai plaušu
vēža risks.
Lai nepieļautu hemoroīdu
veidošanos, mūsdienu cilvēkam
nāktos atmest k daudz dažādu
lietu, ka tas, dzīvojot mūsdienu
apstākļos, nemaz nebūtu reāli.
Kādas ir hemoroīdu pazīmes?
Pirms par tām stāstu, gribu
uzsvērt: cilvēks pats šīs pazīmes
nevar adekvā izvērtēt. Princips
ir ļo vienkāršs – ja anālās atveres apvidū ir jūtams kaut kāds
diskomforts, ir jāiet pie ārsta. Ja
pēc vēdera izejas uz tualetes papīra vai izkārnījumiem ir asinis,
tad pie ārsta jādodas steidzami.
Hemoroīdiem ir vairākas stadijas.
Sākumā ir neliels vēnu paplašinājums taisnās zarnas iekšpusē
vai ārpusē, vēlāk tas kļūst lielāks,
atsevišķi hemoroidālie mezgli pēc
vēdera izejas var parādī es ārpusē un reizēm ievelkas atpakaļ
paši, bet reizēm jāiebīda atpakaļ
mehāniski, vēlāk e jau karājas
ārā un beigās ir izveidojies liels
konglomerāts, kas pastāvīgi ir ārā
no anālās atveres. Cilvēks jūt diskomfortu, bet aizcietējumu gadījumā hemoroidālie mezgli spiež,
ek traumē , asiņo, reizēm arī
iekaist.
Šīs pazīmes šķiet diezgan
skaidras un piskas. Vai aiz hemoroīdu maskas var slēp es kādas citas slimības?
Jā, un viena no tām ir vēzis.
Ir gadījies, ka sievietei pēc bērna
piedzimšanas parādās šķietami
hemoroīdu simptomi un māte
saka: „Jā, e noteik ir hemoro-

īdi, man arī tādi bija, nav par ko
uztrauk es.” Meita neiet pie ārsta, bet, kad beidzot atrod tam laiku, izrādās, ka tur ir vēzis ar metastāzēm un vairs nav iespējams
operēt. Tādi gadījumi nav pārāk
bieži, taču spilg paliek atmiņā...
Var arī gadī es, ka hemoroīdi un
audzēji kombinējas. Jebkurā gadījumā nepieciešama profesionāla
medicīniska diagnos ka.
Kādēļ tā? Vai tur vainojami
aizspriedumi pret šo medicīnas
nozari?
Reizēm tas ir informācijas un
izpratnes trūkums, reizēm arī
dažādi maldīgi priekšsta . Lāzermedicīnas klīnikā mūsu mērķis
ir šos aizspriedumus kliedēt, padarīt diagnos ku un ārstēšanu
pacien em pieejamu, maksimāli
komfortablu, varam solīt diskrētu
un delikātu a eksmi. Inteliģen ,
atbildīgi un labi informē paciennāk pārbaudī es, klīdz rodas
pirmās sūdzības, piemēram, par
niezi, diskomfortu vai svešķermeņa sajūtu anālās atveres apvidū.
Kāda ārstēšana ir iespējama un vai tā katrā ziņā ir
operācija?
Atšķirībā no audzējiem hemoroīdi ir jāoperē tad, kad e
traucē, nevis tad, kad tos atrod.
Daudzos gadījumos iespējama
konserva va terapija (aiz svētriņa
sizmetam). Galvenais, lai diagnoze būtu pierādīta. Dažkārt pie ek
iespēju robežās sakārtot savu dzīvesveidu, režīmu un diētu, kļūt
kus gākam – un simptomi pāriet.
Iesakām ievērot vispārējos veselīga uztura principus – ēst augļus
un dārzeņus, uzņemt šķiedrvielas,
dzert pie ekami daudz ūdens u.c.
Svarīgi ir panākt, lai nebūtu aizcietējumu. Nevajag aizrau es ar
asiem ēdieniem un alkoholu, jo
tā ietekmē paplašinās asinsvadi,

arī e, kas veido hemoroīdus, tādēļ pēc alkohola lietošanas mēdz
būt slimības paasinājumi. Cenšamies pacientam visu izskaidrot,
izvērtēt viņa konkrēto situāciju
un pēc iespējas iz kt bez kategoriskiem aizliegumiem. Piemēram,
braukšana ar velosipēdu vai nodarbības uz velotrenažiera nav
īpaši vēlamas, jo tās sais tas ar
sēdēšanu, bet dažs labs pacients
bez sava iemīļotā divriteņa varbūt ju sies sliktāk, nekā ciešot no
hemoroīdiem. Mūsu uzdevums ir
palīdzēt pacientam tā, lai viņš var
saglabāt savu dzīves kvalitā .
Kādas metodes lietojat, ja
konserva va ārstēšana nav iespējama?
Tā var būt manipula vā ārstēšana, kas ir mazinvazīva, pacientam labi panesama, mazsāpīga
un ar iespējami ātru rezultātu,
vai arī ķirurģiskās operācijas, kuras prasa ilgāku laiku, bet kam
šodien, protams, arī ir tendence
uz mazāku sāpīgumu un ātrāku
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rehabilitāciju. Pirmajā gadījumā
anestēzija ir lokāla – ar injekcijām, aerosoliem vai gēliem, kas
satur lidokaīnu vai citas atsāpinošas vielas u.c., otrajā gadījumā
ir vajadzīga nopietnāka atsāpināšana, kas nere prasa arī anesteziologa klātbūtni, ir arī zināms
pēcoperācijas periods un darba
nespēja.
Latvijā pieejama lielākā daļa
hemoroīdu ārstēšanas metožu,
ko izmanto pasaulē: gumijas ligatūras, doplerkontrolētā liģēšana,
skleroterapija, infrasarkano staru
koagulācija. Lāzremedicīnas klīnika ir pirmā Austrumeiropā, kur
ek lietotas mūsdienīgās lāzertehnoloģijas hemoroidālās slimības ārstēšanai.
Ir arī gadījumi, kad vajadzīga
klasiska operācija. Mūsu uzdevums ir piedāvāt cilvēkam visus
iespējamos risinājumus, kā panākt, lai palielinātais asinsvadu
pinums normalizētos, nostātos
savā vietā un vairs netraucētu.

Ogres Veselības centrā
Ogrē, Mālkalnes prospektā 3

PROKTOLOGA PIEŅEMŠANA
Otrdien, 8.augustā
no plkst. 8.00 – 18.00
pieņems „LĀZERMEDICĪNAS KLĪNIKAS”

ķirurgs, proktologs
DR. Med. AIGARS MARTINSONS.
Iepriekšēja pieteikšanās uz ārsta maksas konsultāciju
pa tālruņiem: 67374747, 67315316, 67610217.
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PĀRDOD

PĒRK

dažādi

skaidu briketes
un granulas Kaibalā.
Tālr. 29515912

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

Pārdod granulas 6-8 mm
briketes bērzs, skujkoks,
lapkoks. Tālr. 29933628
skaldītu malku ar piegādi.
Tālr. 29615129
sausu malku maisos,
kā arī lētāku.
Tālr. 29169382
skaldītu malku Ogrē
un Ogres novadā.
Tālr. 28747156
labas kvalitātes skaldītu
alkšņa un bērza malku.
Tālr. 29470850
SIA "Daugavas mežsaimnieks"
pārdod skaldītu malku
Aizkraukles, Jēkabpils,
Madonas, un Ogres rajonos.
Info:20039179
e-pasts: janis@daugavasms.lv
visa veida malku. Bezmaksas
piegāde 30 km ap Ogri.
Tālr. 25922022
skaldītu malku un sazāģētus
nomaļus. Piegāde.
Tālr. 25461711
svaigi zāģētus dēļus.
Tālr. 29685844
Sia’’Mežvedis’’ piedāvā ļo
kvalita vu skaldītu malku
pēc jūsu vajadzīgā izmēra
(25-60 cm) , ar piegādi –
alksnis, bērzs, osis, apse,
ozols, kā arī skujkoks.
Cena, sākot no 22eur m3.
Atrodamies Daugmalē.
Piegāde – Daugmale, Ķekava,
Dzērumi, Plakanciems,
Baldone, Salaspils, Ikšķile,
Ogre, Ciemupe, Ķegums,
Lielvārde – iekļauta cenā,
ja pasūta pilnu kravu
7,5 m3 berkubus.
Sīkāk pa telefonu – zvaniet,
vienosimies, sarunāsim!
Tālr. 26324026

Pārdod
sausus bruses dēļus.
Tālr. 29169382
sausus bērzu klucīšus
maisos (grilam).
Tālr. 29277856

Nomaļu bērzu malku.
Materiālus celtniecībai un
galdniecībai. Tālr. 26162281

PĀRDOD
BALTALKŠŅA,
OŠA MALKU (3m).

Tālr. 29267946

sivēnus. Tālr. 29558598
kūtsmēslus. Piegāde
ar traktoru. Lielvārdē.
Tālr. 29460213
metāla jumtus un
noteksistēmas no ražotāja.
Cena no 4.55 EUR/m2.
Tālr. 28653076
dīvānu (divvie gs, apvilkts
ar jaunu drānu, „grāmata”).
Cena Eur 70,00.
Tālr. 29828934, 26251466
par simbolisku samaksu
pārdod lietotus sadzīves
priekšmetus labā stāvoklī –
gāzes plī un oriģinālo
japāņu TV (Toshiba).
Tālr. 29140183
кровать массажная
(Nuga Best) NM-5000 1300 €; ковёр для
оздоровления простаты,
новый (Nuga Best) - 300 €.
Тел. 65044044, 20065857
jaunos kartupeļus.
Tālr. 29151022
jum ņu durvīm 70 Eur.
Tālr. 26847347
karūsu mazuļus.
Tālr. 29456557
zivju mazuļus dīķiem.
Tālr. 20008741
шифер, триммер, насос.
Тел. 28847887
darba galdu
ar instrumen em, sūkni,
zēmeri, kompresoru,
kabeli 4 x 2,5, fleksi, šmirgeli,
elektrostaciju.
Tālr. 25605848
jaunu (nelietotu)
zāles pļāvēju benzīna
„Husqvarna AB”, SE-561 82
(Sweden), griešanas platums
– 53 cm. Cena Eur 250.
Tālr. 29357481
lietotas mēbeles:
koka pusdienu galdu
ar četriem krēsliem
Eur 45,00; divdurvju skapi
pelēkā krāsā Eur 35,00;
dīvānu (izvelkams) –
Eur 40,00;
Zvanīt pa tālr. 29494301
mazlietotu izvelkamo
dīvānu; lietotu, ie lpīgu,
gaišu vitrīnsekciju; 50-gadu
ozolkoka drēbju skapi.
Tālr. 29140183
dažādas flīzes,
dažādas saimniecībai
vajadzīgas lietas.
Tālr. 29488815
7 bioloģiski audzētas
slaucamas govis. Pārdodas
visas kopā. Speciāli izlasītas
pienīgākās go ņas priekš
laba ganāmpulka IR PĀRRAUDZĪBA. Kū stāv
piesietas, bet ganībās - brīvi.
Īpašumā varēsiet iegūt, sākot
ar jūliju. Atrodas Sēlijā.
Par visām kopā 4300 eur,
cena nav apspriežama.
Sīkāk zvanot vai sms.
Tālr. 26635044

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.
t7JTBWFJEBWJFHMPBVUPNBÝǟOǋN
t1JFHǋEǋKBNSF[FSWFTEBǦBT
MǟE[LMJFOUBOPSǋEǟUBJWJFUBJ
WBJBVUPEBSCOǟDBJ
%BSCBMBJLTEBSCBEJFOǋT
no 8-00 līdz 18-00.
XXXNBJOBSLMWtJOGP!NBJOBSLMW
tālr. 27 12 99 79
metālmateriālus
no noliktavas Ogrē.
Caurules, loksnes, sloksnes,
leņķdzelži u.c. Dažādu
konstrukciju me nāšana.
Tālr. 26305483
котёл отопления (водяной),
размер 52x50x108.
Изготовлен из стали - 4 мм.
Тел. 29784946
apkures katlu (malkas)
ar reģenerāciju, laba
stāvoklī. Jauda - 45kw,
spējīgs apkurināt ap 300 m.
Taisīts pēc specpasū juma.
Izmērs 100 reiz 110 cm.
Smalkāk pa telefonu.
Tālr. 29256904
ковёр немецкий 250x170 20 €, колонка музыкальная 10 €, мотошлем новый
KEEWAY Motor - 30 €,
часы электронные - 10 €,
весы электронные - 10
€, электроплитка - 5 €,
очиститель воздуха - 10 €,
электробритвы 2 шт. по 5 €.
Тел. 65044044, 20065857
a/m „FORD MONDEO”
(1997.gada, 1.8.) rezerves
daļas. Divas koka gultas
(vienvie gas) ar matračiem –
lē . Tālr. 28661292 (Ikšķilē)
a/m „RENAULT” (2003.g.,
nodokļi nomaksā ,
TA līdz 2017.gada oktobrim,
ziemas un vasaras riepas,
mašīna ideālā stāvoklī,
visa elektronika darbojas).
Tālr. 26116445 (Juris)
a/m „VW Passat” (sedans,
1991.g., labā tehn. stāvoklī,
benzīns, 1.8, melna); briežu
dārzam žogu (lē ),
metāla stabus 2,50 m –
3,00 m; degvielas bākas
200 l un 500 l; degvielas
kannas; alumīnija muca –
250 l; telefona signalizācijas
kapara vadi 2x500 m.; kapara
kurināmā duša.
Tālr. 26514156

a/m „OPEL ZAFIRA”,
2002.g.nov., benzīns, 1.8.,
7 vietas, rudzu puķu krāsā.
Gads Latvijā. Pretrūsas
apstrāde „Crown”, silta,
ekonomiska, teicamā
kār bā. Ir TA un piekabes
āķis, reliņi, jauns AK. Cena
Eur 2300 + ziemas riepas.
Tālr. 26815653
automašīnu Renault Megane
1,6 benzīns vai maina
pret Golf dīzeli.
Tālr. 29463065
sausu, skaldītu malku.
Tālr. 28980779
Pārdod kaltētus oša
un priedes dēļus
galdniecībām.
Sīkāk pa tālr.
28294779

PĒRK

PĒRK
skujkoku, lapkoku,
meža īpašumus
ar zemi.
Par augstām cenām.

Tālr. 26052140

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

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

PĒRK

PĒRK
MEŽUS AR ZEMI.
VAR BŪT
AR APGRŪTINĀJUMIEM.

bērza papīrmalku ostā
Rīgā, Tvaika ielā 70
26590951

Tālr. 29433000

skujkoku un bērza
papīrmalku ostā
Zvejniekciemā,
Skultes iela 1
26442665

IGAUNIJAS UZŅĒMUMS
“REINPAUL”

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

IEPĒRK ŠĶELDU
UN ŠĶELDOJAMO
MATERIĀLU
(ZARUS, ŠĀĻUS, MALKU)
TĀLR. 28665585

Latviešu lauksaimniecības
uzņēmums pērk zemes platības
ar apaugumu un nezāģētu mežu ar vai bez ēkām, bez platības
ierobežojuma.
Tālr. 27134387

Pērk priedes, egles zāģbaļķus,
sīkbaļķus, bērza finierklučus,
taru, papīrmalku, malku.
Apmaksa tūlītēja.
Tālr. 29152469

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 (Jānis)

Kaleidoskops
PĒRK

KOLEKCIONĀRS PĒRK:
monētas, banknotes, gleznas,
porcelāna figūras, vāzes, sienas
šķīvjus, nozīmītes, ordeņus,
dzintaru.

Tālr. 20353659
SIA «AIBI» IEPĒRK

liellopus, jaunlopus,
aitas, zirgus.
PĒRK ARĪ GAĻAS ŠĶIRNES
JAUNLOPUS EKSPORTAM
PIEMAKSA
PAR BIOLOĢISKIEM LOPIEM
LABAS CENAS.SAMAKSA TŪLĪTĒJA.SVARI.
TĀLR. 26142514, 20238990

SIA „Skalavas” iepērk
mājlopus un

bioloģiski audzētus
jaunlopus.
Samaksa tūlītēja.
Tālr. 29424426

Pērk cirsmas, mežus
īpašumā, zāģbaļķus.
Ātri un profesionāli
izska sim visus
piedāvājumus.
Samaksa tūlītēja.
Tālr. 29442253

LATVIJAS MEŽU FONDS

PĒRK
MEŽUS, CIRSMAS
UN ZEMI
VISĀ LATVIJĀ.

Tālr. 29711172
Pērk mežā pie ceļa:
Bērza papīrmalku 26 EUR/m3,
alkšņa malku 20 EUR/m3,
kā arī skujkoku zāģbaļķus,
bērza finierklučus,
skujkoka papīrmalku.
Tālr. 29152469
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DARBA PIEDĀVĀJUMI
Nelielā ziedu saimniecībā
Pārogrē vajadzīga palīdze.
Ravēt, lais t, griezt.
Tālr. 29170576
vajadzīgs traktorists
(MTZ -82) un ekskavatorists.
Tālr. 29160850
Meklējam aukli meitenei
(6 gadi), lai izvadātu pēc
bērnudārza uz pulciņiem.
Tālr. 28298939
A/krāna vadītājam.
Tālr. 29160850, 65053034
Meklējam mīļu, jauku,
ak vu auklī 1,10 gadu
vecam puisī m Ikšķilē.
Sākot ar 28. augustu.
Tālr. 29644862
nepieciešami mežstrādnieki
agrotehniskiem kopšanas
darbiem (Jumpravas
pagastā). 1ha/70-100 eur.
Tālr. 29330397
LLU Zemkopības institūts Skrīveros
piedāvā darbu AGRONOMAM.
Prasības kandidātam:
1) atbilstoša augstākā izglītība,
2) B kategorijas auto vadītāja apliecība
Motivētu pieteikumu un CV
sūtīt e-pastā: szc@inbox.lv
līdz š.g. 7.augustam
Tālrunis : 26017777
(Reģ. nr. 90000041898)

Aicinām darbā NAMDARUS
un GALDNIEKUS.
Darbs koka karkasa māju
ražotnē.
Ražotne atrodas Lielvārdē.
Prasības:
• Prast lasīt rasējumus.
• Spēja strādāt komandā, kā arī
patstāvīgi organizēt savu darbu.
• Darbs jāveic precīzi un kvalitatīvi.
• Jāpārzin latviešu un krievu valoda.
• Nepieciešama pieredze koka
karkasa māju ražošanā.
Lūgums zvanīt tālr. 28631140
vai sūtīt CV uz e-pasta adresi:
arturs.spiss@gmail.com
SIA Glass & wood
meklē galdnieku
Prasības:
- darba pieredze galdniecībā,
- precizitāte,
- augsta atbildības sajūta,
- spēja strādāt gan komandā,
gan patstāvīgi.
Tālr. 26330991 29444421
office@gwhome.lv

Ķeguma komercnovirziena
vidusskola ar 2017.gada
1.septembri
aicina darbā:

- skolas medmāsu,
- sociālo pedagogu.
Tālrunis uzziņām –
65055275, 22005595.

SIA «Ogres Autobuss» aicina darbā
Tālr. 29231443,
29259489.

“D” kategorijas autobusa
vadītājus ar kodu 95
un digitālo tahogrāfa karti.

SIA „ĶILUPE” (reģ. Nr. 40003399703) aicina darbā METINĀTĀJU.
Galvenie pienākumi:
· Veikt metināšanas darbus (elektro,
· Veikt kravas transportlīdzekļu un citu
pusautomāts);
tehnisko resursu uzturēšanu un tekošās
apkopes, remontus.
Prasības:
· Darba pieredze metināšanā, iemaņas
· B kategorijas autovadītāja apliecība;
autoremontu darbu veikšanā;
· Precizitāte un atbildīga attieksme pret
· Profesionālā tehniskā izglītība/
darbu.
arodizglītība metinātāja specialitātē vai
atbilstoša pieredze;
Darba laiks: darba dienās 8-17, darba vieta: Ogre.
Lai pieteiktos darbā, lūdzam darba dienās no plkst. 8 – 17 pieteikties personīgi SIA „ĶILUPE”, Preses iela 2, Ogre, vai sūtīt savu CV ar norādi „Metinātājs” uz e-pastu:
kilupe@gmail.com. Tālr. uzziņai 65071222, 29104053. Informācija par konkursa
rezultātiem tiks sniegta tiem pretendentiem, kuri būs saņēmuši uzaicinājumu
uz pirmo atlases kārtu.

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

AUTOATSLĒDZNIEKU.
Galvenie pienākumi:
· Veikt autoparka (kravas transportlīdzekļi)
un citu tehnisko resursu diagnostiku un
uzturēšanu;

Par iesniegto sludinājumu
un reklāmu patiesumu
un saturu redakcija neatbild.
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· Plānot un veikt tehniskās apkopes,
tekošos un neparedzētos remontus kravas
transportlīdzekļiem.

Prasības:
· Darba pieredze kravas transportlīdzekļu · B kategorijas autovadītāja apliecība;
remonta darbu veikšanā, vēlamas · Precizitāte un atbildīga attieksme pret
darbu.
iemaņas metināšanā;
· Profesionālā tehniskā izglītība vai
atbilstoša pieredze automehānikā;
Darba laiks: darba dienās 8-17, darba vieta: Ogre.
Lai pieteiktos darbā, lūdzam darba dienās no plkst. 8 – 17 pieteikties personīgi SIA „ĶILUPE”, Preses iela 2, Ogre, vai sūtīt savu CV ar norādi „Autoatslēdznieks”
uz e-pastu: kilupe@gmail.com. Tālr. uzziņai 65071222, 29104053. Informācija par
konkursa rezultātiem tiks sniegta tiem pretendentiem, kuri būs saņēmuši uzaicinājumu
uz pirmo atlases kārtu.

Vajadzīgs palīgs lauku
saimniecībā vasaras sezonai
Tomes pagastā apstādījumu,
dārza un teritorijas
uzturēšanā,
vēlams ar iemaņām
celtniecības darbos.
Zvanīt 29295151

Vajadzīgi APKOPĒJI
darbam Fazer, Ogrē.

Viena vakance - 7.00-13.00
darba dienas,
otra vakance - 17.00-21.00
darba dienas.
Piedāvājam stabilu atalgojumu
un sociālās garantijas.
Sīkāku informāciju var saņemt,
zvanot uz tālruni 25720181.

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

KRAVAS TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪTĀJU.
Prasības: C kategorijas (vēlams arī CE) autovadītāja apliecība ar 95.kodu. Darbs uz
konteinervedēja transportlīdzekļa. Jābūt pieredzei vadīt kravas transportlīdzekļus.
Darba laiks: darba dienās 8-17, darba vieta: Ogre.
Lai pieteiktos darbā, lūdzam darba dienās no plkst. 8 – 17 pieteikties personīgi SIA „ĶILUPE”, Preses iela 2, Ogre, vai sūtīt savu CV ar norādi „Autovadītājs” uz e-pastu:
kilupe@gmail.com. Tālr. uzziņai 65071222, 29104053. Informācija par konkursa
rezultātiem tiks sniegta tiem pretendentiem, kuri būs saņēmuši uzaicinājumu
uz pirmo atlases kārtu.
Aicinām pievienoties
savai draudzīgai komandai
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTU
mēbeļu veikalā Salaspilī.
Jūsu galvenie darba pienākumi:
- aktīva preču tirdzniecība
- klientu apkalpošana
- profesionālas konsultēšanas sniegšana
- pasūtījumu un rēķinu sagatavošana
Vēlamās prasības:
- labas komunikāciju spējas un pieredze aktīvā klientu apkalpošanā
- pieredze mēbeļu montēšanā
- pieredze mēbeļu tirdzniecībā tiks uzskatīta par priekšrocību
- pozitīva un lojāla attieksme pret darbu, klientiem un kolēģiem
- latviešu un krievu valodas zināšanas
- datorprasmes
- vēlama autovadītāja apliecība
Mēs piedāvājam:
- aizraujošu darbu stabilā un augošā uzņēmumā;
- atsaucīgus kolēģus;
- regulāru atalgojumu;
- motivējošu piemaksu sistēmu atbilstoši darba rezultātam;
- sociālās garantijas.
Ja vēlies pievienoties mūsu komandai lūgums sūtīt CV
uz e-pastu: GatisF@inbox.lv • Tālr. 29474153

Ražošanas uzņēmums ADI Kartes ir vienīgais plastikāta karšu ražotājs Latvijā.
Uzņēmums Latvijā veiksmīgi darbojas kopš 1999.gada.
Aicinām darbā
RAŽOŠANAS DARBINIEKU – LAMINĒŠANAS OPERATORU
(darbs saistīts ar regulāru fizisku slodzi).
Galvenie pienākumi:
• Ražošanas iekārtas apkalpošana.
• Produkcijas kvalitātes uzraudzība un novērtēšana.
• Ikmēneša tehnisko apkopju un operatīvo remontdarbu veikšana.
Prasības kandidātiem:
• Vidējā tehniskā izglītība.
• Atbildība, precizitāte.
• Interese par iekārtu darbību, tehniskā domāšana.
• Iepriekšēja pieredze darbā ar iekārtām.
• Labas latviešu valodas zināšanas.
• Iemaņas darbā ar datoru.
• B kategorijas vadītāja apliecība.
• Vācu vai angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.
Piedāvājam:

•
•
•
•

Darbu stabilā Latvijas ražošanas uzņēmumā.
Pozitīvu darba vidi.
Atalgojumu atbilstoši paveiktajam darbam.
Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.
Darba vieta atrodas Akmeņu ielā 49, Ogrē. Darba laiks 8.00-17.00.
Pieteikumu un CV lūdzu sūtīt kartes@adikartes.lv ar norādi Ražošanas darbinieks.
Papildus informācija pa tālruni 26311402
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REMONTĒJAM
• ledusskapjus
• automā skās

veļas mašīnas
Tālr. 26443400,
65044533, 29337693

ROTU REMONTS

VIEGLO AUTOMAŠĪNU
KONDICIONIERU UZPILDE 30 EUR!

Ogre, Brīvības iela 38 (Pasta ēkas 1. stāvā); tālr. 29 166 441

Kravu pārvadājumi
Augstums
2.0 m

 Krāvēju pakalpojumi
 Pārcelšanās pakalpojumi
 Mēbeļu montāža, demontāža
āža
Piegāde no veikaliem pa Latviju
atviiju
 Pensionāriem atlaides

REMONTĒJU SADZĪVES
LEDUSSKAPJUS

P
Tālrunis 20400300 lmt latums 1.8 m

Garums

4.9 m

2 tonnas

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

Vācu Brugmann profila logi

Vienmēr zemas cenas!

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

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

Laikrakstu
var saņemt
arī veikalos

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

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”

TAXI OGRE
00 –24

Tālr. 26557197
Tālr. 27801198
Tālr. 20226666

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

