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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
Vairāk nekā
10 gadus Ogrē.

Vācu Brugmann profila logi

Vienmēr zemas cenas!

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

Produkcija ražota Beļģijā!

Visu februāra mēnesi piedāvājam 15 % atlaidi
un turpmāk atlaide ar
Ogrē, Brīvības ielā 94,
(Rībelītes ēkā)
Tālr. 29866562; 26014119

Ogrēnieša karti 10 %!
Darba laiks: P.-Pk. 10:00 - 20:00;
S. 10:00-14:00
Sv. slēgts

OGRE, AKMEŅU IELA 41

P.

SIA „AKMENS RAKSTI”
AKSTI
Modra Bērziņa akmens apstrādes
es
darbnīca izgatavo:
Granīta pieminekļus,
•apmales,
solus.
izstrādājumus mājai
•Granīta
un dārzam.

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.

Ogrē, Rūpnieku ielā 19,
Ogrē, Akmeņu ielā 39.
Tālr. 29545968 pieminekli1@inbox.lvv
www.piemineklis.viss.lv

=€
SAMAKSA UZREIZ!
Tālr. 29517885

10 %
10 %
Atlaides spēkā līdz 1.martam

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

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

PĀRDOD

PĀRDOD

ĪRĒ

nekustamais īpašums

nekustamais īpašums

nekustamais īpašums

nekustamais īpašums

ZEME

землю (4600 м2)
в Огресгалсе, 8 км от Огре.
Тел. 26829416
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
dārzu 468 m2 un dārza mājiņu
Urgās, Pureņu ielā 88.
Cena Eur 8000.
Tālr. 29558517
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
MĀJAS

māju Ikšķilē.
Tālr. 20343472; 29898473

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.

DZĪVOKĻI

1-комн. квартиру (10,6 м2
большая комната, общая
площадь 38,3 м2)
(РФ город Великие Луки).
Тел. 26031645
1-ist. dzīvokli Ikšķiles centrā
(ar visām ēr bām,
4.stāvs piecstāvu mājā).
Cena Eur 35000.
Tālr. 29476066
1-ist. dzīvokli (10,6 m2
lielā istaba, kopēja pla ba
38,3 m2)
(RF gorod Velikije luki).
Tālr. 26031645
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
Īpašnieks pārdod 2-istabu
dzīvokli 54,2 m2. Ikšķiles l/t.
Atrodas netālu no Ogres
ledus halles. Autonomā
gāzes apkure, 2.stāvs,
iebūvējamās mēbeles,
parketa grīdas, lodžija,
platjoslu internets, divu
līmeņu garāža.
Zeme īpašumā.
Tālr. 29498360, 29283442
Īpašnieks pārdod 2-ist.
dzīvokli (49 m2, 3. stāvs)
Ogrē, Ausekļa prospektā.
Tālr. 29428859
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
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
Īpašniece pārdod 2-istabu
dzīvokli Ogrē, Mālkalnes
prospektā 15 (47,7 m2,
ķieģeļu māja, 5 stāvu māja,
4.stāvs, vidus dzīvoklis).
Ļo laba atrašanās vieta.
Balkons. Tuvu skola, veikali,
baseins, ledus halle.
Pie mājas jauns bērnu
laukumiņš. Stāvvieta mašīnai.
Runājot par mēbelēm,
var kaut ko atstāt.
Cena Eur 37900.
Tālr. 26592996
2-stabu dzīvokli Tīnūžu pag.
Ceplīšos. Cena 13000 eur.
Sīkaku info zvanīt.
Tālr. 28351266
3 ist. dzīvokli Suntažu centrā.
Dzīvoklis remontēts.
Dzīvoklim ir kū ņa, pagrabs
un dārzs. Cena 20000.
Tālr. 29698224

DZĪVOKĻI

MĀJAS

3-istabu dzīvokli ar daļējām
ēr bām Rīgā, Imantas
rajonā. Cena Eur 58 000.
Tālr. 27162500
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
ļo labu trīs istabu dzīvokli
Lielvārdes centrā, 2. st.
Tālr. 20358324
3-ist. dzīvokli Ogrē,
Draudzības ielā 6.
Ērta vieta transportam.
Labā stāvoklī.
Cena Eur 35000.
Tālr. 25574783; 65023702

PĒRK
nekustamais īpašums

Ģimene ar maziem bērniem
vēlās nopirkt vasarnīcu vai
zemes gabalu Ogres rajonā.
Droši zvanīt izska šu visus
piedāvājumus.
Tālr. 29206777
lauku īpašumu.
Var būt nekopts,
pamests īpašums. 1-30 ha.
Tālr. 27714898
Iegādāšos īpašumu laukos
ar zemi vai mežu.
Tālr. 22301136
ZEME

zemi privātmājas būvniecībai
Ogrē. Pla ba vismaz 800 m2.
Cenā līdz 15000eur.
Tālr. 29387995

DZĪVOKĻI

māju vai daļu mājas Ogrē.
Var būt bez ēr bām.
Tālr. 26035444
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
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
Sieviete vēlas īrēt 2-istabu
dzīvokli vai māju Lielvārdē.
Varu aprūpēt vecāku cilvēku.
Tālr. 29256453
ģimene (bez bērniem)
strādājoša, vēlas īrēt
ilgtermiņā 1-2 ist. dzīvokli
ar ēr bām.
Var būt remontējams,
bet par saprā gu cenu.
Vēlams Ogrē. Ir kaķis.
Izska sim jebkuru variantu.
Vēlams zvanīt
pēc darba laika 18.00.
Tālr. 25855788
ISTABAS

strādājoša pensionāre
vēlas īrēt istabu Ogrē
(tuvāk stacijai, dzīvoklī
vai privātmājā).
Tālr. 29914503

IZĪRĒ
nekustamais īpašums

MĀJAS

Ģimene vēlas iegādā es māju
laukos (var būt remontējama)
līdz 15 tūkst. eur.
Tālr. 29122478
Vēlos iegādā es māju Ogrē
vai Ogres rajonā.
Tālr. 29288423
Ģimene ar trīs bērniem,
omī un diviem suņiem
vēlas pirkt ar izpirkuma
esībām māju, sākot no trim
istabām Ogrē, Tīnūžos,
Ikšķilē, vai to novados.
Ir nauda pirmajai iemaksai.
Tālr. 26310559
Ģimene vēlas iegādā es māju
Ikšķilē. Piedāvājumus lūdzu
uz aarvss@inbox.lv.
Tālr. 29207538
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

MAINA
nekustamais īpašums

STEIDZAMI izīrē darba vietu
frizierei, manikīrei, pedikīrei.
Izdevīgi noteikumi!
Tālr. 20551481, 28712806
DZĪVOKĻI

1-ist. dzīvokli Ogrē,
Ausekļa prospektā (1.stāvā).
Tālr. 29476819
ISTABAS

divas istabas 2.stāvā
un vienu istabu 1.stāvā
privātmājā, Ogrē.
Tālr. 29442692;
27486845
divas mansarda istabiņas
privātmājā Pārogrē.
Virtuve un vannas istaba
koplietošanā. Pieejams
internets un TV. Klusa vieta,
ideāla sa ksme ar Ogri
un Rīgu. Jūsu zvanu gaidīs
pozi vi mājas saimnieki.
Tālr. 26101162
mansarda pa istabiņu
Pārogrē (privātmājā).
Virtuve, vannas istaba
un internets pieejams.
Klusā vietā.
Tālr. 29205378

2-ist. dzīvokli Aizkrauklē
(izremontētu) pret
3-ist. dzīvokli Lielvārdes
centrā, Ogrē vai Ikšķilē.
Tālr. 22404676
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Tālr. 26693199
PAKALPOJUMI

Slīpē, lako, eļļo
dēļu grīdas, kāpnes.
Tālr. 26433591
Zāģē, izzāģē ābeļu un
citu augļkoku un krūmu
saknes, kaļķo augļkokus,
stumbrus, izved zarus un
saknes. Izgatavo un uzstāda
dekora vos vīteņaugus,
režģus, arkas.
Tālr. 27486845
Veicam visa veida jumta
darbus kvalita vi
un ar garan ju.
Tālr. 22379796
Kvalita vi māju, dzīvokļu
un citu telpu remon ,
arī pārbūve.
Tālr. 29455873.
Metāla virsmu rīšana
ar smilšu strūklu un
krāsošana.
Ogre, Jaudas iela 4.
Tālr. 26041508
Dziednieks ARTŪRS
TILTIŅŠ 6. un 20. martā
no 12:00 pieņems OGRĒ,
Mālkalnes prospekts 14.
Skaistumkopšanas salons
"Magnolija". Bioenerģē ska
dažādu slimību dziedināšana,
galvas, locītavu, muguras u.c.
sāpju novēršana. Atkarību
likvidēšana (alkoholisms,
smēķēšana, azartspēles).
Nega vās enerģē skās
iedarbības neitralizācija
(lāsts, skaudība, ļaunā
acs, bezlaulības vainags).
Iespējama palīdzība pēc foto.
Tālr. 22460309
Nekustamo īpašumu
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
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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
MĒBEĻU, BŪVMATERIĀLU,
SADZĪVES TEHNIKAS
PĀRVADĀJUMI.
IR SAVI KRĀVĒJI.
PENSIONĀRIEM ATLAIDES.
Tālr. 20400300
Piegādāsim smil , gran ,
šķembas, melnzemi,
kūtsmēslus līdz 8 m3.
Tālr. 29221333, 29228906
Tīrām, restaurējam
dzeramā ūdens grodu akas.
Tālr. 22361910
MŪRĒ, REMONTĒ KRĀSNIS,
PLĪTIS, SKURSTEŅUS UN VEIC
IEKŠDARBUS. Tālr. 26774833
Piegādā smil s, melnzemi,
šķembas un citas berkravas
līdz 5m3. Tālr. 29827398
Slīpē, lako, eļļo koka grīdas.
Tālr. 26433591
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

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

Ремонт обуви и сумок,
шью чехлы из кожи
с утеплением для навесных
и уличных замков.
Тел. 29765704

Вывоз мусора.
Чернозём, песок,
щебень.
Дёшево. Без выходных.
Тел. 28173949
Jumtu montāža,
materiālu sagāde.
Tālr. 25599774
SANTEHNIKAS
PAKALPOJUMI.
REMONTS
UN METINĀŠANA.
Tālr. 29374519
Kravu pārvadājumi
ar mikroautobusu
VW Transporter (garais).
Tālr. 28665344

Virpotāja un frēzētāja
pakalpojumi.
Tālr. 26550130

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

skursteņslauķa
pakalpojumi.
tālr. 27462204
(uģis)
LIETOTA SADZĪVES TEHNIKA
NO SKANDINĀVIJAS.
GARANTIJA.
REMONTS.
Tālr. 25541242, 29809442

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)
Jurista pakalpojumi-laulības
šķiršana, uzturlīdzekļu
piedziņa u.c.
Tālr. 29757036
Asenizācijas pakalpojumi,
notekūdeņu un kanalizācijas
aku rīšana-skalošana.
Cisternas lpums līdz 7 kubi,
trubu garums līdz 30 metri.
Tālr. 24200600
Sertificēts
kamīnmeistars
(liela darba pieredze),
mūrē visa veida
apkures sistēmas,
arī skursteņus.
Tālr. 29966948

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

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

Metinātāja pakalpojumi.
Tālr. 28387879
Radiatoru maiņa, apkures
un ūdens sistēmas montāža
ar carbon steel un inox steel
presējamām caurulēm.
Tālr. 22058410
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:
• Prasību pieteikumi tiesai,
laulības šķiršana,
uzturlīdzekļu piedziņa
un citas prasības.
• Pirkuma, dāvinājuma, īres,
nomas līgumu sagatavošana.
• Citas juridiskas konsultācijas.

Mob.tel. 29466688

Мастер на дом.
Т. 25937712

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

Attīrām lauksaimniecības
platības no apauguma

ar samaksu par iegūto
materiālu.
#

Iepērk šķeldojamo materiālu.
Pērkam un izstrādājam cirsmas.

SAT TV
PAKALPOJUMI.
(Viktors).
Tālr. 28665585
Cena pēc vienošanās.
Tālr. 26524598
Tālr. 26444333
Tālr. 29158269
25937712
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

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

- ķirurgs bērnu
- rehabilitologs
- radiologs (USG)
- terapeits
- urologs
- uztura speciālists
- optometrists
- psihologs-psihoterapeits
- podologs

Izgatavojam nestandarta
un divviru durvis
(koka, metāla, PVC).
durvistev.lv.
Tālr. 29421666

- patstāvīgu iekļūšanu un pārvietošanos
ar funkcionāliem traucējumiem

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

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

DARBA PIEDĀVĀJUMI

DAŽĀDI
Sākam kopt augļu koku
vainagus, apgriezt dzīvžogus.
Darbus veic dārznieki
ar pieredzi.
Tālr. 28661047
Piedāvā dzīves un darba
vietu Lejasciemā pensionārei,
jāprot gatavot ēst.
Tālr. 29128562

Kaleidoskops

2019.gada 28.februāris

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

www.ovv.lv

Sakarā ar jauna

AUTO KRĀSU

veikaliņa atvēršanu Ogrē,
aicinām darbā

pārdevēju – konsultantu!
Jūsu CV un pieteikuma
vēstuli gaidīsim e-pastā:
autokrasas_ogre@inbox.lv
līdz 08.03.2019.

Piedāvāju darbu auklītei
asistentam Salaspilī
darba dienās no 8 līdz 16.
arbs ar 3 gadīgu puisīti
bērnudārzā palīdzēt dažādus
darbiņus. Samaksa 3 eiro stundā
(bruto) +piemaksa.
Sīkāka informācija zvanot.
Iveta Orinska. Tālr. 26789320

MEKLĒ DARBU
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

Sludinājums rubrikā

MEKLĒ DARBU

ABONĒŠANA

«OVV» abonēšana

2019.GADAM!
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

5,95

17,40

33,90

65,00

Pensionārs
un invalīds

5,40

16,00

30,80

60,00

Juridiska persona

9,50

28,00

55,60

108,00

Privātpersona

7,60

22,00

43,20

84,80

Pensionārs
un invalīds

7,00

20,50

40,20

78,30

Juridiska persona

10,50

31,00

59,50

114,80

TIKAI

1€ (EUR)

Svētdien, 2019.gada 3.martā, plkst. 17:00
Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē
Biļetes – www.bilesuparadize.lv

Tuvākie laikraksta
«Kaleidoskops»
iznākšanas
datumi
– 14.03., 28.03.

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

Visi "Ogres Vēstis Visiem"
2019.gada abonenti saņems dāvanā
sienas kalendāru!

Kaleidoskops
IDEJA DĀVANAI

„LAIMĪGĀ PROGRAMMA”!

Vienā laikrakstā par Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadiem!

Redakcijas adrese:
Ogre, Brīvības iela
38, 2.stāvs, 1.kab.

Kaleidoskops

Laikrakstu „Ogres Vēstis Visiem”
var abonēt:
t:
• Bez komisijas maksas
laikraksta „Ogres Vēstis Visiem”
redakcijā
Tālr. 65025096, 26693199
• Visās „Latvijas Pasta” nodaļās
un pie pastniekiem
• Pa „Latvijas Pasta” tālruni
• „Latvijas Pasta” mājaslapā

KARJERS
PĀRDOD:

www.draugiem.lv/kaleidoskops

Kaleidoskops

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

Reklāmas un sludinājumu laikraksts

g
16.maijs
j
15) 2013.gada

# 9(7

9(64/715).numurs/16.05.2013 – 23.05.2013

SIA „S
„SOLI
„SOLID
OLID
D META
M
METAL”
ETAL”
L
SaĿem laikraksta «Kaleidoskops» elektronisko
versiju savą e-pastą! Piesakies, sŞtot sava
e-pasta
adresi, vąrdu, uzvąrdu un tąlruĿa
AUTOGĀZES
AUTOGĀZE
AUTO
A
GĀZES
S IEKĀRTAS
IEKĀRTAS
IEKĀRT
AS
UZSTĀ
UZST
ĀDĪŠANA
ĀDĪŠ
ĪŠANA,
UZSTĀDĪŠANA,
APKOPE,
REMONTS.
APKOPE
APKO
PE,
PE
REMONTS
REMO
NTS.
NTS
numuru
uz kaleidoskops@mansipasums.lv
IEPŊRK MELNOS UN KRń
KRńSAINOS
R SAINOS
METńLLŹŽũUS
METńLLŹŽũ
ũUS
Licence Nr. 2010-02/269

Rembate,
R
Rembat
b te, K
Katlu
Katl
tlu iiela,
iella, „Mŋ
„Mŋtras”-sekojiet
Mŋtras”t ” sekoji
k jiett rekl
reklŅmas
klŅmas zŝ
zŝmŋm!
ŝmŋ
ŋm!!
PieŪ
Ūemam visŅda veida transportlŝdzekŨus,
transport
p lŝdzekŨ
kŨus, ag
greg
gŅtus, iekŅrtas.
PieŪemam
agregŅtus,
Izbraucam uz objektiem, veicam griešanu, kraušanu. Svŋršana
ar verificŋtiem svariem. Godŝga attieksme, Ņtra samaksa.
AutoevakuŅtors- a/m, busi, traktori lŝdz 4 t.
MŋbeŨu,
pŅrvadŅjumi
Mŋbe
beŨŨu, materiŅlu
materi
materiŅ
Ņlu u.c. p
Ņrvad
rvadŅ
Ņjumi ar furgonu
furgonu (21 m3).

Ražošanas vadŝtŅja
vadŝt
ŝ Ņja Maija Janševska T 26338775 26679374

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

TUVCĪŅAS SKOLA
Meža prospekts 9, Ogre
www.tuvcinasskola.lv

Dr. Mauriņa vēnu klīnika – klīnika,
kurā precīzi ārstēt vēnu problēmu cēloņus!

0%

–4

0%

–4
0%

0%
–4

–4

vāki, bet diemžēl pilnīgi izmainīt
dzīvesveidu nav visai reāli.»
Tātad, fleboloģijai gribot negribot
paveras plašs darbalauks?
Jā, un pēdējā laikā mūsu nozare
ir strauji a s jusies. Atskato es
vēsturē, redzam, ka sākotnēji vēnas ka ārstētas līdz celim – cik
varēja redzēt ar neapbruņotu aci,
k arī operēja. Šobrīd, izmeklējot
vēnas sonogrāfiski, mēs redzam
arī to, kas no ek augšs lbā, varam precīzi saska t asinsvadus
2 – 3 cm dziļumā. Cilvēki satraucas par redzamajām vēnām un
nenojauš, ka pa esais problēmas
cēlonis varbūt atrodas dziļāk au«Lielā mērā vēnu patoloģijas ir dos – vispirms ārstēsim to un pēc
Redakcijas
Ogre, Brţvţbas
38 neglītās
(Pasta Ĥka,
2.stĈvs, 1.kabinets)
laika
virspusējās
vēnas sasais
tas ar adrese:
mūsu mazkus
go rie- iela
tumniecisko dzīvesveidu. Vie- mazināsies pašas no sevis. Vārdu
na no teorijām vēnu problēmas sakot, ārstēšana ir kļuvusi radikāskaidro ar to, ka mēs jau no skolas lāka.
sola ekam piespies sēdēt. Sēžot No vārda «radikāls» pacien pauz muskuļiem, nevis tos nodarbi- ras baidās...
not, rodas dažādu veidu musku- Cilvēki bieži uztver aplami šo jēļu atrofija. Tiek traucēta venozo dzienu, kas cēlies no la ņu vārda
asiņu plūsma, rodas asiņu sastrē- radix – sakne. Ārstēt radikāli – tas
gums, jo sēžot audi ek saspies . ir ārstēt problēmu pašā saknē,
Mēs varam cens es kļūt fiziski ak- iedarbo es uz tās cēloni. Pacien-

Ja vēnas sagādā raizes, ir liels
atvieglojums uzzināt, ka iespējama ātra un nesāpīga ārstēšana. Arvien vairāk cilvēku izprot
arī to, ka rūpēm par vēnu veselību jābūt pastāvīgām – ja reiz ir
nosliece uz problēmām, tad flebologu vēlams apmeklēt regulāri, apmēram tāpat kā zobārstu. Bet reizēm pie sevis tomēr
jānodomā – nu kāpēc tādas
kaites rodas! Pa ešām – kāpēc?
Tieši to sarunas sākumā jautājām Dr. Mauriņa Vēnu klīnikas
asinsvadu ķirurgam flebologam
Jurim Rītam.
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Kā pieteikt
sludinājumu
«Kaleidoskopam»
un cik tas maksā?

ABONEMENTS
+

54)

2019.gada 28.februāris

nere domā, ka ārstēt radikāli
nozīmē operēt trauma ski, gariem griezieniem, radot lielu audu
traumu – tās ir pilnīgas blēņas!
Mēs ļo precīzi noskaidrojam un
ārstējam problēmas īsto iemeslu,
jautājums ir vienīgi par to, kāds
būtu pacientam vislabākais ārstēšanas veids.
Kāju virspusējo vēnu varikoze, ir
viena no biežākajām saslimšanām,
ar ko slimo katra ceturtā sieviete
un katrs piektais vīrie s. Vienam
procentam pieaugušo dzīves laikā
a stās smaga venoza mazspēja ar
grū dzīstošām kāju čūlām. Tā ir
viena no saslimšanām, kuras a sbu visbiežāk veicina mazkus gs
dzīvesveids. Vēnu varikoze ir kāju
vēnu mazspēja ar tādu simptomu
kopumu, kas ietver tūsku, sāpes,
niezi, paplašinātas un izspiedušās vēnas, neatgriezeniskas kājas
ādas pārmaiņas, čūlas. Nere ir
uzskats, ka kāju vēnu slimības nav
ārstējamas. Un, ja jau nav ārstējamas, tad nav vērts tērēt laiku, labāk ciest un nedarīt neko. Tomēr
šīs slimības ir ārstējamas! Savlaicī-

gi diagnos cētai saslimšanai nerepie ek ar pareizi veiktu profilaksi, kas ilgtermiņā varētu palēnināt
vai pilnībā apturēt slimības tālāko
a s bu.
Kā pārliecinā es, vai vēnas ir veselas? Dr. Rets Vīgants iesaka:
„Veiciet kāju vēnu sonogrāfiju!
Duplekssonogrāfija ir visprogresīvākā venozo saslimšanu diagnos -

ka. Šādi iespējams atklāt saslimšanu agrīnā stadijā un savlaicīgi sākt
ārstēšanu. Izmeklēšana aizņem
10 - 15 minūtes. Tā ir nesāpīga un
nekai ga. Jums precīzi ks izmeklētas gan virspusējās, gan dziļās
vēnas”.
Aicinām pieteik es pacientus uz
izbraukuma konsultācijām jūsu
novadā!

Ogres Veselības Centrā
Ogrē, Mālkalnes prospektā 3,

VĒNU DIENA
Ceturtdien, 7.martā,
no plkst. 8.00 – 18.00
pieņems „DR. MAURIŅA VĒNU KLĪNIKAS”

ASINSVADU ĶIRURGS FLEBOLOGS
DR. JURIS RĪTS,
veicot pacien em sonogrāfisku kāju vēnu izmeklējumu,
konsultējot un iesakot ārstēšanas plānu.

Iepriekšēja pieteikšanās uz ārsta maksas konsultāciju
pa tālruni: 67 374 747.
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PĀRDOD

PĒRK

dažādi

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

malku 3 m garu. Cena ar
piegādi 32,50 eiro/m3.
Tālr. 27800573

skaidu briketes
un granulas Kaibalā.
Tālr. 29515912

skaldītu malku ar piegādi.
Tālr. 29615129
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
sausu malku pēc jūsu izmēra.
Pensionāriem 10% atlaide.
Tālr. 26733487
Piedāvājam dabīga mitruma
skaldītu lapu koka malku
un žāvētu alkšņa malku.
Tālr. 28747156
sausu skujkoka malku
pēc jūsu izmēra. Pusotru
steru ozolu malkas kamīnam!
Tālr. 26733487

PĀRDOD
PĻAVAS UN MEŽA
ZIEDU MEDU
(VASARAS) NO SĒJAS NOVADA.

Tālr. 29229503

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

Malku iekuram
maisos.
Tālr. 29169382

PĀRDOD
BALTALKŠŅA,
OŠA MALKU (3m).

Tālr. 29267946
GRANULAS
SIA “Monte” durvju rūpnīca
pārdod priedes skaidu granulas
gaišas, 6 mm, mitrums zem 5 %.
Ļoti sausas, tonna 180 Eur.
Ražotas Latvijā.
Cena par maisu – 6.00 EUR (+/- 30kg)
Iespējama piegāde.
Tālr. 26324020

metāla jumtus un
noteksistēmas no ražotāja.
Cena no 4.95 EUR/m2.
Tālr. 20211377
galdiņu ar marmora virsmu,
retro dīvānu.
Tālr. 20343472
Sausa skaldīta
malka, fasēta maisos.
Piedāvāju
arī beramā veidā.
Piegāde dienas laikā.
Tālr. 26554946

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

Tālr. 26140140
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
par simbolisku samaksu
pārdodu lietotu, gaišu,
ie lpīgu vitrīnsekciju;
1950.gada ozolkoka drēbju
skapi un lietošanas kār bā,
divas korsetes
mugurkaula korekcijai.
Tālr. 29140183
ботинки женские , кожаные,
39-40 размер (Италия).
Цена 45 EUR.
Тел. 65044044, 20065857
auto atzveltne
ar elektromasāžu (50 eur),
botes ar līplentēm
(37.izmērs, cena 15 eur),
hokeja slidas 43.izmērs
(12 eur).
Tālr. 29798241
кровать массажную
NM 5000 (NUGA BEST).
Цена 800 €. Ковёр
турманиевый (почти новый)
NM 75 (NUGA BEST).
Цена 200 €.
Тел. 65044044, 20065857
elektrisko krēslu „Paradiso” lē . Unikālu virtuves
galdu – 2 Eur.
Tālr. 26514156
a/m „FORD ESCORT”
1995.g., tumši zila.
Tālr. 29936449
a/m „Toyota Corolla”, 1994.g.,
tumši zila. TA 2019.oktobrim.
Tālr. 28359752
а/м "Astra Caravan" 1998 г.,
на запчасти.
Цена договорная.
Тел. 2865051
meža piekabi VRETEN.
Cena 5600 eiro.
Tālr. 20261261

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.
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

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

PĒRK
riteņtraktoru, piekabi un
agregātus, jebkādā stāvoklī.
Tālr. 25258056

PĒRK
„VAZ-2101”
vai „VAZ-2103”
ar dokumentiem. Vēlams labā stāvoklī,
neizrūsējušu, lai būtu iespējams
iziet TA. Der arī auto ar dažādiem
tehniskiem defektiem.
Tālr. 29448930
SIA „Skalavas” iepērk
mājlopus un
bioloģiski audzētus
jaunlopus.
Samaksa tūlītēja.
T. 29424426
Pērk OZOLA un OŠA
zāģbaļķus,
Cena līdz 250 EUR/m3.
Pērk/izstrādā ozola
un oša cirsmas.
Tālr. 29205378

PĒRK
CIRSMAS,
MEŽU
ĪPAŠUMĀ.
Tālr. 29267946
LATVIJAS MEŽU FONDI

PĒRK
MEŽUS, CIRSMAS
UN ZEMI
VISĀ LATVIJĀ.

Tālr. 29711172

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)

Pērk OZOLA un OŠA
zāģbaļķus.
Cena līdz 250 EUR/m3
Tālr. 20211442
SIA «LATVIJAS GAĻA»
Iepērk liellopus,
jaunlopus, zirgus.
Samaksa tūlītēja. Svari.
T: 28761515

Pērk PAPĪRMALKU
un MALKU.
Tālr. 20211442

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

PĒRK
MEŽUS AR ZEMI.
VAR BŪT
AR APGRŪTINĀJUMIEM.

Tālr. 29433000
"Cra wood" PĒRK
MEŽA ĪPAŠUMUS
visā Latvijā, cena
no 1000-10000 Eur/ha.
Samaksa darījuma dienā.
Atjaunojam taksācijas.
Tālr. 26360308
Mežsaimniecības uzņēmums
PĒRK MEŽU,
var būt jaunaudzes, izcirtumi
un pieaudzis mežs.
Palīdzam nokārtot
visas formalitātes.
Apmaksa tūlītēja.
e-pasts:
mezssaimnieks@inbox.lv.
Tālr. 20167735

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

DARBA
PIEDĀVĀJUMI

PĒRK

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

Iepērkam metāllūžņus,
(arī nelielos daudzumos).
Izbraucam uz vietas,
(uz vietas sveram),
samaksa tūlītēja.
Tālr. 26221777
meža īpašumu.
Tālr. 24002400
briežu un aļņu ragus,
var būt lako , bojā .
Augsta samaksa.
Tālr. 26306049
Nopirkšu vecus pulksteņus,
mehānismus, daļas.
Ragus, ilkņus pārstrādei.
Veclaicīgus
sadzīves sīkumus.
Tālr. 29397535
Ювелир покупает
золотые коронки
и золотой
металлолом.
Tālr. 20353659

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
Juvelieris pērk
zelta kroņus un
zelta metāllūžņus.
Tālr. 20353659
SIA «Kalnkoks» par augstām cenām
pērk meža īpašumus.
Palīdzēsim novērtēt jūsu īpašumu
un iegūt augstāko ieguvumu
par savu mežu.
Tālr. 27800573
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

SIA Lauku Miesnieks

iepērk mājlopus.
Augstas cenas.
Samaksa tūlītēja.
Svari.
Tālr. 20207132

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
Meklējam gados vecāku
darbinieku darbam mājās,
darbs sais ts ar atbildēšanu
uz telefonu zvaniem
un / vai e-pastu apstrādi.
Sīkāk lūdzam zvanīt no 9.00
līdz 13.00.
Tālr. 25707170
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 pievienoties mūsu
komandai Celtniecības meistaru!
Darba pienākumi - Veikt dažādus
saimnieciskos darbus, kas ir saistīti
ar ēkas un teritorijas uzturēšanu,
veikt dažādus universālos
celtniecības meistara darbus –
remontu un arī uzlabojumus.
Prasības - Pamata izglītība, valsts
valodas prasme
ne zemāka par pamata līmeņa
1. pakāpi (A1), augsta atbildības
izjūta pret veicamajiem darbiem,
fiziskā izturība, radošums un
iniciatīvas izrādīšana, rūpīgums
un paškontrole, kā arī spējas
organizēt patstāvīgi darbu, prasme
metināt, špaktelēt, flīzēt, kā arī
veikt dažādus citus saimnieciskos
darbus, B kategorijas autovadītāja
apliecība. Uzņēmums piedāvā Iespēju strādāt un pilnveidoties
profesionālā komandā, draudzīgu
un atsaucīgu kolektīvu,
konkurētspējīgu atalgojumu
(Neto 900 eiro).
SIA Maskavas iela 432,
reģ. nr. 40103710770.
Tālr. 28797116

SIA „MAKSI MARKET”
aicina darbā:
SIA «AIBI»
IEPĒRK
liellopus, jaunlopus,
teļus, jērus.
Par augstām cenām
iepērk arī gaļas šķirnes
lopus eksportam.
Paaugstinātas cenas,
apjoma piemaksas.
Samaksa tūlītēja. Svari.

Tālr. 20238990
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• GAĻAS CIRTĒJU;
• GAĻAS KULINĀRU;
• PĀRDEVĒJUS;
• VEIKALA VADĪTĀJU;
• DATU IEVADES OPERATORU.
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 24557788

7

DARBA PIEDĀVĀJUMI
Aicinām pieteikties
darbā

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

SIA “Ogres rajona slimnīca”
Ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas
institūcija
Aicina darbā:

> APRŪPĒTĀJAS
Piedāvājam darba samaksu
EUR 3.00/stundā. CV un pieteikuma
vēstules sūtīt uz e-pastu:
info@ogresslimnica.lv, tālrunis papildus
informācijai 28377103.

AICINA DARBĀ
Sakarā ar izmaiņām darba likumdošanā,
SIA “Ogres rajona slimnīca” aicina darbā:
> Operāciju māsas
Piedāvājam darba samaksu EUR 5.00/stundā;
> Radiogrāferu
Piedāvājam darba samaksu, sākot no EUR 1000.00;
> Māsu palīgu
Piedāvājam darba samaksa EUR 3.30/stundā;
> Sanitāru
Piedāvājam darba samaksu EUR 3.20/stundā;
> Reģistratoru laboratorijā
Piedāvājam darba samaksu EUR 3.90/stundā;
> Procedūru māsu laboratorijā
Piedāvājam darbu uz slodzi, samaksa EUR 810.00;
> Apkopēju
Piedāvājam darba samaksu EUR 450.00.
CV un pieteikuma vēstules sūtīt uz e-pastu info@ogresslimnica.lv
tālrunis papildus informācijai 65046161.
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DĀVANAS

Kaleidoskops

REMONTĒJAM

iepriecini sevi un dāvini citam,
pasūti sev un citiem unikālas,
pašdarinātas lietas

• ledusskapjus
• automā skās

veļas mašīnas

ROTU REMONTS

Tālr. 26443400,
29337693

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

Vai aizmirsi abonēt
«Ogres Vēstis Visiem»?
Nepārdzīvo!

 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

Garums

1.8 m

Abonē šodien, saņem pēc
(divām) darba dienām!
www.abone.pasts.lv
vai laikraksta redakcijā







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.

4.9 m

2 tonnas

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

Seko
laikrakstam

Kaleidoskops
arī
REMONTĒJU
SADZĪVES
LEDUSSKAPJUS
Ikšķilē.
Katru dienu
no 9.00 - 20.00
Tālr. 29540548,
29540548 29143556

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

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

