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Reklāmas un sludinājumu laikraksts
Kaleidoskops

Paredzēts lasīšanai elektroniski. Pavairošana un izplatīšana aizliegta!

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

asenizācijas 
pakalpojumus, 

kanalizācijas aku 
un notekūdeņu 

sistēmu skalošanu.

Tālr. 29198058

Firma veic

REMONTĒJAM
• ledusskapjus
• automā  skās 
      veļas 
           mašīnas

Tālr. 26443400, 
65044533, 
29337693

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

PĒRK CIRSMAS

PVC 
LOGI 

un DURVIS
Vācu ražotāja 

A klases PVC profi ls
• Ražots Latvijā  
• Garantija 5 gadi

Mob. 29429855
www.logupasaule.lv

Sia ‘’ML PRO’’ Sia ‘’ML PRO’’ 
pērk cirsmas pērk cirsmas 
un aizaugušas un aizaugušas 

platības platības 
malkas ieguvei.  malkas ieguvei.  
Tālr. 29615129.Tālr. 29615129.

REMONTĒJU  REMONTĒJU  
SADZĪVES SADZĪVES 

LEDUSSKAPJUS LEDUSSKAPJUS 

Tālr. 29540548Tālr. 29540548 

VIEGLO UN SMAGO VIEGLO UN SMAGO 
AUTOMAŠĪNU AUTOMAŠĪNU 
KONDICIONIERU KONDICIONIERU 
UZPILDE!UZPILDE!

PVC un koka

LOGI
DURVIS

aiļu apdare
lodžiju
iestiklošana

Ogrē, Upes pr. 18a
ogre@glasteks.lv   www.glasteks.lv

Tālr. 65020308, 27015466

Jau 2 gadu desmitus 
Latvijā!

ATLAIDE – 20% 

STŪRA DĪVĀNISTŪRA DĪVĀNI
GULTAS UN MATRAČIGULTAS UN MATRAČI

PĒC JUMS VAJADZĪGAJIEM IZMĒRIEM

ZVANIET UN PASŪTIET! 
RAŽOTS LATVIJĀ! ROKU DARBS!

T. 20225077 T. 26014119
WWW.LATVIJASDIVANI.LVWWW.LATVIJASDIVANI.LV

Esam jaunās telpāsEsam jaunās telpās
Ogrē, Rīgas ielā 13Ogrē, Rīgas ielā 13 (blakus Tautas namam) (blakus Tautas namam)

AUDUMI AIZKARI ŽALŪZIJAS

Veikalā tiek piedāvāti:Veikalā tiek piedāvāti:
– apģērbu, aizkaru, kokvilnas un lina audumi– apģērbu, aizkaru, kokvilnas un lina audumi
– dažādi šūšanas piederumi – dažādi šūšanas piederumi (pogas, diegi, dublieri utt.)(pogas, diegi, dublieri utt.)
– aizkaru stangas un žalūzijas pēc individuāla pasūtījuma– aizkaru stangas un žalūzijas pēc individuāla pasūtījuma
       (arī uzmērīšana un uzstādīšana) (arī uzmērīšana un uzstādīšana)
– mājas tekstils – mājas tekstils (spilveni, segas, pārklāji utt.)(spilveni, segas, pārklāji utt.)
– piedāvājam aizkaru šūšanu pēc individuālām skicēm– piedāvājam aizkaru šūšanu pēc individuālām skicēm
– apģērbu labošana.– apģērbu labošana.

Darba laiks  no 9.00 – 18.00Darba laiks  no 9.00 – 18.00
Sestdienās    no 10.00 – 14.00Sestdienās    no 10.00 – 14.00
Sv. – slēgtsSv. – slēgts

Tālr. 29223313Tālr. 29223313

Zeme-stāds-auglis-baudījums
Veikals “Mammasdārzs” 

uzsāk savu darba sezonu ar 15.martu!
Mēs piedāvājam: zemi, kūdru, mulču, minerālmēslojumus, 
bioloģiskos kūtsmēslus, biohumusu, augļkokus, dekoratīvos 
stādus, dārza preces, viengadīgo un daudzgadīgo puķu stādus, 
polikarbonāta siltumnīcas, bērnu laukumus, slidkalniņus, grillus, 
nojumes, baseinus, batutus.

Mēs atrodamies Daugavpils ielā 74, Ogrē 
(benzīntanka teritorijā)

Tālr. 28628068, 26452059
Varam nodrošināt piegādi, 

kā arī varam iestādīt un uzstādīt pēc Jūsu vēlmēm.

Pavasaris jau jūtams gaisā, 
tāpēc ir laiks uzzināt kas jauns šajā sezonā!

AVON ATVĒRTO DURVJU DIENAS
17.03 – 26.03

KATRAM KLIENTAM DĀVANA!
Iegādājoties AVON aromātu 15% ATLAIDE

Hello Tomorrow
AVON

BRĪVĪBAS IELA 38, OGRE
(PASTA ĒKA, 2.ST.)

Darba laiks
P.-Pk. 9.00-17.00
Sīkāka informācija LIGITA – 27754819,  
          26648411

Šis ir pirmais „Kaleidoskopa” 
numurs, kurš iznāk bez tā 
īpašnieka Jāņa Mozuļa vērtējošā 
skata. Vēlā vakara stundā aizbraukt 
uz tipogrāfi ju, sagaidīt iepriekšējā 
numura nodrukāšanu un 
redakcijai domātos eksemplārus 
atvest uz savu biroju – tas diemžēl 
kļuvis par viņa pēdējo darbu šai 
saulē.

Šajās dienās mums zvana un 
jautā: „Vai „Kaleidoskops” iznāks, 
kā parasti?” Paši redzat – iznāk, kā 
parasti! Tā izdevējs Jānis Mozulis 
savu pieredzi un darbu ir atstājis 
drošās rokās. Un viņa piemiņas 
vārdā apsolām strādāt ar divkāršu 
sparu!

Redakcija

JĀNIS MOZULIS 
(29.06.1940. Dagdas novada 

Asūnes pagastā – 
06.03.2014. Rīgā)
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MĀJAS
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zemes gabalu Jaunogrē, 
1500m2. Cena EUR 15 500. 
Tālr. 29351954
dārzu Pārogrē, 600 m2. 
Cena EUR 5000.Tālr. 29351954

apbūves gabalu Ikšķilē 
(Ādamlaukā) – Pētera ielā 9. 
Ir gāze un elektrība. 
Apkārtējā vide apdzīvota. 
Tālr. 29488815

2-ist. dzīvokli Ogrē, 
Akmeņu ielā, (ir remonts). 
Cena 15000 EUR.
Tālr. 29351954

Вывезу мусор, 
доставлю чернозём, 

песок, щебень. 
Тел. 28272349

Reklāmas un sludinājumu laikraksts
Iznāk kopš 1993.gada 17.novembra

Reģistrācijas numurs 000701274
Izdevējs – SIA “Preses fi rma 

“MANS ĪPAŠUMS””
REDAKCIJA 
Brīvības iela 38 
(Latvijas Pasta ēka 2.stāvs, 1.kab.), 
Ogre, Ogres nov., LV-5001 (ieeja no sāna) 
Tālr. 65045514, mob.t. 29356840
e-pasts: kaleidoskops@mansipasums.lv
Iespiests: Poligrāfi jas grupa Mūkusala
Tirāža: 20000 eks. 
Iznāk katru otro ceturtdienu

Par iesniegto sludinājumu un reklāmu 
patiesumu un saturu redakcija neatbild.

Izdevējs ir Latvijas Preses izdevēju 
asociācijas (LPIA) biedrs www.lpia.lv

Norēķinu rekvizīti:
SIA Preses fi rma “MANS ĪPAŠUMS”

 Reģ.nr. 40002033025
AS “SWEDBANK” 
SWIFT kods: HABALV22 
Konta nr.: LV84HABA0551034609269 
AS “SEB Banka” 
SWIFT kods: UNLALV2X 
Konta nr.: LV58UNLA0050007624977 

pārdod pus māju 
Birzgales centrā,
Ķeguma novadā. 
Pla  ba 88 m2, divi stāvi, 
4 istabas, malkas apkure, 
zeme 0,1ha. Cena 12000EUR. 
Tālr. 28309879

a/m Mersedes-814, 
garums 6,20m. 
Tālr. 29128094, 29439456

SIA “Logi, durvis un vārti”

Ogre, Skolas 19a. Tālr.: 20044216
Rīga, Elijas 20. Tālr.: 67204320; 29253553

Kauguri, Talsu šoseja 39 k.3. Tālr.: 29266373
lirs@delfi.lv     www.lvd.lv

SKĀRDNIEKA-JUMIĶA 
PAKALPOJUMI, 

renes, notekcaurules -
izgatavošana un uzstādīšana. 
Eko nosiltināšana ar skārda 
apdari.     Tālr. 29730487

māju Pārogrē (90m2), 
centrālā apkure, 
visas ēr  bas, garāža. 
Cena EUR 335000. 
Tālr. 29351954

divus zemes gabalus apbūvei 
– 1218 m2 un 1316 m2 
par 23,3 Eur/m2. Klusā, 
skaistā vietā – Piņķos, 
Sēbruciemā. Piebraucamais 
ceļš asfaltēts, ir gāzes 
pievads. Tālr. 26458443.

25937712

AILES 
APDARE.

PVC LOGU 
REMONTS.

SIA IZGATAVO
NO METĀLA 

MARGAS 
UN CITAS 
METĀLA 

KONSTRUKCIJAS. 
Tālr. 26745776, 29727067

Skursteņslauķa 
pakalpojumi. 

Ventilāciju šahtu 
tīrīšana. 

Tālr. 27462204

MĀJAS

ZEME

PĒRK
nekustamais īpašums

MAINA
nekustamais īpašums

DZĪVOKĻI
steidzami 1-ist. vai 2-ist. 
dzīvokli Ogrē. Tālr. 27610161

zemi  bij. Ogres raj. 
Tālr. 29376830

1-2 ist. dzīvokli Ogrē. 
Tālr. 22001447

2 vai 3-ist. dzīvokli Ogres 
centrā. Tālr. 25226073

PĒRKAM 
lauksaimniecības zemi. 
Tālr. 26681177, 26652300
Nopirkšu zemes gabalu 
20 ha vai lielāku, vēlams ar 
māju. Zemes  gabalam ir 
jābūt elektrības pievadam, 
kā arī ūdens  lpnei 
(dīķis, upe, ezers). 
op  lv@gmail.com, 
25807864

dzīvokli Ogrē vai Ikšķilē. 
Tālr. 25661443dārzu ar dārza mājiņu 

(„Dārziņos”). 
Cena EUR 14 000. 
Tālr. 25661443

Bilancspējīga grāmatvede. 
Ir savs grāmatvedības birojs. 
Tālr. 26125750

Pārdodu māju, zemi (1 ha) 
un mežu ar zemi (4ha) 
Koknesē. 
Tālr. 29242150

dārzu “Lašupēs”. 
Tālr. 26155256

1-istabas dzīvokli (29,9 m2) 
ar pilnu iekšējo apdari 
Avotu ielā 14, Lielvārdē. 
Blakus skola, netālu pilsētas 
centrs, veikali, sabiedriskā 
transporta pieturas. 
Cena 8500 EUR. 
Andris, 25 959 096 
Uzzini vairāk: www.ektoret.lv
2-istabas dzīvokli (44,8 m2) 
ar pilnu iekšējo apdari 
Avotu ielā 14, Lielvārdē. 
Blakus skola, netālu pilsētas 
centrs, veikali, sabiedriskā 
transporta pieturas. 
Cena 12 700 EUR. 
Andris, 25 959 096 
Uzzini vairāk: www.ektoret.lv
3-istabas dzīvokli (59,1 m2) 
ar pilnu iekšējo apdari 
Avotu ielā 14, Lielvārdē. 
Blakus skola, netālu pilsētas 
centrs, veikali, sabiedriskā 
transporta pieturas. 
Cena 16 900 EUR. 
Andris, 25 959 096 
Uzzini vairāk: www.ektoret.lv
1-istabas dzīvokli (31 m2) 
ar pelēko iekšējo apdari 
Avotu ielā 14, Lielvārdē. 
Blakus skola, netālu pilsētas 
centrs, veikali, sabiedriskā 
transporta pieturas. 
Cena 7600 EUR. 
Andris, 25 959 096 
Uzzini vairāk: www.ektoret.lv
2-istabas dzīvokli (44,6 m2) 
ar pelēko iekšējo apdari 
Avotu ielā 14, Lielvārdē. 
Blakus skola, netālu pilsētas 
centrs, veikali, sabiedriskā 
transporta pieturas. 
Cena 10 000 EUR. 
Andris, 25 959 096 
Uzzini vairāk: www.ektoret.lv
3-istabas dzīvokli (60 m2) 
ar pelēko iekšējo apdari 
Avotu ielā 14, Lielvārdē. 
Blakus skola, netālu pilsētas 
centrs, veikali, sabiedriskā 
transporta pieturas. 
Cena 13 300 EUR. 
Andris, 25 959 096 
Uzzini vairāk: www.ektoret.lv

vērtēju mežus, 
meža īpašumus, 
izvērtēju  rgu 
(konsultācija bezmaksas).
Tālr. 26893755, Edgars

1-ist. dzīvokli 
Ogresgalā, Kārļu centrā. 
Tālr. 28733345, 22037065

MĀJAS

IZĪRĒ
nekustamais īpašums

GARĀŽAS

TELPAS
TELPAS

DZĪVOKĻI

ar piemaksu 3-ist. dzīvokli 
Ogrē pret māju Ogrē 
vai tās apkārtnē (Ikšķile, 
Lielvārde u.c.). Varam 
pārņemt nelielu kredītu. 
Tālr. 26526049
2-ist. dzīvokli Lielvārdē 
ar savu piemaksu pret 
dzīvokli Ogrē vai Rīgā, 
var būt ar parādiem. 
Izska  šu visus piedāvājumus. 
Tālr. 29351954

ĪRĒ
nekustamais īpašums

labu 2-ist. dzīvokli Jēkabpilī 
pret dzīvokli Ogrē. 
Tālr. 25528691

vēlos īrēt māju vai dzīvokli 
Ogrē ar izpirkuma  esībām. 
Tālr. 27885531

2-ist. dzīvokli Rīgā 54 m2, 
Āgenskalnā ar visām ēr  bām 
mainam pret māju Ogrē 
vai tās tuvumā. 
Izska  sim visus variantus. 
Tālr. 26253494 
mareks.lakehill@gmail.com

nelielu mājiņu Ķegumā – 
1 istaba, virtuve (ūdens, 
tualete iekšā), plīts un krāsns 
ar malkas apkuri. Ir dārziņš. 
Tālr. 65038689

garāžu Ogrē, blakus 
dzelzceļam. Tālr. 26169239

nelielu māju Ogrē jeb mainu 
pret siltu mājīgu dzīvokli 
Ogres centrā pie k/n. 
Tālr. 26176918

māju Pārogrē (60m2), 
zeme 500 m2, visas ēr  bas, 
centrāla apkure. 
Cena 18000 EUR. 
Tālr. 29351954

vēlas iznomāt telpas 
masāžai Ogrē. 
Tālr. 29105419

vai izīrē 2-ist. dzīvokli Rīgā, 
Pārdaugavā 3 stāvs 
(5 stāvu māja), priva  zēts, 
steidzami.
Tālr. 26433962

1-2 ist. dzīvokli ar malkas 
apkuri. Tālr. 27159051

1-ist. dzīvokli Rīgā, Prūšu ielā 
(26m2, eiroremonts, 2.stāvā) 
uz 2-ist. dzīvokli Ogrē. 
Tālr. 22001544, 65021886

VEICU CELTNIECĪBAS 
UN REMONTDARBUS

Tālr. 20327707

zemes gabalu privātmājas 
būvēšanai (Lībieškalnā) 
3100 m2, cena 22 000 eiro. 
Tālr. 26368848

Kravu pārvadājumi 
Latvija-Anglija-Skotija, 
Skotija-Anglija-Latvija. 

Tālr. 29884780

• Piedāvājam Jums par zemām cenām iznomāt 
celtniecības instrumentus un tehniku. 
• Ūdensvada, kanalizācijas, 
apkures sistēmas ierīkošana, apkope un remonts, 
visa veida remontdarbi, metināšanas darbi 
un materiālu sagāde. 
• Piedāvājam arī transporta pakalpojumus 
ar kravas furgonu līdz 1 t. 

www.atsnoma.lv • Tālr. 28657003 

piegādāsim smil  , gran  , 
šķembas, melnzemi, 
kūtsmēslus līdz 8m3. 
Tālr. 29221333, 29228906

veicu kapitālos un 
kosmē  skos remontdarbus 
Ogres rajonā, Par zemām 
cenām. Pensionāriem 
atlaides. Tālr. 22348473

Plaša spektra juridiskie 
pakalpojumi. Tālr. 29620498

Elektriķa pakalpojumi. 
Tālr. 27736557
Piedāvā kvalita  vus 
pakalpojumus iekšdarbos 
un kapitālajos remontos. 
Tālr. 27723334

Datoru remonts 
un instalēšana.

Datoru 
modernizācija 

un uzlabošana.
Tālr.  29227148

31.martā Ogrē 
“Lietišķās estētikas un vadības neformālās izglītības centrs”, 

sadarbībā ar Ogres novada domi rīko semināru 

“Konfliktu risināšana un stresa vadība”. 
Cena EUR 68. 

Pieteikties pa tālr. 25437248

telpas no 30-800 m2 
Lielvārdes centrā. 
Cena no 1-3 EUR/m2. 
Tālr. 22025425
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DARBA LAIKS :  darbdienās no  9.00-12.00  13.00-17.00 (piektdienās līdz 16.30)DARBA LAIKS :  darbdienās no  9.00-12.00  13.00-17.00 (piektdienās līdz 16.30)

Iekšdarbi, santehniskie darbi 
(liela pieredze). 
Tālr. 29410667

Tālr.  29517885Tālr.  29517885

ĶĪMISKĀ ĶĪMISKĀ 
TĪRĪŠANA.TĪRĪŠANA.  

a/m salonua/m salonu

mēbeles, 
celtniecības 
u.c. 

Tālr. 29469468Tālr. 29469468

KRAVAS PĀRVADĀJUMI

DZIĻURBUMIDZIĻURBUMI

Tālr. 26526049Tālr. 26526049

Radiatoru maiņa, apkures, 
ūdensvada, kanalizācijas 
ierīkošana un remonts, 
metināšanas darbi, 
materiālu sagāde. 

Tālr. 26865954

Santehnikas, kanalizācijas, 
apkures ierīkošana
un remonts, 
metināšana.

Tālr. 29900028, 65067325

SANTEHNIKAS 
PAKALPOJUMI. 
Tālr. 29409907

2014.gada 20.mar ts

SAT TV 
PAKALPOJUMI. 

Tālr. 26444333

Piedāvā KVALITATĪVUS 
PAKALPOJUMUS 

iekšdarbos un kapitālajos remontos.
Tālr. 27453756

Piedāvājam 
SMAGSVARA TREILERA 

PAKALPOJUMUS 
pa Latviju.

 Tālr. 26597110, 65071808

Transporta pakalpojumi 
ar kravas busu līdz 1.5 

tonnām vai 8 m3. 
Tālr. 29230285

S A N T E H N I K A S
D A R B I.

Apkure, ūdens, kanalizācija. 
Tālr. 26259527

JUMTA DARBI 
UN MATERIĀLS. 

Tālr. 28366622

jumta darbi un materiāls. 
Tālr. 28366622

Rokam 
un tīram akas 

(Viktors). 
Tālr. 26524598

Žogi un vār  . Izgatavošana, 
montāža un remonts. 
Garan  ja. 
Tālr. 26305483

Jumtu darbi. Metāldaks  ņu, 
betona un māla daks  ņu 
ieklāšana visā Latvijā. 
Jumta konstrukcijas izbūve, 
noteksistēmu uzstādīšana. 
www.tavsjumts.lv 
Tālr. 28 88 88 96

Pārvadājumi ar furgonu, 
21 m3 - mēbeles, materiāli 
u.c. Autoevakuātors, līdz 4 t. 
Tālr. 26338775, 26679374

remonts, santehnika, 
elektroinstalācija. 
Tālr. 28167108

PĀRDOD 
MELNZEMI – par 

apjomu virs 200m3 labas 
cenu atlaide!

TREILERA 
(KAESSBOHRER 

LOWBED) 
PAKALPOJUMI.
KOKVEDĒJA 
(BEZ FISKARA) 

PAKALPOJUMI.
Tālr. 65071808
Fakss 65053237

lauku a   rīšana 
no krūmiem un kokiem . 
Tālr. 27714898, 29112528

Ļoti izdevīgas cenas kravu 
parvadājumiem 

Skotija-Anglija-Latvija. 
Latvija-Anglija-Skotija. 

TIKAI 1.20£ PAR KG. 
Tālr. 26254442

Gāzes balonu 
apmaiņa.
Garan  ja, piegāde.
Ātri vedam, 
    ilgi deg!

Tālr. 29515912

AUTOCELTŅA MAZ-Ivanovec, 
kravas LT-35 
(ar celtspēju līdz 2 tonnām 
un garums 5,2 m), 
MAN ar fi skaru 
līdz 2 tonnām 
PAKALPOJUMI. 

Tālr. 26066314

SIA “Ecowood AB” 
bez maksas izkopj aizaugušas 
lauksaimniecības pla  bas, 
 rumus, grāvjus 

un mežmalas. 
Pērkam šķeldojamo 
materiālu. 
Tālr. 29222182

Latvija-Sko  ja-Anglija-Latvija 
Regulāri paku pārvadājumi. 
Tālr. 29884780

Transporta 
pakalpojumi 
ar 
mikroautobusu 
Ogrē un rajonā. Tālr. 26285352

TRANSPORTA PAKALPOJUMI 
ar kravas busu līdz 2 tonnām. 
Tālr. 26342592

Satelīta un ētera TV 
uzstādīšana un uzskaņošana, 
videonovērošanas sistēmas.

 KNX sistēmas instalācija - 
Gudrā māja.

 Tālr. 25977377

Kravas 
pārvadājumi 
ar busu, 
metāllūžņu 
izvešana. Tālr. 26557090

DZIĻURBUMIDZIĻURBUMI
AKU URBŠANAAKU URBŠANA

 to remonts 
un aprīkošana

Cena pēc vienošanās.
Tālr. 29158269

AUTOCELTŅA 
PAKALPOJUMI.

KRAVAS PĀRVADĀJUMI 
ar LT-35 līdz 2 tonnām 
un garums līdz 6,00 m. 

Tālr. 26066314

PAKALPOJUMI

MOBILAIS GATERIS. 
Tālr. 26547957

Bez maksas izzāģē un a   ra 
aizaugušas zemes, 
grāvjus un mežmalas 
no krūmiem un kokiem. 
Tālr. 27426662

SIA “LEAnD”. 
Profesionāli, kvalitatīvi 

grāmatvedības 
pakalpojumi 

no pirmdokumentu 
uzskaites līdz gada 

pārskata sagatavošanai 
atbilstoši LR un ES 

normatīvajiem aktiem. 
Cenas, sākot no 15.00 EUR 

mēnesī. 
Tālr. 29846928

Veicam jaunaudžu kopšanu 
un mežizstrādes darbus, 

kā arī lauku un grāvju 
attīrīšanu no kokiem 

un krūmiem. 
Profesionāli darbinieki, 

bez kaitīgiem ieradumiem. 
Tālr. 26590956

Mežvedēja pakalpojumi 
koku un krūmu vešanai. 
Iespējama nestandarta 

darbu veikšana. 
Tālr. 29354201, 

22013449

Kravas busa Kravas busa 
pakalpojumi.pakalpojumi.

Metāllūžņu izvešana.Metāllūžņu izvešana.
Celtniecības darbi.Celtniecības darbi.

Tālr. 20264936Tālr. 20264936

Veic visa veida 
remondarbus dzīvokļos, 

mājās un iestādēs. 
Labas cenas materiāliem. 

Piegāde. 
Atlaides pensionāriem 

un invalīdiem. 
Tālr. 20417108

Organizējam un vadām 
pasākumus, rakstām 
pasākumu scenārijus. 

www.svinam.com. 
Tālr. 26129496

Bez maksas sniedzam 
juridiskās konsultācijas 

fi nansiālu grūtību 
jautājumos, palīdzam 

rast risinājumus 
darījumos ar kustamo 

un nekustamo īpašumu. 
Kontaktinformācija: 

mob. 28264886, 
e-pasts: jb.konsult@inbox.lv

apmūrējam ar ķieģeļiem 
mājas, skursteņu mūrēšana 
un ci   darbi. 
Tālr. 29111652

BRUĢĒŠANA. 
Tālr. 27509601

Apzaļumošanas 
un labiekārtošanas 

pakalpojumi. 
Tālr. 28452758

Bruģēšanas darbi. 
Firma veic darbus kvalita  vi, 
ātri, lē  , ar garan  ju. 
Liela pieredze. 
Tālr. 26357811

* Grāmatvedība juridiskām un fi ziskām personām. 
* Jaunu uzņēmumu reģistrēšana.
* Konsultācijas nodokļu un izdevumu optimizācijā.

* info@bfds.lv  *  www.bfds.lv  *  Tālr. 26579581

Autoremonts. 
Dzinēju remonts. 
Pilna auto apkope. 
Sagatavošana tehniskajai 
apskatei. Bremžu remonts. 
Me  nāšanas darbi. 
Strādājam arī brīvdienās. 
Ķegums. Tālr. 27414655

Bīstamo zaru, koku zāģēšana. 
Tālr. 29337900

Piedāvājam malkas zāģēšanas 
un skaldīšanas pakalpojumu, 
izbraucot pie klienta 
ar malkas sagatavošanas 
iekārtu. Tālr. 26666134 vannas emaljas atjaunošana. 

Dažādi toņi. Cena 65 EUR. 
Tālr. 26852584

VISA VEIDA 
METINĀŠANA

Hidraulisko cilindru 
un pneimatisko āmuru 

remonts
Tālr. 28679886

Profesionāli dārznieki veido 
augļu koku vainagus, miglo 
ar AAL, formē dzīvžogus. 
Tālr. 28661047

Piedāvājam fi zioterapeita 
mājas vizītes Ogrē. 
Rehabilitācija,
vingrošana, masāža. 
Tālr. 28470473

Auto virsbūvju remonts. 
Sliekšņu, grīdas, 
arku metināšana. 

Tālr. 29456557
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NAMAMĀTEI

Vēlies ievietot reklāmu vai sludinājumu 
laikrakstā «Ogres Vēstis Visiem»?

Laikus piesaki un apmaksā!
Uz otrdienas numuru «OVV» pirmdien līdz 10.00,
uz piektdienas numuru «OVV» ceturtdien līdz 10.00

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

Lasi laikrakstu 
arī internetā

www.ogresvestisvisiem.lv

No arhīva: gan profesionālu 
pavāru, gan mājsaimnieču 
ieteikumi

Salā  , kas piesien dūšu
Rupjmaize, eļļa, siers, 

tomā  , majonēze, ķiploki.
Rupjmaizi sagriež kubiņos 

un apcep uz pannas. Kārto 
traukā, pa virsu klāj majonēzes 
rakstu. Tad seko sagrieztu 
tomātu kārta un atkal 
majonēzes raksts, tad nāk 
rīvēta siera un ķiploku kārta 
un atkal majonēzes raksts. Var 
rotāt ar tomā  em. Ticiet – šie 
salā   teicami piesien dūšu!

Biešu 
un valriekstu salā  
Sarīvē vārītas bietes, 

pievieno divus vai trīs 
sasmalcinātus valriekstus, 
divas vai trīs sagrieztas 
ķiploka daiviņas un pārlej ar 
majonēzi.

Ķirbju 
un dzērveņu salā  
800 g ķirbju, 400 g 

dzērveņu, 200-250 g cukura, 
smalkais kanēlis, citrona 
miziņa pēc garšas.

Zaļu ķirbi sagriež, nomizo 
un uz sakņu rīves sarīvē. 
Garšai pieliek smalko kanēli 
vai citrona miziņu. Pārlej 
ar svaigi izspiestu dzērveņu 
sulu, kas saldināta ar cukuru. 
Visu labi sajauc. Liek vēsumā, 
lai ķirbji ar dzērveņu sulu 
ievelkas. Ēd otrā dienā. Ļo   
atspirdzinoši salā  . Labi garšo 
arī kā saldais ēdiens ar pienu 
vai cepumiem.

Siera zupa
6-8 kartupeļi, 3 sīpoli, 3 

burkāni, 2-5 marinē   gurķīši, 
2-3 paciņas kausētā siera, 300 
g zirnīšu, 100 g ziedkāpostu, 
100 g parasto kāpostu, 100 g 
brokoļu, 100 g pākšu pupiņu, 
universālā garšviela pēc 

LAI GARŠO! garšas, ūdens.
Rupji sarīvē burkānus, 

smalki sagriež sīpolu, visu 
liek uz pannas cep  es. 
Kartupeļus, ziedkāpostus, 
parastos kāpostus, brokoļus 
un pākšu pupiņas liek katlā 
vārī  es. Vēlāk pievieno 
pupiņas, zirnīšus un smalki 
sagrieztus gurķīšus. Beigās 
pievieno to, kas apcepts, kā 
arī kausēto sieru. Vāra, līdz 
siers izkūst, un zupa gatava.

Jāņu siera standziņas
alus mīklā
Ņem Jāņu sieru, mīklai – 

100 gramu gaišā alus, divas 
ēdamkarotes saldā krējuma, 
vienu olu, sešas ēdamkarotes 
miltu, sāli, cukuru un taukus 
cepšanai. Pagatavo alus 
mīklu – traukā ielej alu, 
pievieno olas dzeltenumu, 
saldo krējumu, sāli, cukuru 
un sajauc. Iesijā un iemaisa 
miltus, saputo olas baltumu 
un iecilā mīklā. Sieru sagriež 
s  enīšos, iemērc alus mīklā. 
Cep lielā tauku daudzumā.

Cepts ķirbis 
1 kg ķirbja, sāls, 

citronskābe, 1 ola, 2,5 
ēdamkarotes rīvmaizes, 
kviešu mil  , 60 g sviesta.

No  rītu ķirbi sagriež 0,5 
cm biežās šķēlēs, pārkaisa ar 
sāli, pārslaka ar citronskābes 
šķīdumu un patur 10 līdz 
15 minūtes. Pēc tam ķirbja 
šķēlītes iemērc sakultā olā, 
apviļā rīvmaizē, kas sajaukta 
ar mil  em, liek uz pannas 
sakarsētā sviestā. Cep no 
abām pusēm, līdz ķirbis 
mīksts un brūns. Pasniedz ar 
brūkleņu ievārījumu.

Kāļu pūdelis
500 g kāļu, 2 olas, 50 g 

sviesta, 1 ēdamkarote skāba 
krējuma, 1 ēdamkarote 
medus, 1 ēdamkarote 
rīvmaizes, sāls.

Nomizotus kāļus sagriež 
gabalos, applaucē, ļauj 
ūdenim atdzist, pēc tam 
kāļus sālsūdenī vāra mīkstus, 

ir lieli kartupeļi.
Kartupeļus nomazgā, 

nomizo un gareniski sagriež 
ap 1 cm biezās šķēlēs. Katru 
šķēli apviļā miltos, sakultā olā 
un uz pannas no abām pusēm 
apcep eļļā, lai šķēles kļūtu 
zeltaini brūnas. Tad apceptos 
kartupeļus saliek katliņā, ielej 
nedaudz ūdens, pievieno 
mazliet sāls, ķimeņu un sautē 
uz lēnas uguns, līdz kartupeļi 
kļūst mīks  . Gatavo saturu 
katliņā pārlej ar atšķaidītu 
krējumu (var iz  kt arī bez tā), 
pārkaisa ar šķipsniņu rīvēta 
muskatrieksta un ļauj vēl 
nedaudz pasautē  es.

Šo pagatavojumu var 
ēst siltu vai aukstu, kā 
pamatēdienu vai piedevu 
kam citam.

Pikantās burkānu 
un siera pankūkas
1. Sajauc: 300-350 g svaigu, 

uz ne pārāk rupjas rīves rīvētu 
burkānu, 100 g uz ne pārāk 
rupjas rīves rīvēta Gouda 
siera (var būt arī cits siers), 
3 viegli sakultas olas, mazliet 
samalta koriandra un diļļu.

2. Atsevišķi sajauc: 100 
g krējuma, 50 g miltu vai 
mannā (tā vietā var likt arī 4 
ēdamkarotes auzu pārslu).

Abus maisījumus sajauc 
un pieliek sāli. Cep uz pannas 
zeltaini brūnas (var cept arī 
zem vāka). Pasniedz ar skābu 
krējumu.

Gardums
300 g mandeļu vai lazdu 

riekstu, 600 g «Selgas» 
cepumu, 2 kārbas iebiezinātā 
piena ar cukuru (pilnpiena).

Riekstus un cepumus 
samaļ gaļas mašīnā. Visu 
šo masu sajauc un pielej ar 
cukuru iebiezinātu pilnpienu, 
izmaisa valganā masā. Tad 
veido ruletes formā un ie  n 
sviestpapīrā. Vakarā ievieto 
ledusskapī, un otrā rītā ir 
gatavs.

Griež šķēlītēs (līdzīgs 
šerbertam, bet garšīgāks).

Ķirbju ievārījums
3,5 kg ķirbju, 2 kg burkānu, 

0,5 kg citronu un cukurs pēc 
garšas.

Ķirbjus sagriež mazos 
gabaliņos un liek katliņā, 
pievieno ar visu mizu šķēlītēs 
sagrieztus citronus un mazliet 
pavāra. Kad ķirbis jau gandrīz 
izjucis, pievieno cukuru, 
sarīvētus burkānus un turpina 
vārīt.

atdzesē un samaļ. Masā 
iemaisa olu dzeltenumus, 
rīvmaizi, krējumu un ar sāli 
saputotus olu baltumus.

Sviestu (nedaudz atstāj 
veidnes ieziešanai) izkausē, 
pievieno medu, karsē, līdz 
medus izkūst. Ar sviestu 
ieziestā veidnē liek kāļu 
masu, pārkaisa ar rīvmaizi un 
pārlej ar sviesta un medus 
maisījumu.

Cepeškrāsnī cep 20 – 
25 minūtes. Pasniedz ar 
grauzdētām maizītēm vai 
kā piedevu mājputnu gaļas 
ēdieniem.

Kāļu karbonāde
3–4 kāļi, 1,5 glāzes piena, 

1–2 olas, sāls – pēc vajadzības, 
cukurs – pēc garšas.

Kāļus sāls ūdenī novāra 
mīkstus, pēc tam no  ra un 
sagriež viena pirksta biezās 
šķēlēs. No piena, mil  em, 
olām, sāls, cukura gatavo 
mīlu, kurā apmērcē sagrieztās 
kāļu šķēles un apcep brūnas.

Pasniedz pie gaļas 
ēdieniem vai kā atsevišķu 
ēdienu ar krējumu.

Kartupeļu karbonāde –
    sautējums

To mēdz gatavot, ja mājās 

ABONĒ LAIKRAKSTU 
«OGRES VĒSTIS VISIEM» ARĪ TURPMĀK!

KOMPLEKTA 
NOSAUKUMS

ABONEMENTA 
VEIDS

ABONĒŠANAS CENAS
1 mēn. 3 mēn. 6 mēn. 9 mēn. 12 mēn.

LVL EUR LVL EUR LVL EUR LVL EUR LVL EUR
«Ogres Vēstis Visiem» 
bez pielikumiem
indekss – 3120

Privātpersona 3,40 4,84 10,20 14,51 19,90 28,32 30,60 43,54 38,60 54,92

Juridiska persona 6,00 8,54 18,00 25,61 36,00 51,22 54,00 76,84 72,00 102,45

Pensionārs un invalīds 3,10 4,41 9,30 13,23 18,40 26,18 27,90 39,70 36,70 52,22

«Ogres Vēstis Visiem» +
Laimīgā Programma
indekss – 3121

Privātpersona 4,50 6,40 13,50 19,21 26,90 38,28 40,50 57,63 52,90 75,27

Juridiska persona 6,00 8,54 18,00 25,61 36,00 51,22 54,00 76,84 71,70 102,02

Pensionārs un invalīds 4,20 5,98 12,60 17,93 25,00 35,57 37,80 53,78 49,90 71,00

«Ogres Vēstis Visiem» +
Laimīgā Programma +
Māja
indekss – 3122

Privātpersona 6,00 8,54 18,00 25,61 36,00 51,22 54,00 76,84 71,70 102,02

Juridiska persona 7,50 10,67 22,50 32,01 45,00 64,03 67,50 96,04 88,90 126,49

Pensionārs un invalīds 5,80 8,25 17,40 24,76 34,80 49,52 52,20 74,27 68,90 98,04

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

APAVU REMONTS - DARBNĪCA
Mednieku iela 21/23, Ogre (veikalā «Tops»)
MĒS ESAM LABĀKIE!

Tālr. 27722519, 27728258
Darba laiks:
Darbdienās      9.00 –17.00
Sestdienās      9.00 –15.00
Svētdienās     slēgts� Savlaicīgi remontējot apavus, 

   ietaupi naudu!

ĀTRA IZPILDE!



APGŪSTI

PRAKTISKI UN NODERĪGI!!! DĀVINA

PĒDĒJĀ BRĪDĪ

DAŽĀDI
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Vēlies ievietot reklāmu vai sludinājumu Vēlies ievietot reklāmu vai sludinājumu 
laikrakstā «Kaleidoskops»?laikrakstā «Kaleidoskops»?
Laikus piesaki un apmaksā!Laikus piesaki un apmaksā!

   Uz ceturtdienas numuru – otrdien līdz 10.00   Uz ceturtdienas numuru – otrdien līdz 10.00

Tuvākie laikraksta «Kaleidoskops» Tuvākie laikraksta «Kaleidoskops» 
iznākšanas datumiiznākšanas datumi

10.04., 24.04., 08.05., 22.05.10.04., 24.04., 08.05., 22.05.

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

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

Reklāmas  un s ludinājumu laikraksts

Ogres, Ikš iles, eguma, Lielv rdes novad , 
Salaspil  un citur

Kaleidoskops

Reklāmas  un s ludinājumu laikraksts

Ogres, Ikš iles, eguma, Lielv rdes novad , 
Salaspil  un citur

Kaleidoskops

REKLĀMAS UN 
SLUDINĀJUMU NODAĻA

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

JAUNUMS!
Piedāvājam 

kopā ar laikrakstu 
«Kaleidoskops»

izplatīt reklāmas 
bukletus, fl aierus.

Sīkāka informācija 
29356840, 65045514,

kaleidoskops@
mansipasums.lv

««KALEIDOSKOPA» numuru var saņemt arī KALEIDOSKOPA» numuru var saņemt arī 
grāmatnīcā «AUSEKLIS» Ogrē, Brīvības ielā 21. grāmatnīcā «AUSEKLIS» Ogrē, Brīvības ielā 21. 

Pr., Tr., Piek. 18.00 - 19.00 - jaunākā grupa
 19.00 - 20.15 - vecākā grupa

 Jaunums 
 Lielvārdē!

Plašākais sortiments reģionā!

MTZ, T- 40, T-25
Rezerves daļas

T. 25454530, 65071803
Lielvārde, Dravnieku 9

Meža prospekts 9, Ogre 
www.tuvcinasskola.lv

!!!

REKLĀMA VAI SLUDINĀJUMI

+
IZDEVĪGI

IEVIETOJOT REKLĀMU VAI SLUDINĀJUMUS 
ABOS LAIKRAKSTOS, 

SAŅEMSIT ATLAIDI NO 5% LĪDZ 25%!

KO SNIEDZ MAS ŽA?
Mas ža pozit vi ietekm  

erme a  ziolo isk s 
un psiholo isk s funkcijas.

T  vispus gi iedarbojas 
uz cilv ka organismu.

Stimul  asinsriti un stiprina 
vielmai u.

Atsl bina s p gos vai 
    sasprindzin tos musku us.

Uzlabo erme a lokan bu.
Atsl bina visu ermeni.
Uzlabo pašsaj tu.
Mazina psiholo isko 

    sasprindzin jumu.
Uzlabo erme a tonusu, 
veicina labu miegu.

KLASISK  MAS ŽA
SPORTA MAS ŽA

THAI TERAPIJAS MAS ŽA
T lr. 29443504

�                                                                          

ILGU  RĒDMANI                       ANITU ZEILIŅU

Grāmatnīcā „AUSEKLIS”   
22.martā plkst.13.00la 21,(tālr. 65024790)

Ogrē, Brīvības ielā 21, (tālr. 65024790)

TIKŠANĀS AR AUTORIEM

Ogres dzejnieku apvienības vadītāju un dzejnieci.
Par muzikālo labsajūtu rūpēsies ģitārists Ronalds Logins.

... Kopš Liene atklājusi sīpolloku audzēšanu lielā plastma-
sas pudelē, neviens iepriekš izmantotais paņēmiens viņai 
vairs nešķiet ērts un praktisks.

Sīpolloki pudelē

«Neparasto ideju pamanīju 
interneta vietnē www.pinterest.
com un tūdaļ nolēmu izmēģināt. 
Ieceri īstenot palīdzēja draugs. 
Izmantojām piecu litru ūdens 
pudeli. Ar sakarsētu īlenu tajā 
izdūrām caurumus, nogriezām 
pudelei augšu, bet apakšā izdū-
rām dažus caurumus gaisa cirku-
lācijai. Vietas, kur paredzēts likt 
sīpolus, jātaisa pamīšus, citādi, 
augot uz augšu, dzinumi cits ci-
tam traucēs,» paveiktajā dalās 
Liene un turpina: «Vispirms pu-
delē iebēru zemi līdz pirmajiem 
caurumiem, no iekšpuses ieliku 
sīpolus, virsū uzbēru atkal zemes 
kārtu līdz nākamajai caurumu 
rindai, tad liku atkal sīpolus. Tā 
turpināju, līdz pudele pilna. Jau 
nākamajā rītā sīpoli bija izdzinu-
ši saknītes, pēc nedēļas sīpolloki 
sasniedza sprīža garumu, pēc di-
vām bija jau sīpolloku plantācija, 
ko diviem cilvēkiem grūti apēst.

Turklāt šāds trauks uz pa-
lodzes aizņem ļoti maz vietas, 
un tajā ietilpst pat 30 sīpoli. Ie-
domājieties, cik liela kaste būtu 
vajadzīga, lai sarindotu tajā pār-
desmit sīpolu. Turklāt man patīk, 
ka sīpolus var audzēt zemē, nevis 
mērcēt ūdenī, kas prasa vairāk 

pūļu, jo trauciņos bieži jāmaina 
ūdens, citādi rodas nepatīkams 
aromāts.»

Liene arī piebilst, ka šogad 
sīpolus nepieciešams aplaistīt ti-
kai reizi nedēļā. Lai visi izdīgu-
šie lociņi tiktu pagozēties saulē, 
reizi pa reizei Liene pudeli arī 
pagroza.

Jāteic, ka sīpollociņu audzē-
šana pudelē ir ne vien praktisks, 
bet arī dekoratīvs risinājums. 
Liene novērtējusi, ka pudele ar 
izdīgušajiem sīpollociņiem lielis-
ki papildina virtuves interjeru. 

   (saīsināti no laikraksta 
«Druva»)

gādīgiem saimniekiem
trīskrāsu kaķenī   (7 mēneši) 
un runcī   
(1 gads, melns ar baltu). 
Tālr. 28625418

Izīrē istabu dzīvoklī 
(vienai personai) Ogrē. 
Tālr. 27126135
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PĀRDOD
dažādi

skaidu briketes 
un granulas Kaibalā. 

Tālr. 29515912

Pārdod Pārdod 
MELNZEMIMELNZEMI un  un MALKUMALKU  
(malkas atgriezumus). (malkas atgriezumus). 

Tālr. 65071808, Tālr. 65071808, 
fakss 65053237fakss 65053237

• Pārdod melnzemi, smiltis,
   šķembas.
• Atkritumu izvešana.
• Pašizgāzēja pakalpojumi.

Tālr. 28272349

Kvalitatīvu, 
svaigi zāģētu MALKU. 
Skaldītu vai neskaldītu. 

Klučos vai garāku. 
Tālr. 29230285

Z/s ,,Kreimenes” 
pārdod 
SKALDĪTU MALKU
ar piegādi. 
Tālr. 29182851

SIA “ML PRO” pārdod 
svaigi zāģētu malku, 
dažādi izmēri, piegāde. 
Tālr. 29615129

Augstākās kvalitātes Augstākās kvalitātes 
kokskaidu briketes. kokskaidu briketes. 

Tālr. 29105803Tālr. 29105803

PĒRK

SIA «LATVIJAS GAĻA»
Iepērk liellopus, 

jaunlopus, zirgus.
Samaksa tūlītēja. Svari.

T: 28761515

SIA «SENLEJAS» – 
LIELLOPUS. 
Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 65033720, 65033730,
26604491, 26517026

SIA Lauku Miesnieks
iepērk mājlopus.

Augstas cenas. 
Samaksa tūlītēja. Svari.

Tālr. 20207132

SIA «AIBI» IEPĒRK
liellopus, jaunlopus, 

aitas, zirgus, cūkas, kazas.
LABAS CENAS.SAMAKSA TŪLĪTĒJA.SVARI.
TĀLR. 26142514, 20238990

SIA „Kurzemes 
Gaļsaimnieks” pērk 

– BUĻĻUS, GOVIS, TELES. BUĻĻUS, GOVIS, TELES. 
Samaksa tūlītēja. 
Transports bezmaksas. 

Tālr. 63454845, 
29427543, 26436271

SIA JANSSEN LIVESTOCK LATVIA

–  piena teļus.
Telefons: 29698483 MIHAILS

IEPĒRK:

‘’LATVIJAS MEŽU FONDI’’
pērk visa veida meža 
īpašumus visā Latvijā. 
Tālr. 28164521

apdares un grīdas dēļus un 
brusas, dažādi izmēri, egle. 
Transports bezmaksas. 
Tālr. 22009096

Latvijas Mežu UzņēmumsLatvijas Mežu Uzņēmums
Pērk Pērk 

Meža īpašumus ar zemiMeža īpašumus ar zemi
Visā latvijā. Visā latvijā. 

Tūlītēja samaksa.Tūlītēja samaksa.
T.: 26477135T.: 26477135

CINKOTS PĪTAIS
ŽOGA SIETS
www.zogotava.lv

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

Tālr. 25540900

vecas necausrspīdīgas apaļas 
un ovālas dzintara krelles! 
Tālr. 25246619

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

SIA „DIARTIK” pērk 
mežā pie ceļa – 

zāģbaļķus, sīkbaļķus, 
fi nieri, malku, 

papīrmalku, taru! 
Tālr. 20597799, 

26446861

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

Pērk mežus, 
zemi īpašumā visā Latvijā.

Tālr. 29481186

Pērk mežus īpašumā, 
cirsmas visā Latvijā, 

samaksa pirkuma dienā. 
Tālr. 26668600

CŪKGAĻU. 
Tālr. 26469940

SIA „Cēsu miesnieks”
iepērk jaunlopus 

un liellopus
Tālr.: 263 388 25 ; 291 723 43

Par augstu samaksu - 
no 7 līdz 22 eiro 
(no 5 līdz 15 la  em) gramā - 
pērku vecas dzintara krelles, 
apaļas vai ovālas. 
Tūlītēja samaksa. 
Tālr. 22083794

SIA ”CRAFT WOOD” 
pērk visa veida 
meža īpašumus 

visā Latvijā, 
cena no 1000-10000 EUR/ha. 

Atjaunojam taksācijas. 
Ar starpniekiem 

nesadarbojamies. 
Tālr. 26360308

PĒRKPĒRK
 MEŽUS AR ZEMI. MEŽUS AR ZEMI.

 VAR BŪT  VAR BŪT 
AR APGRŪTINĀJUMIEM.AR APGRŪTINĀJUMIEM.

  Tālr. 29433000Tālr. 29433000PĀRDOD kaltētus priedes, 
neapzāģētus dēļus 

galdniecībām 3000 x 50, 
mitrums 8%. 

Var šķirot materiālu. 
Atrašanās vieta Ciemupe. 
Tālr. 26417883, 28294779

Par augstu samaksu pērku 
dzintaru. Dzintara krelles 
ar ovālām un apaļām 
bumbiņām. Pēc vajadzības 
izbraucu pa visu Latviju. 
E-pasts: golda12@inbox.lv. 
Tālr. 29247268

SIA “DIARTIK” pērk 

CIRSMAS un MEŽUS 

par AUGSTĀM CENĀM! 

Tālr. 26446861, 20597799 
info@diartik.lv www.diartik.lv

meža īpašumus un cirsmas. 
Cena 1000-6000 Ls/ha. 
Tālr. 29161998

apaļas un ovālas 
dzintara krelles, 
kā arī neapstrādātu dzintaru. 
Tālr. 20476066

Profesionāli 
veļas pulveri 
un mazgāšanas 
līdzekļi no Vācijas 

Ogrē, Skolas ielā 18. 
Mazgāšanas līdzekļi 
ir bez fosfātu piejaukuma, 
līdz ar to ir bioloģiski un videi 
draudzīgi. Lielajiem 
iepakojumiem Ogrē 
bezmaksas piegāde. 

Tālr. 26125750

pār  kas kartupeļus. 
Cena 0,20 EUR/kg. 
Tālr. 29142858

labu sienu ruļļos, 
glabājas šķūnī.
Cena 12 EUR/gab. 
Tālr. 29142858

Pērkam par augstām cenām 
mežu, vai jebkuru citu zemes 
īpašumu visā Latvijā.
E-p: doreshouse@gmail.com 
Tālr. 29764709

Iepērkam melno 
metālu (metāllūžņus), 
lietotu lauku tehniku, 

akumulatorus.
Veicam 

pārvadājumus. 
Tālr. 26666221

Iepērk mežus un cirsmas 
par ļoti augstām cenām. 

Tālr. 29117327

Pērkam meža īpašumus 
Kokneses un Pļaviņu novadā 
vai mainām pret mūsu
īpašumu citviet Latvijā. 
Abpusēji izdevīgi. 
Plašs piedāvājums. 
Tālr. 29286309

Pērkam meža īpašumus 
un cirsmas. Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 20039177

Latvijas uzņēmums 
pērk meža īpašumus 
Ogres rajonā. 
Tālr. 20265691
Saimnieks nopirks 
meža īpašumu 
Ogres novadā. 
Tālr. 25438468 

metāla jumtus 
un noteksistēmas 
no ražotāja. 
Cena no 4.55 EUR/m2. 
Tālr. 28653076

par visaugstāko cenu Eiropā 
(  ešais pircējs) 
necaurspīdīgas DZINTARA 
KRELLES no apaļām vai 
ovālām dzintara bumbiņām. 
Samaksa 12-18 Ls par gramu 
(17-25 eiro par gramu). 
Tālr. 22457247

sēklas graudus. 
Tālr. 25260370

jaunas riepas 175/65 R14 MS. 
Tālr. 22848684
a/m „Opel Astra” (95.g.) 
bremžu diskus un klučus, 
labās puses skata spoguli. 
Visi jauni. 
Tālr. 22848684
akordeonus „MANFRINI”
(Itālija), 
„HOHNER” (Vācija, 120 basi), 
gleznotāju Caunes un Zīles 
akvareļus, restaurējamu retro 
apaļo galdu, bufe  . 
Oša koka parketu 29m2. 
Sienas pulksteni 
„GUSTAB BECKER”, 
galda pulksteni „JUNGHANS”. 
Jaunu, mazu virpu 
pa detaļām, visdažādākos 
darba rīkus. 
Sarkanus krāsns podiņus 
(ap 200 gab.). 
Sliedes, caurules, ķieģeļus, 
notekcaurules, dēļus, 
skārdu celtniecībai. 
Tālr. 26588188

necaurspīdīgus, 
lielus dzintara gabalus 
ar izmēru 7-25 cm. 
Tālr. 26221325

dālijas. 
Tālr. 26553762 
(zvanīt vakaros)
akus  sko bungu 
komplektu. Cena runājama, 
var uz nomaksu.
Tālr. 27853884

PSRS laika monētas, 
obligācijas, simboliku, 
papīra naudu. 
Tālr. 20611141

skaldītu malku ar piegādi. 
Tālr. 22331686
metrīgu lapu koku malku. 
Tālr. 20664822

klasisko divriteni 
labā stāvokli (cena EUR 60), 
sintezatoru YAMAHA PSR 73 
(cena EUR 70). 
Tālr. 26890646

SIA “PRIEDES AG” 
pērk CIRSMAS un MEŽUS.
Samaksa tūlītēja.
Tālr. 26446861,20597799
www.priedesag.lv
SIA “PRIEDES AG” 
pērk mežā pie ceļa – 
zāģbaļķus, fi nierklučus, taru, 
papīrmalku,malku. 
Tālr. 26446861,20597799 
www.priedesag.lv

SIA ”CRAFT WOOD” pērk 
visa veida meža īpašumus 
visā Latvijā, 
cena no 1000-10000 EUR/ha. 
Atjaunojam taksācijas. 
Ar starpniekiem 
nesadarbojamies. 
Tālr. 26360308

Elektrotransportu cilvēkiem 
ar kus  bas traucējumiem. 
Tālr. 29835079
galda divriņķa gāzes plī   
(mazlietotu) komplektā 
ar gāzes balonu. 
Var ņemt līdzi piknikos. 
Tālr. 28328406
suņu būdu Ogrē, lē  . 
Tālr. 29284320
jaunu elektrisko šujmašīnu, 
jaunu sulu spiedi (lē  ). 
Tālr. 26336936

sētas caurules. Diametrs 
50mm, garums 230 līdz 
250cm. Tālr. 29456557

PĀRDOD
transports

paštaisītu traktoru 
ar inventāru un virsēveli 
(40 cm plata, oriģināla). 
Tālr. 27186261
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TIKAI 1 € (EUR)

Sludinājums šajā Sludinājums šajā 
rubrikārubrikā

PĒRK

PĒRK
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AICINA DARBĀ

MEKLĒ DARBU

Valodu Vēstniecība 
piedāvā darbu izglītības jomā 

cilvēkiem ar izcilām 
angļu valodas zināšanām. 

CV angļu valodā sūtīt uz 
applyforajob@valodu-vestnieciba.lv  

Tālr. 25422077

KOLEKCIJAI DĀRGI PĒRKU 
H.Siliņa, E.Vintera, V.Kalvāna, U.Skulmes, 
Ed.Kalniņa, L.Svempa, K.Miesnieka, 
A.Zviedra, L.Kokles, A.Beļcovas, 
L.Liberta, V.Purvīša, J.Rozentāla, R.Piņņa, 
J.Tīdemaņa, I.Zeberiņa, J. Brektes, 
V.Kalnrozes, Ā.Skrides, H.Veldres, 
J.Pauļuka, V.Irbes, J.Oša 
un citu latviešu mākslinieku darbus.
Interesē arī apgleznotas vāzes 
un sienas šķīvji.
Tūlītēja samaksa.           Tālr. 27166669

Saimniecība Ciemupē 
aicina darbā:

Teļkopēju
Nodrošinām 

ar dzīvesvietu.
Tālr. 26414056, 29112110

aicina darbā
tāmētāju

ar pieredzi
Pretendentus lūdzam griezties:
SIA “ORIONS CELTNIECĪBAS 

KOMPĀNIJA” 
Celtnieku ielā 37, Ogrē, LV-5001 

Darba dienās no 8:00 – 9:00
Tālrunis: 65067672,

e-pasts: info@ock.lv

aicina darbā
elektriķi

ar pieredzi
Pretendentus lūdzam griezties:
SIA “ORIONS CELTNIECĪBAS 

KOMPĀNIJA” 
Celtnieku ielā 37, Ogrē, LV-5001 

Darba dienās no 8:00 – 9:00
Tālrunis: 65067672,

e-pasts: info@ock.lv

SIA „Preco” aicina darbā 
MAŠĪNBŪVES INŽENIERI.

Pienākumi: 
• CNC darbagaldu darba organizēšana;
• programmu sagatavošana darbagaldiem;
Prasības:
• Pārzināt CNC darbagaldus;
• Rasēšana 3D un AutoCad;
• Labas angļu valodas zināšanas;
• Vēlama pieredze metālapstrādē.
Darba vieta Lielvārdē.

Tālrunis: 29636108;
e-pasts: martins.jansons@preco.lv

SIA “Preco” aicina 
FRĒZĒTĀJU 

pastāvīgā darbā Lielvārdē.
Tālrunis uzziņām: 29636108

Pieteikumus sūtīt 
uz e-pastu: 

martins.jansons@preco.lv

salonā Ogrē 
vajadzīga manikīre. 
Ir vaksācijas, 
pedikīra kabinets. 
Tālr. 28295359

SIA „Agro Vatrane”  aicina savai komandai pievienoties 
TRAKTORISTUS – LAUKSAIMNIECĪBAS MAŠĪNU 

OPERATORUS. 
Prasības:
 •  vidējā vai profesionālā izglītība, vēlams lauksaimniecības jomā;
 •  praktiskā darba pieredze ar lauksaimniecības tehniku;
 •   praktiskas iemaņas tehnikas uzturēšanā un remontā;
 •  traktortehnikas vadītāja apliecība A,B,D kategorijas;
 •  pieredze darbā ar graudu novākšanas kombainu.  
Piedāvājam:   
  •  labus darba apstākļus un modernu lauksaimniecības tehniku;
  •  konkurētspējīgu darba samaksu un sociālās garantijas. 
Gaidīsim Jūsu CV uz e-pasta adresi - aivars.andzans@agrovatrane.lv, vai 
personīgi ”Zīles”, Lauberes pag.,  Ogres novads. 
Papildus informācijai lūdzam zvanīt - +371 26564689.

Ceļu būves uzņēmums 
aicina darbā 

ŠOFERI, kurš arī var 
veikt remontdarbus, 
kategorija BE un CE.

Darbs pa visu Latviju, 
komandējumi.

Mob.tel. +37129543505

PIEDĀVĀ DARBU:
• Lentzāģa operatoram
• Virpotājam mietu ražotnē (varam apmācīt)
• Mežstrādniekiem Tālr. 65071808

Fax: 65053237

65045514 
29356840

REKLĀ
MA 

REKLĀ
MA 

UN SLUDINĀ
JUMI 

UN SLUDINĀ
JUMI 

vīrie  s (30 g.) meklē visāda 
veida darbu brīvdienās. 
Tālr. 29968784

DAŽĀDI

Tevi nomāc parādsais  bas? 
Eksper   konsultē un sagatavo 
dokumentus maksātnespējas 
pasludināšanai. 
Tālr. 29219201

Zīlēju ar taro kār  m, 
risinu dažādas ģimenes 
problēmas, noņemu lāstu. 
Tālr. 28475360

UZŅĒMUMS 
AR PIEREDZI 

AUTO TIRDZNIECĪBĀ 
IEPĒRK LIETOTAS 
AUTOMAŠINĀS.

SAMAKSA UZREIZ!
Tālr. 29517885

€=

jebkādu traktoru. 
Tālr. 29686280
JMZ 6KL. Tālr. 20261261

meklēju palīgu mājas 
un lauku darbos Suntažos. 
Ir iespēja dzīvot uz vietas. 
Tālr. 26518955

Купим беспородного щенка 
(дворнягу) от собаки 
за небольшую плату. 
Тел. 65021559

Куплю велосипед 
мальчику 7-9 лет. 
Тел. 65071403, 
моб. 29884293

SIA “Ribetons ceļi” 
aicina darbā ceļu meistarus, 
bruģētājus. 
Darbs pa visu Latvijas 
teritoriju. 
Nodrošināta dzīves vieta. 
Sū  et savus CV uz e-pasta 
adresi: ribetons@ribetons.lv 
Tālr. 29403766

Kafejnīca “BRĪVNIEKI” 
Ogres novada Ciemupē 

aicina darbā PAVĀRU. 
Pieteikties 

pa tālr. 29419198

Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas kultūras nams 
aicina pieteikties uz JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMA 

KULTŪRAS PASĀKUMU ORGANIZATORA amatu
Aicinām pieteikties komunikablus, radošus, ar augstu atbildības sajūtu, vēlmi 

aktīvi un dinamiski darboties, pretendentus kultūras pasākumu organizatora 
amatam.
Prasības:

Ieteicama speciālā profesionālā izglītība;
praktiskā pieredze – pasākumu organizēšanā un vadīšanā, scenārija un 
vizuālā noformējuma veidošanā;
labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte;
analītiska domāšana;
spēja strādāt komandā un patstāvīgi, radoši, uzņemties iniciatīvu un 
atbildību;
prasme strādāt ar datorprogrammām MS Offi  ce u.c.

Profesionālās zināšanas un prasmes:
izmantot mākslas valodas pamatus un piemērot tos kultūras pasākumu 
organizēšanas un veidošanas procesā;
izprast vispārējos kultūras pasākumu organizēšanas un veidošanas 
pamatprincipus;
gūt priekšstatu par laikmetīgajām kultūras pasākumu organizēšanas un 
veidošanas tehnoloģijām.
izpratnes līmenī pārzināt latviešu folkloru un mitoloģiju, Latvijas valsts 
simboliku, autortiesības, sarīkojumu organizēšanas principus un metodiku;
pārzināt runas kultūras, prezentācijas mākslas un skatuves kustības 
pamatprincipus.

Galvenie amata pienākumi:
plānot, organizēt, veidot un vadīt valsts, tradicionālos svētkus un pasākumus, 
izglītojošus un atpūtas pasākumus, izstādes un kino seansus;
izstrādāt ar kultūras jomu saistītus radošos projektus; 
rūpēties par pasākumu mākslinieciskā līmeņa kvalitāti; 
piedalīties Jumpravas pagasta, Lielvārdes novada, valsts un starptautiska 
mēroga kultūras pasākumu īstenošanā, vadīt citus radošos un tehniskos 
darbiniekus;
rūpēties par Jumpravas kultūras nama amatiermākslas kolektīvu izaugsmi 
un attīstību;
piedalīties ikgadējo kultūras norišu kalendāra izveidē un sastādīšanā;
savākt, apkopot un arhivēt kultūras nama vēsturiskos materiālus.

Pieteikumu (CV-Europass, motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, 
rekomendācijas vēstuli (-es) (ieteicams) pretendenti var nosūtīt elektroniski (dace.
nikolaisone@lielvarde.lv) vai iesniegt Jumpravas kultūras namā, vai Jumpravas 
pagasta pārvaldē, Daugavas ielā 6, Jumpravas pagastā Lielvārdes novadā, norādot 
“Pieteikums Jumpravas kultūras nama kultūras pasākumu organizatora amatam”. 
Kontaktpersona Dace Nikolaisone 25450061, dace.nikolaisone@lielvarde.lv
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Kaleidoskops

Gr matved ba SIA
Birojs Ogres 

centr
T. 28606296, 65021258

www.simosis.lv

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

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

PASTĀVĪGI PAKU KRAVU UN PASAŽIERU 
PĀRVADĀJUMI NO LATVIJAS, LIETUVAS UZ ANGLIJU 
UN ATPAKAĻ. Tālr. + 371 29936269, + 44 7949082969

ПОСТОЯННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПОСЫЛОК И 
ГРУЗОВ, ПАССАЖИРОВ ИЗ ЛАТВИИ, 
ЛИТВЫ В АНГЛИЮ И ОБРАТНО. 
Тел. + 371 29936269, + 44 7949082969

Autoskola Autoskola 
„Fort na”„Fort na”

✓ ABCDE
         kategorijas, 95.kods
✓ Traktoru kursi 
✓ dens transporta kursi

Fili le Ogr , R gas iel  14,
T. 65035311, 28444226

e-pasts: ogre@fortuna.lv
www.fortuna.lv

8 Kaleidoskops#6(736)

TAXI OGRE  
Tālr. 26557197
Tālr. 27801198
Tālr. 20226666 

0
0 

–2
4

2014.gada 20.mar ts

IEPĒRKAMIEPĒRKAM egles,  egles, 
priedes zāģbaļķus, priedes zāģbaļķus, 
papīrmalku, papīrmalku, 
taras klučus, taras klučus, 
malku, pie ceļa. malku, pie ceļa. 

Tālr. 29156881Tālr. 29156881

STR DNIEKI

PILATES VINGROŠANAPILATES VINGROŠANA
spēcīgam, lokanam ķermenim, 
veselai mugurai un labai stājai!

               Nodarbības no ek 
            Ogres Kultūras centrā 

                               (Brīvības ielā 15, Ogrē) 
            Otrdienās un piektdienās plkst.20.00         

Tālr. 29460017

 ZĪMOGU, SPIEDOGU, VIZĪTKARŠU IZGATAVOŠANA
 ZĪMOGPILDSPALVAS
 NUMERATORI
 DATUMZĪMOGI
 ZĪMOGSPILVENI
 ZĪMOGU KRĀSAS
 DOKUMENTU KOPĒŠANA, PRINTĒŠANA, 

SKENĒŠANA, IESIEŠANA
OGRĒ, BRĪVĪBAS IELĀ 22, CENTRĀLĀS APTIEKAS ĒKĀ 

2. STĀVĀ, IEEJA NO ĒKAS SĀNA!
Mob. 26194583 

Tālr./Fakss 65022775
E-pasts: julstamp@inbox.lv

Jauna, nocenota 
sadzīves tehnika 

no Vācijas.
Garantija. Kredīts.

Ogre, Skolas iela 18.
Tālr. 29149315; 29593559

APAVU REMONTS

Ogrē, Brīvības ielā 13
(bijušais Dzelzceļnieku 

veikals)
Tālr. 28850284

Sīkāka informācija mājaslapā – Sīkāka informācija mājaslapā – 
www.draugiem.lvwww.draugiem.lv/aibodeaibode/

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

JUMTU SEGUMU T R ŠANAJUMTU SEGUMU T R ŠANA
◆◆ Visu veidu jumtu segumu mazg šana. Visu veidu jumtu segumu mazg šana.
◆◆ Mazg šana ar augstspiediena mazg šanas iek rtu. Mazg šana ar augstspiediena mazg šanas iek rtu.
◆◆ Jumtu att r šana no s n m un net rumiem. Jumtu att r šana no s n m un net rumiem.
◆◆ Jumtu segumu misk  apstr de  Jumtu segumu misk  apstr de 
   (videi nekait gs sast vs).   (videi nekait gs sast vs). Zvaniet!Zvaniet!

T lr. (+371) 28896794T lr. (+371) 28896794


