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Reklāmas un sludinājumu laikraksts
Kaleidoskops

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

REMONTĒJAM
• ledusskapjus
• automā  skās 
      veļas 
           mašīnas

Tālr. 26443400, 
65044533, 
29337693

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

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% 

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

AUDUMI AIZKARI ŽALŪZIJASAUDUMI 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

Jābrauc no stacijas 
„Ogre” ar 1.autobusu, 

no Jaunogres ar 8.autobusu 
līdz Rībelītes veikalam, 

pietura „Rūpnieku iela”, 
pa Rūpnieku ielu 

līdz pirmajam krustojumam, 
pa labi būs Pūpolu iela.

Darba laiks: 
P. – Pk. 10.00 – 19.00

Sestdienās 10.00 – 15.00
Sv. slēgts

Tālr. 29717602, 65071941

SIA „SIMAS LTD” Pūpolu ielā 4, Ogrē

Cenas no 
EUR 5,00

Līdz 30.aprīlim   

PAVASARA 
IZPĀRDOŠANA

Sieviešu 
trikotāžas apģērbiem

Tālr. 27722519, 
27728258 Darba laiks:

Darbdienās      9.00 –17.00
Sestdienās      9.00 –15.00
Svētdienās     slēgts

� Savlaicīgi 
remontējot apavus, 
 ietaupi naudu!

ĀTRA IZPILDE!

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

APRĪLĪ 
10% ATLAIDE

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

LATVIJ  RAŽOTAS LATVIJ  RAŽOTAS 
AUGSTAS KVALIT TES AUGSTAS KVALIT TES 

M KST S M BELESM KST S M BELES

WWW.LATVIJASDIVANI.LV

WWW.LATVIJASDIVANI.LV

GRĀMATVEDĪBAS 
PAKALPOJUMI 

UN KONSULTĀCIJAS
Tālr. 29195129

pret autotransportu 
un mežizstrādes tehniku

Laipni gaidīti veikaliņā 
«YOUR STYLE»

Sieviešu apģērbs
Bērnu apģērbs
Plašs klāsts bižutērijai

Darba laiks:
Darba dienās 10.00-18.00

Sestdienās 10.00-16.00
Svētdienās ATPŪŠAMIES

ATRODAMIES MĀLKALNES PR. 26
IEEJA NO ‘’LATVIJAS PASTA’’ PUSES
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PĀRDOD

nekustamais īpašums

ZEME

ZEME

ZEME

DZĪVOKĻI

DZĪVOKĻI

GARĀŽAS

GARĀŽAS

«KALEIDOSKOPA» KALEIDOSKOPA» 
NUMURU NUMURU 

VARI SAŅEMT ARĪ VARI SAŅEMT ARĪ 
grāmatnīcā «AUSEKLIS» grāmatnīcā «AUSEKLIS» 
Ogrē, Brīvības ielā 21. Ogrē, Brīvības ielā 21. 

2014.gada 24.aprīlis

DAŽĀDI

zemes gabalu Jaunogrē, 
1500m2. Cena EUR 15 500. 
Tālr. 29351954
dārzu Pārogrē, 600 m2. 
Cena EUR 5000.Tālr. 29351954

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

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

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 

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.

MAINA
nekustamais īpašums

dārzu ar dārza mājiņu 
(„Dārziņos”). 
Cena EUR 14 000. 
Tālr. 25661443

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

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

MĀJAS

IZĪRĒ
nekustamais īpašums

IZĪRĒ
nekustamais īpašums

TELPAS

TELPAS

TELPAS

MĀJAS

DZĪVOKĻI

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

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

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

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

telpas no 30-800 m2 
Lielvārdes centrā. 
Cena no 1-3 EUR/m2. 
Tālr. 22025425

2-ist. dzīvokli Pārogrē. 
Tālr. 29461342
2-ist. dzīvokli Salaspilī, 
Miera ielā (ar mēbelēm 
un sadzīves tehniku). 
Istabas izolētas, 3.stāvs. 
Tālr. 29132049

sieviete (56 gadi, strādājoša) 
vēlas īrēt mazu mājiņu 
vai dzīvoklī  , kas atrodas 
jebkurā vietā Ogrē. 
Tālr. 27784085

garāžu Ogrē pie dzelzceļa. 
Tālr. 26169239
гараж в Огре 
около железной дороги. 
Тел. 26169239

MĀJAS

ZEME

PĒRK
nekustamais īpašums

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

1-2 ist. dzīvokli ar malkas 
apkuri. Tālr. 27159051
2-ist. dzīvokli Ogrē 
(bez starpniekiem). Izska  šu 
visus piedāvājumus. 
Tālr. 29677470

тelielu māju Ogrē vai maina 
pret mājīgu dzīvokli centrā 
pie k/n ar skatu uz zaļo zonu. 
Tālr. 26176918

dārzu. Tālr. 25669490

apbūves gabalu 860m2 
Mazās Juglas krastā. 
Tālr. 29209379

2 zemes gabalus Madlienā 
un 2,2 ha zemi Taurupē. 
Tālr. 25971922

vēlos īrēt 1-stabas dzīvokli 
Ogrē, Ikšķilē. Tālr. 27111164

2-ist. DZĪVOKLI Brīvības ielā 
(37m2) ar malkas apkuri 
1.stāvā (no diviem), pilsētas 
ūdens un kanalizācija (ir arī 
dzeramā ūdens aka). Dzīvoklī 
veikts kapitālais remonts. 
Katram dzīvoklim 
(proporcionāli dzīvokļa 
pla  bai) piesais  ts ZEMES 
GABALS (mums a   ecīgi 
370m2). Pagalmā ir malkas 
novietne. Blakus atrodas 
veikals un autobusa pietura. 
Dzīvoklis ir brīvs, 
bez apgrū  nājumiem. Pārdod 
īpašnieks. Tālr. 28391585

iznomā dārzu. Tālr. 29123472

Vēlos īrēt dzīvokli Ogrē, 
izska  šu piedāvājumus. 
Tālr. 25368698

Laipni gaidīti jaunajā 
lietotu apģērbu 

veikalā “ar Odziņu”, 
Ogrē, Mālkalnes pr.26. 
Piedāvājumā sieviešu, 

bērnu un vīriešu apģērbi, 
kā arī aksesuāri un apavi. 
Darba dienās no 10.00 līdz 19.00, 

Sestdienās no 10.00 līdz 17.00. 
un Svētdienās no 10.00 līdz 16.00. 

Tālr. 22428045

IZBRAUKUMA 
TIRDZNIECĪBA

Sestdien,26.aprīlī, 
tirgos dējējvistas un 4 mēn. 

vecus jaunputnus.

Birzgalē ...... 10.20
Ķegumā ...... 10.40
Lielvārdē ...... 10.50
Rembatē ....... 11.10
Glāžšķūnī .... 11.30
Lēdmanē ...     11.40
Madlienā .......12.00

Ķeipenē .........12.10
Suntažos ........12.30
Turkalnē ....... 12.50
Ogrē ...............13.10
Tīnūžos..          13.30
Ikšķilē...........    13.40

Tālr. 26175909

Sestdien, 26.aprīlī, 
Z/s “Mazputnēni” 

pārdos dažādu krāsu 
jaunputnus un dējējvistas.

Tīnūži  . . . . . .  7 .30
Ikšķile . . . . . . .  7.50
Ciemupe .....8.20
Ķegums ... . . .8.35 
Lielvārde ....8.50
Jumprava......  9.20

Lēdmanē ...     9.40
Glāžšķūnis ... 10.00
Suntaži ...     10.20
Laubere ...     10.40
Madliena ...     11.00

Tālr. 25463353

KURSI

AUTOSKOLAAUTOSKOLA 

SIA «VĀVERE.J»

organizē Lielvārdē 
B kategorijas kursus
Nodarbības Lielvārdes kultūras namā

Eksāmeni Jēkabpils CSDD
 29680048 vavere.j@inbox.lv•

GARĀŽU Ogrē, 
Turkalnes ielā 29. 
Sausa, jauni metāla vār  . 
Cena 2000 EUR. 
Tālr. 29282972

LABIEKĀRTOTAS TELPAS 
ar signalizāciju un 3 fāzu 
elektrības pieslēgumu 
darbnīcai, noliktavai 75m2. 
Ogrē, Turkalnes ielā 29. 
Cena 12000 EUR. 
Tālr. 26806900

zemi (650m2, Turkalnes ielā). 
Var arī nopirkt blakus gabalu 
zemes (700m2). 
Tālr. 29883780

pusi mājas Pārogrē, 
3 istabas ar ēr  bām, 
vai maina pret lielāku māju 
Pārogrē, Ikšķilē, Ogre. 
Tālr. 27627948

iekoptu dārzu (663m2)
Lašupēs (M. Ķentes ielā): 
3-fāžu elektrība, pieslēguma 
punkts pie pilsētas ūdens, 
liela siltumnīca, aka, 
neliela dzīvojamā būdiņa un 
instrumentu novietne, sausā 
tualete. Zeme privātmājas 
būvniecībai. 5 min.gājiens 
līdz autobusa pieturai. 
Tālr. 28391585

dārzu Lašupēs 
ir dārza mājiņa. 
Tālr. 26483735, 27420549

īrē vai pērk 3-4 istabu 
dzīvokli Ogrē. Vēlams 
ar izpirkuma  esībām. 
Varu pārņemt kredītu, 
nomaksāt parādus. Izska  šu 
dažādus piedāvājumus. 
Tālr. 28631431

vasaras mājiņu 
(mēbelētu) Pārogrē. 
Tālr. 29455842

4-ist. dzīvokli Madlienā, 
83,2 m2. Cena 19200 EUR. 
Tālr. 29139566

Сдаю стеллажи. 0,50 Eur. 
Тел. 25123869

дачу “Кооператор” 
с хозяйственной 
постройкой. Строения 
из газобетонных блоков, 
площадью 63м2. Земельный 
участок 11 соток и пруд. 
От Огре 7км, Огресгалс.
Цена 15000 EUR.  
Тел. 28295498
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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 24.aprīlis

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

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

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

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

Mežvedēja pakalpojumi 
koku un krūmu vešanai. 
Iespējama nestandarta 

darbu veikšana. 
Tālr. 29354201, 

22013449

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

BRUĢĒŠANA. 
Tālr. 27509601

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

VISA VEIDA 
METINĀŠANA

Hidraulisko cilindru 
un pneimatisko āmuru 

remonts
Tālr. 28679886

Auto virsbūvju remonts. 
Sliekšņu, grīdas, 
arku metināšana. 

Tālr. 29456557

REMONTĒ veļasmašīnas, 
trauku mašīnas, 
keramiskās virsmas 
un citu sadzīves tehniku. 
Tālr. 29404566

Dekora  vo zālāju pļaušana, 
trimmera, 
krūmgrieža pakalpojumi. 
Tālr. 29162080

dekora  vo zālāju pļaušana, 
trimmera, 
krūmgrieža pakalpojumi, 
dzīvžogu griešana. 
Tālr. 29483307

TRIMMERA, KRŪMGRIEŽA 
PAKALPOJUMI. 
Tālr. 26372140

PIEGĀDĀ: BRŪNO KŪDRU, 
GRANTI, NOMAĻUS. 
Tālr. 26352051

AUŽU LIELVĀRDES JOSTAS. 
Ikšķilē. Tālr. 27803748

Pieskatu bērnu privātmājā 
Ikšķiles centrā, esmu viena, 
mājā nav dzīvnieku,
nav smēķētāju, kā arī citu 
kai  gu ieradumu. Vēlams 
bērnu atvest, jo māju atstāt 
vienu nevaru, bērna vecums 
apmēram 4-7 gadi. 
Tālr. 29488815

• Profesionālas 
  virtuves iekārtas.  
• Aukstumtehnika. 
• Gaisa kondicionēšana.

• UZSTĀDĪŠANA
• REMONTS
• APKOPE

 Tālr. 20032037

APBEDĪJUMU 
LABIEKĀRTOŠANA

AUGSNES IERĪKOŠANA
APZAĻUMOŠANA
Mob: 20264936

Dārznieki ar pieredzi veido 
augļu koku vainagus, apgriež 
dzīvžogus, sakopj dekora  vos 
stādījumus. 
Tālr. 28661047

divi jaunieši bez kai  giem 
ieradumiem piedāvā sazāģēt 
un saskaldīt malku. Nedārgi. 
Tālr. 26206728

CELTNIECĪBAS DARBI. 
Iekšdarbi un ārdarbi. 
Tālr. 25550798

Сантехнические работы. 
Недорого. 
Тел. 22839667
Строительные работы. 
Внутренние и наружные. 
Тел. 25550798

SANTEHNIKAS DARBI. 
Nedārgi. 
Tālr. 22839667
Sil  nām visa veida mājas 
ar termoputām, 
strādājam visā Latvijā. 
Tālr. 25215503

Lamināta mēbeļu 
izgatavošana. Zemas cenas. 
Tālr. 29858546

Вывезу мусор, 
доставлю чернозём, 

песок, щебень. 
Тел. 28272349

SKĀRDNIEKA-JUMIĶA 
PAKALPOJUMI, 

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

a/m Mersedes-814, 
garums 6,20m. 
Tālr. 29128094, 29439456
piegādāsim smil  , gran  , 
šķembas, melnzemi, 
kūtsmēslus līdz 8m3. 
Tālr. 29221333, 29228906

KRAVAS BUSA PAKALPOJUMIKRAVAS BUSA PAKALPOJUMI
CELTNIECĪBACELTNIECĪBA
SANTEHNIKASANTEHNIKA

SAIMNIECĪBAS DARBISAIMNIECĪBAS DARBI
DārzniecībaDārzniecība

Mob: 20264936Mob: 20264936
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AILES 
APDARE.

PVC LOGU 
REMONTS.

SIA IZGATAVO
NO METĀLA 

MARGAS 
UN CITAS 
METĀLA 

KONSTRUKCIJAS. 
Tālr. 26745776, 29727067

Skursteņslauķa 
pakalpojumi. 

Ventilāciju šahtu 
tīrīšana. 

Tālr. 27462204

VEICU CELTNIECĪBAS 
UN REMONTDARBUS

Tālr. 20327707

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

Tālr. 29884780

Datoru remonts 
un instalēšana.

Datoru 
modernizācija 

un uzlabošana.
Tālr.  29227148

www.draugiem.lv/kaleidoskops

Skaldīta malka! 
Precīzs daudzums. 
Bez bojājumiem! 
Ātra piegāde. Cena no 25 Eur. 
Tālr. 29943808

Oriģinālie veļas pulveri 
un sadzīves tīrīšanas 

līdzekļi, ražoti 
Rietumeiropas tirgum. 

Aprīlī - Lieldienu akcija - 
Ariel 3 vienā kapsulām, 

Aquafresh zobu pastām un 
zobu birstēm - 70% atlaide!!! 
Ogre, Skolas iela 18, 
www.majam.lv 
Tālr. 26125750

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

APGŪSTI

PAKALPOJUMI

щенки немецкой овчарки, 
вакцинированные, 
2 месяца. Цена 350 Eur. 
Тел. 28488768

Ar š  raksta pal dz bu infor-
m sim J s par ska  jumu uz 
Lombardu MODA, iesp jams, 
no cita rakursa.

Ja l dz šim liel kai da ai sa-
biedr bas „lombards” ir vieta, 
kur tri, r   aiz em  es naudas 
l dzek us, tad daudziem tas b s 
jaunatkl jums – AS MODA KAPI-
T LS  li les nu jau krietnu laiku 
ir ar  mobilo telefonu, daž du 
elektropre u un zeltlietu veikali. 
Ieg d  es sev interes još s lie-
tas J s varat vis s 30 uz muma 
 li l s, kuras atrodas vis s liel -

kaj s Latvijas pils t s.

Pied v jum  daž das preces 
plaš  sor  ment : 

– mobilos telefonus (Sam-
sung, LG, Nokia, iPhone, Sony, 
Sony Ericsson, HTC, BlackBerry 
u.c.);

– porta  vos un stacion ros 
datorus, datora monitorus, prin-
terus;

– televizorus, DVD;
– sp u konsoles (Sony Play 

Sta  on, WII Nitendo, Xbox, Sony 
PSP u.c.)

– foto un video kameras – di-
git l s un spogu kameras (Ca-
non, Nikon, Sony, FujiFilm u.c.);

– auto navig cijas (TomTom, 
Becker, Garmin u.c.);

– jaunas, k  ar  atjaunotas 
zeltlietas.

Klien  em vienlaikus  ek pie-
d v ts pre u sor  ments, kas ir vi-
s s uz muma  li l s. Nepiecie-
šam bas gad jum  v lamo preci 
pieg d  p ris dienu laik . 

Preces ir mazlietotas un jau-
nas – ar  ar GARANTIJU! - 

Pre u sor  mentu veido neiz-
pirkt s las, kas non k lombarda 
veikala plaukt  un preces, kuras 
uz mums pieg d  no saviem 
sadarb bas partneriem cit s Ei-
ropas vals  s, t dej di nodrošinot 
plašu pre u izv li  li u veikalos.

Tas ir rts veids, k   pat r -
t jiem ieg d  es  mazlietotu un 
jaunu sadz ves tehniku par b -
 ski zem ku cenu k  tas ir cit s 

l dz gu pre u  rdzniec bas viet s.
Uz mums da ai pre u ir ie-

viesis GARANTIJAS PROGRAM-
MU, pieš irot  GARANTIJU (3-18 
m neši), kur  ek izraks  ts garan-
 jas talons un pirc js  ek iepaz s-
 n ts ar garan  jas noteikumiem. 

Cenu poli  ka jeb p rdošanas 
cena un garan  jas iesp jas ir 
atkar gas no preces tehnisk  un 
vizu l  nolietojuma. Esam p r-
liecin  , ka MAZLIETOTU PRE U 
CENA, kombin cij  ar GARANTI-
JAS PROGRAMMU J s pa  kami 
p rsteigs - tas ir veids k  ietaup t 

l dzek us imenes budžet !
M su izstr d t  garan  jas 

programma ir jaunums un l dz 
šim nebijusi iesp ja Latvij  – ie-
g d jo  es mazlietotas preces, 
sa emt garan  ju!

Preces uz nomaksu, l zings - 
Klientu r  bai AS MODA KAPI-

T LS pied v  ieg d  es eletro un 
sadz ves preces, k  ar  zeltlietas 
uz nomaksu. Nomaksas nosac ju-
mi ir r   un izdev gi pat r t jam.

Pirc jam ir iesp ja izv l  es 
vienu no diviem nomaksas sist -
mas varian  em – 

– prece glab j s pie p rdev -
ja (AS MODA KAPIT LS), l dz br -
dim, kad t   ek piln b  izpirkta;

– klients preci sa em lietoša-
n  uzreiz p c nomaksas dar juma 
dokumentu paraks  šanas.

Abos gad jumos klients veic 
pirmo iemaksu, ta u pirmaj  ga-
d jum  nav nepieciešams veikt 
 ziskas personas maks tsp jas 

izv rt šanu un a   ec gi piepras t 
apliecin jumu ikm neša ien ku-
miem, jo izv l t  prece glab j s 
lombard  k  las priekšmets.

Izv lo  es otro variantu, kad 
klients preci sa em lietošan   ek 
veikta  ziskas personas maks t-
sp jas izv rt šana, kur nepie-
ciešama izzi a no VSAA, VID vai 
darba vietas par p d ja gada vi-

d jiem ien kumiem.
Procentu likme p rkot preci 

uz nomaksu ir s kot no 1% m -
nes  un ir atkar ga no p rkam s 
preces v r  bas un nepieciešam  
nomaksas termi a.

Detaliz tu inform ciju par no-
maksas nosac jumiem un iesp -
j m klien   var sa emt vis s AS 
MODA KAPIT LS  li l s uz vietas.

Vis s uz muma  li l s str -
d  zinoši, atsauc gi un laipni dar-
binieki, kas sniedz pat r t jam 
kvalita  vu inform ciju par  eši 
vi am piem rot ko preci. Ta u 
saspringt  ikdiena un m sdienu 
dz ves ritms aizvien maz k atst j 
laiku pastaig m pa veikaliem, 
l dz ar to ar  lombards MODA 
tuv  n kotn  pied v s pat r -
t jiem iepaz  es ar pilnu pre u 

sor  mentu, k  ar  ieg d  es to 
inernetveikal .  Par šo iesp ju 
noteik   pat r t ji  ks inform   
atseviš i.

Tie, kas pie mums reiz ir ie-
n kuši, m dz atgriez  es, un tas 
ir galvenais — klients ir apmie-
rin ts ar sa emto pakalpojumu, 
un m s vi am varam  pal dz t 
konkr t  situ cij .

 Laipni gaid sim J s sa emt ne 
 kai kredit šan s pakalpojumus, 

bet ar  ieg d  es noder gas lie-
tas par kvalit tei atbilstošu cenu!

M s atrodamies –  
Ogr , Br v bas iel  22, 
darbdien s no plkst. 9  l dz18 
(pusdienu p rtraukums 
no 13.00 l dz 13.30), 
sestdien s — no plkst. 9 l dz 14.

Lombards MODA – vieta, kur J su pils t  ieg d  es 
kvalita  vas elektropreces, mobilos telefonus un zeltlietas

Datortehnikas remonts un 
apkalpošana; Lietotu datoru 
 rdzniecība. Tālr. 26048265

Sētas un vār  . Izgatavošana, 
izbūve un remonts. 
Tālr. 26305483

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

08.05., 22.05, 05.06., 19.06.08.05., 22.05, 05.06., 19.06.

• Portatīvo un stacionāro datoru remonts un profi lakse, 
• rūteru konfi gurēšana 
• datoru komplektēšana, 
• rūteru konfi gurēšana (Asus, Linksys, D-Link), 
• opērētajsistēmu apkope 
  (Windows XP, Windows Vista, Windows 7,8), 
• datortīkla uzstādīšana, 
• bezvadu WiFi tīkla uzstādīšana, 
• biroja tehnikas pieslēgšana, 
• Interneta tīkla uzstādīšana, 
• konsultācijas datoru un biroja tehnikas,
  kā arī to rezerves daļu iegādes jautājumos.
Tālr. 29859193, e-pasts: info@sialda.lv
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Cik ilgi AAS „Gjensidige Bal  c” 
piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus 
Aizkrauklē?

Filiāle Aizkrauklē darbojas jau no 2009.
gada 1.aprīļa, tātad jau piecus gadus. 
Sākām kā fi liāle Aizkrauklē, pēc tam 
izaugām un kļuvām par reģionālo fi liāli, kas 
sevī ietver Ogres un Aizkraukles reģionu 
un veic šo novadu klientu apkalpošanu.

Pirms neilga laika  ka slēgta Ogres 
fi liāle. Kāpēc  ka pieņemts šāds lēmums?

Drīzāk es teiku, ka mēs nevis slēdzam, 
bet pievienojam to reģiona fi liālei 
Aizkrauklē. Mēs esam liela un stabila 
kompānija, kura šobrīd investē lielus 
līdzekļus IT sistēmās un Bal  jā realizē 
mātes kompānijas plānus. Mūsu mātes 
kompānijai Gjensidige Forsikring Norvēģijā 
ir 25% liela  rgus daļa. Tā ir kompānija ar 
nopietnu kapitālu, kas vēlas, lai arī Bal  jā 
mēs kļūtu par vadošo apdrošinātāju. Arī 
Aizkraukles reģionā strādājam  eši ar tādu 
pat vīziju. 

Kādus pakalpojumus piedāvā AAS 
„Gjensidige Bal  c”?

Mūsu apdrošināšanas sabiedrība 
veic nekustamā īpašuma un mantas 
apdrošināšanu, kā arī KASKO, OCTAS 
apdrošināšanu transportlīdzekļiem, 
nodrošinām nelaimes gadījumu, 

veselības, ceļojumu apdrošināšanu, kā arī 
celtniecības risku, vispārējās civil  esiskās 
atbildības un dažādu veidu galvojumu 
apdrošināšanu. Taču noteik   vēlos uzsvērt, 
ka Gjensidige Bal  c apdrošināšanas 
produk   un klientu apkalpošanas serviss 
ir apliecinājis sevi apdrošināšanas  rgū, 
jo esam viena no vadošajām kompānijām 
Latvijā. Kompānija šobrīd a   sta interneta 
un telefona pārdošanu, klientu ēr  bām 
 ek izveidotas polises, kas vairs nebūs 

obligā   jāparaksta, līdz ar to klients polises 
spēkā esamību apliecinās brīdī, kad  ks 
veikts maksājums. Polisi mēs varēsim 
nosū  t pa e-pastu vai pastu, turklāt 
klients pats varēs izvēlē  es ērtāko polises 
saņemšanas veidu un laiku.

Kā no  ek to klientu apkalpošana, kas 
atrodas kaimiņu pilsētās un pagastos?

Daudzos gadījumos klientus apkalpojam 
a  ālinā  , pa e-pastu un ar pasta 
starpniecību, bet i  n bieži speciālis   vai 
aģen   veic klienta apdrošināmā objekta 
apska   uz vietas pagastā vai pilsētā, lai 
pēc tam izstrādātu konkrētu piedāvājumu 
un vienotos par apdrošināšanas līguma 
nosacījumiem. Šobrīd esam izveidojuši 
iespēju klien  em reģistrēt visa veida 
atlīdzības mūsu pārdošanas lapā 
www.labapolise.lv. Klientam tas ir ļo   
ēr  , jo nav jāuztraucas par to, vai uz fi liāli 
paspēs darba laikā. Šajā gadījumā atlīdzību 
var piereģistrēt jebkurā diennakts laikā. 
Pēc tam, kad  ks saņemts pieteikums, 
mūsu speciālis   sazināsies ar klientu un 
informēs par tālāko atlīdzības saņemšanas 
gaitu. Tāpat arī mūsu mājas lapā ir 
pieejama visa aktuālā informācija par 
produk  em un ci  em jaunumiem. Ja ir 
jautājumi, uz kuriem vēlas saņemt atbildi, 
klien   ir aicinā   zvanīt uz mūsu diennakts 
informa  vo tālruni 67112222. Līdz ar to 
klientam esam pieejami jebkurā viņam 
ērtā laikā.

Vai nepieciešamības gadījumā 
Gjensidige apdrošināšanas speciālis   
brauc pie saviem klien  em visā reģionā?

Protams, ka mēs pie saviem klien  em 
esam braukuši un turpināsim to darīt! 
Mums lielu darbu veic arī apdrošināšanas 

aģen  , kuri turpinās klientus apmeklēt 
viņu dzīvesvietās. Mēs esam kompānija, 
kas ar katru gadu palielina savus 
pārdošanas apjomus un ieņem vienu no 
līderpozīcijām starp visām apdrošināšanas 
kompānijām. Ir apdrošināšanas veidi 
un objek  , kuri noteik   ir jānovērtē un 
jāfotografē klā  enē, tāpēc speciālis   vai 
atsevišķos gadījumos nozares eksperts 
izbrauks pie potenciālā klienta visā 
reģionā. Un ir gadījumi, kad apmeklējam 
klientus jebkur Latvijā, jo īpaši, ja esam 
saņēmuši uzaicinājumu sa  k  es.

Vai apdrošināšanas polises var 
iegādā  es arī internetā? 

Jā, tas ir iespējams, ja klientam tas ir 
steidzami nepieciešams un viņam nav 
savs uz  cams aģents vai speciālists, 
kuram var pazvanīt arī ārpus darba laika. 
Šobrīd internetā, mūsu pārdošanas lapā 
www.labapolise.lv klien   var 
iegādā  es OCTA polisi. Ja klients vēlas 
saņemt piedāvājumu kādā no ci  em 
apdrošināšanas veidiem, klien  em  kai 
jāuzraksta mums pieprasījums uz e-pastu 
aizkraukle@gjensidige.lv vai info@
gjensidige.lv, ko apstrādās mūsu speciālis  , 
tādā veidā darījumu nodrošinot ar e-pasta 
starpniecību. KASKO pieprasījumu 
piedāvājumu saņemšanai šobrīd klients 
var saņemt, aizpildot pieteikumu internetā 
www.labapolise.lv

Ņemot vērā, ka iegādā  es KASKO, 
īpašuma, nelaimes gadījumu vai 
veselības apdrošināšanu pilnībā ar 
interneta starpniecību nav iespējams, kā 
 ek risināts šis jautājums? 

Kā jau minēju, klien   droši mums var 
raks  t pieteikumu e-pastā aizkraukle@
gjensidige.lv vai zvanīt darba laikā par 
tālruni 65122833, un mūsu speciālis   
noteik   palīdzēs nokārtot polisi arī 
a  ālinātā veidā. 

Kā klien   var sazinā  es ar savu 
apdrošinātāju, ja jāpiesaka atlīdzība par 
negadījumu vai arī ir vēlme iegādā  es 
apdrošināšanas polisi?

Darba dienās līdz plkst.17:30 piektdienās 
līdz plkst.16:15 pieteikt atlīdzības aicinām 

Aizkraukles fi liālē, Lāčplēša iela 6. Šobrīd 
esam izveidojuši iespēju klien  em reģistrēt 
visa veida atlīdzības mūsu pārdošanas lapā 
www.labapolise.lv. Klientam tas ir ļo   
ēr  , jo nav jāuztraucas par to, vai uz fi liāli 
paspēs darba laikā. Šajā gadījumā atlīdzību 
var piereģistrēt jebkurā diennakts laikā. 
Pēc tam, kad  ks saņemts pieteikums, 
mūsu speciālis   sazināsies ar klientu un 
informēs par tālāko atlīdzības saņemšanas 
gaitu. Tāpat arī mūsu mājas lapā ir 
pieejama visa aktuālā informācija par 
produk  em un ci  em jaunumiem. Ja ir 
jautājumi, uz kuriem vēlas saņemt atbildi, 
klien   ir aicinā   zvanīt uz mūsu diennakts 
informa  vo tālruni 67112222. Līdz ar to 
klientam esam pieejami jebkurā viņam 
ērtā laikā.

Kas kompānijā šobrīd ir aktuāls, par ko 
noteik   vajadzētu zināt klien  em?

Šobrīd mums ir lielisks produkts īpašuma 
apdrošināšanā  eši privātpersonām – 
MAXI polise, ar ļo   plašu segumu, kas 
bez papildu maksas ietver MAXI meistara 
palīdzību, ja mājoklī no  cis neparedzēts 
gadījums. Līdz pat 31.maijam ikviens, kurš 
iegādāsies MAXI polisi, MAXI meistara 
palīdzību saņems dāvanā un turklāt vēl 
piedalīsies izlozē ar iespēju iegūt lieliskas 
balvas, arī kādu no pieciem Just5 Spacer 
viedtālruņiem. Vairāk par šo iespēju var 
uzzināt mūsu mājas lapā www.gjensidige.lv
vai jautāt mūsu speciālis  em klā  enē, 
apmeklējot Aizkraukles reģionālo fi liāli.

Gjensidige ļo   ak  vi piedalās dažādos 
sabiedriskos pasākumos. Kādi  e ir 
bijuši līdz šim un vai arī šogad kompānija 
turpinās atbals  t pasākumus reģionā?

Esam gandarī  , ka varam atbals  t 
dažādus pasākumus reģionā. Domājot 
par bērnu drošību gada tumšajā laikā, 
esam dāvinājuši atstarojošās ves  tes 
Jaunjelgavas vidusskolas un Aizkraukles 
sākumskolas mazāko klašu bērniem. Esam 
atbals  juši “Mercedes Benz auto kluba” 
cienītāju rīkoto pasākumu, kur sa  ekas 
reto, interesanto un retro auto entuzias  , 
izbraucot uz Latvijas skaistākajām vietām. 
Ar balvām atbals  jām arī radošo un 
dziedošo ģimeņu  kšanos mūsu novadā. 
Turpmāk domājam tāpat atbals  t novada 
un reģiona rīkotos pasākumus, jo arī 
pats bieži esmu novada un arī republikas 
kultūras pasākumu dalībnieks, ak  vi 
darbojo  es deju kolek  vā „RADI”.

Ivars Ieviņš, AAS „Gjensidige Bal  c” 
Aizkraukles reģionālās fi liāles vadītājs.

Gjensidige Bal  c turpina strādāt ar vienu mērķi –
kļūt par vadošo apdrošinātāju reģionā

PAKALPOJUMI

Darba aizsardzības speciālista 
pakalpojumi. Tālr. 26435382 IZGATAVOJU  IZGATAVOJU  

 MĒBELES,  MĒBELES, 
   DURVIS,    DURVIS, 
      KĀPNES.       KĀPNES. 

Tālr. 29259463Tālr. 29259463

veicu kapitālos un 
kosmē  skos remontdarbus 
Ogres rajonā, Par zemām 
cenām. Pensionāriem 
atlaides. Tālr. 22348473
Piedāvā kvalita  vus 
pakalpojumus iekšdarbos 
un kapitālajos remontos. 
Tālr. 27723334 Tālr. 26169943

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

ANGĻU VALODAS 
PRIVĀTSTUNDAS. 
Tālr. 25625499

Pašizgāzējs līdz 8m3, 
melnzeme, oļi, sijāta smilts 
piebēršanai un šķembas. 
Tālr. 29574095

Работы с культиватором. 
50 Eur. Тел. 25123869

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

Celtniecības pakalpojumi. 
Būvējam, remontējam, 
demontējam, betonējam. 
Tālr. 29219201

SIA ”Piebalgas” 
iepērk meža īpašumus, 

cirsmas, kā arī sīkbaļķus 
krautuvē. Krājas kopšanas 
cirtēm augstākās cenas. 

Samaksa pēc līguma 
parakstīšanas. 
Tālr. 29174814

P rk
Baltalkš a un melnalkš a 

Z ba us
Diametr  no 20 cm

Garumi: 2,4/ 2,7/ 3,0 m + 0,1 m 
apmaksa 1 dien

T: 29566788

“D” kategorijas autobusa 
vadītājus ar kodu 95

autoatslēdznieku.
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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 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

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

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

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

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

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 
un cirsmas. Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 20039177

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

sēklas graudus. 
Tālr. 25260370

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

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

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

“D” kategorijas autobusa 
vadītājus ar kodu 95

autoatslēdznieku.

PSRS laika 
porcelāna fi gūriņas. 
Tālr. 29357460

GARŠĪGUS KARTUPEĻUS. 
Tālr. 29411985

akordeonus WELTMEISTER, 
HOHNER, BARCAROLE, 
ROYAL STANDARD 
līdz 70 eiro. Tālr. 26221325

lapu, skujkoku 
skaldītu malku. 
Tālr. 27486845

Padomju laika un Ulmaņlaika 
fotoaparātu objek  vus. 
Tālr. 26221325

TŪJAS lodveida 
un koniskās („Smaragd”), 
augstums 1,20 m).
Cena 10 EUR/gb. 
Tālr. 26827983

Par visdārgāko samaksu 
Ulmaņlaika necaurspīdīgas 
dzintara krelles. 
No apaļiem vai ovāliem 
dzintara gabaliem 
ar pienainiem raibumiem 
bumbiņās. 
Tālr. 22457247

kartupeļus. 
Tālr. 29424976
KARTUPEĻUS (pār  kai, 
stādīšanai, lopbarībai). 
Tālr. 29442396

TV „LG” (krāsu, labā 
stāvoklī), DVD „Samsung”, 
datora krēslu (liels, mīksts), 
dīvānu, izvelkamo krēslu 
un žurnāla galdiņu. 
Vīriešu ziemas virsjakas 
(izmērs 50-52), 
ādas jakas (balta un melna). 
Tālr. 26648592 (pēc pl.18.00)
PĀRDOD gāzes katlu 
VIESSMAN 24 kW VITOPEND 
100, TURBO, pilnīgi jauns, 
nokomplektēts, nelietots. 
Tālr. 26563863
PĀRDOD pilnīgi jaunu 
„KAISER SUPER XL 600
 TURBO” (Vācija) trauku 
mazgājamo mašīnu 
ar 7 programmām.
Nerūsējoša tērauda, vadība 
elektroniskā, nodrošinājums 
pret applūdi, LCD displejs, 
klusa darbība. Izmēri: 
augstums 82cm, platums 
62 cm, dziļums 60 cm. 
Tālr. 26563863

Att r m aizaugušas plat bas. Att r m aizaugušas plat bas. 
P rkam zarus P rkam zarus 

un lapu koku cirsmas. un lapu koku cirsmas. 
Sniedzam š eldošanas Sniedzam š eldošanas 

pakalpojumus. pakalpojumus. 
T lr. 26322087; 26620351T lr. 26322087; 26620351

www.tpauto.lvwww.tpauto.lv

Iepērkam 
SIENU, SKĀBSIENU.
Tālrunis: 26342073

Att r m aizaugušas plat bas. 
P rkam zarus 

un lapu koku cirsmas. 
Sniedzam š eldošanas 

pakalpojumus. 
T lr. 26322087; 26620351

www.tpauto.lv

liellopu kūtsmēslus. 
Piegāde ar vieglās 
automašīnas piekabi 
līdz 2m3. Cena 30 eiro. 
Tālr. 26460555

dzirnakmeni dārza dekoram 
60-90 cm diametrā. 
Tālr. 29103092
Dzintara krelles – zelta cenā! 
Par visaugstāko cenu pērku 
senlaicīgas dzintara krelles, 
apaļas vai ovālas. Tūlītēja 
samaksa! Tālr. 26422022

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

Piedāvājam iegādā  es 
organisko kompostu 
(satrūdējuši vistu mēsli, 
tumšā kūdra, smalcinā   
salmi, dolomītmil  ) 
50 l maisos. Cena par maisu 
ar piegādi 4,- EUR. 
Tālr. 26175582
malku ar piegādi! 
Tālr. 26266004

Lamināts AC4 32. klase 
8mm, 6 dažādi veidi. 
Cena 6.7 EUR/ 4.7Ls. 

Varu piegādāt. 
Lētāk kā DEPO. 
Tālr. 22152434

KŪTSMĒSLUS. 
Var arī ar piegādi. 
Tālr. 27815060
skaldītu malku. 
Tālr. 25337527

Pārdod BIŠU SAIMES 
ar un bez stropiem. 

Vairumā.

Tālr. 28384445

mežus un cirsmas. 
Cena 1500-10000 EUR/ha. 
Tālr. 26637246
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TIKAI 1 € (EUR)

Sludinājums šajā Sludinājums šajā 
rubrikārubrikā
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PIEDĀVĀ DARBU

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

Saimniecība Ciemupē 
aicina darbā:

Teļkopēju
Nodrošinām 

ar dzīvesvietu.
Tālr. 26414056, 29112110

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

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

Fax: 65053237

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

Kafejnīca “BRĪVNIEKI” 
Ogres novada Ciemupē 

aicina darbā PAVĀRU. 
Pieteikties 

pa tālr. 29419198

PĒRK
transports

PĒRK

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

UZŅĒMUMS 
AR PIEREDZI 

AUTO TIRDZNIECĪBĀ 
IEPĒRK LIETOTAS 
AUTOMAŠINĀS.

SAMAKSA UZREIZ!
Tālr. 29517885

€=

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

PĀRDOD
transports

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

sarga, dežuranta 
vai vieglā auto šofera darbu 
Ogrē, Ķegumā, Ikšķilē. 
Tālr. 29194928

Steidzami piedāvājam 
stabilu darbu Rīgā (centrā) 

ŠUVĒJAIŠUVĒJAI ar pieredzi 
trikotāžas šūšanā.

• Nepieciešama pieredze 
   uz overloku, plakanšuvi. 
• Izstrādājums jāprot sašūt 
   no sākuma līdz beigām. 
• Atalgojums 
   ap 500-550 Euro/mēn.

Tālr. 22843664

“D” kategorijas autobusa 
vadītājus ar kodu 95

autoatslēdznieku.

SIA «AIBI» aicina darbā 
Inešos

kautuves darbiniekus. 
Dzīvesvieta.

Tālr. 29478728

aicina darbā 

VIESMĪĻUS!
Ja esi laipns un precīzs un Tev 

piemīt augsta atbildības sajūta, 
tad meklējam tieši Tevi!

Tālr. 29222213
E-pasts: kuku.darbnica@gmail.com

Restorāns, viesnīca
”Baltu Ozols” Lielvārdē 

aicina darbā
PAVĀRU 
(iepr.pieredze obligāta)
PAVĀRA PALĪGU
APKOPĒJU – SĒTNIECI 
(vienā pers.)

CV sūtiet uz e-pastu:
info@baltuozols.lv

tālr.uzziņām
(no plst.11-16.d.d.)  29263691

www.baltuozols.lv

pārdevēju 
rūpniecības preču veikalā. 
Tālr. 27489493

Lielvārdes novada sociālais dienests aicina darbā
sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm 

un bērniem Lielvārdē.
Pieteikuma-motivācijas vēstuli, CV un izglītības 
dokumenta(u) kopiju(as) vai izziņu, ka mācās minētajā 
specialitātē (sociālais darbs vai sociālais darbinieks), 
līdz 2014.gada 9.maijam plkst. 12.00, lūdzam 
iesniegt personiski vai arī nosūtīt pa pastu: Lielvārdes 
novada sociālajam dienestam, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, 
Lielvārdes novadā, LV-5070.
Papildus informācija: tālr.: 26410906 vai 65053558.

vajadzīgs strādnieks, kurš 
prot sil  nāt māju (Pārogrē). 
Par saprā  gu cenu. 
Tālr. 27627948

ĶEGUMA NOVADA DOME
aicina pamatdarbā EKONOMISTU / I

Galvenie darba pienākumi: 
- sagatavot pašvaldības budžeta projektu un veikt apstiprinātā 

budžeta izpildes uzraudzību
- aprēķināt pašvaldības sniegto pakalpojumu izmaksas
- analizēt pašvaldības budžeta izlietojuma atbilstību novada domes 

apstiprinātajam budžetam un sagatavot budžeta izpildes analīzi
- plānot fi nanšu plūsmas tekošo izdevumu un investīciju projektu 

nodrošināšanai

Prasības:
- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība grāmatvedībā, 

fi nansēs vai ekonomikā
- izpratne par fi nanšu un pašvaldības darbību reglamentējošajiem 

normatīviem aktiem
- izpratne par pašvaldības budžeta un fi nanšu pārskatu veidošanu 
- vismaz 2 gadu iepriekšējā darba pieredze fi nansista vai ekonomista 

amatā (priekšrocība -)
- teicamas valsts valodas zināšanas
- datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī (Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, internets, grāmatvedības lietojumprogrammas)

Vēlamās prasmes (tiks vērtētas)
- prasme patstāvīgi plānot darba uzdevumus, organizēt savu darbu
- zināšanas par pašvaldības funkcijām un darba organizāciju 
- darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijās 
- augsta atbildības sajūta, precizitāte
- komunikācijas spējas

Piedāvājam:
- stabilu atalgojumu, sociālās garantijas
- profesionālās pilnveides un apmācības iespējas

Motivētu pieteikumu, pievienojot CV un pretendenta atbilstību 
apliecinošo dokumentu kopijas  (izglītība, pieredze, kursi, atsauksmes 
vai ieteikuma vēstules, apliecība par valsts valodas zināšanām) lūdzam 
iesniegt Ķeguma novada domē, Lāčplēša ielā 1, lietvedības sekretārei (vai 
elektroniski – dome@kegums.lv) līdz š.g. 9.maijam. Papildus informāciju 
par vakanci var saņemt, zvanot pa tālr. 29106180.

SIA „Astarte Nafta” aicina darbā DUS PĀRDEVĒJAS/-US.
Prasības kandidātam: 

• vidējā izglītība, 
• iepriekšēja darba pieredze tirdzniecībā un darbā ar kases sistēmu 
  tiks uzskatīts par priekšrocību,  
• labas komunikācijas spējas, spēja godprātīgi un kvalitatīvi veikt darba 
  pienākumus intensīva darba ritma apstākļos.
• Atalgojumu – aprēķina alga  610.00 EUR 

Uzņēmums piedāvā: 
• Nodrošināt augsta līmeņa klientu apkalpošanu degvielas uzpildes stacijā,
• Apmācības pirms patstāvīga darba uzsākšanas,
• Darbu maiņās, saskaņā ar darba grafi ku.
• Stabilu atalgojumu.

Darba pienākumi:
• Degvielas un citu preču tirdzniecība,
• Veikt preču pieņemšanu no piegādātājiem un izvietošanu plauktos, 
  preču derīguma termiņa kontrole.
• Uzturēt tīru un kārtīgu savu darba vietu, DUS telpas.
• Drošības un iekšējās kārtības noteikumu ievērošana atbilstoši uzņēmuma 
  prasībām.

Kontaktinformācija: tālr. 63024664, 29431845.
Jūsu CV ar norādi „DUS pārdevējs” sūtiet uz  e-pastu: astarte@astarte.lv



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

Kaleidoskops

Gr matved ba SIA
Birojs Ogres 

centr
T. 28606296, 65021258

www.simosis.lv

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
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TAXI OGRE  
Tālr. 26557197
Tālr. 27801198
Tālr. 20226666 

0
0 
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2014.gada 24.aprīlis

Jauna, nocenota 
sadzīves tehnika 

no Vācijas.
Garantija. Kredīts.

Ogre, Skolas iela 18.
Tālr. 29149315; 29593559

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

Meklējam partnerus, kuri spētu organizēt vīngliemežu iepirkšanu.
Tālrunis: +371 206 31130, +370 657 45009.

Ищем партнёров, способных организовать 
скупку виноградных улиток.
Телефоны: +371 206 31130, +370 657 45009.

p

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

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

AUTOEVAKUATORA 
PAKALPOJUMI

Tālr. 29257611
Celtnieku iela 31, Ogre

AUTO 

NOMA

Latvijā vienīgā speciāliste ar 
starptautisko sertifikātu

26.aprīlī no 9.00–12.00 
«Dziednīcā» Ogrē, Meža pr. 9, 

37.kabinetā, 
lēti pārdos un labos 

DZIRDES APARĀTUS.  
Pensionāriem atlaides. 

Tālr. 26018483

Laikraksta Laikraksta 
««KALEIDOSKOPS» KALEIDOSKOPS» 
jaunāko numurujaunāko numuru
 lasi www.ovv.lv  lasi www.ovv.lv 

sadaļā sadaļā 
KALEIDOSKOPS.KALEIDOSKOPS.

KARJERS 
PĀRDOD:

(iespējama piegāde)
Smilts       – 2.50 EUR/m3

Melnzeme 
            – no 3.00 EUR/m3

Zeme piebēršanai 
                 – 1.00 EUR/m3

Pievedceļu izbūve.
Ikšķile.

Tālr. 20430777.

PĒRK

vecās mikroshēmas, 
kontaktus, 
armijas elektroniku. 
Tālr. 20401591

“D” kategorijas autobusa 
vadītājus ar kodu 95

autoatslēdznieku.

26. APRĪLĪ
CĪRUĻU DIENA

UN STĀDU GADATIRGUS
Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī
plkst. 8–16 stādu gadatirgus
plkst. 12–13 lekcija „Gājputni manā dārzā”
ornitologs Mārcis Tīrums stāstīs par gājputnu 
atgriešanās tendencēm
plkst. 13-14 tematiska ekskursija 
par putniem dendrārijā

Informācija: www.nbd.gov.lv, 
tālrunis 67944610

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

Ogre, Brīvības iela 21,
t. 65024790


