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

LOGI

Mēs esam SIA Metal Roofs.
Piedāvājam sadarbību ar mums,
lai īstenotu Jūsu plānus.
Mēs pieņemam pieteikumus
uz metāla jumta seguma
uzstādīšanu!

DURVIS

Metal Roofs piedāvā:

Metāla jumta seguma montāža. SSAB. Valcprofils.
Jumta logu montāža. Velux, Roto, Fakro.
Ekskluzīvu lietus ūdens noteksistēmas izgatavošana un montāža.
Jumta papildelementu un sniega barjeru montāža.
Ekskluzīvu fasāžu elementu apdare.
Jumta apsaimniekošana.
www.metalroofs.lv
Skārdnieka pakalpojumi.
https://www.facebook.com/metalroofs.lv/
Industriālais alpīnisms.
Jumta koka konstrukcijas. https://www.instagram.com/metalroofs.lv/
info@metalroofs.lv 


Mob 20220697
Jumta siltināšana.

PVC 6 kameru logiem
5 kameru cena
konsultācijas
Montāža
uzmērīšana aiļu apdare
lodžiju iestiklošana

•Automašīnu piegādi
Jums vēlamā vietā
un laikā,
par pievilcīgām cenām.

SIA ‘’AMBER X” PIEDĀVĀ
SEKOJOŠO PROFESIONĀLAS
UZKOPŠANAS SERVISU:
 ikdienas biroju, dzīvokļu

un privātmāju uzkopšana,
 
ģenerālā rīšana,
 
regulārā telpu uzkopšana,
dažādu grīdas segumu
profesionāla rīšana,

Modra Bērziņa akmens apstrādes
es
darbnīca izgatavo:
•Granīta pieminekļus,
apmales, solus.
•Granīta izstrādājumus mājai
un dārzam.
Tālr. 29545968 pieminekli1@inbox.lv
www.piemineklis.viss.lv

Vairāk nekā
10 gadus Ogrē.

PIEDĀVĀJAM
•automašīnu
un mikroautobusu
nomas pakalpojumus.

SIA „AKMENS RAKSTI””

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

pilnu biroju, dzīvokļu
un privātmāju māju
uzkopšanas pakalpojumu
ciklu, kurā ie lpst

 higiēnas preču piegāde,
 paklāju un mīksto mēbeļu

Kravu pārvadājumi

rīšana,

 noliktavu, lielveikalu,
 ražošanas telpu uzkopšana
un ci klientam nepieciešamie
rīšanas darbi.

Strādājam Ogrē, Ogres rajonā,
Rīgā un Rīgas rajonā, 7dienas nedēļā.
Tālr.: 27844467 / mājas lapa: www.iz rit.lv

SIA «Kokaugi»

BEZ MAKSAS
ATTĪRA

lauksaimniecības zemes
un meliorācijas grāvjus Mob. 27714898.
no krūmiem un kokiem info@kokaugi.lv.
www.kokaugi.lv
(min. 1 ha).
UZŅĒMUMS AR PIEREDZI
AUTO TIRDZNIECĪBĀ
IEPĒRK LIETOTAS
AUTOMAŠĪNAS.

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

Augstums
2.0 m
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Garums

4.9 m

2 tonnas

=€
SAMAKSA UZREIZ!
Tālr. 29517885

Firma SIA “Jumets”, licences nr. 2005-12/4 beztermiņa

IEPĒRK KRĀSAINOS UN MELNOS METĀLLŪŽŅUS

• varu
• misiņu
• alumīniju

• nerūs. tēraudu
• svinu
• el. dzinēji

D.l. 9 - 18
sestdien 10 - 15
svētdien - brīvs

www.jumets.lv T. 29577022, 29522202, Ogrē, Jaudas ielā 4

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

2
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PĀRDOD

PĀRDOD

nekustamais īpašums

nekustamais īpašums

dārzu Lašupēs.
Tālr. 26155256
zemi apbūvei ainaviskā vietā
no 0,33 – 1,5 ha. Ceļi,
elektrība, artēziskā aka,
ūdensvads,
Ideāla vieta dīķim.
Tālr. 29523053
zemi (4600 m2) Ogresgala
pagastā 8 km no Ogres.
Tālr. 26829416
землю (4600 м2)
в Огресгалсе, 8 км от Огре.
Тел. 26829416
labu īpašumu 7,4 ha ar labu
mājas vietu un grants /smilts
iespējamo karjeru. Ir uzsākta
dīķa rakšana, plānojums.
VAR DALĪT 3
ATSEVIŠĶOS ĪPAŠUMOS.
kad nr. 74800060111.
Tālr. 29165999

1-комн. квартиру
34 м2 в Огре.
Рядом магазин. 3 этаж.
Тел. 24907965
1-istabas dzīvokli 3-ā stāvā
ķieģeļu mājā Ogres
centrā. Plas kāta logi,
metāla durvis, ir virtuves
mēbeles. Atbrīvots. Pagalmā
ir vieta automobilim.
Cena runājama.
Tālr. 27065458
1-istabas dzīvokli 3-jā stāvā
5 stāvu ķieģeļu mājā
Ogres centrā. Plas kāta logi,
metāla durvis, ir virtuves
mēbeles. 27 kv m.
Atbrīvots. 23 000 eiro.
Tālr. 29627920, 27065458
2-ist. dzīvokli Ogrē,
Meža prospektā 6
(2.stāvs, 50,8m2).
Tālr. 29264542
pilnībā izremontētu,
labiekārtotu 2-ist. dzīvoklī
(45m2, 103.sērija).
Rīgā, Teikā. 10 min a ālumā
no TC „Alfa”.
15 minūtes līdz centram.
Cena 59500 eur.
Tālr. 29163160
Īpašnieks pārdod divistabu
dzīvokli Rīgā, Āgenskalna
priedēs. Trešais stāvs
piecsstāvu mājā,
vidus dzīvoklis, pla ba –
40,5 kvadrātmetri.
Cena 43500 eiro.
Zvanīt: 286 20 126;
263 399 86, vai raks t:
e – pasts: oskars06@inbox.lv
Īpašnieks pārdod saulainu
dzīvokli Ogres centrā.
2 istabas specprojekts!
Tālr. 26079489
daļēji mēbelētu, labi uzturētu
3 – ist. dzīvokli (kopējā pla ba
64 m2, ar divām lodžijām,
kuru pla ba ir 15 m2, ķieģeļu
– paneļu mājā, 1.stāvā bijusī
103.sērijas pa ēka.
Kā papildus uzlabojums
ir „Viasat” televīzijas iekārta,
kā arī gaiss – gaiss
siltumsūknis. Dzīvojamā māja
atrodās Birzgales centrā.
Zvanīt pa tālr. 25956041
labu, saulainu 3-ist. dzīvokli
Pārogrē, 4.stāvs, kopējā
pla ba 64 m2, lodžija 6m2,
liela vannas istaba, bidē,
iebūvēta virtuves iekārta
savienota ar viesistabu,
iebūvēts skapis guļamistabā.
Brīnišķīgs skats uz Daugavu.
Pagalmā vieta a/m.
Cena Eur 70 000.
Starpniekus lūdzu netraucēt.
Tālr. 29165650

ZEME

MĀJAS

½ mājas Ciemupē (blakus
centram) un zemi 0,35 un
0,9 ha. Orientējošā cena
Eur 20000. Vai maina uz
dzīvokli, vai izīrē. Ir augļu
dārzs. Turpat pārdod traktoru
(mazgabarīta) ar agregā em
– arklu, vagotāju, kul vatoru,
piekabi. Lē . Benzīna motors.
Iespējami varian . Pie mājas
ir saimniecības ēka.
Tālr. 27198296
DZĪVOKĻI

Izremontētu 1-ist. dzīvokli
Ogres centrā, daļēji
mēbelētu. Cena EUR 24000.
Tālr. 26621908
1-ist. dzīvokli Rīgā
(Iļģuciemā), 5 stāvu
ķieģeļu mājā 1.stāvā,
pla ba 26,6 m2,
remontējams.
Cena 22000 Eur.
Tālr. 29853136
vai maina 1. istabas daļēju
ēr bu dzīvokli Ogres centrā.
Iespējama piemaksa.
Tālr. 28018557

Reklāmas un sludinājumu laikraksts
Iznāk kopš 1993.gada 17.novembra
Reģistrācijas numurs 000701274
Izdevējs – SIA “Preses firma
“MANS ĪPAŠUMS””
REDAKCIJA
Brīvības iela 38
(Latvijas Pasta ēka 2.stāvs, 1.kab.),
Ogre, Ogres nov., LV-5001 (ieeja no sāna)
Tālr. 65045514, mob.t. 29356840
e-pasts: kaleidoskops@mansipasums.lv
Iespiests: Poligrāfijas grupa Mūkusala
Tirāža: 20000 eks.
Iznāk katru otro ceturtdienu
Norēķinu rekvizīti:
SIA Preses firma “MANS ĪPAŠUMS”
Reģ.nr. 40002033025
AS “SWEDBANK”
SWIFT kods: HABALV22
Konta nr.: LV84HABA0551034609269

DZĪVOKĻI

MĀJAS

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

PĒRK
nekustamais īpašums

Velta Kļimova
ar dēlu Andreju Stepanovu
maksājiet parādu!

lauku māju vai kai tās vietu
senā, nomaļā vietā.
Var nebūt elektrības, akas
un citu ēr bu. Vēlama
piemājas zemīte un
neliels mežiņš malkai.
Tālr. 25122377
DZĪVOKĻI

jauna ģimene vēlas pirkt
dzīvokli (Ogre, Ķegums,
Lielvārde, Tīnūži).
Tālr. 28461607
1-istabas vai 2-istabas dzīvokl
Ikšķiles centrā. Apmaksa
tūlītēja. Tālr. 29787118
2 istabu dzīvokli Ogrē.
Izska šu visus variantus.
Cena līdz 20 000,
var būt remontējams.
Tālr. 29336062
jauna ģimene 2-ist. dzīvokli
(remontējamu, posmā Ikšķile
– Lielvārde). Tālr. 65027567,
27815818, 29213208
3-4 ist. dzīvokli Ogrē.
Tālr. 25661443

IZĪRĒ
nekustamais īpašums

ek izīrētas friziera,
manikīra, pedikīra
darbavietas.
Tālr. 20551481, 65047818
TELPAS
BIROJA TELPAS.
Platība 14,5 m2, 1.stāvs.
Ogrē, Tīnūžu ielā 20.
Tālr. 26789951
TRANSPORTS

Izīrējam kravas autobusu.
Tālr. 29178786

MAINA
nekustamais īpašums

DZĪVOKĻI

2 istabu dzīvokli 4. stāvā
Ogrē uz 3 istabu dzīvokli
1. stāvā Ogrē.
Tālr. 20054910
maina 2-ist. dzīvokli
Birzgalē pret zemes gabalu
Ogres novadā
(vai pārdod, cena Eur 4000)
Tālr. 26224787
2.5 ist. dzīvokli jaunajā
projektā Ogrē, Mednieku ielā
ar zemiem komunālajiem
maksājumiem, 0 stāvā
noliktava pret privātmāju
Ogrē. Mājai iežogota
teritorija, blakus veikals, mežs
un Zilie kalni, tuvumā atrodas
skolas un bērnudārzi.
Tālr. 26131662
3-ist. dzīvokli Ogrē pret 2-ist.
dzīvokli Ogrē ar piemaksu.
Tālr. 28842253

Kaleidoskops

MEDICĪNA

22.novembrī
no 10:00 – 14:00

SIA «OGRES CENTRA
APTIEKA» telpās,
Brīvības ielā 22/24,

dzirdes aparātu pārdošana
un konsultāciju sniegšana.
Medicīniskā firma «Auris».
Tālr. 26019076

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

DAŽĀDI
bijušais pedagogs piedāvā
izņemt 6.-7.gadīgu bērnu
no skolas, aizvest uz/no
pulciņiem, vajadzības
gadījumā palīdzēt
sagatavot mājasdarbus.
Tālr. 28328862

DĀVINA
kaķēnus (4 mēneši).
Birzgales pagastā.
Tālr. 27591301

PAKALPOJUMI
Sertificēta elektriķa pakalpojumi.
Elektromontāžas darbi līdz 20Kv,
Mērījumi. Elektromateriālu sagāde.
Objektu apkalpošana, garantija.
Tālr. 28822197

УКЛАДКА БРУСЧАТКИ.
ФАСАДЫ. ЗАБОРЫ.
Тел. 29592073
Sia "Kokaugi" attīra
lauksaimniecības zemes
no krūmiem un kokiem
šķeldošanai.
www.kokaugi.lv. Tālr. 27714898
Vēlies gaumīgu interjera
dizainu savā mājoklī,
bet nezini kā to izdarīt?
Piezvani un izveidosim
to kopā.
Tālr. 26770888
Veicam visu veidu iekšdarbus
mājām, dzīvokļiem, ofisiem
u.c. par saprātīgām cenām.
Tālr. 27432909, 25524553

REKLĀMU UN SLUDINĀJUMUS PIEŅEM
Ogrēv, Brīvības ielā 38, 2.stāvā, 1.kab. (ieeja no sāniem)
 65025096, 26693199
Rakstiet: reklama@ovv.lv

PAKALPOJUMI
Radiatoru maiņa,
apkures sistēmas montāža,
apkures katlu apsaite,
ūdensvada un kanalizācijas
ierīkošana, santehnikas darbi.
Tālr. 26144099
Dīķu rakšana.
Tālr. 25477497
Обслуживание офисов,
квартир, домов, уборка,
выгул животных, полив
цветов. Профессионально,
финское качество.
Тел. 20353659
Ofisu, māju, dzīvokļu apkalpošana,
uzkopšana, pastaiga ar dzīvniekiem,
puķu laistīšana.
Profesionāli, somu kvalitāte.
Tālr. 20353659
Piegādāju šķembas, gran ,
melnzemi, smil , oļus.
Tālr. 22339907
ZĀLIENA PĻAUŠANA,
TRIMMERA,
KRŪMGRIEŽA PAKALPOJUMI.
Tālr. 26363328
Elektriķa pakalpojumi
jaunbūvēs, dzīvokļos,
privātmājās u.c.
Tālr. 25874336
"Ziemeļu Akmens" IK
piedāvā dažāda veida
kalta Latvijas
laukakmens apdares
plāksnes: neregulāras,
taisnstūra/kvadrāta.
Granīta bruģakmeni:
neregulāru, kalibrētu,
deldētu.
Tālr. 27869562 Mārcis
Tālr. 27889558 Jānis
Veterinārārste
Ogrē, Grīvas pr. 4.
Vakcinācija. Ārstēšana.
Labas cenas.
Izbraucu mājas vizītēs.
Tālr. 29357699

Vannu restaurācija.
Ekoloģisks materiāls.
Bez smaržas. Ideāla balta krāsa.
Izcila kvalitāte.
Tālr. 24863797
SIA “Ogres rajona slimnīca”
piedāvā veikt
osteodensitometrijas
izmeklējumu osteoporozes
diagnosticēšanai.
Osteodensitometrija gūžas vai
mugurkaula (1 pozīcija) mērījums
– 15EUR, Оsteodensitometrija divās
pozīcijās – 30EUR.
Pieteikties pa tālruni 22307203
vai www.ogresslimnica.lv

MEISTARS AR PIEREDZI.
SĪKIE SADZĪVES
REMONTDARBI MĀJĀS.
TĀLR. 29266292

Kaleidoskops
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PAKALPOJUMI
SANTEHNIKAS
D A R B I.

Apkure, ūdens,
kanalizācija.
Tālr. 26259527

Santehnikas, kanalizācijas,
apkures ierīkošana
un remonts,
metināšana.
Tālr. 29900028, 65067325

Iekšdarbi,
santehniskie darbi
(liela pieredze).
Tālr. 29410667
Piedāvājam ekskavatora
„Volvo” pakalpojumus.
Tālr. 29740002
Dziļurbumi aku urbšana,
sūkņu montāžas darbi
un pieslēgšana.
Tālr. 29916710
KRĀSOTĀJU DARBI.
Tālr. 29668891
Piegādāsim smil , gran ,
šķembas, melnzemi,
kūtsmēslus līdz 8m3.
Tālr. 29221333, 29228906
Tīrām, restaurējam
dzeramā ūdens grodu akas.
Tālr. 22361910
SKURSTEŅU MŪRĒŠANA UN
REMONTS. KONSULTĀCIJAS
BEZ MAKSAS. Tālr. 27611588
Slīpē, lako, eļļo dēļu grīdas,
kāpnes. Tālr. 26433591
Piegādā smil s, melnzemi,
šķembas un citas berkravas
līdz 5m3. Tālr. 29827398

ЧЕРНОЗЁМ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
Тел. 29592073
Kopju meža jaunaudzes
lielos, mazos apjomos.
Cenas pēc vienošanās.
Tālr. 28701155
Zāģējam bīstamos kokus,
vainagu veidošana pie ēkām,
pie vadiem, kapsētās.
Tālr. 27833107
Bez maksas izved metāllūžņus.
Tālr. 25227276
Meistars uz mājām.
T. 25937712
Мастер на дом.
Т. 25937712

DZIĻURBUMI
AKU URBŠANA
to remonts
un aprīkošana

Cena pēc vienošanās.
Tālr. 29158269

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

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

Gāzes balonu
apmaiņa.
Garan ja, piegāde.

Ātri vedam,
ilgi deg!

Tālr. 29515912

MOBILAIS GATERIS.
Tālr. 26547957
TĪRĀM GRĀVJUS.
Tālr. 26733487
Dziļurbumi, aku urbšana,
sūkņu montāžas darbi un
pieslēgšana. Tālr. 29916710
AUTO VIRSBŪVJU REMONTS.
SLIEKŠŅU, GRĪDAS,
ARKU METINĀŠANA.
Tālr. 29456557
Piedāvājam 15-tonnīga
autokrāna pakalpojumus.
Tālr. 29178786
Pašizgāzējs līdz 8m3, grants,
melnzeme, oļi, sijāta smilts
piebēršanai un šķembas.
Tālr. 29574095
Izrokam ābeļu un citu koku
saknes, zāģējam, novācam
un aizvedam. Trimmerējam,
pļaujam zāli, apgriežam
krūmus. Izgatavojam pēc
izmēriem un uzstādām
vīteņrožu, vīteņaugu
dekora vos atbalsta rāmjus
un arkas. Tālr. 27486845

DZIĻURBUMI.
Apkope.
Aprīkošana.
Skalošana.
Remonts.
Pieņemamas
cenas.
Tālr. 26169943
Rokam
un tīram akas
(Viktors).
Tālr. 26524598

Вывоз мусора.
Чернозём, песок,
щебень.
Дёшево. Без выходных.
Тел. 28272349
Piegādā: šķembas, smi ,
oļus, skalotu gran ,
melnzemi, kūtsmēslus
no 1 – 16 kub.m.
Tālr. 29359857
Zāģēju bīstamos kokus,
zarus, izkopju dārzus, kopju
augļu koku vainagus, izvedu
zarus. Tālr. 26278788
Piegādā kūdru (brūno),
nomaļus, gran .
Tālr. 26352051
SPIEŽAM ĀBOLU SULU.
Tālr. 27511699
ĀRSTNIECISKĀ
VINGROŠANA.
Tālr. 20030329
Zemes frēzēšana nelielās
pla bās, dzīvžogu cirpšana,
koku zāģēšana, mauriņu
pļaušana, trimmerēšana.
Tālr. 25122377

SAT TV
PAKALPOJUMI.
Tālr. 26444333
РАБОТЫ ПО СИСТЕМАМ
ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
КАНАЛИЗАЦИИ, БИО
И МЕЛИОРАЦИИ.
Тел. 29592073

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 29668891
Elektriķa pakalpojumi.
Visa veida
elektroinstalācijas darbi.
Tālr. 29242257
Gāzes apkures katlu
JUNKERS,
Viessmann,
Vaillant u.c.,
remonts/apkope.
Tālr. 29485403

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

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

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

Piedāvājam kravas mašīnas
ar manipulatoru
pakalpojumus.
Tālr. 29178786
Auto me nāšanas
pakalpojumi. Sagatavošana
tehniskajai apskatei.
Atrodos Ogresgalā.
Tālr. 26416707

MINIEKSKAVATORU
NOMA.
Tālr. 26148875
Kravu pārvadājumi ar busu.
Tālr. 27047046

REMONTĒ
ŠUJMAŠĪNAS.
Tālr. 25277076

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

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

GAZ-53 pašizgāzēja
transporta pakalpojumi.
Tālr. 29169382
LIETOTA SADZĪVES TEHNIKA
NO SKANDINĀVIJAS.
GARANTIJA 1 GADS.
REMONTS.
Tālr. 65024050,
25541242, 29809442

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

25937712

www.nocenotanoliktava.lv
Sadzīves tehnika, audio
un datortehnika, rotaļlietas un bērnu
preces, kā arī daudz citu preču

AR ATLAIDĒM LĪDZ PAT 50%.
Vidzemes iela 5, Ogre • Mob. 26762520

SIA “S plus”
• Kanalizācijas

un ūdens vadu pievadu
pievienošana centralizētajiem pilsētas tīkliem;

• Gāzapgādes tīklu izbūve.
• Telefons: 26148875

DARBA LAIKS : darbdienās no 9.00-12.00 13.00-17.00 (piektdienās līdz 16.30)
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MEKLĒ DARBU
Ищу работу за границей.
Мужчина, 44 года. Прав
нет. Латышский 3А.
Английский разговорный.
Закончил курсы: Продавец
(480 ч.), Отделочник
- внутрянка (640 ч.).
Медкомиссия на 3 года.
Тел. 28753528
sieviete (67)meklē slimnieku
kopējas (ir pieredze),
mājsaimnieces darbu.
Vajadzīga dzīvesvieta.
Steidzami.
Tālr. 26232308
Atbildīga un lauku darbus
pieprotoša sieviete
meklē darba vietu
ar dzīvošanu uz vietas.
Tālr. 29556388.
apkopējas, slimnieku kopējas
darbu. Ir pieredze guļošu
slimnieku kopšanā.
Vēlams Ogrē un raj. Izska šu
visus variantus. Var piedāvāt
arī apkopējas mājstrādnieces darbu.
Tālr. 25855788
Palīdzēšu privātpersonām
atgriezt samaksāto IIN sakarā
ar diferencēto neapliekamo
minimumu par 2016. gadu.
Pieredze dažādās
saimnieciskās darbības sfērās
ar SIA, ZS un
pašnodarbinā em vairāk
kā 10 gadu. Ir licenzēta
programma.
Tālr. 26756220
traktorists (56 g.)
meklē darbu. Izska šu
visus piedāvājumus.
Tālr. 28734470

Dāvini laikraksta
«Ogres Vēstis Visiem»
vai
«Ogres Vēstis Visiem»
ar
«Laimīgo Programmu»
abonementu
2018.gadam!

Meža prospekts 9, Ogre
www.tuvcinasskola.lv

Tuvākie laikraksta «Kaleidoskops»
iznākšanas datumi – 23.11., 07.12., 21.12.

ABONĒŠANA

Sākusies preses abonēšana

nākamajam, 2018.GADAM!
! Cena paliek nemainīga !
KOMPLEKTA
NOSAUKUMS

Sludinājums
šajā
rubrikā

«Ogres Vēstis Visiem»
bez pielikumiem
indekss – 3120

TIKAI

1 € (EUR)

«Ogres Vēstis Visiem» +
Laimīgā Programma
indekss – 3121

Ogres bērnu klubs „KARATĒ SEN-E”

KARJERS
PĀRDOD:

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

Uzņem jaunas karatē grupas Ogrē:
– bērnu (zēnus un meitenes) 4-7 gadi;
8-11 gadi; 12-15 gadi;
– pieaugušo (vecums nav ierobežots);
– individuāli.

Vieta: Ogre, Jaunogres pr. 2.
(Šautuves ēka, aiz centrālā stadiona).
T. 26408970, ogres.karate@inbox.lv

Kā pieteikt sludinājumu «Kaleidoskopam» un cik tas maksā?
Zvani 65045514 vai 29356840,
raks kaleidoskops@mansipasums.lv – un mēs atbildēsim.

ABONEMENTA
VEIDS

ABONĒŠANAS CENAS
1 mēn.

3 mēn.

6 mēn.

12 mēn.

EUR

EUR

EUR

EUR

Privātpersona

5,50

16,35

32,50

62,15

Pensionārs
un invalīds

4,95

14,75

29,20

58,25

Juridiska persona

9,00

26,85

53,00

104,15

Privātpersona

7,10

21,05

42,40

82,50

Pensionārs
un invalīds

6,50

19,45

38,60

77,00

Juridiska persona

9,80

29,40

55,45

110,10

Laikrakstu „Ogres Vēstis Visiem” var abonēt:
• Bez komisijas maksas laikraksta „Ogres Vēstis Visiem”
redakcijā Ogrē, Brīvības ielā 38, 2.stāvā, 1.kab.
Tālr. 65025096, 26693199
no plkst.9.00 – 12.00 13.00 –17.00
• Visās „Latvijas Pasta” nodaļās un pie pastniekiem
• Pa „Latvijas Pasta” tālruni 6 700 8001
vai 27008001 no plkst. 8 līdz 18
• „Latvijas Pasta” mājaslapā: www.abone.pasts.lv
• “ABONE.LV” www.abone.lv,
vai pa tālr. 67772101, 26623555, abone@abone.lv

Visi "Ogres Vēstis Visiem"
2018.gada abonenti saņems dāvanā
sienas kalendāru!

Laikraksta
2017.gada«KALEIDOSKOPS»
9.novembris
jaunĈko numuru
lasi www.ovv.lv
sadaŲĈ
Nodrošinām:
- KALEIDOSKOPS.
zinošu, pieredzējušu speciālistu

Kaleidoskops
Piedāvājam:
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konsultācijas
- individuālu pieeju
- rūpes par Jūsu veselību
- plašu pakalpojumu klāstu
- patīkamu atmosfēru

- arodārsts, OVP I.Kamergrauze
- terapeits P.Rubīns
- dermatologs, venerologs G.Grūbe
- urologs A.Ērglis, A.Laukmanis,
- endokrinologs R.Helda
K.Ivanovs, E.Deine
- ginekologs, grūtnieču uzskaite
- uztura speciālists B.Grīnberga
A.Krumpāne un G.Sniķere
- optometrists Ņ.Riļejeva- Piskura
OGRES VESELĪBAS CENTRS
- ģimenes ārsts (maksas) A.Dreiska-Volkova - psihologs-psihoterapeits I.Rūtiņa
ambulatorā
ārstniecības iestāde
- neirologs L.Liepiņa un V.Akermane
- podologs S. Jakuboviča
Reģ.
Nr.7402-00095
- neiroķirurgs D.Zvirgzdiņa
- logopēds K. Zariņa un I.Bērtulsone
- kardiologs, EKG S.Sakne
- radošuma attīstošo nodarbību
Ogre, Mālkalnes prospekts 3
- ķirurgs, traumatologs Ē.Vizulis
un Montesori speciālists A.Kriņģele
- ķirurgs, proktologs I.Fišere
- fizikālās terapijas speciālists un masieris
+ 371 25 155 070
- ķirurgs bērnu V.Titāns
I.Stepiņa un Z.Griķe
+ 371 25 155 071
- rehabilitologs S.Seimane,
- fizioterapeits I.Viduža,
- radiologs (USG) A.Legzdiņš un N.Zdanovskis K.Dvēselītis, M.Timofejevs
info@ovc.lv
Valsts apmaksāti pakalpojumi pie: urologa un bērnu ķirurga.
Sadarbojamies ar veselības apdrošināšanas kompānijām.
www.ovc.lv
Darbojas E.Gulbja laboratorija.

Vēlies ievietot
reklāmu
vai sludinājumu
laikrakstā
0
€ 289.9
«Kaleidoskops»?
€ 15
Cena no
Laikus piesaki
un apmaksā!

0

€ 139.9

0

€ 109.9

€ 89.90

0

€ 209.9

0

€ 139.9
€ 90.99

€

115.90

9

0
Uz ceturtdienas
€ 259.9
numuru
–
74.90
otrdien €līdz
10.00

€ 149.9

€ 90.90

0

€ 149.9

0
€ 199.9

0

€ 899.9

Tuvākie laikraksta
«Kaleidoskops»
iznākšanas datumi
9
na no €

€

€ 17
Cena no
0

€ 489.9

129.90

e

20.11, 04.12, C18.12.

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

Kaleidoskops

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

Reklāmas un sludinājumu laikraksts

g
16.maijs
j
15) 2013.gada
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SIA „S
„SOLI
„SOLID
OLID
D META
M
METAL”
ETAL”
L
SaĿem laikraksta «Kaleidoskops» elektronisko
versiju savą e-pastą! Piesakies, sŞtot sava
e-pasta
adresi, vąrdu, uzvąrdu un tąlruĿa
AUTOGĀZES
AUTOGĀZE
AUTO
A
GĀZES
S IEKĀRTAS
IEKĀRTAS
IEKĀRT
AS
UZSTĀ
UZST
ĀDĪŠANA
ĀDĪŠ
ĪŠANA,
UZSTĀDĪŠANA,
APKOPE,
REMONTS.
APKOPE
APKO
PE,
PE
REMONTS
REMO
NTS.
NTS
numuru
uz kaleidoskops@mansipasums.lv
IEPŊRK MELNOS UN KRń
KRńSAINOS
R SAINOS
METńLLŹŽũUS
METńLLŹŽũ
ũUS
Licence Nr. 2010-02/269

Rembate,
R
Rembat
b te, KKatlu
Katltlu iiela,
iella, „Mŋ
„Mŋtras”-sekojiet
Mŋtras”t ” sekoji
k jiett rekl
reklŅmas
klŅmas zŝ
zŝmŋm!
ŝmŋŋm!!
PieŪ
Ūemam visŅda veida transportlŝdzekŨus,
transport
p lŝdzekŨ
kŨus, ag
greggŅtus, iekŅrtas.
PieŪemam
agregŅtus,
Izbraucam uz objektiem, veicam griešanu, kraušanu. Svŋršana
ar verificŋtiem svariem. Godŝga attieksme, Ņtra samaksa.
AutoevakuŅtors- a/m, busi, traktori lŝdz 4 t.
MŋbeŨu,
Mŋbe
beŨŨu, materiŅlu
materi
materiŅŅlu u.c. pŅrvadŅjumi
pŅrvad
rvadŅŅjumi ar furgonu
furgonu (21 m3).

Ražošanas vadŝtŅja
vadŝtŝ Ņja Maija Janševska T 26338775 26679374

“Venozā katastrofa” – dziļo vēnu tromboze

Ogres Veselības Centrā
Ogrē, Mālkalnes prospektā 3,

–4

Ceturtdien, 23.novembrī,
no plkst. 8.00 – 18.00

0%

VĒNU DIENA
pieņems „DR. MAURIŅA VĒNU KLĪNIKAS”

ĶIRURGS FLEBOLOGS
DR. Med. Arnolds Kadišs,

0%

Ar klīnikas
Privilēģijas kar
izdevīgāk!

veicot pacien em sonogrāfisku
kāju vēnu izmeklējumu,
konsultējot un iesakot ārstēšanas plānu.

0%
–4

Iepriekšēja pieteikšanās uz ārsta maksas konsultāciju
pa tālruņiem: 67 374747, 67 315 316, 67 610 217.

–4
0%

mazspējas a s bas risks, cilvēks cieš no tā sauktā
pos rombo skā sindroma, kas savukārt nozīmē
ievērojami pazeminātu dzīves kvalitā nākotnē.
Trombi sabojā vēnu vārstulītes, kam ir izšķiroša
loma, nodrošinot venozo asiņu plūsmu no kājām
atpakaļ uz sirdi.”
Ārstēšanas metodes
„Pamatārstēšana mūsdienās ir bals ta uz
kompresijas terapiju kombinācijā ar medikamentozu
terapiju,” turpina A. Kadišska. „Slimā kāja sākumā
ek saitēta ar speciālām īsa ies epuma elas gajām
saitēm, vēlāk kompresiju nodrošina medicīniska
kompresijas zeķe. Paralēli uzsāk medikamentozu
ārstēšanu, izmantojot
ešos un ne ešos
an koagulantus – tas no ek ambulatori speciālistu
uzraudzībā. Pacientam, kurš saņem pareizu
ārstēšanu, jābūt fiziski ak vam, tādējādi ek novērsts
jaunu trombu veidošanās risks. Ārstē es jāsāk
maksimāli ātri, jo trombs, kurš ir svaigs, labi padodas
medikamentu iedarbībai, nere to var izšķīdināt bez
pēdām un cilvēks dzīvo tālāk, it kā nekas nebūtu
no cis. Diemžēl gadās, ka cilvēki nav ārstējušies
vai arī ir izmantojuši neadekvātas metodes un
„brīnumlīdzekļus no brīnumzemēm”, tāpēc nonāk pie
flebologa ar ielaistu patoloģiju. Šāds ilgstošs trombs
atstāj vēnā rētas, kas izraisa dziļo vēnu mazspēju, tā
savukārt noved pie pos rombo skā sindroma: kājas
tūska, vielmaiņas traucējumi, hiperpigmentācija,
sīki sadzīviski apakšs lba savainojumi var novest pie
trofiskās čūlas, jo brūces dzīst slik . Venozo asiņu
sastrēguma dēļ rodas lokāls audu iekaisums, kas

–4

„Katram cilvēkam būtu jāzina, ka pēkšņi radies
pietūkums un s pras sāpes vienā kājā ir trauksmes
signāls, kas nozīmē, ka, iespējams, ir no kusi venozā
katastrofa – virspusējo un vai dziļo vēnu tromboze,”
saka ķirurgs, flebologs Dr. Med. Arnolds Kadišs (Dr.
Mauriņa Vēnu klīnika).
„Pacients paras arī norāda, ka viņam ir grū
stāvēt, bet kļūst nedaudz vieglāk apguļo es un
paceļot kāju augšup. Šajā situācijā ir nekavējo es
jāmeklē speciālista palīdzība.”
Maksimāli ātri jālikvidē
„Vienkāršiem vārdiem skaidrojot, trombs ir asins
receklis, kurš kaut kādu apstākļu sakri bas dēļ
izveidojies vēnā, izraisot tās slimību,” stāsta J. Rīts.
„Trombs vēnā izveido nosprostojumu, pacients to jūt
kā sāpes, tūsku kājā. Reizēm tromba izveidošanās
sais ta ar situāciju, kad cilvēks zaudējis daudz
šķidruma, tā var gadī es uz paģirām; kādreiz tas
ir pavadošs simptoms kādai onkoloģiskai slimībai,
provocējošs faktors var būt neārstēta virspusējo
vēnu slimība, grūtniecība, arī trauma, bet nere
viss no ek it kā bez redzama iemesla. Dziļo vēnu
tromboze var būt dzīvībai bīstama – ja tromboze
progresē t.i. trombi „aug” lielāki, slēdzot plašākus
vēnu segmentus, palielinās risks, ka e atrausies un
ar asins straumi nonāks plaušu artērijās, radot to
nosprostojumu jeb tromboemboliju, kas var beig es
ar nāvi.
Mūsu uzdevums ir maksimāli ātri noteikt diagnozi
un sākt mērķ ecīgu ārstēšanu, lai trombu likvidētu.
Ja terapiju uzsāk novēlo , nākotnē pieaug dziļo vēnu

aptver
arvien
plašākus
audu
slāņus,iela
cilvēks
cenšas
iespējas
mazāk
Redakcijas
adrese:
Ogre,
Brţvţbas
38 (Pasta
Ĥka,pēc
2.stĈvs,
1.kabinets)
kus nāt kāju, līdz ar to ne ek nodarbinā muskuļi, kas palīdz asinīm
virzī es pa kāju vēnām uz augšu, mazkus gums veicina arī locītavu
problēmas un citas kaites – rodas apburtais loks, no kura kt ārā ir ļo
grū . Tātad ir vajadzīga savlaicīga vēnu slimību ārstēšana, lai pēc tam
vairs nebūtu jācīnās ar sekām, kas vienmēr ir grūtāk.”
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PĀRDOD

PĒRK

dažādi

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

LIELĀKĀ MALKAS IZVĒLE
OGRES RAJONĀ
(visa veida malka ar piegādi).
Tālr. 29277856
skaldītu malku ar piegādi.
Tālr. 29615129
SIA "Daugavas mežsaimnieks"
pārdod skaldītu malku
Aizkraukles, Jēkabpils,
Madonas, un Ogres rajonos.
Info:20039179
e-pasts: janis@daugavasms.lv
Pārdod granulas 6-8 mm;
briketes bērzs, skujkoks.
Tālr. 29933628
svaigi zāģētus dēļus.
Tālr. 29685844
šāļu malku.
Tālr. 27113594
skaldītu malku - bērzs,
alksnis, apse. Piegāde.
Tālr. 26223788
skaldītu malku un sazāģētus
lapu koku un priedes
nomaļus. Piegāde.
Tālr. 25461711
sausus bērzu klucīšus
maisos (grilam).
Tālr. 29277856
skaldītu malku un sazāģētus
nomaļus (sausus).
Tālr. 26223788
доски половые,
обогреватель масляный,
окно (новое) деревянное
130-150, шкаф,
капустная шинковка.
Тел. 26865960, 29352185
Piedāvājam iegādā es
organisko kompostu, kura
sastāvā satrūdējuši vistu
mēsli, tumšā kūdra,
smalcinā salmi,
dolomītmil . Piegādājam
50 l maisos. Maksa par maisu
ar piegādi 4 EUR.
Tālr. 26175582
Pārdod kokmateriālus,
bruses: 100x50x3 m
(kā arī citā izmēra) un garākus,
dēļus 25 x 100,150x3 m.
Daudzums 5 m3.
Tālr. 29169382
Pārdod kaltētus oša
un priedes dēļus
galdniecībām.
Sīkāk pa tālr.
28294779

PĀRDOD
BALTALKŠŅA,
OŠA MALKU (3m).

Tālr. 29267946

kūtsmēslus. Piegāde.
Tālr. 27815060
kūtsmēslus. Piegāde
ar traktoru. Lielvārdē.
Tālr. 29460213
kūtsmēslus un melnzemi
līdz 4m3. Piegāde.
Tālr. 26460555
котёл отопления (водяной),
размер 52x50x108.
Изготовлен из стали - 4 мм.
Тел. 29784946
MEDU (svaigs).
Tālr. 26716929
MEDU (kurš ievākts no meža
un lauku ziediem).
Iespējama piegāde.
Tālr. 26593786
kāpostus.
Tālr. 29424976
akordeonus (dažādus).
Tālr. 20201227
dabīgās eļļas veselībai un
skaistumam! Ogres rgus
paviljonā „SVĒTLIETU
VEIKALIŅĀ”.
Tālr. 26334939
ledusskapi „HAIER” (171 l).
Cena Eur 65,00.
Tālr. 29263003
ledusskapi „EDENBURG”
mazlietotu, atsevišķa
saldētava. Cena 80 eur.
Virtuves galdiņš
ar skapīšiem. Lē .
Tālr. 27099262
saldētavu
„Electrolux”
(augstums 170cm,
mazlietota) –
cena Eur 85.
Motorzāģi
„Solo 636IP”
darba kār bā.
Cena Eur 140.
Divas alumīnija
tačkas bez riteņiem.
Cena 20 eur/gab. Cenas
runājamas. Tālr. 27030762
kājminamo šujmašīnu,
ledusskapi „Electrolux
(mazlietots, labā stāvoklī),
izvelkamo krēslu.
Tālr. 26157883
dīvānu - grāmatu, cena
45 eur, labā stāvoklī. Krēslus,
žurnāla galdiņu. Cena
runājama. Tālr. 27099262
dīvānu –grāmata
(jauna drēbe, cena 70 eur),
bērnu gul ņu (30 eur).
Tālr. 29828934
Bioloģiskā saimniecība no
Vecpiebalgas novada pārdod
liellopu kūtsmēslu kompostu,
pusotru gadu pastāvējuši.
Safasē maisos 48 kg (5 eur)
Pakaišos izmantots kai siens.
Var piegādāt arī vaļējus
līdz 4 tonnām. 35 eur tonnā.
Piegāde Ogrē bezmaksas,
ārpus Ogres atkarīgs
no daudzuma. Tālr. 28628068
metāla jumtus un
noteksistēmas no ražotāja.
Cena no 4.55 EUR/m2.
Tālr. 28653076

SIA “MAINARK” ar 4 gadu pieredzi

PĀRDOD JAUNAS AUTOMOBIĻU
REZERVES DAĻAS
PAR VAIRUMTIRDZNIECĪBAS
CENĀM,
Ogrē, Ikšķilē, Ciemupē, Ķegumā
piegāde līdz 4h,
ātra un profesionāla apkalpošana.
• Visa veida vieglo automašīnām.
• Piegādājam rezerves daļas
līdz klienta norādītai vietai
vai auto darbnīcai.
Darba laiks darba dienās
no 8-00 līdz 18-00.
www.mainark.lv • info@mainark.lv
tālr. 29101900
mazlietotus riteņu tērauda
diskus ar dekora vajiem
diskiem (ekspluatē
ar AUDI A3) 6 ½ J15H7
skrūvju a . 60 mm.
Komplekta cena 60,- Eur.
Tālr. 26540052, 26186761
elektrisko masāžas krēslu
„Paradiso”; lieto logi,
dažāda izmēra rūts - 2 eur;
lietotas mēbeles dārza
mājai – 5 eur/gab.;
garie ādas zābaki
motociklis em
(jauni, spec. pasū jums).
Tālr. 26514156
ботинки женские кожаные
40 размер (Италия) - 50 €.
Тел. 65044044, 20065857
Renault Laguna 1997 г.,
на ходу - 200 eur. Mercedes
Benz A140 2000 г., на ходу 300 eur. Тел. 29867563
a/m „LADA 1118” (2008.g.,
47000km nobraukums,
5 gadi stāv, nav lietota).
Cena 500 Eur.
Tālr. 26357890
meža izvešanas piekabi
ar hidro manipulatoru
4,5 m gara.Cena 2000 euro.
Tālr. 29432671
a/m "AUDI A6 AVANT",
2,5 TDI, 2003. g., sudraba
metālika. Ogrē no 2009. g.
TA 2018. jūlijs. Papildus
ziemas riteņu komplekts.
VIN WAUZZZ4B13N097016.
Tālr. 29208516
Audzētājs pārdod Premium
klases Smaragd, Brabant
tūjas podiņos. Audzētājs
var nodrošināt ar piegādi
un iestādīšanu, kā arī ieaugšanas garantija tiek dota. Darbojamies pa visu Latviju
slēdzam līgumus ar apsaimniekotājiem,
pašvaldībām, uzņēmumiem, tirgotājiem.
6.50 Cena runājama, viss atkarīgs no
daudzuma. Atrodamies arī Ogrē. Tūjas
augstums 85 cm.
Tālr. 28628068

Uzņēmums ar pieredzi pārdod
polikarbonāta siltumnīcas
ar četru gadu garantiju
no pārdevēja puses, kalpošanas
ilgums min. 10 gadi, sniega segas
kārtu iztur līdz 1 m.
Siltumnīcas 3x4 m akcijas cena
bez uzstādīšanas - 330 eur.
Tālr. 28628068
Lietuvā ražotus krāsns
podiņus - 170 gb.,
stūri – 50 gb. Tālr. 29492624
vilkābeļu stādus dzīvžogiem.
Tālr. 29455211
Riepu rdzniecība
un montāža Ciemupē.
ZIEMAS RIEPAS
RAŽOTAS 2017.GADĀ .
Jauna R16/55/205 1gb.
49,- Eur; 4gb. 196, - Eur;
Atjaunota R16/55/205 1gb.
39,- Eur; 4gb. 156, - Eur;
Montāža metāla diskiem
25,- Eur
Lietajiem diskiem 30,- Eur
Tālr. 26553414, 26314210
Пластинки виниловые:
Леонид Утёсов - 3 шт. - 10 €,
Аркадий Райкин 4 шт. - 10 €,
Владимир Высоцкий - 2 шт.
- 10 €,
Луи Армстронг - 1 шт. - 10 €,
сказки для детей 4 шт. - 10 €,
уроки немецкого языка - 10
шт. по 0,50 € - 5 €,
зарубкжная эстрада - 50шт.
по 0,80 €.
Тел. 65044044, 20065857
lē divdurvju lakotu skapi
ar plauk em un divus
atpūtas krēslus (3 x 50Eur).
Tālr. 26107028
malkas zāģi 4kw + 2 ripas
(viegla, bet stabila 2 riteņu
dīstele), čuguna apkures
katlu (4 sekcijas, leišu),
satelīta šķīvjus ar galviņām
(2 gab.), pērļu vannu,
rotējošu elektrisko grilu,
kompresoru (3 fāzes,
jaudīgs). Cenas runājamas.
Tālr. 25984414

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

Tālr. 25928648

SIA Lauku Miesnieks

iepērk
mājlopus.

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

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

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

PĒRK
CIRSMAS,
MEŽU
ĪPAŠUMĀ.
Tālr. 29267946

Pārdod
* Kurināmo:
Briketes (10,5 kg iepakojumos)
skujkoku; lapkoku; kūdras.
Granulas Premium
(16 kg iepakojumos, 8 mm);
Ogles (25 kg iepakojumos).
Malku (40 lit., 22 lit. maisos)

Atrodamies Ciemupē.
Tālr. 26398832
PĒRK
100% Latvijas uzņēmums
"Cra wood"
PĒRK MEŽA ĪPAŠUMUS
visā Latvijā,
cena no 1000-10000 Eur/ha.
Samaksa darījuma dienā.
Tālr. 26360308

PĒRK
bērza papīrmalku ostā
Rīgā, Tvaika ielā 70
26590951
skujkoku un bērza
papīrmalku ostā
Zvejniekciemā,
Skultes iela 1
26442665
Darba laiks ostās:
darba dienās 08:00 - 20:00
Samaksa 3-5 darba
dienu laikā

Kaleidoskops
PĒRK
Iepērkam ābolus.
Atbrauksim pakaļ.
Tālr. 26247507
Iepērk ābolus.
Tālr. 20091557
piena teļus.
Tālr. 29698483
automašīnas
Audi 80, 90,100,200
un to rezerves daļas
ražotas līdz 1987. gadam.
Tālr. 20381985
SIA «LATVIJAS GAĻA»
Iepērk liellopus,
jaunlopus, zirgus.
Samaksa tūlītēja. Svari.
T: 28761515

SIA «AIBI»
IEPĒRK
liellopus, jaunlopus,
aitas, zirgus.
Augstas cenas.
Tūlītēja samaksa. Svari.

Tālr. 20238990
SIA „Skalavas” iepērk
mājlopus un

bioloģiski audzētus
jaunlopus.
Samaksa tūlītēja.
Tālr. 29424426

PĒRK
MEŽUS AR ZEMI.
VAR BŪT
AR APGRŪTINĀJUMIEM.

Tālr. 29433000
Pērkam cirsmas,
meža īpašumus.
Tālr. 20392799
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DARBA PIEDĀVĀJUMI
Latviešu lauksaimniecības
uzņēmums pērk zemes platības
ar apaugumu un nezāģētu mežu ar vai bez ēkām, bez platības
ierobežojuma.
Tālr. 27134387
LATVIJAS MEŽU FONDS

PĒRK
MEŽUS, CIRSMAS
UN ZEMI
VISĀ LATVIJĀ.

Tālr. 29711172

Pērk gleznas, mēbeles, porcelānu,
keramiku, pulksteņus, naudu,
dzintaru, pastmarkas, pastkartes,
grāmatas un citus kolekcionēšanas,
mākslas un interjera priekšmetus.
Priekšmetu novērtēšanas
pakalpojumi, izbraucot uz mājām.
Tālr. 29193857
PSRS un Cara laika
naudu, nozīmītes,
pulksteņus, jebkurā
stāvoklī (Au rokas),
porcelāna figūriņas, traukus
ar vācu emblēmu, vecus
patvārus uz oglēm, auto
modelīšu 1:43, dzintaru,
pirmskara un kara laika
fotogrāfijas un citas
interesantas lietas.
Tālr. 26528415
Uzņēmums vairumā iepērk
3m lapu koku malku,
+371 29363462,
aleksandrs@malkaspasaule.lv
nopirkšu vecus pulksteņus,
mehānismus, daļas.
Ragus, ilkņus pārstrādei.
Veclaicīgus sadzīves sīkumus.
Tālr. 29397535

Kolekcionārs nopirks
apgleznotas porcelāna vāzes,
šķīvjus un figūras, sudraba
izstrādājums un monētas.
Pēc nepieciešamības
izbraukšu pie Jums.
Bez maksas novērtēšu.
Ja izlemsiet pārdot tūlītēja samaksa.
Tālr. 29749236
sekciju „OFEJS 11-5”
(Baltkrievija)
par pieņemamu cenu.
Tālr. 27030762
Деньги СССР и царские,
значки, часы (Au
наручные), фарфоровые
статуэтки, посуду с
немецкой эмблемой,
старые самовары на углях,
автомодельки 1:43, янтарь,
фотографии довоенного и
военного времени и другие
интересные вещи.
Тел. 26528415
mežus ar zemi, var būt
ar apgrū nājumiem.
Tālr. 28018557
SIA “Daugavas mežsaimnieks”
pērk cirsmas un meža
īpašumus Aizkraukles,
Jēkabpils, Madonas, un Ogres
rajonos.info:28640866
e-pasts: janis@daugavasms.lv
SIA "Hunland Bal cs"
iepērk gaļas šķirnes buļļus
līdz 300 kg.
Tālr. 20291677
Z/s „Kumelītes” iepērk
par augstām cenām liellopus,
jaunlopus, piena teļus.
Iepērkam arī bioloģiski
audzētus lopus.
Bezmaksas transports
un samaksa tūlītēja!
Tālr. 22345435, 29488365

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

Tālr. 26052140

DARBA
PIEDĀVĀJUMI
Aicinām pieteik es
līmētāju, slīpētāju plas kāta
laivu ražotnē Madlienā.
Apmācība no ek ražotnē.
Tālr. 29282163

Требуются:
• швеи,
• закройщики,
• ручницы,
• вышивальщицы,
• технолог вязания.
Тел. +371 29717602

Ceļu būves uzņēmums
SIA „Baustelle” piedāvā darbu:
• Būvdarbu vadītājam,
• Ceļu meistaram,
• Autogreidera vadītājam.
Tālrunis uzziņām: 65020948,
e-pasts CV iesūtīšanai:
baustelle@baustelle.lv
Ogres novada
pašvaldības aģentūra
"Ogres namsaimnieks",
reģ.Nr. 90010402651,
STEIDZAMI aicina darbā
APKOPĒJU
peldbaseina “Neptūns” telpas
un ģērbtuvju, dušu telpu,
tualešu kopšanai
Pretendentiem
zvanīt pa tālruni 25 445 334
ĶEGUMA NOVADA DOME
aicina darbā

psihologu
(Ķeguma novada
Sociālajā dienestā)
Pieteikties līdz 2017.gada
16.novembrim.
Detalizēta informācija
par vakanci atrodama vietnē:

www.kegumanovads.lv

SALONFRIZĒTAVA Ogrē,
meklē FRIZIERMEISTARI
uz abpusēji izdevīgiem
nosacījumiem!
Zvanīt pa tālr. 26386777
Aicina darbā:
• šuvējas,
• piegriezējas,
• izšūvējas,
• adīšanas tehnologu.
Tālr. +371 29717602
Vajadzīgi APKOPĒJI
darbam Fazer, Ogrē.
Piedāvājam
stabilu atalgojumu
un sociālās garantijas.
Sīkāku informāciju
var saņemt, zvanot
uz tālruni 29418035

ESF projekta „Atbalsts
izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”
īstenošanai Ķeguma
komercnovirziena vidusskola
aicina darbā PEDAGOGA
PALĪGU (0,6 likmes)
uz noteiktu laiku.
Prasības: pedagoģiskā
izglītība, angļu valodas
zināšanas.
Kontakttālrunis 26536994

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

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

REMONTĒJAM
• ledusskapjus
• automā skās

veļas mašīnas

ROTU REMONTS

Tālr. 26443400,
65044533, 29337693

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

PILATES VINGROŠANA
Muguras muskuļu nos prināšanai,
sāpju mazināšanai, stājas defektu labošanai.
A sta visa ķermeņa spēku,
lokanību un kus bu koordināciju.
Nodarbības no ek:
Ogres Kultūras centrā (Brīvības ielā 15, Ogrē).
Pirmdienās un ceturtdienās plkst. 19.30

Tālr. 29460017

Tikai augstākās kvalitātes zviedru granīts!

VIEGLO AUTOMAŠĪNU
KONDICIONIERU UZPILDE 30 EUR!
REMONTĒJU SADZĪVES
LEDUSSKAPJUS

10 % - 20 %

uzglabāšana

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

Ikšķilē. Katru dienu
no 9.00 - 20.00
Tālr. 29540548,
29540548 29143556
Sia ‘’ML PRO’’ pērk
cirsmas un aizaugušas
platības malkas ieguvei.
Tālr. 29615129.







OGRĒ, BRĪVĪBAS IELĀ 22,
CENTRĀLĀS APTIEKAS ĒKĀ 2.STĀVĀ,
IEEJA NO ĒKAS SĀNA!
Mob. 26194583 • E-pasts: julstamp@inbox.lv

Vācu Brugmann profila logi

Vienmēr zemas cenas!

CINKOTS PĪTAIS
ŽOGA SIETS
www.zogotava.lv

Sieta augstums
pēc izvēles.
Acs izmēri no 10x10
līdz pat 100x100 mm.
Cietā stieple no 1,4
līdz 3,0 mm.
Iespējama piegāde.
Tālr. 25540900

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

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

TAXI OGRE

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

00 –24
Tālr. 26557197
Tālr. 27801198
Tālr. 20226666
Laikrakstu
var saņemt
arī veikalos

Ogre
Ogre
Ogre
Ogre
Ogre

Mālkalnes pr. 4
Mālkalnes pr. 7 – 16, t/c “Tropic”
Mednieku 23, t/c “Top”
Rīgas 23, t/c Dauga
Skolas 3a, Ogres tirgus

Ogre Vidus prospekts 1a, t/c Maxima
Ogre Upes pr. 13, Veterinārā aptieka – klīnika
Ikšķile Melioratoru 1a, t/c "Supernetto"
Lielvārde Lāčplēša 14, t/c “Maxima”

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

