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

Vācu Brugmann profila logi

Vienmēr zemas cenas!

Stādu audzētava

o lejas

Augļu koki, ogulāji,
rožu stādi, augststumbra rozes,
košumkrūmi, skuju koki, lapu koki,
ziemcietes, iekaramie podi, vasaras
puķes, dārzeņu stādi u.c.

Aktuāli: • Vasaras puķes iekaramajos podos
(arī kompozīcijas)- 6,50 Eur;

• Visas vasaras puķes

P9 podiņos- 0,55 Eur.

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

UZŅĒMUMS AR PIEREDZI
AUTO TIRDZNIECĪBĀ IEPĒRK
LIETOTAS AUTOMAŠĪNAS.

=€
SAMAKSA UZREIZ!
Tālr. 29517885

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

Latvijas
- 10
20% %
laukakmeņu
10 %

veic valsts apmaksātus
un maksas
datortomogrāfijas
izmeklējumus.
Maskavas iela 241, Rīga.
Tālr. +371 20022581
www.aiwaclinic.lv / AIWAClinic

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

LOGI

DURVIS

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

www.rinogrupa.lv

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

Sludinājumi
un reklāma

26693199

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

PĀRDOD

nekustamais īpašums

nekustamais īpašums

zemes gabalu 484 m2
(Pārogrē, Pureņu ielā 76).
Tālr. 28650151
земельный участок
10000 м2 под строительство
дома, 2 км от центра
Икшкиле, 1,5 км от ж/д
станции. Есть подъездные
пути. Есть возможность
подключить электричество.
Цена - 26000 евро.
Тел. 20375658
dārzu (468 m2) un dārza
mājiņu Ogrē (netālu no
šosejas Rīga-Daugavpils).
Tālr. 29558517
земельный участок 4600 м
под строительство дома.
8 км от Огре, в Огресгалсе.
Есть подъездные пути.
Тел. 26829416
zemi ar kolhoza
laika māju
(veca guļbūve).
Kopējā pla ba
4,11 ha.
Zeme atrodas skaistā vietā
pie kangaru kalniem, P4 ceļš.
Īpašums ir vecs un ir vajadzīgi
ieguldījumi. Īpašums atrodas
25 min braucienā no Rīgas.
Cena 35 000eur (runājama).
Tālr. 28774534
dārzu Lašupēs.
Tālr. 26155256
zemes gabalu mājas
būvniecībai - 4600m.
8 km no Ogres, Ogresgalā.
Ir piebraucamie ceļi.
Tālr. 26829416
земельный участок 484 м2
в Парогре, Пуреню 76.
Цена договорная.
Тел. 28650151

vasarnīcu Jaundubeņos,
Grobiņas pagastā, pres žā
rajonā, priežu mežā, starp 2
lielām ūdens lpnēm. 15 km
no Liepājas, 190 km no Rīgas.
Pilsētas transports, 15 km
līdz jūrai. Zeme 600m2, mājai
2 stāvi, 3 istabas, kamīns,
virtuve, tualete, centralizēta
ūdens apgāde un ūdens
urbums 6 m, 3 fāžu elektrība,
balonu gāze. Garāža 6 x 4 m,
pirts (sausā krievu), atpūtas
zona ar kamīnu un vasaras
virtuvi (arī kūpinājumiem),
s kla siltumnīca 7 x 4 m,
pagarabs 8 x 6 x 2 m,
ābeļu dārzs.
Tālr. 26217030
Īpašnieks pārdod
2010. g. celtu
2-stāvu māju
ar garāžu, pir
un saimniecības māju Ikšķiles
nov. Turkalnē (6 km no
Ogres). Dzīvojamā pla ba
70 m2, 2 guļamistabas,
ēdamistaba+virtuve. Ierīkota
centrālapkures sistēma,
ko kurina ar malku, briketēm.
Zeme - 1500 m2, dārzs, dīķis.
Māja atrodas 1 km
no Tīnūžu - Kokneses šosejas.
Cena Eur 75000.
Tālr. 29533593

ZEME

MĀJAS
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Tālr. 26693199

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

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

Kaleidoskops
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DZĪVOKĻI

Хозяин продаёт 2-комн.
квартиру 51 м2 в Огре,
пр. Аусекля. 4 этаж,
солнечная, тёплая,
застеклённая лоджия.
Инфраструктура
в шаговой доступности.
Цена 35 000 €.
Тел. 29412731; 29159472
Īpašnieks pārdod 2-ist.
dzīvokli (51 m2) Ogrē, Ausekļa
prospektā (4.stāvs, saulains,
silts, ies klota lodžija,
infrastruktūra soļa a ālumā).
Cena Eur 35000.
Tālr. 29412731; 29159472
2-ist. dzīvokli Ogrē
(autobusa pietura
„Lībiešklans”,
1. un 8. autobuss). Pla ba
52 m2, 1.stāvs, garāža,
šķūnis, pagrabs. Mēneša
maksājumi nav lieli. Mājas
apsaimniekošanu veic paši.
Tālr. 29210242
3 ist. dzīvokli Suntažu centrā.
Dzīvoklis remontēts.
Dzīvoklim ir kū ņa, pagrabs
un dārzs. Cena 20000.
Tālr. 29698224
3-ist. dzīvokli Ogrē,
Draudzības ielā 6.
Ērta vieta transportam.
Labā stāvoklī.
Cena Eur 35000.
Tālr. 25574783; 65023702
3-istabu dzīvokli Lielvārdes
centrā, 2. stāvā.
Tālr. 20358324
GARĀŽAS

гараж в Парогре,
ул. Видземес 13.
Тел. 26988859

PĒRK

IZĪRĒ

nekustamais īpašums

nekustamais īpašums

nelielu vasarnīcu „Dārziņos”
bez starpniekiem.
Meklēju sev.
Tālr. 29420525
Iegādāšos īpašumu laukos
ar zemi vai mežu.
Tālr. 22301136

MĀJAS

steidzami izīrējam
māju Ogrē.
Tālr. 20412760

PAKALPOJUMI

MĀJAS

Jauna ģimene vēlas
iegādā es privātmāju Ogrē
līdz 150-200 kv. m,
var būt remontējama.
Tālr. 26395540
Ģimene pērk dzīvojamu māju
vai pusmāju Ogrē
par saprā gu cenu.
Tālr. 26386117
Ģimene vēlas iegādā es māju
laukos (var būt remontējama)
līdz 15 tūkst. eur.
Tālr. 29122478
DZĪVOKĻI

dzīvokli Ogrē, Ikšķilē
vai Salaspilī. Izska šu
visus variantus. Zvaniet.
Tālr. 25645111
2-ist. dzīvokli Ogrē
(ķieģeļu mājā,
ne augstāk par 3.stāvu).
Tālr. 26278756
Vēlos nopirkt trīsistabu
dzīvokli Ogrē.
Var būt remontējams.
Tālr. 26395540

ĪRĒ
nekustamais īpašums

ģimene bez bērniem vēlas
īrēt istabu vai dzīvojamo
pla bu Ogrē.
Tālr. 20552675
DZĪVOKĻI

ģimene (2 cilvēki) īrēs
1-2 istabu dzīvokli.
Tālr. 26824956

MAINA
nekustamais īpašums

DZĪVOKĻI

remontētu 1-istabas dzīvokli
Ogres centrā (30,18 m2,
Grīvas prospekts, Hruščova
laika projekts, 3.stāvs,
trīsstāvu mājā, saulains,
māja labā kār bā) pret 1-ist.
dzīvokli 1.stāvā Ogrē vai
Lielvārdē.
Tālr. 29804068
kvalita vi izremontētu
2-istabu dzīvokli Ogres centrā
(Skolas ielā, Hruščova laika
projekts, 2. stāvs piecstāvu
mājā, saulainā puse, nav
stūra), pret 3-istabu dzīvokli
Ogres centrā vai pret māju
Jaunogrē. Par nosacījumiem
vienosimies.
Tālr. 29106014

IZĪRĒ
nekustamais īpašums

IZNOMĀ SASTATNES.
Tālr. 29106400

Juridiskie pakalpojumi.
Tālr. 26516318
Kvalita vi un profesionāli
Jūs apkalpos frizieri
Sņežana – 28712806;
Andžela – 25707214;
Kris ne – 22512725;
Nepieciešama friziere,
manikīre.
Tālr. 20551481
Jumtu montāža,
materiālu sagāde.
Tālr. 25599774
Ремонт обуви и сумок,
шью чехлы из кожи
с утеплением для навесных
и уличных замков.
Тел. 29765704
Koka paneļu māju būvēšana.
Rūpnīcas komplekts,
sākot no 300 eiro par
kvadrātmetru.
Piedāvājam arī uzstādīšanu.
Tālr. 26876954
Norakstu un utilizēju a/m.
Bez CSDD apmeklējuma.
Norakstot, transportlīdzekļa
nodoklis nav jāmaksā.
Tālr. +37129851606

Zāģēju un skaldu malku
ar skaldāmo agregātu
pie klienta mājās. Aptuvenā
cena 7,00 eur/m3.
Tālr. 29338369
Nedārgi būvēju un laboju
koka konstrukcijas –
šķūnīšus, dārza mājiņas!
Tālr. 28973699
Tīru un roku akas.
Tālr. 28107810
Zāles pļaušana, trimmera,
krūmgrieža pakalpojumi.
Tālr. 26115799
Дёшево вывезу мусор,
металл, бытовую технику.
Бесплатно.
Тел. 29589390
VISA VEIDA BRUĢĒŠANAS DARBI.
Krāsošanas un fasādes darbi.
Ātri! Tīri! Kvalitatīvi!
Viktors - tālr. 28888577

PAKALPOJUMI
Diplomēts podologs piedāvā
pēdu aprūpes pakalpojumus.
Tālr. 26412778
Veicam visa veida jumta
darbus kvalita vi
un ar garan ju.
Tālr. 22379796
Kvalita vi māju, dzīvokļu
un citu telpu remon ,
arī pārbūve.
Tālr. 29455873
Metāla virsmu rīšana
ar smilšu strūklu un
krāsošana.
Ogre, Jaudas iela 4.
Tālr. 26041508
Bruģēšana, lieku no jauna,
laboju veco, ietvju un ceļu
apmales, veidoju dažāda
dizaina kāpnes un aplieku
nolietotas ar bruģi. Materiālu
piegādes organizēšana no
ražotāja. Konsultācijas un
tāme uz vietas bez maksas.
Tālr. 28144026

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ!
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!!
Тел. 29299768, с 9.00 до 21.00
BIRSTOŠO KRAVU
PĀRVADĀJUMI

līdz 12 m3
(melnzeme, šķembas,
grants, kūtsmēsli)
Tālr. 28290111;
26107953

Ainavu arhitektūra
un teritorijas plānošana.
Zīmējam labiekārtojama plānus
un veicam konsultācijas.
Tālr. 29708919
Nekustamo īpašumu
kompānija "M estate"
piedāvā savus
pakalpojumus
Jūsu īpašuma
PĀRDOŠANĀ/IZĪRĒŠANĀ:
– Bezmaksas konsultācijas
un pārrunas, lai izvērtētu
izdevīgāko pārdošanas
risinājumu;
– Mārketinga un reklāmas
pasākumi, lai iegūtu
vēlamo rezultātu;
– Darījuma dokumentācijas
kārtošana.
telefona numurs: 29877873
e-pasts: info@mestate.lv

Bruģēšana.
Укладка
брусчатки.
Tālr.\Тел. 29592073
Sertificēts
kamīnmeistars
(liela darba pieredze),
mūrē visa veida
apkures sistēmas,
arī skursteņus.
Tālr. 29966948

PIEGĀDĀJAM
melnzemi, smilti, šķembas, zemi
piebēršanai, oļus u.c. materiālus.

Zvaniet vai rakstiet,
labprāt piedāvāsim labāko cenu
un labāko variantu tieši Jums.
Tālr. 23007008, 27018354
e-pasts - DiviBerzini@gmail.com

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
Dziļurbumi aku urbšana,
sūkņu montāžas darbi
un pieslēgšana.
Tālr. 29916710
MĒBEĻU, BŪVMATERIĀLU,
SADZĪVES TEHNIKAS
PĀRVADĀJUMI.
IR SAVI KRĀVĒJI.
PENSIONĀRIEM ATLAIDES.
Tālr. 20400300
Piegādāsim smil , gran ,
šķembas, melnzemi,
kūtsmēslus līdz 8 m3.
Tālr. 29221333, 29228906
Slīpē, lako, eļļo
dēļu grīdas, kāpnes.
Tālr. 26433591
MŪRĒ, REMONTĒ KRĀSNIS,
PLĪTIS, SKURSTEŅUS
UN VEIC IEKŠDARBUS.
Tālr. 26774833
Piegādā smil s,
melnzemi, šķembas
un citas berkravas līdz 5m3.
Tālr. 29827398
Santehnikas darbi, flīzēšana,
u.c. iekšējie darbi.
Tālr. 28702131
Pašizgāzējs līdz 8 m3, grants,
melnzeme, oļi, sijāta smilts
piebēršanai un šķembas.
Tālr. 29574095
Piegādā: šķembas, smi ,
oļus, skalotu gran ,
melnzemi, kūtsmēslus
no 1 – 16 kub.m.
Tālr. 29359857
Dziļurbumi, aku urbšana,
sūkņu montāžas darbi un
pieslēgšana. Tālr. 29916710
ĀRSTNIECISKĀ
VINGROŠANA.
Tālr. 20030329
Piegādāju šķembas, gran ,
melnzemi, smil , oļus.
Tālr. 22339907

DZIĻURBUMI
AKU URBŠANA
to remonts
un aprīkošana

Cena pēc vienošanās.
Tālr. 29158269

JUMTA DARBI.
Tālr. 23112977
Pļauju zāli ar trimmeri,
griežu dzīvžogus, griežu
zarus augļu kokiem,
veidoju vainagus. Kalēja un
me nātāja pakalpojumi.
Tālr. 26278788
Piegādā smil s, betonējamo,
gran , šķembas.
Tālr. 29481533
Veļasmašīnu
un ledusskapju remonts.
Tālr. 29809442
Veicam visa veida
JUMTA DARBUS.
Skārdnieka pakalpojumi.
Pensionāriem atlaides.
Tālr. 22999989

Santehnikas darbi,
apkures sistēmas montāža,
apkures katlu apsaiste,
ūdens vada un kanalizācijas
ierīkošana.
20 gadu pieredze.
Tālr. 26144099

Veicam visa veida
JUMTA DARBUS.
Jumta logi.
Materiālu sagāde.
Skārdnieka pakalpojumi.
Tālr. 26768000
E-pasts: dizabele@inbox.lv
Gāzes balonu
apmaiņa.
Garan ja, piegāde.

Ātri vedam,
ilgi deg!

Tālr. 29515912

Dzīvokļu
un māju remonts.
Ремонт домов
и квартир.
Tālr. 29592073

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

ZĀLIENA PĻAUŠANA,
TRIMMERA, KRŪMGRIEŽA
PAKALPOJUMI.
Tālr. 26363328
DĪĶU RAKŠANA.
Tālr. 23114802
SANTEHNIKAS
PAKALPOJUMI.
REMONTS
UN METINĀŠANA.
Tālr. 29374519
Kravu pārvadājumi
ar mikroautobusu
VW Transporter (garais).
Tālr. 28665344
Piegādāju šķembas, gran ,
melnzemi, smil , oļus,
kūtsmēslus līdz 4m3.
Tālr. 25922022
Veicu visa veida santehnikas
darbus. Ātri, kvalita vi
un ar garan ju.
Tālr. 24977596 (Gundars)
Asenizācijas pakalpojumi,
notekūdeņu un kanalizācijas
aku rīšana-skalošana.
Cisternas lpums līdz 7 kubi,
trubu garums līdz 30 metri.
Tālr. 24200600

LEDUSSKAPJU REMONTS
AR GARANTIJU, JŪSU MĀJĀS!
STRĀDĀJAM BEZ BRĪVDIENĀM!
Tālr. 29299768
no 9.00 – 21.00

Kvalificēta auto elektriķa –
diagnostikas pakalpojumi.
Tālr. 29209412
Jumti. Fasādes darbi.
Крыши.
Фасадные работы.
Tālr. 29592073
JUMTA DARBI.
MATERIĀLU
SAGĀDE.
Tālr. 25599774
САНТЕХНИКА.
ВОДА. КАНАЛИЗАЦИЯ.
ОТОПЛЕНИЕ.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 29374519
SANTEHNIKA.
ŪDENS, KANALIZĀCIJA.
APKURE.
METINĀŠANAS DARBI.
Tālr. 29374519
LIETOTA SADZĪVES TEHNIKA
NO SKANDINĀVIJAS.
GARANTIJA.
REMONTS.
Tālr. 25541242, 29809442

Zāģē un izzāģē ābeles
un citus augķkokus,
izrok un aizved saknes, zarus.
Apzāģē krūmus.
Pļauju zāli ar plāujmašīnu un
trimmeri. Izgatavo un uzstāda
dekora vos vīteņaugus,
režģus, arkas.
Izgatavo pirtsslotas.
Tālr. 27486845
Bez maksas izved
metāllūžņus,
demontē
metālkonstrukcijas.
Tālr. 25227276

Auto virsbūvju remonts,
sliekšņu grīdas,
arku me nāšana.
Tālr. 29456557
Visa veida BŪVNIECĪBAS
PAKALPOJUMI. Privātmāju,
piebūvju būvniecība.
Pilna cikla kapitālie
remontdarbi un renovācija.
Tālr. 20071769

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

Auto virsbūvju metināšanas
un skrūvēšanas pakalpojumi.
Nodrošinām
rezerves daļu piegādi.
Vajadzības gadījumā izbraucam
pie klienta.
Tālr. 29110300
Skārdnieku darbi.
Jumiķu darbi.
Jumtu segumi.
Materiālu
sagāde/piegāde.
Tālr. 29730487
AUTOEVAKUATORA
PAKALPOJUMI,
TRANSPORTĒŠANA,
NOGĀDE UZ JEBKURU
VIETU. LIELVĀRDE.
Tālr. 24970915

Meistars uz mājām.
T. 25937712
Мастер на дом.
Т. 25937712

Santehnikas darbi,
apkures sistēmas
montāža, apkures katlu
apsaiste, ūdens vada un
kanalizācijas ierīkošana.
20 gadu pieredze.

Tālr. 26144099

APZIŅAS RENESANSE
Cēloņu un seku diagnostika,
apstākļu programmēšana,
palīdzība cilvēkiem,
kas nokļuvuši krustcelēs.
Mēs sniedzam Jums palīdzību,
atbalstu, visu var mainīt,
nepadoties!
Apmeklējums Jūs uzrunās!

Tālr 22819227 (Rīgā)
Piedāvā pašizgāzēja
pakalpojums.
Ar piegādi: smiltis,
šķembas, melnzemi,
kūtsmēslus.
Tālr. 29363771

Gāzes apkures katlu
JUNKERS,
Viessmann,
Vaillant u.c.,
remonts/apkope.
Tālr. 29485403

UNIVERSĀLĀ AUTO
PAKALPOJUMI!
Piegādājam visa veida
beramās kravas.
Pārvadājam gabalkravas.
Uz auto ir krāns
ar greifera kausu.

Tālr. 29277856

SIA “Vidzeme lauks”
veic lauksaimniecības zemju,
meliorācijas grāvju, mežmalu
attīrīšanu no krūmiem un kokiem,
kā samaksu paturot nozāģēto koksni.

Iepērkam šķeldojamo
materiālu.
Tālrunis: 29222182,
www.ekomezs.lv

Juridiskie
pakalpojumi:

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

• Prasību pieteikumi tiesai,
laulības šķiršana,
uzturlīdzekļu piedziņa
un citas prasības.
• Pirkuma, dāvinājuma, īres,
nomas līgumu sagatavošana.
• Citas juridiskas konsultācijas.

25937712

Mob.tel. 29466688

DARBA LAIKS : darbdienās no 9.00-12.00 13.00-17.00 (piektdienās līdz 16.00)
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ambulatorā ārstniecības iestāde
Reģ. Nr.7402-00095

Nodrošinām:
Ogre, Mālkalnes prospekts 3
pieredzējušu
speciālistu konsultācijas
+ 371 25 155 070
individuālu
pieeju
+ 371 25 155 071
- rūpes par Jūsu veselību
info@ovc.lv
- plašu pakalpojumu klāstu
www.ovc.lv
- patīkamu atmosfēru
- patstāvīgu iekļūšanu un pārvietošanos
ar funkcionāliem traucējumiem

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

- ķirurgs bērnu
- rehabilitologs
- radiologs (USG)
- otolaringologs (LOR)
- urologs
- uztura speciālists
- optometrists
- psihologs
- podologs

DAŽĀDI
Meklēju uz camu un darbīgu
palīgu dārza un saimniecības
darbos Turkalnē.
Tālr. 29476305
Meklē palīgu ravēšanai
piemājas dārzā un mājas
uzkopšanas darbos Ikšķilē.
Tālr. 29417757
Meklēju palīgu piemājas
dārza sakopšanai – ravēšana,
grābšana u . Ciemupē.
Tālr. 26472647
Piedāvāju labu zemi
mazdārziņu ierīkošanai
Tīnūžos. Ir elektrība, dīķis.
Blakus Mazā Jugla.
Tālr. 29738828
BEZ MAKSAS atdodam
koka rāmju logus ar s kliem
(dažādi izmēri, 25 gab.,
pašizvešana).
APAVU UN SOMU REMONTS.
Tālr. 26795292, 29765704
Piedāvā dabīgās eļļas no
Ēģiptes (arī pretsāpju eļļas).
Sejas ādas rīšanas
un kopšanas procedūras.
Tālr. 26334939
Ja tu vēlies dzert,
tad tā ir tava izvēle.
Bet, ja tu vēlies atmest
dzeršanu, iespējams
mēs varam tev palīdzēt!

Anonīmo Alkoholiķu
sapulces notiek iknedēļu:
Ikšķilē, Ogrē, Salaspilī,
Ķekavā un Lielvārdē!
Tālrunis informācijai
27333523 vai www.aa.org.lv

!!!

Tuvākie laikraksta
«Kaleidoskops»
iznākšanas
datumi

– 25.07., 15.08.,
29.08., 12.09., 26.09.,
10.10., 24.10., 07.11.,
21.11., 05.12., 19.12.

Kaleidoskops

2019.gada 11.jūlijs

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

!!!

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

PĀRDOD
PĀRDOD GRĀMATU ENCIKLOPĒDIJU
„DZĪVNIEKU
PASAULE”.
Dažādi dzīvnieki,
dažādos kontinentos.
Cietajos vākos, krāsaina,
krītpapīrs, ļoti kvalitatīvs.
Tālr. 29488815

Aicinām
pieteikties
PRAKSĒ ražošanas uzņēmumā
“Preco” Dravnieku 16, Lielvārdē.
Prakse: montāžas cehā.
Darbs ar metālapstrādes iekārtām.
Sīkāka info: 29636108
vai preco@preco.lv

MEKLĒ DARBU
vīrie s pusmūžā
meklē dežuranta,
sarga vai šofera darbu.
Tālr. 20240411
sieviete (68) meklē slimnieku
kopējas (ir pieredze),
mājsaimnieces darbu.
Tālr. 26232308
60 gadus veca sieviete
palīdzēs apkopt mājas soli,
var palīdzēt arī sakņu dārzā.
Kai gu ieradumu nav. Vēlams
savienojumā ar naktsmītni.
Tālr. 28291814

!!!

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

PĀRDOD GRĀMATU –
ENCIKLOPĒDIJU
„MĀJAS ĀRSTS”.
Padomi kā sniegt pirmo palīdzību
visās slimībās. Cietajos vākos,
krāsaina, krītpapīrs, ļoti kvalitatīvs.
Tālr. 29488815

PĀRDOD
elektrometināmo,
elektrostaciju,
gāzes griezēju,
kabeli 4x4
(lokans, jauns),
pagarinātāju 3 F,
relaksācijas baļļu ar katlu,
velosipēdu ar blakusvāģi.
Tālr. 29136907

!!!

Privātais sludinājums CENA 3,00 EUR

AICINA DARBĀ
Nelielā ziedu saimniecībā
vajadzīga enerģiska
dārza palīdze
(pamatā ziedu griešanai).
Tālr. 29170576
Meklēju palīdzi
mājas un dārza darbos
(ar dzīvošanu uz vietas).
Tālr. 26118944

PAKALPOJUMI
Transporta pakalpojumi līdz 2 Tn.
Kravas kastes garums līdz 5 m.
Tālr. 29254739

AUTO
EVAKUĀCIJA
no jebkuras vietas
Latvijā vai ārpus tās!
Celtspēja līdz 2,5 tonnām.
Atrašanās vieta Lielvārde.
Samaksa skaidrā naudā vai
ar pārskaitījumu (izrakstu rēķinu).

Tālr. 29720416

IESNIEGT LĪDZ 23.JŪLIJAM
NEATTIECAS UZ JURIDISKĀM PERSONĀM UN KOMERCSLUDINĀJUMIEM
Adrese: ..........................................................................................
Tālrunis: .........................................................................................
Vārds, Uzvārds: ...........................................................................
Personas kods: ............................................................................
Datums: .........................................................................................
Izgriez un atnes vai atsūti kopā ar bankas pārskaitījums kvīti, vai arī atnāc un
samaksā redakcijā (rekvizīti atrodami laikraksta 2.lpp.).

Ogre, Brīvības iela 38, 2.stāvs, 1.kab. (ieeja no sāna)
Tālr. 65025096, 26693199, e-pasts: kaleidoskops@mansipasums.lv

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)

Seko
laikrakstam

Kaleidoskops
arī

Ogre,
Mālkalnes prospekts 3
www.ovc.lv • Tālr. 25155070

Laikraksta
«KALEIDOSKOPS»
jaunāko numuru
lasi www.ovv.lv
sadaļā
KALEIDOSKOPS.
Kaleidoskops
Rek lāmas un sludinājumu laik raksts

2016.gada 28.janvāris
26(129/780).numurs/28.01.2016 – 10.02.2016

Dr.Širova klưnika LielvƘrdƞ
atsƘk darbu 18.janvƘrư:
3
ƶirurgs,
3
traumatologs-ortopƝds,
3
kardiologs,
3
¿zioterapija,

3
¿zikƗlƗ medicƯna,
3
ultrasonogrƗ¿skie
3
mƗjas aprǌpe.
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LielvĈrdes novadĈ, Salaspilţ un citur

LOGI

izmeklƝjumi,

Pieraksts: 28454570. Adrese: LielvƗrde, RaiƼa iela 9E.

əsÞĨĶˌĵȖŎĵÞŘ¶sǋÞsˍ
ŘŸˠˤʳ˚ˢ˟ʳĠŘɚǋÞŎ
əÝǢÝƻǊrNrÝˡ˟̇ǼĶÞ_sʵ

ŷ¶ǋʰōĶĨĶŘsǣƼǋŸǣƼsĨǼ˨ʳ

SIA „PK MOTO”

VEIKALS – NOMA – SERVIS
Daugavpils iela 23A, Ogre
Tālr. +371 22083530,
+371 28661888
E-pasts: pkmoto@inbox.lv
http://www.pkmoto.lv

Dārza un celtniecības tehnika
Jauna un lietota
moto tehnika

izmantojot jaunākās paaudzes
tehnoloģiju eksimera lāzeru
ZEISS MEL-90.

Darba laiks: darba dienās no plkst. 6:00 līdz 9:00 (3 stundas).
Darba vieta: Preses iela 2, Ogre. Darba samaksa: 200 EUR/mēnesī
pirms nodokļu nomaksas.
Lai pieteiktos darbā, lūdzam darba dienās no plkst. 8 – 17
pieteikties personīgi SIA „Ķilupe” birojā Preses iela 2, Ogre
vai sūtīt savu CV ar norādi „Sētnieks/-ce” uz e-pastu kilupe@gmail.com.
Tālr. 65071222, 29104053.

Maskavas iela 241, Rīga. • Tālr. +371 20022581

SĒTNIEKU.

AUTOATSLĒDZNIEKA PALĪGSTRĀDNIEKU.

Informācija par konkursa rezultātiem tiks sniegta tiem pretendentiem,
kuri būs saņēmuši uzaicinājumu uz pirmo atlases kārtu.

Darbs ar kravas mašīnām, vēlamas metinātāja iemaņas.
Ja nav iepriekšējas pieredzes, veiksim apmācību.

SIA “Ķilupe” (reģ. Nr. 40003399703) aicina darbā

Prasības: augsta atbildības sajūta pret veicamo darbu un inventāru.
Darba vieta: Ogre. Darba laiks no plkst. 8 – 17, darba dienās.
Darba samaksa: sākot no 750 EUR/mēnesī pirms nodokļu nomaksas.
Lai pieteiktos darbā, lūdzam darba dienās no plkst. 8 – 17
pieteikties personīgi SIA „Ķilupe” birojā Preses iela 2, Ogre
vai sūtīt savu CV ar norādi „Atslēdznieks/-a” uz e-pastu kilupe@gmail.com.
Tālr. 65071222, 29104053.
Informācija par konkursa rezultātiem tiks sniegta tiem pretendentiem,
kuri būs saņēmuši uzaicinājumu uz pirmo atlases kārtu.
Gāzbetona ražotne Ogrē sakarā ar darbības paplašināšanu
aicina pieteikties darbā DOZĒŠANAS/ GRIEŠANAS OPERATORUS.
Pienākumi:
· Izejvielu sagatavošanas un tehnoloģisko procesu kontrole
· Sekot iekārtu un produkcijas tehniskajiem parametriem ražošanas procesā
Prasības kandidātam:
· Vēlama darba pieredze iekārtu operatora amatā.
· Vidējā izglītība
· Atbildības sajūta un pašdisciplīna
· Prasme strādāt komandā
· Vēlme mācīties un pilnveidoties
· Lēmuma pieņemšana kompetences ietvaros
Piedāvājam:
· Profesionālās apmācības
· Pilnveidot profesionālās iemaņas
· Ieguldījumam atbilstošu atalgojumu no 950,00 euro bruto mēnesī
un sociālās garantijas
· Darbs maiņās (3 maiņas, un svētdienās rūpnīca nestrādā)
Kontakti:
· Sia „BAUROC”, Karjera iela 5, Ogre, LV5001, Latvija.
· Papildus informācija pa tel. 29222374 (zvanīt no plkst. 11.00 līdz 15.00)
· Informācijai sūtīt cv uz e pastu ilgvars.smilga@bauroc.lv

KRAVAS TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪTĀJU
darbam uz atkritumvedēja.
Prasības: C kategorijas autovadītāja apliecība ar 95.kodu. Vēlama
pieredze un augsta atbildības sajūta. Darba vieta: Ogre. Maiņu darba laiks
(7 dienas strādā, 7 dienas brīvs, dienas darba laiks 12 stundas). Darba
samaksa: sākot no 1100 EUR/mēnesī pirms nodokļu nomaksas.
Lai pieteiktos darbā, lūdzam darba dienās no plkst. 8 – 17
pieteikties personīgi SIA „Ķilupe” birojā Preses iela 2, Ogre
vai sūtīt savu CV ar norādi „Autovadītājs/-a” uz e-pastu kilupe@gmail.com.
Tālr. 65071222, 29104053.
Informācija par konkursa rezultātiem tiks sniegta tiem pretendentiem,
kuri būs saņēmuši uzaicinājumu uz pirmo atlases kārtu.

SIA “Ķilupe” (reģ. Nr. 40003399703) aicina darbā

ĒKAS UN TERITORIJAS UZRAUGU.
Darba pienākumi: šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā organizēt
klientu pieņemšanu; autogarāžu un darba telpu ikdienas uzkopšana;
teritorijas uzkopšana.
Prasības: augsta atbildības sajūta pret veicamo darbu un inventāru.
Darba vieta: Ogre, Akmeņu iela.
Maiņu darba laiks (darba dienās no plkst. 17 – 7 (14 stundas); brīvdienās
un svētku dienās no plkst. 8 – 8 (24 stundas).
Darba samaksa: vidēji 450 EUR/mēnesī pirms nodokļu nomaksas.
Lai pieteiktos darbā, lūdzam darba dienās no plkst. 8 – 17
pieteikties personīgi SIA „Ķilupe” birojā Preses iela 2, Ogre
vai sūtīt savu CV ar norādi „Sargs” uz e-pastu kilupe@gmail.com.
Tālr. 65071222, 29104053.
Informācija par konkursa rezultātiem tiks sniegta tiem pretendentiem,
kuri būs saņēmuši uzaicinājumu uz pirmo atlases kārtu.

veic valsts apmaksātas
LOR operācijas
bērniem
un pieaugušajiem.

Servisu aprīkojums

DURVIS
PVC 6 kameru logiem
5 kameru cena
konsultācijas
Montāža
uzmērīšana aiļu apdare
lodžiju iestiklošana
Vairāk nekā
10 gadus Ogrē.
Ogrē, Upes pr. 18a
Darba dienās 9.00–18.00
Tālr. 27015466, 65020308
ogre@glasteks.lv

PđRKAM LIETOTAS AUTOMAŠħNA
Samaksa uzreiz skaidrą naudą!
Tąlr. 20210

.janvĈrţ un turpmĈk
katra mĤneša pĤdĤjĈ sestdienĈ
SIA „ELISENDA” LIEL S ATLAIDES:
G DŽEMPERI no 5,00 Eur
G TUNIKAS no 10,00 Eur
G KLEITAS no 10,00 Eur

റun citĈm pašu ražotĈm precĤm!
Darba laiks no 9.00 – 16.00
Brţvţbas iela 129a, Ogre
TĈlr. 65071810

Vai aizmirsi abonēt
«Ogres Vēstis Visiem»?
Nepārdzīvo!
“Latvijas roze”

• grieztos ziedus
• ziedu pušğus
un kompozĚcijas
• telpaugus
• apsveikuma kartiĩas
• balonu pĿšanu ar hĐliju
• dĆvanu saiĩošanu

Redakcijas adrese: Ogre, Brţvţbas iela 38 (Pasta Ĥka, 2.stĈvs, 1.kabinets), ieeja no sĈna

Nāc uz redakciju
un saņem laikrakstu
savā pastkastītē jau
pēc 2 darba dienām!
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SIA “Ķilupe” (reģ. Nr. 40003399703) aicina darbā

SIA “Ķilupe” (reģ. Nr. 40003399703) aicina darbā

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

# 13(

veic redzes lāzerkorekcijas
operācijas,

www.aiwaclinic.lv / AIWAClinic

Tālr. 65025096, 26693199
E-pasts: reklama@ovv.lv
h p://www.ovv.lv
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Rūpnīca Ogrē ar lielu pieredzi gāzbetona ražošanā
aicina pieteikties darbā AUTOIEKRĀVĒJA VADĪTĀJU.
Pienākumi:
· Darbs ar autoiekrāvēju 3000 kg
· Produkcijas iekraušanas , izkraušanas un novietošanas precizitāte
· Būt atbildīgam un sekot autoiekrāvēja tehniskajam stāvoklim
· Laicīgi ziņot par tehniskām vai kāda cita veida problēmām
Prasības kandidātam:
· Vēlams vidējā izglītība
· Autoiekrāvēja apliecība
· Darbs komandā
· Darba izpildes disciplīna
Piedāvājam:
· Pastāvīgu darbu
· Nodrošinām ar visu nepieciešamo, lai veiktu savus tiešos darba pienākumus
· Konkurētspējīgu un atbilstošu atalgojumu no 915,00 euro bruto mēnesī
un sociālās garantijas
· Darbs 3 maiņās (svētdienās rūpnīca nestrādā)
Kontakti:
· Sia „BAUROC”, Karjera iela 5, Ogre, LV5001, Latvija
· Papildus informācija pa tel. 29222374 (zvanīt no plkst. 11.00 līdz 15.00)
· Informācijai sūtīt cv uz e- pastu ilgvars.smilga@bauroc.lv

Maskavas iela 241, Rīga.
Tālr. +371 20022581
www.aiwaclinic.lv /
AIWAClinic

Ogre, Meža prospekts 9

www.tuvcinasskola.lv
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Kaleidoskops

PĀRDOD
dažādi

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

žāvētus zāģmateriālus
40/45 x 70/90/140 x 23003000. Cena sākot no Eur 140.
Tālr. 29481533
nomaļus,
sausus šāļus malkai.
Tālr. 27113594
sausu, skaldītu malku.
Ar piegādi. 30 eur/sters.
Tālr. 29485801
Piedāvājam dabīga mitruma
skaldītu lapu koka malku
un žāvētu alkšņa malku.
Tālr. 28747156
Skaldīta malka,
augsta kvalitāte labākajā
cenā. Piegāde dienas laikā.
Tālr. 26554946
bērza briketes no ražotāja
iepakojumos pa 10 kg.
Kaloritāte: 5.09 kWh/kg;
mitrums: 6.8 %; ilgi deg,
augsta siltuma atdeve,
degot neizjūk. Ekoloģiski rs,
bez piemaisījumiem.
Izdevīgi. Piegāde.
Tālr. 20122224

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

Sausas bruses dēļus.
Tālr. 29169382

PĀRDOD
BALTALKŠŅA,
OŠA MALKU (3m).

Tālr. 29267946

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

Tālr. 26140140

skaldītu malku ar piegādi.
Tālr. 29615129
sausu skujkoka malku
pēc jūsu izmēra. Pusotru
steru ozolu malkas kamīnam!
Tālr. 26733487
Premium apses granulas
6 mm maisos pa 15 kg.
Pelnainums: 0.41%;
mitrums: 5.61%.
Neatstāj kvēpus, bet iz ra
dūmeni. Piegāde.
Tālr. 20122224
malku pēc Jūsu izmēra,
salikta veidā.
Pensionāriem 10 % atlaide.
Tālr. 26733487
skaldītu lapukoku malku.
Piegāde dienas laikā!
Tālr. 29401653
lē pārdod akmeņogles.
Tālr. 26416274
skaldītu malku.
Augsta kvalitāte, laba cena.
Piegāde dienas laikā.
Tālr. 26554946
skaldītu malku ar piegādi.
Tālr. 29433626
Skaldīta malka
ar piegādi Ogres novadā
un tā tuvumā.
Zvaniet un sarunāsim.
Tālr. 20194708

sausu lapu koku malku
(trīsgadēja) Ķegumā.
Cena 35 eiro/sters.
Tālr. 29229527, 22444188
moto ķiveri KW Modelis
„MAX-617” (cena Eur 15,00),
elektro urbi – perferatoru
(komplektā 13 urbji,
cena Eur 15,00),
sieviešu ādas zābaciņus
(39-40 izmērs, Itālija,
cena Eur 45,00).
Tālr. 65044044, 20065857
zivju mazuļus dīķiem.
Bezmaksas piegāde.
Tālr. 20008741
bišu saimes.
Tālr. 28384445
котёл Viadrus 30kv, б/у.
В рабочем состоянии.
250 Eur.
Тел. 29122939
a/m „Mercedes 190”
(82 – 93g): jaunas spārnu
arkas pakaļējās (labā, kreisā);
spārns priekšējais (labais).
„AUDI” priekšējā lielā kapota
reste. Cena pēc vienošanās.
Tālr. 28232714; 24915055
rezerves daļas
no a/m „Opel Astra G” (lē ).
Tālr. 29184485
lietotu šīferi 20 loksnes.
Izmērs 115 x 175.
Tālr. 29241574
medaļu kolekciju „Latvijas
Pērles” (bronza, apzel tas
ar 999/1000 proves zeltu).
Koka oriģinālā kārbā,
ir ser fikā , 24 gab.
komplektā. Cena Eur 960.
Tālr. 27030762

metāla jumtus un
noteksistēmas no ražotāja.
Cena no 4.95 EUR/m2.
Tālr. 20211377
veļasmašīnu „INDESIT”
(jauna, iepakojumā,
zem veikala cenas).
Tālr. 26124141
karūsu mazuļus.
Tālr. 29456557
2-stāvu bērnu gultu.
Lē . Baltā krāsā.
Tālr. 29711000
Audzētājs pārdod Premium
klases Smaragd tūjas no
lauka. Var nodrošināt ar
piegādi, stādīšanu plus ek
dota ieaugšanas garan ja,
stādīšanas instruktāža,
apsaimniekošana.
Darbojamies pa visu
Latviju, slēdzam līgumus ar
pašvaldībām, uzņēmumiem,
rgotājiem. Cena norādīta
bez pvn. Cena runājama.
Viss atkarīgs no daudzuma.
Atrodamies Ogrē. Tūjas
augstums 0.90-115 cm. Cena
6 eur. Ar stādīšanu, tranšejas
rakšanu + nepieciešamais
materiāls - 9 eur, ir arī
cits sor ments. Zvaniet,
atbildēšu, pastās šu, ieteikšu.
Individuāla pieeja,
ilggadēja pieredze.
Didzis. Tālr. 28628068
Bioloģiskā saimniecība
no Vecpiebalgas novada
pārdod liellopu kūtsmēslus,
pastāvējuši. Safasē maisos
45 kg (5 eur). Ja paši brauc
pakaļ - 4 eur (Pureņu 54,
Ogre). Pakaišos izmantots
kai siens. Var piegādāt arī
vaļējus līdz 4 tonnām. 33 eur
tonnā. Piegāde Ogrē, Ikšķilē,
Ķegumā bezmaksas,
ārpus robežām noteiktās
nedēļas dienās .
Tālr. 28628068. Didzis.
бойлер Ferroli 150 л,
комбинированный
электро-водогрейный.
Новый. 150 Eur.
Тел. 29122939
divus spoguļus ar galdiņu,
akordeonu ”Weltmeister”
(80 basi), šujmašīnu „Čaika”,
skapī , tumšu sekciju.
Tālr. 29476066
jaunu sieviešu velosipēdu,
šujmašīnu „Čaika2”,
visu no plīts (arī ķieģeļus).
Tālr. 20490615
lē dīvānu – grāma ņu,
divdurvju skapi,
atpūtas krēslu.
Tālr. 26340105
bišu spietus.
Iespējama piegāde.
Tālr. 26593786
PĀRDOD
a/m „CITROEN JUMPER”
2012.gads, balts, TA līdz 10.2019,
noskrējiens 111000 km.
Ļoti labā tehniskā stāvoklī.
Cena Eur 7700.
Tālr. 29460111

vienguļamo gultu,
kājminamo šujmašīnu,
gludināmo dēli, gludekli.
Tālr. 20394775
auto atzveltne
ar elektromasāžu (50 eur),
botes ar līplentēm
(37.izmērs, cena 15 eur),
hokeja slidas 43.izmērs
(12 eur).
Tālr. 29798241
armatūru pagrabam –
pama em. Lietotus logus
(dažāda izmēra rūts
1-2 eur/gab). Unikāls
virtuves galds 20 eur.
Izvelkams krēsls – gulta
20 eur. Lietotas mēbeles
– lē . Santehnikas detaļas –
lē . Masāžas krēsls – gulta
„Paradiso” 85 eur.
Tālr. 26514156
par simbolisku samaksu
pārdodu lietotu, gaišu,
ie lpīgu vitrīnsekciju;
1950.gada ozolkoka drēbju
skapi un lietošanas kār bā,
divas korsetes
mugurkaula korekcijai.
Tālr. 29140183
KŪTSMĒSLUS JAUNOGRĒ.
Piekabe Eur 20,00,
maiss Eur 3,50.
Tālr. 26126243
Piedāvājam iegādā es
organisko kompostu,
kura sastāvā: satrūdējuši
vistu mesli, kūdra,
kviešu salmi, dolomītmil .
Piegādājam 50 l maisos.
Cena par maisu
ar piegādi 4 EUR.
Tālr. 26175582
sausu skujkoku malku
(egli, priedi) ar piegādi
Ogres rajonā bez maksas.
3 m – 25 eiro par krāmētu
steru, 30 eiro par bluķiem
pēc Jūsu garuma, 35 eiro par
skaldītu pēc Jūsu izmēra.
Tālr. 25920881
nestandarta ēvelmašīnu u.c.
Tālr. 27878939
a/m „Land Rover Frilander”,
2.0, dīzelis, 2004.g.,
pirkts Vācijā ar vācu
numuriem, ar derīgu apska .
Latvijā 4 gadi, nobrauk
1200 km. Cena Eur 3600.
Tālr. 26124141
a/m „Peugeot 307”,
2006.gada, cinkots kuzovs,
plastmasa spārni. Aizmugurē
tonē s kli. Nobraukums
156000 km. Dzinējs, 1.6.,
benzīns, universāls.
Ķiršu krāsā. Atrodas Ogrē.
Tālr. 26516459
кофемолку (“Страуме”) 20 €, комплект постельного
белья (1,5 спальный) - 20 €,
вазу хрустальную - 10 €,
наушники - 5 €, штатив
для фотоаппарата - 5 €,
телевизор “Опера” - 10 €,
телефоны мобильные 2 шт. х 5 €, бусы и кулон
янтарные
(цена договорная).
Тел. 65044044, 20065857

medu, kurš ievākts no meža
un aizaugušu lauku un pļavu
pavasara ziediem.
Iespējama piegāde.
Tālr. 26593786
BAJĀNU „WELTMEISTER”
(sarkanā krāsā).
Cena Eur 100.
Tālr. 29488815
Nestandarta durvis
bez montāžas,
koka, metāla, PVC.
Durvistev.lv.
Tālr. 29421666

PĒRK
Nopirkšu motociklu JAWA vai
IŽ 49, kā arī rezerves daļas.
Tālr. 27802708
lē lietotu, jaunu šīferi
vai metāla loksnes
šķūņa jumtam ar piegādi).
Par cenu vienosimies.
Tālr. 27030762 (Ciemupē)
Iepērkam metāllūžņus,
(arī nelielos daudzumos).
Izbraucam uz vietas,
(uz vietas sveram),
samaksa tūlītēja.
Tālr. 26221777
"Cra wood" PĒRK
MEŽA ĪPAŠUMUS
visā Latvijā, cena
no 1000-10000 Eur/ha.
Samaksa darījuma dienā.
Tālr. 26360308

Pērk PAPĪRMALKU
un MALKU.
Tālr. 20211442
Pērk OZOLA un OŠA
zāģbaļķus,
Cena līdz 250 EUR/m3.
Pērk/izstrādā ozola
un oša cirsmas.
Tālr. 29205378

Firma iepērk taras apaļkoku
no 18 cm diam.
Tūlītēja apmaksa un godīga
uzmērīšana.
Garumi no 2,50 – 3,10.
Uzmērīšanas koef. 0.58.
Cena Rīgā: Bērzs – 61 eur/m3,
Melnalksnis - 46 eur/m3.
Tālr. 26402119

Kaleidoskops
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DARBA
PIEDĀVĀJUMI

PĒRK

PĒRK
CIRSMAS,
MEŽU
ĪPAŠUMĀ.
Tālr. 29267946
Ювелир покупает
золотые коронки
и золотой
металлолом.
Tālr. 20353659

SIA «LATVIJAS GAĻA»
Iepērk liellopus,
jaunlopus, zirgus.
Samaksa tūlītēja. Svari.
T: 28761515

LATVIJAS MEŽU FONDI

PĒRK
MEŽUS, CIRSMAS
UN ZEMI
VISĀ LATVIJĀ.

Tālr. 29711172

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

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

Par augstām cenām
iepērk arī gaļas šķirnes
lopus eksportam.

Pērk OZOLA un OŠA
zāģbaļķus.
Cena līdz 250 EUR/m3
Tālr. 20211442

Pērkam cirsmas.
Meža īpašumus.
Samaksa tūlītējā.
Tālr. 28260830
SIA „Skalavas” iepērk
mājlopus un
bioloģiski audzētus
jaunlopus.
Samaksa tūlītēja.
T. 29424426

Juvelieris pērk
zelta kroņus un
zelta metāllūžņus.
Tālr. 20353659

PĒRK
MEŽUS AR ZEMI.
VAR BŪT
AR APGRŪTINĀJUMIEM.

Tālr. 29433000
Mežsaimniecības uzņēmums

PĒRK MEŽU,
var būt jaunaudzes, izcirtumi
un pieaudzis mežs.
Palīdzam nokārtot
visas formalitātes.
Apmaksa tūlītēja.
e-pasts:
mezssaimnieks@inbox.lv.
Tālr. 20167735

Cēsu gaļas kombināts IEPĒRK
liellopus visā Latvijā.
Gaļas un Piena liellopus,
Jaunlopus un Teļus.
Piemaksa par daudzumu.
Mums ir BIO sertifikāts.
Piedāvājam priekšapmaksu
nododot lopus kautsvarā.
Mārīte. Tālr. 29396145
SIA «AIBI»
IEPĒRK
liellopus, jaunlopus,
teļus, jērus.

SIA “MG3”
PĒRKAM KRŪMU UN
KOKU APAUGUMUS:
pļavās, mežmalās,
grāvjos.
PĒRKAM:
malku, zarus un
kokzāģētavu nomaļus.
www.abrus.lv
Tālr. 27426662; 29127134
normunds.abrus@gmail.com
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BEZ MAKSAS ATTĪRA
NO KRŪMIEM
laukus un citas
aizaugušas platības

PĒRK

zarus, cirsmu
atlikumus,
šķeldojamo materiālu
Cena tiek noteikta,
individuāli vienojoties.
Ātra samaksa.

 26 663 273 (Raivis)

Paaugstinātas cenas,
apjoma piemaksas.
Samaksa tūlītēja. Svari.

Tālr. 20238990

SIA Lauku Miesnieks

iepērk mājlopus.

Augstas cenas.
Samaksa tūlītēja.
Svari.
Tālr. 20207132
DARBA
PIEDĀVĀJUMI
Meklēju asistentu pastaigām
svaigā gaisā. Esmu invalīds,
kas pārvietojas ra ņkrēslā.
Dzīvoju Ķegumā.
Samaksa garantēta.
Tālr. 27450695
STEIDZAMI meklē palīgu
dārza darbos.
Tālr. 26118944
Nepieciešams palīgs
dārza darbos (ravēšana u.c
piemājas dārza darbi).
Bez kai giem ieradumiem.
Tālr. 29229503
Piedāvājam darbu pavāriem
Anglijā. Alga no 9 mārciņām
stundā.
Tālr. 28768545
Firma meklē
ļo ak vu menedžeri.
Tālr. 23225404
Palīdzībai mājas darbos,
vajadzīga sieviete
ar rekomendācijām
(var būt pensionāre).
Dzīvošana uz vietas.
Tālr. + 371 22471706
Pensionārei nepieciešama
palīdze mājas darbos
Ikšķilē, pastāvīgi.
Tālr. 29152229
Vajadzīga slimnieku kopēja.
Tālr. 20394775
aicina darbā
automehāniķi Rīgā.
Labs atalgojums.
Ja nepieciešams,
nodrošinu dzīvesvietu.
Tālr. 29541311

LSK Viduslatvijas komiteja
aicina darbā Humānās
palīdzības izdales punkta
vadītāju Ogrē. Pienākumi:
ziedojumu pieņemšana un
šķirošana; labdarības akciju
organizēšana; atskaišu
sagatavošana. Prasības:
izturība un pacie ba; labas
latviešu un krievu valodas
zināšanas; B kategorijas
autovadītāja apliecība ks
uzska ta par priekšrocību.
Nepilnas slodzes darbs,
kuru iespējams apvienot ar
pamatdarbu. Alga: no 3,50
EUR/h. Latvijas Sarkanais
Krusts, reģ. nr. 40008002279.
Tālr. 29266059

Aicina darbā

APĢĒRBU PIEŅĒMĒJU
ķīmiskās tīrītavas "Clean Control"
pieņemšanas punktā T/c Rimi
"Ogre", Rīgas ielā 33, Ogrē.
Darba pienākumi: apģērbu un
tekstilizstrādājumu pieņemšana
un izsniegšana individuālajiem
klientiem. Darbs ar kases aparātu,
pieņemšanas/izsniegšanas kvīts
noformēšana un aizpildīšana.
Darbs uz pilnu slodzi pēc slīdošā
grafika. Vienā nedēļā jāstrādā trešdien, ceturtdien; nākamajā
nedēļā jāstrādā - piektdien,
sestdien, svētdien.
Tālr. 67516835
e-pasts: sorti@sorti.lv
Aicinām pieteikties
darbā

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

Sakarā
ar ražošanas
apjoma pieaugumu,
uzņēmums aicina darbā
RAŽOŠANAS OPERATORU
(Pieredze nav obligāta,
apmācām uz vietas)
MEHĀNIĶI – IESTĀDĪTĀJU
Galvenās prasības:
atbildīgs, uzmanīgs,
strādīgs. Darbs ir Ogrē.
Tiek nodrošinātas
soc. garantijas, labi darba
apstākļi, motivējošs
atalgojums un izaugsmes
iespējas.
Lūdzu sūtīt CV uz e-pastu
info@nifco.lv, vai zvanīt
25154407

SIA “ĶEIZARSILS”
Aicina darbā

SAIŅOTĀJAS – ŠĶIROTĀJAS
(mazgāšanas līnija)
Darba pienākumi:
- Dārzeņu pārvietošana, šķirošana,
svēršana, saiņošana;
Prasības:
- Vēlme strādāt;
- Atbildības sajūta, precizitāte,
godprātīga attieksme pret darbu.
Piedāvājam:
- Atalgojumu, sākot no 600 Eur
(pēc nodokļu nomaksas);
- Sociālās garantijas;
- Nepieciešamības gadījumā
nodrošinām transportu
no Salaspils stacijas uz darbu
un atpakaļ;
- Maiņu darbs pec grafika.
Darba vieta – “Jaunbajāri”,
Salaspils novads
Lūdzu, zvanīt vai sūtīt savu CV
uz e-pastu: personals@darzeni.lv
Tālrunis – 26536712

SIA “ĶEIZARSILS”
Aicina darbā STRĀDNIEKUS
(fasēšana mazgāšanas līnijā)
Darba pienākumi:
- Dārzeņu pārvietošana, svēršana,
saiņošana, palešu pārvietošana;
- Citu ar dārzeņkopību saistītu
palīgdarbu veikšana;
- Fiziski smags darbs.
Prasības:
- Vēlme strādāt;
- Atbildības sajūta, precizitāte,
godprātīga attieksme pret darbu.
Piedāvājam:
- Atalgojumu, sākot no 650 Eur
(pēc nodokļu nomaksas);
- Sociālās garantijas;
- Nepieciešamības gadījumā
nodrošinām transportu
no Salaspils stacijas uz darbu
un atpakaļ;
- Maiņu darbs pec grafika.
Darba vieta – “Jaunbajāri”,
Salaspils novads
Lūdzu, zvanīt vai sūtīt savu CV
uz e-pastu: personals@darzeni.lv
Tālrunis – 26536712

SIA “Preiss Būve” aicina darbā:
STRĀDNIEKUS ŽOGU MONTĀŽAI
• Pilnas slodzes darbs.
• Objekti ap Rīgu un pa visu Latviju.
• Stabils atalgojums atbilstoši
ieguldītajam darbam.
Jautājumu gadījumā sīkāku
informāciju varat uzzināt, zvanot
uz tel. 29236561 vai rakstot e-pastu:
birojs@preiss.lv

Darbs Jelgavā, no 15. jūlija
līdz 25. septembrim,
KRŪMMELLEŅU LASĪŠANA,
dzīvošana uz vietas.
Alga: pēc padarītā,
0.60-0.90 eur par 1 kg.
SIA „Arosa-R”,
reģ. nr. 47402001917.
Tālr. 25694417
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Kravu pārvadājumi

AUTO KONDICIONIERU
PĀRBAUDE UN UZPILDE!
Augstums
2.0 m

 Krāvēju pakalpojumi
 Pārcelšanās pakalpojumi
 Mēbeļu montāža, demontāža
āža
Piegāde no veikaliem pa Latviju
attviju
 Pensionāriem atlaides
Tālrunis 20400300 lmt Platums

Garums

1.8 m

Kaleidoskops

4.9 m

2 tonnas

Ikšķilē. Katru dienu
no 9.00 - 20.00

Tālr. 29540548
29540548,,
29143556

REMONTĒJAM
• ledusskapjus
• automā skās

veļas mašīnas
Tālr. 26443400,
29337693

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

IEPĒRK KRĀSAINOS UN MELNOS METĀLLŪŽŅUS

• varu
• misiņu
• alumīniju

D.l. 9 - 18
• nerūs. tēraudu
sestdien 10 - 15
• svinu
svētdien - brīvs
• el.
dzinēji REMONTS
ROTU

www.jumets.lv
T. 29577022,
Ogrē, tÄlr.
Jaudas
ielā 441
4
Ogre,
Brævæbas iela
38 (Pasta29522202,
Ökas 1. stÄvÄ);
29 166

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

veic valsts
apmaksātas:
- vairogdziedzera
operācijas;
- proktoloģiskās operācijas;
- žultspūšļa operācijas;
- trūču operācijas;
- ginekoloģiskās operācijas;
- apendektomijas.
Maskavas iela 241, Rīga.
Tālr. +371 20022581
www.aiwaclinic.lv /
AIWAClinic

Veicam arŝ logu
montŅžas darbus.

TŅlr. 28839359

Laikraksta «Kaleidoskops» redakcija:
Ogre, Brţvţbas iela 38, 2.stĈvs, 1.kab.

Laikrakstu
var saņemt
arī veikalos

Ogre
Ogre
Ogre
Ogre

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»: 26693199, 29356840, kaleidoskops@mansipasums.lv

