Paredzēts lasīšanai elektroniski. Pavairošana un izplatīšana aizliegta!

Kaleidoskops
Rek lāmas un sludinājumu laik raksts

2019.gada 12.septembris
17(216/867).numurs/12.09.2019 – 25.09.2019

)
(867

# 17

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

PODOMETRIJA –
pēdu noslodzes
datordiagnostika
un ortopēda konsultācija!
Sīkāka informācija
www.podometrija.lv
vai pa tālr. 28222569

18.septembrī
Ogres Veselības centrs, Mālkalnes prospekts 3,
tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Diagnostikas un konsultācijas cena 35 eiro.
Iespēja iegādāties
individuāli pielāgotas
ortopēdiskās zolītes.
(Jāņa Pelņa privātprakse IK, ārstniecībs iestādes kods 1300-00039)

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: VIRŠI
21 licenzēta šķirne!!!
Šosejas A6, Rīga- Daugavpils 64.km. (pirms Dzelmēm).

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

UZŅĒMUMS AR PIEREDZI
AUTO TIRDZNIECĪBĀ IEPĒRK
LIETOTAS AUTOMAŠĪNAS.

=€
SAMAKSA UZREIZ!
Tālr. 29517885

“Efeja RS” apbedīšanas aģentūra piedāvā plašā izvēlē –
kapu pieminekļus, apmales, soliņus, sētiņas, vāzes, svečturus,
skulptūras un citus kapu elementus.

NODROŠINAM IZGATAVOŠANU, PIEGĀDI,
UZSTĀDĪŠANU UN KAPU LABIEKĀRTOŠANU.
O
RAŽ TS

TV
LA IJĀ

Info tālrunis: 23003090.
Laimdotas iela 17, Lielvārde. www. monumenti.lv
Ziemeļu iela 2, Aizkraukle. www.efejars.lv

www.rinogrupa.lv

Vācu Brugmann profila logi

Vienmēr zemas cenas!

Esiet laipni gaidī “VĀRPAS N”
firmas veikalā Ogres autoostā,
Brīvības ielā 12A!
LABĀKĀS CENAS UN
DEGUSTĀCIJA GARANTĒTA.
Tagad pie mums atradīsiet
arī tara gaļas kūpinājumus.

LOGI

DURVIS

Latvijas
- 10
20% %
laukakmeņu
10 %

PVC 6 kameru logiem
5 kameru cena
konsultācijas
Montāža
uzmērīšana aiļu apdare
lodžiju iestiklošana
Vairāk nekā
10 gadus Ogrē.

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

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

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

PĀRDOD

PĀRDOD

nekustamais īpašums

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
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

VAI MAINA dzīvokli (42 m2)
Rīgas rajona, Ropažu novadā.
Virtuve – 21 m2,
istaba – 21 m2.
Zeme – 0,5 ha. Ūdens akas.
Mazi apsaimniekošanas
izdevumi. Dzīvoklis
priva zēts. Blakus
sabiedriskais transports.
Ropažu centrs 5 km. Tuvu
skola, mākslas skola, veikali,
kafejnīcas. Krāsns apkure.
Cena Eur 10000.
Cena runājama.
Tālr. 25952572
1 istabas dzīvoklis
Lielvārdē, Avotu ielā 10,
32 kvadrātmetri, 3. stāvs.
Nomainītas grīdas, pakešu
logi, jauna vannasistabas
iekārta u. c. Ir balkons,
skats nepaveras pret citu
māju, ļo labi var pārredzēt
auto stāvvietu. Dzīvoklis
silts un saulains, nav stūra.
Kāpņutelpa slēdzama, ar
kodu. Blakus skola, veikali,
sabiedriskais transports. Nav
parādu vai apgrū nājumu.
Tālr. 20152595
1-ist. dzīvokli Ogrē,
Mālkalnes prospektā,
2.stāvā, 26,51 m2, ar visām
ēr bām, labā stāvoklī,
blakus visi veikali, medicīnas
iestādes, Zilie kalni.
Tālr. 29839937
1-ist. dzīvokli Ogres centrā,
koka māja, otrajā stāvā,
ar malkas apkuri. Pla ba
26 m2. Ir malkas šķūnis,
vieta mašīnas novietošanai.
Laba atrašanās vieta, blakus
baseins, skola, poliklīnika,
veikali, ledus halle.
Cena Eur 13500.
Tālr. 26349701
mēbelētu 2-ist. dzīvokli
Ogrē (54 m2), istabas
izolētas, klusā rajonā.
Blakus pludmale.
Tālr. 29140183
2-ist. dzīvokli
Ogrē, Mālkalnes prospektā.
Cena Eur 32000.
Tālr. 29909625
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
2 istabu dzīvokli Lauberē,
centrā, dzīvojamā pla ba
52,6 kv.m., 2.stāvs, vidus
dzīvoklis. Cena Eur 6500.
Tālr. 26540052
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

ZEME

MĀJAS

STEIDZAMI – ekspluatācijā
nodotu 2003.g. dārza māju
Ogrē, Lašupēs - apkurināma,
kopējā pla ba 72 m2,
2 stāvi, zeme 610 m2,
3 fāžu elektrība, pama –
betons, ārsienas vieg.b.
Tālr. 28875564
DZĪVOKĻI

Īpašnieki pārdod dzīvokli viszaļākajā
Salaspils rajonā, blakus pilsētas
domei, 5 min. gājienā līdz stacijai
un autobusam. 30 m2, 3. stāvs,
mazģimeņu. Nepieciešams remonts.
Cena 19000 euro.
Tālr. +37129841680

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

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

DZĪVOKĻI

DZĪVOKĻI

Kaleidoskops

IZĪRĒ
nekustamais īpašums

PAKALPOJUMI

DZĪVOKĻI

2-ist.dzīvokli
Ogrē, Zilokalnu prospektā.
Tālr. 26713714
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
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-ist. dzīvokli Birzgales centrā
(izremontēts). Izska sim visu
variantus. Cena Eur 25 000.
Tālr. 29804350

PĒRK
nekustamais īpašums

ZEME

zemi Ikšķilē.
Tālr. 26163222
nelielu vasarnīcu „Dārziņos”
bez starpniekiem.
Meklēju sev.
Tālr. 29420525
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.
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
Jauna ģimene vēlas pirkt
3-istabu dzīvokli Ogrē
ar balkonu vai lodžiju (var būt
neremontēts). 1. un pēdējos
stāvus nepiedāvāt!
Tālr. 28384216

IZĪRĒ
nekustamais īpašums

IZNOMĀ SASTATNES.
Tālr. 29106400

Diplomēts podologs piedāvā
pēdu aprūpes pakalpojumus.
Tālr. 26412778
Veicam visa veida jumta
darbus kvalita vi
ĪRĒ
un ar garan ju.
nekustamais īpašums
Tālr. 22379796
DZĪVOKĻI
Metāla virsmu rīšana
ģimenes pāris
ar smilšu strūklu un
vēlas īrēt 1-istabas dzīvokli.
krāsošana.
Var privātmājā. Ogrē.
Ogre, Jaudas iela 4.
Nedārgi.
Tālr. 26041508
Tālr. 28604107
Bruģēšana, lieku no jauna,
laboju veco, ietvju un ceļu
TELPAS
apmales, veidoju dažāda
telpas nelielai sīku lietu
dizaina kāpnes un aplieku
darbnīcai (koks, metāls,
nolietotas ar bruģi. Materiālu
betons) sākot no ~20-25 m2
piegādes organizēšana no
un lai būtu iespēja apkurināt. ražotāja. Konsultācijas un
Max. 10 km radiusā ap Ogri.
tāme uz vietas bez maksas.
Varu izremontēt/savest
Tālr. 28144026
kār bā telpas/teritoriju.
Jumtu montāža,
Ideāli, ja ir brīvs zemes
materiālu sagāde.
2
laukums (60-100 m ), kur
varētu uzbūvēt pārvietojamo Tālr. 25599774
mājiņu, kuru pēc pabeigšanas Tīru un roku akas.
Tālr. 28107810
iecelt mašīnā un aizvest.
Nedārgi būvēju un laboju
Pārsvarā strādāju viens tātad pēc „stroikas” teritorijā koka konstrukcijas –
šķūnīšus, dārza mājiņas!
neizska sies.
Tālr. 28973699
Kār bu garantēju – viss ks
sakopts!
Дёшево вывезу мусор,
Prasības: Elektrība, ūdens,
металл, бытовую технику.
vēlams - nožogota teritorija.
Бесплатно.
Zvaniet – visu var izrunāt
Тел. 29589390
un vieno es!
FRIZIERIS! Pensionāriem Tālr. 25888551
matu griezums 5 EUR,
ilgviļņi- 15 EUR. SESTDIENĀS.
MAINA
Ogrē, Mālkalnes pr. 9.
nekustamais īpašums
Tālr. 29762116
Skārdnieka darbi:
DZĪVOKĻI
remontētu 1-istabas dzīvokli izgatavošana un uzstādīšana.
Tālr. 29861412
Ogres centrā (30,18 m2,
FRIZIERIS! SESTDIENĀS!
Grīvas prospekts, Hruščova
Matu griezumi sievietēm
laika projekts, 3.stāvs,
un vīriešiem.
trīsstāvu mājā, saulains,
māja labā kār bā) pret 1-ist. Pensionāriem atlaides matu griezums 5 EUR,
dzīvokli 1.stāvā Ogrē vai
ilgviļņi- 15 EUR. Salons N.
Lielvārdē.
Mālkalnes pr. 9, Ogre.
Tālr. 29804068
Tālr. 29762116
kvalita vi izremontētu
2-istabu dzīvokli Ogres centrā Piedāvājam ēku sil nāšanu
gaisa spraugās, kā arī bēniņu
(Skolas ielā, Hruščova laika
sil nāšana. Ar Ekova ,
projekts, 2. stāvs piecstāvu
Granulām, hk35.
mājā, saulainā puse, nav
Tālr. 28102263
stūra), pret 3-istabu dzīvokli
Ogres centrā vai pret māju
Jaunogrē. Par nosacījumiem
vienosimies.
VISA VEIDA BRUĢĒŠANAS DARBI.
Tālr. 29106014
Krāsošanas un fasādes darbi.
Ātri! Tīri! Kvalitatīvi!
PAKALPOJUMI
Viktors - tālr. 28888577
1-ist. dzīvokli Ogrē, 35 m2.
Tālr. 29342303

Steidzami meklējam
frizieri, skropstu
pieaudzēšanas meistari.
Kvalita vi un profesionāli
Jūs apkalpos frizieri
Sņežana – 28712806;
Andžela – 25707214;
Kris ne – 22512725;
Nepieciešama friziere,
manikīre.
Tālr. 20551481
Būvēju un laboju nelielas
koka konstrukcijas šķūnīšus, dārza mājiņas!
Tālr. 24954134

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ!
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!!
Тел. 29299768, с 9.00 до 21.00
SIA “Vidzeme lauks”
veic lauksaimniecības zemju,
meliorācijas grāvju, mežmalu
attīrīšanu no krūmiem un kokiem.
Par rupju materiālu veicam samaksu.

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

Kaleidoskops
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PAKALPOJUMI
SANTEHNIKAS
D A R B I.

Apkure, ūdens,
kanalizācija.
Tālr. 26259527

Ēku sil nāšana ar Ekova ,
Granulam, Hk35.
Tālr. 28102263
Kvalita vi māju, dzīvokļu
un citu telpu remon ,
arī pārbūve.
Tālr. 29455873

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
Sertificēts
kamīnmeistars
(liela darba pieredze),
mūrē visa veida
apkures sistēmas,
arī skursteņus.
Tālr. 29966948

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
„VW Transporter (garais )
kravas pakalpojumi. Mēbeļu
un citu mantu pārvadāšana.
Tālr. 28665344
Sil nām ēku ārsienu
gaisa spraugas ar putām
un bēniņus.
Tālr. 28445867
Piegādāju šķembas, gran ,
melnzemi, smil , oļus,
kūtsmēslus līdz 4m3.
Tālr. 25922022
Asenizācijas pakalpojumi,
notekūdeņu un kanalizācijas
aku rīšana-skalošana.
Cisternas lpums līdz 7 kubi,
trubu garums līdz 30 metri.
Tālr. 24200600
Zāles pļaušana, trimmera,
krūmgrieža pakalpojumi.
Tālr. 26115799
Sil nām ēku ārsienu
gaisa spraugas.
Tālr. 28445867

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

Kvalificēta auto elektriķa –
diagnostikas pakalpojumi.
Tālr. 29209412
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

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

BIRSTOŠO KRAVU
PĀRVADĀJUMI

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

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

Tālr. 29277856

Мастер на дом.
Т. 25937712

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

25937712

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

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

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

- 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.

PĒRK
Pērk PAPĪRMALKU
un MALKU.
Tālr. 20211442
SIA «AIBI»
IEPĒRK
liellopus, jaunlopus,
teļus, jērus.
Par augstām cenām
iepērk arī gaļas šķirnes
lopus eksportam.
Paaugstinātas cenas,
apjoma piemaksas.
Samaksa tūlītēja. Svari.

Tālr. 20238990

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

PĒRK
Rīgā

32

,00 EUR,
parasti 40,00 EUR
Izbraukumos Latvijā

38

,00 EUR,
parasti 47,00 EUR

DĀVINA
Vienai kājai

560,00 EUR,

parasti 700,00 EUR
abām kājām

760,00 EUR,

Rīga, Kokneses prospekts 18A
Kalnciema iela 33
tālr.

parasti 950,00 EUR

67 374747

TV (ar lielo ekrānu)
un galdiņu uz ritenīšiem.
Tālr. 26291570

"Craftwood"
PĒRK MEŽA ĪPAŠUMUS
visā Latvijā,

cena no 1000-10000 Eur/ha.
Samaksa darījuma dienā.
Tālr. 26360308
SIA «LATVIJAS GAĻA»
Iepērk liellopus,
jaunlopus, zirgus.
Samaksa tūlītēja. Svari.
T: 28761515

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

IEPAZĪŠANĀS
Iepazīšos ar slaidu, juridiski brīvu sievie (līdz 57 gadiem).
Vēlams tuvāk Ogrei. Tālr. 27193616
Vīrie s no Ogres (32, 1,85) vēlas iepazī es ar meiteni.
Nopietnām a ecībām (27-35g.). Tālr. 29829123
Sieviete (167) no Ogres vēlas iepazī es ar brīvu vīrie
(līdz 70+, 180). Zvanīt 26229392

PAKALPOJUMI
FLĪZĒŠANAS DARBI.
Tālr. 29952232
Фасады. Заборы.
Tел. 29592073
CEĻI AR ŠĶEMBU
PĀRKLĀJUMU.
Tālr. 29592073
FASĀDES. ŽOGI.
Tālr. 29592073
Все виды ремонтных
и строительных
работ домов и
квартир.
Tел. 29592073

DAŽĀDI
KANALIZĀCIJAS,
BIO UN
MELIORĀCIJAS
SISTĒMAS DARBI.
Tālr. 29592073

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).

VISA VEIDA
DZĪVOKĻU
UN MĀJU
CELTNIECĪBAS
UN REMONTA
DARBI.
Tālr. 29592073
!!!

Tālr. 29720416

Tuvākie laikraksta «Kaleidoskops» iznākšanas datumi

– 26.09., 10.10., 24.10., 07.11., 21.11., 05.12., 19.12.

„TVIK-TVIK” uzsāk savu
15 sezonu ONKC!
Otrdienās, piektdienās
plkst. 11.00 vai 19.00.
Tālr. 26298244
pensionārs 80+
meklē laika pavadīšanai
pensionāri 70+. Ķegumā.
Tālr. 27127089
пенсионер 80+ ищет
пенсионерку 70+
для совместного
времяпрепровождения.
В Кегумсе.
Tālr. 27127089
Авторская песня
Артур Белорукий
на YouTube, ВКонтакте

Aprūpēšu vientuļu cilvēku
uz uzturlīguma pamatu.
Palīdzēšu saimniecības
darbos. Atbals šu materiāli
un finansiāli. Atlīdzībā
pret mājas vai dzīvokļa
mantošanas esībām.
Tālr. 25289448
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

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

Kaleidoskops
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Vispārīgā ķirurģija “AIWA Clinic” –
kāpēc izvēlēties šo klīniku

Rīgā jau trīs gadus pacientiem no
Latvijas un ārvalstīm palīdzību
sniedz mūsu valstī pirmā ķirurģiskā privātklīnika “AIWA Clinic”.
Klīnikas virsārsts ķirurgs Igors
Troickis stāsta par populārākajām operācijām vispārējās ķirurģijas jomā.
“Klīnika var lepoties ar vismodernāko aprīkojumu. Pārsvarā gan
pacienti šo aprīkojumu neredz –
tas tiek izmantots operācijas laikā, taču to, ko viņi redz un izjūt,
– tās ir mūsu nodaļas un darba
stils,” saka Igors Troickis. ““AIWA
Clinic” speciālisti ne vien nodrošina vislabāko medicīnisko palīdzību, bet arī rūpējas, lai katram
pacientam pietiktu mediķu uzmanības un šeit varētu justies kā
mājās. Mums pat ir bijuši kuriozi
gadījumi – pacienti izsaka vēlēšanos te uzturēties ilgāk, nekā ir
nepieciešams viņu veselībai,” pasmaida ārsts.
Lai gan klīnika ir salīdzinoši jauna, tomēr tā jau ir iecienīta. Dienas laikā te tiek veiktas 15–25
dažādu veidu operācijas, ierodas
arī pacienti no ārzemēm.
“AIWA Clinic” veic bariatriskās
operācijas (kuņģa tilpuma samazināšana liekā svara problēmas
risināšanai). Šis pakalpojums ir
pieprasīts un novērtēts – “AIWA
Clinic” nedēļā veic 5–10 un pat 14
bariatriskās operācijas.

VIENA NO JOMĀM –
VISPĀRĪGĀ ĶIRURĢIJA

Vispārīgās ķirurģijas jomā populārākās ir dažādu trūču un žultsakmeņu operācijas, te arī ķirurģiski novērš atviļņa slimību.

ATVIĻŅA SLIMĪBAS
ĶIRURĢISKA ĀRSTĒŠANA

Ne pacienti un pat ne visi ārsti

zina, ka šo slimību ļoti labi var
ārstēt ķirurģiski. Slimības būtība
– cieši neslēdzas vārsts, kas atdala barības vadu no kuņģa. Tad
vai nu kuņģa skābe, vai pat tikai
tās sastāvā esošas sālsskābes nokļūst barības vadā. Izteiktākos
gadījumos ir tā sauktās grēmas
un dedzināšanas sajūta pakrūtē,
retāk arī var izpausties kā kakla
iekaisums un sāpes. Ilgstoši ignorējot šos simptomus, pastāvīga
kairinājuma dēļ var pat attīstīties
audzēji. Viens no atviļņa slimības
tradicionāliem ārstēšanas veidiem
ir lietot zāles, kas samazina kuņģa sulas skābumu. Tomēr mazāk
zināms ir ķirurģisks risinājums –
fundaplikācija. Šo operāciju veic
laparoskopiski, un kuņģī ap barības vadu veido tādu kā manšeti, kas neļauj kuņģa skābei ieplūst barības vadā. Sevišķi par šo
operāciju ir vērts padomāt gados
jauniem atviļņa slimniekiem, jo
tā ir alternatīva medikamentiem,
ko cilvēks būs spiests lietot visu
mūžu. Atviļņa slimība var būt
saistīta arī ar diafragmas trūci –
kad kuņģa daļa izspiežas caur palielinātu diafragmas atveri un ir
traucēta slēdzējmuskuļa darbība.

Nav labi, ka iekšējie orgāni atrodas vai regulāri izspiežas “šādā
maisā”. Var veidoties orgānu nosprostojumi, zarnu apasiņošanas
traucējumi, var pat atmirt audi
un rasties ļoti nepatīkamas situācijas, kad jau jāizņem daļa zarnas
vai atmirušā orgāna. Tāpēc trūces
ieteicams laikus operēt,” skaidro
Igors Troickis.
Viena no trūces ķirurģiskas likvidācijas metodēm ir vienkārši
aizšūt caurumu, pa kuru mēdz
izspiesties citi audi. Tomēr, izmantojot šo metodi, mēdz rasties
nevajadzīgi audu iestiepumi un ar
to saistīti atkārtoti trūču rašanās
riski, tāpēc mūsdienās lieto īpašus sintētiska materiāla tīkliņus,
kuri no iekšpuses nostiprina vājo
vietu. Tīkliņu ievieto laparaskopiski un no iekšpuses. Šī metode
ļauj ātrāk atgriezties pie pierastās
slodzes.
Ja veikta parasta trūces slēgšanas operācija, pie pierastās fiziskās slodzes var atgriezties apmēram pēc sešiem mēnešiem, turpretī pēc laparoskopiskas operācijas ar tīkliņa ievietošanu – jau
pēc 2–3 nedēļām.

LIKVIDĒT
ŽULTSAKMEŅUS

Klīnikā var ķirurģiski ārstēt žultsakmeņu slimību jeb laparoskopiski veikt holecistektomiju. Pa četriem maziem iegriezumiem izņem
visu žultspūsli. Atsevišķu žultsakmeņu izņemšanu nu jau nepraktizē kopš pagājušā gadsimta 60.
gadiem, jo ir pierādījies, ka pēc
operācijas žultspūslī žultsakmeņi
veidojas no jauna.
Lai gan ir daudzi ārsti, kas saka
– ja žultsakmeņi netraucē, tad
nevajag tos aiztikt. Tomēr Igors
Troickis atzīst, ka ir liela atšķirība
– vai šo operāciju veic laikus, vai
kad jau radušies sarežģījumi. Ot-
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rajā gadījumā operācija pusstundas vietā var ilgt pat trīs stundas
un ar lielākiem riskiem. Savukārt
ielaistas žultsakmeņu slimības un
aizsprostoto žultsvadu dēļ var veidoties nekrotiski (atmiruši audi)
aknās, arī aizkuņģa dziedzerī, un
to izņemšana jau ir sarežģītāka,
bet, vēl novilcinot operāciju, tas
var apdraudēt pat dzīvību.
Žultsakmeņu slimības saasināšanās un līdz ar to vajadzība veikt
jau neatliekamu operāciju var
rasties, piemēram, apceļojot eksotiskas zemes, kurās dažādu iemeslu dēļ negribētos nokļūt slimnīcā uz operāciju.
“AIWA Clinic” ir veidota pēc Eiropas labāko medicīnas iestāžu koncepta, mājīgās telpās un
viesnīcas tipa palātās pacientiem
piedāvājot augstvērtīgu medicīnisko aprūpi. AIWA Clinic praktizējošo speciālistu komandā ir
vairāk nekā 50 Latvijas labāko
profesionāļu.
Ķirurģiskās manipulācijas klīnikā
“AIWA Clinic” tiek veiktas atbilstoši Eiropas standartiem, tādējādi garantējot augstu efektivitātes
līmeni un labus rezultātus. Augstas kvalifikācijas speciālisti izvēlas katram pacientam individuāli
piemērotāko ārstēšanas metodi,
vadoties tikai un vienīgi pēc pacienta interesēm un stāvokļa un,
ņemot vērā plašās iespējas veikt
dažādas ķirurģiskās operācijas
gan ar endoskopijas un lāzera
aparatūras palīdzību, gan klasiskā veidā.

Pieteikties konsultācijai
varat:

pa tālr.
+(371) 67799100,
+(371) 20022581,
www.aiwaclinic.lv vai epastu:
info@aiwaclinic.lv.
“AIWA Clinic” atrodas
Maskavas ielā 241, Rīgā
(netālu no Dienvidu tilta).
Ir bezmaksas autostāvvieta.
Sociālie tīkli:

TRŪCES JEB BRUKAS
OPERĀCIJAS

Laparoskopiskās operācijas “AIWA
Clinic” plaši izmanto visu veidu
trūču ārstēšanā. Cirkšņa, nabas,
pēcoperāciju trūces (jeb brukas)
veidojas, kad caur vēdera muskulatūras vājākajām vietām izspiežas uz āru, muskuļos vai ķermeņa dobumos vai nu iekšējie orgāni (piemēram, zarnas,) vai dziļie
audi. Trīs ceturtdaļas no visām
trūcēm ir cirkšņos, jo anatomiski
tā ir vājākā vieta.
“Reizēm guļot trūci var iespiest
atpakaļ, taču tas nav risinājums.

www.draugiem.lv/kaleidoskops
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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, šāļus,
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
skaldītu malku.
Augsta kvalitāte, laba cena.
Piegāde dienas laikā.
Tālr. 26554946
2 elektriskās divriņķu plī s.
Cena 15 eur/gab.
Tālr. 29441204
Skaldīta malka
ar piegādi Ogres novadā
un tā tuvumā.
Zvaniet un sarunāsim.
Tālr. 20194708
Skaldīta malka!
Augstākā kvalitāte
labākajā cenā!
Piegāde dienas laikā!
Tālr. 26554946

medu, kurš ievākts no meža
un aizaugušu lauku un pļavu
pavasara ziediem.
Iespējama piegāde.
Tālr. 26593786
divus spoguļus ar galdiņu,
akordeonu ”Weltmeister”
(80 basi), šujmašīnu „Čaika”,
skapī , tumšu sekciju.
Tālr. 29476066
cidonijas un svaigi spiestu
cidoniju sulu. Kartupeļus
„Laura”, „Bellefeur”,
„Mutagenagrie”. Pār kas,
sēklas un lopbarības.
Tālr. 29151022
Uzņēmums ar pieredzi pārdod
polikarbonāta siltumnīcas dažāda
izmēra. Cenas, sākot no 240 eur
par 3x4m siltumnīcu (abās pusēs
durvis un vēdlodziņi). Papildus var
iegādāties automātiskos atvērējus,
lūkas,pastiprinātu pamatu,pastiprinātu
karkasu,blīvējumus.
Polikarbonātam 10 gadu garantija,
dažādi biezumi no 4 mm-10 mm,
nerūsējošā profila tērauda rāmis vai
kvadrātcauruļu. Nav vajadzīgi pamati.
Viegli montējamas. Tiek importētas
no rūpnīcas. Piegāde Ogres rajonā
iekļauta cenā. Piegāde pa Latviju ar
kurjeru 10-15 eur. Veicam uzstādīšanu,
dodu garantiju. Vairāk kā 8 gadu
pieredze.Veicu uzstādīšanu dažādām
siltumnīcām, kas iegādātas citur.
Veicu demontāžu,
darbojos ar stikla siltumnīcām.
Didzis 28628068

medu Ķegumā.
Tālr. 26034323
metāla jumtus un
noteksistēmas no ražotāja.
Cena no 4.95 EUR/m2.
Tālr. 20211377
BAJĀNU „WELTMEISTER”
(sarkanā krāsā).
Cena Eur 100.
Tālr. 29488815
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
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. Safasēti maisos
45 kg (5 eur). Ja paši brauc pakaļ 4 eur (Pureņu 54, Ogre).
Pakaišos izmantots tikai siens.
Var piegādāt arī vaļējus līdz
4 tonnām. 45 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
котёл Viadrus 30kv, б/у.
В рабочем состоянии.
250 Eur.
Тел. 29122939
nestandarta ēvelmašīnu u.c.
Tālr. 27878939
lē dīvānu – grāma ņu,
divdurvju skapi,
atpūtas krēslu.
Tālr. 26340105
apkures katlu „VIADRUS
U22” (lietots) ar cieto
kurināmo: malku, oglēm,
briketēm. Cena Eur 250.
Tālr. 26349701
vienguļamo gultu,
kājminamo šujmašīnu,
gludināmo dēli, gludekli.
Tālr. 20394775

lielbārdu īrisu gumus,
hiacinšu, lilliju un fri lāriju
sīpolus. Cena runājama.
Tālr. 29116913
par simbolisku samaksu
pārdodu lietotu, gaišu,
ie lpīgu vitrīnsekciju;
1950.gada ozolkoka drēbju
skapi un lietošanas kār bā,
divas korsetes
mugurkaula korekcijai.
Tālr. 29140183
kartupeļus ''VINETA'',
audzētus bez
minerālmēsliem.
CENA: 0.30Eiro/Kg.
Iespējama piegāde.
Tālr. 26524979
motobloku „MB-1” ar zemes
frēzi – Eur 260; šujmašīnu
„Podoļsk” – Eur 10; ripzāģi
– Eur 10; santehnikas līkumi
un pārējo – LĒTI. Rokas vinča
– lē . Vinčas mehānisms
(spēcīgs) ar pāreju – Eur 50;
galdnieka ēvelgalds – Eur 20;
durvis; 2 ozolkoka krēsli – 10
eur/gab; jauna cepeškrāsns;
plīts dur ņas; mazdārziņu
arkls – 10 eur; laivām airi
(koka un plastmasas)
5 eur/gab; rokas
adāmmašīna. Radiators
2,3 m garš – 30 eur, lietotas
mēbeles – lē , santehnikas
detaļas. Dāvina lietotus
logus (dažāda izmēra rūts).
Tālr. 26514156
elektro skūteri: domāts
cilvēkiem ar kus bu
traucējumiem vai
pensionāriem. Skūteris a sta
12 km/h, darbojās uz 2 x 12
V75A/n akumulatoriem, līdzi
nāk lādētājs. Ražots 2014.
gadā, mazlietots.
Cena Eur 660. Interesē es
Ogres nov., Stuntažos.
Tālr. 20077967
a/m „Peugeot 307” hečbeks,
2.2, dīzelis, 2003.g.,
tumši zils, TA līdz
decembrim, nobraukums
420000km, labas riepas,
otrais īpašnieks Latvijā,
brauca pensionārs.
Cena Eur 2000.
Tālr. 28833657
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
a/m „FORD FIESTA” - jauna
TA, benzīns/gāze, 2004.g.,
4 durvis, hečbeks, balts,
ir vizuāli defek ņi.
Cena Eur 870. Gāzes patēriņš
4 eiro/ 100 km.
Tālr. 25353003

skaldītu malku ar piegādi.
Tālr. 29433626
PIEKABI (paštaisītu, s ngra,
stabila, biezas un lielas
atsperes). Pēc vajadzības
iziešu jaunu TA.
Cena Eur 500.
Tālr. 28833657
а/м „VW Sharan”, 1999.г.,
дизель. Новая турбина,
гарантия. Отремонтирована
коробка, автомат.
Без ТО. Лиелварде.
Цена договорная.
Тел. 25297526
a/m „VW Sharan”, 1999.g.,
dīzelis. Jauna turbīna,
garan ja. Izremontēta kārba,
automāts. Bez TA. Lielvārde.
Cena runājama.
Tālr. 25297526
а/м Opel Astra 1999. г.,
бензин - 2.0 л.,
в рабочем состоянии,
на запчасти - 200 €,
4 колеса,
литые диски - 100 €.
Тел. 28650151
a/m „CITROEN BERLINGO”
2006.g. Labā tehniskā
stāvoklī. TA līdz 22.05.2020.
Nobraukums 324600.
Cena Eur 1500.
Tālr. 26349701
a/m „MAZDA PREMACY”
(2003.gads). Motors ar
defektu, dīzelis 2.0, tehniskais
stāvoklis atbilstoši vecumam.
Cena ļo runājama.
Tālr. 26160918
Lietos disku „ZENDEN”
ar riepām (195 x 50 x 15)
uz 4 skrūvēm; motobloku
MB-1 ar frēzi; mazlietotu
sieviešu divriteni;
a/m „GOLF – 3” braukšana
kār bā (bez TA) cena 250
eiro; a/m „PEUGEOT-307”
universāls, labā kār bā.
TA līdz 01.2020.
Cena 1500 eiro.
Tālr. 29773927
piekabi „MAZ”
bez dokumen em
(līdzīga „Zubrjonkam”).
Cena Eur 100.
Tālr. 26349701
rezerves daļas
no a/m „Opel Astra G” (lē ).
Tālr. 29184485
PĀRDOD
a/m „CITROEN JUMPER”
2012.gads, balts, TA līdz 10.2019,
noskrējiens 111000 km.
Ļoti labā tehniskā stāvoklī.
Cena Eur 7700.
Tālr. 29460111

SULU SPIEDI „HUROM HB”
sarkana. Pirkta 2016.gadā.
Ir garan ja.
Cena 120 – 100 eiro.
(Pirkta par 414 eiro).
Tālr. 26198795
par simbolisku samaksu:
sekciju ar antresolu
(2 daļas pa 2m); dīvānu un
gultu; Stāvoklis zem vidējā.
Busa pakalpojumi.
Tālr. 29242600

Kaleidoskops
PĀRDOD

PĒRK

dažādi

divas grūsnas
HM-100% teles.
Tālr. 26409294
go ņu maza auguma, slaucas
pirmo gadu, pienu dod
12 litri dienā. Ar aparātu un
ar rokām. Ir otra go ņa ar
tādiem pašiem rādītājiem.
Tālr. 29826967
spoguli ar skapī , divdurvju
skapi, žurnālu galdiņu
(ar izvelkamiem galiem,
brūns), ledusskapi
„Whirlpool”.
Tālr. 27126135
кровать массажную
NM-5000 (Nuga Best) 500 €, ковёр NM-80 (Nuga
Best) почти новый - 150 €,
ботинки женские 40 размер
(Италия) - 40 €.
Тел. 65044044, 20065857
Piedāvājam iegādā es
organisko kompostu, kura
sastāvā satrūdējuši vistu
mēsli, kūdra, smalcinā salmi.
Piegādājam 50 l maisos.
Maisa cena ar piegādi 4 EUR.
Tālr. 26175582
Nestandarta durvis
bez montāžas,
koka, metāla, PVC.
Durvistev.lv.
Tālr. 29421666

PĒRK
riteņtraktoru, piekabi un
agregātus, jebkādā stāvoklī.
Tālr. 29683462
Nopirkšu motociklu JAWA vai
IŽ 49, kā arī rezerves daļas.
Tālr. 27802708
Iepērkam metāllūžņus,
(arī nelielos daudzumos).
Izbraucam uz vietas,
(uz vietas sveram),
samaksa tūlītēja.
Tālr. 26221777
Galdniecība pērk
galdniecības darbagaldus.
Tālr. 29103056
Iepērkam 70-150 gadus
vecu kokmateriālu
(biezums 30-60 mm; platums
virs 200 mm; garums no 2 m).
Materiāli var būt no vecām
ēkām. Sū t bildes uz e pastu:
sales@renovagroup.eu.
Tālr. 26542745

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

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

Juvelieris pērk
zelta kroņus un
zelta metāllūžņus.
Tālr. 20353659

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

PĒRK
MEŽUS AR ZEMI.
VAR BŪT
AR APGRŪTINĀJUMIEM.

BEZ MAKSAS ATTĪRA
NO KRŪMIEM

Mežsaimniecības uzņēmums

laukus un citas
aizaugušas platības

PĒRK MEŽU,

PĒRK

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

 26 663 273 (Raivis)
SIA Lauku Miesnieks

Pērkam cirsmas.
Meža īpašumus.
Samaksa tūlītējā.

iepērk mājlopus.

Tālr. 28260830
Pērk OZOLA un OŠA
zāģbaļķus,
Cena līdz 250 EUR/m3.
Pērk/izstrādā ozola
un oša cirsmas.
Tālr. 29205378

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

Piedāvājam darbu alus
ražotnē, uz taras sortēšanu.
Darbs maiņās, dzīvošana
uz vietas nodrošināta.
Darbs komandējumos
uz Vāciju. Darba samaksa
1300-1400 bruto.
Sīkāk zvanot pa tālruni
vai rakstot epastā.
(anrijs.eglite@gmail.com).
Tālr. 22323782. Anrijs Eglite
Meklēju palīdzi
mājas un dārza darbos
(ar dzīvošanu uz vietas).
Tālr. 26118944

Piedāvā darbu

ŠUVĒJĀM,
GLUDINĀTĀJAI,
PIEGRIEZĒJAI,
PĀRDEVĒJAI.
Требуются:

ШВЕИ, ГЛАДИЛЬЩИЦА,
ЗАКРОЙЩИЦА,
ПРОДАВЕЦ.
Tālr./ Тел. 29717602,
26016768

Ķeguma komercnovirziena
vidusskola aicina darbā:

Tālr. 29433000

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

Darbs Vācijā
gaļas kombinātā.
Stundas likme 8.85 eiro,
nodrošinām ceļu
un dzīvošanu Vācijā
(66 eiro mēnesī).
Sīkāka informācija
pa telefonu.
SIA ALMA M,
reģ. nr. 40003543608,
lic. nr. 22/2017.
Tālr. 20227843

Augstas cenas.
Samaksa tūlītēja.
Svari.
Tālr. 20207132
SIA „Skalavas” iepērk
mājlopus un
bioloģiski audzētus
jaunlopus.
Samaksa tūlītēja.
T. 29424426

LATVIJAS MEŽU FONDI PĒRK
MEŽUS, CIRSMAS
UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.

Tālr. 29711172

- SOCIĀLO PEDAGOGU
- LATVIEŠU VALODAS
SKOLOTĀJU
(nepilna slodze)

- MEDMĀSU
Tālruņi uzziņām –
65055275, 22005595.

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

Starptautisks uzņēmums “MERKURITA LV” aicina darbā
TIRDZNIECĪBAS KONSULTANTUS (-es) Vidzemes reģionā.
Ja esi pozitīvs/-a, aktīvs/-a un Tev ir personīgais auto,
sūti savu CV un motivācijas vēstuli uz info@merkurita.lv
ar norādi “Konkurss” līdz 15.09.2019.
Labprāt savā komandā aicinām arī cilvēkus ar dzīves pieredzi.
Izvēlētos kandidātus gaida profesionālas apmācības,
labi organizēts darbs un augsts atalgojums.
Uzziņas pa tālruni: 67385955

SIA „Ogres Prestižs” (reģ.nr.40003677408),
viens no lielākajiem mazumtirdzniecības
uzņēmumiem Vidzemē, kas veiksmīgi
darbojas pārtikas produktu ražošanā
un mazumtirdzniecībā,
aicina darbā
• KASIERI
• PĀRDEVĒJU
• KRĀVĒJU

• PAVĀRU RESTORĀNĀ
• PAVĀRA PALĪGU RESTORĀNĀ
• KONDITORU

Darba vieta:
• Mazumtirdzniecības veikals “TOP!” un restorāns, Mednieku ielā 21/23, Ogrē.
Mēs piedāvājam:
• Veselības apdrošināšanu pēc 6 nostrādātiem mēnešiem;
• Apmaksātu obligāto veselības pārbaudi;
• Atlaides restorānā OGRES PRESTIŽS;
• Iespēju saņemt motivācijas prēmiju;
• Stundas tarifa likmi:
kasierim 3,60 EUR (7,20 EUR stundā par darbu svētku dienā un par virsstundām),
krāvējam 3,60 EUR (7,20 EUR stundā par darbu svētku dienā un par virsstundām),
pārdevējam 3,20 EUR (6,40 EUR stundā par darbu svētku dienā un par virsstundām),
pavāra palīgam 2,75 EUR (5,50 EUR stundā par darbu svētku dienā un par virsstundām),
konditoram 3,10 EUR (6,20 EUR stundā par darbu svētku dienā un par virsstundām),
pavāram no 2,75 – 3,50 EUR (5,50 – 7,00 EUR stundā par darbu svētku dienā un par
virsstundām).
Pieteikumu lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@ogresprestizs.lv vai zvanīt
uz tālruni 29376830 (par kasiera, pārdevēja un krāvēja darbu)
un 29225452 (par pavāra, pavāra palīga un konditora darbu).

8

67)

8
# 17(

2019.gada 12.septembris

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

Ikšķilē. Katru dienu
no 9.00 - 20.00

Tālr. 29540548
29540548,,
29143556

4.9 m

2 tonnas

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

IEPĒRK KRĀSAINOS UN MELNOS METĀLLŪŽŅUS

ĪPAŠAIS PIEDĀVĀJUMS UZŅĒMUMIEM!
Iespēja izvietot reklāmu
2020.gada sienas kalendārā!

REMONTĒJAM
• ledusskapjus
• automā skās

Tālr. 26443400,
29337693

Jūsu reklāma visa gada garumā!
Tālr. 26693199
E-pasts: kaleidoskops@mansipasums.lv

Laikraksta
«KALEIDOSKOPS»
jaunāko numuru
lasi www.ovv.lv
sadaļā
KALEIDOSKOPS.
Kaleidoskops
Reklāmas un sludinājumu laikraksts

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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Ogres, Ikšŭiles, =eguma,
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

• nerūs. tēraudu
• svinu
• el. dzinēji

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

ROTU REMONTS

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

veļas mašīnas

un

• varu
• misiņu
• alumīniju

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

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
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

Seko
laikrakstam

“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

Kaleidoskops
Laikrakstu

"Viss dzīvniekiem"
Ogrē, Skolas ielā 18 a

var saņemt arī veikalos
Laikrakstu
var saņemt
arī veikalos

arī

Veicam arŝ logu
montŅžas darbus.

TŅlr. 28839359

"Dzīvniekiem, dārzam, mājai"
Ciemupē, Liepu gatvē 1
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”

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