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

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

Augstums
2.0 m

Kravu pārvadājumi

1.8 m

4.9 m
Garums 2 tonnas

UZŅĒMUMS AR PIEREDZI
AUTO TIRDZNIECĪBĀ IEPĒRK
LIETOTAS AUTOMAŠĪNAS.

=€

SAMAKSA UZREIZ!
Tālr. 29517885

SAKĀRTO SAVA ĪPAŠUMA FASĀDI!
TĀLR. 28 600 213

Sludinājumi un reklāma
26693199
kaleidoskops@mansipasums.lv

DAUGAVPILS IELA 23A, OGRE
TĀLR. 22083530, 28661888

PKMOTO@INBOX.LV
WWW.PKMOTO.LV

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

PĀRDOD

PĒRK

PĒRK

nekustamais īpašums

nekustamais īpašums

nekustamais īpašums

nekustamais īpašums

māju un zemi Līvānos,
Zemgales ielā 12.
Pla ba 1463 m2,
dzīvojamā ēka 81,6 m2.
Tālr. 25737885
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 Ogresgala Kārļos
(dārzu kolonijā, 850 m2).
Zvanīt vakaros
tālr. 29468312
zemi Daugmalē ,
Ķekavas novadā, 1,38 ha.
Tālr. 20490615
apbūves gabalu
Jaunjelgavas pilsētā.
Tieši Daugavas krastā.
Super skaistā vietā.
Ir laivu piestātne.
Būvatļauja 1400 m2 mājai.
Vēlams latviešiem
no svešuma.
Tālr. 29893089

1-ist.dzīvokli Ogrē, Grīvas
prospektā (3.stāvs/3 stāvu
māja). Dzīvoklis labā kār bā,
māja labā stāvoklī.
Tālr. 29804068
īpašnieks pārdod 1-istabas
dzīvokli ar daļējām ēr bām
Ogres centrā
(ar malkas apkuri).
Vai maina pret vasarnīcu Ogrē
vai tās apkārtnē.
Tālr. 26610531
īpašnieks pārdod
1-istabas dzīvokli ar daļējām
ēr bām Ogres centrā,
ar malkas apkuri.
Vai maina pret vasarnīcu
Ogrē vai tās apkārtnē
(Ķeipene, Taurupe u. c.).
Tālr. 26610531

ZEME

piedāvā pārdošanai ģimenes
dārzu (850 m2) Ogresgala
Kārļos dārzu kolonijā.
Ir reģistrēts zemesgrāmatā.
Netālu upīte "Urga".
Cena 5 eiro/m2.
Tālr. 29468312
apbūves gabalu (Ogresgalā)
ar uzceltu saimniecības ēku
un ielik em
mājas pama em.
Zemes pla ba 0,1340 ha.
Pārdodu vai mainu
pret 2 – istabu dzīvokli
1. – 3.stāvā ķieģeļu mājā
Ogrē. Ska t: www.city24.lv
Kris ne.dubane@
ober-haus.lv
Tālr. +37128232007
vai +4917667718152
(ir Whatsapp)

Kaleidoskops
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

MĀJAS

1 – istabas dzīvokli (31 m2)
ar ēr bām Lielvārdē,
Avotu ielā 6. Ir balkons,
5.stāvs, cena runājama.
Kam ir interese var dabūt
mazdārziņu tuvu mājai.
Transports līdz Rīgai 40 min
(elektrovilciens).
Zvanīt pēc plkst. 14.00.
Tālr. 28234588
GARĀŽAS

garāžu Ogrē, Sīļu ielā.
Teritorija ek apsargāta.
Zemesgrāmata.
Tālr. 25737885

PĒRK
nekustamais īpašums

ZEME

Iegādāšos lauku viensētu.
Tālr. 22301136
zemi, mežu un saimniecību.
Tālr. 25469808
zemi Ikšķilē.
Tālr. 26163222
Pērkam lauksaimniecības
zemi. Izskatām iespējas
iegādā es saimniecības.
Tālr. 26652300; 26681177
Nopirkšu lauku īpašumu
līdz 30 km rādiusā ap Ogri.
Svarīgi, lai īpašumā būtu:
elektrība, kūts ēka vismaz
125 kvm, vismaz 1 ha zemes,
aka. Noderēs arī dzīvojamā
māja u. c. palīgēkas, ja ir.
Tālr. 29495507
zemi apbūvei
(ar iespēju pieslēgt elektrību)
vai nelielu lauku māju
Ogres novadā (Taurupe,
Ķeipene). Ieteicamā zemes
pla ba līdz 10 ha.
Tālr. 29531826
MĀJAS

Ģimene pērk māju
vai zemi klusā vietā.
Tālr. 29229975
remontējamu māju
vai apbūves gabalu Ogres
robežās. (var būt katastrofālā
stāvoklī, neiekopts, u .).
Tālr. 26470807

māju ar zemi Ogrē (Lašupēs).
Tālr. 28461607
meklēju privātmāju
iegādei Ogres rajonā.
Izska šu visus piedāvājumus.
Tālr. 25545649
māju vai pusi no mājas
ar garāžu vai darbnīcu Ogrē,
vēlams Pārogrē.
Tālr. 27055371
Vēlos iegādā es uz izpirkuma
esībām māju vai pusmāju.
Varu maksāt katru mēnesi
250 – 300 eiro. Māja var
būt nedaudz remontējama,
bet lai var dzīvot arī ziemā.
Vēlams neliels
zemes pleķī s pie mājas.
Tālr. 29737664
lauku māju vai zemi
viensētas būvniecībai.
Tālr. 29229975
Jauna, godīga, kār ga, gādīga
ģimene meklē iegādei māju
(jebkādā stāvoklī)
vai zemes gabalu (apbūvei),
ko apkopt, uzlabot,
saukt par savām mājām.
Nebaidāmies pielikt
savu roku īpašuma
sakopšanā. Ogres, Ikšķiles
vai tuvējā apkārtnē.
Tālr. +37126171395
ģimene ar maziem bērniem
vēlās nopirkt
VAI ĪRĒT vasarnīcu,
mazu mājiņu.
Var bez ēr bām
vai sliktā stāvoklī.
Izska šu visus piedāvājumus.
Tālr. 29206777
DZĪVOKĻI

Iegādāšos dzīvokli Ogrē,
Salaspilī vai Ikšķilē.
Tālr. 22301136
1-istabas dzīvokli Ogrē.
Tālr. 26447138
1-1,5 istabu dzīvokli
Ogres centrā (2.stāvā).
Tālr. 29293952
1-2 istabas
remontējamu dzīvokli.
Tālr. 27731621
Vēlos iegādā es 1 vai 2 istabu
dzīvokli Ogrē. Izska šu visus
piedāvājumus. Lūgums zvanīt
vai raks t uz talr. 25287588
Vēlos iegādā es dzīvokli
Ogrē. Izska šu visus
piedāvājumus! Miķelis.
Tālr. 28652014
dzīvokli Ogrē, Ikšķilē
vai Salaspilī. Izska šu
visus variantus. Zvaniet.
Tālr. 25645111
Nopirkšu 1 vai 2 istabu
dzīvokli Ogrē.
Izska šu visus variantus.
Tālr. 20205559
Куплю 1 или 2 комнатную
квартиру в Огре.
Рассмотрю все варианты.
Тел. 20205559

DZĪVOKĻI
Pērkam dzīvokļus
Ogrē! Samaksa tūlītēja.
Palīdzēsim nokārtot
visus nepieciešamos
dokumentus. Apmaksāsim
parādus, ja tādi ir
pret banku vai citiem
kreditoriem. Zvaniet
vai rakstiet whatsapp!
Tālr. 20811777

GARĀŽAS

garāžu Grīvas prospekta
apkārtnē. Cena atbilstoši
stāvoklim un aprīkojumam.
Telefona nr.: 28469787

ĪRĒ
nekustamais īpašums

ISTABAS

istabu privātmājā,
var bez ēr bām. Ogrē
vai netālu no Ogres,
kur ir sa ksme ar Ogri.
Varu palīdzēt mājas darbos.
Tālr. 20530523 (Valija)

IZĪRĒ
nekustamais īpašums

IZNOMĀ SASTATNES.
Tālr. 29106400
Meklēju cilvēku, var ģimeni,
kas vēlētos dzīvot laukos.
Ir viss nepieciešamais.
Bezmaksas. Zvaniet.
Tālr. 28461607
IZĪRĒ DARBA VIETAS
FRIZIERĒM UN MANIKĪREI
AR SAVU KLIENTŪRU.
Tālr. 28712806, 20551481

MAINA
nekustamais īpašums

Vēlos mainīt labu,
nosil nātu 2-istabu dzīvokli
Ogrē pret 1-istabas dzīvokli
(vai arī nopirkt).
Dzīvoklis atrodas
Ogrē, Grīvas prospektā
(ķieģeļu mājā).
Zvanīt pa tālr. 26284301
3-ist. dzīvokli Dzelmēs
(izolētās istabas,
ar visām ēr bām)
pret 1-ist. dzīvokli Ķegumā.
Tālr. 29782623

PAKALPOJUMI

PAKALPOJUMI
Māju un dzīvokļu remonts.
Pensionāriem atlaides!
Visi darbi! Špaktelēšana,
reģipsis, grīdas, tapetes,
durvis, flīzes, sil nāšana,
linolejs, lamināts.
Ātri un kvalita vi!
Tālr. 28833657
Ārpakalpojumu
grāmatvedības
uzņēmums SIA "Veita"
sniedz grāmatvedības
pakalpojumus atbilstoši
Latvijas Republikas
likumdošanai.
Veic grāmatvedības uzskai
no pirms dokumenta
līdz gada pārskatam (SIA,
IK, MU, Pašnodarbinātām
personām).
Licencēta grāmatvedības
datorprogramma Zalk s.
Kvalitāte un konfidencialitāte
garantēta.
Cena pēc vienošanās.
Tālr. 29415284

Jumta apsekošana /
Jumta remonts/
Jumta nomaiņa.
Skārdnieka pakalpojumi.
Tālr. 29254739
ПЕРЕКРЫВАЕМ
НА НОВЫЕ
И РЕМОНТИРУЕМ
СТАРЫЕ КРЫШИ.
Тел. 29592073
Meistars uz mājām.
T. 25937712
Мастер на дом.
Т. 25937712

Veicam
elektriskos
mērījumus
atbilstoši
MK noteikumiem.
Sastādam nepieciešamo
dokumentāciju ēkas nodošanai
ekspluatācijā.
Tālr. 29874152

DĪĶU, GRĀVJU RAKŠANA
UN TĪRĪŠANA.
DRENĀŽAS,
MELIORĀCIJAS IZVEIDE.
LABIEKĀRTOŠANA.
Tālr. 27145084
• Pieminekļu un apmalītes
iztaisnošana.

Kvalita va jumtu seguma
ieklāšana pēc pareizām
tehnoloģijām.
Skārdnieka darbi.
Tālr. 29730487
GRIEŽU ĀBELĒM ZARUS,
ZĀĢĒJU BĪSTAMOS KOKUS,
IZKOPJU APAUGUMUS.
KRŪMGRIEŽA TRIMMERA
PAKALPOJUMI.
Tālr. 26278788

• Demontāža, pārslīpēšana,
pārgravēšana.

• Gravēto rakstu atjaunošana.
• Kapu vietas atjaunošana.
• Smilts, šķembas piebēršana.
• Kapu pieminekļi, apmalītes,
soliņi.

• Viss, kas nepieciešams
kapu labiekārtošanai.
Tālr. 28116931
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PAKALPOJUMI
SANTEHNIKAS
D A R B I.

Apkure, ūdens,
kanalizācija.
Tālr. 26259527

Iekšdarbi,
santehniskie darbi
(liela pieredze).
Tālr. 29410667
Дёшево вывезу мусор,
металл, бытовую технику.
Бесплатно.
Тел. 29589390
MĒBEĻU, BŪVMATERIĀLU,
SADZĪVES TEHNIKAS
PĀRVADĀJUMI.
IR SAVI KRĀVĒJI.
PENSIONĀRIEM ATLAIDES.
Tālr. 20400300
Piegādā: šķembas, smi ,
oļus, skalotu gran ,
melnzemi, kūtsmēslus
no 1 – 16 kub.m.
Tālr. 29359857
Veicu auto remontu
par saprā gām cenām.
Elkšņi. Zvaniet.
Tālr. 20030240
Visa veida būvniecības
pakalpojumi.
Pilna cikla privātmāju
un citu ēku būvniecība .
Māju un citu ēku
rekonstrukcija
un kapitālie remontdarbi.
Tālr. 20071769
KRAVU PĀRVADĀJUMI
ar kravas busu!
Izmērs 2,60 x 1,90 x 65.
Tālr. 28872298, 27486845
Veicam mājokļa sil nāšanu
ar dažādiem materiāliem.
Tālr. 28102263
VEICAM CELTNIECĪBAS
DARBUS. REMONTĒJAM
DZĪVOKĻUS, MĀJAS
UN CITAS ĒKAS.
Par sakarīgām cenām!
Tālr. 29828169;
22811985

CEĻI AR ŠĶEMBU
PĀRKLĀJUMU.
Tālr. 29592073
Piedāvā pašizgāzēja
pakalpojums.
Ar piegādi: smiltis,
šķembas, melnzemi,
kūtsmēslus.
Tālr. 29363771

DZIĻURBUMI
AKU URBŠANA
to remonts
un aprīkošana

Cena pēc vienošanās.
Tālr. 29158269

JUMTA DARBI.
Tālr. 23112977
Mājokļa sil nāšana
gaisa spraugās
ar Ekova un Granulām.
Tālr. 28102263
Galdniecība izgatavo
virtuves, kāpnes, kupejas
skapjus u.c. mēbeles
pēc Jūsu individuālā
projekta.
Tālr. 22357775
PIEGĀDĀSIM ŠĶEMBAS,
GRANTI, MELNZEMI, OĻUS
AR MAŠĪNU LĪDZ 8 m3.
Tālr. 29221333,29228906
DĪĶU RAKŠANA.
Tālr. 23114802
Slīpē, lako, eļļo dēļu grīdas.
Tālr. 26433591
SANTEHNIKAS PAKALPOJUMI.
Tālr. 29409907
Piedāvāju visa veida
santehnikas pakalpojumus
par saprā gām cenām.
Ogre un rajons. Zvaniet.
Tālr. 20030240
Pašizgāzējs līdz 8 m3, grants,
melnzeme, oļi, sijāta smilts
piebēršanai un šķembas.
Tālr. 29574095
Sertificēta
elektriķa pakalpojumi
Jums ērtākajā laikā!
Tālr. 26943049

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

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

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

“VW Transporter” (garais)
kravas pakalpojumi.
Mēbeļu un citu mantu
pārvadāšana pa visu Latviju.
Tālr. 28665344
Palīdzēšu Jums pārdot
īpašumu par visaugstāko
cenu. Ātri, profesionāli,
uz cami. Tālr. 28650192
FLĪZĒŠANA.
Tālr. 29952232
Sil nām mājas ar ekova ,
granulām un termoputām.
Tālr. 26748235
Nevajadzīgu mēbeļu,
sadzīves tehnikas,
metāllūžņu, atkritumu
(arī šīfera) izvešana.
Tālr. 26026345

Jumta darbi –
Skārdnieka pakalpojumi –
Kvalitāte.
Tālr. 29730487
BĪSTAMO KOKU
ZĀĢĒŠANA. KOKU
VAINAGU VEIDOŠANA.
STRĀDĀJAM VISU GADU!
Tālr. 26541400
LIETOTA SADZĪVES TEHNIKA
NO SKANDINĀVIJAS.
GARANTIJA.
REMONTS.
Tālr. 25541242, 29809442

LEDUSSKAPJU REMONTS
AR GARANTIJU, JŪSU MĀJĀS!
STRĀDĀJAM BEZ BRĪVDIENĀM!
Tālr. 29299768
no 9.00 – 21.00
TAISĀM JAUNUS
JUMTUS
UN REMONTĒJAM
VECOS.
Tālr. 29592073
Фасады. Заборы.
Tел. 29592073

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

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

DARBA LAIKS : P., Ce. no 9.00 – 15.00

AUGĻKOKU KOPŠANA.
Tālr. 26541400
BĪSTAMO KOKU ZĀĢĒŠANA,
VAINAGU VEIDOŠANA.
Tālr. 26541400
Sākam kopt
augļu koku vainagus.
Apgriežam dzīvžogus.
Darbus veic dārznieki
ar pieredzi.
Tālr. 28661047
FASĀDES.
ŽOGI.
Tālr. 29592073

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
IZVEDAM MĒBELES
UN SADZĪVES TEHNIKU.
Par sakarīgām cenām!
Tālr. 29828169;
22811985

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

25937712
AUTO PIEKABES
PAKALPOJUMI.
IR UZBRAUCAMĀ RAMPA
LĪDZ 400 kg UN KRAVAS
NOSTIPRINĀŠANAS
CILPAS. PIEKABES IZMĒRS
3 m x 1,5 m x 0,38 m.

Tālr. 29456557
Gāzes apkures katlu
JUNKERS,
Viessmann,
Vaillant u.c.,
remonts/apkope.
Tālr. 29485403

Bez maksas izved
metāllūžņus, demontē
metālkonstrukcijas.
Tālr. 25227276
VISA VEIDA
DZĪVOKĻU
UN MĀJU
CELTNIECĪBAS
UN REMONTA
DARBI.
Tālr. 29592073

GATERA PAKALPOJUMI.
ĀTRI UN KVALITATĪVI.
Tīnūži.
Tālr. 27145084 (Kristaps)
IZGATAVO
UN UZSTĀDA
KOKA DURVIS
UN KĀPNES.
Tālr. 26532827
PIEDĀVĀJAM PAŠIZGĀZĒJA
PAKALPOJUMUS (IR MANIPULATORS).
Ar piegādi: kūtsmēslus, melnzemi,
šķembas, smilti, granti, oļus.
Pļauju nelielas platības ar T-25.
Tālr. 29363771
KĀRTOJAM PAGALMUS,
AIZVEDAM GRUŽUS,
PĻAUJAM ZĀLI,
ZĀĢĒJAM KOKUS.
Par sakarīgām cenām!
Tālr. 29828169;
22811985
Все виды ремонтных
и строительных
работ домов
и квартир.
Tел. 29592073

skursteņslauķa
pakalpojumi.
Ventilāciju
šahtu tīrīšana.
tālr. 27462204
(uģis)
IZNOMĀ
BETONA MAISĪTĀJU
"ALTRAD Mix130"
Ogrē un tās apkārtnē.
Noma pieejama
gan privātpersonām,
gan juridiskām
personām.
Par atsevišķu samaksu iespējama
piegāde līdz objektam.
Betona maisītājs atrodas Ogrē.
Rezervē betona maisītāju laicīgi.
Tālr. 24887242

DAŽĀDI
Mēklējam dīķi
meditācijai un peldei!
Pirmspensijas vecuma
pāris personīgai atpūtai.
Tajā skaitā:
*) nopirkt zemi ar dīķi;
*) nomāt dīķi;
*) dīķa koplietošanas iespējas;
Izskatīsim jebkādus sadarbības
variantus!

Tālr. 22114554

O., T., Pk. no 9.00 – 12.00
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Piedāvājam speciālistu pieņemšanas:
- dermatologs, venerologs
- endokrinologs
- ginekologs, grūtnieču uzskaite
- ģimenes ārsts (maksas)
- neirologs
- kardiologs, EKG, EHO
- ķirurgs, traumatologs
- ķirurgs, proktologs
- ķirurgs bērnu

- rehabilitologs
- radiologs (USG)
- reimatologs
- otolaringologs (LOR)
- urologs
- uztura speciālists
- vertebrologs
- optometrists
- psiholoģijas speciālists

- podologs
- logopēds
- audiologopēds
- speciālais pedagogs
- masieris
- fizioterapeits
- fizikālā terapija
- obligātā veselības pārbaude
(OVP)

OGRES VESELĪBAS CENTRS
ambulatorā ārstniecības iestāde, Reģ. Nr.7402-00095
Ogre, Mālkalnes prospekts 3, + 371 25 155 070, info@ovc.lv • www.ovc.lv
VESELĪBAS UN SOCIĀLĀ APRŪPE MĀJĀS
+371 20663444, aprupe@ovc.lv

Sadarbojamies ar veselības

apdrošināšanas kompānijām.
Darbojas E.Gulbja laboratorija.

3,('Ą9Ą-$03,/18*5Ą0$79('ħ%$6
$3.$/32ã$188=ľđ080,(0 ,.6,$$6

Abonē
«Ogres Vēstis Visiem»
un dāvanā saņem
KALENDĀRU
2021.gadam.
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REKLĀMAS
UN SLUDINĀJUMU NODAĻA
Ogre, Brīvības iela 38,
(Latvijas Pasta ēka 2.stāvs, 1.kab.) ieeja no sāna
P., C. no 9.00-15.00
O., T., Pk. no 9.00-12.00

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

Seko laikrakstam
Saņem laikraksta «Kaleidoskops»
– NOMA – SERVIS
SERVII
elektronisko versiju savāVEIKALS
e-pastā!
Kaleidoskops
Piesakies, sūtot sava e–pasta adresi,
vārdu, ƞuzvārdu un tālruņa numuru uz
arī
LLOGI
O GI
kaleidoskops@mansipasums.lv
DURVIS
D
URVIS

Kaleidoskops
Reklāmas un sludinājumu laikraksts
akss ts

26(129/780).numurs/28.01.2016 – 10.02.2016
016
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Ogres, Ikšŭiles, =eguma,
LielvĈrdes novadĈ, Salaspilţţ un citur
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Privātais sludinājums CENA 3,00 EUR

NEATTIECAS
UZ JURIDISKĀM PERSONĀM
UN KOMERCSLUDINĀJUMIEM

IESNIEGT LĪDZ 5.APRĪLIM
Adrese: ............................................................................
“Latvijas roze”
Tālrunis: ..........................................................................
• grieztos ziedus
Vārds, Uzvārds: ............................................................
• ziedu pušğus
un kompozĚcijas
• telpaugus
• apsveikuma kartiĩas
Datums: ..........................................................................
• balonu pĿšanu ar hĐliju
• dĆvanu saiĩošanu

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. 26693199,
e-pasts: kaleidoskops@mansipasums.lv

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

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

Kaleidoskops
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«KALEIDOSKOPS» CIEMOS OCAFÉ

Pa durvju spraudziņu ielūkojoties Ocafé
– Vai bieži Jūs sev esat uzdevuši jautājumu par to ,
kādēļ izcilākās garšu baudījumu reizes un augstvērtīgākā apkalpošana ir sastopama tikai galvaspilsētās?
– Vai arī Jums šķiet, ka tikai ceļojumu laikā rodas
sajūta, ka baudam ko īpašu?
Ja Jūsu atbilde ir jā, tad mēs droši varam atzīties , ka
bijām ar Jums vienisprāt līdz brīdim, kad uzzinājām par
brīnišķīgu vietu tepat Ogrē.
– Vai atceraties, kā Sprīdītis meklēja laimīgo zemi?
Jā arī viņi – Ocafé radītāji labu laiku pavadījuši mācoties
un apgūstot augstāko virtuves mākslu pie labākajiem pasaules šefiem. Arī viņi reiz drosmīgi devās iekarot restorānu nozares virsotnes, līdz kamēr nonāca pie atziņas par
to, ka laimīgā zeme atrodama mājās.

kaut reizi esat baudījuši šī restorāna izcilību dizainā, tad
top skaidrs, kādēļ Gatis tiek saukts par vienu no fantastiskā četrinieka pārstāvjiem. Paralēli Gatis var lepoties
ar savu pienesumu Ogres kultūras centra lielās zāles un
teātra telpu dizaina izstrādes, kā arī restorāna «Zelta Liepas» interjera dizaina izstrādes atjaunošanas projektā.
Gatis allaž spēs Jūs apburt ar savām zināšanām par
kafiju, kā arī kokteiļiem. Sabiedrībā pastāv viedoklis, ka
Barista allaž spēs Jūsu izvēli vērst par labu kafijai, taču ja
Barista vienlaicīgi ir arī lielisks bārmenis, ticiet man, Jūs
esat drošās rokās un Gatis parūpēsies par to, lai Jūsu izvēlētie dzērieni atstātu uz Jums neatkārtojamu iespaidu.
Ocafé kafijas sadarbības partneris ir KALVE cofee roasters, kas savu vietu šajā nišā ir izpelnījies, esot fenomenāls Latvijas zīmols.

Pirms iepazīstinām Jūs ar Ocafé unikalitāti, ļaujiet
man teikt, ka mēs jau sen to bijām pelnījuši. Ogre to
jau sen bija pelnījusi.
Runājot par Ocafé rašanos , laikam jāmin būtiskākais.
Četru uzņēmīgu un talantīgu cilvēku prātos radās ideja
par savu iemaņu projekciju vienā fantastiskā vietā, ko nu
mēs sauksim par Ocafé.
Šī fantastiskā vieta nebūtu iedomājama bez tās fantastiskā četrinieka. Izklausās gana pārdroši? Ļaujiet man
Jūs ar viņiem iepazīstināt, un arī Jums taps skaidrs ,kādēļ
viņi godam ir pelnījuši šādu apzīmējumu.

Madara Andersone no Ikšķiles.
Madara ir patiesu gurmānu krustmāte feja. Madara jau
agrā bērnībā saprata, ko vēlas no dzīves. Jau sākot ar palīdzību viņas vecāku organizētajās bērnu vasaras nometnēs, Madara uz virtuvē notiekošo lūkojās atbildīgi un ļoti
mērķtiecīgi. Gadiem ejot Madara lieliem soļiem tuvojās
savu sapņu virsotnēm. Neatlaidīgs darbs un ticība sapņu
piepildījumam aizveda Madaru līdz sadarbībai ar Michelin šefpavāru no Francijas, Joremi Fontin. Šis notikums
arī kalpoja par pagrieziena punktu apziņai, ka ēdiens ir
pasaule, kura noteikti pieder viņai. Pēc darba restorānā
«Italissimo» Madara guva neatsveramu pieredzi , kurā nu
viņa ar lielāko prieku dalīsies ar Ocafé viesiem.
Ideja par lielpilsētās sastopamo restorānu labāko īpašību apvienošanu vienā lieliskā vietā tepat mājās, Madarai
šķita, kā sena sapņa īstenošanās.

Jānis Gailis, mūsu kaimiņš no Ogresgala. Ja kāds
prot sagaršot un izprast vissmalkākās no vīna notīm,
tad tas ir viņš. Restorānu industrijā Jānis ir pavadījis teju
divdesmit piecus gadus, no kuriem piecpadsmit Jānis ir
ziedojis vīnu pasaulei, apgūstot Somelje amatu tādās ietekmīgās vīna saimniecībās, kā «Bordeaux».
Ocafé gadījumā Jānis gan ir nolēmis Jūs iepazīstinās
ar labākajiem vīniem no Itālijas. Kad pēdējo reizi Jūs bijāt Itālijā? Mēs jau esam paguvuši pēc tās noilgoties, tādēļ Jānis ir īstais cilvēks, kurš Jums palīdzēs atgriezties
Romas šaurajās ieliņās, Bari piekrastē un Milānas skatu
laukumiņos, atdzīvinot šīs sajūtas ar izcilākajiem vīniem
no Itālijas. Pieminēšanas vērts ir fakts, ka Jāņa sastādītās
vīna kartes vairākkārt ir ieguvušas ASV slavenā vīna žurnāla «Wine Spectator» apbalvojumus.
Gatis Račs, iespējams arī Jūsu kaimiņš. Gata dzimtā
puse ir Ķegums.
Gatis ar Jāni savā laikā iepazinās, attīstot mums visiem
tik labi zināmā restorāna Bibliotēka Nr.1 konceptu. Ja Jūs

Maruta Elksne par savām mājām sauc Ogri.
Marutas pirmā pieredze darbojoties restorānu nozarē,
bija darbs kopā ar šefpavāru Pāvelu Skopu, kas arī kalpoja par pirmo impulsu izpratnei, ka tieši ēdināšanas nozare ir tā, kurai Maruta vēlas sevi atdot.
Vēlāk strādājot restorānā «Riviera» kas arī ir fundamentāls ieguvums viņas attīstībai, Maruta iepazinās ar
savu kulinārijas mentoru-šefpavāru Jāni Sokolovski.
Marutas izpratnē izcils ēdiens ir vienkāršs, precīzs,
svaigs un sezonāls. Nekā lieka un nekā samākslota.
Tāds nu ir šī fantastiskā četrinieka sastāvs un tieši
pateicoties tam, Ocafé pamatoti var pretendēt uz izcilas
vietas titulu, kur nesteidzīgi baudīt šedevrus no kafijas
pasaules, atgriezties garšu kārpiņu ceļojumos pa Eiropas

Ogres Veselības centrs
piedāvā aprūpi un rehabilitāciju
pacienta dzīvesvietā
Veselības problēmas mūs pašus vai mūsu tuviniekus var
piemeklēt pēkšņi. Ko darīt, ja nav nepieciešama ārstēšanās
stacionārā, tomēr cilvēks nevar patstāvīgi apmeklēt ārstu
vai pilnvērtīgi par sevi parūpēties? Risinājums šādos
gadījumos ir mājas aprūpe. No 2021.gada janvāra šos pakalpojumus piedāvās arī Ogres Veselības centrs.

Tūlītēja palīdzība grūtā brīdī
Latvijā veselības un sociālā aprūpe, kā arī medicīniskā rehabilitācija mājās ir valsts apmaksāta, taču dažkārt var paiet ilgs laiks,
līdz izdodas nokārtot visas formalitātes vai sagaidīt savu rindu. Cilvēkam, kurš nonācis krīzes situācijā, palīdzība ir nepieciešama uzreiz, un viņš nevar gaidīt, līdz tiks dabūtas ārstu izziņas un noslēgts
līgums ar sociālo dienestu. Ogres veselības centrs šajā starpposmā
ir gatavs piedāvāt maksas pakalpojumus, sniedzot tūlītēju un profesionālu palīdzību.

Pilna spektra mājas aprūpe
Ogres Veselības centra komandā strādā labākie savas jomas pro-

virtuvēm un izgaršot labākos vīnus, ko mums sniedz Itālijas reģioni.
Šie cilvēki ir savas jomas grandi un mūsuprāt ir tikai
apsveicami, ka nu viņi ir apvienojuši savas zināšanas un
pūles, lai radītu unikālu vietu savās mājās – Ogrē.
Ocafé viens no būtiskākajiem nosacījumiem tā radīšanā bija uzdevums radīt vietu, kuru par savu mīļāko Ogrē
sauktu gan mūsdienu jaunākā paaudze TikTok'eri, Influenceri, gan ģimenes, kas vēlas iepriecināt mīļos ar nesteidzīgu kopā būšanu, gan mūsu seniorus, kas liek mums
atminēties patiesos dzīves dārgumus – Atmiņu būvēšanu
ar sev dārgiem cilvēkiem. Ocafé komanda, gardie ēdieni,
dzērieni un lieliskais dizains Jūs gaida tepat, aiz stūra.
Upes prospekts 10, Ogrē.

fesionāļi, kuri zina, cik svarīgs grūtā brīdī ir psihloģisks atbalsts un
iekšējs miers. Uzticot aprūpi mūsu speciālistiem, Jūs varat būt droši,
ka darbs tiks darīts ar vislielāko rūpību un iejūtību. Piedāvājam šādus
pakalpojumus:
Veselības aprūpe mājās – medicīniskā aprūpe pacienta dzīvesvietā gadījumos, kad pacientam ir kustību traucējumi, viņš pārcietis
smagu slimību, operāciju vai guvis traumu un nespēj pats apmeklēt
ārstniecības iestādi, lai saņemtu ambulatoru palīdzību. Šos pakalpojumus sniedz sertificēta māsa vai māsas palīgs.
Sociālā aprūpe mājās – cilvēka pamatvajadzību apmierināšana
viņa dzīvesvietā gadījumos, kad vecuma, fizisku vai garīgu traucējumu dēļ cilvēks nevar pats sevi aprūpēt. Šos pakalpojumus sniedz sertificēts sociālais aprūpētājs.
Medicīniskā rehabilitācija mājās – rehabilitācijas pakalpojumu
sniegšana personām ar noteiktiem funkcionāliem ierobežojumiem,
kuras pašas nevar apmeklēt speciālistus ambulatori. Šos pakalpojumus sniedz sertificēts fizioterapeits vai fizioterapeita asistents, ergoterapeits vai audiologopēds.

Strādājam bez brīvdienām
Aprūpes pakalpojumi ir pieejami visās nedēļas dienās laikā no
7:00 –22:00. Pakalpojumus sniedzam Ogrē un tuvējā apkārtnē (Ikšķilē, Ķegumā, Lielvārdē). Sīkāku informāciju par izmaksām un citiem
jautājumiem varat uzzināt, zvanot uz Ogres Veselības centra mājas
aprūpes tālruni 20 66 34 44, vai rakstot e-pastu aprupe@ovc.lv.
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Brīvības ielā 38, 2. stāvā
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PĀRDOD

PĒRK

dažādi

visa veida malku. Bezmaksas
piegāde 30 km ap Ogri.
Tālr. 25922022
egles un priedes nokaltušu
koku zāģētu, skaldītu malku.
Svaigi zāģētu skujkoku
un lapu koku malku pēc
izmēriem 30, 40 un 45 cm.
Tālr. 27486845
žāvētus zāģmateriālus
40/45 x 70/90/140 x 23003000. Cena sākot no Eur 140.
Tālr. 29481533
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
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
sausu skujkoku malku!
Ogres rajonā
bezmaksas piegāde!
Cenas, sākot
no 25 eiro/krāmēts sters.
Tālr. 27439293
lapu un skujkoku malku.
Pēc izmēriem:
30, 40, 45 cm. u .
Tālr. 27486845
skaldītu alkšņa vai bērza
malku. Piegāde Ogrē
un Ogres rajonā.
Vedam sakrautā veidā.
Tālr. 28747156
PĀRDOD:
sausus, sagarinātus šāļus
un malku maisos.
Tālr. 29169382
Skaldīta malka
ar piegādi Ogres novadā
un tā tuvumā.
Zvaniet un sarunāsim.
Tālr. 20194708

Pārdod: kvalitatīvu
lapu koku malku
ar piegādi.
Tālr. 28493115

Piedāvājam
iegādā es
LV cūkgaļu!
Cena
2.30–2.80eur/kg.
Pērkot 1/2 cūkas,
subproduktu komplekts
bonusā!
Tālr. +37120261499,
24201901
Premium apses granulas
6 mm maisos pa 15 kg.
Pelnainums: 0.41%;
mitrums: 5.61%.
Neatstāj kvēpus, bet iz ra
dūmeni. Piegāde.
Tālr. 20122224
SKALDĪTU MALKU:
ALKSNIS, BĒRZS UN OSIS.
Tālr. 28747196
sausu malku pēc Jūsu izmēra.
Pensionāriem atlaide 10%.
Tālr. 26733487
skaldītu malku,
sazāģētus nomaļus.
Tālr. 25259233
celtniecības materiālus,
var uz pasū jumu.
Sausi dēļi galdniecībai,
apdares dēļi, grīdas dēļi,
nomaļu malka.
Iespējama piegāde.
Tālr. 26162281, 29764649
sausu, skaldītu malku.
Ar piegādi. 30 eur/sters.
Tālr. 29485801
nomaļus,
sausus šāļus malkai.
Tālr. 27113594
metāla jumtus
un noteksistēmas
no ražotāja.
Cena no 5.50 EUR/m2.
Tālr. 20211377
gāzģenerācijas apkures katlu
(lietots). Komplektācijā sūkņi
(2 gab.) un apsaiste.
Tālr. 29229527, 22444188
slaucamas govis (ir dažādi
varian raibas un brūnas).
Tālr. 22415285, 29826967
mazlietotu PVC logu
(1290 x 1420). Balts.
Pakete 2 s kli. Viena puse
atverama, vēdināma.
Tālr. 26172344
a/m “Opel Corsa”
1993.gads, zila.
Braucamā kār bā.
Noņemta no uzskaites.
Var arī detaļās.
Cena 180 eiro.
Tālr. 26288856, 26142732
Lē pādodu
mājas bibliotēku.
Tālr. 26098728

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

Tālr. 26140140

Kaleidoskops

2021.gada 25.mar ts

Dilstošās daļas visu
veidu arkliem, diskiem,
kul vatoriem, dziļirdinātājiem
un veltņiem (Kverneland,
UNIA, Lemken, Kuhn,
Vogel&Noot, Fiskars,
Overum u. c.) Droša piegāde
ar kurjerpastu visā Latvijā.
Tālr. 29349640

baltas, brūnas dējejvistas,
jaunputnus (4 – 6 mēn.).
Gaiļus. Piegāde.
Tālr. 29424509
Z/S “Mazputnēni”
uzsāk dažādas šķirnes
un krāsu jaunputnu
rdzniecību.
Iespējama piegāde.
Tālr. 29219051 vai 25463353
svaigu cūkgaļu un
kūpinājumus ar piegādi
no zemnieku saimniecības.
Tālr. 29580000
skaldītu alkšņu malku
160 eur 6 m3 sabēr .
Tālr. 27701513
lapu koku nomaļus (rupjus,
garums 1,25 m) ar piegādi.
Tālr. 25227276

Z/S "Gračuļi"

PĀRDOD
jaunputnus
un dējējvistas.
Iespējama piegāde.

Tālr. 29186065

PĀRDOD

viegli uzstādāmas
dažādu izmēru un
veidu polikarbonāta

SILTUMNĪCAS.
Un siltumnīcas
ar armēto plēvi
2 x 3 m – 140 EUR
3 x 8 m – 265 EUR
Aizvedīsim.

Tālr. 27848667
PĒRK
PSRS radiodetaļas, aparatūru.
Tālr. 20267975
krievu motociklus.
Tālr. 20381985
rulonu presi
un ie nēju METAL-FACH
un grābekli Dobilas-6.
Tālr. 29737864
Meklēju dažādus padomju
laika auto modelīšus, izmērā
1/43 Volgas, Moskviči, Žiguļi
u ., modelīši der jebkādā
stāvoklī. Interesē arī ārzemju
modeļi. Kā arī interesē dažas
veco laiku bērnu mantas/
spēles/ rotaļas u .
Tālr. 26861727
SIA „Vulkāns” iepērk
melnos un krāsainos

Labprāt nopirkšu
vai pieņemšu dāvinājumā
grāmatas, kuras sen jau
izlasītas, tagad drūmi sēž
plauktā un krāj putekļus.
Interesē grāmatas
labā stāvoklī.
Tālr. 22721881
VECUS TRAUKUS,
SERVĪZES UN VĀZES.
Tālr. 25312823
SIA “PRIEDES AG”
pērk cirsmas un mežus.
Zvaniet 26993794
mašīnas rezerves daļām
un metāllūžņiem, norakstam
csdd, paši braucam pakaļ.
Tālr. 20071592
Nopirkšu vecu motociklu
vai mopēdu. Interesē
arī rezerves daļas
un dokumen .
Tālr. 27802708
Automašīnu u lizācija
un noraks šana,
cena lielāka par 10%,
nekā metāllūžņu
pieņemšanas punktā.
Norakstu bez CSDD.
Nav jānoņem no uzskaites
un jāmaksā nodoklis
par iepriekšējiem gadiem.
Tālr. +37129851606
metāllūžņus
jebkurā daudzumā,
arī automašīnas.
Izbraucam, sveram uz vietas.
Samaksa tūlītēja.
Tālr. 26221777
mežu Ogresgala pagastā.
Var būt kopā ar zemi
vai māju.
Izska šu visus piedāvājumus.
Tālr. 28346763
Vēlos iegādāties

RADIOTEHNIKA

(RRR) izstrādājumus
un to rezerves daļas.
Interesē
Radiotehnika
skandas,
pastiprinātāji,
plašu
atskaņotāji
un skaļruņi.
Mob.t. 27515529

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

Latviešu kolekcionārs
privātai kolekcijai,
dārgi nopirks māla,
porcelāna, izstrādājumus
(pirmskara vai padomju
laika traukus, vāzes,
dekoratīvos priekšmetus).
Samaksa uz vietas.
Tālr. 27000002
"Craftwood"
PĒRK MEŽA ĪPAŠUMUS
visā Latvijā,

cena no 1000-10000 Eur/ha.
Samaksa darījuma dienā.
Tālr. 26360308

PĒRK MEŽU.
Tālr. 29286309
Pērku meža izcirtumus
1000 EUR/ha.
Par zemi ar augošu
vai daļēji izstrādātu mežu
piedāvāju visaugstāko
tirgus cenu, pēc iepriekšējās
pušu vienošanās.
Tālr. 29506908

PĒRK
MEŽUS AR ZEMI.
VAR BŪT
AR APGRŪTINĀJUMIEM.

Tālr. 29433000

BEZ MAKSAS ATTĪRA
NO KRŪMIEM
laukus un citas
aizaugušas platības

METĀLLŪŽŅUS.

Licences Nr. 2006-09/128.
Tālr. 29433089
(Aizkrauklē)

pilnpiedziņas Audi 80/90.
Tālr. 20381985
mašīnas rezerves daļām
un metāllūžņiem, norakstam,
paši braucam pakaļ.
Tālr. 20071592
automašīnu Zaporožec
un Motobloku.
Tālr. 22463820
Uzpērkam nogrieztus
dabīgos matus astēs
par labu cenu.
Minimālais garums 35 cm.
Tālr. 24915507
Privātai kolekcijai iegādāšos
porcelāna izstrādājumus,
dekora vus traukus, servīzes.
Samaksa tūlītēja.
Tālr. 28303966
senas grāmatas, gleznas,
fotogrāfijas, pastkartes,
figūriņas, vāzes, servīzes,
pulksteņus, naudu u. c.
Priekšmetu novērtēšanas
pakalpojumi, izbraucot
uz mājām. "Retro"
A. Deglava 116
(Ilūkstes ielas stūrī).
Tālr. 29535459

PĒRK
CIRSMAS,
MEŽU
ĪPAŠUMĀ.
Tālr. 29267946

PĒRK

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

 26 663 273 (Raivis)

Kaleidoskops
PĒRK
SIA “PRIEDES AG”
par augstām cenām
iepērk mežā pie ceļa
visa veida apaļkokus.
Mob. 26760065; 26993794

Pērk bērza
un baltalkšņa
cirsmas kamīnmalkas
eksportam.
Mob.t. 29222650
Pērk īpašumus, cirsmas,
mežus, lauksaimniecības
zemi visā Latvijā.
Var veikt īpašuma daļas
nodalīšanu.
E–pasts: latvijasipasumi@
inbox.lv.
Tālr. 27331588
SIA «LATVIJAS GAĻA»
Iepērk liellopus,
jaunlopus, zirgus.
Samaksa tūlītēja. Svari.
T: 28761515

SIA Lauku Miesnieks

iepērk
MĀJLOPUS.

Augstas cenas.
Samaksa tūlītēja.
Svari.
Tālr. 20207132
SIA «AIBI»
IEPĒRK

liellopus, jaunlopus,
teļus, jērus, zirgus.
Atsākam iepirkt BIO liellopus.
Kautsvarā, dzīvsvarā.
Paaugstinātas cenas,
apjoma piemaksas.
Samaksa tūlītēja. Svari.
Tālr. 20238990

Par iesniegto
sludinājumu un reklāmu
pa esumu un saturu
redakcija neatbild.
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MEKLĒ
DARBU

Traktorists meklē darbu.
Izska šu visus piedāvājumus.
Tālr. 26490455
Pensionāre meklē slimnieku
kopējas, aprūpētājas darbu.
Varu iespēju robežās palīdzēt
saimniecībā. Ir medicīniskā
izglī ba un ilgstoša pieredze
ar slimniekiem. Vēlamā
teritorija Ogre, Ogres novads
(netālu no transporta).
Tālr. 25935822
Meklēju slimnieku kopējas,
aprūpētājas darbu.
Ir medicīniskā izglī ba
un ilgstoša pieredze.
Iespējamā atrašanās vieta
no Lielvārdes līdz Ikšķilei,
bet noteik transporta
tuvumā.
Covid-19 analīzes ir nega vas.
Tālr. 25935822

DARBA
PIEDĀVĀJUMI
Vajadzīga palīdze
mājas darbos,
dažas stundas nedēļā.
Tālr. 29368453
Metāllūžņu iepirkšanas,
pārstrādes uzņēmums

Sludinājums
šajā rubrikā

TIKAI 1 € (EUR)

SIA «Latmetāls steel»
Ogres filiāle vēlas papildināt
savu komandu ar

LAUKUMA STRĀDNIEKU.
Sīkākai informācijai zvanīt
pa tālruni 26111835
vai rakstot uz e–pastu
ogre@latmetals.lv
Aicinām darbā sertificētu

MEDICĪNAS MĀSU
vai ĀRSTA PALĪGU
veselības aprūpei mājās
Skrīveru novadā
Atalgojums:
6.00 – 7.00 EUR (bruto) stundā
ĀK Osauhing
TNP KONSULTATSIOONID filiāle
Reg.nr. 42103091985
Tālr. +371 20037634
e-pasts: tnp.konsultatsioonid.lv@
gmail.com

DARBA PIEDĀVĀJUMI
SIA "P.K.MOTO"
meklē papildspēkus
savai draudzīgajai komandai

AICINĀM DARBĀ PĀRDEVĒJU – KONSULTANTU
ar tehniskām zināšanām un vēlmi apgūt jaunas prasmes!!!
Tālr. 29448930 • E-pasts: info@pkmoto.lv
Ogre, Daugavpils iela 23a
Mēbeļu veikals Salaspilī
aicina pievienoties savai draudzīgai komandai
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTU.
Jūsu galvenie darba pienākumi:
- aktīva preču tirdzniecība;
- klientu apkalpošana;
- profesionālas konsultēšanas sniegšana;
- preču izkārtošana tirdzniecības zālē;
- cenu zīmju izvietošana;
- kārtības un tīrības uzturēšana zālē;
- pasūtījumu un rēķinu sagatavošana;
- darbs ar kases aparātu.
Vēlamās prasības:
- lieliskas komunikāciju spējas
un pieredze aktīvā klientu apkalpošanā;
- pieredze mēbeļu montēšanā;
- pieredze mēbeļu tirdzniecībā
tiks uzskatīta par priekšrocību;
- pozitīva un lojāla attieksme pret darbu,
klientiem un kolēģiem;
- uzmanīgums, kārtīgums un atbildīgums;
- latviešu un krievu valodas zināšanas;
- datorprasmes;
- autovadītāja apliecība.
Mēs piedāvājam:
- aizraujošu darbu stabilā un augošā uzņēmumā;
- darbam nepieciešamās apmācības,
- atsaucīgus kolēģus;
- konkurētspējīgu atalgojumu;
- motivējošu piemaksu sistēmu
atbilstoši darba rezultātam;
- sociālās garantijas;
- Iespēju iegādāties preces ar darbinieku atlaidēm.
Ja vēlies pievienoties mūsu komandai
lūgums sūtīt CV uz e-pastu martasparks@inbox.lv
T.29474153

DARBA
PIEDĀVĀJUMI

7

PAKALPOJUMI
Sil nām mājas ar ekova ,
granulām un termoputām.
Tālr. 26748235

Aicinām pieteikties darbā

DAŽĀDI

LĪMĒTĀJU, SLĪPĒTĀJU
plastikāta laivu ražotnē
Madlienā.
Apmācība notiek ražotnē.

Piedāvājumā nomai
funkcionālās gultas
ar pre zgulējumu
matračiem. Elektroniskā
vadība gultas pozīciju
maiņai. Gulta uz riteņiem.
Iespējams pievienot
atbalsta rokturi.
Tālr. 29266059

Tālr. 29282163

PAKALPOJUMI
Ekskavatoru, buldozeru
pakalpojumi, dīķu rakšana.
Tālr. 27701513

Logi no 20 Eur.
Ārdurvis: koka, metāla,
PVC, arī nestandarta
un divviru.
www.durvistev.lv.
Tālr. 29421666

• Pieminekļu un apmalītes
iztaisnošana.

• Demontāža, pārslīpēšana,
pārgravēšana.

• Gravēto rakstu atjaunošana.
• Kapu vietas atjaunošana.
• Smilts, šķembas piebēršana.

PAKLAUSĪGS
SUNS!

• Kapu pieminekļi, apmalītes,

Suņu paklausības
skola.
No 4 mēnešu vecuma.
Tālr. 24779786

soliņi.
• Viss, kas nepieciešams
kapu labiekārtošanai.
Tālr. 28116931

MEKLĒJU
DĪĶI

IEPAZĪŠANĀS

personīgai
atpūtai ķerot zivis.
Vēlamā atrašanās vieta –
15 minūšu attālumā no Ogres.
Iespējami dažādi varianti:
• nopirkt zemi un izrakt
• izīrēt zemi/dīķi
• vienoties par lietošanu
ar esošā dīķa saimnieku
• izīrēt dīķi, ielaist zivis.
Izskatīšu jebkādus
sadarbības variantus
Tālr. 29394221

Man ir 75, 170, atraitnis.
Labprāt iepazīšos
ar dāmu līdz 70.
Tālr. 29759277
vīrie s (68) vēlas iepazī es
ar tāda paša vecuma
sievie kopdzīvei.
Tālr. 26214315
Познакомлюсь с доброй,
хозяйственной женщиной
от 30–40 лет. Ватсон.
Тел. 24926555

!!!

«OGRES VĒSTIS VISIEM» REDAKCIJĀ
JOPROJĀM GAIDĀM:
P., C. 9.00 – 15.00; O, T., Pk. 9.00 – 12.00
Brīvības ielā 38, 2.stāvā, 1.kab. (ieeja no sāniem).

LAIKRAKSTU VAR ABONĒT,
ARĪ NEIZEJOT NO MĀJĀM:

• Zvanot redakcijai uz tālr. 26693199
vai rakstot reklama@ovv.lv

ABONĒŠANAS CENA PALIEK NEMAINĪGA!
Kā pieteikt sludinājumu «Kaleidoskopam»
un cik tas maksā?
Zvani 29356840, 26693199
raks kaleidoskops@mansipasums.lv –
un mēs atbildēsim.
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Kaleidoskops

REKLĀMAS
UN SLUDINĀJUMU
NODAĻA
Firma SIA “Jumets”, licences nr. 2005-12/4 beztermiņa

IEPĒRK KRĀSAINOS UN MELNOS METĀLLŪŽŅUS
• nerūs. tēraudu
• varu
D.l. 9 - 18
sestdien
10 - 15
• svinu
• misiņu
svētdien - brīvs
• alumīniju • el. dzinēji
www.jumets.lv T. 29577022, 29522202, Ogrē, Jaudas ielā 4

Ogre, Brīvības iela 38,
(Latvijas Pasta ēka 2.stāvs, 1.kab.)
ieeja no sāna
P., C. 9.00-15.00
O., T., Pk. 9.00-12.00

Tālr. 26693199, 29356840
E-pasts:
kaleidoskops@mansipasums.lv

GRĀMATVEDĪBAS pakalpojumi
maziem un vidējiem uzņēmumiem, fiziskām personām:
√ profesionāls grāmatvedis,
√ izmaksu op mizācija (ietaupīsiet uz grāmatveža darba vietu
un aprīkojumu, datorprogrammām, darba algas nodokļiem,
atvaļinājuma un slimības naudām, apmācībām),
√ pakalpojumi ir civil esiski apdrošinā .
SIA Uzskaite un Analīze,
tālr. 29423515
info@uzskaiteunanalize.lv

Laikraksta «Kaleidoskops»
iznākšanas datumi :
08.04.2021, 22.04.2021, 06.05.2021,
20.05.2021, 03.06.2021, 17.06.2021,
08.07.2021, 22.07.2021, 12.08.2021,
26.08.2021, 09.09.2021, 23.09.2021,
07.10.2021, 21.10.2021, 11.11.2021,
25.11.2021, 09.12.2021, 23.12.2021.
www.draugiem.lv/kaleidoskops

Laikraksta
«KALEIDOSKOPS»
jaunāko numuru
lasi www.ovv.lv
sadaļā
KALEIDOSKOPS.
p

Rek lāmas un sludinājumu laik raksts

2020.gada 20.augusts
16(239/890).numurs/20.08.2020 – 09.09.2020
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Ogres, Ikšŭiles, =eguma,
LielvĈrdes novadĈ, Salaspilţ un citur

UZľđMUMS AR PIEREDZI
AUTO TIRDZNIECħBĄ
IEPđRK
LIETOTAS AUTOMAŠħNAS.

¼
SAMAKSA UZREIZ!
Tąlr. 29517885

Granīta pieminekļi lielā izvēlē.
Granīta apmales, kapu sētas.

Pieminekļiem
no Latvijas
laukakmeņa

AUTO KONDICIONIERU
PĀRBAUDE UN UZPILDE!

CENA – 35 EUR

Esiet laipni gaidīti VĀRPAS N firmas veikalā
Ogres autoostā, Brīvības ielā 12A!
Strādājam arī sestdienās un svētdienās.
Tagad ir iespēja iepirkties interneta veikalā
www.varpasn.lv, ar piegādi mājās.

DURVIS

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

+371 20390104
Ogre, Mālkalnes prospekts 26

PĒRKAM MEŽUS

+30%

TIRGUS VĒRTĪBAI

T. 29286309
T

WWW.DAUGAVASMEZSAIMNIEKS.LV

Kravu pārvadājumi

1.8 m

ms
Garums

49m
4.9

2 tonnas

Tālr. 29540548,
29540548, 29143556

LOGI

%
– 201010
%
%

Kvalitatīvi logi
par labāko cenu!

D Krāvēju pakalpojumi
D Pārcelšanās pakalpojumi
D Mēbeļu montāža, demontāža
āža
DPiegāde no veikaliem pa Latviju
attviju
D Pensionāriem atlaides
Tālrunis 20400300 lmt Platatums

Ikšķilē. Katru dienu
no 9.00 - 20.00

g

LAIKS MAINĪT LOGUS!

Augstums
2.0 m

Kaleidoskops

PVC 6 kameru logiem
5 kameru cena

SĤžammaisi
un puĮ
Jƻsu atpƻtai!
AtnĈc un izvĤlies sev
sĤžammaisu!
OgrĤ, Druvas ielĈ 8
Darba dienĈs: 9-15
SestdienĈs: 10-14
Iepriekš zvanţt. T. 29198463
PasƻƟ: www.puĮlatvija.lv
Bezmaksas piegĈde visĈ LatvijĈ!

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

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

Meža prospekts 9, Ogre
www.tuvcinasskola.lv

Laikrakstu
var saņemt
arī
veikalos

Ogre Mālkalnes pr. 7 – 16, t/c “Tropic”
Ogre Mednieku 23, t/c “Top”

"Viss dzīvniekiem"
"Dzīvniekiem, dārzam, mājai"

Ogre Rīgas 23, t/c Dauga
Ogre Skolas 3a, Ogres tirgus

Ogre Vidus prospekts 1a, t/c Maxima
Ogre Upes pr. 13, Veterinārā aptieka – klīnika

Ikšķile Melioratoru 1a, t/c "Rimi"
Lielvārde Lāčplēša 14, t/c “Maxima”

Ogrē, Skolas ielā 18 a
Ciemupē, Liepu gatvē 1

PIESAKI SAVU REKLĀMU «KALEIDOSKOPĀ»: 26693199, 29356840, kaleidoskops@mansipasums.lv

