Bez maksas katrā mājā un birojā Jēkabpilī, Aizkrauklē, Koknesē, Madonā, Līvānos, Preiļos, kā arī veikalos visā reģionā
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2017. gada septembris

Jolanta Ļubka-Tarasova:
Jābūt par atbalstu un
jāmotivē savi bērni!
8.–10. lpp.
APSES ZĀĢBAĻĶUS
no 24 cm

A klase – 64 EUR/m

3

IEPĒRK

1., 2. šķira – 46 EUR/m

Ar transportu nodrošinām. Samaksa tūlītēja.

3

A un B klases BĒRZA
Garums 3,10 m

FINIERKLUČUS

no 20 līdz 25 cm – 57 EUR/m
no 26 cm un vairāk – 67 EUR/m3
A klase – 110 EUR/m3

Tālr. 26559478
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Jau pavisam drīz Latvijas
rallijkrosa kausa sestais
posms Biržos
23. septembrī Salas novada Salas
pagasta Biržos, autotrasē „Baroni”,
norisināsies Latvijas rallijkrosa
kausa 2017. gada sezonas sestais
posms.
Latvijas rallijkrosa kausa ietvaros
šogad plānotas septiņas sacensības, no kurām divas Biržu autotrasē “Baroni”. 17. jūnijā ar azartiskām cīņām aizvadīts sezonas
2. posms, un pavisam drīz 23. septembrī “Baronus” ieskandinās sezonas sestais posms. 23. septembrī Biržos uz starta stāsies autosportisti no visas Baltijas un tie sacentīsies četrās ieskaites grupās –
Open, Touring Car, Super 1600 un
Lada RX. Papildus rallijkrosa sacensībām skatītājus izklaidēs arī
Supermoto.
„Autotrase „Baroni” laika gaitā ir
attīstījusies, pieskaņojoties sporta prasībām un nodrošinot aizraujošas cīņas starp sportistiem.
Turklāt notikumi trasē allaž priecē
lielo skatītāju skaitu, kuri atbalsta
savus varoņus,” stāsta sacensību

seriāla pārvaldītājs Ivo Traubergs.
Ieejas biļetes uz Latvijas rallijkrosa kausa sezonas 6. posmu, sākot no šīs nedēļas, iepriekšpārdošanā par 5 EUR iespējams iegādāties „Astarte Nafta” degvielas uzpildes stacijās Biržos, Jēkabpilī,
Līvānos, Pļaviņās, Viesītē un
Aknīstē. Iegādājoties sacensību
ieejas karti, skatītāji saņems arī
„Astarte Nafta” klientu karti. Šajā
posmā iespējams iegādāties arī
VIP ieejas kartes, lai tās iegādātos, nepieciešams sazināties, rakstot e-pastu uz sknsports@sknsports.lv. Pensionāriem un bērniem
līdz 1,5 m garumam ieejas biļetes
cena 2 EUR tikai pasākuma vietā.
1. grupas invalīdiem ieeja sacensībās bez maksas. Ieejas maksa sacensību dienā – 7 EUR.
Latvijas rallijkrosa kausa sezonas
6. posmu atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība un „Astarte Nafta”.
Sacensības organizē SKN Sports,
Rallycross.lv un Salas novads.
Biedrība „SKN sports”

Auto no Vācijas autoplacī Rīgas ielā 222,
Jēkabpilī

OSMAR

auto tirdzniecība
as

Rīg
iela
HESBURGER
E22
A6

Vieglo, kravas automašīnu, komunālās,
celtniecības tehnikas piegāde
pēc pasūtījuma no Vācijas
+371 25216983
rigas222@inbox.lv
www.osmar.lv

Smile

VISU VEIDU
VELOSIPĒDU
REMONTS
Jēkabpils, A.Pormaļa 30

Tālr.

26301804
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METĀLA JUMTU SEGUMI
40 GADI TIRGŪ
GARANTIJA LĪDZ 40 GADIEM
PĀRSTĀVIS LATGALĒ UN ZEMGALĒ:
IZBRAUCAM PIE KLIENTA
UZ OBJEKTU

TEL.

26703584

vavods@inbox.lv

www.blachotrapez.eu/pl
Preiļi, Daugavpils iela 37/1

PROFESIONĀLI GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMI
Jēkabpilī un Līvānos

Nodokļu konsultācijas, nodokļu optimizācijas iespējas
Juridiskās konsultācijas – darba tiesības, darījumi ar nekustamo īpašumu
Palīdzam pārdot uzņēmumus, gan tikko reģistrētus,
gan arī ar darbības vēsturi
raning.lv

JAUNAS RUDENS
KOLEKCIJAS
Jēkabpilī, Rīgas ielā 180, Rīgas ielā 126, 2.stāvā
un Brīvības ielā 131, u/v 2.stāvā,
Līvānos, Rīgas ielā 75 un Madonā, Poruka ielā 4

PĀRDOD

kvalitatīvu alkšņa malku 20 €/m3
bērza malku 22 €/m3

Bebru iela 2-7, Jēkabpils
ingarudenoka@gmail.com
27083052

PĒRK
Plašākā izpūtēju izvēle
Piedāvājumā visas auto
rezerves daļas
MOTUL un PUTOLINE eļļas un
smērvielas motocikliem un a/m
Katram klientam īpaša cena

www.izputeji.lv

mežus ar
lauksaimniecības
zemēm.

Ražotājuzņēmums SIA

“KANTIŅI”

Vislielākais pieminekļu klāsts
Visplašākā krāsu gamma reģionā
Pērkot pieminekli, datu iestrāde akmenī
vienai personai bez maksas
Veikals “Viss no granīta”
Brīvības iela 301A
(blakus t/c Sedumi),
Jēkabpils
Darba laiks:

PĒRK

T. 29397979

cirsmas un mežus Krustpils novadā
alkšņa malku

mežus,
izcirtumus,

T. 29433000

Rīgas iela 218c, Jēkabpils
Tālr. konsultācijām: +371 65221655

(cena ar piegādi, garums 3m)

Tālr. 29710129, 22037100
www.kantini.lv
razosana@kantini.lv

P.–Pk. 9.00–18.00 S. 9.00–16.00 Sv. 9.00–14.00

www.italis.lv

T. 27733033
* Uzrādot šo kuponu.
Brīvības iela 146,
Akcija spēkā līdz 10.10.2017.
Jēkabpils
Akcija nav spēkā dienas piedāvājumam.
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SIA “Katarse” darbu
uzsāk neiroloģe
Sandra Vestermane
Ko dara neirologs?
Neirologs nosaka neiroloģisko slimību
cēloņus, bojājuma veidu un vietu nervu
sistēmā. Diagnozes noteikšanai nepieciešamas arī dažādas papildus izmeklējumu metodes (asins analīzes, rentgens, datortomogrāfija, magnētiskā rezonanse, elektrofizioloģiskie izmeklējumi u.c.).

manipulācijas. Tāpēc neirologam ir ļoti svarīga laba sadarbība ar citiem speciālistiem, piem., fizioterapeitiem, fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārstiem, neiroķirurgiem, endokrinologiem, psihoterapeitiem, ģimenes ārstiem u.c.

7 ieteikumi cīņai ar
nogurumu

Diemžēl ir arī tādas nervu sistēmas slimības (piem., Parkinsona slimība, multiplā skleroze, amiotrofā laterālā skleKā izpaužas neiroloģiskās slimības?
roze, smadzeņu infarkti u.c. slimības),
Neiroloģiskās slimības var izpausties kuras izraisa neatgriezenisku nervu šūļoti daudzveidīgi. Tie var būt sāpju sin- nu bojāeju, un līdz ar to tās nav iespēdromi dažādās ķermeņa daļās – galvas jams pilnībā izārstēt, bet ir iespējams Vai arī tev ir gadījies, ka pat īsti neko nedarot, acis krīt ciet un
sāpes, sāpes mugurā, kājās, plecos un uzlabot dzīves kvalitāti, atvieglot cie- spēka paliek arvien mazāk? Darot ikdienas darbus, ir jāpiedomā pie
rokās. Tie var būt jušanas un kustību šanas, mazināt simptomus.
dažādiem paradumiem, kurus veicot, mums ir iespēja izvairīties no
traucējumi, tirpšana, reiboņi , līdzsvara
negaidīta noguruma!
traucējumi, apziņas un samaņas trau- Ārstēšanas rezultāti.
cējumi, krampji. Tie var būt simptomi, Labus ārstēšanās rezultātus nodrošina
Veselīga pārtika. Ikdienas skrējienā, iekļaut savās brokastīs graudu putras.
kas atgādina citu orgānu slimības, ko ne tikai neirologa kompetence un augneaimirsti uzņemt nepieciešmās uz- Miegs. Varbūt jūties nogurusi, jo tik
pavada trauksme un baiļu sajūta, mie- sta kvalifikācija, bet arī aktīva pacienta un reizēm arī pacienta piederīgo ie- turvielas. Pat ja dzīvo dzīvoklī, vari uz tiešām neatvēli pietiekami daudz laika
ga traucējumi un veģeto-distonija.
saistīšanās ārstēšanās procesā, pietie- palodzes iestādīt sīpollociņus. Kopā miegam? Lai tava ikdiena butu enerKā ārstē neiroloģiskās slimības?
koša motivācija un abpusēja – ārsta un ar biezpienu vai tomātiem tie garšos ģiska un darbīga, ir jāizguļas KATRU
Neiroloģisko slimību ārstēšanā tiek iz- pacienta – savstarpēja uzticēšanās un lieliski. Centies savā uzturā iekļaut
nakti. Bieži vien cilvēki pieļauj lielu
mantotas un kombinētas dažādas me- sadarbība.
pēc iespējas vairāk dārzeņus un aug- kļūdu, kad vienu brīvdienu cenšas notodes – medikamenti, vingrojumi, fiļus, bet izvairies no ātrajām uzkodām gulēt, jo pēc tam miegam nebūs laika.
zioprocedūras, masāža, ķirurģiskas Pieraksts pa telefonu 65231589
un smalkmaizītēm, kas tev sniegs ti- Tā iespējams tikai izjaukt dabīgo ritkai smaguma sajūtu. Kad vēlies kā- mu un saņemt nogurumu dubultā.
du našķi, vari apēst melnās šokolādes
Uzmundrinoši dzērieni. Uzmanies
gabaliņu vai kādu musli batoniņu.
no veikalos nopērkamajiem enerģiJēkabpilī, Brīvības 169/171
Kustības. Šis jāuztver kā obligāts die- jas dzērieniem. Tie var sniegt īslaicī22.09. – urologs D. Ģīlis (konsultē Zobu higiēniste Laura P. –
nas rituāls. Tas, ko darīt, paliek ta- gu mundrumu, tomēr kaitējums vesepirmdienās, otrdienās, trešdienās
un veic US prostatai)
vā ziņā! Vari no rītiem doties nelielā lībai būs daudz lielāks nekā ieguvupēc
individuālā
pieraksta,
23.09. – dermatologs J. Lielbriedis
skrējienā, pusdienu pārtraukumā pa- mi. Ikdienā dzerot enerģijas dzēriet. 24961616
23.09. – ginekoloģe, seksoloģe,
staigāties, pavingrot vai pēcpusdie- nus, iespējams iedzīvoties dažādās
Fizioterapeits Artūrs Demidovs –
hipnoterapeite A. Tula‑Rijkure (konnā doties nūjot. Iespējas ir daudz un sirds un asinsvadu problēmās. Labāk
pēc individuālā pieraksta
sultē un veic US mazajam iegurnim)
dažādas, atliek tikai izvēlēties savu! izvēlies dabīgas tējas, dažkārt kafiju,
30.09. – flebologs, ķirurgs
Katru ceturtdienu –
Kustības aizdzīs miegu un atjaunos kas sniegs mundrumu un nekaitēs taI. Prudāns (konsultē un veic
Ultrasonogrāfija – E. Mazule
US kāju asinsvadiem)
darbaspējas. Sākoties siltajam lai- vai veselībai. Tomēr seko līdzi tam, cik
(US vēdera dobumam un
07.10. – vertebrologs–algologs,
kam, ikdienā pēc iespējas biežāk vi- daudz dienas laikā izdzer arī šos dzēvairogdziedzerim)
traumatologs V. Vestermanis
sur dodies ar kājām un mazāk izman- rienus. Centies nepārsniegt 4-5 tasīProtēzists–stomatologs A. Vulsts
07.10. – neiroloģe S. Vestermane
to automašīnu.
tes! Tāpat, lai organisms un galva vaIespējams iegādāties palīglīdzekļus – Sāls istaba
Detoksikācijas kurss. Organismam rētu veiksmīgi darboties, centies uzdažādu veidu kruķus
Pirmdienās un trešdienās plkst. 14.00 ik pa laikam nepieciešama atpūta. ņemt pēc iespējas vairāk tīru, negāzēIespējams iegādāties muguras
pieņem ārstu komisija (obligātā
Pamēģini ik pa laikam uz nedēļu no tu ūdeni.
jostas, korsetes, apkakles
medicīniskā veselības pārbaude
savas ēdienkartes izslēgt tādus pro- Kontrastduša. Lai rīta cēliens būtu
un locītavu fiksatorus, jostas
darbam, šoferu un ieroču
duktus, kā alkohols, nikotīns, cukurs, mundruma pilns, sāc dienu ar dušu,
grūtniecēm
medicīniskā uzziņa)
kofeīns un dažādu ķīmiju saturošos kur pakāpeniski silto ūdeni nomaini
PIERAKSTS UN UZZIŅAS
ēdienus. Centies dzert pēc iespējas uz vēsāku. Tad atkal atpakaļ un tā vaipa tālr. 65231589, mob.t. 26017675
vairāk ūdeni, ēst augļus, dārzeņus un rākas reizes. Ķermenis saņems nepieciešamo enrģijas lādiņa devu un tava
diena iesāksies pozitīvi! Arī, ja strādā
Esi mūsdienīgs!
no mājām, kontrastdušas efektu vari
www.307.lv
izmantot dienas vidū!
Sludinājumus žurnālā
Skābeklis. Centies pēc iespējas bie-

Medicīnas sabiedrībā „KATARSE”

iesniedz ērti

no sava datora

žāk izvēdināt savu mājokli. Tam, kādā
vidē mēs dzīvojam, ir ļoti liela nozīme
un tas ietekmē mūsu pašsajūtu. Kad
dodies pastaigāties vai uz veikalu, atstāj logus vaļā. Īpaši svarīgi tas būtu
pirms nakts, lai miega laikā mums pietiktu skābeklis. Jo biežāk vēdināsi telpas, jo vairāk smadzenes uzņems skābekli un palielināsies darbaspējas.
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Ārsti flebologi brauc uz Preiļiem
un Līvāniem...
„Dr. Mauriņa Vēnu Centra speciālisti izbraukumus uzsāka, jo pēc veiktās aptaujas rezultātiem secinājām,
ka gandrīz 2/3 Latvijas iedzīvotāju
nav informēti par risku saslimt ar vēnu varikozi. Īpaši satraucoša ir situācija Latvijas reģionos, kur daudzviet
iedzīvotājiem nav pieejama pat kvalitatīva ārsta konsultācija, nerunājot par mūsdienīgu operāciju iespēju un kāju vēnu veselības profilakses
materiāliem. Pievēršoties Latvijas
reģioniem, iedzīvotāju interese ir
liela. Vidēji dienā uz konsultāciju
ierodas 20 cilvēki. Var just, ka līdz
šim pacienti klusējuši par savu sāpi un bieži vien nav devušies pie ārsta tieši lielā attāluma dēļ,” stāsta dr.
Ints Bruņenieks.
„Kāju virspusējo vēnu varikoze ir
viena no biežākajām saslimšanām,
ar ko slimo katra ceturtā sieviete un
katrs piektais vīrietis. Vienam procentam pieaugušo dzīves laikā attīstās smaga venoza mazspēja ar grūti dzīstošām kāju čūlām. Tā ir viena no saslimšanām, kuras attīstību
visbiežāk veicina mazkustīgs dzīvesveids”, norāda U. Mauriņš. Tātad
vēnu varikoze ir kāju vēnu mazspē-

5

ja ar tādu simptomu kopumu, kas ietver tūsku, sāpes, niezi, paplašinātas
un izspiedušās vēnas, neatgriezeniskas kājas ādas pārmaiņas, čūlas.
„Nereti ir uzskats, ka kāju vēnu slimības nav ārstējamas. Un, ja jau
nav ārstējamas, tad nav vērts tērēt
laiku, labāk ciest un nedarīt neko.
Taču šīs slimības ir ārstējamas! Un
savlaicīgi diagnosticētai saslimšanai nereti pietiek ar pareizi veiktiem
profilakses pasākumiem, kas ilgtermiņā varētu palēnināt vai pilnībā apturēt slimības tālāko attīstību,” atzīst
dr. Andrejs Vanags.
Kā pārliecināties, vai vēnas ir
veselas? Dr. Andrejs Vanags iesaka: „Veiciet kāju vēnu sonogrāfiju!
Duplekssonogrāfija ir visprogresīvākā venozo saslimšanu diagnostika. Šādi iespējams atklāt saslimšanu agrīnā stadijā un savlaicīgi sākt
ārstēšanu. Izmeklēšana aizņem 10
- 15 minūtes. Tā ir nesāpīga un nekaitīga. Jums precīzi tiks izmeklētas
gan virspusējās, gan dziļās vēnas.”
Gaidīsim Jūs uz konsultācijām
Jūsu novadā!
Mums uzticas!

Pirmdien, 25. septembrī, plkst. 9.00–18.00

Preiļu slimnīcā, Raiņa bulvārī 13, Preiļos,
Otrdien, 26. septembrī, plkst. 09.00–18.00

Līvānu slimnīcā, Zaļajā ielā 44, Līvānos,

Pieņems “Dr. Mauriņa Vēnu Klīnikas”
ASINSVADU ĶIRURGS, FLEBOLOGS
DR. MED. ANDREJS VANAGS,

veicot pacientiem sonogrāfisku kāju
vēnu izmeklējumu, konsultējot un
iesakot ārstēšanas plānu.
Klīnikas Privilēģiju Kartes īpašniekiem
izbraukuma cena AR ATLAIDI!

Iepriekšēja pieteikšanās ārsta maksas konsultācijai
pa tālruņiem: 67 374 747, 67 315 316

No septembra
pieņemšanas laiks

8–20

Pirmdienās – akūtā palīdzība
Zvani un pieraksties

26126110

MADONA,

Valdemāra bulvāris 24

www.kvzobarstnieciba.lv

Savos svētkos ripo ar retro!
AUTO NOMA

• Klasiskie un ceptie suši •
Suši un uzkodu plates • WOK • Delikateses
Pankūkas • Burgeri • Pelmeņi

www.sakurasstasti.lv

Brīvības ielā 140/142, Jēkabpilī, pie Vecpilsētas laukuma
Piegāde: 20401616

20401616 – piegādāsim! Pasūtījumiem virs Ls 5 piegāde bez maksas

janis_stradins@inbox.lv

tālr. 29195662
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guntars@vertigs.lv, raivis@vertigs.lv

26389386

vertigs.lv

PASŪTOT LĪDZ LĪDZ 1. NOVEMBRIM, ATLAIDES LĪDZ 50%
PERSONALIZĒTO 2018. GADA KALENDĀRU PIEDĀVĀJUMS
Visas cenas norādītas EUR ar PVN.

Noplēšams sienas kalendārs

Jūsu bilde

2018

Daudzums
Cena EUR. par 1 gab.
Kopā EUR.

Pāršķiramais foto kalendārs A3 / A4

Pamatne: izmērs 297x210mm,
papīrs 300 g/m²
Datumu bloks:
izmērs 297x285mm,
papīrs 90 g/m²
Metāla spirāle, metāla gredzens
pamatnei
Drukas iespējas: uz kalendāra
augšdaļas 297x210mm
un uz pamatnes 297x40mm
Papildus: lodziņš, laminēšana
1

9,00
9,00

10,0

10

4,50 4.10

41,00

50

3,00 2,70

135,00

2018

Pamatne: izmērs 297x210mm
papīrs 300 g/m²
Druka: krāsaina vienpusēja
+ augšdaļas laminēšana
Datumu bloks:
izmērs 297x445mm
papīrs 90 g/m²
Metāla spirāle, lodziņš, metāla
gredzens pamatnei
Drukas iespējas: uz kalendāra
augšdaļas 297x210mm

Daudzums
1
Cena EUR. par 1 gab. 10,0 8,50
Kopā EUR.
8,50

10

4,50 3,40

34,00

2018

A3 izmērs

Daudzums
1
Cena EUR. par 1 gab. 20,00 16,00
Kopā EUR.
16,00

A4 izmērs

Trīsdaļīgs sienas kalendārs ar 1 spirāli

Jūsu bilde

Jūsu bilde

50

Daudzums
Cena EUR. par 1 gab.
Kopā EUR.

2018

Daudzums
Cena EUR. par 1 gab.
Kopā EUR.

Jūsu bilde
2018

12,00

108,00
10

8,10 6,48

64,80

50

9,00 7,20

360,00
50

6,00 4,80

240,00

Pamatne: izmērs 210x140mm
papīrs 300 g/m²
Datumu bloks:
izmērs 150x115mm
papīrs 90 g/m²
Metāla spirāle
Drukas iespējas: uz kalendāra
pamatnes
1
10
50
2,70 2,30
10,00 8,50
5,00 4,25
8,50
42,50
115,00

Galda kalendārs ar atsevišķām 12 pāršķiramām lapām

Trīsdaļīgs sienas kalendārs ar 3 reklāmas laukumiem
Pamatne: izmērs 297x210mm
papīrs 300 g/m²
Druka: krāsaina vienpusēja
+ laminēšana
Datumu bloks:
izmērs 297x140mm
papīrs 90 g/m²
3 metāla spirāles, lodziņš, metāla
gredzens pamatnei
Drukas iespējas: uz kalendāra
augšdaļas 297x210mm
un uz 3 kartona pamatnēm
297x50mm
Papildus: laminētas visas
daļas

1

15,00 12,00

10

13,50 10,80

Galda kalendārs

3,00 2,25

112,50

Izmērs: A3 (297x420mm) vai
A4 (210x297mm)
12 mēneši + vāks
Druka: krāsaina
Papīrs: 170 g/m²
Metāla spirāle, āķītis
Aizmugurējā vāka nav

u

s
Jū

Izmērs: 210x140mm
Papīrs: pamatnei 300 g/m²
lappusēm 170 g/m²
Druka: krāsaina abpusēja
Metāla spirāle

e

b

ild

2018

Daudzums
1
Cena EUR. par 1 gab. 15,00 12,75
Kopā EUR.
12,75

10

6,00 5,10

51,00

50

4,50 3.80

190,00

Vienas lapas kalendārs A3 formātā

Jūsu bilde

Izmērs: 297x420mm
Papīrs: 300 g/m²
Druka: krāsaina vienpusēja

2018
Daudzums
Cena EUR. par 1 gab.
Kopā EUR.

1

15,00 13,50

13,50

10

6,50 5,85

58,50

50

4,50 4,05

202,5

Kabatas kalendārs

de
u bil

Jūs

2018

Daudzums
Cena EUR. par 1 gab.
Kopā EUR.

Izmērs: 90x60mm
Papīrs: 350 g/m²
Druka: krāsaina abpusēja
+ laminēša (matt/gloss)
Papildus: stūrīšu noapaļošana
(2 €/100 gab.)
50

0,40 0,34

17,00

100

0,35 0,30

30,00

500

0,13 0,11

55,00

Daudzums
Cena EUR. par 1 gab.
Kopā EUR.

1

5,00 2,50

2,50

10

2,00 1,00

10,00

50

1,00 0,50

25,00

Piedāvājumā ir standarta kalendāru veidi, izgatavojam
arī citu veidu kalendārus, kā arī sniedzam visa veida
drukas pakalpojumus.
Sagatavojam arī dizainu un maketu.
Lūdzu, sazinieties ar mums –
tālrunis: 26389386, e-pasts: guntars@vertigs.lv raivis@vertigs.lv
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JAUNĀS TELPĀS
Brīvības ielā 146, Jēkabpilī
/bijusī DNB Nord banka/

Noteiktas izmaiņas autobusu
kustības sarakstos darbdienās
skolas laikā
Pasažieru ievērībai!
No 2017. gada 11. septembra noteiktas izmaiņas autobusu
kustības sarakstos darbdienās, skolas laikā
Slēgti reisi:
Zasa – Dignājas skola – Ģērķēni – Zasa pl. 7:15 no Zasas;
Zasa – Ogas – Ģērķēni – Zasa pl. 15:10 no Zasas;
Zasa – Bērzone – Slate pl. 15:55 no Zasas.

Tālr. piegādei 27733033

www.italis.lv

Atklāti jauni reisi:
Zasa – Dignāja pl. 7:15 no Zasas;
Dignāja – Zasa pl. 7:45 no Dignājas;
Zasa – Ģērķēni – Slate pl. 15:50 no Zasas.
Mainīts atiešanas laiks:
Slate – Bērzone – Zasa – Jēkabpils kursēs pl.16:35 no Slates
(līdz šim pl.16:20).
SIA „JĒKABPILS AUTOBUSU PARKS” pasažieru pārvadājumu daļa

Pārdošanā apkures granulas!

GRĀMATVEDĪBAS BIROJS

GRĀMATVEDĪBAS
PAKALPOJUMI
UZŅĒMUMU
REĢISTRĒŠANA
UZŅĒMUMU
STATŪTU
GROZĪJUMU
SAGATAVOŠANA

6–8 mm granulas maisos (15 kg)

Grāmatvedības pakalpojumiem
pirmais mēnesis ar 100% atlaidi;
otrais — ar 50% atlaidi!*

1 maiss
1 t /uz paletes/
1 t /BIG BAG/

Jaunajiem uzņēmējiem dibināšanas
dokumentu sastādīšana — DĀVANĀ!*

Piegāde Jēkabpils robežās BEZ MAKSAS!

* Slēdzot līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem.

Tālr.

2 eur
130 eur
125 eur

Tālr. 27019521

29179960

E-pasts: info@lailap.lv
Draudzības aleja 2, Jēkabpils

Sertiﬁcēta elektriķa
pakalpojumi

· veco vadu maiņa
· jaunu kabeļu ievilkšana
· furnitūras maiņa
tehniskā
· elektroiekārtu
apkalpošana
26863743
Vjačeslavs

va_studio@inbox.lv
www.slavikpilscikov.lv
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Saruna ar Rudzātu vidusskolas ķīmijas un bioloģijas skolotāju, Ata Kronvalda balvas ieguvēju
Jolantu Ļubku-Tarasovu
Pastāstiet īsumā par sevi..

Es neesmu vietējā, nāku no
Kārsavas novada. Un par skolotāju, īstenībā, es absolūti negribēju
kļūt. Teiksim tā, kopš bērnības mani ļoti aizrāva kosmoss, mani interesēja zvaigznes un kosmonautika. Un tad Padomju Savienība sabruka un visi mani plāni arī, pēc
tam kādu laiku vēlējos kļūt par ārsti, bet arī šī vēlme nozuda. Tajā
laikā populāras bija anketas, ko
aizpildīja skolēni viens par otru un
mani skolas biedri arvien biežāk
šajās anketās norādīja, ka es būtu
laba skolotāja. To, protams, centos noliegt, cik vien spēju, jo mana
mamma ir skolotāja. Vidusskolas
pēdējā klasē biju ļoti apņēmusies
kļūt par izmeklētāju un mācīties
tiesu medicīnas jomā, bet Rīga bija tālu, priekš tā laika tas bija nesasniedzams mērķis. Tā iestājos
Daugavpils Universitātē par ķīmijas un bioloģijas skolotāju un kļuvu par skolotāju, pilnīgi neapzināti. Pirmā doma bija pabeigt un aiziet, bet nu jau četrpadsmito gadu
strādāju kā skolotāja.
Tātad Jūsu karjeras izaugsmē liela loma bijusi ģimenei?

2017. gada 28. augustā Latvijas Valsts prezidenta pilī Rudzātu vidusskolas skolotājai Jolantai ĻubkaiTarasovai pasniegta Ata Kronvalda balva par nesavtīgu darbu talantīgo skolēnu izglītošanā un zinātniskās
darbības vadīšanā. 14 gadus Jolanta Ļubka-Tarasova Rudzātu vidusskolā strādā par bioloģijas,
dabaszinību un ķīmijas skolotāju. Šajos gados skolotāja sevi parādījusi kā atbildīgu, profesionālu
pedagoģi, kura seko līdzi jaunākajām nostādnēm savos mācību priekšmetos un ievieš savā darbā jaunākās
tehnoloģijas, kvalitatīvi gatavojas stundām, pati sagatavo interaktīvos mācību materiālus, cenšas, lai
stundas būtu interesantas, daudz darba ieguldījusi, lai iekārtotu mūsdienīgu dabaszinību kabinetu, kur
skolēni maksimāli apgūst standarta prasības bioloģijā, ķīmijā un dabaszinībās. Daudz laika nodarbībās
velta pētniecībai un eksperimentiem. Aktīvi darbojas dabaszinātņu vasaras nometnēs, ko organizē skola
Līvānu novada skolēniem.
Skolotājas un viņas audzēkņu sasniegumi 2016./2017. mācību gadā.

Īstenībā bija tā, ka prakšu laikā un
laikā, kad tikko sāku strādāt šeit,
Rudzātos, ļoti daudz konsultējos
ar mammu tieši par saturisko pusi, jo mamma ir tādu pašu priekšmetu skolotāja kā es. Īstenībā es
ļoti labi zināju, ar ko es saskaršos,
jo redzēju, kā mammai iet. Labi zinām, kā ir skolotāju bērniem, kad
tie gaida, gaida un vēlreiz gaida,
kad mamma iznāks no kabineta, kad mamma atnāks no darba.
Domājot par ģimeni – mēs esam
4 bērni, visi ieguvuši augstāko izglītību, katrs, protams, strādājam
savā jomā.

Ja runā par manu ģimeni – man
ir divi mazi bērni, un šogad saskaros ar īpašu izaicinājumu, jo dēls
uzsāk skolas gaitas 1. klasītē.
Protams, mans bērns apzinās, ka
viņš skolas vidē ir kā zivs ūdenī, jo
Tieši tāpēc mācību gada sākumā aicinājām Jolantu uz sarunu par ikdienu, skolas dzīvi un to, kur meklēt to ir redzējis ļoti daudz, jau kopš
gada vecuma. Gan dēls, gan mazā
motivāciju, strādājot skolā.
Trīs izglītojamie tika izvirzīti dalībai valsts bioloģijas 38. olimpiādē, Lāsma Neiceniece un Dāvids Rubens
ieguva 2. pakāpes diplomus un sudraba medaļas. Dāvids Rubens ieguva 2. pakāpes diplomu un sudraba
medaļu valsts ķīmijas 58. olimpiādē, kā arī 2. vietu valsts atklātajā ķīmijas olimpiādē; iegūta 2. vieta
Daugavpils Universitātes organizētajā A. Valtnera Latvijas skolēnu konkursā “Pazīsti savu organismu”;
1. pakāpe Latvijas Universitātes Jauno ķīmiķu konkursā; divas 2.vietas Latvijas Universitātes Jauno
biologu skolas organizētajā konkursā.
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meitiņa saprot, ar ko ir jārēķinās,
ja mamma ir skolotāja. Vīrs arī ir
samierinājies, ka mājās ir pedagogs. Vispār ārpus darba ļoti cenšos distancēties no pedagoga pienākumiem, jo, pirmkārt, esmu cilvēks un tikai tad skolotājs.
Jums noteikti ir kādi hobiji, pastāstiet par tiem..

Ata Kronvalda balvas pasniegšana (Foto: president.lv)

Kopā ar deju kolektīvu „Rožupe” 2016. gadā Grieķijā

rās puses, kādas tās ir jums kā
skolotājai?
Pirmkārt, pirms visa ir darbs un
atbildība. Vienmēr esmu uzskatījusi tā, ka, ja man ir kāds mērķis,
tad cenšos pietiekami daudz izdarīt, lai šo mērķi realizētu pēc iespējas labāk. Un arī saviem skolēniem mācu, ka pie mērķa nevar
nonākt tā – “bāc”, un vienā jaukā
brīdī viss gatavs, ir jāiet maziem
solīšiem un jādara pamazām, mērķtiecīgi. Saņemot šo nopietno apbalvojumu, aizdomājos, ka tas noteikti nav bijis mans mērķis. Tas
patiesībā bija netīšām, jo šķita,
ka man kā mazās skolas skolotājai nebūs nekādu variantu šajā nopietnajā konkursā.

Jā, viens hobijs ir atbilstošs manai profesijai, un šodien pat esmu paņēmusi līdzi. Esmu ļoti aizrāvusies ar tomātu audzēšanu –
no sēkliņas līdz pat augļiem, manā siltumnīcā ir padsmit šķirņu dažādu veidu tomātiņi. Vēl pie hobijiem noteikti jāmin dejošana – dejoju gan tautas dejas, gan līnijdejas. Tautas dejas man ir atslodzei,
bet līnijdejas arī vadu.
Kādas novitātes jūs ieviešat savā
Un, ja skatāmies uz profesionā- ikdienas darbā, skolojot bērnus?

lo pusi, vai jūs arī savā ikdienas Bērni ir ļoti dažādi, un tāpēc jāizdarbā ieliekat kādu daļu savas manto pēc iespējas dažādāki vapersonības?
rianti. Nevar visu laiku izmantot
Jā, to ļoti labi var redzēt, kad pie- tikai interaktīvo tāfeli, aizmirstot
nāk 12. klases izlaidums. Tad tu par grāmatu, nevar arī tikai grāieej klasē un saproti, ka tev pretī ir matas lasīt. Protams, grāmata ir
vairāki tavi atspulgi. Varu arī izlai- ļoti laba lieta. Ir jāmāca strādāt ar
duma klasei iemācīt deju, kas nāk jaunākajām tehnoloģijam, izmantieši no manis kā no personības, tot tās mērķa sasniegšanai, mānevis skolotāja. Katrs no savas cībām nevis tikai izklaidei. Man
personības mēs sevi ieliekam dar- ir ļoti labi aprīkots kabinets, cenbā, skolēni no savas skolotājas, šos strādāt ar jaunākajiem mateklases audzinātājas, pārņem ļoti riāliem. Darbojamies ar datoriem
daudzas īpašības, to ļoti var just. un arī ar sensoriem, mikroskopiem. Veidojam dažādus grafikus.
Katram no mums ir savas stip- Mācu skolēniem pašiem iegūt in-

VEIC
meža inventarizāciju
(taksāciju),
cirsmu sagatavošanu,
novērtēšanu
Valsts bioloģijas olimpiāde 2017 (Foto: Kristīne Soboļeska)

Tālr. 27102614

VEIC
apaugumu, krūmu
novākšanu no aizaugušām
platībām, grāvjiem,
trasēm, ceļa malām
uz abpusēji pieņemamiem
noteikumiem

Tālr. 28462648

PĒRK
cirsmas un meža
īpašumus
Kopā ar līnijdeju grupu „Avenes” 2016. gadā

Tālr. 29265554
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formāciju, to apstrādāt, izvērtēt un paņemt tikai sev nepieciešamo. Uzskatu, ka mācību
metodēm jābūt sabalansētām,
jo manis pasniegtajos mācību
priekšmetos – bioloģijā un ķīmijā – ir svarīgi strādāt dažādos veidos, arī doties ārā, dabā un strādāt tur esošajā vidē. Jo mazāki bērni, jo biežāk
ejam ārā un skatāmies, kas tur
notiek. Īstenībā mēdz būt pat
tā, ka mūsdienu bērni ne vairs
lāga sēni atpazīst, ne putnus
atšķir, ir pat bijuši tādi smieklīgi gadījumi, ka stārķi no vārnas neatšķir.

Jolantas hobijs – tomātu audzēšana

Kas ir tas, ar ko noturēt mūsu
bērnam uzmanību?
Kopā ar ģimeni 2017. gada 1. septembrī
Īstenībā noturēt uzmanību var
tad, ja stundu iesāc ar ko interesantu, pievērs uzmanību sev, uzdevumus vairāk piesaisti dzīvei un
saimniekošanai. Brīžiem arī man
ir nācies pie dažiem uzdevumiem
domāt – nu kāpēc tas ir jāzina, kur
to pēc tam dzīvē varēs pielietot?
Viss, kas saistīts ar dzīvi, “aiziet”
ļoti labi, bet tā sausā teorija gan
ne visai.
Jūsu skolēnu vidū ir daudzi ar
augstiem panākumiem. Kāds
ir darbs ar šiem talantīgajiem
skolēniem?
Šī sadarbība nāk ar laiku. Šie skolēni zina, ka viņiem vajag un ko vi-

Septembris 2017

ņiem vajag, tad arī rodas pareizā
motivācija. Protams, motivācija
bieži nāk tieši no ģimenes un vecākiem. Jo domāju, ka bez ģimeņu atbalsta šie rezultāti noteikti
nebūtu tādi, kādi tie ir. Protams,
zem tā visa ir viņu pašu vēlme
darboties un strādāt. Ar šiem bērniem liela atšķirība ir tā, ka viņi labi apzinās, ka ir lietas, ko viņi nezina, un tad man nosūta ziņu un
jau konkrētus jautājumus e-pastā,
un es jau uzreiz varu paskatīties
un piedāvāt par konkrētu jautājumu kādus uzdevumus. Viņi zina,
ko viņi zina, un viņi zina, ko nezina. Ar talantīgajiem bērniem ir arī
tā, ka tu sāc ar viņiem līdzi dzīvot.

Kaut vai aizbraucot uz šīm
olimpiādēm, mēs trīs dienas dzīvojam Rīgā, un tad
nākas pildīt arī mammas
funkcijas – ir kāpumi, kritumi, uztraukums par to, kā un kas sanāca
vai nesanāca. Tā kā es varu teikt,
ka tieši darbs ar talantīgajiem bērniem man ir ļoti tuvs.

šamies izrunāties par to, kā veicās
un kā gāja. Jābūt par atbalstu un
jāmotivē savi bērni!

Vecākiem es novēlētu ģimenē atrast laiku aprunāties ar savu bērnu, nu vismaz minūtes piecas, jo
viņiem ir ko stāstīt. Būt par dzinuli un atbalstu mācību procesā, nevis paģērēt, bet tieši atbalstīt. Arī
ar savu mazo, jau kopš viņš gāja
bērnudārzā, mēs katru dienu cen-

Skolēniem – vairāk laika papildus veltīt mācībām un iedziļināties paveicamajos darbos. Vairāk
piestrādāt pie tā, kas padodas.
Atrast to, kas padodas, un piesaistīt to dzīvei!

Skolotājiem – doties uz darbu
ar mīlestību un mīlēt to, ko dari. Protams, mums visiem ir brīži, kad rokas nolaižas, bet nāk
jauna diena un tas sliktais aizmirstas. Daudzi no mums apzinās,
Ir tikko sācies jaunais mācī- ka pedagoga darbs ir kā misija.
bu gads, ko jūs novēlētu mūsu Vienkārši jāmīl savs darbs, un tad
rezultāti atnāks!
lasītājiem?

Ar Jolantu Ļubku-Tarasovu sarunājās
Ieva Lapiņa

augstas kvalitātes lapu koka
RUF tipa

SKAIDU BRIKETES
AR PIEGĀDI

Jēkabpils:

		110 EUR/t
Līvāni:

		115 EUR/t
Pļaviņas:

		115 EUR/t
Koknese:

		120 EUR/t
Aizkraukle:

		125 EUR/t

29360720
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JĒKABPILS SPORTA
SKOLA
www.jekabpilssportaskola.lv
Jaunajā 2017./2018. mācību gadā
Jēkabpils sporta skolas treneru kolektīvam ir pievienojušies trīs jauni treneri, kā arī izveidotas jaunas
treniņgrupas.
Edmunds Zvaigzne, kurš 6–8 gadus vecus zēnus aicina pievienoties
futbolistu pulkam. Vairāk informācijas pa mob.t. 29907773.
Aivis Kokins, kurš 7–8 gadus vecus zēnus un meitenes aicina apgūt
volejbola prasmes. Vairāk informācijas pa mob.t. 22023767.
Anatolijs Macuks, kurš 11–14 gadīgajiem zēniem un meitenēm palīdzēs attīstīt un pilnveidot savas
prasmes vieglatlētikā. Vairāk informācijas pa mob.t.26324847.
Savukārt, ja Jūsu bērniem interesē basketbols, tad 8–11 un 13–15
gadus vecus zēnus gaidīs treneri
Aigars Vanags (26196734) un Artūrs
Elksnītis (29942646).

Vieglatlētikas arēnā pirmos soļus spert 7–8 un 10–13 gadus veciem zēniem un meitenēm palīdzēs
treneris Aivars Noris (26809363).
Handbolistu pulkam aicinātas pievienoties 7–10 gadīgas meitenes
pie treneres Kornēlijas Borodovskas
(29550857), bet volejbolā treneris
Guntis Grigalis (26429965) palīdzēs
pilnveidot iegūtās prasmes 9–12 gadus veciem zēniem.
Tāpat joprojām ikvienam ir iespēja
pievienoties Jēkabpils sporta skolas audzēkņu pulkam, lai attīstītu un
pilnveidotu savas prasmes, apgūstot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas basketbolā, volejbolā, galda tenisā, futbolā, vieglatlētikā, handbolā un šahā.
Vairāk informācijas Jēkabpils
sporta skolas mājas lapā
www.jekabpilssportaskola.lv

Atbalsta

RUDENS IR ĪSTAIS LAIKS,
LAI ATSĀKTU SPORTOT!

Nesēdi mājās, nāc uz Impulss ﬁtness!
Tagad atsākam strādāt arī sestdienās.

Viestura iela 10b, Jēkabpils. Tālr. 27040660
www.facebook.com/IMPULSSFITNESS

Pavisam drīz mēs būsim lielākās, plašākās telpās –
vairāk iespēju labam treniņam!
Seko līdzi informācijai!

VESELĪBAS UN SKAISTUMA STUDIJA
Krio procedūras (kriosauna)
20023535

Rīgas iela 204, Jēkabpils
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Kultūras pasākumi Jēkabpilī

www.jkp.lv

12.–16.09.
DZEJAS DIENAS 2017 „Klasika ienāk klasiski”
12.09. 14.00 KLASISKA atvērtā lekcija „Kas ir klasiķi?” – lektore Iveta
Ratinīka
13.09. 13.00– TRADICIONĀLI KLASISKAIS dzejas busiņš – Jēkabpils
15.00 pilsētas 5. maršruta autobusā skan klasiķu dzeja un
mūzika Jēkabpils Tautas teātra, Alises Kļaviņas un Elīzas
Rēķes izpildījumā
18.00 ĻOTI KLASISKS dzejas lasījums – lasa dzejnieks Knuts
Skujenieks
14.09. 15.00 NEKLASISKAIS „Dzejas slams”. Piesakies līdz 13.09.
(info@jkp.lv vai 29534870) vai 14.09. norises vietā!
18.00 „KLASIKA mūsos” – radošās apvienības „Literāts”
dalībnieku dzejas lasījumi un sarunas par radošo procesu
Visu MODERNĀ KLASIKA – akcija „Sirds uz trotuāra”
dienu Jēkabpils skolu audzēkņi ar krītu uz pilsētas laukumiem
un trotuāriem raksta klasisku un neklasisku dzeju
15.09.
Visu „Grāmatu svētki” – svētki dažādu vecumu lasītājiem:
dienu radošās darbnīcas, tikšanās ar literātiem un grāmatu
tirgus. Svētki sadarbībā ar „Latvijas Grāmatu”
10.00– „Latvijas Grāmatas” jaunāko un populārāko grāmatu
14.00 tirdziņš. Atlaides grāmatām no 20 līdz 50 %!
10.30 Tikšanās ar vēsturnieku, publicistu un vairāku romānu
autoru, rakstnieku Vili Selecki
12.00 Tikšanās ar dabas pazinēju, grāmatas „Zoodārzs manā
pagalmā” autoru Ingmāru Līdaku
10.00 Pūcītes pasaku rīts un radošās darbnīcas kopā ar
grāmatnīcas „Globuss” radošo darbnīcu vadītāju Madlēnu
Džeinu Gulbi.
Sadarbībā ar p.i.i. „Zvaniņš” un p.i.i. „Auseklītis”
10.45 Tikšanās ar bērnu grāmatu autori un ilustratori
13.00 Agiju Staku
10.45 Tikšanās ar stāstu krājuma „Ledus apelsīns” autori Daci
Vīganti (nominēta LaLiGaBa par labāko debiju)
Tikšanās ar rakstnieci un tulkotāju, zinātniskās
fantastikas un fantāzijas grāmatu autori Lauru Dreiži
Tikšanās ar fantāzijas žanra rakstnieci Lindu Nemieru
(Dreimani)
11.00 Tikšanās ar rakstnieci Annu Skaidrīti Gailīti
13.00 Tikšanās ar stāstu krājuma „Ledus apelsīns” autori Daci
Vīganti (nominēta LaLiGaBa par labāko debiju)
Tikšanās ar rakstnieci un tulkotāju, zinātniskās
fantastikas un fantāzijas grāmatu autori Lauru Dreiži
Tikšanās ar fantāzijas žanra rakstnieci Lindu Nemieru
(Dreimani)
18.00 KONCEPTUĀLI NEKLASISKS dzejas koncerts – dzied
mūziķis Goran Gora, spēlē perkusionists Ernests Mediņš
16.09. 18.00 VAKARĒŠANA par godu Jaunsudrabiņam ar „Bērnu
dienu stāstiem”. Vakarēsim kopā ar A.Svarāni, P.Ķiploku,
V.Aleksandrovu, G.Spīdaini, L.Ķuzāni, M.Paegli,
J.Janušķeviču, par muzikālo noformējumu gādās V.Talla
12.–15.09. 18.00– NETIPISKI KLASISKA „Pastaiga ar dzeju” – latviešu
19.00 klasiķu dzejas atskaņojums

Jēkabpils Tautas
nama Kamerzāle
Jēkabpils
pilsētvide
Jēkabpils Tautas
nama Kamerzāle
Jēkabpils Tautas
nama Kamerzāle
Jēkabpils Tautas
nama Kamerzāle

Kultūras pasākumi Līvānu novada KC
22.09.

15.00

Animācijas filma MISIJA „RIEKSTI” 2: TRAKĀ DABA (2017).
Žanrs: piedzīvojumu filma, komēdija, animācija, ģimenes filma.
Kinoteātros no 25.08.2017. Filmas garums 1h 31 min.
Vairāk informācijas – www.kclivani.lv. Ieeja 2 €

28.09.

18.00

Skolotāju dienai veltīts koncerts ar aktieri Andri Bērziņu programmā
“Andra Bērziņa balzams jeb CHER AMI”.
Ieeja 2 €, skolotājiem ieeja ar ielūgumiem

30.09.

13.00

Senioru atpūtas pasākums ar koncertu “Manas visskaistākās rudens
krāsas” un groziņballi.
Galdiņu pieteikšana Līvānu novada KC kasē. Bez maksas

07.10.

14.00

Baltkrievu dziesmu festivāls.
Koncertā piedalīsies Līvānu novada KC slāvu kultūras ansamblis
“Uzori”, vieskolektīvi no Ventspils, Preiļiem, Jēkabpils. Ieeja 2 €

14.10.

18.00

Virtuozais ģitārists Mārcis Auziņš koncertprogrammā “VIENS”.
Mārča Auziņa debijas albums “Viens” ir saņēmis industrijas
atzinību – tas izvirzīts Latvijas mūzikas ierakstu gada balvai
“Zelta Mikrofons” nominācijā “Labākais instrumentālās vai
starpžanru mūzikas albums”.
Ieeja 5 €, 6 €. Biļetes iepriekšpārdošanā “Biļešu Paradīze” kasēs

18.10.

14.00

“Valmieras kinostudija” ar bērnu izrādi “ROTAĻLIETU STĀSTS”.
Izrādes stāsts raisās ap mazā Toma rotaļlietām, kuras atdzīvojas,
cilvēkiem izejot no istabas. Kad dzimšanas dienā tiek dāvinātas
jaunas rotaļlietas, sākas uztraukums par savu vietu Tomiņa
rotaļlietu topā.
Ieeja 2 €. Biļetes iepriekšpārdošanā “Biļešu Paradīze” kasēs

22.10.

16.00

Koncertspēle “Es šonakt būšu laimīgs!”
Ielūdz Baiba Sipeniece-Gavare, Uldis Marhilevičs un Normunds
Jakušonoks. Viesmākslinieki – Antra Stafecka un Ivo Fomins.
Ieeja 5 €, 7 €, 9 €. Biļetes iepriekšpārdošanā “Biļešu Paradīze” kasēs

Jēkabpils
pilsētvide
Jēkabpils Tautas
nams; Jēkabpils
skolas
Laukums pie
Jēkabpils Tautas
nama
Jēkabpils Tautas
nams
Jēkabpils Bērnu
un Jauniešu
centrs
Jēkabpils
pamatskola
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Jēkabpils Valsts
ģimnāzija

Jēkabpils
3. vidusskola

Jēkabpils Tautas
nama Lielā zāle
Jēkabpils Tautas
nams, Lielā zāle
Daugavas
promenāde

Visi dzejas dienu pasākumi bez maksas

16.09.
16.09.
17.09.
24.09.
29.09.
30.09.
30.09.
01.10.
05.10.
07.10.
12.10.
15.10.

19.10.
20.10.

13.00 Jēkabpils Tautas nama Eiropas deju kolektīva
„Daugavietes” 10 gadu jubilejas „Ziedu balle”.
Koncerta apmeklētājiem vietas balkonā bez maksas
15.00 Muzikāli literārs vakars „Zelta rudens”.
Pasākums bez ieejas maksas. Organizē ukraiņu biedrība
„Javir” sadarbībā ar Jēkabpils Galveno bibliotēku
17.00 Grupas „Galaktika” koncerts „Sirds vēl tic”.
Biļetes „Biļešu Paradīzes” kasēs un internetā.
Biļešu cenas 6 €, 8 €, 10 €
10.00 Miķeļdienas gadatirgus
Pasākums bez ieejas maksas
14.00 Radošās apvienības „Teātris un Es” izrāde bērniem
„Kā kļūt par varoni”. Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē.
Biļetes cena 2,50 €
13.00 Ievadlekcija „Senioru deja” par deju ciklu „Ar deju uz
veselību”. Pasākums bez ieejas maksas
15.00 Starptautiskā senioru diena. Ābeļu pagasta amatierteātra
iestudējums A.Niedzviedzis „Trīsarpus atraitnes”
(Režisors P.Draņevičs). Pasākums bez ieejas maksas
17.00 „Ar smaidu saulrietā” – grupas “Klaidonis” koncerttūre.
Biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs un internetā.
Biļešu cenas 7 €, 10 €, 12 €, 15 €
Kamermūzikas dienas.
Jēkabpils kamerorķestra koncerts
19.00 Koncerts – Ivo Fomins
Kamermūzikas dienas.
Koncerts “Nakts dziesmas”
16.00 Dailes teātra izrāde “Prezentācija”. Lomās: Ērika Eglija,
Intars Rešetins, Aldis Siliņš, Gints Grāvelis, Dārta
Daneviča, Gints Andžāns. Režisors un telpas iekārtojuma
autors – Pauls Timrots.
Biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs un internetā.
Biļešu cenas 6 €, 8 €, 9 €, 10 €, 12 €.
11.00 Izrāde bērniem “Rotaļlietu stāsts” – “Valmieras
kinostudija”
Kamermūzikas dienas.
Koncerts “Netveramie sapņi”

Jēkabpils Tautas
nams
Krustpils
kultūras nams
Krustpils
kultūras nams
Krustpils saliņa
Jēkabpils Tautas
nams
Jēkabpils Tautas
nams
Jēkabpils Tautas
nams
Krustpils
kultūras nams
Jēkabpils Tautas
nams
Krustpils
kultūras nams
Jēkabpils Tautas
nams
Krustpils
kultūras nams

Jēkabpils Tautas
nams
Jēkabpils Tautas
nams

Lētākie tarifi Jēkabpilī!

0,70

0,60 €/km

Pastāvīgajiem klientiem un “Sakura”
Drauga kartes īpašniekiem īpašs tarifs – 0,50 €/km
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KRIEVIJAS NOPELNIEM BAGĀTAIS MĀKSLINIEKS

-

GENADIJS
AR

JAUNU

+
+

HUMORISTISKU PROGRAMMU

«SMAIDI »

KRUSTPILS
KULTŪRAS NAMĀ

1. FEBRUĀRĪ
19.00

НОВОЙ

С
ЮМОРИСТИЧЕСКОЙ
ПРОГРАММОЙ

«УЛЫБАЙ »
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ

PROGRAMMAS
GARUMS:

1h 50 min.
BIĻETES «BIĻEŠU PARADĪZES» KASĒS UN INTERNETĀ WWW.BILESUPARADIZE.LV

28.septembrī
plkst. 18.00

Pasta ielā 37,
Jēkabpils, LV 5201
tel. +371 65220125
fax +371 65220128
vita.kalvisa@latviatours.lv

Pilna servisa aģentūra „Latvia Tours” iesaka un konsultē
Uzdāviniet sev SVĒTKUS!
Gada nogale strauji tuvojas, un, kā vienmēr šajā laikā, pārpilna svētkiem – jāsvin
Ziemassvētki, jāsagaida Jaungads, jāgādā dāvanas, jācep un jāvāra, jāiet ciemos,
jāuzņem ciemiņi. Tam visam pāri – izdevumi, izdevumi, izdevumi... Varbūt tomēr
nē? Uzdāviniet sev īstas brīvdienas, satieciet un iepazīstiet cilvēkus, nosviniet citādi.
Aizbēgt no ikdienas un ierastās vides – vislabākā atpūta un dāvana sev svētkos!

EKSKURSIJU GRUPAS:
21.12. Prāgas, Vīnes, Čehijas kūrortu burvība, cena no 164 €
21.12. Starp ledājiem un palmām pie zilajiem ezeriem Alpu kalnos,
cena no 256 €
21.12. Ziemassvētku Šveice, cena no 295 €
22.12. Ziemassvētki Elzasā – Šveice un Bādenbādene, cena no 285 €
21.12. Uguns sala Lansarote un atpūta Fuerteventurā, cena no 1245 €
22.12. Ziemassvētki Prāgā, cena no 170 €
22.01. Jaunais gads pie Indijas okeāna – Šrilanka, cena no 2150 €
23.12. Mūžam jaunā Varšava, cena no 99 €
23.12. Uz Lapzemi! Uz Ziemeļblāzmas zemi! Cena no 225 €
24.12. Jaunais gads Sahārā – Marokā, cena no 1350 €
26.12. Krakova, Zakopane un Augstie Tatri, no 120 €
26.12. Uz Lapzemi! Uz Ziemeļblāzmas zemi! Cena no 225 €
26.12. Ziemassvētku brīvdienas Somijā pie Salatēta, cena no 370 €
26.12. Ziemassvētku brīvdienu miers un kņada Prāgā, Drēzdenē,
cena no 195 €
29.12. Jaunā gada lustes un paradoksi Ziemeļpolijā, cena no 250 €
29.12. Jaunais gads Taizemē, cena no 1845 €
29.12. Jaungada lustes Ungārijā, cena no 340 €
30.12. Jaunais gads Krakovā! Cena no 150 €
30.12. Uz Lapzemi Jaunajā 2018. gadā! Cena no 225 €
30.12. Jaunais 2018. gads Krakovā, cena no 150 €
30.12. Zaļā Raga salas, Kaboverde, cena no 1595 €

KALNU SLĒPOŠANA UN JAUNĀ GADA SAGAIDĪŠANA:
30.12. – 06.01. Itālija, Val di Sole, cena no 759 €
30.12. – 06.01. Austrija, cena no 564 €

ATPŪTA PLUDMALĒS:

Grupas

Pērkons
koncerts

Jēkabpils Sv. Miķeļa ev. lut. baznīcā
Ieeja par ziedojumiem baznīcas remontam
Jēkabpils Sv.Miķeļa ev.-lut. draudze

Pie jums notiek kas interesants?
Dariet to zināmu citiem – ievietojiet
informāciju par pasākumu žurnālā „Vērtīgs”!
Rakstiet: info@vertigs.lv

Ēģipte – Šarmelšeiha, 24. 31. decembris – 7 naktis, cena no 522 €
Ēģipte – Hurgada, 19., 23., 26., 30. decembris – 7 naktis, cena no 425 €
Spānija – Fuerteventura (Kanāriju salas), 21. decembris – 7 naktis, cena no 687 €
Spānija – Tenerife (Kanāriju salas), 20., 22., 27., 29. decembris – 7 naktis,
cena no 599 €
* AAE – Dubaija, 27., 30. decembris – 7 naktis, cena no 675 €
Kaboverde, 30. decembris – 5 naktis, no 1099 €
Indija – GOA, 20., 27. decembris – 12 naktis, cena no 1009 €
* Šrilanka, 26. decembris – 11 naktis, cena no 1119 €
Šrilanka, 28. decembris – 10 naktis, cena no 1169 €
Taizeme – Pataija, 29. decembris – 14 naktis, cena no 1089 €
Vjetnama, 17., 28. decembris – 11 naktis, cena no 975 €
* lidojums no Viļņas

Braucienu programmas un informāciju par citiem ceļojumiem
jautājiet mūsu birojā!
Jautājiet, mēs palīdzēsim!
Plašāka informācija par šiem un citiem ceļojumiem, kā arī vienmēr
svaigi „pēdējā brīža” piedāvājumi – www.latviatours.lv

Tūrisma aģentūras „Latvia Tours” pakalpojumi:

vīzas uz Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu u.c.,
avio, prāmju un autobusu biļetes,
čarterceļojumi,
SPA atpūta,
viesnīcu rezervēšana,
autobusu ekskursiju braucieni,
ceļojumu apdrošināšana (Seesam, BTA, ERGO),
Ryanair, Wizzair u.c. iekāpšanas karšu drukāšana,
profesionālas konsultācijas, palīdzība un atbildes uz neskaidriem
jautājumiem.
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Logi no 20 €, durvis
Pilns serviss
Bez % kredīts

Nopirkšu sev
meža īpašumu,

Jēkabpils, Stacijas laukums 16
Madona, Rūpniecības 39, t/c Beta
Līvāni, Rīgas iela 77A
Preiļi, Valmieras iela 2

Samaksāšu labāko cenu.
T. 20444440

T. 29421666

AICINA DARBĀ
Li

(iespējama apmācība)

R
I
P
IE

Pārdod Aglonas bazilikas tuvumā,
Kalna ielā, baļķu māju ar zemi 0,4 ha.
Tālr. 29188827
Pārdodu izremontētu dzīvokli.
Tālr. 26605596.
Pērk vai īrē zemi un mežu.
Tālr. 29148413.
„CRAFT WOOD” pērk visa veida
meža īpašumus visā Latvijā, cena no
1000–10000 EUR/ha. Atjaunojam
taksācijas. Tālr. 26360308.

Nameja iela 64,
Jēkabpils

www.vtlom.lv

Strādājam visā Latvijā!

Iestiepto / Franču griestu
uzstādīšana. Tālr. 29690866
Dziļurbumi ūdenim. Tālr. 26526049.
Siltinām mājas ar termoputām, ekovati
un granulām. Tālr. 26748235.
Tīra akas, dziļurbumus. Tālr. 26391003.
Dziļurbumu urbšana, skalošana,
aprīkošana. Tālr. 29332872.

Piedāvājam staigājošiem pensionāriem
ilgstoši dzīvot jaukā viesu namā
Gulbenes novadā – vienvietīgās
istabiņās, pilnā pansijā – mēneša
maksa no 250 EUR mēnesī.
Tālr. 29128562.

DARBS
Piedāvā darbu piena produktu
mājražošanā slaucējai un kūts
strādniekam, ir dzīvojamā platība.
Tālr. 26408505
ZS Dimanti, 43901004409
SIA „Agrofirma „Turība”” aicina
darbā veterinārārstu liellopu
fermā ar darba pieredzi, uz pilnu
slodzi. Atrašanās vieta – Šļomovka,
Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā.
Ir pieejama dzīvošanas iespēja.
Pieteikšanās, sūtot CV uz e-pastu:
agrofirmaturiba@inbox.lv.
Tālr. 29227779.
SIA „Agrofirma „Turība”” , 47703000195

KREDĪTĀ

PĒRK

22070121
25506255

Augstākās iepirkuma cenas!
Garantējam tūlītēju apmaksu

Pārdod piena dzesētājus no 300 līdz
3000 litriem. Piegāde, uzstādīšana,
garantija, serviss, maiņa.
Tālr. 29146111.

PAKALPOJUMI
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5
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80

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

Pērk ķīpu presi KIRGIZSTAN, traktorus
URSUS un citu lauksaimniecības
tehniku. Zvanīt 29479775

A
N
A
KŠ

uds
tēra tori
s
š
o
o
j
rūsē lektrom
e
n
ijs ·
i · e
mīn ulator
u
l
a
m
·
aku
iņš
mis lūžņi ·
·
varš metāl
nie
mel

Pieteikšanās pa tālr. 65232264 vai CV sūtīt uz e-pastu:
ondzule@gefa.lv vai griezties personīgi Jaunajā ielā 27

Pērku krievu ražojuma radiodetaļas,
radiolampas. Tālr. 25258951.
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ŪŽŅ
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Ā
MET

Jaunajā ielā 27 un Zīlānu ielā 66, Jēkabpils

Iepērk smiltsērkšķus. Tālr. 29276093.

005

ME0

13
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c.Nr

šūšanas plūsmas operatores ar darba pieredzi
vai ar pamatzināšanām profesijā

PĀRDOD

Uzstāda
duškabīnes
un boilerus
T. 20626147

var būt ar
lauksaimniecības zemi.

www.durvistev.lv
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PIEMINEKĻI

L. Paegles 10, Jēkabpilī

KAPU LABIEKĀRTOŠANA

Kapu 2 , Jēkabpilī (pie jaunās kapličas)
29 26 9766
29 80 6821

e.zelenko@inbox.lv
www.zelenko.lv

+371 26389386, +371 26820629

info@vertigs.lv

Nākamais žurnāla numurs iznāks 10. oktobrī, tirāža 40 000 eks.
Žurnāls «Vērtīgs» ik mēnesi iznāk kopš 2013. gada aprīļa. Tiek izplatīts pa
visām pastkastēm / birojiem / veikaliem ‣ Zemgalē: Jēkabpilī, Salā, Zīlānos,
Brodos, Aizkrauklē, Koknesē, ‣ Vidzemē: Madonā, ‣ Latgalē: Līvānos, Preiļos.
Šajās vietās žurnāls ir pieejams veikalos:
Vecbebri, Irši, Bormaņi, Skrīveri, Krape, Lēdmane, Jumprava, Dzelmes, Madliena, Ķeipene, Meņģele, Taurupe,
Ērgļi, Sidrabciems, Sausnēja, Vietalva, Odziena, Pļaviņas, Antūži, Medņi, Varieši, Sece, Staburags, Sēlija, Sunākste,
Kūkas, Mežāres, Atašiene, Vīpe, Birži, Vidsala, Leimaņi, Mežgale, Zasa, Vandāni, Sudrabkalns, Dunava, Rubeņi,
Ancene, Asare, Gārsene, Aknīste, Druvas, Nereta, Sērene, Daudzeva, Jaunjelgava, Birzgale, Kurmene, Lielmēmele,
Ērberģe, Sproģi, Pilskalne, Lone, Sauka, Viesīte, Aiviekste, Jaunkalsnava, Bērzaune, Mārciena, Ļaudona, Saviena,
Mētriena, Lubāna, Barkava, Murmastiene, Ozoli, Cesvaine, Dzelzava, Gulbene, Jaunpiebalga, Lizums, Lejasciems,
Kalniena, Balvi, Tilža, Baltinava, Viļaka, Žīguri, Rugāji, Alūksne, Palsmane, Gaujiena, Ape, Korneti, Mālupe,
Mārkalne, Pededze, Vecpiebalga, Jersika, Rudzāti, Rožupe, Rēzekne

„VĒRTĪGS” – bezmaksas ikmēneša žurnāls. Iznāk reizi mēnesī, tirāža 40 000 eks.
Žurnālu „Vērtīgs” (reģ. nr. 000740190) izdod SIA „V-Print” (reģ. nr. 45403038571), Draudzības
aleja 24-11, Jēkabpils. Redaktors Raivis Pavlovičs. Redakcijas adrese: Nākotnes 2 (t/c „Aura,
2.stāvs), Jēkabpils. Tālr. 26820629. Iespiests „PG Mūkusala”, Mūkusalas 15a, Rīga, Latvija
Redakcija neatbild par reklāmu un sludinājumu saturu, par iesniegto rakstu saturu atbildīgs ir autors.
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Tālr. 25 225 050, 20 444 440

PIEKABJU NOMA
Tālr. 20 444 440

Mazozoli

Ķeipene
Lēdmane

Ērgļi

Madona

Laubere

Dzelmes

Meņģele
Skrīveri

Bērzaune

Jaunjelgava
Taurupe

Aizkraukle

Sece
Ērberģe
Kurmene

Ļaudona

Jaunkalsnava
Koknese

Staburags

Aiviekste

Varakļāni

Medņi
Varieši

Pļaviņas

Jēkabpils
Sēlija Sala
Zīlāni
Brodi

Daudzeva

Birži

Viesīte

Lone
Pilskalne
Nereta Sauka
Cīruļi

Zasa

Atašiene
Rudzāti

Līvāni

Dignāja

Aknīste

Rožupe

Preiļi

Jersika
Dunava

Rubeņi

Žurnāls tiek iznēsāts pa pastkastītēm
Žurnāls pieejams veikalos bez maksas

IZVĒLIES GUDRI,

kur ievietot savu sludinājumu vai uzņēmuma reklāmu!
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Tev patīk gatavot?
Iegūsti pieredzi pavāra
darbā!
Nāc strādāt par pavāru
pie lielākā darba devēja Latvijā!

Septembris 2017

Te ir
darbs!
darbs@maxima.lv

