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DziDra Nartiša,
teritoriālās plānošanas speciāliste: 

Svarīgākais darbs, kas jāveic 2010. gadā, 
ir novada attīstības programmas izstrāde. Tā-
pat kā katrs cilvēks plāno savu dzīvi – izvirza 
mērķus, meklē iespējas, piesaista resursus 
un īsteno iecerēto, tāpat katrai pašvaldībai 
jāplāno un jāveicina savas teritorijas attīstība. 
Aicinu novada iedzīvotājus, uzņēmējus, iestā-
des un nevalstiskās organizācijas iesaistīties 
attīstības programmas izstrādes procesā. 

Labiem nodomiem un darbiem bagātu jau-
no gadu, stipru veselību un saticību ģimenē!

Biruta VaiVoDe, galvenā grāmatvede:
Jaunais 2010. gads atnācis ar dažādām 

izmaiņām finanšu jomā!  Darbiniekiem novēlu 
Jaunajā gadā būt optimisma pārpilniem, lai 
gada beigās ar pārliecību varētu apgalvot, ka 
optimisms bija pamatots, domāt pozitīvi un 
meklēt risinājumus un iespējas, lai sasniegtu 
iecerēto. Visiem novada iedzīvotājiem novēlu 
ticību saviem spēkiem un veselībai! Kad to ie-
mantosim, viss mums būs.

Ina Gusāre,
bāriņtiesas priekšsēdētāja:

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes, 
ikvienam nes debesu gaišumu.
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām
domām, darbīgām dienām un
priecīgiem atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda godaprāts,
neatlaidīga griba saprasties,
paciest un palīdzēt…

aiVars VaNags, īpašuma pārvaldīšanas 
un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītājs:

Balts, dziļš, bet steidzīgiem soļiem pa ku-
penām brien 2010. gads. Lai tas līdzi sev nes 
stipru veselību, baltas un cerīgas domas, bal-
tus un atbildīgus darbus, saticību un pārticību 
katrā mājā un ģimenē.

austra Boluža, Ilze KalnIņa – 
lietvedības nodaļa:

Šai Jaunajā gadā ved mūs pretim kādam 
baltam klusumam, aiz kura kaut kas mīļš, sen 
aizmirsts un pazaudēts, kas mums atkal no 
jauna ir jāatrod...

Gaišumu un visu cerību piepildījumu Jau-
najā, 2010. gadā!

Ieva JātnIece,
sabiedrisko attiecību speciāliste:

Jaunu gadu uzsākot, gribēju atgādināt senu 
mūsu tautas dziesmu, visticamāk – lūgšanu:

„Dod, Dieviņi, kalnā kāpt
Ne no kalna lejiņā;
Dod, Dieviņi, otram dot
Ne no otra mīļi lūgt.” 
Novēlu ikvienam ieraudzīt savā tuvumā 

kādu, kuram mēs varam dot – labu vārdu, palī-
dzīgu roku, sirds siltumu un atbalstu. Un kādu 
kalnu, kura virsotne šogad sasniedzama.

guNta DimitrijeVa, projektu speciāliste:
Ikvienam no mums ir jāzina, ko vēlamies 

sasniegt un kā piepildīt savus sapņus. Lielāku 
un mazāku projektu veidošana un īstenošana 
ir viens no veidiem, kā piesaistīt papildus fi-
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Ir sācies jauns – 2010. gads, kad jaunizvei-
dotajiem novadiem jāplāno, jāfinansē un jāveic 
visas likumā „Par pašvaldībām” novadiem no-
teiktās funkcijas, jo rajonu pašvaldības admi-
nistrācijas, kuras vēl 2009. gada 2. pusgadā 
darbojās, savu darbību ir beigušas. Jēkabpils 
novada teritorijā neatradās neviena rajona pa-
domes iestāde un neviena līdz ar to arī netika 
pārņemta. Tas nozīmē, ka Jēkabpils novads 
pansionātu pakalpojumus pirks no Krustpils 
un Aknīstes novadiem, bērnu sociālo aprūpi 
no Salas novada, internātskolas un speciālās 
internātskolas izmantos Salas un Krustpils no-
vadā, mūzikas, mākslas, sporta skolas, daļēji 
interešu izglītības pakalpojumus pirks no Jē-
kabpils pilsētas. Ir vēl citi pakalpojumi, par ku-
riem Jēkabpils novadam jāslēdz līgumi ar citām 
pašvaldībām, kā galvenā bibliotēka (Jēkabpils 
pilsēta), būvvalde (Krustpils novads), u.c. 

Janvāra mēnesī tiks apstiprināts 2010. 
gada jaunais budžets, prognozes ir, ka tas 
varētu būt līdzvērtīgs 2009. gada budžeta 
izpildei + neliels pieaugums šo rajona pado-
mes funkciju izpildei, kurus izņemot izglītības 

un kultūras pārvaldi, visus uz līguma pamata 
mums būs jāapmaksā citiem novadiem. Tā, 
ka jaunā 2010. gada ziema solās būt grūta 
gan no finansiālā viedokļa, gan arī organiza-
toriski, jo dažas lietas tiek darītas pirmo reizi 
visa novada griezumā, daudzviet mainās arī 
kārtība. Visu šo reformu, dižķibeles u.c. fakto-
ru ietekmē budžetā no pašu ieņēmumiem ļoti 
maz līdzekļu varēs novirzīt attīstībai. 

Attīstības plāni mūsu novadam ir ļoti lieli 
un varbūt pat mazliet ambiciozi. Patreiz ir no-
slēgti līgumi un turpinās 13 projekti. Iesniegti 
dokumenti izvērtēšanai 8 projektiem. Dome ir 
jau akceptējusi 6 projektu izstrādes uzsākša-
nu, un no jauna vēl varētu 2010. gadā sākt dar-
bu pie 4 – 7 projektiem. Tā nu kopumā 2010. – 
2011. gadā novadam līdzekļu piesaistes darbs 
būtu 30 – 35 projektiem, kuru kopējais finanšu 
apjoms būs vairāk par 1,4 miljoniem latu. 

Uzskatu, ka jau šajā un nākošajā gadā 
pamatā būs sakārtota kultūras un sporta in-
frastruktūra, daudz izdarīts izglītības iestāžu 
sakārtošanā, labas iestrādes sociālās aprū-
pes jomā, iesākta ūdensapgādes pakalpoju-

2010. – iespēju un pārbaudījumu gads mu infrastruktūras sakārtošana. 
Diemžēl, ir vairākas sfēras, kur patreiz ir 

gan mazas iespējas, gan arī novada iedzī-
votāji nav informēti un sagatavoti šo līdzekļu 
piesaistē. Pirmkārt, tas jāsaka par dzīvojamo 
māju renovāciju-siltināšanu, jo jāveic milzīgs 
darbs, lai kaut pilotprojekta veidā parādītu, 
ka šai darbā jāiesaistās pašiem iedzīvotājiem. 
Otrkārt, ir ļoti mazas perspektīvas tuvākā lai-
kā uzlabot valsts ceļu stāvokli novadā, kā arī 
novada ceļu un ielu stāvokli. Trešā, varbūt 
pati galvenā novada problēma, attīstīt lauk-
saimniecības ražošanai citus, alternatīvus 
vidējās un mazās uzņēmējdarbības veidus, 
kuri radītu vai kaut vai noturētu esošo darba 
vietu skaitu novadā. Tādēļ mans Jaunā, 2010. 
gada, novēlējums mums visiem ir: katram 
pašam ticēt, ka mēs varam atrast izeju 
šķietami bezcerīgās situācijās, cerēt, ka 
novads atradīs risinājumu uzskaitītajām 
problēmām, novada iestādes un uzņēmēji 
pārvarēs šī gada grūtības, katrs novada ie-
dzīvotājs izrādīs interesi un iesaistīsies ko-
pējā darbā, nebaidīsies kaut mazliet riskēt 
un ticēt – es varu.  

Izpilddirektors J. Subatiņš

Novada administrācijas ceļa vārdi 2010. gadam nansējumu pašvaldības budžetam, lai sapņi 
kļūtu par īstenību. Jaunais gads novadā ir sā-
cies ražīgi; iesniegti seši projektu iesniegumi 
atklāta projektu iesniegumu konkursā pasā-
kumam “Pamatpakalpojumi ekonomikai un 
iedzīvotājiem”, uzsākta vairāku projektu īste-
nošana, tiek domāts par jaunām iecerēm. Šis 
radošais darbs ir darāms komandā un mūsu 
novadā ir daudz darbīgu cilvēku, kuri ne tikai 
domā, bet arī līdzdarbojas, lai veicinātu attīstī-
bu. Novēlu iedzīvotājiem būt optimistiem, do-
māt pozitīvi un nebaidīties no jauninājumiem. 

ritma ruBiNa,  sociālā dienesta vadītāja:
Jaunajā 2010. gadā būsim iecietīgi, sa-

protoši attiecībās ar līdzcilvēkiem, palīdzēsim 
viens otram, uzmundrināsim ar labu vārdu, 
smaidu, pozitīvu domu! 

Visiem novada iedzīvotājiem novēlu ne-
pazaudēt iegūto, atrast meklēto un piepildīt 
iecerēto.

iNese tumaNoVa, juriskonsulte:  
Aizejošajā gadā  ir daudz runāts, daudz 

lēmumu pieņemts, daudz strādāts. Un šogad 
būs tāpat. Vieni runās, citi lems, vēl citi pēc tiem 
strādās. Ja patiešām notiktu tā, ka, skursteņ-
slauķim pie pogas turoties domātais piepildās, 
ļoti gribētos, lai runātāji, lēmēji un pēc šiem lē-
mumiem strādājošie sadzirdētu cits citu.

aļona KorIņeva,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja:

Jaunajā gadā vēlētos visiem novēlēt:
Paveikt nepaveicamo
Saglabāt nesaglabājamo,
Par spīti ikdienišķībai – izplaucēt brīnumu dzīvē;
Par spīti grūtumam – laimīgiem būt!
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artIs auzāns:   
Šis ir ļoti sarežģīts 
jautājums, uz to 
labāku atbildi va-
rētu sniegt nova-
da deputāti, kas 
veidoja nominā-
cijas. Tomēr pats 
apzinos, ka man 
ir labi panākumi 
mācībās un sportā 
(volejbolā), pieda-
los valsts un starptautiska mēroga sacensībās. 

aIJa Kurme: Ir grūti 
vērtēt sevi, bet es uzskatu, 
ka esmu viena no jaunie-
šiem, kas vēlas kaut ko 
sasniegt un cīnās par to. Es 
studēju klātienē, strādāju, 
sportoju, piedalos dažādās 
aktivitātēs un cenšos sas-
niegt pēc iespējas labākus 
rezultātus visās jomās.

 
Indra mašInsKa:   

Kad uzzināju par ie-
lūgumu biju ļoti pār-
steigta un man nebija 
ne mazākās jausmas 
par ko un kāpēc. Tikai 
vēlāk, neilgi  pirms 18. 
novembra pasākuma 
uzzināju, ka man ir 
izteikta atzinība no-
minācijā „Jaunietis”. 
Vienīgā ideja ko varēju 
iedomāties,  kāpēc man tā ir piešķirta, ir tikai 
tāpēc, ka mācos un cenšos aktīvi darboties 
kultūras dzīvē.

Kuras īpašības Tu  sevī vērtē visaugstāk?

Una Kukle:  Esmu godīga, patiesa, at-
klāta, mērķtiecīga, sabiedriska, ar augstām 
prasībām pret sevi un dzīvi, varbūt šī nav tā 
pozitīvākā īpašība, bet jebkurā gadījumā tā 
man palīdzējusi daudz sasniegt! Cenšos uz 
visu skatīties no gaišākās puses! 

Madara Jakubovska: Grūti novērtēt pa-
šai sevi. Domāju, ka esmu izpalīdzīga, labsir-
dīga, ar sapratni piedalos sabiedriskos pasā-
kumos.

Armands Jurķis: Es sevī visaugstāk vēr-
tēju godīgumu un atklātību.

Artis Auzāns: Sevī es visaugstāk vērtēju ne-
atlaidību un tiekšanos pēc kāda noteikta mērķa, 
kas pašlaik man ir mācības un attīstība sportā. 

Aija Kurme: Grūti ir vērtēt sevi, bet augstu 
es vērtēju: godīgumu, izturību, cīņas sparu.  

Indra Mašinska: Katra mana īpašība ir no 
svara, jo es sastāvu no visām tām īpašībām, 
kas man ļauj būt tādai, kāda es esmu un sas-
niegt to, ko esmu sasniegusi. Ja kādas īpašī-
bas nebūtu, tad tā nebūtu es.

Un kuras īpašības – citos cilvēkos? 

Una Kukle: Patiesīgums, godīgums un 
atklātība. Svarīgi, lai cilvēks ir tāds kāds ir, 

2009. gada 18. novembrī Jēkabpils 
novada pašvaldība piešķīra Goda rakstu 
un  Atzinības rakstus sešiem jauniešiem. 
Uzsākot jaunu gadu, publicējam mūsu no-
vada nākotnes – aktīvu, domājošu jauniešu 
intervijas. Viedokļi ir dažādi, gluži tāpat kā 
šo jauniešu personības – iepazīsimies!

Kā Tu domā, kādēļ šim apbalvojumam 
izvirzīja Tevi?

una KuKle:
Atzīšos, ka biju 

ļoti patīkami pār-
steigta, kad uzzi-
nāju par piešķirto 
titulu. Pirmais jau-
tājums, kas atska-
nēja no manas mu-
tes bija –  ko gan es 
tādu izdarīju! Bet, 
ja tā godīgi, jutos 
novērtēta un ārkār-
tīgi sajūsmināta!  

madara JaKuBovsKa: 
No mūsu pagas-

ta novada konkursam 
nominācijā „skolnieks” 
tiku izvirzīta es un 3. 
vidusskolas skolniece, 
sportiste Ilze Tauriņa. 
Ilze apbalvojumu sa-
ņēma svētku svinībās 
pagastā, bet manu 
kandidatūru izvirzī-
ja tālāk uz novadu. 
Kāpēc? Domāju, ka 
mācoties pamatskolā 
es aktīvi piedalījos visos skolas pasākumos 
gan pašdarbībā, gan olimpiādēs, gan spor-
tā. Pateicība man jāizsaka audzinātājai Valdai 
Bērziņai, mūzikas skolotājai Ivetai Bērziņai un 
sporta skolotājai Tatjanai Donānei. Liela pa-
teicība skolotājai Ausmai Bērziņai un manam 
vectēvam Arnoldam Jakubovskim, kuri mani 
iesaistīja rakstnieka Jāņa Akuratera dzīves iz-
pētē. Esmu uzņēmusi videofilmu par atrastās 
rakstnieka brāļa Pētera kapuvietas un krusta 
iesvētīšanu. Par godu rakstnieka darba „Kal-
pa zēna vasara” simtgadei uzrakstīju eseju, 
kura visas Latvijas apjomā tika novērtēta ar 
2. vietu. Ar fotogrāfijām fotokonkursos esmu 
popularizējusi sava pagasta slavu.

armands JurķIs:
Es domāju tāpēc, 

ka man ir labas sek-
mes mācībās, esmu 
aktīvs un cenšos 
piedalīties dažādās 
aktivitātēs.

 

Jaunā gadā –
jaunatnes balsis

nevis cenšas izlikties par kādu citu. Tas tikai 
mūs samaitā.

Madara Jakubovska: To pašu augsti vēr-
tēju arī citos cilvēkos. Mums Ābeļos bija labs 
klases kolektīvs ar sapratni kopā darbojāmies 
– Lāsma Kasparoviča, Māra Bērziņa, Marta 
Soma, Laura Zariņa un es. Protams, neatpa-
lika arī pārējie klasesbiedri. Man ir izdevies ar 
klases audzinātāju arī ģimnāzijā, jo skolotāja 
Aīda Koļesinska ir sirsnīga, pretimnākoša, 
saprot jauniešu vēlmes, esam jau sarīkojuši 
vairākus pasākumus kopā, lasījām dzērvenes 
purvos un braucām ekskursijās.

Armands Jurķis: Citos cilvēkos visaugs-
tāk es vērtēju vienkāršību.

Artis Auzāns: Cilvēkam ir svarīgi būt sa-
skaņā ar apkārtējiem, veidot attiecības ar la-
biem cilvēkiem, tad arī veiksies visās pārējās 
dzīves jomās.

Aija Kurme: Godīgums, mērķtiecību.

Indra Mašinska: Citos cilvēkos visaugstāk 
vērtēju cilvēciskumu un labu humora izjūtu.

Kur Tu šobrīd mācies? Ar ko nodarbo-
jies ārpus mācībām?

 
Una Kukle:  Šobrīd mācos Zasas vidusskolas 
12. klasē. Ārpustudu darbība – tautu dejas, 
šobrīd aktīvi mēģinām žetonu vakara lugu, un 
šādi tādi pasākumiņi, kuros mani palūdz no-
skaitīt kādu dzejoli, par ko arī esmu ļoti priecīga!  

Madara Jakubovska: Mācos Jēkabpils 
Valsts ģimnāzijas 10. klasē. Sākumā mazliet 
grūtības sagādāja prasības mācību darbā, bet 
tagad jau viss ir kārtībā. Esmu iesaistījusies 
JVĢ jauktajā korī „Ritums”.

Armands Jurķis: Es mācos Rube-
nes pamatskolā 9. klasē.  Ārpus mācībām 
es nodarbojos ar sportu, tagad ziemā es 
spēleju hokeju, ja man būtu iespējas, tad 
noteikti ar to nodarbotos profesionalāk.
Vēl es piedalos jaunsargu nometnēs un 
sacensībās, bet arī uz tām visām nav iespē-
jams tikt, bet cenšos tikt arī uz tām.

 
 Artis Auzāns: Šobrīd mācos Daugavpils 
Valsts ģimnāzijā, bet ārpus mācībam arī Dau-
gavpils Volejbola skolā.

Aija Kurme: Šobrīd es mācos Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē Ekonomikas 
fakultātē, 4. kursā. Tā, kā es mācos 4. kursā, 
otrajā semestrī man ir jāiziet prakse, no janvā-
ra līdz aprīlim praksi es iziešu ārpus Latvijas, 
izmantojot Erasmus programmas sniegtās ie-
spējas studēt un praktizēties ārzemēs.

Jau no pirmā  kursa beigām, paralēli mā-
cībām es arī  strādāju, reizēm ir diezgan grūti, 
bet, ja vēlas ko sasniegt, tad viss ir iespējams 
un paveicams. Cenšos atrast laiku arī sporta 
aktivitātēm un sabiedriskajām aktivitātēm.

Es uzskatu, jo vairāk ir darbu, kas ir jāpa-
veic, jo vairāk arī  var izdarīt.

  
Indra Mašinska: Pašlaik mācos Latvija 

Universitātes Ekonomikas un Vadības fakultā-
tē 3. kursā vadības zinības, tirgvedību. Ārpus 
mācībām spēlēju amatierteātrī „Dignāja” un 
dejoju vidējās paaudzes tautisko deju kolek-
tīvā „Sadancis”.
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Kādi it Tavi nākotnes plāni? Vai savu pie-
auguša cilvēka dzīvi saisti ar dzimto pagas-
tu? Kādu pilsētu Latvijā? Varbūt ārvalstīs? 
Un kas nosaka Tavu izvēli?

 
Una Kukle:  Godīgi sakot,  par nākotnes plā-
niem šobrīd ir ļoti grūti spriest. No sirds ceru, 
ka man tiks dota iespēja dzīvot un studēt te-
pat, dzimtenē. Jo Latvija ir manas mājas un 
aizbraukt no mājām ir grūti, jebkurā vecumā!

Madara Jakubovska: Sāku mācīties JVĢ 
tāpēc, lai labāk varētu sagatavoties mācībām 
augstskolā. Ceru, ka pēc 3 gadiem finansiālā 
sistēma Latvijā būs nostabilizējusies un varē-
šu mācīties tādu specialitāti, kura vajadzīga 
dzimtenei. Latvijā ir daudzas skaistas pilsētas 
un arī lauku dzīve man nav sveša. Savus nā-
kotnes plānus, kaut gan tie pagaidām vēl ir 
plāni, es par agru nevēlos izpaust. Ja valstī 
stāvoklis neuzlabosies, padomāšu par studi-
jām ārvalstīs.

Armands Jurķis: Pagaidām es iegūšu pa-
matizglītību šeit Rubeņos un tad došos mācī-
ties uz Jēkabpili. Tātad mana tuvākā nākotne 
ir saistīta ar mūsu novadu. Ja nekas nemainī-
sies mūsu valstī, tad noteikti arī es došos uz 
ārzemēm, jo Latvijai dižu nākotni es neredzu, 
bet es ceru ka tuvākajā laikā kaut kas šeit mai-
nīsies un mums nevajadzēs pamest šo valsti.

Artis Auzāns: Mani nākotnes plāni sais-
tās ar macību turpināšanu kādā no pašmāju 
universitātēm, visticamāk RTU. Par tālāko 
dzīvi ir grūti spriest, jo valstī ir ļoti sarežģita 
situācija, kas traucē veidot nākotnes plānus. 

Aija Kurme: Diemžēl patreizējās ekono-
miskās situācijas apstākļos ir diez gan grūti pa-
teikt, ko darīt tālāk. Vēl pirms pusotra gada es 
biju 100 % pārliecināta, ka es noteikti dzīvošu 
un strādāšu Latvijā. Manas domas ir nedaudz 
mainījušās pēc Dānijā pavadītā mācību gada, 
kā apmaiņas studentam, šī gada laikā daudz-
ējādā veidā ir paplašinājies mans redzesloks, 
pieredze. Šogad man ir jābeidz bakalaura stu-
dijas un jādomā, kur un ko darīt tālāk, man ir 
doma studēt ārpus Latvijas. Es vēlos dzīvot un 
strādāt Latvijā, jo tā ir mana valsts, ja visi iz-
brauks, tad kas veidos nākotni mūsu valsti?

  
Indra Mašinska: Mani nākotnes plāni ir iz-

veidot sev stabilus dzīves apstākļus – gan pro-
fesionālajā jomā, gan ģimenes sfērā. Ar dzimto 
pagastu savu nākotni īpaši nesaistu, jo tur nav 
iespējas sevi realizēt profesionālā jomā, bet ar 
Jēkabpili gan, jo šeit atrodas mana ģimene un 
Jēkabpils ir pilsēta, kas veiksmīgi attīstās un 
rada iespējas attīstīties arī jauniešiem.

Ko Tu vērtē visaugstāk savā dzīvesvietā?

Una Kukle: Augsto attīstību kultūras 
jomā, skaisti sakopto Rubeņu centru un ma-
nuprāt Rubeņu dvēseli – parku!

Madara Jakubovska: Mūsu pagastu labi 
ietekmē likteņupe Daugava apmērām 20 km 
garumā. Esmu divreiz braukusi ar plostu pa 
mūsu pagasta Daugavas krācēm, vērojusi 
dabas un vēstures pieminekļus Daugavas 
krastos. Arī mana pirmā skola atrodas Dau-
gavas krastā. Ir uzsākta plašas sporta zāles 
celtniecība pie skolas un tiks celts arī sporta 

laukums. Lai izdodas novada un pagasta va-
dībai darbus pabeigt!

Armands Jurķis: Vienīgais ko šeit var 
vērtēt, tas ir klusums.

Artis Auzāns: Savā dzīves vietā visaugs-
tāk es vērtēju savu skolu. Tā ir vieta, kur es ap-
guvu visas savas pamatzināšanas, kas palīdz 
arī tagad, mācoties DVģ. Skolā ir patīkama 
atmosfēra un lieliski skolotāji, kas veicina labu 
audzēkņu izaugsmi.

Aija Kurme: Es visaugstāk vērtēju cilvē-
kus, kuri domā  un dara, nevis tikai sūdzas par 
to, ka ne kā nav.  Es esmu no Rubenes pagas-
ta, es lepojos ar mūsu skaisto lielo parku, kul-
tūras namu, to, ka cilvēki domā par to, ko un 
kā varētu uzlabot, lai attīstītu mūsu novadu. 
Es biju ļoti patīkami pārsteigta 19. decembrī 
kopā ar ģimeni, apmeklējot brāļu Riču sniegto 
koncertu Rubenes pagastā redzēju, ka visa 
lielā kultūras nama zāle ir pilna ar cilvēkiem. 

Indra Mašinska: Savā dzīvesvietā, kas ir 
Dignājas pagasts, visaugstāk vērtēju spītību 
ar kādu pilnveido un attīsta pagasta skolu un 
rūpējas par vietējiem iedzīvotājiem pat šajos 
visiem grūtajos laikos.

Un kā visvairāk pietrūkst?

Una Kukle: Es domāju, varētu būt ne-
daudz lielāka atsaucība no jauniešu puses! 

 Madara Jakubovska:  Negatīvi pagastu 
ietekmē pilsētas tuvums. Vieglāk apmeklēt 
kultūras apmeklējumus pilsētā, nekā pašiem 
darboties vietējos kolektīvos. Kamēr mācās 
Ābeļu pamatskolā, tikmēr bērni dzied, dejo, 
sporto, ir sabiedriski aktīvi, pēc skolas beig-
šanas tas viss kaut kur pazūd. Pagastā nav 
ražotņu, kur jaunieši varētu strādāt, tāpēc tie 
aizplūst no pagasta teritorijas.

Armands Jurķis: Pietrūkst tā, ka šeit ne-
var sevi pilnveidot, vienkārši nav kur to darīt 
un ar ko to darīt!

Artis Auzāns: Dunavā ir palicis ļoti maz 
jauniešu. Visi studē, mācās un uz mājām at-
griežas diezgan reti.

Aija Kurme: Es vēlētos, lai būtu vairāk ak-
tivitāšu, pasākumu un tā , lai cilvēki tos apmek-
lētu, lai būtu viņiem iespēja aiziet uz šiem pasā-
kumiem un atpūsties.  Man pietrūkst, kur aiziet 
kopā ar ģimeni vai draugiem parunāt, atpūsties.  

Indra Mašinska: Visvairāk pietrūkst ie-
spējas atgriezties un strādāt savā pagastā.

Kas, Tavuprāt, būtu uzlabojams, lai jau-
nieši mūsu novadā justos labi un vēlētos 
šeit dzīvot un strādāt? (uz šo jautājumu var 
atbildēt gan gluži reāli, gan arī pasapņot!)

Una Kukle:  Es domāju,  pilnīgi noteikti 
jābūt kaut kam tādam, kas jauniešus aiz-
rautu, saistītu un vilinātu šeit atgriezties. No 
sava personīgā skatu punkta varu teikt, ka 
ļoti šaubos vai tuvākajā nākotnē atgriezīšos 
Rubeņos, jo diemžēl pagaidām lauku reģio-
nos neredzu nekādas perspektīvas iespējas. 

Madara Jakubovska:   Reāli kaut ko fanta-
zēt ir grūti, jo viss atkarājas no valstiski dotajiem 
līdzekļiem, tāpēc pasapņošu. Ceru, ka piecu 

gadu laikā novadā radīsies uzņēmīgi cilvēki ar 
gudru prātu un veidos ražotnes, kurās varētu 
strādāt kupls vietējo iedzīvotāju skaits. Mūsu 
novadā ir daudz mežu, jāveido mežistrādes uz-
ņēmumi, kuros ražotu mākslinieciski veidotus 
priekšmetus. Pie Ābeļiem un pie Līvāniem jau 
pār Daugavu ir uzcelti moderni tilti, kuru apkop-
šanā un apsardzē varētu strādāt vietējie cilvēki. 
Ar drosmi Daugavas krastos jāveido tūrisma at-
pūtas mītnes, tādas varētu izveidot arī gar Zie-
meļsusēju un pie ezeriem citās novada vietās. Ir 
panākts, ka valsts atmaksā katrā pagastā divus 
ansambļus, kori, dramatisko teātri, deju kolek-
tīvus un sporta pulciņus, ir veidojušies daudzi 
mākslinieciskie floristikas, rokdarbu, glezniecī-
bas un citi pulciņi. Dignājas un Kaupres pilskal-
nos paceļas senlatviešu pilis, izveidota pieeja pie 
nacionālo partizāņu pēdējās cīņu vietas netālu 
no Smoļiem. Tāpat tūristiem ļoti interesētu pieeja 
un apskate 1. pasaules kara vācu nocietināju-
miem netālu no Leimaņiem. Katrā pagastā strā-
dātu enerģiski vadītāji, lai ieinteresētu jauniešus 
palikt dzimtajā pusē.

Armands Jurķis: Pirmkārt, vajag normāli 
atalgotu darbu, lai varētu kaut ko sākt darīt un 
dzīvot šeit, bet neviens jau nedomā šeit neko 
uzlabot, un, ja arī padomā, tad līdz darbiem tas 
nekad nenonāk! Tāpēc jau nav ko te lieki sapņot! 

Artis Auzāns: Novadam būtu daudz vai-
rāk jādomā par dažāda veida sporta aktivitā-
tēm, jo tieši šī joma jauniešus piesaista visvai-
rāk. Runājot reāli, būtu jāattīsta sporta zāles 
un to inventārs, kas daudzviet jau ir novecojis. 

Aija Kurme: Lai jaunieši nedotos prom no 
mūsu novada un lai atgrieztos atpakaļ mūsu 
novadā pēc izglītības un pieredzes iegūšanas 
ir vajadzīgas darba vietas, tad arī viss pārējais 
attīstīsies. Cilvēkiem ir jāsāk domāt kaut ko 
pašiem ražot, nevis pelnīt tikai pērkot lētāk un 
pārdodot dārgāk. 

Indra Mašinska: Manuprāt, jaunieši šeit 
jūtas labi un labprāt dzīvotu, bet mūsu novadā 
trūkst darba vietu, kas ir izšķirošais. Novada 
pārvaldei un novada iedzīvotājiem kopīgiem 
spēkiem jāmēģina domāt un veidot jaunas 
darbavietas un tas ne tikai piesaistītu jaunie-
šus, bet ļautu novadam attīstīties citās jomās.

Ko Tu vēl vēlētos pateikt – gan citiem 
jauniešiem, gan pieaugušajiem?

Una Kukle:  Ticēsim laimīgai nākotnei, 
tad tā par tādu kļūs.

Madara Jakubovska: Novēlu visiem laimī-
gu un sekmēm bagātu Jauno gadu. Jaunajai 
izglītības komisijai piegriezt vērību novada skolē-
nu mācību olimpiādēm un sporta sacensībām!

Armands Jurķis: Es novēlu jums būt ak-
tīviem un cīnīties par savām interesēm un ne-
nokariet degunu!

Artis Auzāns: Vēlos novēlēt visiem labu 
veselību un panākumiem bagātu jauno gadu.

Aija Kurme: Nedrīkst tikai teikt, ka nekas 
nenotiek, mums nekā  nav, es jau neko ne-
varu... ir jādara, jācenšas tad arī  būs, vajag 
uzdrīkstēties un nedrīkst padoties pēc pirma-
jām neveiksmēm. Ja vēlas kaut ko sasniegt, 
tad arī ir jāiegulda pūles, lai to sasniegtu.   

Indra Mašinska: Es vēlētos visiem Jau-
najā gada novelēt izturību un uz visu raudzī-
ties no gaišās puses, izmēģināt visu jauno ko 
dzīve mums sniedz un nenobīties.
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Savu darbību uzsākusi 
Jēkabpils novada
Dzimtsarakstu nodaļa

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likumu, Jēkabpils nova-
da domes 15.10.2009. sēdes lēmumu Nr. 32 
„Par Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas 
izveidošanu”, ar 31.12.2009. savu darbību iz-
beidza Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Lei-
maņu, Rubenes un Zasas pagastu Dzimtsa-
rakstu nodaļas. Liels paldies jāsaka pagastu 
Dzimtsarakstu nodaļu vadītājām Ritai Ušackai, 
Inārai Ruļukai, Marutai Cankalei, Rutai Grem-
zei, Irēnai Kūliņai un Ievai Valterei par apzinīgu 
ieguldīto darbu pagastu Dzimtsarakstu noda-
ļu darbībā un sakārtoto dokumentāciju, jo tas 
palīdzēs un atvieglos turpmāko Jēkabpils no-
vada Dzimtsarakstu nodaļas darbu. 

Turpmāk iedzīvotājiem dzimšanas, lau-
lības, miršanas, vārda, uzvārda un tautības 
maiņas reģistrācija būs jāveic Jēkabpils no-
vada Dzimtsarakstu nodaļā, Rīgas ielā 150a, 
Jēkabpilī, 1. stāvā. 

Pieņemšanas laiki: katru darba dienu 
no plkst. 9:00 līdz plkst. 12:00, telefona Nr. 
27829666.

Jēkabpils novada 
pašvaldībā uzsākta 
Sorosa fonda Latvija 
finansētā projekta 
īstenošana  

Jēkabpils novada pašvaldības Dunavas 
pagasta pārvalde 2010. gada janvārī uzsāk 
projektu “Dunavas pamatskolas pārveide par 
daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un soci-
ālā atbalsta centru”, kuru finansiāli atbalsta 
Sorosa fonds Latvija iniciatīvas “ Pārmaiņu ie-
spēja skolām” ietvaros. Kopējais finansējums 
ir 24.524 EUR, no tiem Sorosa fonda Latvija 
piešķirtais finansējums 23.568 EUR.

Projekta mērķis ir pārveidot Dunavas 
skolu par daudzfunkcionālu sabiedrisku cen-
tru, kas veicinās bērnu un jauniešu savstar-
pējo integrāciju, sniegs atbalstu ģimenēm, 
kā arī apmācīs vietējās sabiedrības locekļus 
savstarpējai sadarbībai un komunikācijai 
problēmu risināšanā un kopīgu mērķu sa-
sniegšanā. 

Projekta mērķauditorija ir vietējās sabied-
rības grupas: vecāki, skolotāji, bērni un jau-
nieši, pašvaldības iestāžu, sociālie darbinieki, 
nevalstisko organizāciju pārstāvji. 

Projekta īstenošanas laikā Dunavas 
pamatskolā plānots izveidot un aprīkot Sa-
biedrisko resursu centru, kas sniegs atbalstu 
iedzīvotājiem. Galvenās aktivitātes projekta 

ieviešanā saistās ar dažādu mācību orga-
nizēšanu, kuru laikā paredzēti 2 semināri 
sadarbības tīkla veidošanai, 4 semināri un 
2 radošās darbnīcas ģimenēm ar pirmssko-
las vecuma bērniem un 2 semināri atbalsta 
sniegšanai bērniem ar mācīšanās grūtībām 
un sociālā riska bērniem. Tiks organizēta 
10 dienu vasaras akadēmija 20 bērniem un 
jauniešiem no sociālā riska grupām. Projekta 
ietvaros paredzēts 36 stundu programmas 
apjomā apmācīt 20 interesentus projektu 
veidošanā, kā arī 40 stundu apjomā iecerēta 
praktiska apmācība mājokļa iekārtošanā un 
mājsaimniecībā. Kultūras pieejamības veici-
nāšanai plānots seminārs un 5 kultūras pasā-
kumi. Kopā projekta laikā plānots apmācīt 60 
Dunavas pagasta iedzīvotājus, tā īstenošana 
ilgs līdz 2010. gada 30. novembrim. Projek-
ta personāls: projekta vadītāja Astra Liopa, 
grāmatvede Rita Baltaruņķe, centra vadītājs 
Sandis Ruļuks, direktore - konsultante Gunta 
Dimitrijeva. 

Aicinām Dunavas pagasta iedzīvotājus 
būt aktīviem un sekot informācijai par projek-
ta ieviešanu. Pirmā sanāksme projekta per-
sonālam notiek 13. janvārī Dunavas pagasta 
pārvaldē. Apmācības iedzīvotājiem plānots 
uzsākt 29. janvārī, detalizēta informācija pie 
personāla vai telefoniski 26001672 un pašval-
dības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv.

Informāciju sagatavoja
G. Dimitrijeva un A. LiopaLaukSaimniekiem un uzņēmēJiem

Ir sācies jauns gads, un kā astrologi teic, ka 
2010. gads ir atnācis baltā tīģera zīmē, kas sola 
veiksmi dažādās dzīves jomās. Ļoti cerēsim, 
ka arī mums visiem šis gads būs veiksmīgāks 
nekā iepriekšējais, un piepildīsies  mūsu kvēlā-
kās vēlēšanās, darbi veiksies un saimniecībās 
viss ies uz augšu, kā arī paši būsim aktīvi un 
izmantosim visas iespējas – apmeklēsim semi-
nārus, mācības, piedalīsimies projektos.

LAD projekti:
Lauksaimniecībā neizmantojamās 
zemes pirmreizējā apmežošana
Trešās kārtas projektu iesniegumu pie-

ņemšana notiek no 2009. gada 14. decem-
bra līdz  8. februārim 2010. g. (šīs  kārtas 
pieejamais publiskais finansējums – Ls 
5 000 000).  Pasākuma mērķis ir veicināt meža 
ieaudzēšanu lauksaimniecībā neizmantojamā 
zemē, palielinot zemes efektīvāku izmantoša-
nu, saglabājot bioloģisko daudzveidību un 
izmantojot lauku ainavas rekreācijas un es-
tētiskās īpašības. Pasākuma ietvaros atbalsta 
šādas aktivitātes: mežaudzes ieaudzēšana 
lauksaimniecībā neizmantojamā zemē, dabis-
ki ieaugušo mežaudžu kopšana un papildinā-
šana lauksaimniecībā neizmantojamā zemē.  
Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana.                                                                                                   
Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņem-
šana notiek no 2010. gada 4. janvāra līdz 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicētajam 
paziņojumam par kārtas noslēgumu. (Trešās 
kārtas pieejamais publiskais finansējums – 
Ls 8 000 000). Pasākuma mērķis ir palielināt 
meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgt-
spējīgu tā apsaimniekošanu. Atbalstu meža 
īpašnieki saņems no Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai. Tiek atbalstīta 
jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežaudžu 
nomaiņa, kā arī  jaunu instrumentu un aprīko-
juma, kas paredzēts jaunaudžu kopšanai un 
mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai, iegāde.

ZINĀŠANAI:
 
Janvārī un februārī  pagastos notiks 

ieņēmumu dienesta rīkoti semināri par 
gada ienākumu deklarāciju aizpildīšanu 
un izmaiņām likumdošanā. Lūdzu ap-
meklējiet seminārus, jo izmaiņu ir daudz.

Semināri pagastos:

26. janvāris:
Dunava, – seminārs notiks
Dunavas skolā plkst. 1000

Dignāja – seminārs notiks
pagasta pārvaldē plkst. 13 00

29. janvāris:
Kalna pagasts, Leimaņu pagasts – 

seminārs notiks
Leimaņu kultūras namā plkst. 1000

2. februāris:
Ābeļu pagasts, seminārs notiks – 
Ābeļu pagasta pārvaldē plkst. 1100

5. februāris: Zasa – seminārs notiks 
pagasta pārvaldē plkst. 1000

9. februāris:
Rubenes pag. – seminārs notiks 

Rubenes kultūras namā plkst.1000

Lauku attīstības speciāliste 
Intra Kurme,

 tel. 26547033, 26155829

ZAĻĀS RAŽOŠANAS
ATTĪSTĪBAS CEĻŠ 

SIA IECAVNIEKS, uzņēmums ar 10 gadu 
pieredzi rapša, linu u.c. kultūru audzēšanā, augu 
eļļas un citu bioloģisko produktu ražošanā, rīko                                                                                           
SEMINĀRUS LAUKSAIMNIEKIEM – GRAUDU 
AUDZĒTĀJIEM  par tēmu  EĻĻAS LINU AU-
DZĒŠANA LATVIJĀ – IESPĒJA RADĪT PIEVIE-
NOTO VĒRTĪBU UN CELT KONKURĒTSPĒJU. 

Semināra tematiskais plāns:                                                                   
Ievads. Situācijas raksturojums eļļas linu 

audzēšanā Latvijā pēdējos 10 gados.                                         
1. Ekonomiskais pamatojums eļļas linu 

audzēšanai, balstoties uz SIA Iecavnieks linu 
nozares ekonomiskajiem rādītājiem.                                                                                                                       

2. SIA Iecavnieks pieredze eļļas linu 
audzēšanā, novākšanā un realizācijā:                                                          
- augsnes izvēle un apstrāde;  optimālie sējas 
termiņi;  sēklu izvēle;  linu mēslošanas program-
ma, AAL pielietojums un normas;  linu novākša-
na, transportēšana, pirmapstrāde, glabāšana.                                       

3. Perspektīvās eļļas linu šķirnes:  vasa-
ras lini;  ziemas lini.                                                                               

4. SIA Iecavnieks piedāvātie sadarbības 
līgumi eļļas linu audzēšanā un realizācijā 
2010. gadā, un linu cenas noteikšana.                                                                                                                                    

Semināra norises laiks –  2010. gada 
janvāris, februāris. Seminārus var rīkot SIA Ie-
cavnieks ražotnē Iecavas novadā vai novadu 
centros, tuvāk potenciālajiem eļļas linu audzē-
tājiem. Ražotnē būs iespēja iepazīties ar SIA 
Iecavnieks graudu pirmapstrādi, glabāšanu, 
eļļas ražotni, apskatīt ziemas linu sējumus.                                                                                                                                       

Interesentus lūdzam pieteikties pie 
projekta vadītājas Anitas Vismanes,vai 
kontaktpersonas Jolantas Jēkabsones  
tālr.: 63921980, 29494568, e-pasts: jolanta@
iecavnieks.lv
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Jaunākā informācija no ViD 
par nodokļu izmaiņām

Par grozījumiem likumā  “Par nodok-
ļiem un nodevām” attiecībā  uz pavadzī-
mēm ar VID piešķirtu numuru: VID informē, 
ka uz 2009. gada 31. decembri atlikumā eso-
šo pavadzīmju numuru inventarizācija un ne 
vēlāk kā līdz 2010. gada 15. janvārim jāie-
sniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskats 
par pavadzīmju numuru izlietojumu. Neizlie-
totos pavadzīmju numurus anulē. Tādējādi 
nodokļu maksātājiem ir jāveic pavadzīmju 
numuru inventarizācija un pavadzīmju nu-
muri, kas nav izlietoti darījumu noformēšanā 
(t.i., atlikumā esoši), jāanulē un 2009. gada IV 
ceturkšņa pārskatā par pavadzīmju numuru 
izlietojumu jānorāda kā anulēti.

Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 
21. oktobra noteikumos Nr. 585 „Grāmat-
vedības kārtošana un organizācija”:

1. Ministru kabineta 2003. gada 21. ok-
tobra noteikumi Nr. 585 „Grāmatvedības 
kārtošana un organizācija” ir papildināti ar 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4 un 7.5 punktu:

1.1. noteikumu 7.1 un 7.2 punktā paskaid-
rots, kāda informācija jānorāda attaisnojuma 
dokumenta rekvizītos – saimnieciskā darīju-
ma apraksts un pamatojums, saimnieciskā 
darījuma mērītāji.

1.2. noteikumu 7.3 punktā noteikts, ka, 
noformējot attaisnojuma dokumentu par da-
rījumiem vai darbībām ar akcīzes precēm, 
papildus jāievēro arī akcīzes preču apriti regla-
mentējošajos normatīvajos aktos noteiktais.

1.3. noteikumu 7.4 punktā noteikts, ka at-
taisnojuma dokumentu var izmantot par pievie-
notās vērtības nodokļa rēķinu, ja ievēro likumā 
“Par pievienotās vērtības nodokli” pievienotās 
vērtības nodokļa rēķinam noteiktās prasības.

1.4. noteikumu 7.5 punktā ir noteikts, ka 
lauksaimniecības produkcijas ražotāji par pre-
ču izsniegšanu citai uzņēmuma pastāvīgajai 
darbības vietai (struktūrvienībai) vai vietai, kur 
saskaņā ar uzņēmuma vadītāja noteikto kār-
tību notiek preču glabāšana un uzskaite, vai 
citai materiāli atbildīgajai personai uzņēmumā 
attaisnojuma dokumentu nenoformē.

Tādējādi lauksaimniecības produkcijas 
ražotāji preču izsniegšanas darījumus uz-
ņēmuma iekšienē (piemēram, par ražoša-
nas līdzekļu  pārvietošanu no uzņēmuma 
uz lauku) drīkst veikt, nenoformējot attais-
nojuma dokumentus.

Ministru kabineta 2003. gada 21. oktob-
ra noteikumi Nr. 585 ir papildināti ar jaunu 
I1 nodaļu “Speciālās prasības attaisnojuma 
dokumentu noformēšanā un grāmatvedī-
bas reģistru kārtošanā darījumos ar pre-
cēm”, kurā ir noteikts šāds regulējums:

2.1. papildinot noteikumus ar 35.1 pun-
ktu, noteikts, ka attaisnojuma dokumentu 
par preču piegādi (pārdošanu) un par preču 
izsniegšanu noformē darījuma vai darbības 
veikšanas dienā pirms:

- preču piegādes (pārdošanas),
- preču izsniegšanas citam uzņēmumam,
- preču izsniegšanas citai uzņēmuma pa-

stāvīgajai darbības vietai (struktūrvienībai),
- preču izsniegšanas uz vietu, kur saska-

ņā ar uzņēmuma vadītāja noteikto kārtību tiek 

veikta preču glabāšana un uzskaite,
- preču izsniegšanas citai materiāli atbil-

dīgajai personai uzņēmumā.
Attaisnojuma dokumentu izraksta 30 die-

nu laikā, ja preču saņēmējs līdz attaisnojuma 
dokumenta saņemšanai neveic preču tālāku 
piegādi (pārdošanu) vai neuzsāk to izmanto-
šanu ražošanas, preču pārstrādes procesā 
vai pakalpojuma sniegšanā.

Grozījumi likumā
„Par akcīzes nodokli”

Grozījumi likuma 18. panta piektās daļas 
2. punktā nosaka, ka, sākot ar 2010. gada 1. 
janvāri, veicot nodokļa atmaksu lauksaim-
niecības produkcijas ražotājam, pirmajā pus-
gadā rēķina ne vairāk kā 50 litrus dīzeļdeg-
vielas par katru lauksaimniecībā izmantoto 
zemes hektāru. 

Par neapliekamā  minimuma un atvieg-
lojuma par apgādājamo personu apmēru 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināša-
nai 2010. gadā

2010. gadā  ir spēkā Ministru kabineta 
2009. gada 14. jūnija noteikumi Nr. 531 „No-
teikumi par mēneša neapliekamā minimuma 
un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa aprēķināšanai” to sākot-
nējā redakcijā, kuri nosaka, ka 2010. gadā:

vienas personas mēneša neapliekamā 
minimuma apmērs ir 35 lati;

maksātājam paredzētais nodokļa atvieg-
lojuma par apgādājamo personu apmērs mē-
nesī ir 63 lati 

 
Grozījumi likumā

“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
 
Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju 

ienākuma nodokli” stājas spēkā ar 2010.
gada 1. janvāri. Minētie grozījumi ir sekojoši:  
 No 4000 uz 2000 latiem ir samazināta 
neapliekamo ienākumu summa ienāku-
miem no lauksaimnieciskās ražošanas un 
lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas.                                                          
Ar nodokli tiek apliktas dāvanas, kuras pār-
sniedz 1000 latus gadā, ja tās saņemtas no 
fiziskajām personām, ar kurām dāvinājuma 
saņēmēju nesaista laulība vai radniecība 
līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē.                                                                                                                                       
No 150 uz 100 latiem gadā ir samazinā-
ta neapliekamā daļa konkursos un sacen-
sībās saņemtajām balvām (prēmijām), 
savukārt no 3000 uz 1000 latiem gadā ir 
samazināta neapliekamā daļa publiskajos 
starptautiskajos konkursos un starptau-
tiskajās sacensībās gūtajām balvām un 
prēmijām.                                 Valsts at-
balsts lauksaimniecībai vai ES atbalsts 
lauksaimniecībai un lauku attīstībai sā-
kot ar 2010. gada 1. janvāri ir apliekams 
ienākums, izņēmums ir vienoto platību 
maksājumu summas, kas piešķirtas par 
2009. gadu, bet izmaksātas pēc 2009. 
gada 31. decembra, kas nav iekļauja-
mas maksātāja apliekamajā ienākumā.                                                                                                                 
Ar nodokli nav apliekams ienākums no 
nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas 
maksātāja īpašumā (no dienas, kad at-
tiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts 

zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēne-
šiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsa-
vināšanas līguma noslēgšanas dienai ir 
personas deklarētā dzīvesvieta (kas nav 
deklarēta kā maksātāja papildu adrese).                                                                                              
Maksātāji, kas no piemājas saimniecības 
vai personīgās palīgsaimniecības gūst ie-
nākumu, kurš nepārsniedz 2000 (iepriekš 
– 4000) latus gadā, var nereģistrēties kā 
saimnieciskās darbības veicēji.   

  
 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes 
2010. gadā

Likuma 15. pants ir izteikts jaunā redak-
cijā un paredz šādas iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa likmes:

- vispārējā nodokļa likme ir paaugstināta 
no 23 procentiem uz 26 procentiem;

- nodokļa likme ienākumam no saimnie-
ciskās darbības ir paaugstināta no 15 pro-
centiem uz 26 procentiem;

- nodokļa likme ienākumam no kapitāla, 
kas nav kapitāla pieaugums, ir 10 procenti;

- nodokļa likme kapitāla pieaugumam ir 
15 procenti;

- ienākumiem no fiziskās personas īpa-
šumā esoša augoša meža atsavināšanas 
izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavi-
nāšanas tiek piemērota 10 procentu nodokļa 
likme, ja gūtais ienākums nav kvalificējams 
kā ienākums no saimnieciskās darbības.

Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli”  attiecībā uz 

patentmaksas maksātājiem

Likums ir papildināts ar jaunu 11.10 pantu, 
kurš nosaka īpašus noteikumus patentmak-
sas maksātājiem.

Patentmaksa ir valsts noteikts vienots 
fiksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa un valsts sociālās apdro-
šināšanas iemaksas par fiziskās personas 
saimniecisko darbību.

Maksātājs iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu 
vietā var izvēlēties maksāt patentmaksu, ja 
viņa ieņēmumi pirmstaksācijas gadā nepār-
sniedz likumā „Par pievienotās vērtības no-
dokli” noteikto slieksni, kas paredz pienāku-
mu reģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta ar 
pievienotās vērtības nodokli apliekamo per-
sonu reģistrā, un ja viņš nenodarbina citas 
personas, attiecībā uz šādām saimnieciskās 
darbības jomām:

1. ādas un tekstilizstrādājumu amatnie-
cība;

2. apģērbu un apavu izgatavošana un 
labošana, pulksteņu un slēdzeņu labošana, 
kā arī citi sadzīves pakalpojumi;

3. amatniecības izstrādājumu no koka, 
salmiem, māla, stikla vai akmens izgatavo-
šana;

4. floristika;
5. fotografēšanas pakalpojumi;
6. skaistumkopšanas pakalpojumi;
7. privātie mājsaimniecības pakalpojumi;
8. mājas aprūpes pakalpojumi;
9. meža un pļavu velšu vākšana (sēņoša-

na, ogošana vai savvaļas ārstniecības augu 
un ziedu vākšana).

turpinājums 6. lpp.
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Salaveča veltes izdalītas…

2003. gadā Leimaņu pagastā tika atklāts 
tagadējais Leimaņu pagasta Veco ļaužu nams 
– pansija. Tas atrodas daudzdzīvokļu nama 
atsevišķā ieejā, kurā tika veikts kapitālais re-
monts. Pārbūvēja, atjaunoja un piemēroja 
dzīvošanai 12 atsevišķas istabas. Katrā stāvā 
ir virtuve, atpūtas telpa, sanitārie mezgli. Aprī-
kojums – gultas, galdi, mēbeles atpūtai ir dā-
vinājums no palīdzības organizācijas „Misija ar 
jaunatni”. Līdz šim Veco ļaužu nams – pansija 
uzturēšanu nodrošināja Leimaņu pagasts ar 
savu finansējumu, jo sākotnēji tas bija pare-
dzēts Leimaņu pagasta teritorijā deklarētām 
personām, kuri vecuma, veselības pasliktinā-
šanās rezultātā vai citu iemeslu dēļ ir izteikuši 
vēlmi dzīvot Veco ļaužu namā. 

Pozitīvi ir tas, ka visiem iemītniekiem ir 
pieejami medicīnas darbinieki, bibliotēkas 
pakalpojumi, pasts, pārvaldes tuvums, tirdz-
niecības vietas.

No 2003. gada līdz 2010.gada janvāra 
sākumam Veco ļaužu nama – pansijas pakal-
pojumus ir izmantojušas 19 personas, t.sk. 
17 Leimaņu pagasta iedzīvotāji. Pašreiz Veco 
ļaužu namā – pansijā mitinās 5 pensijas ve-
cuma personas un 2 jaunieši – bāreņi, kuriem 
tika piedāvāta dzīves vieta pēc pilngadības 
sasniegšanas, jo iepriekšējā dzīvesvieta nebi-
ja piemērota dzīvošanai.

Katram iemītniekam ir atsevišķa istaba. 
2008. gadā tika uzsākts remonts, pakāpenis-
ki katrā istabā nomainīja logus, radiatorus, 
tapetes, apgaismes ķermeņus.

Par Veco ļaužu nama-pansijas  iemītnieku 
labsajūtu rūpējas divas darbinieces, kuras uz-
kopj telpas, nepieciešamības gadījumā palīdz 
ar produktu vai citu preču piegādi no veikala, 
pasta u.c. Abas darbinieces – Irma Šeršņeva 
un Zigrīda Tabunova – šo darbu veic iejūtīgi un 
no sirds, par to liecina arī tas, ka Leimaņu pa-
gasta pārvalde šīs kundzes izvirzīja Atzinības 
raksta saņemšanai 2009. gada 18. novembrī.

Ikvienam cilvēkam, kurš mitinās Leimaņu 
pagasta Veco ļaužu namā-pansijā,  ir savs dzī-
ves stāsts. Dažs uz šo vietu ieradies ar prieku, 
apmierinājumu un atvieglojuma sajūtu, ka ne-
būs vecumdienas jāpavada vienatnē, cits ar 
rūgtumu sirdī, jo jūtas nesaprasts, daļēji „apda-
līts” no savu tuvo cilvēku puses, cits savukārt 
sava vecuma vai slimības dēļ nevēlas apgrūtināt 
savus mājiniekus. Katram savs dzīves stāsts…

V i s -
v e c ā k ā 
p a š r e i z 
Veco ļau-
žu namā-
p a n s i j ā 
ir Alīda 
Goldber-
ga, viņai 
ir  88 gadi. 
A l ī d a s 
kundze ir 
d z i m u s i 
Akn īs tes 
n o v a d ā , 
taču ilgus 
gadus dzī-
vojusi un 
strādājusi 

Leimaņos. Izaudzināti 3 bērni, kuri regulā-
ri apciemo māmiņu, kā arī deviņi mazbērni. 
Tomēr Alīdas kundze izšķīrusies par dzīvi 
pansijā – „Šeit es nevienam netraucēju, esmu 
patstāvīga”. Alīdas istabiņā goda vietu ieņem 
senlaicīgs skapis, arī citas mēbeles atceļo-
jušas līdz no mājām. Kundze savas dienas 
vada, adot zeķes bērniem un mazbērniem, 
skatās televīziju, lasa. 

Pirmā iemītniece pansijā  ir Aspazija 
Krasovska –  viņai ir  85 gadi, un Veco ļaužu 

namu – pansiju par savām mājām viņa sauc 
jau no 2003. gada. Aspazija ir dzimusi Lietu-
vā, viņas dzīvesstāsts – sarežģīts, smagiem 
un traģiskiem notikumiem pārpilns. Nu jau 
vairākus gadus liktenis atņēmis arī acu gais-
mu. Toties – nekas nav spējis atņemt Aspa-
zijas kundzes gaišo smaidu un dzidros, ska-
nīgos smieklus. Vislabprātāk viņa stāsta par 
laiku, kas nostrādāts Leimaņu bērnudārzā – 
kā bērniņi likti gulēt, talkā ņemot žagaru iebai-
dīšanai un maizes kukuli cienāšanai. Žagars 
tā arī palicis nelietots, toties maizes kukulis 
– gardām mutēm apēsts ik vakaru. Pa naktīm 
šūtas kleitas visām darba kolēģēm, jo Aspazi-
ja ir šuvusi jau no agras bērnības. Šobrīd laiks 
paiet, klausoties radio vai arī sarunājoties ar 
draudzeni, kura regulāri piezvana.

Pansijas jaunākais iemītnieks un vie-
nīgais vīrietis ir Jānis Pormalis, viņam 67 
gadi. Visu mūžu strādājis mežsaimniecībā 
Leimaņu pagastā, līdz nelaimes gadījums 
atņēmis abas kājas. Ģimeni Jānis nav izvei-
dojis, pārvietojoties ratiņkrēslā, patstāvīga 

Grozījumi likumā „Par pievienotās 
vērtības nodokli”

PVN taksācijas periods un PVN 
deklarācijas iesniegšanas termiņš
Apliekamām personām, kas neveic da-

rījumus ES teritorijā, un kurām apliekamo 
darījumu apjoms iepriekšējā taksācijas 
gadā nepārsniedza:

• 10 000 latu: 
o taksācijas periods ir puse kalendārā 

gada (līdz 15. jūlijam) 
o PVN deklarāciju iesniedz reizi pusgadā 
o PVN nomaksu veic reizi pusgadā 
 
• 35 000 latu: 
o taksācijas periods ir viens kalendārais 

ceturksnis līdz 15. aprīlim; 
o PVN deklarāciju iesniedz reizi ceturksnī, 
o PVN maksā reizi ceturksnī. 
 

PVN deklarācijas iesniegšanas 
termiņi un PVN deklarācijas 

pielikumi  
 

Apliekamai personai, kura PVN deklarāci-
ju un tās pielikumus iesniedz VID papīra for-
mā, deklarācija jāiesniedz 15 dienu laikā pēc 
taksācijas perioda beigām.

Personām, kuras izmanto VID Elektronis-
kās deklarēšanas sistēmu, PVN deklarācijas 
un tās pielikumu iesniegšanas VID termiņš ir 
pagarināts līdz 20 dienām pēc taksācijas pe-
rioda beigām.

PVN deklarācijas par taksācijas gadu ies-
niegšana noteikta tikai atsevišķos likumā no-
teiktajos gadījumos (nav vairs obligāta PVN 
deklarācijas par taksācijas gadu iesniegšana 
visām apliekamajām personām).

PVN gada deklarāciju iesniedz līdz 
nākamā gada 1. maijam tikai gadījumā, ja 
izpildās kāds no likuma 11. panta desmitajā 
daļā minētajiem nosacījumiem (likuma 11. 
panta desmitā daļa. PVN gada deklarāciju 
iesniedz līdz 1. maijam. PVN gada deklarā-
ciju sniedz, ja:

1) mainās ar nodokli apliekamo un neap-
liekamo darījumu proporcija par taksācijas 
gadu;

2) veikta jebkāda maksājamā nodokļa vai 
atskaitītā priekšnodokļa korekcija saskaņā ar 
šajā likumā noteiktajām prasībām;

3) veikti darījumi, kas saistīti ar maksāša-
nas līdzekļu (valūtas), citu naudas tirgus ins-
trumentu, atvasināto finanšu instrumentu un 
pārvedamo vērtspapīru tirdzniecību Finanšu 
instrumentu tirgus likuma izpratnē (tai skai-
tā valūtas nākotnes darījumi

 
Informāciju sniedza: Svetlana Zvaig-

zne, VID Zemgales Nodokļu un muitas ad-
ministrācijas Jēkabpils nodaļas Nodokļu 
maksātāju konsultāciju daļas galvenā  no-
dokļu inspektore.

Informācijas par nodokļu izmaiņām 
pilnu tekstu publicējam novada mājaslapā 
www.jekabpilsnovads.lv sadaļā: Lauksaim-
niekiem un uzņēmējiem.  

no 5. lpp. LEIMAŅU PAGASTA VECO ĻAUŽU NAMS-PANSIJA
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Arnolds Jakubovskis ir dignājietis, uz 
Ābeļiem atnācis 1957. gadā – tātad, nu jau 
vairāk nekā pusgadsimtu aktīvi piedalās šī 
pagasta izglītības, sporta un kultūras dzīves 
veidošanā. No 1957. gada Arnolds strādā par 

sporta skolotāju Ābeļu pamatskolā, kā arī re-
gulāri organizē sporta sacensības gan pagas-
ta gan bijušā Jēkabpils rajona mērogā.

Vēl viena Arnolda Jakubovska aizraušanās ir 
novadpētniecība – Ābeļu pagasta pārvaldē čet-
ras telpas aizņem viņa izveidotais un aprūpētais 
Ābeļu novadpētniecības muzejs. Kā tas tapis? 

1980. gadā Ābeļu skola organizēja jubilejas 
svinības, tad sāka vairāk uzmanības pievērst 
novadpētniecībai. Sākumā muzejs darbojās 
skolas telpās, inventārs savākts no norakstī-
tajām mēbelēm, visi ekspozīcijas priekšmeti – 
paša Jakubovska savākti un apkopoti. 

No 2002. gada muzejs darbojas pagas-
ta pārvaldes telpās, otrajā stāvā tam atvēlēts 
bijušā priekšnieka kabinets. Tēmas – dažādu 

laika periodu vēsture, Ābeļu pagasta kuplā-
kās un slavenākās dzimtas, sports. Līdz 2009. 
gadam Arnoldam  Jakubovskim algu par mu-
zeja vadību  maksāja pagasts, tagad – viņš 
darbojas kā brīvprātīgais. Spēlē arī teātri, or-
ganizē sporta sacensības, kā arī – ir nemiera 
gars, kurš vienmēr ierosina jaunus pasāku-
mus un  notikumus. 

Muzeja sākumu iezīmē ekspozīcija par 
dzejnieku  Jāni Akurateru, kas izveidota pro-
jekta ietvaros. Jānis Akuraters ir spilgtākā šī 
pagasta personība, saka Arnolds Jakubovs-
kis, viņa piemiņai regulāri tiek organizēti dažā-
di pasākumi. 

Arnoldam Jakubovskim un, protams, 
Jānim Akurateram, ir jāpateicas par nozīmī-
gu un skaistu notikumu 13. janvārī – Akura-
tera dzimšanas dienā – Ābeļu tautas namā. 

Šajā dienā Ābeļos notika novada Kultūras, 
izglītības un sporta konsultatīvās darba gru-
pas sanāksme, kas izvērtās par kultūras pasā-
kumu ar plašu programmu: Arnolds Jakubov-
skis iepazīstināja ar pagasta muzeju, skolotāja 
Ausma Bērziņa stāstīja par Jāni Akurateru, J. 
Akuratera stāsta „Gadi un draugi” dramatizē-
jumā divu vecu draugu lomās bija iejutušies 
Arnolds Jakubovskis un Jēkabpils novada do-
mes deputāts Aldis Jasis;  dzeju lasīja Ābeļu 
tautas nama vadītāja Svetlana Koriņeva, un ar 
skaistu dzejas un mūzikas uzvedumu viesos 
bija ieradies Dignājas pagasta vokālais an-
samblis Aīdas Bikaunieces vadībā. 

Neizpalika arī darba grupas dienaskārtībā 
paredzētie jautājumi – notika iepazīšanās ar 
jaunizveidotās Izglītības un kultūras pārval-
des darbu, par ko stāstīja Ludmila Bērziņa, 
tika apspriesti novada kultūras pasākumi, kā 
arī – rasts risinājums sporta dzīves organizē-
šanai un finansiālajam atbalstam novadā.

Šis pasākums ļoti spilgti apliecināja mūsu 
novada bagātību – spilgtas un radošas perso-
nības mums ir bijušas visos laikos; un, pulcē-
jot kopā ieceres, darba prieku un labo gribu, 
mēs joprojām varam panākt ļoti daudz – ne-
raugoties uz vissarežģītākajiem apstākļiem.         

dzīve nav bijusi iespējama, un nu pansija ir 
viņa mājas. Jānis daudz lasa, atpūtas telpā 
skatās televīziju. Taču – visvairāk pārsteidz 
Jāņa istabiņas iekārtojums. Tā ir rotāta ar Zie-
massvētku lampiņām, dekoriem, fotogrāfijām. 
Arī šai ciemošanās reizē Jānis lūdz atnest 
no veikala kādu īpašu dekoru, kas viņam ļoti 
iepaticies. Iespējams, tieši šobrīd viņš var īs-
tenot vēlmi pēc skaistuma un svētkiem, kam 
līdzšinējā skarbajā un vientulīgajā mežstrād-
nieka dzīvē nav atlicis laika. 

Leokādija Podnieka veco ļaužu namā-
pansijā apmetusies 2009. gadā. Viņai ir  85 

gadi, aiz muguras sarežģīta, darbiem un pār-
dzīvojumiem pilna dzīve. Leokādijas kundze ir 
dzimusi Krāslavas rajonā, kur arī aizvadīta visa 
aktīvā darba dzīve. Iekoptas divas mājas, ko 
dažādu iemeslu dēļ nācies atstāt, vīrs miris un 
vecumdienās strauji pasliktinājusies veselība. 
Sākotnēji dzīvots pie dēla Aizkrauklē, taču – arī 
dēla ģimenei kļuvis neiespējami nodrošināt tik 
regulāru aprūpi, kāda nepieciešama vecajai 
kundzei. Tā nu Leokādija nonākusi Leimaņos 
no pārnovadiem. Dēls ar ģimeni regulāri ap-
ciemo, zvana, tomēr – viņai dzīve pansijā vēl 
neierasta, nomāc arī sliktā veselība. 

Alvīna Krūmiņa arī uzturas pansijā no 
2009. gada rudens. 87 gadus vecā kundze uz 
Leimaņiem 
atnākusi no 
Kalna pa-
gasta, kur 46 
gadi nostrā-
dāti Vidsalas 
k r e j o t a v ā . 
Laikiem mai-
noties, pien-
sa imniec ī -
bas ēka, 
kurā Alvīnai 
kā darbinie-
cei bijis arī 
dzīvokl ī t is, 
privatizēta. Tad – atkārtoti pārdota, un jaunie 
īpašnieki vairs īrniekus nav vēlējušies.Tā nu dzi-
ļās vecumdienās Alvīnas kundze palikusi bez 
dzīvesvietas. Miris vīrs, arī visi tuvākie radinieki 
jau aizsaulē. Alvīnas kundze ar dzīvi Leimaņos 
ir apmierināta – ir sava istabiņa, un draugi no 
Kalna pagasta apciemo katru svētdienu.  

Informāciju sagatavoja Jēkabpils novada 
sociālā dienesta vadītāja R. Rubina

Idejas, kustība, nemiers – Arnolds Jakubovskis
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopo Ieva Jātniece 

Tel. 26167960, 
e-pasts: ieva.jatniece@gmail.com

Iespiests SIA “Erante” 
Tel. 64860983, 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1000 eks.

Jēkabpils novada
kultūras pasākumi

Janvāra mēnesī

Zasas pagasts
29.01. plkst. 22.00

Zasas kultūras namā
Jaungada karnevāls „Ciemos pie tīģera” 

kopā ar grupu „Daugavieši”
  

Ābeļu pagasts
20.01.1991. gada barikāžu atceres dienai 

veltīts piemiņas brīdis.
  

30.01. Masku balle-karnevāls
“Horoskopu balle”

Rubenes pagasts
22.01. plkst. 22.00

Rubenes kultūras namā diskotēka. 
Piedāvā AJV grupa.

Februāra mēnesī

Rubenes pagasts
06.02.plkst.13.00

Rubenes kultūras namā koncertuzvedums 
visai ģimenei „Grīnhofu piens”.

LNT dziedošo ģimeņu šova dalībnieki – 
Grīnhofu ģimene.

12.02. plkst. 22.00
Sirsniņballīte kopā ar Viesturu.

16.02. plkst.13.30
pie Rubeņu ūdenskrātuves pasākums

„Metens nāca pār kalniņu,
Saules groži rociņā...”

kopā ar folkloras kopu un kultūras nama 
pašdarbības kolektīviem.

19.02.plkst.19.30.
kultūras namā

vokālo ansambļu saiets-koncerts
„Lai dziesma mūs vieno...” piedalās 
novada vokālie ansambļi un viesi.

Ābeļu pagasts
No 01.02.-12.02.

Valentīna dienai veltīts konkurss 
„Pašgatavoto sirsniņu izstāde”

noslēgums 12.02.

12.02. Valentīna dienas pasākums 
„Mīlestības krūze”

15.02. Senioru klubiņa „Ābeļzieds”tikšanās 
ar Dignājas pagasta rokdarbniecēm.

No 20.02.- 27.02.
Fotoekspozīcija „Veco gadu pavadot, 

jauno sagaidot...”

Leimaņu pagasts
No 02.02.-12.02. Sveču izstāde

„Ar gaismas svecīti rokās...”

13.02. plkst. 22.00
Mīlestības balle „Trīs vārdi sniegā”
Spēlē: grupa „Brīvdiena”   (Iecava)  

Aktuāla informācija Jēkabpils novada 
iedzīvotājiem – personām ar īpašām vaja-
dzībām!!!

Jēkabpils novada administrācijas tel-
pās, ieeja no Kuģu ielas, kas ir aprīkota ar 
uzbrauktuvi personām ar īpašām vajadzī-
bām (1. stāvā), nepieciešamības gadījumā 
tiek piedāvāta iespēja ar tālruņa palīdzību 
izsaukt Jēkabpils novada administrācijas 
darbiniekus un speciālistus, lai sniegtu un 
saņemtu informāciju.

Jēkabpils novada amatpersonu, spe-
ciālistu pieņemšanas laiki:

- domes priekšsēdētājs
Trešdiena 13 – 16,

- izpilddirektors
Trešdiena 13 – 16,

- sociālais dienests
Pirmdiena 13 – 16, Ceturtdiena 9 – 12,

- bāriņtiesa
Pirmdiena 13 – 16, Ceturtdiena 9 – 12,

- dzimtsarakstu nodaļa
Katru dienu 9 – 12.

Kontakttālruņi informācijai:
65220730, 65220735.

Informāciju sagatavoja Sociālā 
dienesta vadītāja R. Rubina

Novada avīzi var saņemt:

Zasas pagastā: 
Bibliotēkās Zasā un Liepās,

SIA „Dzirnupe”, z.s. ”Noviki” veikalā, 
doktorātā, aptiekā, Zasas vidusskolā, 

pagasta pārvaldē.

Rubenes pagastā:
Rubeņos – pagasta pārvaldē, bibliotēkā, 

aptiekā un Z/S „Kalnieši” veikalos. 
Kaldabruņā – veikalā,

Slatē – bibliotēkā un veikalā.

Dignājas pagastā:
Pagasta pārvaldē,

bibliotēkā, pasta nodaļā, skolā,
visos pagasta veikalos.  

Dunavas pagastā:
Dunavā – pagasta pārvaldē, bibliotēkā, 

veikalos. Tadenavā – bibliotēkā,
Sudrabkalnā – veikalā. 

Kalna pagastā:
Pagasta pārvaldē un bibliotēkā. 

Ābeļu pagastā:
Pagasta pārvaldē un bibliotēkā 

Leimaņu pagastā:
Pagasta pārvaldē,

bibliotēkās Leimaņos un Mežgalē,
Bērzgala pamatskolā,

veikalos Leimaņos un Mežgalē. 

2010. gada pirmā darbdiena – 4. janvā-
ris Rubenes pagastā atnāca līdz ar priecīgu 
notikumu – Z/S „Kalnieši” vēra durvis at-
jaunotām un labiekārtotām veikala telpām. 
Remonts un telpu iekārtošana gan notikusi 
lēnām un pakāpeniski, stāsta veikala īpaš-
nieki Rita un Andis Timofejevi. Ekonomiskā 
lejupslīde, protams, ir ietekmējusi arī viņus. 
Tomēr – paveiktais rada gandarījumu gan 
saimniekos, gan veikala 
apmeklētājos. Jaunās tel-
pas ir vismaz trīs reizes 
plašākas nekā iepriekšējās, 
preces izvietotas pārskatā-
mi, ieviesta pašapkalpoša-
nās. Arī telpu noformējums 
iepriecina ar svaigumu, gai-
šumu un gaumi, ar kādu tas 
izveidots – jau pie veikala 
ieejas sagaida šī gada sim-
bols – no siena izveidots 
tīģeris; aiz plašajām un 
stiklotajām durvīm izvietoti 
Jaunajam gadam raksturīgi 
dekori un kompozīcijas no 
dabas materiāliem. Arī pie 
noformējuma darbojas Rita 

Timofejeva pati ar čaklo pārdevēju Aigas un 
Sanitas palīdzību. 

Šī gada vasarā uzņēmēji cer vērt durvis 
arī kafejnīcai, kas Rubeņu iedzīvotājiem būtu 
ļoti liels ieguvums, jo šai apdzīvotajā vietā 
nevienas kafejnīcas šobrīd nav. Kafejnīcas iz-
veidošanai iesniegts arī projekts LEADER + 
programmā, saņemtais atbalsts būs nozīmīgs 
solis šo jauno telpu izveidē. 

Rubeniešiem Jaungada dāvana – skaistas veikala telpas! 


