Daudzeses pagasta padomes

2007. gada maija izdevums

INFORMATĪVAIS BIĻETENS
KĀRTĒJĀ PAGASTA PADOMES SĒDE NOTIKA 23. MAIJĀ
Tika izskatīti sekojoši jautājumi un pieņemti lēmumi.

O Par Daudzeses pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju
uz pieciem gadiem ievēlēta Solveiga Gaigalniece.
O Pieņemta zināšanai dzīvojamās mājas „Vārpas”
rekonstrukcijas iecere.
O Apstiprināts sociālās un veselības komitejas
protokols.
O Apstiprināts kultūras pasākumu plāns jūnijam:
1.VI – Bērnu svētki. Plkst.15:00 tirgus laukumā
koncertuzvedums „No pasakas ar dziesmu”.
9.VI – Izlaidums skolā.
14.VI – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
diena.
23.VI – Līgo svētki tirgus laukumā. Tradicionālie
Līgo sporta svētki pagasta iedzīvotājiem.
26.-27.VI – Konkursa „Sakoptākā lauku sēta –
2007” Daudzeses pagastā 1.kārta
28.VI – Pagasta pensionāru ekskursija pa Latviju.

O Ierosināts mainīt zemes lietošanas mērķi no
lauksaimniecības uz apbūves zemi nekustamajos
īpašumos „Sami” un „Vigas”.
O Nolemts atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu „Lielkalni”.
O Samazināta zemes izpirkuma maksa Normundam
Geršebekam uz zemes gabalu īpašumā „Dailes” un
Jānim Feilam uz zemes gabaliem īpašumā
„Muižnieki”.
O Legalizētas būves īpašumā „Muižnieki”.
O Nekustamais īpašums „Dreimaņi” sadalīts divos
īpašumos.
O Zita Lāce uzņemta pašvaldības dzīvokļu rindu
reģistrā un viņai piešķirta dzīvojamā platība „Lāčos
3”.
O Ansim Pederam piešķirta dzīvojamā platība
„Kaijās-1”.

Nākošā pagasta padomes sēde notiks 27.jūnijā.

Pagasta padome izsaka pateicību
visiem pašdarbniekiem, kas sestdien
piedalījās Aizkraukles rajona tautas
mākslas svētkos. Paldies par Jūsu
laiku, ko ieguldāt mēģinājumos, par
izturību, par prieku, ko dāvājat
skatītājiem un klausītājiem!

Strauji tuvojas vasara ar
visiem
tās
priekiem
un
pienākumiem.
Skolā
beidzas
mācību gads – sākas lielais,
skaistais brīvlaiks. Ko darīsim
vasarā? Šis jautājums nodarbina
gan skolēnus, gan viņu vecākus.
Vispirms droši vien kārtīgi
atpūtīsimies, lai uzkrātu spēkus
jaunajam darba cēlienam. Tie
skolēni, kuri šogad beidz 9. un
12.klasi, ir lielās izvēles priekšā, kur
turpināt mācības, lai iegūtu izvēlēto
specialitāti. Vēlu Jums visiem
veiksmi, un lai izdodas!
Lai krātu spēkus, ar trīs
mēnešu gulēšanu saulītē vien būs
par maz. Iespēju lietderīgi pavadīt

Visi pagasta pensionāri, kas vēlas
28.jūnijā piedalīties ekskursijā pa
maršrutu Daudzeva – Lestene –
Džūkste – Slampe – Jaunpils muiža –
Daudzeva, tiek aicināti līdz 22.jūnijam
pieteikties pa tālruni 5141139.

laiku ir daudz, vajadzīga gribēšana
un vēlēšanās darboties. Aicinu
bērnus vasaras laikā arī čakli
pastrādāt. Katrs no skolēniem
vasarā būs krietns palīgs pirmkārt
jau savās mājās, palīdzot vecākiem
un vecvecākiem mājas darbos.
Nākamajā mācību gadā pusdienas
skolā būs vēl garšīgākas, ja tās
nopelnīsim paši, strādājot skolā,
pagastā vai bērnudārzā dažādus
darbus.
Neaizmirsīsim
vasarā
atlicināt laiku arī kādai interesantai
grāmatai,
apmeklēt
kultūras
pasākumus, braukt ekskursijās.
Ko nedarīsim! Nelauzīsim
rotaļu laukumu, nesitīsim logu
stiklus, nepiemēslosim apkārtni ar

Pensionāru padome

tukšām pudelēm, čipsu pakām,
saulespuķu sēkliņām, konfekšu
papīriem,
nesmēķēsim
un
nelietosim alkoholiskus dzērienus,
kā arī neaizrausimies ar citām
līdzīgām nepatīkamām lietām.
Gribētos, lai bērni šajā
vasarā būtu čakli palīgi, pieklājīgi
pret pieaugušajiem un savā starpā.
Nedarīsim
neko
tādu,
kas
sarūgtinātu vecākus un pārējos
līdzcilvēkus!
Lai mums visiem saulaina
vasara!
Pagasta padomes priekšsēdētājs
Guntis Ozoliņš

Sveicam Evelīnas Vīksnas vecākus ar meitiņas
piedzimšanu!

No vasaras mācies mūžu dzīvot Mācies krāsas un siltumu krāt,
Katram dzīvotam mirklim,
Pieliekot mīļumu klāt.

KONKURSS

/Ā.Elksne/

APSVEICAM
Daudzeses pagasta padome apsveic
visus, kas maijā svin dzimšanas dienas,
vārda dienas un citus svētkus!
Vēl 10 pagasta iedzīvotājiem ir iespēja par
ES līdzekļiem apgūt datora un interneta
lietošanas pamatprasmes 12 stundu bezmaksas
kursos. Kursi notiks jūnijā Daudzeses
pamatskolā. Konkrētas kursu norises dienas
mēģināsim saskaņot tā, lai uz tiem varētu tikt
gan strādājošie, gan bezdarbnieki. Kursu
dalībnieki
iegūs
oficiālu
sertifikātu
„Informācijas sabiedrības
pamatprasmes”,
vērtīgus mācību materiālus, iemācīsies lietot
datoru, internetu, elektronisko pastu, veikt
rēķinu apmaksu internetbankā, tādējādi
ietaupot laiku un naudu. Interesentiem zvanīt
pa tālr. 26135326, Rutai.

1.-3. klašu skolēniem tiek rīkots konkurss „Mana
mīļākā grāmata”. Aicinu visus aktīvi piedalīties, jo
konkursa dalībniekiem būs iespēja ne tikai lasīt
grāmatas, bet arī veidot glezniņas no pogām un
piedalīties citās aizraujošās nodarbēs.
Lūgums bērnu vecākiem – atbalstiet, pamudiniet
savus bērnus lasīt grāmatas, jo viņi būs tikai ieguvēji!
Konkurss sākas 4.jūnijā.

INFORMĀCIJA SKOLU BEIDZĒJIEM
Pagasta bibliotēkā ir grāmatas, kurās var uzzināt
par tālākizglītības iespējām gan pēc pamatskolas, gan
pēc vidusskolas. Tāpat bibliotēkā var bez maksas
izmantot „Letonikas” datubāzi. Arī internets joprojām ir
bez maksas.
Izmantojiet piedāvātās iespējas!
Pagasta bibliotekāre

INFORMĀCIJA
1. Atgādinu, ka labojumus platību maksājumu iesniegumos vēl joprojām var izdarīt vienkārši – iesūtot LAD-am
izlabotas iesniegumu kopijas. Labot bez sankcijām drīkst līdz 10.jūnijam.
2. Ir vērts padomāt par iespējām saņemt MLA – mazāk labvēlīgo apvidu atbalstu, kurš šogad vēl būs tikpat liels
– 64EUR/ha. Atbalstu maksā, piemēram, par papuvi, kuru var izveidot no sētā zālāja (kods 720); var iznomāt
zemi lopu īpašniekam – ar visām saistībām; var pirkt lopiņus vai tos iznomāt. Laiks tam vēl ir – spēkā būs LDC
dati uz 1.jūliju.
- Bioloģiski vērtīgajiem zālājiem (BVZ) lopu blīvums netiek prasīts arī pie MLA atbalsta.
3. Bezmaksas kursi „Lauksaimniecības tehnikas sekmīga izmantošana laukos”, 24 stundu programma,
Aizkraukles lauku konsultāciju birojā paredzēti augustā, pieteikties pa tālruni 5122579.
4. „Lauku Lapā” #26 – par ES atbalstu enerģijas kultūraugiem; atgādinājums traktortehnikas pircējiem –
pieprasīt no tirgotāja dokumentu, kas apstiprina, ka šī tehnika ir sertificēta Latvijā. Vēl – par jauniem MK
noteikumiem vienkāršās grāmatvedības kārtotājiem, jaunu kārtību skaidrā naudā veikto darījumu
deklarēšanai; par lauksaimniecības tehnikas pārvietošanu pa ceļiem un lauksaimnieku bezmaksas
informēšanu ar īsziņu palīdzību.
- Veiksmīgu ravēšanu! Jāņi jau tuvu!
Jūsu lauku konsultants

PATEICĪBA
Liels paldies D.Mālniecei, V.Macenko,
I.Grāvītei,
S.Gaigalniecei,
D.Avsejenko,
A.Putniņai, meitai ar znotu, mazbērniem un
J.Merožam.
Veronika Lapsa

SLUDINĀJUMS
Dāvina labiem
Tālr.29449592

cilvēkiem

trīskrāsainu

kaķēnu.

LĪDZJŪTĪBA
Miris Jānis Bergs. Daudzeses pagasta padome izsaka
dziļu līdzjūtību tuviniekiem.

