DAUDZESES PAGASTA PADOMES

2007. gada jūnija izdevums

INFORMATĪVAIS BIĻETENS
Kārtējā pagasta padomes sēde notika 27. jūnijā
Tika izskatīti sekojoši jautājumi un pieņemti lēmumi.

Apstiprināts Daudzeses pagasta publiskais pārskats
par 2006.gadu.
Atļauts īpašumā „Kaijas” (Daudzevā) legalizēt ēku
nojaukšanu.
Oļegam Arhipovam piešķirta dzīvojamā platība
„Ceļmalās-3”.
Danute Kovaļevska uzņemta pašavaldības vispārējā
dzīvokļu rindu reģistrā.
Pamatojoties uz likuma „Par zemes lietošanu un
zemes ierīcību” 9.pantu, pieņemts lēmums izbeigt
zemes lietošanas tiesības tiem zemes lietotājiem, kuri
līdz 2006.gada 31.augustam nav pieteikuši Valsts
zemes dienestā savas tiesības izpirkt lietošanā
piešķirto zemi. Pašvaldība piedāvā viņiem neizpirktās
zemes vienības nomāt, noslēdzot ar pašvaldību zemes
nomas līgumu.
Apstiprināts sociālās un veselības komitejas
protokols.
Apstiprināts kultūras pasākumu plāns 2007.gada
jūlijam:
14.jūlijā Daudzeses pamatskolas 75 gadu jubilejas
salidojums
28.jūlijā pagasta sieviešu kora piedalīšanās
1.Straptautiskajā koru festivālā „Mūzikas iedvesmas
lauks” Secē.
Izskatīts Viktorijas Gabrānes iesniegums.

DAUDZESES PAMATSKOLA
SVIN 75 GADU JUBILEJU
Bijušie skolēni, skolotāji, darbinieki,
gaidīsim jūs 14.jūlijā!
No 14:00 līdz 17:00 reģistrācija, izstādes,
videomirkļi
15:00 un 16:00 ekskursija ar autobusu pa
Daudzeses pagastu
17:00 svētbrīdis baznīcā, piemiņas brīdis kapsētā
18:00 svinīgais sarīkojums skolas zālē
Līdz rītam sirsnīgas sarunas skolas telpās pie pašu
saklātiem galdiem, zaļumballe ar grupu „Kodols”
Pusnaktī – pārsteigums!
Dalības maksa Ls 3
Informācija pa tālr.26196781, 26135326
www.daudzese.lv

Nekustamais īpašums „Lejas Kaktieši” sadalīts divos
īpašumos un atdalāmajam īpašumam piešķirts
nosaukums „Lejieši”.
Nekustamais īpašums „Lojāni” sadalīts trijos
īpašumos un tiem piešķirti nosaukumi „Lojāni”,
„Lojānu mežs” un „Ances”.
Nekustamais īpašums „Vālodzes” sadalīts trijos
īpašumos un tiem piešķirti nosaukumi „Vālodzes”,
„Sienāži” un „Cielavas”.
Nekustamais īpašums „Sēravots” sadalīts septiņos
īpašumos un tiem piešķirti nosaukumi „Sēravots”,
„Lāčavots”, „Kaktavots”, „Baibavots”, „Popavots”,
„Zaķavots”, „Graudavots”.
Nolemts atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
īpašumiem „MRS māja Nr.544” un „Austrumi”.
Izskatīts mākslinieciskās daļas vadītājas Rudītes
Nāzares iesniegums.
Inese Šenberga uzņemta pašvaldības dzīvokļu rindā
un viņai piešķirts dzīvoklis „Lāčos 3-6”.
Izskatīts Dagmāras Dāboliņas iesniegums.
Izskatīts Aijas Upītes iesniegums.
Solveigas Kanjus iesnieguma izskatīšanas termiņš
pagarināts uz 4 mēnešiem.
Izskatīts
pagasta
padomes
priekšsēdētāja
iesniegums. Guntim Ozoliņam piešķirts atvaļinājums
no 9.-28.jūlijam.

16.jūlijā sāksies Daudzeses pagasta
teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā
apspriešana.

Ar Mazzalves pagastā notikušajām
vasaras
vieglatlētikas
sacensībām
noslēgušās Aizkraukles rajona 40. jubilejas
sporta spēles. Mazo pašvaldību grupā
mūsu sportisti izcīnīja 3.vietu! Paldies
visiem dalībniekiem!
PATEICĪBA
Daudzeses pagasta padome izsaka
pateicību tiem iedzīvotājiem, kas uz
Jāņiem ir sakopuši savus īpašumus!

2007.GADA 7.JŪLIJĀ - TAUTAS
NOBALSOŠANA
Tautas nobalsošana par Valsts prezidentes
V.Vīķes-Freibergas apturēto
likumu
„Grozījumi
Nacionālās drošības likumā” un „Grozījumi Valsts
drošības iestāžu likumā” atcelšanu notiks šā gada
7.jūlijā, sestdienā. Vēlēšanu iecirknis Daudzevā,
Pagstmājā būs atvērts no pulksten 7 rītā līdz 10
vakarā, balsot var arī jebkurā citā vēlēšanu iecirknī
gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Lai piedalītos tautas nobalsošanā, vēlētājam
nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase.
Tautas nobalsošanā būs divas balsošanas zīmes
- katram no apturētajiem likumiem, un saskaņā ar
Satversmi vēlētājiem būs jālemj par vai pret apturēto
likumu atcelšanu. Tautas nobalsošanas jautājumi
būs:
1. Vai Jūs esat par 2007.gada 1.marta likuma
„Grozījumi Nacionālās drošības likumā” atcelšanu?
2. Vai Jūs esat par 2007.gada 1.marta likuma
„Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā”
atcelšanu?
No 27.jūnija līdz 6.jūlijam vēlēšanu komisijas
darba laiks ir no 9:00 līdz 13:00. Personas, kuras
vēlas pieteikt balsošanu mājās, to var izdarīt,
uzrakstot un nogādājot vēlēšanu komisijai
iesniegumu, kurā jānorāda pilsoņa vārds, uzvārds,
personas kods, adrese, tālrunis. Iesniegumu var
rakstīt brīvā formā vai uz CVK interneta mājaslapā
pieejamās veidlapas. Iesniegumu var nogādāt arī
vēlētāja uzticības persona – draugs, radinieks,
pastnieks vai kaimiņš. Informatīvais tālrunis –
7049999.

Ik katram dzīvē ir savs stikla kalns,
Kāds sapnis, kuram visu mūžu velta,
Spožs vara zirgs, vai sudrabaini salns,
No īsta - vai no izdomāta zelta...
Daudzeses pagasta padome apsveic visus, kuri
šogad beidz kādu skolu – no pirmskolas izglītības
iestādes līdz universitātēm un akadēmijām! Lai
veicas īstenot iecerētos sapņus!
Ir daudz kas jādod, lai varētu ņemt.
Savs ceļš ir jārod, lai spētu lemt.
Kā avota ūdenim būt Dot laimi citiem
Un pašam sev gūt.

APSVEICAM
Daudzeses pagasta padome apsveic visus, kas
jūnijā svin dzimšanas dienas, vārda dienas un citus
svētkus!

INFORMĀCIJA
1.Turpmāk katra mēneša pirmajā ceturtdienā
plkst.10:00
Pagastmājas
zālē
–
INFORMĀCIJAS DIENA. Varēs iepazīties ar
jaunāko lauku saimniekošanā, saņemt kārtējo
„Lauku Lapu”, dabūt no interneta izdrukājamās
veidlapas dažādām iestādēm utt.
2.Atgādinu, ka uz LDC (lauksaimniecības datu
centra) vēstulēm, kas prasa atbildi, ir jātabild 7
kalendāro dienu, bet uz LAD (lauku atbalsta
dienesta) vēstulēm – 14 kalendāro dienu laikā.
3. Veidlapu „Ziņas par dzīvniekiem” lopu
īpašniekiem LDC jāiesniedz arī pēc stāvokļa uz
1.jūliju. Veidlapas pagastā.
4.KATRAI govij, aitai, kazai krotālijām jābūt
abās ausīs; katram sunim un kaķim reizi gadā
jābūt vakcinētam pret trakumsērgu.
5.Nosacījumi atbalsttiesīgajai (tiesīgajai uz
platību maksājumiem) platībai:
a) zālājos (kods 710 un 720) ir pieļaujami
50gab/ha koki un krūmi, ja zem tiem aug
ganībām piemēroti augi;
b) laukā var būt tādi elementi kā ēkas, krūmi,
dīķi, dūksnāji, ja to kopējā platība nepārsniedz
0,01ha, t.i., 10mx10m lielu platību;
c) attiecībā uz laukaugu un sējumu platībām,
atbalsttiesīga
ir
apsētā
platība,
t.sk.
tehnoloģiskās joslas plus pagriešanās josla līdz
2m platumam.
- Tāda sajūta, ka viss jau ir bijis.
Karstums, pienenes, ceriņi, zemenes, Jāņi. Jau
aukstums un lietus, un sēnes jau aug. Rudens!
- Būs, būs! Karstums būs, un gurķi, un
dzidrie āboli! Lai veicas visi darbi!
Jūsu lauku konsultants
Tālr.29516757

PATEICĪBA
Vai, ļautiņi, redzējāt,
Kur palika Jāņu diena?
Jāņu diena aizlīgoja
Uz citiem Jānīšiem.
Sirsnīgi pateicos par atbalstu Līgo
dienas pasākuma noorganizēšanā SIA
„Tīrābele” – personīgi Annai Saļikovai un
z/s „Aizsili” īpašniekiem.
Par jauko svētku koncertu paldies
Ilzei Gaidelei un pagasta sieviešu korim,
Lanai Ķirsei un jaukajiem dejotājiem, kā arī
Aijai
Tukišai,
Dagnijai
Mālniecei,
Veronikai Lapsai un Signei Gaigalniecei
par aizraujošo aktierspēli.
Paldies arī visiem ciema ļaudīm, kas
bija sanākuši uz šo kopīgo līgošanu.
Rudīte Nāzare

