fDAUDZESES PAGASTA PADOMES

2007. gada jūlija izdevums

INFORMATĪVAIS BIĻETENS
Kārtējā pagasta padomes sēde notika 25. jūlijā
Tika izskatīti sekojoši jautājumi un pieņemti lēmumi.

 Izskatīta informācija par pagasta teritorijas
plānojuma izstrādes gaitu.
 Piešķirta adrese jaunbūvei nekustamajā
īpašumā „Velniņi”.
 Izskatīts Sociālās un veselības komitejas
protokols.
 Apstiprināts kultūras pasākumu plāns
augustam:
17.VIII - pasākums bērniem „Attā, Vasariņa!”
Diskotēka.
13.-21.VIII - konkursa „Sakoptākā lauku sēta
-2007” 2.kārta.

Sākot ar augustu, pagasta
bezmaksas informatīvo
biļetenu vairs neizplatīs pasts.
Iedzīvotāji to varēs saņemt
pagasta padomē, bibliotēkā,
skolā, veikalos, aptiekā,
mežniecībā. Tāpat jau trešo
mēnesi to var izlasīt un arī
izdrukāt no interneta
www.daudzese.lv.
VUGD Aizkraukles brigādes
Jaunjelgavas postenī piedāvā darbu
– ugunsdzēsējiem glābējiem
(autovadītājiem ar C kategoriju).
Darbs maiņās, alga (pēc nodokļu
nomaksas) līdz Ls 300. Interesēties
personīgi – Dārza ielā 9,
Aizkrauklē, vai pa tālr. 5133728,
5133731, 26425085 no plkst. 9:00
līdz 16:30.

23.-31.VIII – pagasta sieviešu kora brauciens
uz Horvātiju.
 Izskatīts Ligitas Griķes un Ilgas Grāvītes
iesniegums.
 Atļauts nozāģēt divus nokaltušus ozolus pie
„Kalniņu” mājām.
 Izskatīts Jāņa Ļagušnika iesniegums.
 Nolemts atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
zemes īpašumu 6,6ha platībā.
 Andrim Grāvītim izsniegta individuālā darba
atļauja.

Lūdzu samaksāt parādus par ēdināšanu
skolā un PII „Čiekuriņš”, kā arī par īri un
komunālajiem pakalpojumiem. Parādnieki
tiks sniegti tiesā, kā arī nevarēs saņemt
pusdienas skolā!

Rajonā vēl nav atklāta, tātad – iespējams, vēl
nav ievazāta
BAKTERIĀLĀ IEDEGA.
Tātad – ļoti uzmanīgi ar jauna stādāmā
materiāla iegādi! Priekšroka dodama vietējiem
stādiem – gan augļu kociņiem, gan
dekoratīvajiem augiem. Pazīmes bīstamajai
slimībai ir publicētas 26.jūlija „Staburagā”,
4.lpp. Papildināšu: zem bojātās mizas ir
VIOLETA koksne; nokaltušo dzinumu gali
liecas uz leju. Saimniekaugi ir ābeles,
bumbieres, cidonijas, krūmcidonijas, pīlādži,
vilkābeles, klintenes, korintes, ugunsērkšķi u.c.
Ja rodas aizdomas – varbūt uzreiz
netraucējiet Valsts augu aizsardzības dienestu
– viņi patlaban ir ļoti aizņemti, regulāri apseko
visus pagastus, īpaši lielos augļu dārzus.
Piezvaniet man, pagasta konsultantam, un
kopā novērtēsim situāciju!
Tālr.29516757

INFORMĀCIJA
Lauku konsultants atgādina:
1.Pļavām un ganībām (kodi 710 un 720) līdz 1.augustam jābūt nopļautām vai noganītām
un appļautām. Izņēmums ir bioloģiski vērtīgie zālāji (BVZ) – tos pļauj līdz 10.septembrim
(arī nektāraugu platības, ja tādas ir reģistrētas).
2.Atgādinu par bezmaksas kursiem augustā – 24 stundu programma „Lauksaimniecības
tehnikas sekmīga izmantošana laukos” tepat Aizkrauklē, pieteikties pa tālr.5122579.
3.No 2007.gada 1.septembra sāks pieņemt projektu pieteikumus diviem atbalsta veidiem:
- „Lauku saimniecību modernizācija”;
- „Atbalsts uzņēmumu vadīšanai un attīstībai”.
4.Par latvāņiem.
Lūdzu ziņot man par vietām mūsu pagastā, kurās aug latvāņi. Zinu, ka aug muižā – viss
dīķa gals un nokalne iepretī skolai šosejas otrā pusē; tepat centrā latvānis ieviesies divās
vietās – pie agrākā kolhoza kantora un pie „Ābeļziedu” mājām. Ja esat vēl kaut kur redzējuši
– lūdzu, ziņojiet!
Latvāni iznīdēt patiesībā ir vienkārši – neļaut izziedēt. Latvānis ir divgadīgs augs – šogad
izbirst sēklas, nākošgad sadīgst un rodas zaļš čemurs, kurš tikai otrā gadā zied; pēc tam
sakne iet bojā.
Tie, kas audzējuši biešu sēkliniekus, sapratīs vieglāk – arī biete ir divgadīga. Tikai
uzmanīgi – sula latvānim ir dedzinoša. Jā, un vēl – ļoti tā nezāle garšo govīm, nekaitē nemaz
un laba – satur daudz cukura. Cilvēkam gan latvāņu džungļi var būt pat nāvējoši.
Gaidu Jūsu zvanus!
Veiksmīgu gurķu laiku!
Jūsu lauku konsultants, tālr.29516757

Kāpēc domāt par laika sudrabu,
Ja visapkārt vēl saulgriežu zelts?
Lai par puķes elpu vieglāki
Ir tie gadi, ko, tālāk dodoties,
Atkal vajadzēs plecā Tev celt!
/K.Apškrūma/
Daudzeses pagasta padome
apsveic visus, kas jūlijā svin dzimšanas
dienas, vārda dienas un citus svētkus!

SLUDINĀJUMS
Pārdodu cekulotu gailīti, turklāt arī vēl
bārdainu! Cena – 2 lati, mans telefons
29516757, Dagnija.

LĪDZJŪTĪBA
Aizvadītajā mēnesī miris Ādolfs
Zajančkausks. Daudzeses pagasta padome
izsaka dziļu līdzjūtību tuviniekiem.

