DAUDZESES PAGASTA PADOMES

2007. gada augusta izdevums

INFORMATĪVAIS BIĻETENS
Kārtējā pagasta padomes sēde notika 15.augustā
Tika izskatīti sekojoši jautājumi un pieņemti lēmumi.
 Izskatīts un apstiprināts sociālās un veselības
komitejas protokols.
 Apstiprināts kultūras pasākumu plāns
septembrim:
21.IX – Aizkraules rajona 6.Grāmatu svētki
Daudzeses pamatskolā plkst.10:00
23.IX – ražas izstāde un Pļaviņu dramatiskā
kolektīva izrāde – R.Blaumanis „Paradīze”,
plkst. 16:00 pie pagastnama. Lietus gadījumā
pasākums notiks pagasta zālē.
28.IX – pikniks pagasta pensionāriem.
 Nolemts atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamajiem īpašumiem „Kļavenieki” un
Lūgums bērniem, kuri vasarā strādāja, lai
nopelnītu brīvpusdienas – līdz 15.septembrim
iesniedziet savas darba lapas sociālajai
darbiniecei!

PAZIŅOJUMS
PII „Čiekuriņš” savus „ezīšus”, „cālīšus” un
„lācīšus” gaidīs 3.septembrī no plkst.7:00. Līdzi
ņemsim labu garastāvokli, vasarā uzkrātos spēkus,
ārsta izziņas un pēdējā maksājuma čeku par bērna
ēdināšanu PII 2006./07.m.g.
PII „Čiekuriņš” kolektīvs

„Brīvnieki”.
 Izsniegta individuālā darba atļauja Maijai
Olingovičai.
 Atļauts Danutei Kurijai deklarēt dzīvesvietu
pašvaldības īpašumā „Strautiņi”.
 Pēc Daudzeses pamatskolas direktora
iesnieguma nolemts palielināt vienreizējā
pabalsta summu katram pirmklasniekam, kurš
mācības uzsāk Daudzeses pamatskolā, līdz
Ls20.
 Samazināta zemes izpirkuma maksa par
nekustamajiem īpašumiem „Liepas” un
„Penderi”.
Es ieeju rudenī,
Vēsajās salnās,
Dāliju smaržās,
Gājputnu klaigās,
Baltajā skolā,
Savā skolā...

2007./08. mācību gada sākums Daudzeses
pamatskolā 1. septembrī pl. 10:00.
Autobuss kursēs:
8:30 Strautiņi
8:55 Daudzeva
9:10 Vecumnieki
9:25 Daudzeva
Daudzeses pamatskolas kolektīvs

INFORMĀCIJA
1.Labas ziņas no VID – Valsts ieņēmumu dienesta:
strādājošiem ar nodokli neapliekamais minimums
palielinās līdz 80 latiem; par katru apgādājamo – līdz 56
latiem.
2.Bakteriālā iedega atklāta jau kaimiņos – Jēkabpils rajonā;
Latvijā ienākusi vēl viena augu sērga – sēnīšu slimība
Phytophtora ramorum, kas masveidā iznīcināja ozolus
Eiropas valstīs. Slimo arī īves, klintenes, rododendri un
kamēlijas.
3.Bezmaksas kursi Aizkrauklē:

1) Lauksaimniecības tehnikas sekmīga izmantošana – 24
stundas – paredzēti oktobrī (t.5122579);
2) Lopkopība – īsais kurss, 32 stundas – paredzēti
novembrī (t.5122579).
- Rudens rudens! Sālam, marinējam, vāram
zaptes. Darbiem galu neredz.
Mīļie laucinieki, lūdzu, neaizmirstiet arī atpūsties un apkārt
paskatīties – kā saulīte riet, cik debesis putnu pilnas! Cik
pasaule apkārt vēl zaļa!
- Vai daudziem iznāca pavērot, kā zvaigznes krīt?
Lauksaimniecības konsultants

KĀ IEGŪT LATVIJAS PILSONĪBU?
Naturalizācijas pārvalde ir tā institūcija, kura risina
jautājumus, kas saistīti ar Latvijas pilsonības iegūšanu.
Jelgavas reģionālājā nodaļā ir apkopoti biežāk uzdotie
jautājumi, tāpēc informāciju sniegsim jautājumu un atbilžu
formā.
Kādi ir Latvijas pilsonības iegūšanas veidi mūsu valstī?
Mūsu valstī pamatā ir trīs veidi, kā iegūt Latijas pilsonību.
1.Naturalizācijas kārtībā to var iegūt visi Latvijas nepilsoņi
vai citas valsts pilsoņi, ja pēdējos piecus gadus pastāvīgi
dzīvo Latvijā.
2.Reģistrēt Latvijas pilsoņa statusu var vairākos
gadījumos. Pirmkārt, tie, kuri ir bijuši Latvijas pilsoņi
1940.gada 17.jūnijā un viņu pēcnācēji, ja viņi nav
pieņēmuši citas valsts pilsonību. Otrkārt, Latvijā pastāvīgi
dzīvojošie latvieši vai līvi. Treškārt, tie, kuri ir apguvuši
vispārējās izglītības pilnu kursu latviešu mācību valodā.
3.Pēc 1991.gada 21.augusta Latvijā dzimuša nepilsoņu
bērna atzīšana par Latvijas pilsoni notiek, ja vecāki izsaka
savu vēlmi.
Kas jādara, lai iesniegtu iesniegumu?
Vispirms pretendentam Naturalizācijas pārvaldes nodaļā
vai filiālē jānoskaidro, kādā no veidiem viņš var iegūt
Latvijas pilsonību un kādi ir noteikumi un iesniedzamie
dokumenti. Patstāvīgi iesniegumu var iesniegt, sasniedzot
15 gadu vecumu. Par nepilgadīgajiem bērniem līdz 15
gadu vecumam izvēli izdara bērna vecāki. Katram
pilsonības iegūšanas veidam ir jāiesniedz atšķirīgi
dokumenti.
Kur var iesniegt iesniegumu un dokumentus?
Iesniegumu un dokumentus Latvijas pilsonības iegūšanai
var iesniegt jebkurā Naturalizācijas pārvaldes reģionālajā
nodaļā un filiālē.
Kādi dokumenti jāiesniedz?
Naturalizācijā tā ir pase, izziņa par legālu iztikas avotu,
kvīts par valsts nodevas samaksu un 3 fotogrāfijas (3x4
cm).
Reģistrējot Latvijas pilsoņa statusu tā ir pase un vēl
dokumenti katram konkrētam pilsonības reģistrācijas
Augusts baltos miglas kamolos veļas,
Saulespuķes pie mākoņu cepurēm sprauž;
Augusts sirdīs ieauž gājputnu ceļus
Un ar pīlādžu ugunīm domas mums glauž.
/K.Apškrūma/
Daudzeses pagasta padome apsveic visus, kas
augustā svin dzimšanas dienas, vārda dienas un citus
svētkus!

SLUDINĀJUMS
Pārdod govi, Ls 100. Tālr.29516757

veidam. Tie, kas ieguvuši vispārējo izglītību latviešu
mācībvalodā, iesniedz izziņas no skolas. Latvieši uzrāda
pasi ar tautības ierakstu. Pierādot savu piederību Latvijas
pilsoņu kopai 1940.gada 17.jūnijā, iesniedz arhīva izziņu
un radniecību pierādošus dokumentus.
Pēc 1991.gada 21.augusta Latvijā dzimuša nepilsoņu
bērna atzīšanā par Latvijas pilsoni, bērna dzimšanas
apliecība un vecāku pases.
Vai, iegūstot pilsonību, ir jākārto zināšanu pārbaudes?
Iegūstot pilsonību naturalizācijas kārtībā, visiem no 15
gadu vecuma ir jākārto pārbaude latviešu valodas prasmē
un jāzin Latvijas vēsture, Satversme, himna. Atsevišķām
grupām ir atbrīvojumi un atvieglojumi.
Vai ir jāmaksā valsts nodeva, iesniedzot iesniegumu?
Valsts nodeva jāmaksā tikai vienā gadījumā: iesniedzot
iesniegumu naturalizācijas kārtībā. To var izdarīt jebkurā
bankā vai pasta nodaļā. Svarīgi ir noskaidrot valsts
nodevas samaksas rekvizītus. Pamatnodeva ir Ls 20,-,
vairākām grupām tā ir Ls 3,-; ir arī tādas grupas, kurām nav
jāmaksā.
Cik ilgs ir Latvijas pilsonības iegūšanas process?
Pilsonības likums paredz, ka naturalizācijas kārtībā
pilsonību iegūst gada laikā pēc zināšanu pārbaužu
nokārtošanas, bet praktiski tas notiek ātrāk.
Reģistrējot pilsoņa statusu, iesniegums tiek izskatīts
mēneša laikā.
Pēc 1991.gada 21.augusta Latvijā dzimuša nepilsoņu bērna
atzīšanā par Latvijas pilsoni Naturalizācijas pārvaldes
priekšnieks lēmumu pieņem sešu mēnešu laikā, bet arī tas
parasti notiek īsākā termiņā.
Kur var saņemt papildus informāciju Latvijas pilsonības
iegūšanas kārtībai?
Jebkurā Naturalizācijas pārvaldes reģionālajā nodaļā un
filiālē, internetā. Naturalizācijas pārvaldes mājaslapā
np.gov.lv, zvanot pa bezmaksas telefonu 8002050. Mūsu
administratīvajā teritorijā to var izdarīt Aizkraukles filiālē
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PATEICĪBA
Pateicos Inesei Purviņai, Solveigai Gaigalniecei,
Valijai Lucānei un Valdim Puidam par palīdzību.
Vija Geriņa

LĪDZJŪTĪBA
Aizvadītajā mēnesī mirusi Alma Tomiņa. Pagasta
padome izsaka dziļu līdzjūtību tuviniekiem.

