?DAUDZESES PAGASTA PADOMES

2007. gada septembra izdevums

INFORMATĪVAIS BIĻETENS
Kārtējā pagasta padomes sēde notika 26. septembrī
Tika izskatīti sekojoši jautājumi un pieņemti lēmumi.
 Nolemts turpināt darbu pie Daudzeses novada
izveidošanas. Lai tas izdotos, jāsaņem piekrišana
apvienoties no Seces, Sunākstes, Sērenes, Staburaga
pagasta un Jaunjelgavas pilsētas.
 Nolemts piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu no
Ģirta Indrijaita.
 Apstiprināts sociālās un veselības komitejas protokols.
 Apstiprināts kultūras pasākumu plāns oktobrim:
13.X Svecīšu vakars Daudzeses pagasta kapsētās
15:00 Smaļķu kapos, autobuss 14:30 no Dardedzes
16:00 Māršavu kapos, autobuss 15:45 no Dardedzes
17:00 Daudzeses kapos, autobuss 16:45 no Dardedzes
 Nolemts atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamajiem īpašumiem „Lojānu mežs”, „Daugaviņas”
un „Jaunsvikļi”.
PAZIŅOJUMS PAR DAUDZESES PAGASTA
TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1.REDAKCIJAS
2007.-2019.GADAM
VIDES PĀRSKATA SABIEDRISKĀS
APSPRIEŠANAS ORGANIZĒŠANU
Aizkraukles rajona Daudzeses pagasta padome
informē, ka saskaņā ar Daudzeses pagasta padomes
25.07.2007. lēmumu nolemts uzsākt Daudzeses
pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas vides
pārskata
sabiedrisko
apspriešanu.
Noteikt
sabiedriskās apspriešanas laiku 40 dienas no
publikācijas
laikrakstā
„Latvijas
Vēstnesis”.
Sabiedriskās apspriešanas vieta – Daudzeses
pagasta padome, pagastmāja, Daudzeva, kur adresēt
iesniegumus vai tos personīgi iesniegt darbdienās no
plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Sabiedriskās apspriešanas pirmā posma
ievaros notiks tikšanās Daudzeses pagasta padomes
telpās 2007.gada 2.oktobrī no plkst. 16 līdz 18.
Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās no plkst. 9
līdz 17 un piektdienās no plkst.8 līdz 12.
Ar materiāliem par Daudzeses pagasta
teritorijas attīstību var iepazīties pagasta padomes
mājaslapā www.daudzese.lv un Aizkraukles rajona
padomes mājaslapā www.aizkrauklesrajons.lv .
Aicinām pagasta iedzīvotājus aktīvi piedalīties
plānojuma apspriešanā ar saviem ieteikumiem un
priekšlikumiem!
P.S. Pagasta padomes mājaslapā var izlasīt
jaunāko informatīvo biļetenu, pie tam tie, kas
reģistrējas, pēc kārtējā biļetena izdošanas saņem
paziņojumu savā e-pastā. Mājaslapā var piedalīties
aktuālās aptaujās, izlasīt arī par pasākumiem
pagasta dzīvē, piemēram, izsekot fotoreportāžai par
Aizkraukles rajona 6.grāmatu svētkiem, kuri notika
pamatskolā.

 Nekustamais īpašums „Rudzīši” sadalīts divos īpašumos
un atdalāmajam īpašumam piešķirts nosaukums „Apsītes”.
 Nekustamais īpašums „Ziedoņi” sadalīts divos īpašumos
un atdalāmajam īpašumam piešķirts nosaukums „Ziedoņi
1”.
 Atļauts Valentīnai Vetriņai un Margonim Celmiņam
deklarēt dzīvesvietu Daudzeses pagastā.
 Izskatīts Mārtiņa Mālnieka iesniegums.
 Precizētas nekustamo īpašumu „Lapiņas” un
„Krūmmaļi” platības.
 Atļauts legalizēt būves nekustamajā īpašumā „Penderi”.
 Izskatīts Ingrīdas Ielejas iesniegums.
 Izskatīts Zigurda Krankala iesniegums.

Labdien, pagasta mazie un lielie iedzīvotāji!
Man ir liels prieks, ka Jūs arī esat pagasta patrioti un nemūkat
uz lielajām pilsētām. Mums visiem gribas, lai mūsu pagasts būtu
vislabākais, kaut gan tik daudz laba Mēs nevaram paveikt, kā Mūsu
priekšsēdētājs Guntis Ozoliņš un skolas direktors Valdis Puida, bet, ja
Mēs katrs sniegsim savam pagastam pa mazumiņam, tad tas būs ļoti
daudz, jo Mēs visi kopā esam lieliska komanda.
2007.gada martā Aizkraukles rajona partnerība Mums sniedza
lielisku iespēju pretendēt uz Eiropas Savienības struktūrfonda - Eiropas
Lauksaimniecības virzības un garantijas fonda Virzības daļas
4.prioritāte „Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana”
4.6.pasākuma „Vietējo rīcību attīstība (LEADER+ veida pasākumi)”
4.6.2.aktivitātes „Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”
finansiālu atbalstu Ls 5000.00 apmērā vai, vienkāršāk sakot, iespēju
izveidot „Atpūtas un informācijas centru”. 2007.gada 29.augustā tika
saņemts rakstisks apstiprinājums, ka finansējums ir piešķirts Ls
4787.90 apmērā. Šī nauda tiks izlietota “”Tiksimies!” Atpūtas un
informācijas centra” iekārtošanai un aprīkošanai, lai nodrošinātu
iespēju lieliem un maziem pagasta iedzīvotājiem interesantāk un
lietderīgāk pavadīt brīvo laiku. Centrs būs „Amatniekos”, Daudzevā
(bijušajā pakalpojumu kombināta ēkā).
Centrā būs:
* galda spēļu telpa, kurā būs dažādas galda spēles;
* telpa, kuru pagasta iedzīvotāji varēs izmantot dažādiem
mērķiem – apmācībai, VIG sapulcēm, kā vietu projekta administrēšanas
nodrošināšanai, pensionāru padomes un jauno māmiņu pulcēšanās vietu,
telpu, kurā rakstīt un īstenot savas idejas un projektus, iegūt iemaņas
moderno datortehnoloģiju apguvē, filmu skatīšanai, video un foto sižetu
veidošanā par VIG darbošanos un citiem pasākumiem, kas notiek
pagastā, intelektuālo spēļu spēlēšanai, tikšanās vietu ar psihologiem un
citiem speciālistiem, diskusiju vakariem ar pagasta ievērojamākiem
iedzīvotājiem, dzejas dienu rīkošanai u.c.;
* telpa „Čaklo rociņu” darbnīcai.
Varētu rakstīt daudz un daudz, bet laiks un darbi rādīs. Mēs
ceram, ka šī gada Ziemssvētkos iekārtotajās telpās Mēs tiksimies!
Ar cieņu Vineta Geršebeka

Priecājamies kopā ar biedrību „Spuldzīte” par saņemto atbalstu! Mūsu ir daudz, intereses ir dažādas – ir visas
iespējas nodibināt pagastā vēl kādu sabiedrisku organizāciju un iesniegt savus projektus biedrībai Aizkraukles rajona
partnerība Eiropas naudas saņemšanai. Atklātā projektu konkursa II kārtas projektu iesniegšana paredzēta novembra
sākumā, kontaktinformācija: Alda Paura, tālr. 5133902, mob. 29487108, e-pasts: alda.paura@aizrp.lv Droši vien arī
Vineta Geršebeka neatteiktos sniegt atbalstu un padomu, jo uzrakstīt projektu nav viegli, bet nav arī neiespējami!
PAR ZEMES REFORMAS PABEIGŠANU LAUKU APVIDOS UN
TURPMĀKO RĪCĪBU AR NEIZPIRKTAJIEM ZEMES GABALIEM
Lauku apvidus zemes pastāvīgais lietotājs, kuram zeme bija
piešķirta pastāvīgā lietošanā, varēja līdz 2006.gada 31.augustam
iesniegt VZD reģionālajā nodaļā zemes izpirkšanas pieprasījumu.
Līdz 2007.gada 30.novembrim zemes izpirkšanas pieprasījumu
VZD reģionālajai nodaļai var iesniegt persona, kurai zeme bija
piešķirta pastāvīgā lietošanā, bet zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeidzās 2006.gada 1.septembrī sakarā ar to, ka šī
persona līdz 2006.gada 31.augustam neiesniedza izpirkšanas
pieprasījumu, ja:
1) zeme atrodas šīs personas faktiskajā lietošanā;
2) nav ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda;
3) līdz zemes izpirkšanas pieprasījuma iesniegšanai ir
noslēgts zemes nomas līgums ar pašvaldību.
PAR LAUKU ZEMES IZPIRKŠANAS KĀRTĪBU
Samaksu par izpērkamo zemi nosaka saskaņā ar MK 2006.gada
18.aprīļa noteikumiem Nr.305 „Kadastrālās vērtēšanas noteikumi”.
Zemes izpircēji ir tiesīgi pirms zemesgabala kadastrālās
uzmērīšanas un izpirkšanas līguma slēgšanas veikt priekšapmaksu
privatizācijas sertifikātos atbilstoši zemes kadastrālajai vērtībai.
Ja dienā, kad pieņemts lēmums par zemes piešķiršanu īpašumā
par samaksu, tā zemes gabala kadastrālā vērtība, par kuru veikta
priekšapmaksa, ir mainījusies, samaksas apmēru lēmumā par
zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu nosaka pēc zemes
kadastrālās vērtības, kas bija par pamatu priekšapmaksas
aprēķināšanai. Ar 2008.gada 1.janvāri mainās zemes kadastrālā
vērtība, tāpēc ir svarīgi veikt priekšapmaksu līdz gada beigām, jo
tad arī galīgā samaksa tiks rēķināta pēc pašreizējās zemes
kadastrālās vērtības. Tomēr jāņem vērā, ka, maksājot ar
priekšapmaksu, nav spēkā atvieglojumi, ko zemes izpirkšanai var
piešķirt pašvaldība.

21.septembrī Daudzeses pamatskolā notika
Aizkraukles rajona 6.grāmatu svētki. Tie, kas atvēlēja
šo dienu pasākumam, notiekti palika apmierināti!
Varēja gan lētāk iegādāties dažādu izdevniecību
grāmatas, gan piedalīties politiskā diskusijā par
atbalstu lauksaimniecības produktu ražotājiem; tikties
ar aktrisi Veltu Skursteni un rakstnieci Ingrīdu Karsto;
noskatīties
robežsardzes
kinologu
paraugdemonstrējumus ar dienesta suņiem; laimēt
grāmatas pircēju loterijā. Bērniem un jauniešiem bija
savas aktivitātes. Pusdienās visi svaigā gaisā tika
cienāti ar gardu soļanku!
Paldies visiem, kuri piedalījās svētkos! Īpašs
paldies Daudzeses pamatskolas kolektīvam, pagasta
priekšsēdētājam, Rudītei Nāzarei, Leontīnei Laizānei
un Teleforai Nāzarei.
Pagasta bibliotekāre
14.oktobrī notiks sieviešu
kora „Daudzeva” 2007./08.gada
sezonas pirmā kopābūšana. Ja
vēlies būt viena no mums, droši
nāc pulciņā! Kopā uzdziedāsim,
svinēsim svētkus, piedalīsimies
dažādās kultūras aktivitātēs un,
visbeidzot,
piedzīvosim
brīnumu, ar kuru mūs pazīst
daudzviet pasaulē – XXIV
Vispārējos latviešu Dziesmu un
XIV Deju svētkus.
Tikšanās
–
14.oktobrī
Daudzevā, pagastmājas zālē
plkst. 14:00

29.septembrī
plkst.12:00 pensionāru
pēcpusdiena „Laba diena
rudens sagaidīšanai”. Līdzi
ņemsim groziņus! Tuvāka
informācija pa tālr.5141139
un 5141181.
LŪDZU PALĪDZĒT!
Pazudis trīskrāsu kaķēns,
ap kaklu sarkana
siksniņa. Ja kāds
redzējis, lūdzu,
piezvaniet!
Tālr.26344638, Madara.

INFORMĀCIJA
1.Atgādinu, ka katra mēneša pirmā ceturtdiena ir informācijas
diena, kad pagastā var iepazīties ar jaunumiem un aktuālāko
saimniekošanā; palasīt „Lauku Lapu” un „Agropolu”; izdrukāt no
interneta dažādas veidlapas, piemēram, VID atskaites (D, D1, D24) u.c.
Gaidīšu ceturtdien, 4.oktobrī plkst.10:00 pagastmājas zālē!
2.Saimniecībām, kurās ir vairāk kā 10 dzīvnieku vienības,
jāreģistrējas kā C kategorijas dabas piesārņotājiem (govs-0,7
dzīvnieku vienības, teļš līdz 6mēn. – 0,2, cūka – 0,03, kaza vai aita
ar jēriem – 0,09, broilers – 0,0004 dzīvnieku vienības). Kam lopiņu
vairāk – paskaitiet; sodi ir lieli – pat Ls 500.
3.Piena ražotājiem! PVD pastiprināti kontrolē novietnes, no kurām
tiek pārdots piens. Jāzina, ka, atklājot palielinātu somatisko šūnu
daudzumu vienai govij, to jāārstē – jāsauc vetārsts! – ja nē – var
aizliegt realizēt pienu no visām govīm.
4.Lauksaimniecības datu centra speciāliste Rūpniecības ielā 9
pieņem trešdienās; līdz 22.oktobrim pieņemšanas laiks tikai līdz
plkst.14:00.
- Tāda liela bažība. Mainās viss – lata vērtība, noteikumi
ražotājiem (darītājiem!); pat teritoriju reformē! Kaut nu uz labu!
Bet ārā tāda atvasara!
Lauksaimniecības konsultants

atraisies gaidās atraisies
ļauj un tā notiks
tu dungosi melodiju
ilgas dos notis
/M.Laukmane/
Sieviešu koris „Daudzeva”
sirsnīgi pateicas Daudzeses
pagasta
padomei
un
priekšssēdētājam
Guntim
Ozoliņam
par
sagādāto
iespēju 2007.gada augustā
viesoties
un
koncertēt
Horvātijā!

manī zied tādi vēji:
spirgti un pilni ar prieku
un manā liktenī notiek
viss
kam ir jānotiek
/M.Laukmane/
Daudzeses pagasta
padome sveic visus, kas
septembrī
svin
dzimšanas dienas, vārda
dienas un citus svētkus!

Sieviešu koris
„Daudzeva” un diriģente
LĪDZJŪTĪBA
Aizvadītajā mēnesī mirušas Emīlija Grundule un Zenta
Kopmane. Daudzeses pagasta padome izsaka dziļu
līdzjūtību tuviniekiem.

