DAUDZESES PAGASTA PADOMES

2007. gada oktobra izdevums

INFORMATĪVAIS BIĻETENS
Kārtējā pagasta padomes sēde notika 24.oktobrī
Tika izskatīti sekojoši jautājumi un pieņemti lēmumi.
Apstiprināta pagasta padomes budžeta izpilde
ieņēmumos un izdevumos uz 1.10.2007.
Apstiprināti saistošie noteikumi Nr.3/2007 „Par
grozījumiem Daudzeses pagasta pašvaldības 2007.gada
28.februāra saistošos noteikumos Nr.1/2007 „Daudzeses
pagasta pašvaldības budžets 2007.gadam””.
No pamatlīdzekļu reģistra izslēgti 2 datorkomplekti,
apkures katls un krūmgriezis.
Apstiprināts sociālās un veselības komitejas protokols.
Apstiprināts kultūras pasākumu plāns novembrim:
9.XI Lāčplēša dienai veltīts pasākums Daudzeses un
Stalānu kapsētās
17.XI Latvijas valsts gadadienai veltīts pasākums pagasta
zālē. Svētku koncerts un balle.

30.XI brauciens uz Nacionālā teātra izrādi „Apburtais
aprīlis”.
Piešķirta dzīvojamā platība Ozolniekos 3-4 Igoram
Zaharovam.
Atcelts 2007.g. 15.08. lēmums Nr.4.
Nolemts atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz īpašuma
„Biķernieki” atdalīto daļu „Ziediņi”.
Nekustamais īpašums „Balseri” sadalīts divos īpašumos
un atdalāmajam piešķirts nosaukums „Tenči”.
Baibai Grāvītei atļauts nodarboties ar individuālo darbu.
Atļauts legalizēt būvi īpašumā „Purmalītes”.
Izskatīts Rudītes Nāzares iesniegums.

ATGĀDINĀM – 15.novembris ir pēdējais termiņš, līdz kuram varat nokārtot nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus!

INFORMĀCIJA
1.Visiem, kam mājās ir bites - Ceturtdien, 22.novembrī,
plkst.10:00 Aizkraukles LKB telpās Aizkrauklē, Lācplēša
ielā 2a BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAS. Būs daudz
noderīgas informācijas. Turpmāk reizi divos mēnešos par
aktualitātēm biškopībā stāstīs reģionālais konsultants
Guntars Melnis.
2.Visiem, kas tur lopiņus – 1.novembrī plkst.10:00
Aizkraukles rajona padomes sēžu zālē seminārs. Galvenā
tēma – produktīvo dzīvnieku ēdināšna ar saimniecībā
ražotiem barības līdzekļiem. Īpaši svarīgi būtu apmeklēt
semināru bioloģiskajiem lauksaimniekiem, jo stāstīs arī
par dzīvnieku slimību profilakses iespējām bioloģiskā
novirziena
saimniecībās.
Programma
izlasāma
sestdienas, 27.oktobra „Staburagā”, 4.lpp.
3.Ikmēneša informācijas diena – ceturtdien, 1.novembrī,
plkst.10:00 pagastmājas zālē.
4.Kursi „Bioloģiskās lauksaimniecības metodes” , 85
stundu programma, notiks janvārī Aizkraukles LKB telpās.
Kursi ir bezmaksas, pieteikties pa tālr.5122579.
- Tik vienmērīgs un mierīgs izdevās rudens. Daudz
saules un lapu zelta, no vienīgās lielākās salnas paglābtās
puķītes vēl zied. Lauki nokopti, aramie – uzarti. Dieviņš
devis skaistu un auglīgu gadu. Nupat būs lietus, tad – ar
sniegu jau. Pēc Mārtiņiem ziemai vārti vaļā.
Pēc visām zīmēm – arī ziema būs mērena. Redzēs.
Gaišu arī pelēko laiku – līdz baltam sniegam!
Dagnija, lauksaimniecības konsultante

Aicinām visus, kuri vēlas, vakcinēties
pret gripu! Valsts kompensē 50% (Ls 1,77) no
vakcīnas cenas sekojošām kategorijām: 1)
personas vecumā no 65 gadiem; 2) bērni
vecumā no 6-23 mēnešiem; 3) personas ar
hroniskām saslimšanām. Visiem pārējiem
iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu
Daudzeses pagastā, no 1.novembra līdz
1.decembrim pagasta padome apmaksās 50%
no vakcīnas cenas: pieaugušajiem Ls 2,25 (no
Ls 4,50), bērniem Ls 2,10 (no Ls 4,20).

17.novembrī plkst.18:00
Pagastmājā
Valsts svētkiem veltīts pasākums
Programmā:
 pagasta represēto iedzīvotāju sumināšana
konkursa „Sakoptākā lauku sēta 2007”
dalībnieku sveikšana
Plkst.21:00 balle kopā ar grupu „Randiņš”
Ieeja bezmaksas
18.novembrī plkst.12:30 Daudzeses
evaņģēliski
luteriskajā
baznīcā
notiks dievkalpojums. Visi laipni
aicināti!

Šobrīd norit darbs pie Aizkraukles rajona informācijas tīkla paplašināšanas. Pārveidojumi ļaus
ievērojami palielināt datu pārraides apjomu. Kad darbs būs paveikts, interneta pakalpojumus no šī tīkla
varēs saņemt arī privātpersonas, un mūsu pagasts būs pirmais, kurā tas tiks izmēģināts. Interneta
pakalpojumus par noteiktu abonēšanas maksu varēs izmantot tajās mājās, no kurām var redzēt torņa
galu, kurā novietots raidītājs. Tehniskās iespējas izvērtēt, protams, var tikai speciālisti. Sīkāka
informācija par šo iespēju pa tālruņiem 5133920 un 29296165 (Ansis Martinsons).

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU
Daudzeses
pamatskolas
439.mazpulks
2007.gada pavasarī Latvijas Mazpulku organizācijai
pieteica projektu „Daudzeses parks rītdienai”, kura
īstenošanai varēja iegūt Ls 200 finansējumu; mēs
ieguvām Ls 175.
Projekta prioritāte ir aktīvs jaunietis laukos,
projekta īstenošanas periods ir 01.04.2007–01.11.2007.
Projekta vadītājs ir Valdis Puida, mazpulka vadītāja –
Ilona Nāburga.
Projekts īstenots ar mērķi sakopt Daudzeses
parku. Projektā izvirzītie uzdevumi: zaru un atkritumu
savākšana; solu un šūpoļu izgatavošana un
uzstādīšana; regulāra parka uzkopšana.
Mazpulcēni

PATEICĪBA
19.oktobrī notika kārtējais seminārs
bibliotekāriem Aizkrauklē. Visvairāk tika runāts
par
katras
bibliotēkas
sagatavošanos
akreditācijai, kura notiks 2008.gada aprīlī un
maijā. Tā ka darba katram bibliotekāram ir
daudz, jo visi vēlas, lai viņa vadītā iestāde tiktu
akreditēta.
Tomēr liels prieks un gandarījums bija tas,
ka mani kolēģi un rajona bibliotēkas vadība
lūdza nodot vissirsnīgākos sveicienus un
pateicību par sarīkotajiem 6.grāmatu svētkiem
Daudzesē mūsu skolas kolektīvam, pagasta
priekšsēdētājam G.Ozoliņam un visiem,visiem,
kas palīdzēja to rīkošanā, jo tik labi
noorganizēti svētki līdz šim vēl neesot bijuši!
Par garšīgo ēdienu, ko saimnieces sarūpēja
visiem svētku dalībniekiem, lielu lielais paldies,
jo tik daudzus pabarot, tur ir vajadzīgs liels
darbs. Paldies viņām par to!
Rajona bibliotekāru vārdā – pagasta
bibliotekāre.

IELŪGUMS
Bibliotēku dēvē par grāmatu paradīzi. Ieejot
šajā paradīzē, ikdienas darbi tiek atlikti malā.
Šeit valda tie cilvēki, kas mīt grāmatu lappusēs,
kurus varbūt mēs vēlētos sastapt dzīvē,
parunāties. Kā jau paradīzē, šeit cilvēks jūtas
laimīgs un atbrīvots.
Atnāc uz paradīzi pēc padarītajiem rudens
darbiem un gūsti atpūtu dvēselei, jo mūsu
bibliotēkā ir bagāts grāmatu un žurnālu klāsts no uzziņu izdevumiem līdz izklaidējošam vakara
romāniņam; iespēja izmantot „Letonikas” un
„NAIS” datu bāzes, „sērfot” par brīvu internetā.
Uz tikšanos Daudzeses pagasta bibliotēkā,
kuras darba laiks joprojām ir: pirmdienās,

otrdienās,
ceturtdienās,
piektdienās,
sestdienās no plkst 9:00--17:00
Pagasta bibliotekāre.

CIK % KULTŪRAS?
- Labrīt!
- Labrīt! Lai tev jauka diena!
- Paldies, tev tāpat!
- Tad jau varbūt vakarā tiksimies pagastmājā?
- Hm! Kas par pasākumu? Cikos? Neko nezinu,
nav nevienas afišas...
Utt. un tā joprojām.... regulāri. Šādi dialogi ir
dzirdēti neskaitāmas reizes. Es, kā pagasta kultūras
darba orghanizatore, zvēru, ka par katru aktivitāti,
kultūras pasākumu, ar kuru organizēšanu pagastā
nodarbojos es, pagasta teritorijā tiek izliktas 4-5
afišas. Kur daļa no tām pazūd jau tad, kad pasākums
vēl nav noticis? Tās tiek norautas (teiksiet – vējš?) un
arī nodedzinātas (teiksiet – saule?).
Mēs no rīta muti mazgājam? Mazgājam, jo tā ir
kultūra. Savu mājokli uzkopjam un putekļus slaukām,
un ar kaimiņiem sasveicināmies, jo tā arī ir kultūra.
Un mums visiem ir tiesības uz to kultūru, kas ir aiz
mājas durvīm, kas ir pagastā, rajona centrā un pat
galvaspilsētā. Un, ja dažiem nekulturāliem kadriem
(es te nerunāju par sauli un vēju!) šķiet, ja nevajag
pašam, tad arī citiem nē, tad ir jārīkojas mums,
kuriem pasākumi ir nepieciešami!
Šis nav domāts kā attaisnošanās raksts, bet kā
aicinājums cīnīties pret vandāļiem, kuri liedz mums
saņemt jebkādu informāciju, kas paziņojumu un
afišu veidā tiek izlikta uz ziņojumu dēļiem! (Jā, jā,
zinu – nav pieķerts aiz rokas – nav vainīgs!)
Aicinu pagasta ļaudis neklusēt un par šiem
nekaunīgajiem
elementiem
(citādi
jau
tos
nenosauksi!) ziņot pašvaldībai, lai viņi saņemtu
attiecīgo sodu, kādu paredz likumdošana.
Liels FUI! arī tiem, kuri piedrazo apkārtni, kuru citi
savukārt kopj, nežēlojot laiku un pūliņus!
Kultūras darba organizatore Rudīte Nāzare

Ir labi tad, ja nav ko nožēlot,
Ja mirkļus godam aizvadījis esi,
Jo katrs gads tik reizi mūžā dots To otru reizi dzīvot nevarēsi.
Daudzeses pagasta padome apsveic visus, kas
oktobrī svinēja dzimšanas dienas, vārda dienas un
citus svētkus!
Sirsnīgi pateicos pagasta priekšsēdētājam un
pensionāru padomei par apsveikumu un laba vēlējumu
manā jubilejā.
Krišjānis
Piedāvā auklītes darbu Daudzevā 1,3 gadīgam puisītim.
Tālr.28332336

