
DAUDZESES PAGASTA PADOMES          2007. gada novembra izdevums 

INFORMATĪVAIS BIĻETENS 
Kārtējā pagasta padomes sēde notika 21.novembrī 

Tika izskatīti sekojoši jautājumi un pieņemti lēmumi.  
 

� Apstiprināta Daudzeses pagasta teritorijas plānojuma 2007.-
2019.gadiem pirmā redakcija gala redakcijā. 
� Apstiprināti komunālo pakalpojumu izcenojumi.  
� Apstiprināts sociālās un veselības komitejas protokols. 
� Apstiprināts kultūras pasākumu plāns decembrim: 

1.XII no plkst.12-18 Adventes vainagu un kompozīciju 

izstāde (visi, kas vēlas piedalīties ar saviem darbiņiem , 

nogādājiet tos pagastmājā līdz 30.novembra pēcpusdienai!) 

9.XII plkst. 16:00 pagasta sieviešu kora Ziemassvētku 

koncerts; 

         kopīga egles iedegšana pie pagastmājas; 

         piedalās folkloras kopa „Urgas” no Kokneses. 

16.XII plkst. 17:00 „Ziemssvētki dejās”. Uzstājas 

līnijdejotājas no Sunākstes pagasta.  

21.XI Svētku eglīte skolā un bērnudārzā. 

23.XII brauciens uz Ziemassvētku koncertu Nacionālajā 

teātrī. 

29.XII Ziemassvētku eglīte pagasta pensionāriem. 

30.XII plkst. 13:00 pasākums jaundzimušajiem 

daudzesiešiem „Ziemassvētku zvaigzne” 

           plkst. 16:00 eglīte bērniem. 

� Pagarināta izbraukuma tirdzniecības atļauja Rīgas 
kombinētās lopbarības rūpnīcai. 
� Izskatīts Voldemāra Rengarta iesniegums par atteikumu no 
īres tiesībām uz dzīvojamo platību „Lāči 2” -7. 
� Edgars Bērziņš uzņemts pašvaldības dzīvokļu rindu reģistrā.  
� Atļauts legalizēt būvi – šķūni – īpašumā „Penderi”.  
� Izskatīts Līgas Apsītes iesniegums. 
� Samazināta zemes izpirkuma maksa par īpašumiem „Ozoli”, 
„Zītari”, „Ziediņi” un „Pogas”. 
� Nolemts atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 
īpašumu „Mežpūces”. 
� Jānim Baibam izsniegta individuālā darba atļauja. 
� Izskatīts Mārtiņa Mālnieka iesniegums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEVĒRĪBAI! 

Īsi pirms Ziemassvētkiem jau tradicionāli iznāks pagasta padomes 
informatīvā  biļetena svētku izdevums. Ja vēlaties kādu apsveikt, pateikt 
paldies, rezumēt aizejošo gadu, tad savus novēlējumus, uzrunas utt. 
nododiet pagasta sekretārei līdz 17.decembrim! 
 

LEPOJAMIES 
ar Daudzeses pamatskolas 9.klases 

skolēniem, kuri laikraksta „Diena” rīkotajā 
konkursā „Kas notiek?” atzīti par labākajiem 

Zemgalē!  
 

GODĀJAMIE DAUDZESES PAGASTA 

IEDZĪVOTĀJI, KOMUNĀLO 

PAKALPOJUMU SAŅĒMĒJI! 
Pamatojoties uz  Daudzeses pagasta padomes 

lēmumu Nr.2 prot. Nr.12 no 21.11.2007 Daudzeses 

pagasta padome ir apstiprinājusi jaunos komunālo 

pakalpojumu tarifus: 

� Aukstais ūdens – 0,68 Ls/no cilvēka mēnesī; 
� Kanalizācija – 0,49 Ls/no cilvēka mēnesī; 
� Sadzīves atkritumi – 0,36 Ls/no cilvēka mēnesī; 
� Centralizētā apkure – 0,84 Ls/m² (nemainīgā daļa 

– 0,30 Ls/ m², mainīgā daļa – 0,54 Ls/m²); 

� Karstais ūdens – 0,08 Ls/no cilvēka dienā. 
Iepriekšējie komunālo pakalpojumu tarifi 

aukstajam ūdenim, kanalizācijai un atkritumu 

izvešanai tika apstiprināti 2002.gadā un netika mainīti 
jau 5 gadus, bet apkures un karstā ūdens tarifi nav 

mainīti jau 2 gadus. 

Kā zināms, tieši pēdējos gados ir ļoti strauji 

cēlušās izejmateriālu cenas (malka, elektroenerģija, 

minimālā alga). Malkas cena 2005.gadā bija 5,00 Ls/ 

m³ – 2007.gadā 12,00 Ls/m³, minimālā darba alga 

2005.gadā bija 80,00 Ls – 2008.gadā 160,00 Ls, 

elektroenerģijas cena ir augusi no 0,03 – 0,051 Ls/kW. 

Tikai un vienīgi pamatojoties uz izejmateriālu 

sadārdzināšanos, Daudzeses pagasta padome bija 

spiesta mainīt komunālo pakalpojumu tarifus. 

Es ceru, ka pagasta iedzīvotāji ar sapratni 

attieksies pret jaunajiem komunālajiem tarifiem un 

godprātīgi veiks komunālo pakalpojumu maksājumus. 

Pagasta izpilddirektors Z.Krankals 

 

 

Izejmateriālu sadārdzināšanās dinamika 
 

 Malka Darba 
alga (Ls) 

Elektroenerģija 

2005. gads 5,00 Ls/m³ 80,00 0,03 Ls/kW 

2007. gads 12,00 Ls/m³ 160,00 0,051 Ls/kW 

 

 

Komunālo pakalpojumu izcenojumi 
 

 
Rādītāji 

Gadā - apkure, 
karstais ūdens 
(2502,4 m², 225 

cilv.) 
(Ls) 

Gadā 
aukstais 
ūdens 
(Ls) 

Gadā 
kanalizācija 

(Ls) 

Gadā 
atkritumi 

(Ls) 

Mainīgās 
izmaksas: 

    

Izejvielas (malka), 
(800 m³) 

9600,00 - - - 

Elektroenerģija  510,00 480,00 60,00  

Degviela   - - - 

Remonts  100,00 100,00 - 

Darba izmaksas 
Soc. nodoklis 

4492,00 
1082,00 

1338,00 
322,00 

 

1338,00 
322,00 

- 

Dabas resursu 
nod. 

70,00 280,00 100,00 - 

Pakalpojumi  - - - 1655,00 
Kopā izdevumi: 
Karstais ūd.(ja 
2,40 Ls/cilv.): 
Kopā izdevumi 
(apkure): 

15754,00 
- 3240,00 = 
12514,00 

2520,00 1820,00 1655,00 

Vienības cena: 0,84 Ls/m² 
0,68 

Ls/cilv. 
0,49 Ls/cilv. 

0,36 
Ls/cilv. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMĀCIJA 
1.BITENIEKI! Visi, visi, kas bitītes tur! Tepat Aizkrauklē 

8.01.2008. bezmaksas konsultācija; lektors  - Guntars Melnis, 
mūsu novada biškopības instruktors.  
KOLOSĀLAS mācībiņas,  jau pirmajā nodarbībā bija daudz 

praktiskas informācijas. Varu pastāstīt pa punktiem; lūdzu, 
atnāciet uz informācijas dienu tepat pagastmājā 6.decembrī, 
ceturtdien! 
2.Mainās nodokļu likumdošana : 
– ar nākošo gadu ar nodokļiem neapliekamais minimums būs 

80 lati mēnesī; par apgādājamajiem 56 lati mēnesī.  
– īpašumam, kas iegādāts pēc 12.06.2007., ienākuma nodoklis 

nebūs jāmaksā, to pārdodot, tikai gadījumā, ja tas būs bijis 
īpašumā 5 gadus (60 mēnešus). Agrāk pietika ar 1 gadu. 
3.”Lauku Lapā” #32 – par ES atbalstu enerģētisko kultūraugu 

audzēšanai; LAD atbildes uz lauksaimnieku jautājumiem; par 
attaisnojuma dokumentiem, pārdodot kokmateriālus vai augošu 
mežu; par kultūraugu mēslošanas plāniem; par elektrības 
ģeneratoriem. 
– Ziemassvētki jau ar roku aizsniedzami. Kā vienmēr katras 

nedēļas beigās Pagastmājā visas Adventes garumā būs skaisti 
kultūras pasākumi. Ilgstoši baltu pasauli joprojām vēl nesola; 
sanāksim visi kopā kuplā skaitā; sildīsimies cits pie cita un visi 
kopā – kultūras gaismā!  

    Jūsu lauku konsultants 
 

PATEICĪBAS 
Silts paldies Guntim Ozoliņam par atbalstu tajā 

aukstajā un baismajā ugunsnelaimes naktī; 
feldšerītei Natālijai par pirmo nomierinošo poti un 
segām; Zigurdam par laipno izvadāšanu; Valijai 
par pirmajiem cimdiņiem un visiem, visiem, kas ar 
siltu sirdi un laipnām rokām palīdzēja atkal sākt 
dzīvot.  
Monika un Oskars 

 
Pateicos Natālijai Ivanovai par viņas laipnību, 

sirsnību un smaidu. Pasta darbiniecēm Velgai 
Slakterei, Antrai Ogoļevai par viņu laipnību. 
Marija Cīrule 

 
Valsts dzimšanas dienai veltītajā koncertā 

pagasta zālē 17.novembrī pamatskolas deju 
kolektīvs uzstājās jaunajos tautas tērpos, kurus 
saņēmām tikai dienu iepriekš. Par tiem gribam 
teikt mīļu paldies pagasta padomei, skolas 
vadībai, kultūras darba organizatorei Rudītei! 
Deju kolektīva vadītāja Lana Ķirse un mazie 

Sienāzīši 
 

Ja Tev rūp sava veselība, 
Ja tev ir svarīgs savs ārējais izskats,  
ja Tu esi ar mieru vienu reizi nedēļā,  
sākot ar janvāri, apmeklēt  

aerobikas nodarbības,  
tad zvani un piesakies jau tagad pa  
tālr. 5141372 (Rudīte) 
 

Mūžs dots,  
lai niecīgajam celtos pāri 
ar saviem darbiem, 
baltām domām mēs, 
lai ticētu, 
ka mūsu gaismas vārdus 
un patiesību 
citi sadzirdēs.  
/K.Apškrūma/ 

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

LĪDZJŪTĪBA 

Aizvadītajā mēnesī miruši Daina 
Avsejenko, Inta Bičuvene, Alma 
Putniņa, Igors Suris, Imants Jānis 
Grāvītis. Daudzeses pagasta padome 
izsaka dziļu līdzjūtību tuviniekiem. 

        Naktī no 6. uz 7. novembri  nodega daudzdzīvokļu māja MRS nr. 551. 
Visticamāk, ugunsgrēku izraisīja neuzmanīga smēķēšana  kopīgas alkohola 
lietošanas laikā. Traģiskajā nelaimē izdzīvojušie palika uz ielas ar to, kas 
mugurā – pārējo paņēma uguns. Pagasta padome saka paldies visiem 
labajiem cilvēkiem, kas palīdzēja tajā naktī, kas turpmākajās dienās nesa un 
veda uz pagastmāju apģērbus, sadzīves priekšmetus, siltas segas. Paldies 
Dagnijai Mālniecei un Gaigalnieku ģimenei par pajumtes sniegšanu bez 
mājām palikušajiem! 
 Saka, ka nelaime nenāk brēkdama, bet varbūt mēs vienkārši 
neieklausāmies? Gandrīz katrā daudzdzīvokļu mājā Daudzevā ir pa kādam 
dzīvoklim, kura iemītnieki ignorē gan kārtības noteikumus, gan likumus.  
Šiem cilvēkiem ir gluži vienalga, ka viņu pretlikumīgā rīcība traucē citu 
iedzīvotāju mieru, arī apdraud viņu veselību un dzīvību. Dzērāju 
kompānijas regulāri traucē pārējo mājas iedzīvotāju mieru. Bieži šādos 
dzīvokļos par nenomaksātiem rēķiniem ir atslēgta elektrība, tātad tiek 
lietotas sveces, kuras reibumā nez vai kāds īpaši uzrauga. Ieradumam 
smēķēt gultā, īpaši dzērumā, bieži mēdz būt dzīvības cena, un ne jau paša 
vainīgā dzīvības vien... Reizēm nevajag pat atklātu liesmu – dīvāni mēdz 
būt no sintētiska materiāla, kura gruzdēšanas rezultātā radušies dūmi ir ļoti 
toksiski.  Kādā stāvoklī ir apkures ierīces, ar kurām apsildām savus 
mājokļus? Kad pēdējo reizi tās aprūpējis skursteņslauķis?  Diemžēl 
Daudzevas veikalos joprojām var tikt pie alkohola uz parāda. Varbūt tieši 
kāda no tādām uz parāda paņemtām  pudelēm kļūs par jaunas  nelaimes 
cēloni?  
 Vēl kāda tautas gudrība saka:  sargies pats, tad Dievs tevi sargās! Ja 
jūsu kaimiņi regulāri rīko iedzeršanas, var vērsties policijas dežūrdaļā, 
zvanot pa tālruni 5102500. 

Nebūsim vienaldzīgi! Mums taču ir tiesības pamosties dzīviem, no 
modinātāja zvana, nevis no ugunsdzēsēju mašīnu sirēnām, vai ne? 
 


