DAUDZESES PAGASTA PADOMES

2008. gada janvāra izdevums

INFORMATĪVAIS BIĻETENS
Kārtējā pagasta padomes sēde notika 30. janvārī
Tika izskatīti sekojoši jautājumi un pieņemti lēmumi.
 Noteikts sabiedriskās apspriešanas termiņš pilnveidotajai
Daudzeses pagasta teritorijas plānojuma gala redakcijai – no
2008.gada 9.februāra līdz 8.martam.
 Noteikta publiskā apspriešana LMT sakaru torņa
būvniecības iecerei.
 Apstiprināta 2007.gada budžeta izpilde.
 Apstiprināts pagasta padomes un tai pakļauto iestāžu
amatu un darbinieku saraksts un amatalgu projekts.
 Apstiprināti saistošie noteikumi „Daudzeses pagasta
pašvaldības budžets 2008.gadam”.
Daudzeses pagasta padomes budžeta 2008.gada plānotie
ieņēmumi Ls 508634, izdevumi – Ls 507134.
 Izveidota iepirkumu komisija 5 cilvēku sastāvā.
Iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties Daudzeses
pagasta teritorijas plānojuma gala redakcijas
sabiedriskajā apspriešanā!
Materiāli izstādīti Daudzeses pagasta padomes
ēkas 1.stāva zālē padomes darba laikā no plkst.9:00 līdz
17:00.
Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās, ceturtdienās
no 8 līdz 16. Sīkāku informāciju var saņemt Daudzeses
pagasta padomē pa tālruni/faksu 25124849 vai e-pastu
daudzese@e-apollo.lv vai SIA „NAGLA IF” Grīvas
prospekts 4-17, Ogre, tālrunis/fakss 5022417.
Ar materiāliem var iepazīties arī Daudzeses pagasta
padomes mājas lapā www.daudzese.lv
Plānojuma gala redakciju izskatīs 2008.gada
26.marta pagasta padomes sēdē plkst.14:00

Liels paldies visiem, kas atbalstīja manu ideju
par „Tiksimies” Atpūtas un informācijas centra
izveidošanu. Man bija patiess prieks, ka centra
atklāšanas dienā bija ieradušies ļoti daudz pagasta
iedzīvotāju.
Katru dienu patīkami pārsteidz bērnu, jauniešu
un pieaugušo atsaucība, kuri darbojas centrā. Pēc
raksta „Staburagā” komentāriem es saprotu, ka
daudzi tomēr neizprot mūsu darbošanos un baidās
uzdrīkstēties atnākt. Es gribētu iedrošināt – atnāciet,
neviens netiek ārā dzīts, kā arī nav nekādu vecuma
ierobežojumu, ja tas Jūs satrauc!
Ar cieņu, Vineta Geršebeka

''Tiksimies'' Atpūtas un informācijas centrā
svētdienās tiks rīkota Svētdienas skola, kuru vadīs
skolotāja Aija Tukiša un mācītājs Ģirts Grietiņš. Visi
bērni, kuri vēlas darboties Svētdienas skolā, ar vecāku
rakstisku piekrišanu, var pieteikties centrā pie Vinetas
Geršebekas - trešdienu un piektdienu vakaros no 18-21
vai skolā pie skolotājas Aijas Tukišas.
Ar cieņu, Vineta Geršebeka

 No reģistra izslēgti nolietojušies pamatlīdzekļi.
 Apstiprināts kultūras pasākumu plāns februārim:
15.II plkst.21:00 Sirsniņsvētku diskotēka ar karaoki
pagasta zālē. Ieeja Ls 1.
23.II kora kopmēģinājums un koncerts Pļaviņās.
 Atlikta Andra Grāvīša iesnieguma izskatīšana.
 Izskatīts Vandas Ramiņas iesniegums.
 Mārtiņa Mālnieka iesnieguma izskatīšanas termiņš
pagarināts uz 4 mēnešiem.
 Izskatīti Mudrītes Konstantinovas, Lilijas Stikutes un
Monikas Purenas iesniegumi.
 Izskatīts Rudītes Nāzares iesniegums.

Grozījumi Daudzeses pagasta pašvaldības 2007.gada
28. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2. „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Daudzeses pagastā”
3.12. pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem
4.12. pabalstu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem piešķir vienreiz gadā aprīļa mēnesī Ls 30,00.
Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz šādi dokumenti:
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka
apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
Pabalstu izmaksā pēc pagasta padomes apstiprināta
saraksta.
3.13. pabalsts pensionāriem un invalīdiem briļļu lēcu
iegādei.
4.13. pabalstu pensionāriem un invalīdiem briļļu lēcu
iegādei piešķirt izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus
par pēdējiem trim mēnešiem, ja pensionāra un invalīda
ienākumi uz vienu personu nav lielāki par 80% no attiecīgā
gada 1.janvāra spēkā esošās minimālās darba algas valstī
(2008.gadā tas ir Ls 124,00). Lai saņemtu pabalstu,
jāiesniedz rakstisks iesniegums, kuram pievienoti
dokumenti, kas pierāda minētos izdevumus (stingrās
uzskaites EKA čeki vai kvītis, kur norādīts personas vārds,
uzvārds, personas kods un lēcu izmaksas).
Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendārā gada laikā, ja
iesniegums sociālai darbiniecei iesniegts ne vēlāk kā divu
mēnešu laikā pēc čeka saņemšanas.
3.14. pabalsts zobu protezēšanas daļējai izdevumu
segšanai.
4.14. zobu protezēšanas daļējai izdevumu segšanai piešķir
pabalstu Ls 20,00. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz
personas iesniegto iesniegumu un tam pievienotajiem
dokumentiem, kas pierāda minētos izdevumus (stingrās
uzskaites EKA čeki vai kvītis, kur norādīts personas vārds,
uzvārds, personas kods). Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi
kalendārā gada laikā, ja iesniegums sociālai darbiniecei
iesniegts ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc čeka
saņemšanas.
Grozījumi stājās spēkā ar 01.02.2008

INFORMĀCIJA
1. Informācijas diena, ko organizē Aizkraukles Lauku
konsultāciju biroja, VID u.c. pieaicinātie speciālisti, notiks
otrdien, 4.martā, plkst. 13:00 pagastmājas zālē.
Programmā:
• Jaunākais nodokļu likumdošanā, uzskaitēs un atskaitēs VID;
• Atbalsts lauksaimniecībai Valsts subsīdiju atbalsta
programmā 2008.;
• Atbalsts laukiem un lauksaimniecībai lauku attīstības
programmā 2007.-2013. un citas atbalsta programmas;
• Vietējo iniciatīvu veicināšana, Leader programmas atbalsts.

2.Līdz 22.februārim pieņem projektu pieteikumus „Atbalsts
ieguldījumiem mazo komersantu atīstībā”. Esam īpaši
atbalstāmā teritorija un, ja uzņēmējs nodarbina mazāk par
50 darbiniekiem un/vai kopējā gada bilance nepārsniedz 10
milj. EUR, var saņemt atpakaļ 40% ieguldījumu, maksimālā
summa – Ls70 000. Varbūt ir vērts padomāt?
3.Bezmaksas kursi februārī Aizkrauklē:
• lopkopība – 32 st,;
• bioloģiskā lauksaimniecība – 85 st.
• 5.februārī – idejas un iespējas Rajona Lauku saimnieču
organizācijas izveidošanai.

4.”Lauku Lapā” #33 un 34 vēl: par fiksēto ienākumu
nodokli u.c. izmaiņām nodokļu likumdošanā; atdalīto
maksājumu likmes; kļūdas projektos; par prakses vietām;
tehnisko pakalpojumu cenām Latvijā.
- Ja kaut kas no tā visa ieinteresēja – prasiet! Priecāšos
dzirdēt!
Jūsu lauksaimniecības konsultants
- Jā, un – pēc pēdējām prognozēm – ziemas šogad VISPĀR
nebūšot!!!

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
No nedienām, no salta dzīves vēja
Šo mazo dvēselīti sargājiet!
Apsveicam Jurģa Kļaviņa vecākus ar dēliņa
piedzimšanu!

Saņemti ziedi no draugu rokām,
Ir vēlētas laimes un daudz, daudz prieka,
Bet ceļa vējos daudz cerību mirdz.
Ej droši tām līdzi, lai priecājas sirds!
/Ā.Āre/
Daudzeses pagasta padome sveic visus, kas
janvārī svinēja dzimšanas dienas, vārda dienas un
citus svētkus!
5.aprīlī notiks konkurss vecmāmiņām
„VECMĀMIŅU PARĀDE”
Bet, lai konkurss notiktu, ir nepieciešamas
dalībnieces.
Ja esi vecmāmiņa, saņemies un piesakies,
saviem mīļajiem par prieku!
Bērni un mazbērni, pārlieciniet arī jūs savas
vecmāmiņas un omītes, ka tieši tagad ir īstais
laiks piedalīties šajā pasākumā!
Līdz februāra beigām gaidīšu jūsu pieteikumus
personīgi vai pa tālr. 5141372 - Rudīte

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts
aģentūras jaunais informatīvais telefons - 80001234
Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk
– Aģentūra) informē, ka ar 2008. gada 1. februāri Aģentūras
bezmaksas informatīvā telefona numurs 8001234 tiks
pārslēgts uz 8 ciparu numerāciju - 80001234.
Telefons darbojas kopš 2002. gada un zvanot uz šo tālruni
iedzīvotājiem tiek sniegta iespēja uzzināt sev interesējošos
jautājumus par veselības aprūpi, piemēram:
• Informācija par ģimenes ārstu (kā piereģistrēties, kā mainīt
utt.);
• Kādus ārstnieciskos pakalpojumus apmaksā valsts;
• Informācija par pacienta iemaksām un no pacientu
iemaksām atbrīvotajām kategorijām;
• Informācija par kompensējamiem medikamentiem;
• Informācija par ārstēšanos slimnīcā;
• Kā pieteikties un saņemt Eiropas veselības
apdrošināšanas karti (EVAK).
Iedzīvotāji zvanot uz šo tālruni var sūdzēties arī par
konkrētiem pārkāpumiem, piemēram, maksājot pacienta
iemaksu netiek izsniegts čeks, u.c. Visas šīs sūdzības tiek
reģistrētas un nodotas Aģentūras Kontroles un uzraudzības
departamentam izskatīšanai un kontroļu veikšanai.
ZVANIET! – darbdienās
no plkst. 8:30 līdz 12:30
un no 13:00 līdz 17:00 (piektdienās - 16:00).

Latvijas skolās 1935. gadā tika iedibināta akcija „Draudzīgais
aicinājums”. Tās laikā katrs var atcerēties savu kādreizējo skolu un
dāvināt grāmatas, mākslas priekšmetus, ziedot līdzekļus skolu
fondiem. „Draudzīgo aicinājumu” uzsācis bijušais Valsts prezidents
Kārlis Ulmanis, kurš savā vārdadienā uzdāvinājis bērnības skolai
grāmatas un lūdzis, lai arī citi atceras savas skolas. Paldies Uldim
Sīpolam, kurš nupat „Draudzīgā aicinājuma” dienā uzdāvināja
Daudzeses pamatskolai vērtīgu izdevumu par Latvijas armijas
komandieri un kara ministru Krišjāni Berķi!
Paldies pagasta priekšsēdētājam Guntim Ozoliņam par
atbalstu, Valijai Lucānei, Rudītei Nāzarei un pašdarbniekiem
par skaista atpūtas vakara sagatavošanu pensionāriem un
invalīdiem.
Laimīgu Jauno gadu visiem pagasta ļaudīm!
Jānis Feils ar kundzi Astru

Liels, liels paldies pagasta priekšsēdētājam Guntim un
Valijai, Rudītei par jauko apsveikumu jubilejā. Novēlu veiksmi
un panākumus darbā!
Daina Ločmele
Es gribētu pateikt lielu paldies Valsts ieņēmumu dienesta
Aizkraukles nodaļas kolektīvam par sagādāto Ziemassvētku dāvanu
Sergejam Arhipovam.
Bija ļoti patīkams pārsteigums, ka man piedāvāja būt par
Ziemassvētku vecīša palīgu, un dāvana bija 86 lati, par ko es un
Sergejs iegādājāmies pašu nepieciešamāko.
Vineta Geršebeka

SLUDINĀJUMI
Plastikāta un koka logi. Labas cenas! Tālr.27071343
www.labologuagentura.lv
Varbūt kādam ir mājās lieka aloja? Jo vecāka, jo labāk.
Zvaniet Dagnijai, 29516757

