DAUDZESES PAGASTA PADOMES

2008. gada februāra izdevums

INFORMATĪVAIS BIĻETENS
Kārtējā pagasta padomes sēde notika 27.februārī
Tika izskatīti sekojoši jautājumi un pieņemti lēmumi.
 Pieņemta zināšanai LMT bāzes stacijas
„Kroņkalni” būvniecības iecere.
Pieņemts zināšanai pagasta Inventarizācijas
komisijas ziņojums.
Apstiprināts sociālās un veselības komitejas
protokols.
 Apstiprināts kultūras pasākumu plāns martam:
8.III V.Lapčenoka koncerts plkst. 16:00 pagasta
zālē. Ieeja Ls 2.
8.III pagasta kora piedalīšanās Kokneses sieviešu
kora „Anima” jubilejas koncertā.
9.III kora kopmēģinājums Aizkrauklē
24.III Otrās Lieldienas plkst. 11:00 pie
pagastmājas. Plkst. 14:00 pagasta zālē Lieldienu
balle pensionāriem.

25.III Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
diena. Plkst. 15:00 atceres brīdis stacijas laukumā
pie piemiņas akmens.
27.III kora kopmēģinājums Aizkrauklē.
 Pieņemts zināšanai Daudzeses pamatskolas
direktora Valda Puidas ziņojums par izglītojamiem,
kuri neapmeklē mācību iestādi.
 Izskatīts veterinārārstes Vandas Ramiņas
iesniegums.
 Ivaram Stikutam piešķirta dzīvojamā platība MRS
mājā Nr.552-2.
 Nekustamais īpašums „Kaijas” sadalīts divos
zemes īpašumos un atdalāmajam īpašumam
piešķirts nosaukums „Rieksti”.

Pavasara tuvums vairs nav noslēpjams, tātad tuvojas arī kūlas
dedzināšanas sezona. Diemžēl ar skaidrošanu par dedzināšanas kaitīgumu
šo vēlmi nav iespējams apturēt. Tāpēc īsumā par sodiem, kurus var
piemērot pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa:
51.pants. Obligāto zemes aizsardzības pasākumu neizpildīšana
Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles
nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos –
Uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz piecsimt latiem,
bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.
179.pants. Ugunsdrošības noteikumu pārkāpšana
4.Par kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no
divsimt līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz
piecpadsmit diennaktīm.
215.pants. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
1) galvenais valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors un viņa
vietnieki – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu fiziskajām personām
līdz divsimt latiem
2) pārējie valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori – izteikt
brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit
latiem.
ZIŅAS NO BIBLIOTĒKAS
Jaunajā gadā nemanot ir pienācis marts, pavasara mēnesis, lai gan īstas
ziemas šogad nebija. Drīz sāksies pavasara darbi, bet vēl ir laiks kaut ko
palasīt, izmantot bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus.
Kā jau lasījāt rajona laikrakstā, bibliotēkā ir jaunas grāmatas daiļliteratūras
cienītājiem, uzziņu avoti, grāmatas mācību vielas papildināšanai un apgūšanai.
Daudz žurnālu, kuri tiek doti lasīšanai uz mājām. Šogad grāmatu iegādei
piešķirti 1500 lati, bet preses izdevumiem 657 lati.
Visi, kas vēlas darboties ar datoru, to var darīt bibliotēkā, jo te ir interneta
pakalpojumi par brīvu. Ir bezvadu interneta pieslēgums. Martā saņemsim
jaunus datorus, kurus ir piešķīris Geitsu fonds.
Studenti un koledžu audzēkņi, ja jums nepieciešamas grāmatas mācībām,
tās varam pasūtīt no LNB krātuves, kā arī no rajona bibliotēkas, ar pagasta
bibliotēkas starpniecību. Izmantosim to!
Pagasta bibliotekāre

PENSIONĀRU IEVĒRĪBAI!
4.martā plkst. 14:00 pagastmājas zālē
pensionāriem un invalīdiem
„Lielās dienas balle”
Visi tiek mīļi aicināti, jo šis pasākums
veltīts Jums!
Līdzi ņemsim raibas oliņas un labu
garastāvokli!
Lūdzam pieteikt savu dalību un
transporta nepieciešamību pa tel. 5141139
Pensionāru padome
16.martā plkst. 12:30
Daudzeses ev. luteriskajā baznīcā notiks
Pūpolsvētdienas dievkalpojums. Visi laipni
aicināti! Par Lieldienu dievkalpojuma laiku
precīzāka informācija būs vēlāk.

INFORMĀCIJA
1.Informācijas diena Pagastmājas zālē
otrdien, 4.martā plkst. 13:00. Programmā:
jaunākais nodokļu likumdošanā, uzskaitē un
atskaitēs VID; atbalsts lauksaimniecībai
Valsts subsīdiju programmā 2008.; atbalsts
laukiem un lauksaimniecībai Lauku
attīstības programmā 2007.-2013. un citas
atbalsta programmas ; vietējo iniciatīvu
veicināšana, Leader programmas atbalsts.
Piedalās Aizkraukles Lauku konsultāciju
biroja, VID un citi pieaicināti speciālisti.
2.Nedaudz par dokumentiem (pēc LDC –
lauksaimniecības datu centra)   

Dokumenti – katrā ganāmpulkā
1.

Ganāmpulka kartīte (visiem ganāmpulkiem, ieskaitot trušu, zirgu, nutriju,
kažokzvēru, mājputnu, kā arī savvaļas dzīvnieku un putnu audzētājiem);

2.

Izziņa par reģistrētu novietni (īpašniekam nosūta datu centrs pēc novietnes
reģistrācijas datu bāzē);

3.

Dzīvnieka apzīmēšanas akta 2. eksemplārs (liellopiem, aitām, kazām);

4.

Dzīvnieku pārvietošanas deklarācija (ja dzīvnieki pirkti vai pārdoti, pārvietoti):

Ir jūtams, kā atgriezties sāk
Jau dzīvība pumpuru krūtīs,
Un drīzi Debesis mums
Sen gaidīto atmodu sūtīs.
/K.Apškrūma/
Daudzeses pagasta padome sveic
visus, kuri februārī svinēja dzimšanas
dienas, vārda dienas un citus svētkus!

4.1. 2. eks. dzīvnieka saņēmējam;
4.2. 4. eks. dzīvnieka nosūtītājam.
5.

Liellopa pase (liellopiem);

6.

Zirga pase (zirgiem);

7.

Novietnes dzīvnieku reģistra grāmata atsevišķi katrai sugai;

8.

Dzīvnieku apsēklošanas reģistrācijas lapas 2. eksemplārs;

9.

Cūku kustības kopsavilkums (cūkām);

10. Jaundzimušo dzīvnieku reģistrācijas žurnāls (liellopiem, aitām, kazām);
11. Audzējamās aitiņas, teķīši un vaislas teķi (individuālais saraksts) (šķirnes
aitu fermām);
12. Aitkopības uzskaites žurnāls; Aitu mātes un jēri līdz atšķiršanai
(individuālais saraksts) (visām aitu fermām).
13. Notikuma ziņojuma lapas 2. eksemplārs.
Pirmdokumentu iesūtīšanas termiņi
• Ganāmpulka kartīte – 7 dienu laikā pēc notikuma;
• Novietnes kartīte – 7 dienu laikā pēc notikuma;
• Dzīvnieka apzīmēšanas akts – 7 dienu laikā pēc notikuma;
• Dzīvnieku pārvietošanas deklarācija – 7 dienu laikā pēc notikuma;
• Liellopa pase – 7 dienu laikā pēc notikuma;
• Zirga pase – 7 dienu laikā pēc notikuma;
• Dzīvnieku apsēklošanas reģistrācijas lapa – 7 dienu laikā pēc notikuma
reģistrēšanas (Mākslīgā apsēklošana un dabīgā lecināšana);
• Notikuma ziņojuma lapa – 7 dienu laikā pēc notikuma;

Sveicam Markusa Purviņa vecākus ar
dēliņa piedzimšanu!

Lai laime atnāk un paliek,
Lai vēlīgs likteņa prāts.
Lai mīlestības ir gana,
Ko saņemt un citiem dot.
Un nedienas gaismas zvanā
Lai dvēsele pārkausēt prot!
Mīļi sveicam Andželu Bizņu 40
gadu jubilejā, kuru viņa svin
29.februārī!
Sveic mamma, māsa un Viktorija

PATEICĪBA
Sirsnīgi pateicamies Vītolu
ģimenei, Paulīnei Briškai, Aijai
Tukišai, Gusevu ģimenei, Birutai
Naglei, Ausmai Kausei, Veltai
Apsītei, Vijai Dīriķei un pārējiem,
kas palīdzēja grūtā dzīves brīdī.
Paldies par līdzjūtību un lai Dievs
Jums palīdz!
Vera, Aija, Andris

• Cūku kustības kopsavilkums – līdz katra mēneša 10. datumam par iepriekšējo
mēnesi.
Jāiesūta Datu centrā vai Datu centra reģiona nodaļas darbiniekiem datu ievadei
Dokumentu glabāšanas termiņš
• Dokumenti, kas attiecas uz ganāmpulku un novietņu un dzīvnieku reģistru, jāglabā
viegli pieejamā vietā;

LĪDZJŪTĪBA
Aizvadītajā mēnesī mirusi
Leontīne Savokina. Pagasta padome
izsaka dziļu līdzjūtību tuviniekiem.

• Dokumentu glabāšanas termiņš ir 3 gadi pēc dzīvnieka likvidēšanas;
• Dokumenti pēc pieprasījuma jāuzrāda:
– Veterinārajiem darbiniekiem;
– Ciltsdarba valsts inspekcijas darbiniekiem.
3.”Lauku Lapā” #35 lasiet par ienākumu deklarācijas sastādīšanu un valsts atbalstu
lauksaimniecībai 2008.gadā.
4.VPM – vienotais platību maksājums šogad ir ap Ls 25,57.
- Jau marts. Pavasara mēnesis. Lazdas zied un suņi iet neprātīgos baros.
Kā vilki. ...
Nu siesim vismaz tos lielākos!
Saulainu pavasari!
Pagasta lauksaimniecības konsultants

SLUDINĀJUMI
1. Pērku vienu maisiņu mazo
kartupeļu. T.29516757, Dagnija
2. JAUNI LOGI nemaksā nemaz tik
dārgi. Vienkāršs divrūšu logs ar
vienu veramu pusi maksā Ls 154,57
(t.sk. uzstādīšana Ls 30, palodzes iekšējā Ls 16,07 un ārējā Ls 6,02;
pats logs – Ls 102,48). Strādājam
mazliet lētāk un kvalitatīvāk, turklāt esam vietējie!
T. 27071343 „Labo logu aģentūra”

