
DAUDZESES PAGASTA PADOMES       2008. gada aprīļa izdevums 

INFORMATĪVAIS BIĻETENS 
 Kārtējā pagasta padomes sēde notika 23. aprīlī  

Tika izskatīti sekojoši jautājumi un pieņemti lēmumi.  
 
� Piešķirta adrese nekustamajam īpašumam „Saskaņa”. 
� Apstiprināti pakalpojumu izcenojumi pagasta bibliotēkā 
(bez PVN): 

1. Vienas lappuses izdruka ar krāsu printeri – Ls 0,20  
1.1. ja drukā attēlu – Ls 0,20 
1.2. ja tekstā ir tikai virsraksts – Ls 0,10 
2. Dokumentu iešūšana ar spirāli – Ls 1,50 

� Apstiprināts sociālās un veselības komitejas protokols. 
� Apstiprināts kultūras pasākumu plāns maijam: 
1.V – Darba svētki. Rokdarbu un kolekciju izstāde „Mana 
pūralāde” pagasta zālē no plkst. 12-18 
17.V – Mātes dienai veltīts pasākums plkst.13:00 pagasta 
zālē 

18.V – kora kopmēģinājums Aizkrauklē 
22.V – brauciens uz Mēmeles pansionātu. Pagasta 
dramatiskā kolektīva izrāde „Kaķīša dzirnavas” 
24.V – pagasta kora piedalīšanās ieskaņu koncertā Cēsīs.  
� Andrejam Grāvītim piešķirta dzīvojamā platība Lāči 2-1. 
� Zaiga Albiņa-Alba uzņemta pašvaldības dzīvokļu rindas 
reģistrā uz dzīvojamās telpas paplašināšanu. 
� Samazināta zemes izpirkuma maksa Paulim Elksnim. 
� Nekustamais īpašums Kalna Trepāni sadalīts divos zemes 
īpašumos un atdalāmajam īpašumam piešķirts jauns 
nosaukums Karjers K. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Centrālā vēlēšanu komisija ir izsludinājusi parakstu 
vākšanu grozījumu ierosināšanai likumā „Par valsts 
pensijām”. Daudzeses pagastā var parakstīties 
Pagastmājā no 16.aprīļa līdz 15.maijam katru dienu no 
plkst.8-12. 
 

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! 
Lūdzam lielgabarīta sadzīves atkritumus (sadzīves 
tehniku, mēbeles) nelikt pie atkritumu konteineriem, 
bet novietot laukumā pie attīrīšanas iekārtām (pie 
norādes).  
 

TALKA! TALKA! 
Pensionāru padome visus pagasta iedzīvotājus mīļi 

aicina piedalīties šī gada 30.aprīlī Māršavu kapu 

sakopšanas talkā.  

Izbraukšana no Pagastmājas plkst.9:00. Līdzi ņemsim 

grābekli un kādu segu lapu aizvākšanai. 

 

INFORMĀCIJAI 
Sakarā ar Bila Geitsa projekta ieviešanu bibliotēkās 

pagasta bibliotēka būs slēgta 6.maijā, 9.maijā, kā arī no 

12.-16.maijam.  

Bibliotekāre 

 

INFORMĀCIJA 
Par platību maksājumiem: 
1.Pieteikšanās līdz 15.05.2008; ar attiecīgu samazinājumu – līdz 09.06.2008. 
Labojumus var veikt līdz 15.06.2008. 
2.Dokumentus var saņemt tepat pagastā – paziņojiet pa tālr.29516757 savu klienta 
numuru līdz katras nedēļas piektdienai un otrdien saņemsiet kartes, iesnieguma 
veidlapu, rokasgrāmatu. 
3.Paši varat pasūtīt pa tālr.65122232, lai dokumentu paketi atved uz Aizkraukli – LAD 
Aizkraukles nodaļā Rūpniecības ielā 9. 
4.Vairāki nosacījumi šogad ir mainīti. Rūpīgi jālasa rokasgrāmata un jāseko 
likumdošanai.  
5.Šogad atkal var pieteikties uz BDUZ – atbalstu par bioloģiskās daudzveidības 
uzturēšanu zālājos.  
 - Visu īsi izstāstīt ir grūti – daudz izmaiņu, vairāki jauni atbalsta veidi. Zvaniet, 
interesējieties – esmu Jūsu rīcībā! Tie, kas tur kādu lopiņu, var saņemt ap 100 EUR par 
katru apsaimniekoto hektāru. BDUZ atbalsts ir vēl ap 100 EUR par hektāru. Vienkārši 
nopļaujot pļavas – Ls 25-26. Lauki nedrīkst būt mazāki par 0,3ha, vienam atbalsta 
veidam jābūt vismaz 1ha platībā.  
 Zvaniet, sauciet palīgā, labprāt palīdzēšu sakārtot dokumentus!  
 Skaistu vasaru!  

Dagnija,  pagasta lauksaimniecības konsultants, tālr.29516757 
 

1.maijs - Darba svētki, Latvijas 
Republikas Satversmes sapulces 
sasaukšanas diena; 
 

4.maijs - Latvijas Republikas 
Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas diena – atcerieties, 
ka šajās dienās obligāti jāizliek LR 
valsts karogs! 
 

11.maijs - Mātes diena, Vasarsvētki 
– šajā dienā ieteicams izkārt LR valsts 
karogu. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
VAI JUMS IR ZINĀMS, KA BĒRNS, KURŠ DZIMIS LATVIJĀ VECĀKIEM BEZVALSTNIEKIEM VAI NEPILSOŅIEM PĒC 1991.GADA 

21.AUGUSTA, AUTOMĀTISKI NEKĻŪST PAR LATVIJAS REPUBLIKAS PILSONI? 
Jums, vecākiem, ir jāizdara šī izvēle.  
Bērns, kurš dzimis Latvijā peč 1991.gada 
21.augusta, ir atzīstams par Latvijas polsoni, 
ja viņš atbilst šādām prasībām: 
� viņa pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija; 
� viņš reģistrēts iedzīvotāju reģistrā un visu 
laiku bijis bezvalstnieks vai nepilsonis. 
Ja Jūs vēlaties, lai Jūsu bērns tiek atzīts par 
Latvijas Republikas pilsoni, tad: 
- Iesniegums par to Jums jāiesniedz 

Naturalizācijas pārvaldes Jelgavas 
reģionālās nodaļas Aizkraukles filiālē, 
Aizkrauklē, Rūpniecības ielā 9. 

- Informāciju par dokumentiem, kuri 
nepieciešami iesnieguma 
noformēšanai, var saņemt klātienē vai 
piezvanot pa tālr.5122503. 

Ievērojiet! 
Līdz brīdim, kad bērns sasniedz 15 gadu 
vecumu, iesniegumu par pilsonības 
iegūšanu ir tiesīgi iesniegt: 
� abi bērna vecāki; 
�bērna māte, ja bērna dzimšanas aktā nav 
ieraksta par bērna tēvu vai tas izdarīts pēc 
mātes norādījuma; 
�viens no bērna vecākiem, ja otrs no 
vecākiem ir miris; 

� bērna adoptētājs. 
Augstāk minētās personas var iesniegt 
dokumentus par bērna atzīšanu par Latvijas 
Republikas pilsoni, ja viņi 
� ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā;  
� ir bezvalstnieki vai nepilsoņi; 
� līdz iesnieguma iesniegšanai ne mazāk kā 
pēdējos piecus gadus pastāvīgi dzīvo Latvijā. 
Par nosacījumiem, lai kļūtu par Latvijas 
republikas pilsoni naturalizācijas kārtībā un 
reģistrācijas kārtībā var uzzināt NP Jelgavas 
reģionālās nodaļas Aizkraukles filiālē 
Aizkrauklē, Rūpniecības ielā 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMĀCIJA PAGASTA IEDZĪVOTĀJIEM 
 

Pensionāru padome lūdz pieteikties mūsu 
pagasta iedzīvotājus ekskursijai uz 
Ventspili, kas paredzēta 22. un 23. 
augustā. Pieteikšanās nepieciešama 
autobusu īrēšanai un naktsmītnes 
rezervēšanai. 
 

PATIESI LIELAIS PALDIES! 

To es saku savām šīgada "Vecmāmiņu parādes" dalībniecēm. 
Paldies, Leontīne Laizāne - "Saules takas vecmāmiņa", lai Tev vienmēr sanāk iet 
tikai pret sauli, jo tad ēna būs Tev aiz muguras! 
Paldies, Maija Zaharova - "Zaļo īkšķīšu vecmāmiņa", lai Tavas rokas nekad 
nepagurst, darbojoties pa savu sētu, jo ik viens sakopts pagalms ir mūsu pagasta 
lepnums! 
Paldies, Dagnija Mālniece - "Mīļo, silto plaukstu vecmāmiņa", lai Tev vienmēr 
apkārt būtu tikai mīļas un labas dvēselītes, kam nepieciešams Tavu roku siltums 
un sirds mīļums! 
Paldies Jums par uzdrīkstēšanos, drosmi un atbalstu man. Jūs bijāt lieliskas! Ar 
Jums bija viegli, interesanti un jautri strādāt jau pirms konkursa. Mēs kopīgiem 
spēkiem teicami izdarījām visu, ko bijām plānojušas...un pat vēl labāk! 
Sirsnīgs paldies skatītājiem par līdzjušanu un līdzdarbošanos. Arī viņi Jūs visas 
augstu vērtē un ciena, par to liecināja tas, ka tikāt sagaidītas ar aplausiem un kājās 
stāvot. 
Paldies Ilzei Gaidelei par ieguldīto darbu muzikālajā daļā. Un Jaunjelgavas dāmas 
arī bija lieliskas! 
Paldies SIA "Tīrābele" un z/s "Aizsili" par sarūpētajām dāvanām un žūrijai (Aijai 
Tukišai, Guntim Ozoliņam un Andrim Akotam) par piešķirtajiem "desmitniekiem" un 
interesantajiem tituliem dalībniecem. 
Pēc pāris gadiem sarīkosim "Vecmāmiņu - Zvaigžņu parādi", kad kopā tiks 
aicinātas visu konkursu dalībnieces. 
Ceru uz Jūsu atbalstu. Lai Jums veselība un vienmēr tikai labas domas! 
 

Rudīte Nāzare 

1.maijā no plkst. 12:00 - 18:00 
Pagasta zālē būs skatāma rokdarbu un 
kolekciju izstāde "MANA PŪRALĀDE". 
Ja arī Jūs vēlaties piedalīties izstādē ar 
savām kolekcijām un rokdarbiem, lūdzu 
atgādāt tos uz pagastnamu līdz 30. aprīlim, 
vai zvanīt pa tālr. 5141372 (Rudītei) 
Neturiet sveci zem pūra! 
 
Daudzeses pamatskolas deju kolektīvs nupat 
piedalījās savā pirmajā rajona skatē un godam 
nopelnīja II pakāpi. Mazie dejotāji un viņu 
vadītāja Lana Ķirse saka mīļu, mīļu paldies 
kundzēm, kuru čaklās rokas rūpīgi lika valdziņu 
pie valdziņa, lai noadītu 28 pārus zeķu deju 
kolektīvam: Intai Bazulei, Regīnai Kozlovskai, 
Janīnai Možeikai un Valijai Lucānei, kura gan 
pati adīja, gan arī noorganizēja šo darbiņu!  

 

Lai nu kā, tomēr katru rītu 
Uzaust saule un putni lido. 
Lai nu kā, tomēr katru nakti 
Spīd kāda uguns tumsas vidū... 
Neticu es, ka nav iespējams atrast 
Ozola zīli vai kādu citu nieku, 
Tādu, kas augs un augs tik ilgi, 
Kamēr pārvērtīsies par prieku. 

 
 

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

 

Liec, Laimīte, baltu ziedu  
Mazajā rociņā -  
Lai ir balta tā dzīvīte,  
Kura būs jādzīvo.  
/Latv.t.dz./ 
 

Apsveicam Kitijas Ivanovas un Aigara 
Skrodera vecākus ar bērniņu 
piedzimšanu! 
 

SLUDINĀJUMS 
Īrēju ar izpirkšanas tiesībām 2-istabu dzīvokli 
vai māju vai mājas daļu. Tālr. 26488843 

 

Visus esošos un bijušos pagasta 
iedzīvotājus, kuri lieto internetu, 
aicinām laiku pa laikam ieskatīties 
Daudzeses pagasta mājaslapā 
www.daudzese.lv! Tur varat izlasīt 
jaunāko par notikumiem pagastā un 
skolā, apskatīt fotogrāfijas, atrast 
iepriekšējo biļetenu numurus. Tie, kas 
reģistrējas mājaslapā, uzreiz pēc 
jaunākā biļetena iznākšanas saņem 
atgādinājumu savā e-pastā. Savus 
ierosinājumus, jautājumus, 
sludinājumus gan biļetenam, gan 
mājaslapai varat adresēt: 
biletens@daudzese.lv  

 


