DAUDZESES PAGASTA PADOMES

2008. gada maija izdevums

INFORMATĪVAIS BIĻETENS
Kārtējā pagasta padomes sēde notika 28.maijā
Tika izskatīti sekojoši jautājumi un pieņemti lēmumi.
 SIA Mikor izsniegts pilnvarojums lauksaimniecības zemes
transformēšanai par karjeru nekustamajā īpašumā „Balbieri”.
 Izsniegta derīgo izrakteņu ieguves atļauja atradnē
„Sudmalas”.
 Apstiprināti kustamās mantas – asenizācijas mucas uz
automašīnas GAZ 520 bāzes izsoles rezultāti. Muca pārdota
par Ls 1550 (bez PVN).
 Apstiprināti traktortehnikas pakalpojumu tarifi.
 Izskatīts jautājums par Administratīvās komisijas sastāvu.
 Precizēta „Rubeņi 1” zemes platība.
 Izskatīts un apstiprināts sociālās un veselības komitejas
protokols.

TRAKTORTEHNIKAS PAKALPOJUMU
TARIFI
Iepriekšējie Daudzeses pagasta
padomei piederošās traktortehnikas
pakalpojumu tarifi tika apstiprināti
2002.gadā. Salīdzinājumā ar
2004.gadu degvielas cenas ir
augušas par 253%, darba samaksa
2,5 reizes un rezerves daļu cenas
apmēram 2 reizes. Ar 01.06.2008.
spēkā būs šādi tarifi:

 Apstiprināts kultūras pasākumu plāns jūnijam:
1.VI –
Bērnu svētki;
14.VI –
Izlaidums skolā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
23.VI –
Līgo svētki.
 Izskatīts Sarmītes Jankovskas iesniegums.
 Izskatīts Rudītes Nāzares iesniegums.
 Izskatīts jautājums par būves legalizēšanu īpašumā
„Kalnāres”.
 Andrejam Grāvītim saglabāta rinda pašvaldības reģistrā uz
dzīvojamo platību Daudzevas ciemā.
 Andrim Zelčam izsniegts atzinums par meža zemes
transformāciju par zemi zem ūdeņiem.

Traktoram MTZ-82
Traktoram JUMZ
Asenizācijas mucai
Kūtsmēslu izkliedēšana
Pļaušana

Bez PVN
9,00 Ls/st
12,00 Ls/st
15,00 Ls/reiss
8,00 Ls/piekabe
30,00 Ls/ha

Ar PVN
10,62 Ls/st
14,16 Ls/st
17,70 Ls/reiss
9,44 Ls/piekabe
35,40 Ls/ha

Aprēķinātajos izcenojumos iekļauta degvielas cena, darba samaksa,
apdrošināšana, tehniskā apskate, materiāli tehnikas remontam.

INFORMĀCIJA
1.Par platību maksājumiem –
1) tie, kuri šogad pieteikušies – pārcilājiet karšu un
iesniegumu kopijas – vai viss aizpildīts; galvenais – BVZ
(bioloģiski vērtīgo zālāju) īpašnieki – pārliecinieties, vai
par Jūsu kartēs koši zaļi iekrāsoto platību ir aizpildīts
Agrovides pielikums. BVZ uzturēšanas saistības
pārtraucot, iepriekš saņemtā nauda ir jāatmaksā!!!
2) tie, kuri nav paspējuši – vēl ir laiks! Iesniedzot
pieteikumus līdz 09.06.2008., zaudējam tikai vienu latu
no desmit!
3) saņemot vēstuli no LAD (lauku atbalsta dienesta) –
tādu vēstuli, kura prasa atbildi, obligāti jāatbild
14 kalendāro dienu laikā.
4) pie fiziskajām kontrolēm Jūsu laukos – ja iespējams,
staigājiet līdzi, izskaidrojiet savu saimniekošanu! Ja
nepiekrītiet – 5 dienu laikā varat nosūtīt savus
iebildumus LAD-am.
2.Atgādinu – ja nopietni vēlaties startēt uz kādu no
projektiem, lai saņemtu finansējumu – daļēju vai pat

pilnīgu savas saimniecības attīstībai, pirmais solis ir
reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem VID-ā.
Viens piemērs: ja ieņēmumi (ne peļņa!) Jūsu
saimniecībā sasniedz 2400 EUR gadā – Jūs varat
saņemt 1000 Ls gadā - daļēji naturālo saimniecību
pārstrukturizācijai. To pat nav jāatmaksā, saistības
pārtraucot.
3.LLKC piedāvā interesantus pieredzes apmaiņas
braucienus; parasti tajos ietverta arī kāda ekskursija,
kāds lielāks pasākums utt.
1) 21.-27.jūlijā – aitu un kazu audzētājiem – Austrija,
Šveice, Vācija – ap Ls 320;
2) 4.-10.augusts – zivju, vēžu audzētājiem – Vācija – ap
Ls 260;
3) 25.-31.augusts – ziedu audzētājiem, dārzkopjiem –
Erfurte, Vācija – ap Ls 260;
4) 8.-16.septembris – gaļas un piena lopu audzētājiem Z-Itālija, ap Ls 350;

5) 22.-28.septembris – zirgu audzētājiem – Celle, Vācija
– ap Ls 260;
6) 2.-7.oktobris – vīndariem – Vācija, ap Ls 260 u.c.
Ja ieinteresēja – zvaniet! Iepriekš jāslēdz līgums,
jāiemaksā 80% summas. Samaksā ietverts: transports,
naktsmītne ar brokastīm, gids utt.
Pavasaris kā jau pavasaris. Sausums ieildzis,
jāpalaista ogulāji (būšot ogu gads!) Tie „vietām lieti”, kā
vienmēr, Daudzevai iet garām.

23.JŪNIJĀ – LĪGO SVĒTKI
No 10:00 Līgo sporta svētki tirgus laukumā – volejbols,
futbols, strītbols.
11:00 – Jāņu dienas ielīgošana tirgus laukumā ar
dziedātājiem un dejotājiem. Īpaši mīļi aicināti visi
pagasta Jāņi un Līgas!
23:00 – ugunskura iedegšana. Līgosim līdz rītam kopā ar
grupu „Avārijas brigāde”.

IEPLĀNOJIET SAVU ATVAĻINĀJUMU
KOPĀ AR „CEĻOTPRIEKS”!
24.05.-25.05. – Igaunijas ziemeļi – 43.07.06.- 08.06.– Lietuva – 49.22.06.- 04.07.– Grieķija – 350.(Polija, Ungārija, Serbija, Grieķija, kruīza kuģis uz Itāliju,
Austrija)

26.07.- 30.07. – Slovākija – 130.15.09.- 28.09.– Krēta – 415.(Polija, Ungārija, Serbija, Grieķija, kruīza kuģis uz Itāliju,
Austrija)

Tālr. 29176533, 28384544

LĪDZJŪTĪBA
Aizvadītajā mēnesī miris Jānis Jurkštis. Pagasta padome
izsaka dziļu līdzjūtību tuviniekiem.

Daudzi – gan lieli, gan mazi – mūsu pagastā
mācās. Un labi mācās! Atjaunoti jaunsargi – puikām un
meitenēm ir lieliska iespēja iegūt jaunas prasmes
(paldies Aivaram!); sportisti sakopj laukumus un bumbo;
radusies jauna autobusu pietura un vēl un vēl. Dzīvojam
uz priekšu savos laukos. Darba, kā vienmēr, daudz;
laika, kā vienmēr, pietrūkst…
Dzīve ir skaista!
Šeit – laukos.
Pagasta lauku konsultants

Lai Jūsu mazā meitenīte
Ir kā saules purenīte.
Izaugs liela, tad būs viņa
Saules takas mijējiņa.
Apsveicam Gitas Korotkevičas vecākus ar
meitiņas piedzimšanu!
Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē.
Veselību pašam un veselus mīļos.
Laiku zvaigžņu skaitīšanai un
laiku rīta bučai.
Mazus brīnumus ikdienā un
lielus brīnumus sirdī.
Eņģeli uz pleca un
mīļus cilvēkus blakus.
Mīlestību pret sevi un
mīlestību pret pasauli aiz loga...
Daudzeses pagasta padome sveic visus, kas maijā
svinēja dzimšanas dienas, vārda dienas un citus
svētkus!

PATEICĪBA
Laid, māmiņa, talkā mani,
Talkā laba dzīvošana:
Pulks druvā, pulks pļavā Drīz darbiņu nodarīja.
Kā jau tautas dziesma vēsta, ka pulkā darbs veicas
labāk, tā tas patiešām arī notika 30.aprīlī. Liela
pateicība par veikto darbu visiem talciniekiem:
M.Zaharovai, A., Dz .Baibiem, V.Rusiņai, A.Vasiļjevai,
N.Remeiķei, J.Saleniekam, Lapsu ģimenei,
L.Laizānei, A.Mežiniecei, A.Ploskajai,
A.Ielejai,R.Kozlovskai, A.Strigunam, R.Peškaitim, kuri
ar lielu enerģiju strādāja „Māršavu” kapu sakopšanā.
Jums vēlam labu, labu veselību un dzīvesprieku, lai
Jūsu rokas arī turpmāk ir tikpat čaklas darbiņus darot.
Daudzeses pensionāru padomes vārdā
pensionāru pr.-ja: V.Lucāne

