
DAUDZESES PAGASTA PADOMES      2008. gada jūlija izdevums 

INFORMATĪVAIS BIĻETENS 
Kārtējā pagasta padomes sēde notika 23. jūlijā. 

Tika izskatīti sekojoši jautājumi un pieņemti lēmumi.  
 
� Izskatīts jautājums par mērķdotācijas izlietošanu. 
� Nekustamajam īpašumam „Andreji” piešķirta adrese. 
� Apstiprināts sociālās un veselības komitejas protokols.  
� Apstiprināts kultūras pasākumu plāns augustam: 

8.VIII – konkursa „Sakoptākā lauku sēta – 2007” 
uzvarētāju ekskursija uz Laumu dabas takām Talsu 
rajonā. 
11.-15.VIII – konkursa „Sakoptākā lauku sēta – 2008” 
2.kārta. 

22.VIII – rajona Grāmatu svētki Bebros. 
30.VIII – pasākums bērniem „Attā, Vasariņa!” 

� Ausmas Kauses iesnieguma izskatīšana atlikta līdz 
grozījumu izstrādāšanai pagasta teritoriālajā plānojumā. 
� Inesei Šmitei-Enģelītei  piešķirta dzīvojamā platība Lāči 
3-8. 
� Nolemts atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamajiem īpašumiem „Dunduriņi”, „Biķernieki” un 
„Rieksti 2”. 

 

Nākošā pagasta padomes sēde notiks 27.augustā. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TAUTAS NOBALSOŠANA PAR 
LIKUMPROJEKTU „GROZĪJUMI LATVIJAS 

REPUBLIKAS SATVERSMĒ” 
NOTIKS SESTDIEN, 2.AUGUSTĀ. 

Tautas nobalsošanas dienā vēlēšanu iecirkņi būs 
atvērti no pulksten 7 rītā līdz 10 vakarā, balsot varēs 
jebkurā vēlēšanu iecirknī gan Latvijā, gan ārvalstīs. 
Vēlētāji, kas veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties 
vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai  savā 
atrašanās vietā.  
Daudzeses pagastā vēlēšanu iecirknis atrodas Daudzevā, 
Pagastmājā.  
Tautas nobalsošanā vēlētājiem būs jāatbild uz jautājumu 
„Vai jūs esat par likumprojekta „Grozījumi Latvijas 

Republikas Satversmē” pieņemšanu?”. Iespējamie 
atbilžu varianti būs „Par” un „Pret”. 
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) tautas nobalsošanu 
izsludināja, jo Saeima 5.jūnijā noraidīja vēlētāju rosināto 
Satversmes grozījumu projektu, un tagad tas ir nododams 
tautas nobalsošanai. 
No 23.jūlija pagasta vēlēšanu komisija strādā katru dienu, 
arī sestdienās un svētdienās, no plkst. 8:00 līdz 12:00 
pagastmājā, zālē.  

BALSOT VARĒS TIKAI VIENU DIENU, 2.AUGUSTĀ! 

Uz vēlēšanu iecirkni un atpakaļ kursēs autobuss: 
10:00 Lāči 
10:00 Beles (pietura) 
10:15 Daudzese (pie veikala) 
 

Sestdien, 2008.gada 23.augustā notiks tautas 
nobalsošana par likumprojektu „Grozījums 
likumā „Par valsts pensijām””. Tautas 
nobalsošanā vēlētājiem būs jāatbild uz jautājumu 
„Vai jūs esat par likumprojekta „Grozījums likumā 
„Par valsts pensijām”” pieņemšanu?”. Iespējamie 
atbilžu varianti būs „Par” un „Pret”. 
 

IEVĒRĪBAI 
Daudzeses bibliotēka slēgta no 21.jūlija līdz 

21.augustam. Atvaļinājuma laikā lasītājus apkalpos 
5. un 12.augustā no plkst.9:00 līdz 17:00. No 
22.augusta bibliotēka strādās parastajā režīmā.  

22.augustā Bebros notiks kārtējie rajona 
Grāmatu svētki. Precīza programma tuvāk svētkiem 
būs izlasāma „Staburagā” un „Latvijas Avīzē”, bet 
pastāvīgie svētku apmeklētāji jau zina – būs jaunāko 
grāmatu izstāde - pārdošana ar loteriju svētku 
nobeigumā; politiskā diskusija; tikšanās ar kultūras 
un mākslas cilvēkiem; dažādas nodarbības bērniem 
un jauniešiem. Gaidīts  ikviens!  

Visi pagasta iedzīvotāji, kuri grib braukt uz 
svētkiem, laipni aicināti pieteikties 5. un 12. augustā 
pa tālr. 5141139. No tā, cik mūsu pagasta 
iedzīvotāju ieradīsies uz svētkiem, atkarīgs 
dāvinājuma apjoms, ko pēc svētkiem saņems 
bibliotēka, tātad – mēs visi! 
 

Pagasta bibliotekāre 
 



DZIESMU SVĒTKI BEIGUŠIES – LAI DZĪVO DZIESMU SVĒTKI! 

Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, kas šogad no 
5.jūlija līdz 12.jūlijam norisinājās Rīgā, pulcēja rekordlielu 
dalībnieku skaitu – pavisam 38 601 dziedātājus, dejotājus, 
pūtēju un profesionālo orķestru dalībniekus, mazākumtautību 
kolektīvu dalībniekus, folkloras kopas, kā arī koklētājus un 
tautas daiļamata meistarus. Šajos svētkos piedalījās arī 
Daudzeses pagasta sieviešu koris Daudzeva: Sindija 
Akmentiņa, Līga Apsīte, Diāna Bērziņa, Līga Bērziņa, 
Vizbulīte Bērziņa, Saulcerīte Blūzmane, Gunita 
Bogdanova, Velta Černika, Vija Dudeniča, Aina Gasiņa, 
Ineta Gulbe, Laima Jānīte, Lidija Kalniņa, Rasma Kļaviņa, 
Anda Ozola, Iveta Puida, Ija Pūtele, Zaiga Rebane, Gunta 
Rupenheite, Aija Tukiša. Uz svētkiem ierasties nevarēja, 
bet mums līdzi juta Astrīda Bērziņa, Ligita Lejiņa, Elmīra 
Matule un Vija Sproģe. Uz neilgu laiku ar skanīgām balsīm 
mums piepalīdzēja arī Evita Zilbereizena un Inese 
Karpoviča. Liels paldies visu dziedātāju ģimenēm, kas 
neliedza savu atbalstu ceļā uz svētkiem.Vissirsnīgāko paldies 
koris saka pagasta padomes priekšsēdētājam Guntim 
Ozoliņam, kultūras darba organizatorei Rudītei Nāzarei un, 
protams, mūsu šoferītim Austrim Martinsonam par sirsnību, 
rūpēm, mīlestību un pacietību. 

 Ja pirms svētkiem vairākos masu medijos izskanēja bažas 
par Dziesmu svētku – šī brīnišķīgā kultūras mantojuma - vietu 
un nozīmi 21.gadsimta latviešu cilvēka dzīvē un tradīcijas 
ilgtspēju mūsdienu globalizācijas apstākļos, tad pēc svētkiem 
šaubu nav – šie svētki mums ir vajadzīgi un vēl ilgi būs 
vajadzīgi. To apliecināja cilvēku tūkstoši Rīgas ielās gājiena 
laikā, apgarotās dziedātāju sejas, dejotāju raitais solis un, 
visbeidzot, brīnišķīgais Noslēguma koncerts Mežaparka 
Lielajā estrādē – svētku kulminācijas brīdis, kura dalībnieki 
bijām arī mēs. Lūk, dziedātāju iespaidi par svētkiem: 

“Šie Dziesmusvētki patiešām bija ļoti skaisti. Man patika abi 
koncerti, kuros piedalījāmies, bet tautas sadziedāšanās 
noslēgumā bija kaut kas fantastisks! Tās sajūtas nevar 

aprakstīt, tas ir katram pašam jāizjūt! Viens no skaistākajiem 
mirkļiem vienmēr ir bijis arī gājiens. Arī šoreiz. Cilvēku simti, 
kas stāv ielas malās, ar neviltotu prieku sagaida katru 
kolektīvu, dzied līdzi. Un ja vēl gadās kāds savējais, tad ir 
pavisam lieli prieki. Tas viss uzlādē ar tādu pozitīvo enerģiju, 
ka pietiek ilgākam laikam”. 
Ineta Gulbe 

“Dziedu Daudzeses pagasta korī "Daudzeva” , šie man ir jau 
ceturtie dziesmu svētki. Izjūtas gājienā, koncertā "Dziedot 
dzimu, dziedot augu", lielkoncertā "Saules zeme" bija 
fantastiskas. Pēc koncerta bija koru sadziedāšanās ar tautu, 
kurā arī mūsu koris dziedāja. Gribu paldies teikt mūsu 
diriģentei Ilzei, jo viņas grūtais darbs mēģinājumos un skatēs 
ir aizvedis mūs uz dziesmu svētkiem. 
Diriģentei vēlu daudz enerģijas un možu garastāvokli vēl 
kopā būt ar mums, kori "Daudzeva". 
Pagastam paldies par jaunajiem tautas tērpiem un paldies 
par tikšanu uz "Dziesmu un deju svētkiem. Esmu pateicīga 
savai ģimenei, kura mani atbalstīja, lai es varētu būt svētkos”. 
Velta Černika 

“Noslēguma koncerts un tautas sadziedāšanās – tas bija to 
vērts, lai izturētu visus pārbaudījumus ceļā uz Dziesmu 
svētkiem. Iepriecināja arī estrādē izvietotie lielie ekrāni, kuros 
varēja vērot svētku norisi”. 

Ija Pūtele 

 

Lai dziesmas skan arī turpmāk! 

Ilze Gaidele, kora “Daudzeva” diriģente 

Rudītes Nāzares fotoreportāžu  par mūsu kora gaitām 
Dziesmu svētkos meklējiet www.daudzese.lv 

Turpat arī virtuāli varat sekot līdzi, kā norit sporta zāles 
būvniecība pie Daudzeses pamatskolas! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Šoreiz jums, lauciniekiem, tikai vēlējums – lai izdodas viss, lai labi aug un vācas un lai vasara priecē! Silts un sauss tagad 

būs ilgi, un ķirši un avenes jau gatavi – tūlīt arī ziemāji būs pļaujami. Tā-āda vasara!  

Lauku konsultants 

 

citas gaismas nebūs: būs no sirds un no  
jāņtārpiņiem –  
ja par maz 
tad jārada klāt no ūdens čukstēšanas       
no mēness stariem no nekā un no visa 
no ēnām no putekļu smaržas no puķu ziedlapiņām 
no jūlija peļķēm no ābolu baukšķiem zālē 
no pēdām jūrmalas smiltīs 
no stara no lauskām no zibšņiem 
no rasas pērlītēm smilgā… 

/M.Laukmane/ 

Daudzeses pagasta padome sveic visus, 

kuri jūlijā svin dzimšanas dienas, vārda dienas 

un citus svētkus! 

 

PATEICĪBA 
Vēlamies izteikt sirsnīgu pateicību visiem, kas bija kopā ar mums 

grūtajā brīdī un juta līdzi, mūsu dēliņu Lauri mūžībā pavadot. Lielu 
paldies vēlamies izteikt G.Ozoliņam, V.Osim, I.Grāvītim, I.Baibam, 
Aldim, Jānim, V.Čajukovam, A.Lapsam, Z.Krankalim, J.Feilam, 
pagasta padomes kolektīvam, kā arī visiem labajiem cilvēkiem. 
 
Sirsnīgs paldies Jums no Strigunu ģimenes. 
 

LĪDZJŪTĪBA 
Aizvadītajā mēnesī miruši Edgars Lauva un Skaidra Ausma 

Ziemele. Pagasta padome izsaka dziļu līdzjūtību tuviniekiem.  


