DAUDZESES PAGASTA PADOMES

2008. gada augusta izdevums

INFORMATĪVAIS BIĻETENS
Kārtējā pagasta padomes sēde notika 27.augustā
Tika izskatīti sekojoši jautājumi un pieņemti lēmumi.
 Izskatīts jautājums par sporta zāles celtniecības gaitu.
 Apstiprināta precizētā saimniecības „Klīves” zemes
platība.
 Apstiprināts sociālās un veselības komitejas protokols.
 Apstiprināts kultūras pasākumu plāns septembrim:
13.IX – Lielā Talka Latvijā. Daudzeses pagasta talkotāju
pulcēšanās 9:30 pie pagastmājas.
16.-19.IX – pagasta zālē labas ražas izstāde „Rudens
veltes”.
20.IX – Dzejas dienām veltīts pasākums „Teici, teici,
Valodiņa” plkst.16:00 pagasta zālē. Koncertu sniegs Iveta
un Jānis Kraševski.

 Nekustamais īpašums „Purmales” sadalīts 2 zemes
īpašumos un atdalāmajam īpašumam piešķirts nosaukums
„Purmales 1”.
 Izskatīts Oskara Osāna iesniegums.
 Samazināta nekustamā īpašuma „Rubeņi 1” zemes
izpirkuma maksa.
 Nolemts atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu „Stūrmaļi 1”.
 Pagarināts Kristīnes Lemešonokas iesnieguma izskatīšanas
termiņš.
 Izskatīts Anša Pedera iesniegums.
Nākošā pagasta padomes sēde notiks 17.septembrī.

Jau ruda lapa klāt
ar rudens vēsti,
ak, Dievs, cik ātri
griežas laika rats!
/K.Apškrūma/

Klāt jaunā darba sezona pirmsskolas izglītības iestādē un skolā.
Diemžēl daudzi vecāki vēl nav nokārtojuši maksājumus par bērnu
ēdināšanu. Atgādinājums tiem, kas vienojās par maksājumu atlikšanu –
vienošanās termiņi ir pagājuši, pašvaldība gatavo prasību parādu
piedzīšanai tiesas ceļā.

2.septembrī paiet 20 gadu, kopš nodota ekspluatācijā
pagasta padomes ēka!
Lielajā jubilejā sirsnīgi sveicieni un labas veiksmes vēlējumi
visiem pagastmājas darbiniekiem!
Elmīra, Biruta, Jānis F.

ZINĀŠANAS IR MANTA, UN MĀCĪBAS – ŠĀS MANTAS ATSLĒGA.
/Reinis Kaudzīte/

Pagasta padome apsveic visus, kuri šajā rudenī sāk
mācību gaitas – no mazā pirmsskolnieciņa līdz
maģistrantam un doktorantam! Lai nepietrūkst izturības
un centības! Skolotājiem – zinātkārus skolēnus!

MĪĻIE SKOLĒNI, VECĀKI, VECVECĀKI, IEPRIEKŠĒJO GADU ABSOLVENTI, PAGASTA
DEPUTĀTI, AMATPERSONAS, VIESI!
Pagājušajā mācību gadā 1.septembris iekrita sestdienā. Uz
skolu todien atnāca daudz vairāk vecāku, kā citus gadus; ļoti
patīkami bija redzēt arī iepriekšējo gadu absolventus, kuriem vēl
nevajadzēja būt jaunajās skolās, un laikam jau kājas pa paradumam
bija atvedušas viņus uz pirmo skolu! ☺ Tāpēc šogad mums gribējās
atkal aicināt kopā savus skolēnus ar visām ģimenēm uz svētkiem –
jaunā mācību gada sākumu. Šis mācību gads būs īpašs – tik daudzas
absolventu paaudzes izaugušas ar sapni par sporta halli, un nu,
olimpiskajā gadā, tā top! Tāpēc svētdienas rītā izgulēsim vēl pēdējo
vasaras saldo miedziņu, bet pēc tam dosimies uz skolu! Papildus
parastajiem skolas gada sākuma rituāliem mums simboliski

„Čiekuriņā” tiksimies 1.septembrī
plkst.9:00 uz svinīgu kopā sanākšanu.
Pēc tam turpināsim darbu ikdienas
režīmā.

jāatzīmē sporta halles tapšanas sākuma brīdis – jāiemūrē
pamatakmens ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Topošo celtni
iesvētīs luterāņu mācītājs Ģirts Grietiņš.
Izmantosim lielisko iespēju nesteidzīgi, kopā ar visām
ģimenēm satikties un svētdienīgā noskaņā plkst.13:00 iezvanīt
jaunā mācību gada sākumu!
Autobuss kursēs: 11:20 Strautiņi, 11:30 Sērene, 11:45 Dardedze,
11:55 Vecumnieki, 12:15 Dardedze.
Daudzeses
pamatskolas kolektīvs

Sieviešu kora „Daudzeva” šīs sezonas pirmā tikšanās Sērenes pagasta
„Iecavniekos” 7.septembrī plkst.15:00. Līdzi ņemam groziņus, lustīgu un
draisku garastāvokli.
Aicinām mums pievienoties arī jaunas dalībnieces! Tālrunis informācijai
29432251.

AICINĀJUMS UZ LIELO TALKU
13.SEPTEMBRĪ
Tuvojas atjaunotās Latvijas 17.rudens, un 18.novembrī
svinēsim neatkarīgās Latvijas 90.gadadienu. Latvija ir
pietiekami liela, lai mums visiem pietiktu vietas, kur dzīvot un
kur augt nākamajām paaudzēm. Latvija ir pietiekami maza, lai
mēs visi kopā spētu tai atdot agrāko tīras valsts slavu.
Ziemas nogalē maza domubiedru grupa nāca klajā ar ideju
par valsts mēroga talku. Tā jau guvusi atsaucību daudzu
sirdīs. Arī mūsu pagasts pieteicis savu dalību. Plānots sakopt
trīs vietas, kur laika gaitā izveidojušās nelegālas izgāztuves.
Pulcēšanās 9:30 pie pagastmājas. Ar RIMI un Kurši atbalstu
talkotājiem būs nodrošināti cimdi, maisi, kā arī CIDO sulas.
Talkas pie mums rīkotas tik senos laikos, ka šo vārdu no
latviešiem aizņēmušies gan igauņi, gan somi. Talkas jēga ir
kopīgs darbs, kas veicas labāk un priecīgāk, nekā vienam
darot.
Lielās Talkas jēga ir iztīrīt Latviju. Mūsu ir daudz, un visi kopā
mēs varam izmēzt dzimtenes mežus, pļavas, laukus. Mēs
varam iztīrīt no ciemiem un pilsētām tur nevērīgi un nelikumīgi
izmestos atkritumus, kuru pa pilnam arī jūras un ezeru, kā arī
lielo un mazo upju krastos. Dāvināsim savai Valstij kaut vai
vienu mazu sakoptu pleķīti, katrs iznesot no meža vismaz
vienu maisu ar savāktiem atkritumiem.
Nāksim kopā šajā dienā un ķersimies pie darba, lai
savas valsts svētkus svinētu tīrā un sakoptā Latvijā.
Paldies visiem, kas piedalījās Gaismas tiltā!
Īpašs prieks par Geršebeku ģimeni – piedalījās
VISA ģimenīte, un – ar īpaši gatavotiem
lukturīšiem! Prieks par mūsu jaunatni – kopā bijām
50 cilvēki.
Tavu skaistu vakariņu labu ļaužu pulciņā!
Aija, Dagnija, Vera
Izsaku sirsnīgu paldies čaklajai Bidzānu ģimenei,
kuri visu laiku vienīgie apcērp dzīvžogu un nopļauj
zāli pie mājas Nr.693 1.ieejas (skaitot no katlu
mājas). Mūsu kāpņu telpās dzīvo 6 ģimenes, kur ir
jauni cilvēki, bet neviens neuzskata par vajadzīgu
iziet kaut palīgā. Nav Bidzānu ģimene pagasta nolīgti
sētnieki, kuriem obligāti visu laiku vieniem jāapgriež
dzīvžogs un jāslauka izmētātie papīri.
Nāk rudens, cilvēki vēlētos iztīrīt absolūti
aizmēslotos pagrabus. Sveču gaismā to nevar izdarīt,
jo pagrabos nav elektrības. Arī kāpņu telpu ārējās
durvis ir sapuvušas un sabrukušas, jo tās nav
mainītas, kopš māja uzcelta.
Lai viss izdodas čaklajai Bidzānu ģimenei!
Elmīra Matule

Piebilde no pagasta padomes: ir izdevies atrast
cilvēku, kurš veiks santehniķa pienākumus. BET!
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem noteikti ir labi zināms, ka
pagrabos, kā tautā saka, tikai tēva un mātes trūkst un tur
pats velns var kaklu nolauzt. Visdažādākās grabažas un
krāmus tur laika gaitā sagrūduši paši iemītnieki, neviens
cits, un neviens cits tos arī no pagrabiem neizvāks. Jums
pašiem vien būs jāvienojas kopīgam darbam! Ar transportu
palīdzēs pagasta padome, kad izlemsiet par konkrētu laiku.

Sveiciens visiem jaunajā mācību gadā! Informācijas un
atpūtas centrs ''Tiksimies'' atsāks savu darbību 8.septembrī.
Lai Mums būtu jautrāk, 6.septembrī plkst.16:00 būs iespēja
piedalīties centra rīkotajās prāta un sporta spēlēs, kā arī vakarā
mazliet padejot.
Ar cieņu, Vineta

INFORMĀCIJA
 Atgādinu, ka pļavas un ganības bija jānokopj līdz
1.augustam; bioloģiski vērtīgajos zālājos termiņš ir attiecīgi 10.
un 15.septembris.
 Labas ziņas projektu rakstītājiem – pievienojamo dokumentu
apjoms samazināts vairāk nekā uz pusi.
 Līdz gada beigām tiks mainītas PVN (pievienotās vērtības
nodokļa) likmes, jāseko nodokļu likumdošanai.
 VID zālē pieejams labs izdales materiāls IDV, IK
(individuālā darba veicējiem, individuālajiem komersantiem),
saimnieciskās darbības veicējiem. Labi izskaidrota dokumentu
sakārtošana atbilstoši likumiem.
 Uzmanīgi ar augoša meža pārdošanu – ja reģistrēta
saimnieciskā darbība, jāmaksā 15% ienākuma nodoklis! Varot,
protams, tiesāties (likumdošanas kļūdas dēļ).
-

Rudens! Gurķiem lapas sāk dzeltēt, skolas bērni dārzā
puķītes pārlūko. Audzis labi, pietiek visa kā.
Tagad tikai saprotam, cik labi esam dzīvojuši. Skaisti tērējuši,
droši atļāvušies arvien vairāk gan bērneļiem, gan sev.
Mācāmies, esam spiesti mācīties – turklāt ātri! – sarauties,
piebremzēt, rēķināt prātīgi. Pat ja ir darbs un maize, un alga vēl
tā pati – jau jādomā, kā iztikt.
Latvietis ir sīksts, tiksim galā! Laimīgs, kam ir tuvi, palīdzīgi
draugi un radi. Nu jā – visi man labi bija, kad es pati laba biju.
Domāsim tikai gaiši!
Dagnija, pagasta konsultants

Lai dālijas mums par rudeni stāsta
Un rīta rasā lai ziedlapas mirgo!
Mūsu sapņus vēl jāņuzāles glāsta
Un krūtīs vēl silti saulstari dzīvo.
/Ā.Āre/
Daudzeses pagasta padome sveic visus, kuri augustā svin
dzimšanas dienas, vārda dienas un citus svētkus!
Apsveicam Jolantas Belovas, Elizabetes Batņas un
Dzintara Batņas vecākus ar bērniņu piedzimšanu!

SLUDINĀJUMI
Pārdodu jauno gailīti par 2 latiem.
Pērku mazos kartupeļus.
Tālr.29516757, Dagnija

LĪDZJŪTĪBA
Aizvadītajā mēnesī miris Gunārs Sīpols. Daudzeses
pagasta padome izsaka dziļu līdzjūtību tuviniekiem.

