
 

DAUDZESES PAGASTA PADOMES               2008. gada septembra izdevums 

INFORMATĪVAIS BIĻETENS 
Kārtējā pagasta padomes sēde notika 17.septembrī 

Tika izskatīti sekojoši jautājumi un pieņemti lēmumi.  
 
� Pieņemti saistošie noteikumi par grozījumiem Daudzeses pagasta 
pašvaldības 2008.gada budžetā. 
� Apstiprināta kompensācija par nekustamā īpašuma „Jaunzemi” 
atlikušo zemes platību.  
� Apstiprināta precizētā īpašuma „Graudiņi” zemes vienība.  
�Samazināta zemes izpirkuma maksa par īpašumu „Jaunzemīši”, 
„Ziediņi” un „Dunduriņi” zemes vienībām.  
� Apstiprināts sociālās un veselības komitejas protokols.  
� Apstiprināts kultūras pasākumu plāns oktobrim: 
11.X Svecīšu vakars Daudzeses pagasta kapsētās 

12.X Brauciens uz Nacionālā teātra izrādi I.Ābeles lugu „Skola”. 
� Izbeigtas īres tiesības uz pašvaldības dzīvokli MRS māja Nr.621-3. 
� Pieņemts zināšanai O.Osāna iesniegums. 
� Nolemts atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 
īpašumu „Vālodzes 8”. 
� Atļauts legalizēt 3 būves īpašumā  „Putrēni 2”. 
� Izskatīts Dinas Upelnieces iesniegums. 
 

Nākošā pagasta padomes sēde 22.oktobrī. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.X Svecīšu vakars Daudzeses pagasta kapsētās 
 16:00 Smaļķu kapos 
 16:30 Māršavu kapos 
 17:00 Daudzeses kapos. 
Atgādinājums  kapu kopējiem – pie kapsētām novietotajās 

atkritumu urnās nav paredzēts mest organiskos atkritumus – 
vecās puķes, lapas, nezāles!  
 

INFORMĀCIJA 
1.Var pieteikties lauku apsekošanai, ja tajos ir īpašas 
augu vai dzīvnieku bagātības – ja pļavu atzīst par 
BVZ, platību maksājumi ir lielāki. Šogad, piemēram: 
VPM (47,30 EUR/ha) + BDUZ (123 EUR/ha) + 
MLA (58 EUR/ha). Piedevām nav jābūt nodrošinātam 
lopu blīvumam, lai saņemtu MLA – mazāk labvēlīgo 
apvidu atbalstu.  
Iesnieguma veidlapas – pagastā. Zvaniet, 
interesējieties! 
2.Tie, kam apgrozījums pēdējā gadā ir vismaz 2018 
lati, var pretendēt uz DAĻĒJI NATURĀLO  
saimniecību pārstrukturizācijas atbalstu – 1054 latiem 
gadā. Jāraksta projekts un VID atskaitēm jābūt 
kārtībā, bet – par to maksā! 
3.BIŠKOPJIEM. Latvijas Biškopības biedrība bez 
maksas piedāvā skābeņskābi varrozes apkarošanai. Ja 
vajag – piesakiet man, pagasta konsultantam, pa 
tālr.29516757. 
4.”Lauku Lapā” #42:  
 - par pusnaturālajiem produktiem; 
 - par Valsts Lauku tīklu – tās ir jaunas 
iespējas laukiem attīstīties.  
- Rudens, zelta rudens. Plūmes, āboli, dzērvenes. 
Ķiploki, kāposti…  Pučītes. 2.oktobrī jau sola lietu ar 
sniegu – slapjdraņķi. Redzēs.  

Lauku konsultants. T.29516757 
 

Paldies, ka bijāt aktīvi! 
Tāpat kā katru gadu, arī šogad mūsu pagastā notika 

dzejas dienas, ziedu un ražas izstāde. Prieks, ka mūsu 
pagastā ir aktīvi un izdomas pilni cilvēki, kas veido no 
ziediem un dārzeņiem interesantas kompozīcijas. Tas ļauj 
arī citiem priecāties un gūt interesantas idejas.  

Šogad dzejas dienu pasākums bija netradicionāls, jo 
dzeja lielākoties skanēja dziesmās. Skaistu un patīkamu 
dziedājumu mums sniedza Kraševsku ģimene un Valdis 
Slogs. Dziesmas vijās kopā ar dzeju, jo dziesmas pamatā 
taču arī ir kāda dzejnieka rakstīts dzejolis. Ļoti patīkamas 
bija ģitāras kompozīcijas paša autora izpildījumā.  

Gribas pateikt mīļu paldies Dzidrai un Alfredam Baibiem, 
Ārijai Blitsonei, Vizbulītei Bērziņai, Dacei Trainei, Aminai 
Radionovai, kas atrada laiku un atnāca uz pasākumu, kā arī 
manām kolēģēm Lolitai Frīdmanei un Vitai Taškaua, kuras 
kopā ar lasītājām apmeklēja mūsu pasākumu. Viņas gan 
nedzīvo mūsu pagastā, bet ieinteresējās, kā tas ir, kad 
dzejas dienas tiek atzīmētas ar dziesmām. Viņu atzinīgais 
vērtējums mūs ļoti iepriecināja! 

Skaists pasākums skaistā rudens dienā, bet zaudētāji 
noteikti tie, kuri neatnāca.  

Paldies Rudītei par ieguldīto darbu! 
Bibliotekāre  

 

Tiek atsāktas aerobikas nodarbības pagasta 

zālē. Maksa Ls2 par nodarbību. Pirmā tikšanās 

16.oktobrī plkst.19:00. Sīkāka informācija pa 

t.26495467. 

UZAICINĀJUMS 
Pensionāru padomei radies priekšlikums izveidot pensionāru ansambli un deju grupu. Lūdzam pieteikties dāmas un kungus pa 

telefonu 6541139 vai personiski bibliotēkā. Esiet aktīvi, jo vairākos pagastos tas viss jau notiek. Neatpaliksim arī mēs!  
Gaidot jūsu atsaucību, pensionāru padome 

 



13.septembris – Lielā Talka Latvijā! 
Plkst. 9:30 pagastmājā bija 

sapulcējies krietns, es pat teiktu – pulks 
talkotāju, kas plkst. 10:00 sāka vākt atkritumus, 
lai mūsu zemītei būtu vieglāk elpot un līdz ar to 
arī mums pašiem! 
 Kā mums īsti veicās, ko un cik mēs 
padarījām? Malači! Visi kopā mēs izdarījām 
daudz un vēl vairāk! 
 Tātad! Šajā pasākumā piedalījās 80 
talkotāji – gan lieli, gan mazi daudzesieši. Tie 
gan ir tikai apmēram 8% no visiem pagasta 
iedzīvotājiem, bet tāpat par šo atsaucību ir liels 
prieks. 
 Vienlaicīgi tika uzkoptas piecas  
šmucīgas vietas pagasta teritorijā. Tika 
„likvidētas” un daļēji novāktas nelegālās 
izgāztuves :  Daudzevā pie vecās 
pārbrauktuves; mežā netālu no Keikānu mājām; 
pie Lauceses upītes netālu no Smaļķu kapiem; 
Dardedzes teritorijā  (jauniešu tusiņu vieta); 
Daudzesē, LVM teritorijā. 

Man kā šī pasākuma koordinatorei  ik 
pēc divām stundām par savāktajiem atkritumu 
maisiem bija jāsūta ziņas uz Rīgu, kur tās tika 
translētas titros LNT. 
 Lūk! Plkst. 11:30 mēs jau bijām 
savākuši apmēram 300 atkritumu maisus! Tad 
es sapratu, ka mēs maisus vairs neskaitīsim, jo 
nav jau nozīmes, to bija vienkārši ĻOOOTI 
daudz! Nākamajā ziņā tā arī uzrakstīju, ka 

turpmāk runāsim par jau pārstrādei sapresētiem 
atkritumu kubikmetriem, jo mēs maisus uzreiz 
metam vai izberam SIA Euroconcord atkritumu 
savācējmašīnā. Un tā! Četru stundu laikā tika 
savākti apm. 22 kubikmetri atkritumu sapresētā 
veidā, kas esot apm.16 tonnas!!! 
 Šajā dienā iedzīvotāji, kuri 
nepiedalījās organizētajā talkā, varēja kopt 
savas mājas apkārtni un atkritumu maisus nest 
uz 3 norādītajiem publiskajiem atkritumu 
savākšanas plačiem. Paldies, ja jūs tā darījāt! 

Pēc talkas tie, kuri nebija ļoti 
piekusuši, varēja padancot vai vienkārši 
paklausīties skaistas dziesmas, kuras pagasta 
zālē izpildīja Zigurds Feils un Juris Babris 
(Leļļu teātris „Tims”). Bet jau pilnībā 
atpūtušies jaunieši vakaru vadīja diskotēkā 
skolā. 

Neilgi pēc talkas beigām no talkas 
rīkotājiem Rīgā saņēmu ļoti patīkamu ziņu, ka 
mēs esam ieguvuši iespēju piedalīties vakarā 
Lielās Talkas noslēguma koncerta tiešraidē 
Rīgas kinostudijā.  Un tie, kas vēl nebija 
aizmiguši, to varēja vērot LNT no plkst. 22:00 – 
24:00, kur interviju sniedza arī mūsu pagasta 
talkotājas Signe Gaigalniece un Solvita Vigule. 
Tātad Daudzevas vārds izskanēja visā Latvijā! 
 Noslēguma pasākumā tika paziņots, 
kur Latvijā savākti visvairāk maisi un kur 
vismazāk. Līderos bija Vidzeme, bet vismazāk 

maisu pielasīts Zemgalē! Bet, manuprāt, ja mēs 
pielasījām vismazāk, tas nebūt nenorāda, ka  
zemgalieši tādi neaktīvi talkotāji bijuši! Varbūt 
gluži otrādi, mums vienkārši  nedaudz tīrāka 
daba, nekā visur citur Latvijā?  Bet patiesībā, 
kamēr daži mūsu tautas pārstāvji neiemācīsies 
izmest atkritumus konteinerā, tikmēr mums 
visiem būs grūti elpot un nepatikā jānovēršas 
no šīm mēslu kaudzēm! 

Pēc talkas varējām padalīties arī 
iespaidos par „vērtīgākajiem” atradumiem! 
Piemēram, tika atrasta Hansabankas Ego karte 
ar beigušos derīguma termiņu, bet ar skaidri 
salasāmu īpašnieces vārdu! Inga Kozlovska 
noteikti vislabāk zina, kā viņas karte nokļuva 
tajā kalnā?! Vēl tika atrastas 6 bundžas ar 
pupām un tik daudz auto rezerves daļas, ka 
kopā saliekot, sanāktu kaut kāds auto, tā 
smējās talkotāji! 
  Patiesībā darba vēl ir bezgala daudz! 
Bet par padarīto vēlreiz izsaku milzīgu pateicību 
visiem, visiem talkotājiem, un it īpaši Guntim 
Ozoliņam, Valdim Puidam, Ivaram Grāvītim un 
Vinetai Geršebekai. 

Šis pasākums bija mūsu dāvana 
Latvijai tās 90. gadadienā! Jauka dāvana, vai 
ne? Mūsu zemītei tā noteikti patiks! 

                                                                                                                                                       
Rudīte Nāzare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AICINU APMEKLĒT MŪSU BIBLIOTĒKU! 

Klāt rudens un lielākie dārza darbi padarīti, bagātās meža 
veltes salasītas, tagad vairāk laika var atlicināt atpūtai un 
mācībām. Tāpēc aicinu visus pagasta iedzīvotājus vairāk izmantot 
bibliotēkas sniegtos pakalpojumus.  

Mūsu bibliotēkā ir iespēja izmantot par brīvu internetu, arī 
divas abonētās datu bāzes- Letoniku un Nais (normatīvo aktu 
informācijas sistēmu). Abonēti šādi žurnāli: Copes Lietas, 
Čemodāns, Dārzā, Floristika, Ievas Stāsti, Kabinets, Marta, MMD, 
Patiesie Stāsti, Rīgas laiks, Terra, Dari Pats, Dārza Pasaule, Ieva, 
Ilustrētā Pasaules Vēsture, Kas Jauns, Patiesā Dzīve, Privātā 
Dzīve, 36,60, Rokdarbu Vācelīte, Astes, Avene, 4TEEN Girl, Ezis, 
Zīlīte, Mazajam Floristam, Seriāli un Kino, kā arī avīzes Staburags, 
Latvijas Avīze, Mājas Viesis, Latvijas Avīzes tematiskās avīzes, 
Praktiskais Latvietis, Pavards, Sīrups.  

Bibliotēkā ir daudz jaunu grāmatu daiļliteratūras cienītājiem, 
kā arī plašs uzziņu literatūras klāsts. Ja kāda grāmata nav 
atrodama mūsu bibliotēkā, varam to pasūtīt no LNB fondiem, 
izmantojot Starpbibliotēku abonementu. Katrs var atrast sev 
vajadzīgo atpūtai, praktiskām nodarbēm, mācībām. 

Izmantosim aktīvāk šīs iespējas! 
Bibliotekāre 

„E-APMĀCĪTS UZŅĒMĒJS” AIZKRAUKLES RAJONĀ 

Septembrī uzsākas 120 Aizkraukles rajona uzņēmēju apmācība 
programmā „MVU digitālās prasmes”.  

Projekta „Latvija@Pasaule” ietvaros Aizkraukles rajona Pieaugušo 
izglītības un inovāciju atbalsta centrs saņēmis daļēju finansējumu 
uzņēmēju apmācībai 20 stundu programmā.  

Projekta mērķis ir veicināt uzņēmēju interesi apgūt jauno tehnoloģiju 
iespējas: datorprasmes, internetu un e-pakalpojumus. Apmācību 
programmā ir ietvertas daudzas uzņēmējiem svarīgas tēmas: 
internetbankas lietošana, drošība interneta vidē, e-pasta izmantošana, 
informācijas saglabāšana un nosūtīšana, e-komercija utml. 

Atbalsts tiek sniegts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuros 
darbinieku skaits nepārsniedz 250 strādājošos, no viena uzņēmuma var 
pieteikties ne vairāk kā 5 darbinieki. Tāpat tiek aicināti lauku uzņēmēji, 
pašnodarbinātie, ģimenes ārsti u.c. Apmācības notiks gan Aizkraukles 
pilsētā, gan visā rajonā. Kursus uzsākot, katrs uzņēmējs saņems 
Latvijas Informācijas un tehnoloģiju asociācijas izstrādātu mācību 
grāmatu un L@P sertifikātu kursu noslēgumā.  

Vairāk informācijas un pieteikšanās: Aizkraukles PIIAC, tālrunis 
65133902 

Ja Daudzeses pagastā atrastos 10 mācīties gribētāji, kursi notiktu 
arī pie mums. 
 

Mēs nevaram gadus neskaitīt, 
Kuri gājputniem līdzi grib skriet,  
Bet varam šos mirklīšus sasildīt 
Un kā dzīparus kamolā siet. 
/Ā.Āre/ 

Daudzeses pagasta padome sveic visus, kas septembrī 
svin dzimšanas dienas, vārda dienas un citus svētkus! 

Apsveicam Alīnas Koroļovas vecākus ar meitiņas piedzimšanu!  
 

SLUDINĀJUMI 

Pērku betona akas grodu, jebkura diametra. Dagnija, t.29516757 

Pārdodu jauno gailīti, ir arī cekulots ar biezo sekstīti, un brūns, īpaši 
bārdains. Cena Ls 2. T.29516757, Dagnijai. 

 


