DAUDZESES PAGASTA PADOMES

2008. gada oktobra izdevums

INFORMATĪVAIS BIĻETENS
Kārtējā pagasta padomes sēde notika 29.oktobrī
Tika izskatīti sekojoši jautājumi un pieņemti lēmumi.
 Izdarīti grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos par
2008.gada budžetu.
 No pašvaldības pamatlīdzekļu reģistra izslēgti malkas
šķūnis un MRS ēkas Nr.549 dzīvokļi Nr.1., Nr.2. un Nr.4.
 Nolemts deleģēt Aizkraukles rajona likvidācijas
uzraudzības komisijā Gunti Ozoliņu kā Daudzeses pagasta
pašvaldības pārstāvi.
 Izskatīts sociālās un veselības komitejas protokols.
 Apstiprināts kultūras pasākumu plāns novembrim:
8.XI – Skrējiens apkārt Daudzevai. Pagasta iedzīvotāju
dāvana Latvijai 90.gadadienā.
11.XI – Lāčplēša diena. Piemiņas brīdis Stalānu kapos kopā
ar Seces, Staburaga un Sunākstes pagasta iedzīvotājiem.
14.XI – Latvijas Valsts dibināšanas 90.gadadienai veltīts
svinīgs pasākums plkst.18:00 skolā; plkst.21:00 balle kopā
ar Romānu.

29.XI – Adventes vainagu un kompozīciju izstāde pagasta
zālē.
 Atļauts Jānim Stepēnam deklarēt dzīvesvietu kā
apakšīrniekam MRS mājā nr.545-2.
 Ivaram Dunduram samazināta zemes izpirkuma maksa.
 Nolemts atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamajiem īpašumiem „Senlejas-1” un „Piesaules”.
Nekustamais īpašums „Vecumnieki” sadalīts 2 zemes
īpašumos un atdalāmajam īpašumam piešķirts nosaukums
„Vecumnieki 2”.
 Izskatīts Rudītes Nāzares iesniegums.
 Valentīns Hmeļņickis pilnvarots veikt zemes uzmērīšanu
īpašumā „Liepas”.
 Atlikta Nikolaja Nikoņenoka un mājas „Ābeļziedi”
iedzīvotāju grupas iesnieguma izskatīšana.

Latvija, …
tu jau gadsimtiem ilgi
mūsu priežu augumus balsti,
nu jau gadsimtiem ilgi
tu mūs ar dziļumu avotiem dzirdi,
un, kamēr mēs tavus tīrumus sēsim,
tu būsi tik maza, tu būsi tik liela,
cik lielu mēs tevi ar savām rokām,
cik lielu mēs tevi ar domām un sirdi
pasaulē izaudzēsim.
(L.Brīdaka)
Ir labi zināma atziņa, ka lietas īsto vērtību var sajust tikai tad,
kad tās mums pietrūkst. Patiesas vērtības jau neliek par sevi
manīt ik dienas, tās pieņemam kā pašsaprotamas. Ikdienā
uzmanību veltām praktiskām rūpēm, bieži vien neatliek laika
padomāt par tādām lietām, kas ir mūsu lielākā vērtība. Kas tad ir
mūsu lielākā vērtība? Mums ir sava valsts – Latvija, ko paši
būvējam un slavējam, paši peļam un graujam un kas galu galā
esam mēs paši.
Sirsnīgi sveicam Jūs Latvijas valsts proklamēšanas
90.gadadienā!
Atcerēsimies, ka mums citas zemes nav. Mums citu tik lielu
svētku nav. Mums ir tikai tas, kas mums ir – mūsu ģimenes,
mūsu draugi un mēs paši – viens otram. Sāksim ar mazumiņu –
svētku rītā izkārsim valsts karogu un būsim lepni par valsti, par
mūsu Latviju. Lai šie svētki mūs vieno un tuvina. Daudz laimes
dzimšanas dienā, Latvija!
Lāčplēša dienā – 11.novembrī iedegsim svecītes logos karā
kauto dvēselīšu piemiņai!
Daudzeses pagasta padome

11.NOVEMBRIS – LĀČPLĒŠA DIENA
Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par godu
neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvarai pār
Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto
Bermonta karaspēku 1919.gada 11.novembrī.
Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek
godināti Latvijas brīvības cīnītāji.
Laika posms no 1918.gada 18.novembra —
Latvijas Republikas proklamēšanas dienas — līdz
1919.gada 11.novembrim — Rīgas atbrīvošanai
no iekarotāju karaspēka — ir viens no
sarežģītākajiem Latvijas vēsturē. Lai gan
1918.gadā tika pasludināta Latvijas neatkarība,
valstī vēl aizvien atradās vācu un krievu
karaspēks, un tikai 1919.gadā, kad Latvijas
Brīvības cīņu laikā iekarotāji tika padzīti no Rīgas,
kļuva skaidrs, ka valsts ir atguvusi un
nostiprinājusi savu neatkarību.
Lāčplēša diena ir nozīmīga arī ar to, ka
1919.gada 11.novembrī tika dibināts Latvijas
valsts apbalvojums — Lāčplēša Kara ordenis ar
devīzi: «Par Latviju». Lāčplēša Kara ordeni
piešķīra Latvijas armijas karavīriem, bijušo
latviešu strēlnieku pulku karavīriem, kā arī
ārzemniekiem, kuri piedalījās Latvijas Brīvības
cīņās vai sniedza ieguldījumu un sekmēja Latvijas
valsts nodibināšanu. Kopumā ir pasniegti 2146
Lāčplēša Kara ordeņi.

INFORMĀCIJA
1.Ziemāji skaisti sadīguši. Tagad ir jauna iespēja – apdrošināt
ražu. Ziemāju gadījumā tas ir tā (piemērs): 50ha apdrošinot,
jāiemaksā 320 lati. 160 dabūs atpakaļ no subsīdijām, tātad
„tīrā” iemaksa ir 160 lati. Neražas gadījumā kompensācijas
lielums ir 1751,60 lati.
- Vienkārša matemātika! Ja ražas nav vienu reizi 10
gados, risku apdrošināšana ATMAKSĀJAS.
2.Atgādinu, ka reize, kad gaidu ciemos visus, kas grib uzzināt
jaunāko un interesantāko par saimniekošanu laukos –
bitēm, lopiņiem, atbalsta piedāvājumiem, iespējām
pamācīties; vienkārši kaut ko atrast internetā – ir katra
mēneša pirmā ceturtdiena plkst.10:00. Novembrī tas ir
6.datums. Mīļi gaidu visus interesentus; solu cienāt ar zaļo
tēju!
Dagnija, pagasta lauksaimniecības konsultante

Ja pats esi labs, ja pats esi īsts,
Ja pelēko ikdienu pratīsi nīst,
Tad mūžīgi jauna būs dvēsele tava,
Un nieks - tās grumbiņas sejā.
Par gadiem nav jāskumst,
Lai jau tie vīst
kā magones ziedlapas vējā.
Daudzeses pagasta padome sveic visus, kas
oktobrī svinēja dzimšanas dienas, vārda dienas un
citus svētkus!

 MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI
Laimonis Čirka, Krišjānis Sams, Anda Sproģe.
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.

SARGĀSIM PAŠI SEVI!
Gājēji un velosipēdisti ir visneaizsargātākie satiksmes dalībnieki un
diennakts tumšajās stundās autobraucējiem viņus grūti pamanīt. Ceļu
satiksmes noteikumu 19.punkts paredz - diennakts tumšajā laikā ārpus
apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un
vienmērīgi apgaismots, gājējam, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali,
jālieto gaismas atstarotājs vai cits gaismu atstarojoša materiāla elements
vai jātur rokā iedegts lukturis. Par šo noteikumu neievērošanu saskaņā ar
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.23.panta 2.daļu var izteikt
brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu no pieciem līdz 20 latiem.

Sestdien, 8.novembrī
aicinām uz veselības skrējienu

DAUDZEVAS APLIS!
Starts plkst.11:00pie jauniešu klubiņa „Tiksimies”.
Tālrunis informācijai 26196781, Valdis

Mainīsies dzīvē Tev prieki un bēdas,
Ceļi Tev kalnā un lejā ies.
Nekad nemeklē atpakaļ pēdas,
Grūti vai viegli - uz priekšu tiec.
/L.Rozentāle/
Sveicam Agnesi Jēkabsoni 18 gadu jubilejā!
Mīlestību, saticību, veselību
Mamma un vecāmāte

PATEICĪBAS
Bagāts nav tas, kuram pieder daudz, bet tas,
kas daudz dod. (Ēriks Fromms)
Saku mīļu, mīļu paldies visiem pagasta
iedzīvotājiem, kuri pēc baisās ugunsnelaimes
atrada laiku un iespējas palīdzēt cietušajiem
un bez mājām palikušajiem – ar apģērbu, siltu
maltīti, iedzīves priekšmetiem, ar pajumtes
sniegšanu un mierinājuma vārdiem!
Sociālā darbiniece
Paldies pagasta darbiniekiem – Valijai Lucānei,
Solveigai Gaigalniecei un Elitai Bružukai par
sniegto morālo un materiālo atbalstu, kā arī
Jānim un Jurim Veseloviem par piešķirto
dzīvojamo platību.
Viktorija un Ineta
Liels paldies visiem tiem ciema iedzīvotājiem,
kuri bija atsaucīgi mūsu lielajā nelaimē, tāpat
arī pagasta darbiniekiem, pagasta
priekšsēdētājam, sociālai darbiniecei,
bāriņtiesas priekšsēdētājai, bibliotekārei.
Ščeglovu ģimene

Gan Daudzeses pagasta padomes informatīvo biļetenu, gan pamatskolas avīzi „Starpbrīdis”, kā arī citas ziņas varat lasīt
mājaslapā www.daudzese.lv.

