DAUDZESES PAGASTA PADOMES

2008.gada novembra izdevums

INFORMATĪVAIS BIĻETENS
Kārtējā pagasta padomes sēde notika 26.novembrī
Tika izskatīti sekojoši jautājumi un pieņemti lēmumi.
 Apstiprināts Aizkraukles rajona Daudzeses pagasta,
Jaunjelgavas pilsētas ar lauku teritoriju, Seces pagasta,
Sērenes pagasta, Staburaga pagasta un Sunākstes pagasta
pašvaldību apvienošanās projekts.
 Izsniegta bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauja smilts
ieguvei atradnē „Sudmalnieki”.
 Apstiprināts sociālās un veselības komitejas protokols.
 Apstiprināts kultūras pasākumu plāns decembrim:
7.XII plkst.16:00 pagasta sieviešu kora un ansambļa
„Maļinovij zvon” Ziemassvētku koncerts, kopīga egles
iedegšana pie pagastnama.
14.XII plkst.18:00 Ziemassvētku dziesmas izpildīs Kraševsku
ģimene un Valdis Slogs.

IEVĒRĪBAI!
Īsi pirms Ziemassvētkiem jau tradicionāli
iznāks pagasta padomes informatīvā biļetena
svētku izdevums. Ja vēlaties kādu apsveikt,
pateikt paldies, rezumēt aizejošo gadu, tad
savus novēlējumus, uzrunas utt. nododiet
pagasta sekretārei vai sūtiet uz e-pastu
biļetens@daudzese.lv līdz 19.decembrim!

Jūtos gandarīta un priecīga par to, ka
mūsu skolā ir tik jauka tradīcija – Lāčplēša
dienā doties uz kapsētu un pieminēt Latvijas
brīvības cīnītājus. Lepojos, ka tieši manam
vectēvam Robertam Židovam ir piešķirts
Lāčplēša ordenis.
Biju ļoti patīkami pārsteigta un pateicīga
pagasta vadībai par mums uzdāvināto
grāmatu „Kāda novada dziesma”, kurā
stāstīts arī par Jaunjelgavas un Daudzevas
kaujām.
Katram skolēnam ieteiktu noskatīties
mākslas filmu „Rīgas sargi”, lai labāk
izprastu 1919.gada notikumus.
Man ļoti patika arī Latvijas 90.gadadienai
veltītais koncerts skolā.
Tuvojas Adventes laiks. Būsim saprotoši,
mīloši, gaidīsim gada vismīļākos un baltākos
svētkus – Ziemassvētkus! Esiet laimīgi,
priecīgi!
Židovu ģimenes vārdā – Mārīte Juste

20.XII pagasta zālē Ziemassvētku eglīte pensionāriem un
invalīdiem.
21.XII brauciens uz Ziemassvētku koncertu Dailes teātrī.
28.XII plkst.12:00 pagasta zālē pasākums jaundzimušajiem
daudzesiešiem „Ziemassvētku brīnums”.
30.XII plkst.12:00 pagasta zālē Eglīte bērniem.
 Izskatīts Sarmītes Jankovskas iesniegums.
 Izskatīts Lanas Ķirses iesniegums.
 Sandis Strazdiņš uzņemts pašvaldības dzīvokļu rindas
reģistrā.
 Noraidīts daudzdzīvokļu mājas „Ābeļziedi” iedzīvotāju
grupas iesniegums par ozola nozāģēšanu pie mājas
„Ābeļziedi”.

INFORMĀCIJA
1) 09.12. 2008. plkst. 10:00 Aizkrauklē, Lāčplēša ielā
2a - Lejasdaugavas Lauku attīstības biroja zālē, notiks
seminārs par mežu apsaimniekošanu un atbalsta
programmām.
2) Jebkurš saimnieks, kurš pretendē saņemt ES
atbalsta maksājumu, ir saskāries ar šādiem
formulējumiem: „vides aizsardzība, dzīvnieku
labturība, laba lauksaimniecības prakse”. Šie visi
dažādie nosacījumi ir apvienoti un nodēvēti vienotā
terminā „Savstarpējā atbilstība” (SA). Ar 2009.gadu arī
vienkāršajiem platību maksājumu saņēmējiem būs
jāievēro Savstarpējās atbilstības prasības.
3) Minimālā alga no 2009.gada 1. janvāra būs
• minimālā mēneša darba alga Ls 180;
• minimālā stundas tarifa likme Ls 1,083.
4) Informācijas diena (vietējā) ceturtdien, 4. decembrī,
plkst. 10:00 Pagastmājas zālē.
LAD jau izmaksā pusi no Vienotā platību maksājuma –
ap 15 Ls par apsaimniekoto hektāru. Lielai daļai laucinieku
patīkams naudas padomiņš pirms Ziemassvētkiem.
Beidzot ūdens pietiekami gan dīķos, gan akās.
– Daudz priecīgu ziņu, gaišu domu katram mums un
baltu, baltu sniegu visiem kopā!
Pagasta lauksaimniecības konsultante,
tālr. 29516757.

Kā pastkartē senā
Pāri sniegotiem kokiem
Uz mijkrēšļa samta
Spīd pilnmēness,
Un zvaigznes ar ābelēm
Sadodas rokās
Un pasauli debesu
klusumā nes.
Kā pastkartē senā
Viz mirdzošā rotā
Gan smildziņa sīka,
Gan čiekurots zars,
Ak, Ziemassvētki,
Jūs tāpēc mums doti,
Uz labo lai mainītos
Cilvēka gars.
/Kornēlija Apškrūma/
Tādas skaistas rindas dzejniece
uzrakstījusi. Aizveru acis un iedomājos
kā tas varētu izskatīties? Nu, “pa smuko”
– runājot jauniešu vārdiem! Jā, bet
interesanti gan, vai cilvēka garam ir kāds
sakars ar materiālām lietām? Protams,
ka nav! Un tāpēc, nestāstiet man tagad
par kaut kādu krīzi! Ja cilvēkam
nepārtraukti skandinās, ka viņš ir slikts,
ka viņš ir nejēga, ka viņš ir tāds un
šitāds, tad viņš tāds arī paliks – NEKĀDS!
Ir jādomā labas domas, jāieklausās labos
vārdos (sliktie jālaiž gar ausīm!), jādara
labi darbi un jāatceras, ka no katras
bezizejas ir vismaz viena izeja! Sagādā
prieku sev un pats no tā gūsi divkāršu
gandarījumu! Un šeit būs mana
recepte, kā gūt prieku un stiprināt garu,
apejot krīzi!

Kas jādara? Viss ir pavisam
elementāri!
Pirmkārt, 29. novembrī no plkst
12:00 – 18:00 jums jāatnāk uz
pagastmāju apskatīties Adventes
vainagu un kompozīciju izstāde. Tad jūs
mierīgu sirdi varēsiet doties mājup un
gatavot paši savu Adventes vainadziņu,
jo idejas jau būs gūtas izstādē (tas
gadījumam, ja jums vēl nav vainaga!)
Otrkārt, svētdien neaizmirstiet
aizdegt pirmo svecīti Adventes vainagā,
bet nekādā gadījumā neatstājiet to bez
uzraudzības vai arī mazu bērnu pārziņā.
Treškārt, pārvariet savu slinkumu un
nāciet uz pagastmāju 7. decembrī , jo
plkst. 16:00 pagasta sieviešu koris un
ansamblis „Maļinovij zvon” sniegs
Ziemassvētku koncertu, pēc kura būs
kopīga egles iedegšana pie pagastmājas.
Ceturtkārt, kad jūs jau būsiet
iegājuši azartā, gūstot baudu no redzētā
un dzirdētā, tad steidzieties klausīties
Ziemassvētku dziesmas, kuras
14.decembrī pagasta zālē plkst. 18:00
izpildīs Kraševsku ģimene un Valdis
Slogs.
Piektkārt, 19. decembrī visi, visi, kuri
grib svētku priekā dalīties ar mūsu
nākotni, plkst.16:00 ierodas uz eglīti
Daudzeses pamatskolā.
Sestkārt, 20.decembrī plkst. 13:00
pagasta zālē būs Ziemassvētku eglīte
pensionāriem un invalīdiem. Tātad,
bērnu pienākums būtu savu sirmo
māmuļu un tēti pavadīt līdz svētku
norises vietai, ja tas nav iespējams, par
to parūpēsies pašvaldība (lūdzu iepriekš
paziņot!), savukārt mazbērni saviem

neviena zvaigzne pat arī Ziemsvētku naktī
netiks pēkšņi ielikta kabatā
kā spoži mirdzoša poga:
visu visu vajadzēs pašam radīt
no gluži nekā –
no gaismas no sīkas gaismiņas
tieši sirds logā
/M.Laukmane/

vecvecākiem varētu palīdzēt izvēlēties
jauku pantiņu, ko nolasīt Salatēvam, ja
nu šis arī ierodas uz svētkiem ar
dāvanām!
Septītkārt, 22.decembrī plkst.16:00
pie Ziemssvētku eglītes priecāsies bērnu
dārza „Čiekuriņš” audzēkņi.
Astotkārt, turpinot vienu no
jaukākajām tradīcijām 28.decembrī
plkst. 12:00 pagasta zālē notiks
pasākums jaundzimušajiem
daudzesiešiem „Ziemassvētku brīnums”,
kad mazulīšiem tiks pasniegtas
iegravētas sudraba karotītes. Esiet kopā
ar saviem tuviniekiem šajā
neaizmirstamajā brīdī!
Devītkārt, vecāki vai vecvecāki, brāļi
vai māsas, vai arī visi kopā nāciet uz
pagastmāju 30. decembrī plkst. 12:00,
lai satiktos ar Salatēvu un kopā ar
mazajām sirsniņām priecātos pie svētku
eglītes.
Piedodiet par skarbiem vārdiem, bet
nestāstiet man tagad par kaut kādu
krīzi! Visi šie iepriekš minētie pasākumi
būs – BEZMAKSAS! Jums nav jāiegulda
ne santīms, lai kļūtu bagātāki! Vislielākā
bagātība būs mirdzums jūsu acīs, smaids
uz jūsu lūpām un prieks jūsu sirdīs, ko
gūsiet no redzētā un dzirdētā! Un tā būs
vislielākā dāvana svētkos no jums
pasākumu organizatoriem, vadītājiem
un dalībniekiem, jo nekas nevar būt
skumjāks par uzstāšanos tukšai zālei!
Ceru, ka mana receptīte jums nāks
par labu un vairos jūsu prieku!
Uz tikšanos - Rudīte Nāzare

Mājas MRS Nr.693 kāpņu telpu vecākie:
1.kāpņu telpa – dzīvokļi no 1. - 12. Telefora Nāzare, tel.65141254
2.kāpņu telpa – dzīvokļi no 13. – 24. Aivars Ķirsis, tel.22438318
3.kāpņu telpa – dzīvokļi no 25. – 36. Vladislavs Matulis, tel.26054415

SLUDINĀJUMS
Daudzeses pagasta padome sveic visus, kas
novembrī svinēja dzimšanas dienas, vārda
dienas un citus svētkus!

Meklēju vecu motociklu restaurācijai. Noderīga būtu arī literatūra
par vecajiem motocikliem.
Edgars Jankovskis, tālr.22071767

