DAUDZESES PAGASTA PADOMES

2009. gada janvāra izdevums

INFORMATĪVAIS BIĻETENS
Kārtējā pagasta padomes sēde notika 28.janvārī
Tika izskatīti sekojoši jautājumi un pieņemti lēmumi.
 Apstiprināts 2008.gada budžeta izpildes pārskats.
 Apstiprināts pagasta padomes un tai pakĜauto iestāžu
amatu un darbinieku saraksts un amatalgas.
 Apstiprināti saistošie noteikumi „Daudzeses pagasta
pašvaldības budžets 2009.gadam”.
 Apstiprināts sociālās un veselības komitejas protokols.
 Atsavinātas zemes lietošanas tiesības uz īpašumiem
„ZiediĦi” (0,3 ha), „Vīgrieži” (0,5 ha), „Mucenieki” (1,0 ha),
„Palejas”(2,5 ha), „KraukĜi” (1,7 un 5,3 ha), „Senlejas” (4,0
ha), „Dimanti” (0,8 un 2,0 ha), „Atvari” (1,7 ha), „Dzērves”
(0,2), „Jaunėeikāni” (0,45 ha), „JaunsidrabiĦi” (0,25 ha),
„Ėeikāni” (1,9 ha), „Labības punkts” (2,7 ha), „Vagons 11”
(0,25 ha) un „Autogarāža” (0,01 ha).
Gadījumā, ja kāds no minēto īpašumu lietotājiem ir veicis
priekšapmaksu, lūgums nekavējoties griezties pagasta
padomē.

UZMANĪBU!
Tie, kuri sabojāja autobusu pieturas stiklu, tiek aicināti
pieteikties pagasta padomē, lai vienotos par nodarīto
bojājumu izlabošanu. Kā zināms, brīvprātīga atzīšanās
mīkstina sodu – vainīgie šajā gadījumā ir zināmi, un oficiālā
sodīšana neizpaliks, vien izmaksās krietni dārgāk.
Lūdzam iedzīvotājus nepalikt vienaldzīgiem šādos
gadījumos un ziņot par vandāļiem un citu darba postīšanu!

ZIŅAS NO BIBLIOTĒKAS
Janvāra mēnesī tika saņemtas grāmatas, ko ieguvām,
piedaloties 7.Grāmatu svētkos Bebros. Gribu izteikt mīļu paldies
tiem, kuri piedalījās un ir ieguvuši mūsu bibliotēkai 25 grāmatas
kopsummā par 108 latiem.
Ir ļoti patīkami, ka šajā klāstā ir vērtīgas un noderīgas
grāmatas visām lasītāju grupām.
Skota-Klārka Dzintara istaba, E.Veidemane Zemdegas
gruzd (par Eduardu Pāvulu), F.Vandenbergs Nofretete, L.Snikets
Viltus lifts, 400 augļi un ogas Latvijā, I.Ošiņš Latvijas olimpiskais
zelts un sudrabs, Adamkus Bez noklusējuma, Ebreju tautas
vēsture,tradīcijas, V.Agafoničevs Dzīvniekterapija.
Mazākajiem bērniem noteikti patiks I.Bērziņas Grāmata par
deviņiem rūķīšiem, I.Zanderes Vārdurati, bet 6.-9.klases
skolēniem L.Snikets Bargā skola, I.Abedi Sveiki, esmu Lola.
Visas jau nenosaukšu, tās var dabūt lasīšanai bibliotēkā.
Arī šogad būs grāmatu svētki, tie notiks 20.martā Pļaviņās.
Aicinu atbalstīt šo pasākumu,jo no apmeklētāju aktivitātes tiek
dalītas grāmatas
Bibliotekāre

 Apstiprināts kultūras pasākumu plāns februārim:
8.II plkst.11:00 pagasta zālē Radošā darbnīca
mazajiem
14.II plkst.21:00 pagasta zālē Valentīndienas
diskotēka un karaoke kopā ar DJ Amūru
27.II Sporta zāles atklāšana
 Apstiprināta precizētā īpašuma „Liepas” zemes
platība.
 Izsniegta bieži sastopamo derīgo izrakteĦu ieguves
atĜauja VAS Latvijas valsts mežiem smilts atradnē „Seces
iecirkĦa 139.kvartāls”.
 Izskatīts Jāzepa Lucijanova iesniegums.
 Nolemts atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamajiem īpašumiem „Staėi-8”, „Karpas”, „StūrmaĜi8” un „StūrmaĜi”.
 Izbeigtas īres tiesības Marekam Vanagam uz
pašvaldības dzīvokli MRS māja Nr.693-11.

PAR 2009.GADA BUDŽETU
Pagasta budžeta ieņēmumus pamatā veido trīs
ienākumi: iedzīvotāju ienākuma nodoklis,
nekustamā īpašuma nodoklis un dotācija no
pašvaldību izlīdzināšanas fonda. Salīdzinot
2009.gadam plānotos ieņēmumus ar 2008.gadu, tie
ir samazinājušies par 52 tūkstošiem latu. Lielāko
samazinājumu veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis
un noņemtā mērķdotācija bērnudārza pedagogu
algām, ko maksāja valsts.
Ieņēmumu samazinājums skar arī autoceļu
uzturēšanai paredzētos līdzekļus – autoceļu fonds
plānojas tikai 50% apmērā no 2008.gada līdzekļiem.
Šis ir budžeta ieņēmumu optimistiskākais
modelis, jo no 2009.gada nekādas garantijas no
valsts puses netiek paredzētas.
Pie šī budžeta nekāda attīstība nav iespējama.
Visām iestādēm šogad izdevumi ir strauji
samazināti. Neskatoties uz to, visas pagasta iestādes
turpinās sniegt pakalpojumus iedzīvotājiem.
Dzīvosim ar to, kas vēl mums ir.
Daudzeses pagasta padomes priekšsēdētājs
Guntis Ozoliņš
Senā tautas gudrībā teikts: „Kaut es varētu aizmigt tad,
kad vajag ravēt un novākt izaudzēto, un uzmosties, kad
pīrāgus un krējumu galdā liek!” Ir, kam tas izdodas –
mājas „Alejas” dzīvokļu Nr.12, Nr.16, Nr.17 un nr.18
īpašnieki, jūsu pienākums pret pārējo dzīvokļu
iemītniekiem ir atvest visu malku, kuru esat parādā!

INFORMĀCIJA
1. Uz LDC ( lauksaimniecības datu centra ) vēstuli IR jāatbild! Tiek saskaĦotas klientu adreses un precizēti dati.
2. Platību maksājumu likmes par 2008.gadu NAV samazinātas!
3. Aizkrauklē, Rūpniecības ielā 9, tiek organizētas mācības augu aizsardzības līdzekĜu lietotājiem: 4.; 5.; 6. martā plkst. 10:00
- tiem, kam vajadzīga apliecība - pirmo reizi maksa 25,50 Ls,
- tiem, kam vajag apliecības pagarinājumu - 10,50Ls.
Pirmreizējās mācības notiks, ja salasīsies grupa. Tāpēc tiem, kam tas interesē, ir jādodas uz šo adresi, jāraksta iesniegums, līdzi jāĦem
fotogrāfija (3x4). Tiem, kam vajag pagarinājumu - mācības notiks 6.martā - līdzi jābūt atskaitei par pieciem gadiem.
ŠĀDAS PAT MĀCĪBAS NOTIKS Jēkabpilī - 18.;19.;20.februārī un Madonā - 25.; 26.; 27.februārī.
4. Daudz izmaiĦu nodokĜu likumdošanā. Labā ziĦa: ar 01.01.2009. attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem
pakalpojumiem būs 300Ls. Par 2008.gadu tie vēl ir tikai 150Ls.
5. PieĦem projektu iesniegumus meliorācijas sistēmu būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai, atmaksā līdz 75% izmaksu.
6. 80% ieguldījumu summas saimniecības izveidošanai varēs saĦemt jaunie lauksaimnieki.
Ja ieinteresēju, ja vajag precīzāku informāciju - zvaniet! Tālr. 29516757.
- Sola salu. Ilgu. Būs ziema, kādai ziemai jābūt. Arī vasara tādēĜ, domājams, būs laba. Dod, DieviĦ, ka šajos juku laikos arī
valdīšana Latvijā rastos tāda, kādai valdīšanai jābūt!
Ăimenītes, atcerēsimies, atbalstīsim savējos! Visiem tas ir svarīgi, kā veciem, tā jauniem!
Daudzeses pagasta lauku attīstības speciāliste

Nes sevī vienmēr gaismu,
Nes dvēselē cerību baltu,
Nes rītam pretim mīlestību
Un dienas solī labestību!
Lai tev nepietrūkst šīs lietas,
Dzīves ceĜus skrejot,
Un lai draugiem pietiek vietas
Gadu kausus ceĜot.
/Ā.Āre/

Daudzeses pagasta padome sveic visus, kuri
janvārī svinēja dzimšanas dienas, vārda dienas un
citus svētkus!

www.zemnieks.info
PATEICĪBA
Kad 2007.gada 6.novembrī nodega mūsu baraka –
MRS ēka 551, aiznesot 4 cilvēku dzīvības, mums sadega
viss, kas mūžā sagādāts. Gadu dzīvojām Ģirta un
Solveigas Gaigalnieku dzīvoklī – paldies viņiem. Tad ar
pagasta padomes priekšsēdētāja G.Ozoliņa atbalstu
dabūjām dzīvokli. Ļoti izpalīdzīgs cilvēks!
Grūti ir sākt dzīvi no jauna. Iekārtoties palīdzēja
izpilddirektors Z.Krankals, M.Steimakova, A.Bērziņš,
N.Remeiķe, santehniķis V.Hmeļņiks, D.Mālniece,
A.Grāvītis, E.Bružuka, jaunie kaimiņi Aleksandrs, Anita un
Jānis, mūsu abi bērni un mazbērni, un atkal Solveiga un
Ģirts Gaigalnieki.
Paldies Jums, labie cilvēki! Laimi Jūsu dzīvē!
Vera un Andris Lapsas
SLUDINĀJUMS
Pērku grāmatu „Vangas Veselības Ābece”, izdota 2004.gadā,
par Ls 10,00. Tālr.29516757, Dagnija

 MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI
Helēna Ančikovska, Harijs Polis.
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.

