DAUDZESES PAGASTA PADOMES

2009.gada februāra izdevums

INFORMATĪVAIS BIĻETENS
Kārtējā pagasta padomes sēde notika 25.februārī
Tika izskatīti sekojoši jautājumi un pieņemti lēmumi.
 Apstiprināti pašvaldības inventarizācijas rezultāti .
 Apstiprināts sociālās un veselības komitejas protokols.
 Apstiprināts kultūras pasākumu plāns martam:
3.-16. III pagasta zālē InduĜa Burkas fotogrāfiju izstāde „Ledus rotaĜas”.
7. III plkst.16:00 pagasta zālē dueta „Sandra” koncerts „Diena jaukā”, ieejas maksa Ls 1,50.
20. III brauciens uz Nacionālā teātra izrādi „Hipnotiskais brauciens”.
25. III Komunistiskā genocīda upuru piemiĦas diena.
Martā plānotas arī pagasta zemledus makšėerēšanas sacensības – tuvāka informācija sekos!
 Izskatīts Maijas Zaharovas iesniegums.
 Izskatīts Ăirta Gaigalnieka iesniegums.

PARĀDNIEKU IEVĒRĪBAI!

IEVĒRĪBAI!

Pagasta padome uzsākusi pirmos parādu
piedziĦas procesus. Tiesu izpildītāju iesaistīšana
parādu piedziĦā radīs Jums daudz lielākus
izdevumus!

13.martā plkst.18:00 pagasta padomes zālē
iedzīvotāju sanāksme par aktuāliem
jautājumiem.

Paldies par atsaucību visiem, kuri, saĦemot
lietotos apăērbus, ziedoja līdzekĜus transporta
izdevumu segšanai!

PAR JAUNO SPORTA ZĀLI
Zāles darbības sākumā lūdzam kolektīvus
vai grupas (firmas) pieteikties pie skolas
direktora, lai varētu sākt sastādīt treniņu
grafiku. Trenažierus var izmantot treniņgrupu
nodarbību laikā vai individuāli, iepriekš
sazinoties ar sporta skolotājiem. Zāli ir
iespējams apmeklēt gan dienā, gan vakaros,
gan brīvdienās, tikai jāievēro, ka obligāti jābūt
sporta (maiņas) apaviem un atbilstošam
apģērbam; jāievēro zāles kārtības noteikumi
un prasības. Tuvāka informācija pa tālruņiem
26196781 (Valdis), 28350280 (Vitauts).

PAR ATKRITUMU ŠĖIROŠANU
Sadarbībā ar Aizkraukles KUK plānots
Daudzevā uzstādīt sešus konteinerus PET
pudelēm un papīram.
papīram Plānots, ka šie konteineri
atradīsies pie MRS katlu mājas, pie MRS mājas
Nr.15, pie barakām, pie līvānietēm un divi pie
Ābeļziediem/Alejām/Līčupēm. Šajos
konteineros nedrīkst mest eļļas pudeles,
plastmasas maisiņus, bet PET pudeles pirms
izmešanas obligāti jāsaplacina. Izdevīgi, ka šos
šķirotos atkritumus izvedīs bez maksas. Viss
atkarīgs no pašu iedzīvotāju godaprāta – ja
konteineros metīs citus atkritumus, par to
izvešanu būs jāmaksā.
Tie, kuri labprāt šķirotu atkritumus, aicināti
pieteikties pagasta padomē, un tad viņiem
vēlamā vietā varētu novietot papildus
konteinerus.

25.02. mūsu bērnu dārziņā „Čiekuriņš”
notika neparasts un mīļš pasākums
bērniem kopā ar vecākiem: ”Spilvenu
balle”.
Prieks par labo izdomu un jauko
atpūtas brīdi, kur arī vecāki varēja justies
kā bērni un kopā ar tiem spēlēties, dziedāt
un minēt mīklas.
Lai Jums visiem kopā veicas un tādi brīži
būtu arī turpmāk.
Paldies par šo pēcpusdienu!
Ome Valija.
Informēju, ka
1. Turpmāk mans, pagasta lauku attīstības
speciālistes, pieĦemšanas laiks būs
piektdienās no 900 līdz 1200 un no 1300 līdz
1900. Informācijas diena šomēnes būs 5.
martā, ceturtdien, plkst. 1000 Pagastmājas zālē.
2. Zemkopības ministrija informē, ka paātrināti
izmaksās PVTM un MLA maksājumus.
3. Ir jauna mājaslapa- www.laukutikls.lv, kurā
daudz tieši lauciniekiem aktuālu jaunumu.
4. Neliela biznesa uzsākšanai vai attīstīšanai
Hipotēku banka piešėir mikrokredītus- līdz
3000 latiem. Par to vairāk- www.hipo.lv, bet lauksaimniecības produktu ražotāji netiek
atbalstīti!
5. VAS „Lauku attīstības fonds” garantē lauku un
lauksaimniecības attīstībai izsniegtus kredītus,
ja kredīta Ħēmējam pietrūkst kredīta
nodrošinājuma.
6. „ Lauku Lapā” Nr.47- par gada ienākumu
deklarācijas par 2008.gadu aizpildīšanu
(uzmanīgi, veidlapas ir mainītas!); par
kārtējiem projektiem Lauku attīstības
programmā; par daudzgadīgo energokultūru
audzēšanu.
Ja ieinteresēju, zvaniet! Jā, un noteikti aizejiet
paskatīties jauno skolas sporta zāli - IR!!!
MUMS IR!!!
Dagnija, pagasta konsultante, tālr. 29516757.

20.martā Pļaviņās notiks 8.Grāmatu svētki
Aizkraukles rajonā. Piedalīsies grāmatu
izdevniecības, grāmatas varēs iegādāties
par ļoti lētām cenām (sākot no 1 Ls - 5 Ls),
jo izdevēji negrib, lai tās gulētu noliktavās,
jo veikalos tām ir ļoti liela cena. Ar
Grāmatu svētku programmu varēs
iepazīties bibliotēkā. Tā būs interesanta , jo
tikšanās būs ar politiķiem, rakstniekiem,
policijas darbiniekiem, grāmatu
izdevējiem. Tāpēc visi, kas vēlas braukt,
piesakieties bibliotēkā, jo mēs kopīgi
varēsim šo pasākumu apmeklēt.
Telefons bibliotēkā 65141139

…un, ja es mācēšu saklausīt,
Cik viegli, viegli krīt sniegs,
Es varēšu sniegos izlasīt
Vārdus, ko sniegpārslas dzied.
/Ā.Āre/
Daudzeses pagasta padome sveic
visus, kuri februārī svinēja dzimšanas
dienas, vārda dienas un citus svētkus!

 MŪŽĪBĀ AIZVADĪTAS
Anastasija Pimanova un
Ilona Markote-Puņaka.
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.

SLUDINĀJUMS
Palīdzēšu atrisināt ar jūsu datoru saistītās
problēmas! Konsultācijas datortehnikas iegādē.
Tālr. 28444779.

