DAUDZESES PAGASTA PADOMES

2009.gada marta/aprīļa izdevums

INFORMATĪVAIS BIĻETENS
Kārtējā pagasta padomes sēde notika 22.aprīlī
Tika izskatīti sekojoši jautājumi un pieņemti lēmumi.
 Izskatīts jautājums par mērķdotācijas izlietojumu.
 Izskatīts jautājums par izziņu izsniegšanu.
 Nolemts izsludināt konkursu uz PII “Čiekuriņš” vadītāja/as amatu.
 Nolemts iemērīt un ierakstīt Zemesgrāmatā pagrabu
“Čunči”.
 LVM valdījumā esošajām zemes vienībām piešķirti
nosaukumi Jūgu purva meži, Ķiršu purva meži, Lāču meži,
Linezera meži, Pagrabkalna meži, Sēravota meži, Viesītes
meži.
 Apstiprināts kultūras pasākumu plāns maijam:
1.maijā Rokdarbu un kolekciju izstāde “Mana pūralāde”
pagasta zālē no 12-18. Tiem, kas vēlas ar saviem darbiem
Noslēdzies konkurss par PII “Čiekuriņš”
piebūves celtniecību. Darbus veiks RRKP būve.
Tiks rekonstruēta bērnudārza ūdensvada,
kanalizācijas un apkures sistēma; jaunuzceltajā
piebūvē ap 150m2 platībā iekārtos divas telpas –
vienu grupas nodarbībām, otru – pasākumiem,
rotaļām, dažādām aktivitātēm. Jūlijā celtniecības
darbiem jābūt jau pabeigtiem.
"Man ir lieks kaut vai nieks,varbūt citam tas ir prieks!"
Visi pagasta iedzīvotāji - lieli un mazi, jauni un ne tik
jauni, mīļi būsiet gaidīti šī gada 1.maijā 10 no rīta mūsu
jautrajā ''Maiņas tirdziņā'' pie Atpūtas un informācijas
centra ''Tiksimies'' (pie bijušā pakalpojumu kombināta). Ja
Jums ir aveņu ievārījuma burciņa, bet noderētu kāds puķu
stāds, vai ja Jums ir tomāta stāds un Jums vajag gurķa
stādu - mīļi gaidīti būsiet visi un ar visu, kas Jums ir lieks
(tas var būt jeb kas), bet kādam tas tieši noder.
Kopā padziedāsim un iesim jautrās rotaļās!

INFORMĀCIJA LAUKU SAIMNIEKIEM
1. Atgādinu, ka līdz 15.maijam pieņem iesniegumus
platību
maksājumiem
par
2009.gadu
(ar
samazinājumu - līdz 9.jūnijam). Katru otrdienu
braucu uz Ogri, vedu iesniegt jau sagatavotos
dokumentus un izņemu no jauna pasūtītos.
2. Uzmanīgi lasiet „ Rokasgrāmatu”, daudz izmaiņu.
Piemēram, pat uz BVZ platībām prasa lopu blīvumu,
lai saņemtu MLA atbalstu!
- Paldies, tauta, ka šogad tik maz deg kūla; ka
mūsu ceļmalas ir tik tīras! Godīgi esam
nopelnījuši šito skaisto pavasari - tik daudz
saules un tik maz dubļu!
Dagnija, tālr. 29516757

un kolekcijām piedalīties izstādē, lūgums atgādāt eksponātus
uz pagastu līdz 30.aprīlim. Tālrunis informācijai 65141372.
10.maijā Ģimenes diena, plkst.18:00 pagasta zālē Birzgales
amatierteātra izrāde J.Jaunsudrabiņš “Ezermaļu krokodils”,
komēdija 2 cēlienos.
11.maijā plkst.18:00 pagasta zālē pērlīšu rotu gatavošanas
nodarbība. Pieteikties pie Rudītes, tālr.26495467
23.maijā pagasta kora piedalīšanās Aizkraukles rajona
tautas mākslas svētkos Koknesē.
Notiks arī konkursa “Sakoptākā lauku sēta 2008” uzvarētāju
ekskursija pa Latviju. Maršruts un datums tiks precizēts.
 Nolemts atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamajiem īpašumiem “Graudiņi-1” un “Zeimuļi”.
Aicinām vietējos zemniekus un ražotājus, kuri gribētu
piedāvāt savu produkciju: piena produktus, stādus utt.,
interesēties pagasta padomē pie G.Ozoliņa, tālr.29449592.
Varbūt varam iekārtot paši savu tirdziņu noteiktos laikos?
Telpas varētu būt klubiņā “Tiksimies!”
Daudzeses pagasta padome aicina pieteikties pretendentus
PII “Čiekuriņš” vadītāja/-as amatam.
Prasības pretendentiem: augstākā pedagoģiskā izglītība un
nepieciešamā profesionālā kvalifikācija vai augstākā izglītība un
apgūta akreditēta programma pedagoģijā; darba pieredze
atbilstoši vispārējās izglītības vai pirmsskolas izglītības iestādē;
pieredze izglītības vadības darbā, uzņēmējdarbībā; svešvalodu
zināšanas un iemaņas darbā ar datoru; zināšanas par izglītības
iestāžu finansēšanas jautājumiem.
Pieteikties pagasta padomē no 27.aprīļa līdz 11.maijam.
Pirmo reizi bibliotēkas pastāvēšanas laikā notiks
bibliotēkas akreditācija. Zinoša komisija vērtēs bibliotēkas
darbu, telpu iekārtojumu un fondu.
Pateicoties pagasta padomei, bibliotēka ir sagatavota
šim atbildīgajam uzdevumam. Mīļš paldies visiem, kas ar
savu darbu un padomu palīdzēja to visu īstenot.
Martā SIA “Lursoft IT” un valsts aģentūra “Kultūras
informācijas sistēmas” rīkoja konkursu “Nāc uz bibliotēku
un atrodi meklēto!”. Šajā konkursā piedalījās skolas
bibliotekāre (iegūstot 20 punktus no 20 iespējamajiem);
pagasta bibliotekāre (19 punkti); jaunieši Mairita Bukša,
Dace Liesma, Pēteris Rubenis. Konkursa jautājumi bija
interesanti un vispārizglītojoši. Lai arī nevienam no
mūsējiem nepaveicās balvu izlozē, piedalīties bija noderīgi.
Paldies par atsaucību!
Pagasta bibliotekāre

IEVĒRĪBAI
Nolemts neizsniegt nekādas izziņas personām, kurām ir
kādas nenokārtotas saistības ar pagasta padomi!

LIELĀ TALKA!
Tāpat kā pērn, arī šogad Lielās Talkas organizētāji
aicināja tautu sakopt Latviju. Arī daudzesieši nebija
vienaldzīgo sarakstā, jo mums rūp vide, kurā mēs
dzīvojam.
18.aprīlī pagasta padomē pulcējās tie, kuri vēlējās
piedalīties kopīgā talkošanā. Apmēram 40 mazi un lieli
(vairāk gan mazi!) talkotāji saņēma cimdu pāri un
maisus, kuros lasīt atkritumus. Šoreiz nolēmām sakopt
ceļmalas pagasta teritorijā. Visi sadalījās nelielās
grupiņās un talkošana varēja sākties!
Arī šoreiz man vajadzēja nodot ziņas pasākuma
organizatoriem Rīgā par to, kā mums veicas. To es arī
darīju un mājās palicēji šīs ziņas varēja dzirdēt pa radio
un tās tika translētas arī TV visas dienas garumā.
Acīmredzot, tuvojoties siltākam laikam, tauta no
apģērba atbrīvojas, pametot to ceļmalā. Tika atrasti gan
cimdi, gan zeķes, gan cepures, gan kurpes labā
stāvoklī... un arī šorti (laikam no pagājušās vasaras
tomēr!)
Kopā tika savākti apmēram 180 maisi ar
atkritumiem (TIKAI NO CEĻMALĀM VIEN, KURAS, PIE

TAM, MŪSU PAGASTĀ TIEK SAKOPTAS DIEZGAN
REGULĀRI!)
Jaunākais talkotājs bija Toms Purviņš, kuram ir tikai
5 gadiņi! Mūsu rindās bija arī LPP/LC biedri.
Pasākuma noslēgumā tie, kuriem vēl bija spēks
atnākt līdz pagastmājai, cienājās ar siltu tēju un
pīrādziņiem!
Par padarīto darbu visiem lieliem un maziem
talkotājiem sirsnīgs paldies, un arī tiem, kuri šajā dienā
talkoja individuāli, lai sakoptu savu māju apkārtni!
Bet, diemžēl, šāda mūsu darbošanās laikam ir cīņa
ar vējdzirnavām, vai arī cīņa ar sekām, jo, jau pēc pāris
dienām, braucot uz Aizkraukli, mūsējo sakoptajās
ceļmalās atradās „svaigi nomestas” plastmasas pudeles
un maisiņi! Nu, bēdīgi, protams!
Jāpiebilst, ka nesen tika atrasta vēl viena nelegāla
izgāztuve netālu no bānīša ceļa! Tas jau ir pretīgi, jo
nebija noslēpums, ka pērn daudzesieši talkoja tieši šajā
apkārtnē!
Vēlreiz pateicos visiem par padarīto darbu!
Rudīte Nāzare

PAZIŅOJUMS
Pēc
dokumentiem
PLATĪBU
MAKSĀJUMU
saņemšanai šogad jābrauc uz OGRI.
Tiem, kas savlaicīgi man paziņos savu LAD KLIENTA
NUMURU (041...), otrdienās atvedīšu!
D. Mālniece, pagasta konsultante,
Tālr. 29516757
Vai Tu vari man aizdot savu ģimeni?
Bērnu un ģimenes lietu ministrija aicina pieteikties audžuģimenes
Ja vēlaties palīdzēt un sniegt atbalstu bērnam,
kuram liegta iespēja augt savā ģimenē, kļūstiet par audžuģimeni
Ko nozīmē būt par audžuģimeni?
·
Jūs dodat mīlestību un mājas sajūtu bez vecāku gādības palikušam
bērnam.
·
Jūsu mājas uz laiku kļūst par mājām kādam bērnam, kura vecāki nevar
vai negrib par viņu rūpēties.
·
Jūs dodat iespēju bērnam augt labvēlīgā ģimeniskā vidē nevis bērnu
namā.
·
Audžuģimene gūst iespēju mācīties.
Kā kļūt par audžuģimeni?
·
Par audžuģimeni var kļūt laulātie (persona), no kuriem viens ir vecumā
no 25-60 gadiem. Iespējami izņēmumi.
·
Laulātie (persona), kas vēlas kļūt par audžuģimeni, dzīvesvietas
bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, iesniedz iesniegumu
par audžuģimenes statusa piešķiršanu, ģimenes ārsta izziņu par veselības
stāvokli.
·
Bāriņtiesa apseko ģimenes sadzīves apstākļus un izvērtē piemērotību
audžuģimenes pienākumu veikšanai.
·
Audžuģimene noklausās apmācību kursu.
·
Pēc apmācību kursa beigām, bāriņtiesa veic pārrunas ar laulātiem,
pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu.
Audžuģimene saņem:
·
Bezmaksas audžuģimeņu apmācību kursus.
·
Regulāru sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā.
·
Atlīdzību par pienākumu veikšanu mēnesī – 80 Ls.
·
Pabalstu bērna uzturam – ne mazāk kā 27 Ls un pabalstu apģērba un
mīkstā inventāra iegādei.
Ieinteresētajām ģimenēm griezties dzīvesvietas bāriņtiesā vai zvanīt
Audžuģimeņu un aizbildņu nodaļai pa tālruņiem 7356483.

No LIAA - Latvijas investīciju un attīstības aģentūras
Projektu iesniegumu pieņemšana VAP "Atbalsts
ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem
īpaši atbalstāmajās teritorijās" tiks uzsākta 11.maijā
Projektu iesniegumu pieņemšana norisināsies astoņās
secīgās projektu iesniegumu atlases kārtās un turpināsies
līdz paziņojumam par projektu iesniegumu pieņemšanas
pārtraukšanu, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada
31.decembrim.
Pagasta sociālā darbiniece no 27.aprīļa līdz 27.maijam
būs atvaļinājumā. Pieņems ceturtdienās no 9-12.
Ir katram savs ziedēšanas laiks Sniegpulkstenim un mētrai.
Un katram savs lapkritis
nenovēršams,
Un laiks savs sniegam un vētrai.
Bet daži vairākkārt ziedēt māk,
Un rudens tiem nepienāk?
Ak, pienāk, jau, pienāk…
Bet saulains tas Sirds nešķiras viņiem no vasaras.
/Dz. Rinkule-Zemzare/
Daudzeses
pagasta
padome sveic visus, kas martā
un aprīlī svinēja dzimšanas
dienas, vārda dienas un citus
svētkus!

PATEICĪBA
Nes sevī vienmēr gaismu,
Nes dvēselē cerību baltu,
Nes rītam pretī mīlestību
Un dienas solī labestību!
Sakām PALDIES
Olitas un Jāņa Briežu
ģimenei un Elmīrai
Matulei par mums
sagādātajiem jaukajiem
pārsteigumiem.
PII „Čiekuriņš” bērni un
darbinieki

PATEICĪBA UN „PATEICĪBA”
Liels paldies no „Jauntutēnu” saimnieka pagasta
traktoristam Grāvīša kungam par akurāto sniega tīrīšanu
ziemā! Savukārt „paldies” tam, kurš, nevīžodams pats
pūlēties ar urbšanu un bērza sulu vākšanu, aizstiepa sulas
ar visu maisu!
Profesionāla mājaslapu uzturēšana, sākot no
1.99 LVL mēnesī. Veidojam mājaslapas ar Joomla
satura vadības sistēmu, cenas sākot no 75LVL.
Individuāli risinājumi. Tālr.28444779, www.knet.lv

