
DAUDZESES PAGASTA PADOMES      2008. gada marta izdevums 

INFORMATĪVAIS BIĻETENS 
 Kārtējā pagasta padomes sēde notika 26. martā  

Tika izskatīti sekojoši jautājumi un pieņemti lēmumi.  
 

�Apstiprināts Daudzeses pagasta padomes 
2007.gada pārskats.  
�Apstiprināts Daudzeses pagasta teritorijas 
plānojums 2008.-2020. gadiem galīgajā redakcijā. 
Apstiprināti saistošie noteikumi Nr.3/2008 
„Daudzeses pagasta teritorijas plānojuma 2008.-
2020.gadiem grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi”. Daudzeses pagasta teritorijas 
plānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad 
lēmums par pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu 
publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un 
„Staburags”. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un 
juridiskām personām, kuru īpašumā, lietošanā 
valdījumā vai apsaimniekošanā pašreizējā nekustamā 
īpašumu teritorijā pieder vai piederēs nekustamais 
īpašums, tas ir izmantojams saskaņā ar Daudzeses 
pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadiem 
grafiskā daļā noteikto atļauto (plānoto) izmantošanu 
un atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu prasībām.  

Ar apstiprināto Daudzeses pagasta teritorijas 
plānojumu 2008.-2020.gadiem var iepazīties darba 
laikā Daudzeses pagasta padomē.  
�Apstiprināti kustamā īpašuma – automašīnas ar 
asenizācijas mucu – izsoles noteikumi.  
�Apstiprināts sociālās un veselības komitejas 
protokols.  
�Apstiprināts kultūras pasākumu plāns aprīlim: 

5.IV plkst.18:00 pagasta zālē konkurss Daudzeses 
pagasta vecmāmiņām „Vecmāmiņu parāde”.  
 5.IV plkst.21:00 balle kopā ar grupu „Titāniks”. 
Ieeja ballē Ls 1,50.  
6.IV pagasta sieviešu kora piedalīšanās rajona 
koru skatē Skrīveros. 
17.IV brauciens uz Nacionālā teātra izrādi 
„Mērnieku laiki”. 

�Precizēta piemājas saimniecības „Priedītes” zemes 
platība. 
�Vjačeslavam Kožuharam piešķirtas īres tiesības uz 
dzīvojamo telpu MRS mājā Nr.545-6. 
�Izskatīts Līgas Apsītes iesniegums. 

 

Atcerēsimies, ka aprīlis tradicionāli ir spodrības mēnesis – sakopsim savus īpašumus! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM 
1.BITENIEKIEM – mācības 16.aprīlī plkst.10:00 
Aizkraukles LKB telpās. Ja būs pietiekami 
pasūtījumu – būs arī speciālais veikals – mainīs 
vasku pret šūnām; arī pārējo inventāru un 
aprīkojumu pievedīs klāt uz Aizkraukli, un, 
domājams, cenas būs zemākas kā veikalos. Pasūtīt 
pa tālruni 28879891 (Guntars Melnis, mūsu 
biškopības instruktors-konsultants).  
2.”Lauku Lapā” #36: LAD atbildes uz 
lauksaimnieku jautājumiem, t.sk. par platību 
maksājumiem; par iepirkuma procedūru; 
bioloģiskajiem saimniekiem – informācija par 
atļauto augu pavairošanas materiālu, t.sk. – 
sēklām.  
3. NU NEDEDZINĀSIM KŪLU ŠOGAD!  
Jau pagājušo gadu dega mazāk. Paldies! 

Pagasta konsultants 
 P.S. Sniegainas Lieldienas sola ražīgu gadu. Jā, un 
lietainus Jāņus. Jā, un – pie pagasta uzziedējusi 
saulespuķe! Nenoticējāt? Nu labi – april, april!  
Smējīgu smieklu dienu! 
 

VUGD INFORMĒ PAR IZMAIŅĀM 
NORMATĪVAJOS AKTOS UGUNSDROŠĪBAS 

JOMĀ 
 

Ar MK noteikumiem Nr.60 (5.2.2008.) ir 
veikti grozījumi MK noteikumos Nr.82 
(17.2.2004.) „Ugunsdrošības noteikumi”.  

Dzīvojamo ēku, telpu un dzīvokļu 
īpašnieku, valdītāju, pārvaldnieku, kā arī īrnieku 
un nomnieku (tiešo lietotāju) pienākums ir 
ievērot ugunsdrošības prasības.  

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas 
pārvaldniekam (apsaimniekotājam) ir šādi 
pienākumi: 
nodrošināt un kontrolēt ugunsdrošības prasību 
ievērošanu ēkas koplietošanas telpās; 
nodrošināt ugunsdrošības inženiertehnisko 
sistēmu un aprīkojuma ekspluatāciju atbilstoši 
ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību 
regulējošo normatīvo aktu prasībām; 
izstrādāt ugunsdrošibas instrukciju un izsniegt 
dzīvokļu īpašniekiem, valdītājiem, 
pārvaldniekiem, īrniekiem vai nomniekiem 

(tiešajiem lietotājiem).    → 
 



 
Papildus ugunsdrošības prasības ir noteiktas arī privātmājām un saimniecībām: ar ugunsdzēsības aparātiem un 

ugunsdzēsības inventāru nepieciešams apgādāt individuālās dzīvojamās mājas, lauku mājas un zemnieku saimniecības, 
paredzot vienu 6 kg (l) ugunsdzēsības aparātu uz 200 m2 

 

Ar 2008.gada 1.martu stājies spēkā jauns būvnormatīvs, MK 11.12.2007. noteikumi Nr.866, kurš nosaka, ka 
jaunbūvējamās privātmājas jāapgādā ar ugunsgrēka izziņošanas sistēmām – autonomajiem ugunsgrēka detektoriem.  

 

NORDIC WALKING (NŪJOŠANA) 
 

Reti kurš sporta veids ir tik demokrātisks un 
tik labvēlīgi iespaido veselību kā nūjošana. Te arī 
meklējams šīs aktīvās atpūtas fenomens Somijā, 
Vācijā, Austrijā, Šveicē, Zviedrijā, ASV, Japānā, 
Igaunijā un citās pasaules valstīs. 
Nūjošana ne tikai ir dabisks, patīkams līdzeklis pret 
stresu, bet arī veicina veselīgu sirds un asinsrites 
sistēmas darbību. 
Stiprināsim sirds veselību kopā - nūjosim! Nūjošana 
sniedz labsajūtu ķermenim un garam, ja viss izdodas. 
Ja kājas un rokas kustas saskaņotā ritmā. Roku vēzieni 
ir plaši, tā ka saspringušie pleci un skausts to uzreiz 
jūt. 
Piedāvājam 12 iemeslus, kāpēc nūjot ir veselīgi. 
Iespējams, tie pārliecinās arī Jūs! 
Nūjošana: 
1. kliedē sāpes, muskuļu sasprindzinājumu plecu un 
skausta apvidū. Tas ir ļoti svarīgi sēdoša darba 
darītājiem; 
2. saudzē locītavas - tās tiek noslogotas par 30% 
mazāk, nekā, piemēram, vienkārši soļojot, jo svars 
negulstas uz kājām, bet tiek sadalīts arī uz rokām; 
3. veicina veselīgu miegu; 
4. pamazām atvieglo muguras sāpes; 
5. uzlabo organisma apgādi ar skābekli; 
6. ir labas zāles pret galvassāpēm, ko izraisa ilgstoša 

sēdēšana; 
7. veicina veselīgu sirds un asinsrites sistēmas 
darbību; 
8. vienmērīgi nodarbina gandrīz 600 muskuļus, tas ir, 
90% visas ķermeņa muskulatūras; 
9. ir efektīvs novājēšanas līdzeklis. Nūjojot stundas 
laikā tiek sadedzināts aptuveni 400 kaloriju. Vienkārši 
soļojot, tiek patērēts par 20% mazāk enerģijas; 
10. ir saudzējoša iespēja tiem, kuri ilgāku laiku nav 
sportojuši un ķermenis ierūsējis mazkustīguma dēļ; 
11. ir dabisks, patīkams, veselīgs līdzeklis pret stresu; 
12. veicina tā dēvētā laimes hormona oksitocīna 
veidošanos organismā, rada gan fizisku, gan 
emocionālu labsajūtu. 

Reti kura sporta aktivitāte tik labvēlīgi 
iespaido veselību kā nūjošana, šī nodarbe ir piemērota 
visu vecumu cilvēkiem. Ar nūjām var iet visur – pa 
ielu, pa meža takām, pa lauku ceļu.  

Jums vajadzīgas tikai slēpošanas nūjas. Lai 
izvēlētos pareizas nūjas, auguma garums jāsareizina ar 
koeficientu 0,66, bet vieglākais veids, kā saprast, cik 
garas nūjas ir piemērotas jūsu augumam – satverot tās 
pie rokturiem, elkoņa locītavai jābūt saliektai 90 grādu 
leņķī.  

Ja vēlaties sīkāku informāciju, interesēties 
ambulancē pie Natālijas Ivanovas, mob.t. 28642167 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es sauli atrodu 

ja arī dubļi un lietus: 

mazs sauleszaķis  

pat pelēkā dienā 

sēž kabatā smiedamies... 

/M.Laukmane/ 
Daudzeses pagasta padome sveic visus, 

kuri martā svinēja dzimšanas dienas, vārda 
dienas un citus svētkus! 
 

PATEICĪBA 
 

Sirsnīgi pateicos visiem daudzeviešiem, kas 
palīdzēja pavadīt manu brāli Vasiliju Šabanovu kapu 
kalniņā. Pateicos visiem pagasta padomes darbiniekiem 
un personīgi priekšsēdētājam Guntim Ozoliņam un 
šoferim Austrim Martinsonam. Lai Dievs Jūs svētī! Liels 
paldies! 

 

Ļuba Bičkoviča 
 

SLUDINĀJUMS 
 

Bez atlīdzības piedāvāju pļavu (~1,6 ha) 
siena pļaušanai. Tālr. 26415625, Mārai. 
 

LĪDZJŪTĪBA 
Aizvadītajā mēnesī miruši Staņislavs Rucko un 

Vasilijs Šabanovs. Pagasta padome izsaka dziļu 
līdzjūtību piederīgajiem.  
 


