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APSTIPRINU 
Daugavpils novada domes priekšsēdētājs 

____________ A.Kucins 
2020. gada ___. jūlijā 

 
 

Daugavpils novada jaunatnes pasākuma “DNJ piedzīvojumu taka” 
 

 NOLIKUMS 
 

1. Mērķis: 
 
Veicināt Daugavpils novada jauniešu lietderīgā brīvā laika organizēšanu un prasmju 
attīstīšanu jauniešos, kā arī rosināt jauniešu piederības sajūtu Daugavpils novadam, 
organizējot Daugavpils novada jaunatnes pasākumu (turpmāk tekstā – pasākums). 
 
2. Laiks un vieta: 
 
Pasākums notiek 2020.gada 21.augustā,  Slutišķu ciemā (Markovas izziņu taka, Markovas 
pilskalns,Latgales sēta), Naujenes pagastā, Daugavpils novadā. 
 
 
3. Organizatori: 
 
Pasākumu organizē Daugavpils novada domes Izglītības pārvalde, sadarbībā ar Biedrību 
"Tūrisma klubs "Sniegpulkstenīte"". 
Kontaktpersona:  

• Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Olesja 
Ņikitina  (tālr. 22379486, olesja.nikitina@dnd.lv ); 

 
4. Dalībnieki: 
 
Daugavpils novada jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, kur katru pagastu pārstāv 5 cilvēki 
(4 jaunieši + 1 jaunatnes lietu atbildīgais).  
 
5. Programma: 
 

 
 
 

Laiks Norise 

21. augusts 

10:30 – 11:00 Jauniešu delegāciju reģistrēšana  

12:00 – 12:30 Pasākuma atklāšana, instruktāža 

      12:30 – 15.30 Piedzīvojumu taka 

15.30 - 16.00 Pikniks 

16.00- 16.30 Rezultātu paziņošana, apbalvošanas ceremonija 

16.30-17.00  Teritorijas uzkopšana, došanās mājās 
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6. Iekšējās kārtības noteikumi: 
 
Pasākuma dalībnieki ievēro iekšējās kārtības noteikumus (pielikums Nr.1), ko apstiprina ar 
savu parakstu dalībnieku reģistrācijas lapā un veidlapu (pielikums nr.4), kas apliecina, ka 
jaunietis ir iepazīstināts ar rīcībām pārkāpuma gadījumā. Dalībniekiem, kuri nav sasnieguši 
pilngadību, līdzi ir jābūt vecāku atļaujai (pielikums Nr.3). Ja tiks konstatētas iekšējo kārtības 
un drošības noteikumu pārkāpumi, komandām tiks noņemti punkti, vai arī komandas var tikt 
diskvalificētas no sacensībām. Katram dalībniekam ir jābūt apģērbam, atbilstoši laika 
apstākļiem (galvassegas – obligāti! ) 
 
7. Apbalvošana:  
 
 Uzvarētāji  tiks apbalvoti ar piemiņas balvām un medaļām. 
 
8. Pieteikšanās:  
 
Aizpildītu pieteikumu (Pielikums Nr. 2) jānosūta elektroniski Daugavpils novada domes 
Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālistei Olesjai Nikitinai uz e-pastu: 
olesja.nikitina@dnd.lv līdz š.g. 14. augustam. Parakstīts oriģināls ir jāiesniedz pasākuma 
dienā. Dalībnieku sarakstus nevarēs pamainīt, visiem vārdiem un datiem ir jābūt precīziem un 
korektiem. Nepilngadīgiem dalībniekiem ir jābūt potei pret ērču encefalītu. 
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Pielikums Nr.1 
 

Daugavpils novada jaunatnes pasākuma “DNJ piedzīvojumu taka” 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS un DROŠĪBAS NOTEIKUMI 

 

Pasākumu organizē Daugavpils novada domes Izglītības pārvalde, sadarbībā ar Biedrību 
"Tūrisma klubs "Sniegpulkstenīte"".  
 
Kontaktpersona:  

• Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Olesja 
Ņikitina  (tālr. 22379486, olesja.nikitina@dnd.lv ); 

 
 
1. No katra pagasta ir noteikta viena atbildīgā persona, kas atbild par katra pagasta 

jauniešiem un viņu uzvedību pasākuma laikā.  

2. Ja ir radušies jautājumi – tie vispirms ir jārisina ar pagasta atbildīgo personu, ja tā nevar 

palīdzēt, jāsazinās ar pasākuma organizatoriem.  

3. Bez atbildīgā ziņas pasākuma dalībnieki nevar:  

a. atstāt aktivitāšu vietu;  

b. pamest pasākuma norises teritoriju.  

4. Dalībniekiem tiks izdalītas kartes, uz kuras būs atzīmēti aktivitāšu norises punkti. 

Teritorijas, kuras nedrīkst šķērsot, tiks atzīmētas ar lentēm. Dalībnieki aiz šīm 

norobežojošajām lentām atrasties nedrīkst!  

5. Pasākuma dalībnieki reģistrācijas laikā saņems caurlaides, kas apliecinās viņa dalību 

jauniešu salidojumā. Tiem jābūt līdzi visa pasākuma laikā.  

6. Pasākuma aktivitāšu punktos ir jāievēro organizatoru sniegtie norādījumi un 

rīkojumi! 

7. Pasākuma dalībniekiem ir jāievēro drošības tehnika:  

a. aizliegts atrasties bez atbildīgā vai organizatora klātbūtnes ūdens tilpņu tuvumā;  

b. aizliegts lietot uguns nedrošus un uguni izraisošus priekšmetus (sērkociņi, šķiltavas 

u.tml.); 

c. aizliegts ienest un lietot pasākuma darbības teritorijā  apreibinošas vielas (alkoholu, 

narkotikas u.tml.);  

d. aizliegts smēķēt pasākuma norises teritorijas smēķēšanai neparedzētajā vietā. 

8. Pasākuma dalībniekiem ir saudzīgi jāizturas pret apkārtējo dabu, pasākuma laikā 

izmantoto inventāru, citu cilvēku mantu, apzināti nenodarot tām kaitējumu. 

9.  Pasākuma dalībnieki ciena viens otru un tā organizatorus, viņu viedokli un intereses.  

10.  Ja rodas veselības problēmas, tad dalībniekam ir jāvēršas pie atbildīgās personas vai 

pasākuma organizatoriem un ir jāseko viņu sniegtajiem norādījumiem.                      
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Pielikums Nr.2 

 
 
 

Daugavpils novada jaunatnes pasākuma “DNJ piedzīvojumu taka”  

dalībnieku pieteikuma anketa 

 

__________________________ pagasts  

        (pagasta nosaukums) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Atbildīga persona: ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N.p.k. Vārds, Uzvārds 
Dzimšanas 

gads 
Ziņas par poti pret 

ērču encefalītu 
 
          Paraksts 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
 

   

6.  
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Pielikums Nr.3 

Daugavpils novada domes 

Izglītības pārvaldes vadītājai 

Janitai Zarakovskai 

 

__________________________________ 

                                                                                                            vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

                                                                                                           adrese, telefons 

 

iesniegums 

 

 Es piekrītu mana bērna ____________________________________________ dalībai  

Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes organizētajā jaunatnes pasākuma “DNJ piedzīvojumu 

taka”, 2020.gada 21.augustā  Naujenes pagasta,  un nodrošināt bērnu ar nepieciešamajām aizsargpotēm 

un uzņemties atbildību par bērna veselību, ja vakcinācija nav veikta.  

 Es _________________________, ka mans bērns uzstāšanās laikā tiek filmēts, fotografēts un 

uzņemtais audio, 

                  (atzīmē ar vārdiem piekrīt/nepiekrīt) 

foto, video materiāls var tikt publiskots sekojošos sociālajos tīklos un masu medijos: 

Daugavpils novada domes mājas lapa www.daugavpilsnovads.lv  

Daugavpils novada Jaunatnes lapa www.facebook.com  

Laikraksts Latgales Laiks  

Daugavpils novada pašvaldības informatīvais izdevums 

Daugavpils Novada Vēstis 

 

Latgales reģionālās televīzijas video sižets  

Latgales plānošanas reģiona mājas lapa www.lpr.gov.lv  

Jaunatnes portāls www.jaunatne.gov.lv   

*Lūdzam atzīmēt ar X tos sociālos tīklus un masu medijus, kur Jūs piekrītas augstāk minēto materiālu 

izvietošanai 

 

 Esmu iepazīstināts ar pasākuma iekšējās kārtības un drošības noteikumiem un garantēju sava 

bērna uzvedību atbilstoši šiem noteikumiem un bērna informēšanu par to būtību. Esmu informēts, par 

to, ka pasākuma laikā notiks dažāda veida fiziskās aktivitātes un pasākums norisināsies ārpus telpām, 

līdz ar to apņemos nodrošināt savu bērnu ar laikam un videi atbilstošu apģērbu.  

 Daru zināmu, ka manam bērnam ir sekojošas veselības problēmas un alerģijas: (ja ir, miniet 

kādas):_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

_______________________                                                                                             

_____________________ 

Vārds, uzvārds                                                                                                                                   

paraksts 

___________________ 

                 datums 
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6 
 

Pielikums Nr.4 

 

Daugavpils novada jaunatnes pasākuma “DNJ piedzīvojumu taka” 

dalībnieku iepazīšanās ar iekšējās kārtības noteikumiem 

 

Pasākuma dalībnieks ar savu parakstu apstiprina, ka ir iepazīstināts ar pasākuma iekšējās 

kārtības noteikumiem un rīcībām, kas tiks pielietotas noteikumu pārkāpšanas gadījumā. 

 

Katram no Daugavpils novadā strādājošam jaunatnes lietu speciālistam un atbildīgajam ir 

tiesības konfiscēt alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas un likvidēt tās neatgriezeniski. Ja 

jaunietim tiek konstatēts apreibinošu vielu lietojums, notiek disciplināra saruna ar Valsts 

policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa Kārtības policijas Austrumu nodaļas 

darbiniekiem.   

 

Pagasts ________________________________ 

 

 
 
Atbildīga persona: ______________________________ 
 

N.p.k. Vārds, Uzvārds 
Dzimšanas 

gads 
          Paraksts 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

6.  
 

  


