
Dabas parka „Daugavas loki” nodaļas atskaite par 2014.gada  darbu 

 

 
 

  Dabas parks „Daugavas loki” Daugavpils novadā aizņem 7,75 tūkstoši  

  ha lielu platību , bet Krāslavas novadā 4,81 tūkstoši ha. Tā teritorija  

stiepjās gar abiem Daugavas krastiem no 0,5 līdz 7 km platā joslā  

ietverot daļu no 6. pagastu teritorijām  (Tabores, Vecsalienas, Salienas, 

 Kaplavas, Ūdrīšu un Naujenes pag.) Dabas parka teritorija aizņem         

vismazāk  cilvēku pārveidoto  Daugavas ielejas daļu, jo meži aizņem 

 vairāk kā 57 %  no parka  teritorijas.  Šajā teritorijā ir maz meliorētu  

 platību. Daugavas gultne šeit  veido 8 lielus lokus – meandrus. Upes 

 krasti ir diezgan stipri saposmoti,jo  Krāslavas  līdz Daugavpilij gar 

abiem krastiem ir uzskaitītas ap 260 gravas , kuru garums pārsniedz 

 100 metrus. Daugavā ietek 10 mazās upītes. Kreisā krasta upītes ir  

 Borne, Poguļanka, Mālkalne, Lazdukalna , Muravku un  Logovkas, bet 

 labā krasta  pietekas ir Rudņa, Balta, Puņiška, Putānupīte . Šo upīšu 

ietekas posmos ir ļoti daudz aizsargājamu augu  un bezmugurkaulnieku 

sugu atradņu , kur ir izveidoti vairāki mikroliegumi. Dabas parka      

teritorijā aug ap 800 augu sugas, no tām 50 ir īpaši aizsargājamās augu 

sugas , no bezmugurkaulniekiem 31 suga ir nacionālā vai Eiropas  līmenī 

 aizsargājamas. Uzskaitītas 139 putnu sugas , no tām 33 aizsargājamas. 

  



 
Dabas parka teritorijā  pie Markovas kapsētas atjaunota piemiņas vieta 

Daugavpils HES celtniecības gaitā izpostītajai kapsētai. Ar biedrības 

 „Daugavas Savienības” atbalstu un Novada domes līdzfinansējumu tur 

 uzstādīti  3 balti piemiņas krusti  5.metri augsti un 2.soliņi, kā arī 

labiekārtota pieguļošā teritorija . Tāpat biedrība „Daugavas Savienība 

 sniedza atbalstu  tualetes un informatīvā stenda atjaunošanai  Juzefovas 

 parkā. 

            Kopā ar Dienvidlatgales virsmežniecības darbiniekiem  piedalījos 

 6 izbraukumos , lai pārbaudītu transformējamas meža platības . 

    Kā Novada domes pārstāvis piedalijos 5. mednieku un medību vadītāju 

eksāmenu kārtošanas  komisijas  darbā. 

   



   

 

 
Veikti Lielās Talkas koordinatora pienākumi. Lielajā Talkā 

piedalījās ap  2000 cilvēku  un tika savākti 3239 maisi ar atkritumiem. 

Talkas gaitā tika sakoptas 26 ciemu teritorijas, daudzas kapsētu 



teritorijas, ezeru un dīķu krasti pašvaldībām piederošajās platībās.  Veikta 

peldvietu ,atpūtas vietu  bērnu rotaļu laukumu un  infrastruktūras 

  sakārtošana un atjaunošana. 

 

 
 



 

 



Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi projekta „ Pārrobežu  dabas 

aizsargājamās teritorijas „Augšdaugava-Braslavas ezeri”  izveidi un 

priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai” Daugavpils novadā 

 šīs teritorijas  iezīmēšanai dabā  ir uzstādītas 17 robežzīmes, 3  

informatīvās zīmes un 2 informatīvie stendi. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
Novadā no14.aprīļa līdz 25. maijam  notika  Meža un dārza dienas kuru 

norisē piedalījās  visas pagastu pārvaldes un pašvaldību iestādes.  Šo 

 dienu ietvaros  tika veikts liels pagasta  teritoriju  sakārtošanas, 

labiekārtošanas un  apzaļumošanas darbs. Tika sakoptas 39 kapsētu 

teritorijas, izzāģēts 51 bīstamais koks, mežos iestāditi 3800 jauni kociņi, 



 sakoptas  ciematu teritorijas un atjaunoti  labiekārtojuma elementi, 

ierīkotas  puķu dobes  un veikti daudzi citi darbi.  Meža un dārza dienu 

komisija,  apsekojot  pagastos dažādus objektus, nolēma  izteikt 

pateicības un pasniegt dāvanu kartes : 

       

 1. Skrudalienas pagasta pārvaldei – par pludmales teritoriju sakopšanu 

    un labiekārtošanu  sabiedrības vajadzībām Sila un Bruņu ezeru krastos. 

  2. Līksnas pagasta pārvaldei -  par oriģinalitāti un radošu pieeju Līksnas 

      muižas parka popularizēšanu ,inovatīvu pieeju tūristu piesaistē un 

      jaunu objektu izveidi. 

  3. Višķu pagasta pārvaldei – par teritorijas apzaļumošanu, sakoptajām        

      kapsētām un pagasta simbolikas popularizēšanu. 

 4. Medumu pagasta pārvaldei – par ciemata teritorijas labiekārtošanu , 

     apzaļumošanu un jaunu atpūtas vietu ierīkošanu. 

 5. Demenes pagasta pārvaldei – par koku stādīšanas tradīciju 

saglabāšanu 

     un atpūtas vietas izveidošanu pie Briģenes ezera . 

 6.  Dubnas pagasta pārvaldei – par paveikto darbu ciemata teritorijas  

      labiekārtošanā, apzaļumošanā un pašvaldības meža apsaimniekošanā. 

 7.  Sventes pagasta pārvaldei – par  pagasta teritorijas apzaļumošanu un  

      koku stādīšanu , pagasta simbolikas popularizēšanu. 

 8.  Špoģu vidusskolas kolektīvam – par meža un dārza stādīšanu un 

izglītojošu pasākumu  organizēšanu. 

 9.  Kalupes pamatskolas kolektīvam -  par meža un dārza stādīšanu,            

      ornitoloģisko pētījumu veikšanu un informatīvi izglītojošo pasākumu 

      organizēšanu. 

 10. Sventes vidusskolas kolektīvam – par skolas teritorijas apzaļumošanu 

       un ziedošākās skolas  nosaukuma izveidi. 

 11.  Naujenes pamatskolas kolektīvam – par saimniecisku pieeju  un  

        oriģinalitāti skolas teritorijas labiekārtošanā. 

 

 

   Pateicības rakstus un dāvanu kartes par ieguldīto darbu arī tika 

pasniegtas- Medumu pagasta piemājas saimniecības īpašniekiem  Ņinai 

un   Mečislavam  Koroļiem, Kalupes Vissvētākas Altāra Sakramenta 

Romas 

 Katoļu baznīcas prāvestam  Antonam Aglonietim , Naujenes pagasta 

Kraujas ciema iedzīvotājam Jevģēnijam Morozovam, biedrībai „Višķu 

 attīstība”. 

 

 Novada pašvaldības īpašumā esošajos mežos tiek veikta meža izstrāde 

 un meža  kopšanas cirtes,  kur tiek  gatavota lietkoksne un malka  

pagastu vajadzībām.  Lai labāk varētu veikt mežu apsaimniekošanu 



 Daugavpils novada domē  31. oktobrī tika organizēts seminārs par meža  

 kopšanas cirtēm , meža atjaunošanu un dokumentācijas kārtošanu, kurā 

 piedalījās 20. dalībnieki no pagastiem. 

 

  2015. gadā turpināsies projekta „Antropoģēno slodzi samazinošās un 

 informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”  II kārta, 

 kur Daugavpils  novadā tiks uzbūvēts koka skatu tornis Vasarģelišķos,  

 skatu tornis un stāvlaukums pie Lazdukalna, pilnīgi tiks renovēta 

 Dinaburgas taka, kā arī papildus tiks uzstādītas 14 robežzīmes un 5     

informācijas  stendi 

 

   Iesniegts projekts biedrībai „ Daugavas Savienība” par atbalstu 

izveidojot  atpūtas vietu pie Vasarģelišķu skatu torņa, kur tiks uzstādīti 

 3 soliņi, galds un šūpoles. 

 

 

Dabas parka „Daugavas loki” nodaļas vadītājs                 J.Silovs 

 
 


