
Pārskats par Dabas resursu nodaļas 2019.gadā  paveikto 
 

I Pamatfunkciju veikšana 

 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas koordinēšana 

 

 Sadarbojoties ar pagastu pārvaldēm, kuru teritorijā atrodas īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas, koordinēta aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava” un “Augšzeme” 

apsaimniekošana, kā arī dendroloģisko stādījumu apsaimniekošana: 

- veikts tūrisma infrastruktūras apsekojums (stāvlaukumi, stendi, veloceliņi, 

atpūtas vietas) “Augšdaugava” un “Augšzeme” teritorijā; 

- nodota informācija par infrastruktūras bojājumiem pagastu pārvaldēm 

(Naujenes pagasts – bojāta koka zīme “Markovas taka”, plānoti labojumi); 

- kopā ar Naujenes pagasta pārvaldes speciālistiem plānoti apsaimniekošanas 

darbi 2020. gada sezonai populārajos tūrisma objektos; 

- regulāri nolasīti dati no apmeklētāju skaitītājiem Dinaburgas pils takā un 

Slutišķu ūdenstūristu piestātnē; 

- dalība ERAF projektu Nr. 5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” ieviešanā, 

organizējot meža ciršanas apliecinājumu saņemšanu objektā “Markovas taka” 

un konsultējot par dabas un ainavu vērtību saglabāšanu un apsaimniekošanu; 

- Jaunsventes parka apsaimniekošanas koordinēšana – stādījumu izveidošana, 

darbs ar dabas ekspertiem, zāģējamie koki; 

- dalība Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Parki 

bez robežām” (“Parks without borders”, LV-RU-023) ieviešanā – Juzefovas 

parka rekonstrukcijas plānošanā – koku zāģēšanas koordinēšana, darbs ar dabas 

ekspertiem; 

- dalība Latvijas Pašvaldības savienības projektos „Meža dienas 2019” 

Jaunsventes parkā: koordinēta dāvinājuma – dekoratīvo stādu saņemšana no AS 

“Latvijas valsts meži” (stādu izvēle saskaņā ar parka apsaimniekošanas plānu, 

saskaņošana, piegāde, stādīšanas koordinēšana); 

- dalība Červonkas muižas parka plānošanas darba uzdevuma sagatavošanā, 

eksperta atzinuma saņemšana (ķērpji); 

- dalība Latvijas Pašvaldības savienības semināra “Senie parki Latvijā un to  

gudra apsaimniekošana” organizēšanā; 

- organizēta sadarbība ar Dabas aizsardzības pārvaldi, Valsts vides dienestu, 

Valsts meža dienestu, AS “Latvijas valsts meži”. 

 

Lielā talka 

  Koordinēta Lielā talka novada teritorijā 22. aprīlī. Organizēta maisu 

saņemšana, pagastu pārvaldes informētas par talkas norisi un atkritumu šķirošanu, 

organizēta atkritumu izvešana. Talkā piedalījās 694 cilvēki, tika savākti 925 šķirojamo 

atkritumu maisi un 725 pārējo atkritumu maisi. Piedalījās visas novada pagastu 

pārvaldes, kā arī divas privāti pieteiktas teritorijas – Lielbornes muiža un Ambeļu 

pagasta Galvānu ceļš. Tika veikti arī labiekārtošanas darbi, ziedu, koku un krūmu 

stādīšana. Centrālā talkas norises vieta bija Jaunsventes parks, kurā tika organizēta 

koku un krūmu stādu iegāde, izvēle un piegādāšana, darbu vadīšana un koordinēšana 

saskaņā ar stādījumu plānu. Parkā notika 4 talkas – novada domes darbinieki 

(stādīšana), Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības darbinieki (krūmu 

ciršana), Dabas aizsardzības pārvalde (stādīšana) un Daugavpils Latviešu biedrība 

(stādīšana). 



 

 
 

Vides SOS ziņojumu izskatīšana 

Saņemti 23 ziņojumi par atkritumiem Daugavpils novada teritorijā (21 Vides SOS 

aplikācijā, viens pārsūtīts no Valsts vides dienesta, viens ziņojums no personas), 

informācija pārsūtīta pagasta pārvaldēm (Naujenes, Laucesas, Demenes, Višķu, 

Tabores) vai pēc piekritības AS “Latvijas valsts meži”, 6 gadījumi apsekoti dabā. 

 

Darbs biedrībā “Daugavas savienība” 

2019. gadā ieviests biedrības “Daugavas savienība” mērķdotāciju projekts “Vides 

pieejamības uzlabošana diviem nozīmīgiem tūrisma objektiem aizsargājamo ainavu 

apvidū “Augšdaugava””, izveidojot kāpnes uz Daugavas krasta nogāzes līdz 

ūdenstūristu atpūtas vietai. Sagatavots projekts “Vides pieejamības uzlabošana diviem 

nozīmīgiem tūrisma objektiem aizsargājamo ainavu apvidū “Augšdaugava” 2019. 

gadam – kāpnīšu un stendu izvietošana pie Poguļankas upes. 

 

 

 

  



Invazīvo sugu apkarošanas koordinēšana 

Tiek īstenots Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais 

plāns Daugavpils  novadā 2018.-2022.gadam – apsekotas latvāņu invadētās platības 

pašvaldības īpašumos, novērtēti apjomi, veikta sākotnējā tirgus izpēte. 

 

Koku ciršana ārpus meža zemes 

Sniegtas konsultācijas un veikti apsekojumi pagastu pārvaldēm (Vecsalienas, Naujenes 

pagasts) un projektu ieviesējiem (Juzefovas un Jaunsventes parks). 

 

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu licenču izsniegšana 

Pārskata periodā izsniegtas trīs bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas: SIA 

Mežvidi”, SIA “ROLS” un SIA “Latvijas autoceļu uzturētājs”. 

 

Atzinumi un vēstules 

Sagatavotas atbildes uz valsts iestāžu un privātpersonu iesniegumiem un vēstulēm. 

 

Publisko ūdeņu apsaimniekošanas koordinēšana 

Uzsākta apsaimniekošanas plāna izstrāde Daugavpils novada publiskajiem ezeriem – 

Sventes ezers, Lielais Ilgu ezers, Mazais Ilgu ezers, Dervanišķu ezers, Škirsteņu ezers. 

Apzināti makšķernieki, apsekoti ezeri Daugavpils novadā: 

− uzskaitīts makšķernieku noslogojums; 

− ievāktas ziņas par lomiem; 

− u.c. par maluzvejniecību; 

Uzsākta Daugavas upes posma apsaimniekošanas plāna izstrāde, to pabeigt plānots 

2020. gadā. 

Koordinēta Smiļģiņu ezera licencētās makšķerēšanas nolikuma sagatavošana un 

pilnvarojuma līguma sagatavošana par ezera izmantošanu. 

Sadarbojoties ar brīvprātīgajiem un Valsts vides dienesta un pašvaldības policijas 

darbiniekiem, novēstas darbības, kuras saistītas ar maluzvejniecību, atsavinot vairākus 

nelegālos rīkus, bezsaimnieku (murdus, tīklus un ūdas), kā rezultātā sastādītas divas 

administratīvās lietas. 

 

II Projektu pieteikumu sagatavošana un projektu ieviešana 

 

2019. gadā kopā tika izstrādāti un iesniegti 2 projektu pieteikumi Zivju fondā, 

no kuriem viens ticis noraidīts, otrs ir ticis īstenots – stendu izvietošana pie Vīragnas 

ezera. Apstiprināts un tiek īstenots 2018. gadā iesniegtais Latvijas vides aizsardzības 

fonda projekts “Daugavas upes posma apsaimniekošanas plāna izstrāde” 

 

 


