
DABAS RESURSU NODAĻAS  

ATSKAITES PAR PAVEIKTO 2020. GADĀ   

 
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; 

- kopā ar Naujenes pagasta pārvaldes speciālistiem plānoti apsaimniekošanas 

darbi 2021. gada sezonai populārajos tūrisma objektos; 

- regulāri nolasīti dati no apmeklētāju skaitītājiem Dinaburgas pils takā un 

Slutišķu ūdenstūristu piestātnē, Jaunsventes parkā, Sventes ezera krasta atpūtas 

zonā, veloapmetnē; 

- sagatavotas apmeklētāju ietekmes monitoringa atskaites un fotofiksāža; 

- dalība Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Parki 

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

informēšanas pasākumi Juzefovas parkā; 

- dalība Vecsalienas (Červonkas) muižas parka apsaimniekošanas plāna 

sagatavošanā; 

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

Valsts meža dienestu, AS “Latvijas valsts meži”. 

 

Lielā talka 

Koordinēta Lielā talka novada teritorijā 16. maijā. Organizēta maisu saņemšana, pagastu 

pārvaldes informētas par talkas norisi un atkritumu šķirošanu, organizēta atkritumu 

izvešana. Pagastu pārvalžu organizētajās talkās piedalījās 466 cilvēki, notika arī SOLO, 

DUO un ģimenes talkas. Piedalījās visas novada pagastu pārvaldes. Tika veikti arī 

labiekārtošanas darbi, ziedu, koku un krūmu stādīšana.  

 



 

 

Latvijas Pašvaldības savienības projekts „Meža dienas 2020” 

Sagatavots projekta pieteikums un īstenots projekts Vecsalienas (Červonkas) muižas pils 

parkā: koordinēta dekoratīvo stādu iegāde (stādu izvēle saskaņā ar parka 

apsaimniekošanas plāna autoriem, saskaņošana, piegāde, stādīšanas koordinēšana, 

pasākuma organizēšana sadarbībā ar Salienas vidusskolu). Daugavpils novada 

Vecsalienas (Červonkas) muižas parkā notika vēsturiskā parka izpēte un plānošana, 

sagatavots plāns infrastruktūras atjaunošanai un izveidošanai, krūmu stādījumu 

atjaunošanai. Saskaņā ar konsultācijām ar ainavu arhitektēm A. Caunīti un I.M. Janeli un 

sākotnējo plāna uzmetumu ir iestādīti 85 košumkrūmu stādi parka apzaļumošanai. Tā kā 

plāna izstrādes laikā bija aktualizēta nepieciešamība izvietot jaunus soliņus parkā, ir 

iegādātas kokmateriālu sagataves un parkā uzstādīti soliņi. 

 

 
 



 
 

Vides SOS ziņojumu izskatīšana 

Saņemti 36 ziņojumi par atkritumiem Daugavpils novada teritorijā (31 Vides SOS 

aplikācijā, pieci pārsūtīti no Valsts vides dienesta), informācija pārsūtīta pagasta 

pārvaldēm (Kalkūnes, Naujenes, Laucesas, Demenes, Višķu, Tabores) vai pēc piekritības 

AS “Latvijas valsts meži”. 

 

Invazīvo sugu apkarošanas koordinēšana 

Tiek īstenots Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns 

Daugavpils  novadā 2018.-2022. gadam – uzraudzīta līguma izpilde ar SIA ARVORE par 

latvāņu izplatības ierobežošanu 16 ha platībā pašvaldības īpašumos, apsekotas latvāņu 

invadētās platības, lai novērtētu apsaimniekošanas efektivitāti. 

 

Koku ciršana ārpus meža zemes 

Sniegtas konsultācijas un veikti apsekojumi pagastu pārvaldēm (Vecsalienas, Naujenes 

pagasts), sagatavoti atzinumi koku ciršanas sabiedriskajām apspriešanām (Višķu un Lociku 

ciemos) un projektu ieviesējiem (Vecsalienas (Červonkas) muižas parks). 

 

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu licenču izsniegšana 

Pārskata periodā nav pieprasīts izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas. 

Nosacījumu sagatavošana derīgo izrakteņu ieguves sākotnējam ietekmes uz vidi 

novērtējumam Elernes iecirknī “Griguliņi-Kaupišķi” 

 

Atzinumi un vēstules 

Sagatavotas atbildes uz valsts iestāžu un privātpersonu iesniegumiem un vēstulēm. 

 

 

 

 

 



Publisko ūdeņu apsaimniekošanas koordinēšana 

 

Veikta apsaimniekošanas plāna izstrāde Daugavpils novada ezeriem – Sventes ezers, 

Lielais Ilgu ezers, Mazais Ilgu ezers, Dervanišķu ezers, Škirsteņu ezers, Vīrognas ezers, 

Kumbuļu ezers. 

Apzināti makšķernieki, apsekoti ezeri Daugavpils novadā: 

− uzskaitīts makšķernieku noslogojums; 

− ievāktas ziņas par lomiem; 

− u.c. par maluzvejniecību; 

 

Koordinēta Vīrognas ezera licencētās makšķerēšanas nolikuma sagatavošana un 

pilnvarojuma līguma sagatavošana par ezera izmantošanu. 

Sadarbojoties ar Valsts policijas darbiniekiem, novērstas darbības, kuras saistītas ar 

maluzvejniecību, atsavinot vairākus nelegālos bezsaimnieku rīkus (murdus un tīklus). 

Izstrādāta rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtība Daugavpils novadā. 

Regulāri tiek uzraudzīta Daugavpils novadā saistošo noteikumu izpilde un ievērošana 

ezeros. 

 

 

II Projektu pieteikumu sagatavošana un projektu ieviešana 

 

2020. gadā noslēdzās Latvijas vides aizsardzības fonda projekts “Daugavas upes 

posma apsaimniekošanas plāna izstrāde”. Projekta rezultātā ir sagatavoti ekspluatācijas 

noteikumi un zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Daugavas upes posmam 

Daugavpils novadā. 

2020. gadā kopā tika izstrādāti un iesniegti 7 projektu pieteikumi Zivju fondā, no 

kuriem 6 tika īstenoti: 

• Dažādu sabiedrības grupu izglītošana par Daugavpils novada zivju 

resursiem; 



 
Projekta mērķis ir informēt dažādas sabiedrības grupas par zivju resursu pētījumiem, to 

racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību Daugavpils novadā. 

Daugavpils novada pašvaldības pārraudzībā ir 48 dažādas ūdenstilpnes (publiskie ezeri 

un ezeri, kuros zvejas tiesības pieder valstij, arī Daugavas un Dubnas upes. Tā ir liela 

atbildība un nozīmīgs uzdevums – nodrošināt zivju resursu aizsardzību, atražošanu un 

racionālu, saudzīgu izmantošanu. Ikdienas darbā ar ūdeņu apsaimniekotājiem, 

makšķerniekiem, zvejniekiem un sabiedrību kopumā ir novērots kopēja redzējuma un 

informācijas trūkums par ezeru un upju apsaimniekošanu, attieksmi pret problēmām - 

piesārņojumu, slimībām, maluzveju. Tāpat iedzīvotājiem ir maz informācijas par novada 

dabas resursu vērtībām - zivju resursiem publiski pieejamos ūdeņosun nepieciešamību tos 

saudzēt un racionāli izmantot. Līdz ar to projektā apkopoti vairāki pasākumi gan 

sabiedrības, gan ezeru un upju apsaimniekošanā iesaistīto speciālistu un lēmumu 

pieņēmēju informēšanai - pieredzes apmaiņa, seminārs, kā arī interesantu informatīvo 

materiālu sagatavošana. 

Projekta īstenošanā tika organizēts seminārs Daugavpils Universitātē ūdeņu 

apsaimniekošanā iesaistītajiem speciālistiem. Semināru un ekskursiju laboratorijā vadīja 

vadošā pētniece D. Biol. Muza Kirjušina, viena no atzītākajām zivju parazītu speciālistēm 

Latvijā. Notika atklāts seminārs visiem interesentiem un informācija par to iepriekš 

publiskota. Pieredzes apmaiņas brauciens uz labās prakses piemēriem – Alūksnes un 

Burtnieku ezeru tika organizēts 20 cilvēkiem divas dienas, apmeklējot ezerus, tiekoties ar 

pašvaldību speciālistiem un sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, lai iegūtu priekšstatu 

un vienotu izpratni par zivju resursu pētījumiem, plānošanu, sabiedrības iesaistīšanas 

pasākumiem. Lai iesaistītu un informētu bērnus un jauniešus, ģimenes ar bērniem, tika 

izstrādāti jauni informatīvie materiāli izmantošanai pasākumiem skolās, mācībās dabā, 

novada nozīmes pasākumos. Tika izveidota oriģināla dizaina lielizmēra puzle (vismaz 

2x3m) izmantošanai āra apstākļos (attēlā), zivju, ūdensaugu, kukaiņu un molusku sugas, 



oriģināla dizaina domino spēle ar zivīm un citām ūdeņu sugām, viena domino elementa 

formāts aptuveni A4, kartona atklātņu komplekts pa 20 atklātnēm katrs A5 formātā, ar 

nozīmīgākajām un interesantākajām zivju sugām Daugavpils novada ūdenstilpēs, 

atstarotāji un pildspalvas ar Zivju fonda logo un informāciju. 

 

• Zivju resursu pavairošana ar zandartu mazuļiem Vīragnas ezerā; 

 

 
Projekta vispārīgais mērķis ir uzlabot Vīragnas ezera ihtioloģisko stāvokli un pievilcību 

makšķerniekiem, palielinot kopējo zandartu skaitu Vīragnas ezerā. Plēsīgo zivju 

populācijas nostiprināšana tāpat uzlabos ezera kopējo ekoloģisko stāvokli un zivju faunas 

struktūru ezerā. Projekta īstenošana nostiprinās iepriekšējo Valsts zivju fonda Vīragnas 

ezerā īstenoto projektu rezultātus - 2017. gadā ielaisti 12 000 līdaku mazuļi, 2018. gadā – 

12 000 zandartu mazuļi. Gan iepriekšējos gados veiktā zivju resursu papildināšana, gan 

projektā plānotā zandartu mazuļu ielaišana ir saskaņā ar spēkā esošo Vīragnas ezera 

licencētās makšķerēšanas nolikumu. 

• Apsaimniekošanas plānu sagatavošana Daugavpils novada ezeriem – 

Vīragnas un Kumbuļu; 

Projekta ietvaros sagatavoti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi diviem 

Daugavpils novada ezeriem, kuros zvejas tiesības pieder valstij - Demenes pagasta 

Kumbuļu ezeram (agrāk - Līdumnieku pagasta teritorija) un Dubnas pagasta Vīragnas 

ezeram. Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi nepieciešami, lai plānotu ezera 

apsaimniekošanu, nodrošinātu zivju resursu aizsardzību un atražošanu, uzlabotu ezeru 

ekoloģisko stāvokli, pamatotu licencētās zvejas nolikumu Vīragnas ezera gadījumā. 



 
 

• Zivju resursu aizsardzības pasākumi Daugavpils novada ūdenstilpēs; 

• Zivju resursu aizsardzības pasākumi Daugavpils novada Sventes ezerā; 

• Zivju resursu aizsardzības pasākumi Daugavpils novadā. 

 

Realizējot minētos projektus, tika uzlabota Daugavpils novada pašvaldības materiāli 

tehniskā bāze cīņai pret maluzvejniecību, nodrošinot zivju resursu aizsardzību 

Daugavpils novada ūdenstilpēs ar mūsdienu tehnoloģiju - attālinātās izpētes palīdzību, 

šādi samazinot vajadzību pēc cilvēkresursiem, degvielas un samazinot tehnikas 

nolietojumu Daugavpils novada ūdenstilpju kontrolei. Aprīkojums tiks izmantots 

nelikumīgo zvejas rīku konstatēšanai un vizuālai fiksēšanai, kā arī lai konstatētu 

iespējamo ūdeņu piesārņojumu ar atkritumiem un noplūdēm. 


