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Dabas parks „Dvietes paliene”
Izveidots:

2004. gadā

Platība:

4989 ha

Atrašanās vieta:

Daugavpils rajona Ilūkstes novads un Dvietes pagasts, Jēkabpils rajona Rubenes
pagasts

Statuss:

dabas parks, Natura 2000 teritorija, ES nozīmes putniem nozīmīgā vieta

Dvietes paliene ir viens
no lielākajiem un labāk
saglabātajiem dabisko
palieņu paraugiem
Latvijā un Eiropā!
Dabas parka teritorijā konstatētas:
z 12 īpaši aizsargājamas augu
un dzīvnieku sugas
z vairāk ne kā 40 Latvijā vai
Eiropas Savienībā īpaši
aizsargājamas putnu sugas
z 7 Eiropā un 2 Latvijā
aizsargājami biotopi

Ķikuta izplatība Latvijā ir ļoti
nevienmērīga, un Kurzemē tas
ir praktiski izzudis. Patlaban
pie mums ligzdo apmērām
300 ķikuti un tie sastopami
palieņu pļavās galvenokārt
Austrumlatvijā. Dvietes palienē
novērots viens no lielākajiem
Latvijas ķikutu riestiem.

Apzīmējumi:
- ķikutu riesta vietas
- iespējams, izzudušās
ķikutu riesta vietas
- uz Dvietes palienēm
attiecināmās ķikutu riesta
vietas

Dabas parka ”Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāns izstrādāts Latvijas Dabas fonda īstenotā projekta ” Latvijas
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gada 21. martā izdots vides ministra rīkojums Nr.118, kurā, atsaucoties uz likuma ”Par īpaši aizsargājamajām dabas
teritorijām” 18. panta otro daļu, apstiprināts dabas parka “Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāns.
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Dabas parka ”Dvietes
paliene” un tā apkārtnes
iedzīvotāji, zemes īpašnieki
un citi interesenti!
Šā izdevuma mērķis ir sniegt
jums informāciju par dabas parka
”Dvietes paliene” dabas vērtībām un
pasākumiem, kas veicami šo vērtību
saglabāšanai. Tieši no cilvēku, īpaši no
zemes īpašnieku, lietotāju, pašvaldības
pārstāvju un dabas lieguma apmeklētāju
attieksmes ir atkarīga dabas parka
nākotne.
Līdz tam laikam, kad šo izdevumu
ieraudzīs lasītāji, jau vairāki no šeit
minētajiem pasākumiem būs realizēti,
un lasītājiem pašiem būs iespējas dabā
par to pārliecināties un sniegt savu
vērtējumu.
Dabas aizsardzības plāns dabas
parkam ”Dvietes paliene” sagatavots
2005. gadā projekta “Palieņu pļavu
atjaunošana Eiropas Savienības sugu
un biotopu saglabāšanai” laikā. Tas
tapa ciešā sadarbībā ar Dvietes pagasta
padomi, Ilūkstes novada domi un
Dabas aizsardzības pārvaldi. Plāna
izstrādi vadīja Latvijas Ornitoloģijas
biedrība un šogad kopā ar Nīderlandi
pārstāvošo ARK fondu sāk to īstenot
praksē. Turpinās arī Latvijas Dabas
fonda aktivitātes palieņu pļavu
atjaunošanā – krūmu izciršanā un
pirmreizējās pļaušanas veicināšanā.
Dabas aizsardzības plāna pilnā versija
ir apjomīgs dokuments, kas ietver
dabas parkā sastopamo dabas vērtību
un to apdraudējumu aprakstus. Tajā
nosprausti teritorijas aizsardzības
mērķi un izstrādāts pasākumu plāns
dabas vērtību saglabāšanai. Dabas
aizsardzības plāna ieteikumi saglabā
aktualitāti līdz 2015. gadam.
Dabas aizsardzības plāna pilnā versija
pieejama:
z Dabas aizsardzības pārvaldes mājas
lapā www.dap.gov.lv,
z Latvijas Dabas fonda mājas lapā
www.ldf.lv,
z Dvietes un Rubenes pagastu
padomēs, Ilūkstes novada domē,
z Daugavpils reģionālajā vides
pārvaldē,
z Daugavpils virsmežniecībā, Sventes
mežniecībā,
z AS ”Latvijas valsts meži”
Dienvidlatgales mežsaimniecībā.

Teritorijas apsaimniekošanas ideālais mērķis
Saglabāta dabas parka “Dvietes paliene” bioloģiskā,
ainaviskā un kultūrvēsturiskā vērtība. Dabiskās
pļavas atjaunotas un tiek atbilstoši vēlu pļautas vai
ekstensīvi noganītas un sastopamas pļavās ligzdojošo
putnu sugas. Pļavu īpašnieki ir motivēti pļavu
apsaimniekošanā.
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Teritorijā konstatētās īpaši aizsargājamās augu un dzīvnieku sugas
Teritorijā konstatētie īpaši aizsargājamie biotopi
Teritorijas saglabāšanas mērķi
Visā dabas parka teritorijā noteiktie ierobežojumi un aizliegumi
Visā dabas parka teritorijā atļautās darbības
Pļavu apsaimniekošana
Ūdeņi
Meži
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Teritorijas apmeklētāju ievērībai
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Ievads

Teritorijas apraksts
Dabas parks ”Dvietes paliene” atrodas Latvijas dienvidaustrumos, Daugavas kreisajā krastā (Augšzemē),
Daugavpils rajona Dvietes pagastā un Ilūkstes novadā un Jēkabpils rajona Rubenes pagastā. Teritorijas
kopējā platība ir 4989 ha. Lielākā teritorijas daļa atrodas Dvietes senlejā (skat. 1. attēlu). Teritorijā ir izdalītas
divas zonas – dabas lieguma zona un dabas parka zona (skat. 2. attēlu).
Dabas parks ”Dvietes paliene” ir unikāla, pasaules mēroga nozīmes savvaļas putnu pulcēšanās un ligzdošanas teritorija, kurā saglabājušies Latvijā un Eiropā reti dabisko, mazpārveidoto un applūstošo zālāju

Foto: Otars Opermanis
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Dabas parks “Dvietes paliene” aptver teritoriju, kura laika gaitā, veicot upju regulēšanas un palieņu meliorācijas pasākumus, ir vairāk vai mazāk pārveidota un cilvēka darbības ietekmēta. Tomēr teritorija savu nozīmīgumu nav zaudējusi, un šobrīd Dvietes paliene ir viens no lielākajiem un labāk saglabātajiem dabisko
palieņu paraugiem Latvijā un Eiropā.
Dabas parka teritorija iekļauta Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000. Teritorijai ir piešķirts putniem nozīmīgas vietas statuss, turklāt Dvietes paliene atbilst ne tikai Eiropas Savienības,
bet arī globālā līmeņa putniem nozīmīgo vietu kritērijiem. Dabas parks “Dvietes paliene” ir starptautiskā mērogā nozīmīga caurceļojošo ūdensputnu pulcēšanās vieta pavasarī un svarīga ūdensputnu ligzdošanas vieta.
Dabas parka teritorija atbilst starptautiskas nozīmes mitrāju kritērijiem saskaņā ar Ramsāres konvenciju.
Dvietes senleja ir nozīmīga arī ar arheoloģiskajiem pieminekļiem. Šeit ir atklātas akmens laikmeta apmetnes, vēlā dzelzs laikmeta un viduslaiku apmetņu vietas, agrā dzelzs laikmeta pilskalni un vēlā dzelzs laikmeta senkapi.
Dabas parks “Dvietes paliene” izveidots 2004. gadā, lai nodrošinātu unikālu dabas vērtību, galvenokārt –
reto un īpaši aizsargājamo savvaļas putnu un augu sugu, kā arī biotopu aizsardzību.
Dabas aizsardzības plānu Latvijas Dabas fonda īstenotā LIFE-Daba projekta ”Palieņu pļavu atjaunošana ES
sugām un biotopiem” ietvaros un ar Dabas Aizsardzības pārvaldes finansiālu atbalstu 2005. gadā izstrādāja
Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Dabas aizsardzības plāns izstrādāts laika periodam no 2006. līdz 2015. gadam. Plāns ir jāpārskata un jāatjauno 2015. gadā.
Dabas aizsardzības plāns ir dokuments, kurā tiek plānoti dabas vērtību saglabāšanai un teritorijas apsaimniekošanai nepieciešamie pasākumi īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Dabas aizsardzības plānā ietvertie
nosacījumi ir jāņem vērā, izstrādājot teritorijas attīstības plānus. Dabas aizsardzības plāna nosacījumus
iestrādā īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos.
Šī ir dabas parka “Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāna saīsinātā versija. Šajā izdevumā iekļauti arī
fragmenti no īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un
dabas parka “Dvietes paliene” individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. Individuālajos
aizsardzības un izmantošanas noteikumos ir punkti, kas nosaka atļautās un aizliegtās darbības dabas parka un dabas lieguma funkcionālajās zonās.

biotopi. Teritorijā sastop daudzas reto un īpaši aizsargājamo augu un dzīvnieku (īpaši – bezmugurkaulnieku, abinieku un putnu) sugas.
Teritorijas dabas vērtības ir veidojušās un saglabājušās, pateicoties joprojām labi funkcionējošām Dvietes un Ilūkstes upju palienēm. Pozitīva ietekme ir bijusi arī tradicionālajai uz, dabai draudzīgām un nenoplicinošām saimniekošanas metodēm balstītajai lauksaimniecībai. Teritorijā ietilpst visplašākā paliene Daugavas tecējumā un viena no lielākajām palieņu pļavu
platībām Latvijā vispār.
Dvietes palienes līdzšinējā apsaimniekošana ir saistīta ar pļavu izmantošanu lauksaimniecībā, kā arī upju
un ezeru meliorāciju. Biežo Daugavas palu dēļ līdz
pat 20. gadsimta vidum Dvietes paliene tika izmantota galvenokārt siena pļaušanai un mājlopu ganīšanai.
Pēc II pasaules kara pret vietējiem iedzīvotājiem vērsto
represiju un masveida kolektivizācijas rezultātā daudzas viensētas Dvietes senlejas krastos tika pamestas,

1. attēls. Dabas parka ”Dvietes paliene”
ģeogrāfiskais novietojums un robežas.

2. attēls. Dabas
parka ”Dvietes
paliene” zonējums
uz kadastra robežu
fona. Dabas lieguma
zona iezīmēta ar
slīpo svītrojumu,
pārējā teritorijas
daļa ietilpst dabas
parka zonā.

Foto: Andris Klepers

daļa palienes vairs netika pļauta un pamazām aizauga ar krūmiem, kas šobrīd jau veido lielus vienlaidu
krūmājus uz rietumiem no Skuķu ezera u.c. vietās. Citur pļavas tika uzartas un turpmāk izmantotas kultūraugu audzēšanai. Samazinoties lauksaimnieciskajai
ražošanai, 20. gadsimta beigās zemnieku saimniecībās ievērojami saruka mājlopu skaits. Līdz ar to ievērojama daļa Dvietes palienes mūsdienās vairs netiek
apsaimiekota.
Teritorijā joprojām ir diezgan daudz aktīvu zemnieku
saimniecību, kuras atrodas galvenokārt Dvietes senlejas un Ilūkstes ielejas krastos un nodarbojas ar lopkopību un zemkopību. Dvietes pagasta dienvidaus-
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Daudzās saimniecībās siena pļaušanā un savākšanā tiek
izmantoti zirga spēki

trumu daļā (Sosnovkā) starp Ilūkstes lejteci un Daugavu atrodas lieli tīrumu masīvi, kas tiek izmantoti graudaugu audzēšanai un ik gadus pievilina lielus migrējošo zosu barus. Dvietes un Bebrenes ciemu un viensētu tuvumā palienē nelielās platībās tiek audzēti arī kartupeļi, lopbarības bietes u.c. dārzeņi. Citur palieņu
pļavas tiek izmantotas galvenokārt siena pļaušanai.
Lai gan pārsvarā šī teritorija pieder privātīpašniekiem, tomēr lielākie zemes nogabali pieder pagastu pašvaldībām. Neliela daļa no pašvaldību zemes tiek iznomāta vietējiem iedzīvotājiem lauksaimniecības vajadzībām, bet lielākā daļa šobrīd netiek apsaimniekota.
Dabas parka meži pieder privātīpašniekiem un vietējām pašvaldībām. Tie aizņem nelielu daļu teritorijas,
galvenokārt Dvietes senlejas krastos. Tomēr tiem ir būtiska loma teritorijas ainavas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.
Daugavas palu ūdeņiem ieplūstot Dvietes senlejā, ūdens līmenis Dvietes lejtecē strauji ceļas. Lielos palos
ūdens līmenis Dvietes lejtecē pavasarī var celties vairāk nekā 6 m virs mazūdens perioda līmeņa. Sevišķi
augstos palos Daugavas ūdeņi applūdina Dvietes senleju vairāk nekā 20 km garumā.
Lai samazinātu palu perioda ilgumu un lauksaimniecības zemju applūšanu, 20. gadsimtā vairākkārt tika
veikta Dvietes palienes meliorācija. Rezultātā Dvietes upes gultne ir iztaisnota un padziļināta. Pēc 1930. gados veiktajiem ezeru nolaišanas darbiem ievērojami pazemināts Skuķu un Dvietes ezeru mazūdens perioda
līmenis. Tas savukārt ir izraisījis abu ezeru strauju aizaugšanu ar krūmiem un niedrēm.
Bieži upju pirmējie līkumi netika aizbērti. Daļa no tiem mūsdienās ir saglabājušies kā vecupes ar stāvošu vai pat
tekošu ūdeni (upes gultnes pārmaiņu piemēru skat. 3. un 4. attēlā). Citviet bijušo upes līkumu vietas var apjaust
pēc niecīgām reljefa atšķirībām. Tas ir vērā ņemams apstāklis, nākotnē plānojot upes atjaunošanas pasākumus.

Kas ir Natura 2000?

Teritorijā konstatētās īpaši aizsargājamās augu un dzīvnieku sugas
Teritorijā konstatētas 12 īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas (aiz sugu nosaukumiem latviešu
valodā minēti to zinātniskie nosaukumi latīņu valodā):
z augi: atvašu saulrietenis Jovibarba sobolifera, stāvā
vilkakūla Nardus stricta, Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica, stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata, plankumainā dzegužpirkstīte Dactylorhiza maculata, jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus, mānīgā
knīdija Chidium dubicum, Sibīrijas skalbe Iris sibirica;
z bezmugurkaulnieki: lielais gludgliemezis Cochlicopa nitens, mirdzošā ūdensspolīte Segmentina nitida,
kroklūpas vārpstiņgliemezis Laciniaria plicata, upes
raibgliemezis Theodoxus fluviatilis, biezā perlamutrene Stāvā vilkakūla

Foto: Ieva Rove
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Natura 2000 ir vienots aizsargājamo teritoriju tīkls visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tas izveidots, pamatojoties uz Eiropas Savienības Putnu un Biotopu direktīvām, kuru mērķis ir aizsargāt visus dabiskos biotopus
un visas savvaļas augu un dzīvnieku sugas Eiropā. Natura 2000 tīklā iekļauj teritorijas, kuras ir nozīmīgas
minēto direktīvu pielikumos ierakstīto īpaši aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanai.
Natura 2000 teritoriju tīkls aizņem vairāk nekā 15% no Eiropas Savienības valstu kopējās teritorijas (Latvijā 11,9 % no valsts teritorijas, kopskaitā 336 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas). Natura 2000 teritorijas statuss
nenozīmē vienmēr pilnīgu saimnieciskās darbības aizliegumu kādā vietā. Daudzām dabas vērtībām (piemēram,
pļavas, vairāki mežu veidi u.c.), lai tās saglabātos arī turpmāk, nepieciešama atbilstoša apsaimniekošana.
Vairāk informācijas par Natura 2000 iespējams iegūt Latvijas Republikas Vides ministrijā,
Dabas aizsardzības pārvaldē vai arī, apmeklējot sekojošas mājas lapas:
angliski:
http://europa.eu.int/comm/environment/nature
latviski:
www.dap.gov.lv un www.vidm.gov.lv/vad/Latviski/natura.htm

Mānīgā knīdija

Jumstiņu gladiola

Foto: Ilze Čakare

Foto: Ilze Čakare

Foto: Ivars Kabucis

Unio crassus, spožā skudra Lasius fuliginosus, marmora rožvabole Liocola marmorata, lapkoku praulgrauzis Osmoderma eremita;
z abinieki: smilšu krupis Bufo calamita, zaļais krupis Bufo viridis;
z putni: grieze Crex crex, ķikuts Gallinago media, ormanītis Porzana porzana, melnais zīriņš Chlidonias niger.
Pavisam dabas parka teritorijā uz šo brīdi konstatētas vairāk ne kā 40 Latvijā vai Eiropas Savienībā īpaši aizsar-

Baltijas dzegužpirkstīte

3. attēls. Upju
un grāvju tīkls
Dvietes palienes
dabas parkā ar
Skuķu un Dvietes
ezeru centrā.
Violetās līnijas
iezīmē vecupes
un vecgultnes
(saglabājušās pēc
upju iztaisnošanas).

4. attēls. Meliorācijas rezultātā pārveidotās Dvietes upes gultnes posma piemērs: A – dabiska, meandrējoša
gultne posmā starp Bebrenes –Dvietes ceļa tiltu un Skuķu ezeru (karte des Westlichen Rußlands, 1:100 000
/ hrsg. Von der Kartogr. Abteilung der Kgl. Preuß. S16.: Jakobstadt. – 1917) un B – iztaisnotās upes tecējums
mūsdienās (LR topogrāfiskā karte M 1:50 000, LR VZD Kartogrāfijas pārvalde 2003).
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Foto: Arto Juvonens

Foto: Viesturs Vintulis

Foto: Dmitrijs Teļnovs

Lapkoku praulgrauzis

Zaļais krupis

Grieze

Foto: Aivars Petriņš

gājamas putnu sugas. Dvietes paliene ir viena no labākajām ormanīša,
griezes un ķikuta ligzdošanas vietām Latvijā.
2005. gada pavasarī Dvietes palienē novēroto ūdensputnu kopējais skaits
tika novērtēts kā vismaz 25–30 tūkstoši migrējošo putnu vienlaikus, līdz ar
to šī teritorija atbilst globālas nozīmes putnu pulcēšanās vietai. Līdz šim tādā skaitā ūdensputni konstatēti vēl tikai sešās putniem nozīmīgajās vietās
Latvijā – Liepājas, Engures, Babītes ezerā, Svētes lejtecē, Lubānā un zivju
dīķos un Ķemeru nacionālajā parkā.
Ķikuts

Teritorijā konstatētie īpaši aizsargājamie biotopi

Teritorijā konstatēti 7 Eiropā aizsargājamie biotopi:
z sugām bagātas vilkakūlas pļavas;
z sugām bagātas atmatu pļavas;
z molīnijas pļavas uz kaļķainām, kūdrainām vai
mālainām augsnēm;
z eitrofas augsto lakstaugu audzes;
z mēreni mitras pļavas (palieņu pļavas);
z pārmitri platlapju meži;
z dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un
peldaugu augāju.

Foto: Edmunds Račinskis
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Teritorijā konstatēti 2 Latvijā aizsargājami biotopi:
z stāvās vilkakūlas Nardus stricta pļavas;
z zilganās molīnijas Molinia caerulea pļavas.

Palieņu pļava ar sibīrijas skalbēm Dvietes ezera krastā

Teritorijas saglabāšanas mērķi
Atbilstoši dabas aizsardzības prioritātēm dabas parkā “Dvietes paliene”, izvirzīti sekojošie ilgtermiņa mērķi:
z saglabātas dabiski funkcionējošas Dvietes un Ilūkstes upju palienes ar atjaunotu hidrogrāfisko tīklu;
z teritorijai raksturīgs augsts dabas daudzveidības līmenis, ko nodrošina galvenokārt palieņu pļavu un
mitrāju biotopiem raksturīgie floras un faunas elementi;
z dabas parka prioritāro biotopu un savvaļas sugu aizsardzības statuss ir labvēlīgs, to platības un populācijas ilgtermiņā ir stabilas vai pieaug;
z teritorijas dabas vērtību aizsardzība un apsaimniekošana notiek ilgtspējīgi un ir izdevīga zemes īpašniekiem, apsaimniekotājiem un pašvaldībām;
z dabas parkam ir loģiskas un dabā saskatāmas robežas;

Dabas aizsardzības plānā aplūkotajam 9 gadu periodam
izvirzīti sekojoši mērķi:
z izstrādāt plānu palieņu hidrogrāfiskā tīkla atjaunošanai;
z uzsākt palieņu hidroloģijas atjaunošanas pasākumus; Dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvā
z turpināt un attīstīt zālāju apsaimniekošanas un atjauno- sanāksme Bebrenē
šanas pasākumus;
z saglabāt un aizsargāt nozīmīgākos mežaudžu fragmentus;
z ieviest dabas parka prioritāro biotopu un sugu populāciju monitoringu;
z attīstīt organizāciju dabas parka teritorijas pārraudzīšanai un apsaimniekošanas koordinēšanai;
z precizēt, labot un iezīmēt dabas parka teritorijas robežas;
z turpināt apzināt dabas parka faunas, floras, ainavas, kultūrvēsturiskās un sociāli ekonomiskās vērtības;
z attīstīt un uzturēt vidi nenoplicinoša un labi organizēta tūrisma infrastruktūru;
z veicināt teritorijas atpazīstamību Latvijā un ārzemēs.

Foto: Jānis Reihmanis

z dabas parka teritorija un tās vērtības ir labi izpētītas;
z Dvietes paliene ir Latvijā un ārzemēs labi pazīstama dabas teritorija atpūtai un tūrismam ar pārdomātu infrastruktūru apmeklētājiem.

Foto: Jānis Reihmanis
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Visā dabas parka teritorijā noteiktie ierobežojumi un aizliegumi
Atbilstoši vispārējiem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un
individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam, visā dabas parka teritorijā aizliegts:
z nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem, motorolleriem un
pajūgiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai
uzraudzību;
z uzstādīt vēja enerģijas ģeneratorus un telekomunikāciju torņus;
z rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;
z pārvietoties ar ūdens motocikliem un motorjahtām;
z laikā no 1. marta līdz 31. oktobrim veikt aviācijas lidojumus augstumā, kas zemāks par 500 metriem, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams zinātniskiem pētījumiem, dabas aizsardzības plānā paredzēto
apsaimniekošanas pasākumu kontrolei un teritorijas pārraudzībai un rakstiski saskaņots ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi.

Foto: Andis Liepa

Atbilstoši vispārējiem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un
individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam, dabas lieguma zonā aizliegts:
z veikt zemes transformāciju un mainīt zemes lietošanas mērķi, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams
dabas aizsardzības plānā paredzēto biotopu atjaunošanas pasākumu īstenošanai un ir rakstiski
saskaņots ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi;
z sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem;
z lietot pesticīdus (ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus);
z nosusināt mitrājus;
z ierīkot jaunus un padziļināt esošos meliorācijas grāvjus;
z veikt upju padziļināšanu;
z izjaukt bebru dambjus, izņemot gadījumu, kad tie bojā
ceļus, mežaudzes ārpus dabas lieguma zonas vai padara neiespējamu pļavu apsaimniekošanu;
z dedzināt sauso zāli un niedres, izņemot gadījumus, kad
tas nepieciešams dabas aizsardzības plānā paredzēto
dabas apsaimniekošanas pasākumu veikšanai un rakstiski saskaņots ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi;
z pēc ciršanas atstāt neizvāktus vai nesadedzinātus noDabas parkā ir aizliegts dedzināt sauso zāli un niedres,
cirstos krūmus un kokus.
kas diemžēl līdz šim katru pavasari netiek ievērots
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Atbilstoši vispārējiem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un
individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam, dabas parkā atļauts:
z savācot kaudzēs, dedzināt sanesumus, ko palu ūdeņi atstājuši uz pļavām un laukiem;
z atbilstoši medību likumdošanai medīt bebrus, kā medību paņēmienu izmantojot šaušanu;
z būvniecība dabas parkā pieļaujama tikai atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts), kas rakstiski saskaņoti ar aizsargājamās teritorijas
administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi,
kā arī ievērojot citus šajos noteikumos, citos normatīvajos aktos un dabas aizsardzības plānā noteiktos ierobežojumus.
Bebru medības dabas parkā ir atļautas

Pļavu apsaimniekošana
Dvietes palienes dabas parka teritorija ietver lielākās Daugavas palienes pļavu platības Latvijā, šeit dominē
Eiropas Savienības aizsargājamie pļavu biotopi. Pļavas, atmatas un tīrumi (proti, atklātās platības, tajā
skaitā arī krūmājiem aizaugušās atklātās platības) klāj ievērojamu daļu dabas parka teritorijas.
Atšķirībā no meža, kura bioloģiskā vērtība palielinās, cilvēkam neiejaucoties, pļavas lielākoties ir cilvēka veidots biotops. Lai saglabātu pļavas un ar tām saistītās dzīvnieku un augu sugas, pļavām ir nepieciešama
regulāra pļaušana un noganīšana. Tas šobrīd daudzviet teritorijā nenotiek vispār vai notiek pļavu saglabāšanai nepietiekamā apjomā. Aizaugušās pļavu platības ir kļuvušas atklāto teritoriju putnu sugām nepieejamas
ligzdošanai un rada apgrūtinājumus caurceļojošiem ūdensputniem.
Līdz šim vietējie iedzīvotāji regulāri veica kūlas dedzināšanu palieņu pļavās, lai atvieglotu siena pļaušanu
vasarā. Rezultātā tika daļēji ierobežota arī krūmāju un niedrāju izplatīšanās palienē.
Lai veicinātu tradicionālu apsaimniekošanas veidu (pļaušanas un ganīšanas) atsākšanos, iespējams pie-

Foto: Andris Klepers

Visā dabas parka teritorijā atļautās darbības

saistīt Eiropas Savienības strukturālo fondu finansējumu. Dabas parka teritorijas iekļaušana Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000 dos iespēju pretendēt uz papildu finansējumu.
2005. gadā Latvijas Ornitoloģijas biedrība uzsāka sadarbību ar Nīderlandes fondu ArcFoundation, lai veicinātu pamesto un ar krūmiem aizaugušo pļavu atjaunošanu, kā galveno metodi izmantojot liellopu un savvaļas zirgu ganīšanu. Sadarbības ietvaros jau 2006. gada pavasarī ierīkoti pirmie ganību aploki palienes teritorijā starp Skuķu un Dvietes ezeriem. 2006. gadā Dvietes palienē pie Bebrenes jaunizveidotajos aplokos sāka
ganīties 18 Highlander škirnes govis un jau drīz tām sekos ari Konik šķirnes savvaļas zirgi.
Pļavu biotopu dabas aizsardzības vērtības:
z aizsargājamo putnu sugu (griezes, ķikuta u.c.) ligzdošanas biotops;
z aizsargājamo putnu sugu (baltā stārķa, mazā ērgļa u.c.) barošanās biotops;
z zīdītājdzīvnieku (stirnu, briežu, aļņu) barošanās biotops;
z aizsargājamo bezmugurkaulnieku sugu (lielais gludgliemezis) dzīvotnes;
z aizsargājamo augu sugu atradnes.

Nozīmīgākie plānotie pasākumi lauksaimniecības zemēs dabas parka teritorijā ir sekojoši:
z atjaunot un palielināt atklāto pļavu Dvietes palienes pļava rudens rītā
platības, veicot krūmu ciršanu un
pirmreizējo pļaušanu (skat. 5. attēlu);
z veikt pļavu vēlo pļaušanu, ievērojot dzīvniekiem draudzīgus termiņus un pļaušanas metodes. Tās pļavu
un zālāju platības, kas nav pieteiktas Lauku atbalsta dienesta agrovides pasākumu atbalstam, vēlams
nopļaut vismaz reizi divos trijos gados, lai nepieļautu to aizaugšanu ar krūmiem, kā arī blīvas kūlas
veidošanos;
z veikt ekstensīvo ganīšanu, īpaši kā biotopu atjaunošanas līdzekli visvairāk aizaugušajās pļavu platībās
(skat. 6. attēlu);
z veikt kontrolēto dedzināšanu pļavu atjaunošanai un atbrīvošanai no krūmiem;
z palienes dabas lieguma zonā atjaunot pļavas aramzemju vietā, atstājot tās atmatā;
z veicināt zemes īpašnieku un apsaimniekotāju iesaistīšanos dabai draudzīgā dabas parka apsaimniekošanā.
Atbilstoši vispārējiem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam, visā dabas parka teritorijā aizliegts:
z pļaut virzienā no lauka malām uz centru, izņemot gadījumus, kad citādi pļaušanu veikt nav iespējams un tiek
ievēroti dabas aizsardzības plānā minētie papildu nosa- Pļavu mehanizētā pļaušana pieļaujama tikai no pļavas
cījumi dzīvnieku drošībai;
centra uz malām (O. Keišs. Putni palieņu pļavās)

Foto: Rolands Lebuss

Pļavu biotopu sociālekonomiskās vērtības:
z siena vākšanas un mājlopu ganīšanas vieta;
z kultūraugu audzēšanas vieta;
z ārstniecības un dekoratīvo augu
ievākšanas vieta;
z medību vieta;
z seno apmetņu atrašanās vieta;
z ekotūrisma objekts;
z kultūrainavas elements;
z zinātnisko pētījumu objekts.
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5. attēls. Krūmu
ciršanai prioritārās
vietas Dvietes
palienes dabas
parkā. Krūmainās
platības ap Skuķu
un Dvietes ezeru
paredzēts atjaunot
galvenokārt
ar ganīšanas
palīdzību.
Apzīmējumi:
 krūmainās
platības
 krūmu ciršanai
prioritārās
platības

Foto: Jānis Reihmanis

Foto: Jānis Reihmanis

10

Pļavu atjaunošana, cērtot krūmus

6. attēls. Ganīšanai
prioritārās vietas
(ar sarkanu
svītrojumu) Dvietes
palienes dabas
parkā.
Apzīmējumi:
 krūmainās
platības
ganīšanai
prioritārās
platības

un tos izvedot, lai pārstrādātu šķeldā

z veikt nemeža zemju mākslīgo apmežošanu vai pieļaut dabisko apmežošanos;
z ierīkot polderus vai polderu dambjus;
z bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu un terašu pļavas.
Atbilstoši vispārējiem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un
individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam, dabas lieguma zonā aizliegts:
z nosusināt mitrājus;
z ierīkot jaunus un padziļināt esošos meliorācijas grāvjus;
z izjaukt bebru dambjus, izņemot gadījumos kad tie bojā ceļus, mežaudzes ārpus dabas lieguma zonas
vai padara neiespējamu pļavu apsaimniekošanu;
z dedzināt sauso zāli un niedres, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams dabas aizsardzības plānā
paredzēto dabas apsaimniekošanas pasākumu veikšanai un rakstiski saskaņots ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi;
z pēc ciršanas atstāt neizvāktus vai nesadedzinātus nocirstos krūmus un kokus.

Nozīmīgākās ūdensteces parka teritorijā ir
Dviete (Sloboda) un Ilūkste, kā arī to satekupe Berezovka. Pa Daugavas kreiso krastu
iet parka robeža. Ilūkste faktiski tikai šķērso
dabas parku tā dienvidaustrumu daļā, toties Dviete tek pa Dvietes palieni aptuveni
20 km garā posmā. Dvietei saplūstot kopā
ar Ilūksti, izveidojas 2 km garā Berezovka,
kas ietek Daugavā augšpus Glaudānu salas. Dvietes kreisā krasta garākās pietekas
ir Viesīte un Alkšņupīte; garākās labā krasta
pietekas – Akmeņupe, Kaldabruņa, Ilzupīte Tilts pār Berezovku 2005. gada jūnija plūdos
un Pastaune.
Lejtecē Dviete tek cauri diviem sekliem ezeriem – Skuķu (Grīvas) un Dvietes ezeru. Dvietes senlejas ezeri
ir pieskaitāmi palieņu ezeriem, jo pavasarī tajos ieplūst Daugavas palu ūdeņi. Abiem ezeriem ir raksturīgas
ievērojamas ūdens līmeņa gada svārstības (vidēji 4–5 m). Aptuveni 2/3 no Skuķu ezera gultnes ir aizaugušas
ar niedrēm, grīšļiem un kārkliem. Vasarā ūdens saglabājas tikai atsevišķās seklās ieplakās, kas kalpo par
barošanās un ligzdošanas vietu melnajam zīriņam un citām ūdensputnu sugām.
20. gadsimtā ūdensteces parka teritorijā tika regulētas. Dvietes regulēšanas laikā par 1,5 m tika pazemināts
ūdens līmenis Dvietes un Skuķu ezeros, un tagad tie ir praktiski aizauguši.

Nozīmīgākie plānotie pasākumi upēs un ezeros, kā arī meliorācijas grāvjos dabas parka teritorijā ir sekojoši:
z veikt kompleksu pētījumu par Dvietes palienes dabas parka hidroloģiju, lai novērtētu Dvietes un
Ilūkstes, un šo upju lielāko pieteku iztaisnoto gultņu atjaunošanas iespējas, kā arī Dvietes un Skuķu
ezeru mazūdens perioda ūdenslīmeņa paaugstināšanas iespējas;
z izstrādāt detalizētu plānu palieņu hidrogrāfiskā tīkla atjaunošanai un sagatavot iestrādes veicamo
pasākumu tehniskajiem noteikumiem (skat. 7. attēlu);
z veikt atjaunošanas plāna pasākumu saskaņošanu un noformēt nepieciešamās būvatļaujas;
z uzsākt grāvju aizdambēšanu vai citus pasākumus hidroloģiskā režīma atjaunošanas plānā paredzētajās
vietās (skat. 8. attēlu);
z veikt dambju apsekošanu un tehniskā stāvokļa uzraudzību, un sekot pasākumu efektivitātei un ietekmei uz biotopu un populāciju stāvokli;
z veicināt zemes īpašnieku un apsaimniekotāju iesaistīšanos dabai draudzīgā dabas parka apsaimniekošanā.

Foto: Edmunds Račinskis

Ūdeņi

11

7. attēls. Dvietes
palienes hidroloģiskā
tīkla atjaunošanai
prioritārie posmi:
1) starp Bebrenes–
Dvietes ceļa tiltu un
Skuķu ezeru,
2) starp Skuķu un
Dvietes ezeriem,
3) Starp Dvietes
ezeru un Ilūkstes–
Dvietes ceļu,
4) starp Dvieti un
sateku ar Ilūkstes
upi,
5) Ilūkste starp
Doļnajas–Kazimirišku
ceļu un Mundas
ieteku.

Apzīmējumi:
hidroloģiskā tīkla atjaunošanai
prioritārie posmi
dabiskā upes gultne
esošā (iztaisnotā) upes gultne

Foto: Otars Opermanis
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Dvietes ezers

8. attēls. Grāvju
aizdambēšanai
prioritārās vietas
Dvietes palienes
dabas parkā.

Atbilstoši vispārējiem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un
individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam, dabas lieguma zonā aizliegts:
z nosusināt mitrājus;
z ierīkot jaunus un padziļināt esošos meliorācijas grāvjus;
z veikt upju padziļināšanu;
z izjaukt bebru dambjus, izņemot gadījumos kad tie
bojā ceļus, mežaudzes ārpus dabas lieguma zonas
vai padara neiespējamu pļavu apsaimniekošanu;
z dedzināt sauso zāli un niedres, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas aizsardzības plānā paredzēto dabas apsaimniekošanas pasākumu veikšanai un rakstiski saskaņots ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav,
ar reģionālo vides pārvaldi.

Foto: Edmunds Račinskis

Atbilstoši vispārējiem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un
individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam, visā dabas parka teritorijā aizliegts:
z pārvietoties ar ūdens motocikliem un motorjahtām.

Berezovkas krasts

Atbilstoši vispārējiem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un
individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam, dabas parkā atļauts:
z ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises, kas nepieciešamas dabas aizsardzības
plānā paredzēto palienes hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu ieviešanai, rakstiski saskaņojot
ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi.

Meži
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Foto: Andris Klepers

Meži parka teritorijā aizņem nelielu daļu un plešas galvenokārt Dvietes senlejas krastos. Tomēr tiem ir būtiska loma teritorijas ainavas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Mežu nogabalu platības parasti ir nelielas (daži hektāri līdz daži desmiti hektāru), tāpēc to izciršana var radīt būtiskas pārmaiņas tradicionālajā lauku ainavā. Turklāt mežos ligzdo vairāk putnu sugu nekā palienē. Tāpēc, lai saglabātu esošo ainavu un dabas daudzveidību, ir nepieciešams veikt teritorijas mežu inventarizāciju un bioloģiski un ainaviski vērtīgāko mežu saglabāšanu.
Dabas parka ”Dvietes paliene” dabas lieguma zonā ir iekļauti meži, kas ir nozīmīgi īpaši aizsargājamām dzeņu sugām un kas var veidot plēsīgo putnu, tostarp mazā ērgļa, jūras ērgļa, melnās klijas, zivjērgļa u.c. aizsargājamu sugu, ligzdošanai piemērotas audzes ar lielo ligzdu būvei atbilstošiem izturīgiem koku vainagiem.
Lai šo aizsardzību nodrošinātu, dabas lieguma zonas mežos jāievēro galvenās cirtes aizliegums. Citur dabas parka mežos, izņemot zālāju biotopu vai hidroloģiskā režīma atjaunošanai nepieciešamās vietās (kur

Meži dabas parka teritorijā aizņem tikai nedaudz vairāk kā desmito daļu no visas platības. Divas trešdaļas no šiem mežiem ir lapu koku meži

režīms var būt maināms), mežaudzēs jāievēro kailcirtes aizliegums. Visos dabas parka mežos ir jāsaglabā
dobumainie, sausie un kalstošie koki, koki ar lielām putnu ligzdām, kā arī stumbeņi un kritalas.
Par mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem dabas lieguma zonā iespējams saņemt kompensāciju.
Šī zona ietver galvenokārt mitros un regulāri applūstošos melnalkšņu un ozolu mežus palienes zemākajā
daļā. Salīdzinot ar daudzviet izplatītajām jaunajām, sekundārajām baltalkšņu un bērzu audzēm aizlaistās
lauksaimniecības zemēs, dabas liegumā ietilpst un ir saglabājamas atsevišķas vidēja vecuma audzes. To
likvidēšana, atjaunojot palienes pļavas, praktiski un ekonomiski nav lietderīga, turklāt tas būtu pretrunā arī
ar dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas principiem.
Nozīmīgākie plānotie pasākumi mežos dabas parka teritorijā ir sekojoši:
z neiejaukšanās dabas lieguma zonas mežaudžu dabiskajos procesos;
z zemes īpašnieku un apsaimniekotāju iesaistīšanās dabai draudzīgā dabas parka apsaimniekošanā.
Atbilstoši vispārējiem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un
individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam, visā dabas parka teritorijā aizliegts:
z no 1. aprīļa līdz 31. jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža ugunsdrošības pasākumus,
meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un
veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;
z meža zemēs cirst dobumainus kokus, kā arī kokus ar lielām putnu ligzdām;
z cirst kokus kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē.
Atbilstoši vispārējiem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un
individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam, dabas lieguma zonā aizliegts:
z meža zemēs cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē.
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Vispārēji plānotie pasākumi
Lai nodrošinātu ilgtermiņa un īstermiņa mērķu sasniegšanu, plānoti sekojoši pasākumi:
z izstrādāt vienotu monitoringa plānu un metodiku dabas parkam prioritāro (indikatoru) biotopu, augu un
dzīvnieku populāciju stāvokļa novērtēšanai;

9. attēls. Svarīgākie
punkti dabas
parka robežstabu
izvietošanai (ar
tumši sarkanu
pildījumu – stabiņi
ar informatīvajām
plāksnītēm) un četru
informatīvo zīmju
vietas.

z veikt teritorijas dabas vērtību monitoringu;
z deleģēt dabas aizsardzības plāna ieviešanas koordinēšanas funkcijas SO “Dvietes senlejas pašvaldību
apvienība”;
z izvietot dabas parka esošo robežu marķējošās zīmes un informatīvās zīmes (skat. 9. attēlu);
z pārbaudīt un novērtēt dabas parka robežu loģiskumu un atsevišķu ārpusē esošu biotopu fragmentu
dabas aizsardzības nozīmi (skat. 10. attēlu);
z veikt nepieciešamos teritorijas robežu grozījumus;
z izstrādāt kārtību informācijas apkopošanai par dabas parkā veikto gadījuma novērojumu un pētījumu
rezultātiem.
10. attēls.
Pārbaudāmās
dabas parka
robežu un ārpusē
esošo dabas
vērtību vietas.

Apzīmējumi:
 esošā dabas
parka teritorija
potenciālās
dabas parka
teritorijas
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Tūrisms
Šobrīd dabas parkā ”Dvietes paliene” zināmas atsevišķas iespējamas tūrisma maršrutu un apskates objektu vietas. Izstrādāts velosipēdu maršruta plāns, ko turpmāk var papildināt ar dabas izziņas takām. Arī šie
iespējami tūrisma un izziņas maršruti vismaz pavasara palu laikā var būt daļēji applūduši un līdz ar to neizmantojami.
Tūrisma plānošanai dabas parka teritorijā un tās apkārtnē nepieciešams padziļināts pētījums, kurā tiktu
ņemti vērā sociāli ekonomiskie apstākļi, dabas apstākļi un dabas aizsardzības intereses. Pagaidām atpūtas
un tūrisma iespējas dabas parkā ir apzinātas nepietiekami. To kavē lielā teritorijas platība, kompleksā ainavas struktūra, daudzie zemes īpašumi, kā arī izteikti nepastāvīgie dabas apstākļi palu un plūdu ietekmē. Bez
tam jāņem vērā, ka tūrisma attīstība dabas parkā nav iespējama atrauti no pakalpojumu nozares plašākā
apkārtnē, neradot jaunas ēdināšanas un naktsmītņu vietas.
Līdz ar piemērotas infrastruktūras attīstību dabas parka teritorijai var sākt piesaistīt gan pašmāju, gan
ārzemju apmeklētājus.
2005. gadā, izvērtējot iespējamās putnu novērošanas torņu vietas dabas parkā, konstatēts, ka atsevišķu
vietu piemērotība šim mērķim ir ļoti īslaicīga un sezonāla. Palu ūdeņiem krītoties, ievērojami samazinās
novērojamo objektu skaits un pārskatāmība, savukārt tuvāk pastāvīgajiem mitrājiem novietoti skatu punkti
augstu ūdens līmeņu periodos var būt cilvēkiem nepieejami. Ievērojamās ūdens līmeņa svārstības apgrūtina
arī citu infrastruktūras objektu – taku, skatu laukumu, atpūtas vietu, tiltiņu, atkritumu tvertņu, norāžu un citu
zīmju –plānošanu. Daudzās vietās, kas vasaras laikā šiem objektiem būtu ļoti piemērotas, pavasara palu un
dažkārt arī vēlāk plūdu ūdeņi tos var sabojāt vai aizskalot pavisam.

11. attēls. Velotūrisma
maršruts (ar raustītu
līniju) un atsevišķi
iespējamo dabas
izziņas taku posmi
(ar punktētu līniju pie
Kaldabruņas ietekas,
Putnu salas un Dvietes
ezera apkārtnē).
Apzīmējumi:
 esošā dabas parka
teritorija
velotūrisma
maršruts
iespējamo dabas
izziņas taku posmi

Teritorijas apmeklētāju ievērībai
Atbilstoši vispārējiem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem,
visā dabas parka teritorijā aizliegts:
z kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai
speciāli ierīkotām vietām;
z pieļaut suņu atrašanos brīvā dabā bez pavada
un uzpurņa, izņemot medības regulējošajos
normatīvajos aktos noteiktos gadījumus un
kārtību.
Visās dabas parka platībās, t.sk. dabas lieguma
zonā, atļauta ogošana un sēņošana, pastaigas,
makšķerēšana un medības (izņemot aizliegumu
medīt bebrus, izmantojot citas medību metodes ne
kā šaušana), pārvietošanās pa pagastu, uzņēmumu
un servitūtu ceļiem vispārējā likumdošanā noteiktā
kārtībā.

Foto: Andris Klepers
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Lai veicinātu tūristu piesaisti teritorijai, plānoti sekojoši pasākumi:
z veikt padziļinātu atpūtas un tūrisma iespēju novērtējumu un izstrādāt plānu atbilstošas infrastruktūras
ierīkošanai dabas parkā;
z ierīkot, uzraudzīt un apkalpot infrastruktūru (skat. 11. attēlu);
z popularizēt Dvietes palieni kā ievērojamu dabas tūrisma un atpūtas vietu.

Bez dabas vērtībām dabas parkā „Dvietes paliene” ir ļoti daudz
kultūras vērtību. 19. gs. celtā Dvietes katoļu baznīca

Kādi ir aprobežojumi dabas parka teritorijā?
Šeit uzskaitīti galvenie aprobežojumi, kas izriet no Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 415 „Īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un kas ir spēkā dabas parkos. Jāatceras, ka teritorijā ir spēkā arī citos likumos
un Ministru kabineta noteikumos noteiktās prasības, par kurām Jūs varat uzzināt Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides
pārvaldē. Informāciju par prasībām, kas attiecas uz meža zemju apsaimniekošanu, iespējams saņemt Valsts meža dienesta Daugavpils un
Jēkabpils virsmežniecībās.

Dabas parku teritorijā aizliegts:
1. veikt jebkādas darbības, par kurām saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu pieņemts lēmums, ka tām ir vai var būt:
1.1. būtiska negatīva ietekme uz dabiskajiem biotopiem, savvaļas dzīvnieku, augu un sēņu sugām un to dzīvotnēm vai savvaļas
dzīvnieku populāciju vairošanos, atpūtu un barošanos, kā arī pulcēšanos migrācijas periodā;
1.2. negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamiem biotopiem, īpaši aizsargājamām sugām un to dzīvotnēm;
2. pļaut virzienā no lauka malām uz centru;
3. nosusināt purvus;
4. dedzināt sauso zāli un niedres, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas aizsardzības plānā paredzēto dabas apsaimniekošanas
pasākumu veikšanai un rakstiski saskaņots ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi;
5. cirst kokus kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē;
6. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem, motorolleriem un pajūgiem pa meža un
lauksaimniecības zemēm, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu;
7. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;
8. izmantot speciālas vākšanas palīgierīces savvaļas ogu un sēņu lasīšanā;
9. uzstādīt vēja ģeneratorus;
10. pieļaut suņu atrašanos brīvā dabā bez pavadas un uzpurņa, izņemot medības un valsts robežas apsardzību regulējošajos normatīvajos
aktos noteiktos gadījumus un kārtību;
11. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem;
12. celt un ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas aizsardzības plānā
paredzēto biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai un rakstiski saskaņots ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav,
ar reģionālo vides pārvaldi;
13. bez rakstiskas saskaņošanas ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi:
13.1. organizēt brīvā dabā masu sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;
13.2. veikt zemes transformāciju un mainīt zemes lietošanas mērķi;
13.3. veikt ceļu (arī sliežu ceļu), inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju;
13.4. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;
13.5. ierīkot jaunas iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;
13.6. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un
izmēģinājuma braucienus;
14. cirst kokus sanitārajā cirtē un galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma bez rakstiskas saskaņošanas ar reģionālo
vides pārvaldi, izņemot koku ciršanu aizsargājamās teritorijās, kurām ir izveidota administrācija, kas izsniedz koku ciršanas
apliecinājumus;
15. veicot kopšanas cirti, izcirst valdošās koku sugas valdaudzes kokus (izņemot augšanā atpalikušos, slimību inficētos, kaitēkļu invadētos
vai citādi bojātos kokus), ja valdošās koku sugas vecums pārsniedz:
15.1. priežu un ozolu audzēm – 60 gadus;
15.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 50 gadus;
15.3. apšu audzēm – 30 gadus.
16. Būvniecība dabas parkā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot normatīvajos aktos un dabas aizsardzības
plānā (ja tāds ir) noteikto kārtību un ierobežojumus.

Projekts „Latvijas palieņu pļavu atjaunošana Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu
saglabāšanai”
Norises laiks:

2004. – 2008. g.

Izpildītājs:

Latvijas Dabas
fonds,
Raiņa bulv. 31-6,
Rīga, LV-1050
Tālr.: 7830999
www.ldf.lv

Projekta norises Partneri un finansētāji:
LIFE-Daba, Dabas
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aizsargājamās
dabas teritorijas,
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Natura 2000 nozīmīgāko
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teritorijas visā
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Aizsardzības pārvalde,
LR Vides Ministrija un
Latvijas Vides aizsardzības
fonds, Ziemeļvidzemes
Biosfēras rezervāts, Latvijas
Ornitoloģijas biedrība, Stradu
un Litenes pagastu padomes,
kā arī vēl 20 pašvaldības
pārējās projekta teritorijās.

Projekta mērķis:

nodrošināt Latvijai nozīmīgāko
palieņu pļavu atjaunošanu un
ilgtermiņa apsaimniekošanu,
saglabājot atbilstošu dzīves vidi
Eiropas mēroga apdraudētajām
dzīvnieku sugām un veicinot
aizsargājamās dabas teritorijās
saimniekojošo zemes īpašnieku
un pašvaldību labklājību.

