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Dvietes projekta jaunumi 
 
 Projekta jaunumus plānots apkopot un nosūtīt interesentiem ik mēnesi elektroniskā 
formātā. Ja jūs nevēlaties turpmāk tos saņemt, lūdzu, rakstiet uz e-pastu ilze.vilka@lu.lv. 
 

NOTIKUMI OKTOBRĪ 
 
• Projekta īstenošanai Latvijas Dabas fondā (LDF) pieņemti darbā trīs cilvēki – projekta 
vadītājs Edmunds Račinskis, komunikāciju asistente Ilze Vilka un finanšu asistente Zaiga Brača. 

• Sākti projekta sagatavošanās un plānošanas darbi, tostarp līgumu sagatavošana ar 
partneriem. 

• 25. oktobrī notika pirmais projekta 
atklāšanas seminārs Latvijas Dabas muzejā, 
kurā piedalījās 22 cilvēki – Vides ministrijas 
(VM), Latvijas vides aizsardzības fonda 
administrācijas (LVAFA), citu LIFE+ 
projektu, visu projekta sadarbības partneru 
pārstāvji, kā arī kolēģi no Latvijas Dabas 
fonda. Īsu uzrunu teica Ilona Mendziņa 
(VM), Sandra Bērziņa (LVAFA) un Ģirts 
Strazdiņš (LDF). Turpinājumā projekta 
vadītājs Edmunds Račinskis informēja par 
projekta iecerēm. Pasākums noslēdzās ar 
sarunām pie kafijas tases Dvietes palienes 
putnu dziesmu pavadījumā. 
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Dvietes LIFE+ projekta vadītājs Edmunds 
Račinskis un LIFE+ projekta Reto rāpuļu un 

abinieku aizsardzība Latvijā dalībnieki Mihails 
un Aija Pupiņi



ĪSUMĀ PAR PROJEKTU 
 

Oktobris bija pirmais projekta „Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes 
paliene” darbības mēnesis.  

Projektu turpmāko četru gadu garumā īstenos Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar ARK 
fondu Nīderlandē, Ilūkstes novada domi, nodibinājumu Elm Media un Vides Risinājumu institūtu. 
Projektu līdzfinansē Eiropas Komisijas LIFE+ programma un Latvijas vides aizsardzības fonds.  

„Dvietes paliene” ir viena no nozīmīgākajām griezes ligzdošanas vietām valstī – šeit 
ligzdo 40-100 pāru šo Latvijas un Eiropas mērogā īpaši aizsargājamo putnu, taču griezei 
piemērotie biotopi dabas parkā ir apdraudēti pārveidotā hidroloģiskā režīma un apsaimniekošanas 
trūkuma dēļ. 

LIFE+ projekta pasākumi Dvietes palienē skars visvairāk aizaugušās pļavas dabas parka 
vidusdaļā, lai atjaunotu griezei piemēroto biotopu vienlaidu platības. Šeit projekta ietvaros 
paredzēta: 1) iztaisnota Dvietes upes posma atgriešana dabiskajā gultnē apmēram 2 km garumā, 
lai uzlabotu palienes hidroloģisko režīmu un pasargātu no aizaugšanas apkārtējās pļavu platības; 
2) pļavu atjaunošana, sadarbībā ar zemes īpašniekiem izcērtot kokus un krūmus, kā arī 3) govju 
un zirgu ganību ierīkošana atjaunotajās pļavās to ilglaicīgai uzturēšanai griezēm piemērotā 
stāvoklī. Šo darbu rezultātā uzlabosies griezes ligzdošanas biotopu kvalitāte un ekoloģiskā 
vienotība dabas parkā, tādējādi veicinot labvēlīga aizsardzības stāvokļa nodrošināšanu šai sugai 
un Putnu Direktīvas ieviešanu Latvijā.  

Lai novērtētu biotopu atjaunošanas pasākumu ietekmi, projekta īstenošanas laikā tiks 
veikts griežu populācijas un pazemes ūdens līmeņa monitorings. Paredzēts izstrādāt arī jaunas 
metodes griežu biotopu klasifikācijai un modelēšanai, balstoties uz attālo izpēti 
(aerofotogrāfēšanu), ko turpmāk varētu izmantot griezei piemēroto biotopu novērtēšanā citur 
Latvijā. 

Projektā paredzēti arī vairāki informatīvi un izglītojošo pasākumi, tajā skaitā interneta 
mājaslapas izveide, dažādu iespieddarbu, dokumentālās filmas un putnu balsu ierakstu izdošana, 
skatu platformas ierīkošana, ekspozīcijas izveidošana dabas parka informācijas centrā, semināru 
un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana. 

 
 
 

Kontakti: 

 
Latvijas Dabas fonds 
Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011, tālr.: 67830999, fakss: 67830291 
 
Edmunds Račinskis mob. tālr. 29491927, e-pasts: edmunds@ldf.lv  
Ilze Vilka mob. tālr. 26562163, e-pasts ilze.vilka@lu.lv 
Zaiga Brača mob. tālr. 26836001, e-pasts: zaiga.braca@ldf.lv 
 
 
 

                        


