
                                                                      2010. gada novembris 
 

Dvietes projekta jaunumi 
 3. novembrī Bebrenes kultūras namā notika projekta ievadseminārs, kurā piedalījās 45 
cilvēki – Dvietes palienes zemes īpašnieki, iedzīvotāji, Daugavpils Universitātes, Bebrenes 
profesionālās vidusskolas, projekta sadarbības partneru – Ilūkstes novada domes, ARK fonda un 
Elm Media, kā arī citu organizāciju pārstāvji. Benita Štrausa (Ilūkstes novada dome) stāstīja par 
līdzšinējiem dabas aizsardzības pasākumiem Dvietes palienē un projekta priekšvēsturi. Projekta 
vadītājs Edmunds Račinskis (LDF) ziņoja par projekta mērķiem un pasākumiem. Par ganīšanas 
lomu zālāju uzturēšanā un ganāmpulku apsaimniekošanu stāstīja Jans van der Veins (ARK fonds). 
Iesaistoties semināra apmeklētājiem, nobeigumā raisījās diskusija par upes atjaunošanas ietekmi 
uz apkārtējo zemju apsaimniekošanu, kā arī iespējām saņemt subsīdijas par zālāju uzturēšanu un 
ar to saistītajiem sarežģījumiem. 

   Kaspars Goba (Elm Media) iemūžina semināra norisi      Semināra dalībnieki Bebrenes kultūras namā 

Projekta partneri pēc semināra devās uz Dvietes palienes informācijas centru Bebrenes 
pagasta „Gulbjos”, kur apsprieda turpmākās sadarbības plānus, kā arī apmeklēja putnu 
novērošanas torni. 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skats no putnu novērošanas torņa uz Dvietes palieni                  Projekta dalībnieki no ARK fonda – Jan van  

       der Veen un Frank Zanderink 



 Novembrī tika noslēgts līgums par sadarbību starp Latvijas Dabas fondu un projekta 
partneri – Ilūkstes novada domi, iesaistītās organizācijas uzaicinātas deleģēt savus pārstāvjus 
projekta uzraudzības grupai, kas pirmoreiz sanāks kopā janvārī, turpināts darbs pie projekta mājas 
lapas www.dvietespaliene.lv izveides un veikti citi projekta aktivitāšu sagatavošanas darbi. 
  26. novembrī „Gulbjos” notika ARK fonda rīkota sanāksme dabiskās ganīšanas 
entuziastiem, kurā Ilūkstes novada domes un Bebrenes pagasta pārstāve, un Dvietes LIFE+ 
projekta vietējā koordinatore Benita Štrausa iepazīstināja dalībniekus ar dabas parku „Dvietes 
paliene”, savukārt projekta vadītājs Edmunds Račinskis stāstīja par LIFE+ projekta iecerēm 
griezes biotopu atjaunošanā.  

 

Jans un Benita sanāksmē par dabisko ganīšanu (foto: D. Drazdovskis / Elm Media).   
 
 

 

 

 

 

 

 

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 
 
 
 

                        
 
 
 
Ja jūs nevēlaties turpmāk saņemt šos jaunumus, lūdzu, rakstiet uz e-pastu ilze.vilka@lu.lv. 


