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Dvietes projekta jaunumi 
  

 
  
Aprīlī Dvietes palienē bija vērojama 

pavasara palu kulminācija. Visstraujākā ūdens 
līmeņa celšanās (25-28 cm diennaktī) notika no 
1. līdz 6. aprīlim, kad Daugavā pie Berezovkas 
veidojās ledus sastrēgumi. Ūdens līmeņa 
paaugstināšanās Dvietes upē pie Bebrenes 
turpinājās līdz 15. aprīlim, pieaugot par 3,38 m 
un sasniedzot absolūtā augstuma atzīmi 90,47 m 
v.j.l., kas bija par aptuveni 1 m zemāks par 
pagājušā gada palu augstāko līmeni. Aprīļa vidū 
palu ūdeņi bija piepildījuši Dvietes palieni 
gandrīz visā tās garumā. 

 

 

Dvietes palienes paplūdušajās pļavās 
pulcējās tūkstošiem ceļojošo putnu – zosis, pīles 
un bridējputni. 

 
Aprīlī Dvietes palienē pēc ziemas 

pārtraukuma atsākās Benitas Štrausas vadītās 
Vides klases nodarbības - 22. aprīlī Rubenes 

pamatskolas bērni ar skolotājām vēroja palienē 
sastopamos putnus. 

 

 
 Baltpieres zosis Dvietes palienē. Foto: Ilze Vilka 

Palu laikā interesantus materiālus projekta 
filmai ieguva Elm Media komanda, filmējot 
applūdušo palieni gan no gaisa balona, gan no 
laivas. Lidojuma dienā bija Dvietes palienei 
neraksturīgs vēja virziens, kas ļāva sākt 
lidojumu no Daugavas labā krasta un nofilmēt 
Dvietes ieteku Daugavā un Dvietes un Skuķu 
ezeru. Filmēšanas komanda paspēja iemūžināt 
arī biedrības „Dvietes senlejas pagastu 
apvienība” iegādātās motorlaivas 
„iesvētīšanu”, tādējādi gūstot iespēju nofilmēt 
pārplūdušo palieni pretī Putnu salai.  

 
Kaspars Goba un Gints Gailis. Foto: Ieva Ūbele 

Smilšu krupja meklējumos Dvietes 
palienes dabas parku apmeklēja LIFE+ 
projekta „Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība 
Latvijā” pārstāvji Mihails un Aija Pupiņi. Kaut 
gan pašu krupi šoreiz sastapt neizdevās, 
teritorija tika novērtēta par sugai piemērotu 
(smilšu krupis šeit ir konstatēts agrāk).  

  
 

Aprīļa sākumā izdots 
buklets ar īsu 
informāciju par projektu 
– projekta teritoriju, 
dabas vērtībām, projekta 
mērķiem un plānotajiem 
pasākumiem. Buklets 
izdots 1000 eksemplāros 
ar tekstu latviešu un 
angļu valodā. 



 

 

Skats uz Dvietes palieni no putnu novērošanas torņa 26.04.2011. Foto: Ilze Vilka 
 

 
Skats uz Skuķu ezeru un pārplūdušo Dvietes upes palieni 23.04.2011. Foto: ELM MEDIA 
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Zaiga Brača tālr. 67830996, e-pasts: zaiga.braca@ldf.lv 

                        


