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Dvietes projekta jaunumi 
  
 
No 23. līdz 25. maijam projekta teritoriju 

apmeklēja eksperti no Nīderlandes - projekta 
partnera ARK Nature pārstāvis ekologs Leo 
Linarts (Leo Linnartz) un viens no vadošajiem 
organizācijas Stroming darbiniekiem no 
Nīderlandes Alfons van Vindens (Alphons van 
Winden). Vizītes mērķis bija iepazīties ar 
atjaunojamo Dvietes palienes posmu, lai 
sagatavotu rekomendācijas tehniskā projekta 
izstrādei inženiertehniskajiem darbiem. Abiem 
ekspertiem ir liela pieredze upju atjaunošanas 
projektos Eiropā. Plānoto upes atjaunošanu viņi 
novērtēja kā ļoti nozīmīgu un reāli paveicamu.  

 

 
Projekta darbinieki kopā ar ekspertiem no Nīderlandes 
apmeklē atjaunojamo Dvietes upes palienes posmu.  
Foto: Ilze Vilka 

 
Maijā Dvietes projekta darbinieki iesaistījās 

vairākās aktivitātēs, kas bija vērstas uz 
sadarbību ar citiem LIFE+ projektiem Latvijā. 
10. maijā Dvietes palienē viesojās projekta 
LIFE08 NAT/LV/000449 AUGSTIE PURVI 
komanda - Gunārs Balodis, Aivars Slišāns un 
projekta vadītāja Māra Pakalne. Savukārt 27. 
maijā mūsu projektu LIFE+ projekta 
LIFE09/NAT/LV/000240 EREMITA 
MEADOWS atklāšanas seminārā Daugavpils 
Universitātē pārstāvēja Benita Štrausa (Ilūkstes 
novada dome). 

 
 

 

 
Benita Štrausa iepazīstina ar Dvietes LIFE+ projektu 
LIFE+ projekta LIFE09/NAT/ LV/000240 EREMITA 
MEADOWS atklāšanas semināra dalībniekus. 
www.biology.lv 
 
 Maijā Dvietes palienē no ziemošanas vietām 
atgriezās griezes un ķikuti. Latvijas Dabas fonds 
izsludināja cenu aptauju griezes populācijas 
monitoringam projekta teritorijā, un jau maija 
beigās Latvijas Ornitoloģijas biedrība veica 
pirmo uzskaiti plānotajos uzskaišu maršrutos. 
 

 
Grieze. Foto: Aivars Petriņš 
 

Maijā pabeigta jaunā, projekta ietvaros 
ierīkojamā ganību aploka pirmā posma 
plānošana. Šo aploku paredzēts ierīkot šovasar 
apmēram 25 ha platībā. 

 
 



Cita projekta - "Ilgtspējīga dabas resursu 
izmantošana un apsaimniekošana Natura 2000 
teritorijās – populāros un potenciālos tūrisma 
galamērķos" ietvaros Dvietes senlejas 
informācijas centrā Putnu salā 9. maijā notika 
dabas parka tūrisma attīstības plāna izstrādes 
noslēguma seminārs. 

 

 Plānu izstrādājis Latvijas Dabas fonds. 
Tūrisma plānu izstrādes projekta ietvaros 
izveidoti tūrisma maršruti Dvietes palienes 
apmeklētājiem, kas ir pieejami arī LIFE+ 
projekta mājas lapā www.dvietespaliene.lv.
  

 
 
 

 

 
Skats uz Dvietes upi uz augšu no Bebrenes tilta 
23.04.2011. (palu laikā) un 24.05.2011.  
Foto: Ilze Vilka 
 
 
 

 

Skats uz Dvietes palieni no putnu novērošanas torņa 
26.04.2011. (palu laikā) un 23.05.2011.  
Foto: Ilze Vilka

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 tālr. 67830996, e-pasts: zaiga.braca@ldf.lv 

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

 


