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No 12. līdz 16. septembrim Dvietes LIFE+ 
projekta darbinieki viesojās pie projekta par-
tnera ARK fonda Nīderlandē, lai iepazītos ar šīs 
organizācijas pieredzi upju atjaunošanā. Pro-
jekta grupa apmeklēja vairākas ARK fonda upju 
atjaunošanas projektu teritorijas, tajā skaitā 
abas nozīmīgākās - "Gelderse Poort" ap Vālas 
(Waal) un Reinas (Rijn) upēm un „Grensmaas", 
kas ietver Māsas upi (Maas) un tās apkārtni. 
Abās šajās teritorijās upju palieņu veidošana 
un plūdu riska mazināšana apvienota ar eko-
nomisko darbību – māla un grants ieguvi. 

 24. un 25. septembrī Dvietes palienē no-
tika krūmu ciršanas talka, kurā piedalījās 40 cil-
vēki. Vienlaikus tika darbināti pat pieci motorzā-
ģi. Talciniekiem izdevās no krūmiem un kokiem 
atbrīvot grāvja malas apmēram 450 m garumā, 
uzlabojot pļavu putniem svarīgo atklāto pļavu 
platību nepārtrauktību.  
 Talkas laikā atjaunotās pļavas ietilpst šo-
vasar LIFE+ projekta ietvaros ierīkotajā ganību 
aplokā, kur jau šoruden ganīsies ’Konik’ šķirnes 
zirgi un ’Highlander’ liellopi. Krūmu ciršana par 
projekta līdzekļiem rudens uz ziemas laikā turpi-
nāsies arī citviet Dvietes palienē. 

Talkā piedalījās Bebrenes un Dvietes pa-
gastu iedzīvotāji, Dvietes senlejas pagastu apvie-
nības pārstāvji, Dabas aizsardzības pārvaldes, 
Daugavpils Universitātes, t.sk. LIFE+ projekta 
EREMITA MEADOWS darbinieki, Dvietes LIFE+ 
projektā iesaistīto organizāciju pārstāvji, kā arī 
interesenti no Rīgas.  
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Lai gan cilvēka darbības ietekme uz dabas 
ekosistēmām Nīderlandē ir nesalīdzināmi lielā-
ka, ARK fonda pieredze ir ļoti noderīga Dvietes 
upes atjaunošanas hidrotehnisko risinājumu 
izvēlē.  Brauciena laikā tika apspriests arī holan-
diešu ziņojums ar rekomendācijām Dvietes 
upes atjaunošanai. 

Sīkāks brauciena apraksts atrodams projek-
ta mājas lapā www.dvietespaliene.lv. 
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A.Štrauss (Bebrenes pagasts) atbrīvo palienes pļavu no 
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