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Dvietes projekta jaunumi 

Zālāju atjaunošana 

EREMITA MEADOWS projekta grupa pie ozolu audze 
Dvietes palienes dabas parkā  09.03.2012. © B. Štrausa 

      Priekšdarbi upes atjaunošanai 

  9. martā EREMITA MEADOWS projekta gru-
pa apciemoja Dvietes palieni, lai iepazītos ar 
tajā esošajām parkveida pļavām un apspriestu 
to izpētes un apsaimniekošanas iespējas.  

  LIFE+ projektu pārstāvji apmeklēja abas da-
bas parkā esošās ozolu audzes. EREMITA 
MEADOWS projekta vadītāja Jolanta Bāra atzi-
na, ka  vienā no tām plānojama parkveida pļavu 
atjaunošanu, kamēr otra audze tiks iekļauta to 
vietu sarakstā, kurās tiks pētīta ES prioritāri aiz-
sargājamo vaboļu sugu klātbūtne. 

Atjaunotie, šobrīd daļēji applūdušie zālāji pie Putnu salas, 
kur krūmi aizvadītās ziemas laikā izcirsti sešās zemes ka-
dastra vienībās vienlaidus 21 ha platībā. © E. Račinskis 
23.03.2012.   

Martā ir saņemts Vides pārraudzības valsts 
biroja lēmums nepiemērot ietekmes uz vidi no-
vērtējuma procedūru projektā plānotajai Dvie-
tes upes dabiskā tecējuma atjaunošanai. Savu-
kārt Ilūkstes novada būvvalde ir izsniegusi plā-
nošanas un arhitektūras uzdevumu upes atjau-
nošanai.  

 Vides risinājumu institūts, izmantojot 2011. 
gada vasarā ievāktos lāzer-skenēšanas datus, ir 
izstrādājis digitālo reljefa modeli Dvietes palie-
nes teritorijai. Zemes reljefa datus plānots iz-
mantot kā vienu no informācijas slāņiem grie-
žu dzīvotņu modelēšanai. Šo modeli iespējams 
izmantot arī applūduma prognozēšanai pie da-
žādiem plūdu līmeņiem. Attēli aplūkojami pro-
jekta mājas lapā www.dvietespaliene.lv. 

Martā noslēdzās 2011./2012. gada pļavu 
atjaunošanas sezona. Krūmi šoziem izcirsti 46,3 
hektāros, tādējādi pārsniedzot šai ziemai plā-
noto platību (30 ha) par 16,3 hektāriem. Vēl 
1,3 hektāros, par kuriem bija noslēgti līgumi, 
ciršanu neļāva pabeigt ūdens līmeņa celšanās 
Dvietes upē un Skuķu ezerā, tādēļ darbs šajās 
platībās turpināsies pēc putnu ligzdošanas se-
zonas — sākot ar 1. augustu. Vasarā tiks uzsāk-
ta jaunu līgumu slēgšana, t.sk. par atvašu kop-
šanu pagājušajā ziemā atjaunotajos zālājos, ja 
būs tāda nepieciešamība. 

Tikšanās ar EREMITA MEADOWS projektu 


