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Dvietes projekta jaunumi 

Ekskursijas dalībnieki. © I. Priedniece 

      Zālāju apsaimniekošana 

Šīgada pali bija salīdzinoši nelieli, un tiem 
bija divi maksimumi — aprīļa sākumā ūdens 
līmeņa celšanos izraisīja vietējie sniega kušanas 
ūdeņi, mēneša beigās—no Daugavas augšteces 
ieplūdušie. 

Ainavas pirms un pēc krūmu izciršanas. © E. Račinskis 

28. aprīlī Dvietes palienes dabas parkā noti-
ka putnu vērošanas ekskursija Vides klases no-
darbību ietvaros. Pasākums sakrita ar augstāko 
palu līmeni Dvietes palienē šajā pavasarī, un 
applūdušajās pļavās bija iespējams novērot ce-
ļojošos ūdensputnus un bridējputnus. Pēc pa-
staigas pie Putnu salas ekskursanti devās brau-
cienā uz Dvietes upes kreiso krastu, piestājot 
vairākās ūdensputnu pulcēšanās vietās. Tur tika 
novērotas simtiem baltpieres zosu, dažādas 
pīles - gaigalas, cekulpīles, platknābji, baltvēde-
ri, meža pīles, bridējputni - jūras žagatas, gugat-
ņi, tilbītes, kā arī daudzi citi putni. Ekskursijā 
piedalījās 58 dalībnieki no Bebrenes, Ilūkstes, 
Rubeņiem un Rīgas. 

Upes atjaunošanas plānošana Pavasara pali 

VVD Daugavpils reģionālā Vides pārvalde 
20. aprīlī izsniedza tehniskos noteikumus Dvie-
tes upes atjaunošanai.    14. maijā plānota LDF, 
VSIA „Meliorprojekts” un ARK 
fonda/”Stroming” ekspertu tikšanās, lai ap-
spriestu tehniskā projekta uzmetumu un upes 
atjaunošanas tehnisko risinājumu. 

Ilustrācijai par pagājušajā zālāju atjaunoša-
nas sezonā paveikto projekta mājas lapā ievie-
toti 17 attēlu pāri, kas tapuši pirms un pēc krū-
mu izciršanas: http://www.dvietespaliene.lv/
index.php/lv/galerijas/foto/category/28-pirma-
krumu-cirsanas-sezona. Atjaunotajās un palu 
laikā applūdušajās pļavās jau šopavasar atpūtās 
un barojās ceļojošās pīles, gulbji un tārtiņveidī-
gie putni. Lai uzturētu atjaunotās klajās platī-
bas, aprīlī veikta zemes īpašnieku apzināšana un 
jaunā aploka robežu plānošana ganībām Dvie-
tes upes kreisajā krastā starp Viesītes upi un 
Skuķu ezeru.  
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