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Dvietes projekta jaunumi 

Tikšanās ar VSIA “Meliorprojekts”. © Z. Brača 

19. un 20. maijā astoņās Latvijas vietās, tajā 
skaitā Dvietes palienes dabas parkā, notika 
CEMEX sponsorētās „Torņu cīņas", kurās putnu 
vērotāju komandas sacentās lielākā putnu sugu 
skaita novērošanā 24 stundu laikā. Šogad Dvie-
tes palienes dabas parka torni izlozēja komanda 
Māra Strazda, Jāņa Ķuzes, Viestura Vintuļa un 
Pētera Strautiņa sastāvā. Kopā tika novērotas 
87 putnu sugas. 

Upes atjaunošanas plānošana 

14. maijā Rīgā, Latvijas Dabas fonda (LDF) 
telpās notika LDF, VSIA „Meliorprojekts" un Nī-
derlandes konsultāciju uzņēmuma „Stroming" 
pārstāvju tikšanās, lai apspriestu upes atjauno-
šanas tehniskā projekta pirmās skices, ar kurām 
iepazīstināja Zigurds Zēns no VSIA 
„Meliorprojekts". LDF pārstāvēja Dvietes LIFE+ 
projekta darbinieki Edmunds Račinskis un Ilze 
Priedniece, uzņēmumu „Stroming" - Alfons van 
Vindens (Alphons van Winden). Tikšanās laikā 
tās dalībnieki vienojās par nepieciešamajām 
izmaiņām projekta skicēs.  

 CEMEX Torņu cīņas 

Dvietes LIFE+ projekta īstenošanā iesaistīto 
organizāciju pārstāvji, kā arī zemes īpašnieki no 
Bebrenes pagasta no 28. maija līdz 1. jūnijam 
apmeklēja upju palieņu atjaunošanas vietas Po-
lijas ziemeļaustrumu daļā. 

29. maijā projekta grupa apmeklēja Bebžas 
nacionālo parku un tikās ar projekta 
„Hidroloģiskās sistēmas atjaunošana Bebžas ie-
lejas vidusdaļā; 1. posms” pārstāvi Artūru Vjatru 
(Artur Wiatr). 30. maijā projekta grupa viesojās 
Narevas nacionālajā parkā, kurā 1993. gadā Po-
lijas putnu aizsardzības biedrība (PTOP) uzsāka 
projektu hidroloģiskā režīma atjaunošanai parka 
buferzonā. Ar projekta teritoriju brauciena da-
lībniekus iepazīstināja Anna Suhovoļeca (Anna 
Suchowolec) un Gabriela Kulakovska (Gabriela 
Kułakowska). 31. maijā brauciena dalībnieki ap-
meklēja Bebžas nacionālā parka dienvidu daļu.  

Iepazītās pļavu un hidroloģiskā režīma ap-
saimniekošanas detaļas, kā arī pieredze sadarbī-
bā ar zemes īpašniekiem noderēs turpmākajā 
apsaimniekošanas darbu plānošanā Dvietes pa-
lienē. 

Brauciena dalībnieki Bebžas palienē. © I. Priedniece 


