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Dvietes projekta jaunumi 

Zirgi ganās pagājušajā ziemā no krūmiem atbrīvotajā pļa-
vā pie Dvietes vecupes. © E. Račinskis 

16. jūnijā Dvietes palienē LIFE+ projekta va-
dītājs Edmunds Račinskis tikās ar arheologiem 
Egitu Ziediņu, Ilgu Zagorsku un Mārtiņu Lūsēnu. 
Tika apspriesta iespējamā sadarbība Dvietes 
gultnes un krastu arheoloģiskajā izpētē, kas kļūs 
iespējama vecupju padziļināšanas darbu laikā. 

Zālāju apsaimniekošana 

Jūnijā notika sagatavošanās darbi jauna 
ganību aploka ierīkošanai Skuķu ezera ziemeļu 
krastā. Aploka pirmais posms ietvers ap 85 ha 
lielu platību. Tika apsekotas arī pagājušajā zie-
mā no krūmiem atbrīvotās platības un izvērtēta 
vajadzība veikt atvašu ciršanu tajās. 

Tikšanās ar arheologiem 

2012. gadā aprit 20 gadu, kopš izveidota 
Eiropas Komisijas LIFE programma un pieņemta 
Biotopu direktīva. 8. jūnijā Dvietes LIFE+ pro-
jekts aicināja atzīmēt šo notikumu Dvietes pa-
lienes dabas parkā. Pasākums sākās ar dabas 
parka informācijas centra iepazīšanu „Gulbju" 
mājās Benitas Štrausas (Ilūkstes novada pašval-
dība) vadībā. Ziņojumu par LIFE programmas 
vēsturi un ieguldījumu dabas aizsardzībā klāt-
esošajiem sniedza Ilona Mendziņa (VARAM), 
par Latvijas Dabas fonda īstenotajiem LIFE pro-
jektiem pastāstīja Ģirts Strazdiņš (LDF) un ar 
Dvietes LIFE+ projektu iepazīstināja Edmunds 
Račinskis. Informāciju par LIFE+ projektu ERE-
MITA MEADOWS sniedza tā vadītāja Jolanta 
Bāra. Pēc tam pasākuma dalībnieki devās uz 
palienes pļavās ierīkotajām zirgu un liellopu 
ganībām un putnu vērošanas torni, savukārt 
vakara krēslā sekoja īsāks pārgājiens, lai klausī-
tos nakts skaņās - griezes, ķikuta un dažādu 
ķauķu dziesmās. 

Pasākumā piedalījās 27 cilvēki, tajā skaitā 
žurnālistes Anitra Tooma („Vides Vēstis", LR1), 
Zane Lāce (LR1) un Lidija Čera (LR4).  

Tikšanās dalībnieki “Gulbjos”. © D. Brakmane Pasākuma dalībnieki dodas pārgājienā. © I. Priedniece 


