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Dvietes projekta jaunumi 

 Uzraudzības grupas sanāksme 

19. - 20. septembrī Dvietes palienes dabas 
parkā tika izlaists 31 liellops un 39 'Konik' šķir-
nes zirgi, kas LIFE+ projekta ietvaros atceļojuši 
no Nīderlandes. Zirgi tika ielaisti augustā ierīko-
tajā 85 ha lielajā ganību aplokā Dvietes upes 
kreisajā krastā pie Zariņu salas, savukārt liellopi 
piebiedrojās jau esošajam ganāmpulkam upes 
labajā krastā pie Putnu salas. Kopā dabas parkā 
palieņu zālājus šobrīd nogana 99 zirgi (ieskaitot 
kumeļus) un 105 liellopi (ieskaitot teļus). 

21. septembrī Dvietes palienes informāci-
jas centrā Putnu salas “Gulbjos” notika LIFE+ 
projekta uzraudzības grupas sanāksme. Pro-
jekta darbinieki stāstīja par projektā paveikto 
kopš iepriekšējās uzraudzības grupas sanāk-
smes janvārī. Pēc jautājumu un diskusiju daļas 
un pusdienām sanāksmes dalībnieki devās 
nelielā ekskursijā pa projekta teritoriju, tajā 
skaitā vērojot ainavas izmaiņas no putnu vēro-
šanas torņa.  

Atvestie zirgi sper pirmos soļus Dvietes palienē.  
© E. Račinskis 

Atvesti zirgi un liellopi 

 Turpinājās sarunas ar VSIA “Meliorprojekts” 
un Nīderlandes ekspertiem par upes atjau-
nošanas tehniskā projekta detaļām, lai pa-
nāktu vienošanos un pabeigtu projektu; 

 Parakstīts pirmais jaunās sezonas krūmu 
ciršanas līgums;  

 Piedaloties LIFE+ projekta darbiniekiem,  
tika nokrāsots 2009. gadā uzceltais putnu 
vērošanas tornis pie Skuķu ezera. 

22. un 23. septembrī Dvietes palienē ie-
pretim Putnu salai LIFE+ projekta ietvaros no-
tika pļavu atjaunošanas talka, kuras laikā tika 
zāģēti palienē ieaugušie krūmi un koki. Talkā 
piedalījās 51 cilvēks, vienlaikus darbojās līdz 
pieciem motorzāģiem. No krūmiem un kokiem 
tika atbrīvota aptuveni 0,7 ha liela platība. 
Līdzīgi kā pagājušā rudenī, ar talku aizsākās 
kārtējā pļavu atjaunošanas sezona, kas turpi-
nāsies līdz pavasarim un kurā plānots atjaunot 
ap 40 ha zālāju. 

 Krūmu ciršanas talka 
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