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Dvietes projekta jaunumi 

 HYDROPLAN projekta vizīte 

Dvietes palienes iedzīvotāji un zemes īpaš-
nieki, kā arī Dvietes LIFE+ projekta darbinieki  
18.- 19. oktobrī devās braucienā uz Ķemeru na-
cionālo parku un Engures ezera dabas parku, lai 
iepazītos ar zālāju noganīšanas pieredzi teritori-
jās, kur ganīšana uzsākta agrāk īstenotos LIFE 
projektos ("Mitrāju aizsardzība Ķemeru nacionā-
lajā parkā", LIFE2002NAT/LV/8496 un „Engures 
ezera dabas parka dabas aizsardzības plāna ie-
viešana", LIFE00/NAT/LV/7134). 

18. oktobrī bijušā Ķemeru LIFE projekta ko-
ordinatora Anda Liepas vadībā brauciena dalīb-
nieki viesojās abās Ķemeru LIFE projekta laikā 
ierīkotajās ganību vietās – Lielupes palienes pļa-
vās un Slampes palienes pļavās. Abās vietās ga-
nās gan liellopi, gan ‘Konik’ zirgi.  19. oktobrī ar 
ganību teritorijām EEDP iepazīstināja bijušā En-
gures LIFE projekta darbinieks Roberts Šiliņš. Arī 
pie Engures ezera divās ganību teritorijās—
ezera austrumu un rietumu krastā—ganās  liel-
lopi un ‘Konik’ zirgi. Brauciena laikā tika ap-
spriestas dažādas zālāju atjaunošanas un uzturē-
šanas nianses. 

11. oktobrī LIFE+ projektā HYDROPLAN 
(„Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma 
atjaunošana") iesaistīto organizāciju pārstāvji 
un eksperti (kopā 20 cilvēki) apmeklēja Dvie-
tes palieni, lai iepazītos ar LIFE+ projekta pie-
redzi. 

Edmunds Račinskis un Ilze Priedniece
(Latvijas Dabas fonds) sniedza informāciju par 
Dvietes LIFE+ projekta aktivitātēm. LIFE+ pro-
jekta EREMITA MEADOWS pārstāve Kristīne 
Aksjuta īsi prezentēja savu projektu. Pēc dis-
kusijām „Gulbjos” tikšanās dalībnieki devās 
nelielā pastaigā Dvietes palienē, aplūkojot at-
jaunotos zālājus un turpinot sarunas par upju 
palieņu atjaunošanas izaicinājumiem. 
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 Turpinājās septembrī uzsāktā krūmu cirša-
na; 

 Pabeigta platformas būve Putnu salā; 

 Pabeigta ierakstu atlase un pēcapstrāde 
diskam ar Dvietes palienes dabas skaņām. 


