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Dvietes projekta jaunumi 

 Skatu platformas atklāšana 

Novembrī tika noslēgti divi jauni līgumi par 
krūmu un koku izciršanu palienes pļavās. Tādē-
jādi šai ziemas sezonai nolīgto ciršanas darbu 
platība sasniedza 35 ha. Turpinājās krūmu cirša-
nas darbi, taču tos apgrūtināja un vietām pada-
rīja neiespējamus ļoti augstais ūdens līmenis 
Dvietes palienē, kura cēlonis bija biežie un ilg-
stošie nokrišņi Dvietes upes sateces baseinā un 
ūdens līmeņa paaugstināšanās Daugavā. No-
vembra pirmajā pusē divu nedēļu laikā Dvietes 
palienes rajonā nolija aptuveni 50 mm nokrišņu.  

Pie Dvietes palienes dabas parka infor-
mācijas centra 14. novembrī tika atklāta skatu 
platforma. Platforma uzcelta, lai ļautu labāk 
pārredzēt atjaunotās zālāju platības un atjau-
nojamo Dvietes upes posmu. Atklāšanā pieda-
lījās Ilūkstes novada pašvaldības priekšsēdē-
tājs Stefans Rāzna, zemes īpašniece Albīne 
Riņķe, platformas būvētāji, LIFE+ projektā ie-
saistīto organizāciju pārstāvji, Dabas aizsardzī-
bas pārvaldes pārstāvji, pagasta iedzīvotāji un 
citi interesenti – kopumā ap 50 cilvēku. 

LIFE+ projekta vadītājs Edmunds Račin-
skis izteica pateicību zemes īpašniecei Albīnei 
Riņķei par atbalstu Dvietes palienes dabas 
parka attīstībai. Projekta vietējā koordinatore 
Benita Štrausa sveica platformas būvētājus - 
Juri Segliņu un Gintu Apīni. Pēc uzrunas, kurā 
Ilūkstes novada pašvaldības priekšsēdētājs 
Stefans Rāzna atzina Dvietes palieni par vērtī-
gāko dabas objektu novadā un svinīgas lentas 
pārgriešanas klātesošie uzkāpa platformā ap-
lūkot Dvietes palienes ainavu no augstāka ska-
tu punkta. 

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

Pļavu atjaunošana 

 20. novembrī notika tikšanās ar kolēģiem no 
Polijas, kuri īsteno ķikutu biotopu atjauno-
šanai un sugas  izpētei veltītu LIFE+ projek-
tu.  

 Pabeigta teksta rediģēšana un attēlu atlase 
nākamajiem diviem plakātiem ekspozīcijai 
“Gulbjos” (Dvietes palienes dabas vērtības, 
putnu fauna).  Uzbūvētā skatu platforma 14.11.2012. © I. Priedniece 

Dvietes palienes pļavas 10.11.2012. © E. Račinskis 


