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KOPSAVILKUMS 

Dabas parku “Dvietes paliene” kā īpaši aizsargājamā teritorija izveidoja 2004.gadā, lai aizsargātu un saglabātu 
vienu no plašākajām un labāk funkcionējošām palieņu ekosistēmām Latvijā, globālas nozīmes migrējošo 
ūdensputnu pulcēšanās vietu, plašas palieņu pļavas un daudzu Latvijā un Eiropā retu un apdraudētu sugu 
dzīvotnes.  

Dabas parks “Dvietes paliene” atrodas Latvijas dienvidaustrumos, Sēlijas dienvidos – Daugavas kreisajā krastā 
(Augšzemē) (1.attēls). 

Administratīvi dabas parka teritorija atrodas Ilūkstes novada Bebrenes, Dvietes, Pilskalnes pagastā un 
Jēkabpils novada Rubenes pagastā. Dabas parka kopējā platība ir 4989,23 ha.  

 

1.attēls. Dabas parka “Dvietes paliene” atrašanās vieta Latvijas teritorijā 

Atbilstoši Ministru kabineta 09.03.1999. noteikumiem Nr.83 “Noteikumi par dabas parkiem”, kas izdoti 
saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 13.panta otro daļu, teritorijai noteikts dabas 
parka statuss. Dabas parka “Dvietes paliene” shēma un robežu apraksts iekļauts Ministru kabineta 
09.03.1999. noteikumu Nr.83 “Noteikumi par dabas parkiem” 28.pielikumā. 

Dabas parka “Dvietes paliene” teritorija iekļauta ES īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000 
sarakstā ar kodu LV0302900 kā C tipa teritorija, kas noteikta atbilstoši ES direktīvai “Par savvaļas putnu 
aizsardzību” (79/409 EEK) un direktīvai “Par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību” (92/43 
EEK) (avots: Latvijas Natura 2000 – Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju saraksts).  

Laika periodam no 2006. - 2015.gadam dabas parkam “Dvietes paliene” ir bijis izstrādāts dabas aizsardzības 
plāns. Saskaņā ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 
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2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 “Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas 
parka “Dvietes paliene" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim. 

2018.gadā uzsākta jauna dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam “Dvietes paliene”. Dabas 
aizsardzības plāns tiek izstrādāts atbilstoši Ministru Kabineta 09.10.2007. noteikumiem Nr.686 “Noteikumi 
par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”. Dabas 
aizsardzības plāns izstrādāts laika posmam no 2020. gada līdz 2031.gadam. 

Dabas aizsardzības plāna 2020.-2031.gadam izstrāde tiek veikta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta 
“Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” 
Nr.5.4.2.1/16/I/001 ietvaros. 

Dabas aizsardzības plāns papildināts ar Pielikumu Grafiskā daļa, kurā apkopoti tematiskie attēli, kas 
sagatavoti uz Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras sagatavotas topogrāfiskās pamatnes M 1: 10 000 
(2013.gada dati), Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras ortofoto kartes M 1: 10 000 (6.cikls, 2016.-
2018.gads), Valsts zemes dienesta kadastra informāciju (dati uz 26.11.2018.), Dabas aizsardzības pārvaldes 
dabas datu pārvaldes sistēmas “Ozols” datiem, Ilūkstes novada un Jēkabpils novada pašvaldību sniegtajiem 
datiem. Ar dabas aizsardzības plāna izstrādi saistītā dokumentācija apkopta dabas aizsardzības plāna 
Pielikumā Pārskats par dabas aizsardzības plāna izstrādi.  

Dabas parka “Dvietes paliene” biotopu un sugu apraksti sagatavoti, izmantojot jaunākos inventarizācijas 
materiālus – projekta “Dabas skaitīšana” gaitā veiktās inventarizācijas 2017., 2018., 2019.gadā apkopotos 
rezultātus, kā arī datus, kas apzināti un uzkrāti dabas datu aizsardzības sistēmā “Ozols”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.daba.gov.lv/upload/File/DOC/RIK_VARAM_160218_DA_planu_pagarin.pdf
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1. daļa. DABAS PARKA TERITORIJAS APRAKSTS 

1.1. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR AIZSARGĀJAMO TERITORIJU 

1.1.1. Atrašanās vieta, ģeogrāfiskās koordinātas, platība 

Dabas parks “Dvietes paliene” atrodas Latvijas dienvidaustrumos, Sēlijas dienvidos, Daugavas kreisajā krastā 
(Augšzemē), Dvietes senlejā un ietver Dvietes un Ilūkstes upes un to palieņu zālājus, kā arī Skuķu un Dvietes 
ezerus ar tiem piegulošajām teritorijām.  

Administratīvi dabas parka teritorija atrodas Ilūkstes novada Bebrenes, Dvietes un Pilskalnes pagastā un 
Jēkabpils novada Rubenes pagastā. Dabas parka “Dvietes paliene” robežshēma attēlota 1.1.attēlā. 

Dabas parka kopējā platība ir 4989,23 ha. 

Dabas parka centrālā punkta koordināta – X637770 Y6215319 (Latvijas koordinātu sistēma LKS92). Dabas 
parka “Dvietes paliene” robežas lūzuma punkta koordinātas noteiktas Ministru kabineta 09.03.1999. 
noteikumu Nr.83 “Noteikumi par dabas parkiem” 28.pielikumā. 

1.1.attēls. Dabas parka “Dvietes paliene” ģeogrāfiskais novietojums un robeža 
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1.1.2. Dabas parka teritorijas zemes lietošanas veidu raksturojums un zemes īpašuma formu apraksts 

Lielākās zemes platības pēc zemes lietojuma veida dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā aizņem 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes – 3552,1 ha jeb 71,2%, meža zeme aizņem 935,51 ha jeb 18,8% un 
ūdens – 334,32 ha jeb 6,7% (skatīt 1.1.tabulu un Pielikuma 1.attēlu). 

1.1.tabula. Zemes lietošanas veidu kategorijas dabas parka teritorijā1 

Zemes lietošanas veidu kategorija Platība (ha) 
% daudzums no 
kopējās platības 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3552,1 71,2 

Mežs 935,51 18,8 

Krūmājs 128,97 2,6 

Ūdens objektu zeme 334,32 6,7 

Zemes zem ēkām un pagalmiem 20,27 0,4 

Zeme zem ceļiem 11,5 0,2 

Pārējās zemes 6,56 0,13 

Kopā: 4 989,23 100 

 

Dabas parka teritorija ir sadalīta 831 kadastra vienībā. Vairāk nekā puse (61,08%) no visām dabas parka 
zemēm pieder fiziskām personām, 24,25% kopā pieder Jēkabpils un Ilūkstes novada pašvaldībām, 14,14% 
pieder juridiskām personām (skatīt 1.2.tabulu un Pielikuma 2.attēlu). 

1.2.tabula. Zemes vienību piederības struktūra dabas parka teritorijā2 

Zemes īpašuma piederības forma Platība (ha) % daudzums 
Īpašumu 

skaits 

Fiziska persona 3 047,46 61,08 547 

Juridiska persona 705,6 14,14 52 

Pašvaldības īpašums 1 209,78 24,25 212 

Valsts īpašums 6,66 0,13 8 

Nav informācijas 19,73 0,40 12 

Kopā: 4 989,23 100 831 

 
No 831 zemes vienībām 710 zemes vienības jeb 88,73% ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (skatīt 1.3.tabulu un Pielikuma 3.attēlu). 

1.3.tabula. Zemes vienību lietošanas mērķi3 

Zemes īpašuma izmantošana Platība (ha) % daudzums 
Īpašumu 

skaits 

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem 
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas 
būvju apbūve 

23,81 0,48 2 

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 

214,46 4,30 4 

 
1 Datu avots: Valsts Zemes dienesta kadastra informācija, 26.11.2018.. Zemes lietošanas veidu karte sagatavota uz topogrāfijas pamata (LĢIA) , 
2013.gads 
2 Datu avots: Valsts zemes dienesta kadastra informācija, 26.11.2018. 
3 Datu avots: Valsts zemes dienesta kadastra inromācija, 26.11.2018. 
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Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 5,28 0,11 1 

Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu 
teritorijas 

149,14 2,99 11 

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 1,71 0,03 5 

Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve 0,32 0,01 1 

Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju 
apbūve 

6,12 0,12 8 

Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve 5,59 0,11 14 

Publiskie ūdeņi 0,38 0,01 3 

Reliģisko organizāciju ēku apbūve 2,06 0,04 1 

Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas 7,4 0,15 1 

Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve 0,13 0,00 1 

Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve 0,4 0,01 2 

Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā 

30,25 0,61 51 

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 4426,76 88,73 710 

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 115,41 2,31 16 

Kopā: 4 989,23 100 831 

1.1.3.  Esošais dabas parka funkcionālais zonējums 

Īpaši aizsargājamās teritorijas var iedalīt funkcionālajās zonās, kurām ir atšķirīgi aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi. Funkcionālās zonas tiek noteiktas, ņemot vērā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā esošo īpaši 
aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanas vajadzības un līdzšinējo 
saimniecisko darbību un tās ietekmi. Dabas parka “Dvietes paliene” aizsardzības un izmantošanas kārtību 
regulē Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumi Nr.274 "Dabas parka “Dvietes paliene” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.  

Lai nodrošinātu savvaļas sugu un biotopu aizsardzību, atbilstoši to izplatībai dabas parkā ir noteiktas divas 
funkcionālās zonas (skatīt Pielikuma 4.attēlu):  

• dabas lieguma zona – platība 2533,21 ha jeb 51% no dabas parka kopējās platības; 

• dabas parka zona – platība 2456,02 ha jeb 49% no dabas parka kopējās platības. 

Dabas lieguma zona izveidota, lai saglabātu un atjaunotu mitrāju, palieņu pļavu un palieņu mežu biotopus 
un aizsargātu īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugu - griezes (Crex crex), ķikuta (Gallinago media), baltā stārķa 
(Ciconia ciconia), ormanīša (Porzana porzana), melnā zīriņa (Chlidonias niger), mazā ērgļa (Aquila pomarina) 
- dzīvotnes un migrējošo ūdensputnu barošanās vietas, kā arī citu dabas lieguma zonā sastopamo īpaši 
aizsargājamo augu sugu un dzīvnieku sugu populācijas. 

Dabas parka zona izveidota, lai saglabātu raksturīgo ainavu un kultūrvēsturisko vidi, kā arī veicinātu sugu un 
biotopu aizsardzību ārpus dabas lieguma zonas. 

Dabas parka esošais funkcionālais zonējums tika izstrādāts dabas aizsardzības plāna 2006.-2015.gadam 
izstrādes ietvaros. 

1.1.4. Valsts un pašvaldības institūciju funkcijas un atbildība aizsargājamā teritorijā 

Dabas parkam “Dvietes paliene” nav savas administrācijas. Sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka 
“Dvietes paliene” pārvaldi īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās 
pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija. Dabas 
aizsardzības pārvalde veic dabas parka pārvaldi, monitoringu, dabas aizsardzības plāna izstrādes 

https://www.daba.gov.lv/public/lat/par_mums/darbinieki11/#Latgale
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organizēšanu un koordinēšanu, kā arī aizsargājamās teritorijas, sugu un biotopu aizsardzības reglamentējošo 
aktu ievērošanas kontroli. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departaments ir atbildīgs par dabas 
parka teritorijas individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu grozījumu izstrādi.  

Vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas kontroli veic Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā 
vides pārvalde.  

Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvalde uzrauga normatīvo aktu 
ievērošanu lauksaimniecības nozarē un pilda ar lauksaimniecību un lauku atbalsta politikas īstenošanu 
saistītas funkcijas. 

Meža apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvo aktu ievērošanu kontrolē Valsts meža dienesta 
Dienvidlatgales virsmežniecība.  

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir Kultūras ministrijas ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes 
iestāde, kas īsteno valsts politiku un kontroli kultūras pieminekļu aizsardzībā, veic kultūras mantojuma 
apzināšanu, izpēti un pieminekļu uzskaiti. 

Valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu (ūdensnoteku) ekspluatāciju un 
uzturēšanu īsteno Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas 
nodaļa.  

Bez valsts un pašvaldību institūcijām dabas parka teritorijā līdzdarbojas sabiedriskā organizācija “Dvietes 
senlejas pagastu apvienība”, kas uz brīvprātības principiem apvieno Dvietes senlejas un Dvietes upes sateces 
baseina novadu pašvaldības kopīgu mērķu sasniegšanai. “Dvietes senlejas pagastu apvienības” mērķi ir:  

• Dvietes senlejas bioloģiskās daudzveidības un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un 
aizsardzība; 

• sabiedrības informēšana un izglītošana par dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām un veselīgu 
dzīvesveidu; 

• dabas parka ‘’Dvietes paliene’’ dabas aizsardzības plāna pasākumu realizācija; 

• ekotūrisma attīstības veicināšana Dvietes senlejā un tās apkārtnē; 

• tradicionālās Latvijas lauku ainavas aizsardzība un saglabāšana. 

Dabas parka teritoriju apsaimnieko zemes īpašnieki. Atbilstoši likumam “Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām” zemes īpašnieka un lietotāja pienākums ir: 

• nodrošināt aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošanu un veikt 
attiecīgajās teritorijās aizsardzības un kopšanas pasākumus; 

• ziņot aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijai vai pašvaldībai par esošajām vai iespējamām 
izmaiņām dabas veidojumos, kā arī aizsardzības un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem. 

1.1.5. Aizsardzības un apsaimniekošanas īsa vēsture 

Dvietes paliene jau 1990.gadu sākumā atzīta par dabas daudzveidības saglabāšanai svarīgu teritoriju (Anon. 
1992) un vēlāk iekļauta CORINE Biotopes projekta vietu sarakstā “Dviete” (platība 1746 ha; Opermanis u.c. 
1997). Turpmāk tikusi labi apzināta un dokumentēta palienes nozīme putniem - teritorija iekļauta trīs secīgos 
starptautiski nozīmīgu vietu sarakstos (Heath & Evans 2000, Račinskis & Stīpniece 2000, Račinskis 2004).  

Vienīgie teritorijas aizsardzības pasākumi pirms dabas parka dibināšanas ir bijuši Pilskalnes pagasta padomes 
(tagadējā Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta pārvalde) 2001.gada lēmums par vietējas nozīmes īpaši 
aizsargājamas dabas teritorijas izveidošanu Skuķu un Dvietes ezeros un Bebrenes pagasta padomes (tagadējā 
Ilūkstes novada Bebrenes pagasta pārvalde)  2002.gada lēmums par Dvietes senlejas aizsardzību Bebrenes 
pagasta teritorijā. 
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Dvietes palienes līdzšinējā apsaimniekošana ir saistīta ar pļavu izmantošanu lauksaimniecībā, kā arī upju un 
ezeru meliorāciju. Biežo Daugavas palu dēļ līdz pat 20.gadsimta vidum Dvietes paliene tika izmantota 
galvenokārt siena pļaušanai un mājlopu ganīšanai. Pēc II Pasaules kara vietējo iedzīvotāju represiju un 
masveida kolektivizācijas rezultātā daudzas viensētas Dvietes senlejas krastos tika pamestas, daļa palienes 
vairs netika pļautas un pamazām aizauga ar krūmiem, kas sāka veidot lielus vienlaidu krūmājus uz R no Skuķu 
ezera u.c. vietās. Citur pļavas tika uzartas un turpmāk izmantotas kultūraugu audzēšanai. Samazinoties 
lauksaimnieciskajai ražošanai, 20.gadsimta beigās zemnieku saimniecībās ievērojami saruka mājlopu skaits. 
Līdz ar to ievērojama daļa Dvietes palienes tajā laikā vairs netika apsaimniekota. 

Lai samazinātu palu perioda ilgumu un lauksaimniecības zemju applūšanu, 20.gadsimtā vairākkārt tika veikta 
Dvietes palienes meliorācija. Rezultātā Dvietes upes gultne ir iztaisnota un padziļināta, kā arī pēc 1930.gados 
veiktajiem ezeru nolaišanas darbiem (Kavacs 1995) ievērojami pazemināts Skuķu un Dvietes ezeru mazūdens 
perioda līmenis. Tas savukārt ir izraisījis abu ezeru strauju aizaugšanu ar krūmiem un niedrēm. 1980.gados 
institūtā “Meliorprojekts” tika izstrādāts jauns Dvietes palienes meliorācijas projekts pavasara palu 
sekmīgākai novadīšanai (Beikerts 1989), bet līdz šim palicis neīstenots. 

2003.gadā tika nodibināta biedrība “Dvietes senlejas pagastu apvienība” - sabiedriska bezpeļņas organizācija, 
kas uz brīvprātības principiem apvieno Dvietes senlejas un Dvietes upes sateces baseina pagastu pašvaldības 
kopīgu mērķu sasniegšanai. Biedrības dibināšanas gadā tika veikta vietējās sabiedrības informēšana par 
nepieciešamību aizsargāt Dvietes palienes dabas vērtības un kultūrvēsturisko mantojumu. Tika īstenota 
zemes īpašnieku un lietotāju aptauja par iespējām veikt krūmu izciršanu Dvietes palienē tuvākajos gados. 
Ņemta aktīva dalība potenciālās Natura 2000 teritorijas “Dvietes paliene” robežu precizēšanā un 
Apsaimniekošanas plāna izstrādāšanā 2003./2008. gadam. Izstrādāts Dvietes senlejas velotūrisma maršruts 
(Gruberts 2005).4 

2003.gadā SIA “Limnoloģijas institūts” izstrādāja apsaimniekošanas plānu potenciālajai Natura 2000 vietai 
“Dvietes paliene” (Škute 2003). Plāns bija paredzēts pieciem gadiem, laika periodam no 2003.gada līdz 
2008.gadam un bija balstīts galvenokārt uz Dvietes palienes sugu un biotopu inventarizācijas datiem, kas 
iegūti 2003.gada vasarā, kā arī uz vietējo iedzīvotāju aptauju par palienes apsaimniekošanu. Ar Dabas 
aizsardzības pārvaldes finansiālu atbalstu tika uzsākti pasākumi pļavu biotopu atjaunošanai, nelielās platībās 
izcērtot krūmus.  

2004.gadā līdz ar dabas parka “Dvietes paliene” nodibināšanu tika panākts teritorijas juridiskās aizsardzības 
statuss. Dabas parkā tika veikta krūmu izciršana palieņu pļavās Dvietes pagasta pašvaldības teritorijā saskaņā 
ar apsaimniekošanas plānu, veikta ūdenstūrisma iespēju izpēte Dvietes palienes teritorijā pavasara palu laikā, 
sagatavots un izplatīts informatīvais buklets - Dabas parks “Dvietes paliene” (Gruberts 2005).5  

2005.gadā Latvijas Dabas fonda īstenotā ES LIFE Daba programmas projekta “Palieņu pļavu atjaunošana ES 
sugām un biotopiem” (norises laiks 2004.-2008.g) galvenie mērķi bija atjaunot bioloģiski vissvarīgākās un tajā 
laikā aizaugošās palieņu pļavu teritorijas, kā arī nodrošināt sekojošu ilgstošu palieņu pļavu apsaimniekošanu, 
dodot labumu apdraudētajām sugām (griezei, mazajam ērglim, vidējam ērglim, ķikutam, lapkoku 
praulgrauzim u.c.) un biotopiem (upju palieņu pļavas, parkveida pļavas, sugām bagātās atmatu pļavas u.c.). 
Projekta ietvaros un ar Dabas aizsardzības pārvaldes finansiālu atbalstu Latvijas Ornitoloģijas biedrība 
izstrādāja dabas aizsardzības plānu dabas parkam “Dvietes paliene” laika periodam no 2006.gada līdz 
2015.gadam. Dabas parkā izklaidus pa visu teritoriju – vietās, kur zālāji bija salīdzinoši viegli atjaunojami, 
izcērtot krūmus un veicot pirmreizējo pļauju līdz 2008.gadam dabas parkā zemes īpašnieki ar šādiem 
paņēmieniem atjaunoja 495 ha zālāju (Račinskis 2008).6 

No 2006. līdz 2008.gadam Nīderlandes Nacionālās loterijas fonda līdzfinansētā projekta “Dvietes palienes 
dabas parka apsaimniekošana un atjaunošana”, ietvaros sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību un 

 
4 Avots: DVIETES SENLEJAS PAGASTU APVIENĪBA, Informāciju sagatavoja: Dāvis Gruberts, M. Vid. Zin., DSPA Valdes priekšsēdētājs (16.III.2005.), 
http://www.bebrene.lv/lapa/Parvalde/DSPA.htm 
5 Avots: DVIETES SENLEJAS PAGASTU APVIENĪBA, Informāciju sagatavoja: Dāvis Gruberts, M. Vid. Zin., DSPA Valdes priekšsēdētājs (16.III.2005.), 
http://www.bebrene.lv/lapa/Parvalde/DSPA.htm 
6 UPJU PALIEŅU ATJAUNOŠANA UN APSAIMNIEKOŠANA: LIFE+ PROJEKTA DVIETE PIEREDZE. Latvijas dabas fonds, 2015. 
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Dvietes senlejas pagastu apvienību 2006.gadā tika uzsākta mērķtiecīga zālāju noganīšana Dvietes palienes 
zālāju daļā pie Putnu salas ar 18 liellopiem un 22 zirgiem 22 ha lielā platībā (Gruberts, Štrausa 2011). 2007. 
gadā aploks tika paplašināts līdz 98 ha Skuķu ezera virzienā un DR krastā, savukārt 2008.gadā ierīkoja jaunu 
ganību aploku Skuķu ezera ziemeļu krastā (Račinskis 2008). Piemērojot atbilstošu lopu skaitu, tika 
nodrošināta zālāju neaizaugšana, vienlaicīgi saglabātas putnu ligzdošanas vietas un nodrošināti augšanas 
apstākļi palienēs raksturīgajiem augiem. 2008.gadā tika ierīkots dabas parka informācijas centrs un Vides 
klase “Gulbjos” (Bebrenes pagasta Putnu salā). Informācijas centrā tiek sniegta informācija par Dvietes 
senlejas dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām, bioloģiski vērtīgo zālāju un dabas parka apsaimniekošanu, 
kā arī var saņemt konsultācijas par dabisko ganīšanu. Vides klasē pamatskolas vecuma bērni ar skolotājiem 
var pētīt un iepazīt Dvietes palienes dabu un vēsturi. 2008.gadā projekta ietvaros veikta Dvietes upes 
hidroloģiskā priekšizpēte Dvietes upes posma meandru atjaunošanai.7 

2007.gadā Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts veica pētījumu “Daugavpils – Dvietes 
apkārtnes Daugavas palieņu ezeru ūdensaugi”. Pētījums tika veikts Latvijas Zinātnes padomes projekta 
“Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi” ietvaros. Apkopojot ūdensaugu floras un veģetācijas 
pētījumos iegūtos datus par Daugavpils – Dvietes apkārtnes Daugavas palieņu ezeru dabas vērtībām, par 
bioloģiskās daudzveidības ziņā visvērtīgākajiem tika atzīti dabas parkā esošie Skuķu un Dvietes ezeri (putniem 
nozīmīga vieta, bagāta ūdensaugu flora, vairāku retu augu sugu bagātas populācijas). 

2009.gadā izstrādāts “Dvietes palienes dabas parka tūrisma attīstības plāns” (2011 – 2020) Latvijas Lauku 
tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” un Latvijas Dabas fonda īstenotā Eiropas Ekonomiskās zonas un 
Norvēģijas finanšu instrumenta finansētā projekta “Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana un 
apsaimniekošana Natura 2000 teritorijās – populāros un potenciālos tūrisma galamērķos” ietvaros. Plāna 
izstrādē piedalījās Latvijas Dabas fonds, asociācija “Lauku ceļotājs” un Bebrenes pagasta pārvaldes speciālisti. 
Tūrisma attīstības plānā ir ietverts Dvietes palienes un tuvākās apkārtnes tūrisma nozares raksturojums, 
tūrisma attīstības stratēģija un rīcības plāns, mārketinga un monitoringa vadlīnijas. 

2009.gadā Skuķu ezera DR krastā tika uzcelts putnu vērošanas tornis un informācijas stends (torņa celšanu 
finansēja Nīderlandes Karaliskās putnu aizsardzības biedrība). Putnu vērošanas tornis sniedz iespēju vērot ne 
tikai putnus, bet arī Dvietes palienes un Skuķu ezera pārmaiņas gada griezumā. 

Laika periodā no 2010.gada 1.oktobra līdz 2015.gada 30.septembrim tika īstenots LIFE+ projekts “Griezes 
biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā “Dvietes paliene” (LIFE09 NAT/LV/000237), lai atjaunotu griezes 
ligzdošanas biotopus aizaugušajā Dvietes palienes vidusdaļā 1,8 km garā posmā.  

Projekta mērķi bija:  

• uzlabot griezes Crex crex aizsardzības stāvokli Latvijā; 

• atjaunot griezes Crex crex ligzdošanas biotopus degradētā un pamestā Dvietes upes palienes posmā; 

• demonstrēt un veicināt kompleksu griezes Crex crex biotopu atjaunošanas metožu pielietošanu 
degradētās palieņu pļavās; 

• celt zināšanu līmeni un veicināt zemes īpašnieku un vietējās pašvaldības iesaistīšanos ES nozīmes 
aizsargājamām sugām, it īpaši griezei, labvēlīgā Dvietes palienes Natura 2000 teritorijas 
apsaimniekošanā. 

Projekta ietvaros 2011.gadā dabas parkā 26 ha platībā tika palielināta agrāko ganību teritorija Dvietes upes 
labajā krastā. Vēl viena jauna ganību teritorija tika izveidota līdz 2012.gada augustam 85 ha platībā Dvietes 
upes kreisajā krastā pie Zariņu salas un neliels paplašinājums (2 ha) iepriekšējā gadā ierīkotajai ganību 
teritorijai Dvietes labajā krastā pie Putnu salas. Dvietes upes kreisā krasta ganībās tika izlaisti 39 “Konik” zirgi, 
bet Dvietes labā krasta ganību aplokā 31 dažādu izturīgu šķirņu liellops. Pie dabas parka “Dvietes paliene”  
informācijas centra - Putnu salas “Gulbjiem” tika atklāta skatu platforma, lai no augstāka skatu punkta varētu 
redzēt projekta ietvaros atjaunoto dabiski līkumojošo Dvietes upes gultni un atjaunotās atklātās zālāju 
platības. 

 
7 UPJU PALIEŅU ATJAUNOŠANA UN APSAIMNIEKOŠANA: LIFE+ PROJEKTA DVIETE PIEREDZE. Latvijas dabas fonds, 2015. 
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Īstenojot projekta aktivitātes dabas parkā ierīkotās ganības aptvēra 113 ha, kurus norobežoja 1,3 km žogs. 
Ganībās bija iekļautas gandrīz visas projektā atjaunotās zālāju platības un ar iepriekš ierīkotajām ganībām 
aploki veidoja aptuveni 350 ha lielu pastāvīgas noganīšanas teritoriju. 2014.gadā noganīšanas intensitātes 
regulēšanai Dvietes upes labā krasta ganībās tika uzbūvēts iekšējs sezonāli atverams nožogojumu 0,4 km 
garumā.  

Projekta ietvaros tika veikta arī Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanas darbi (posmā ap 1,8 km garumā) 
atbilstoši tehniskā projekta gala versijai, un Dvietes ūdeņi pēc aptuveni 80 gadu pārtraukuma atgriezās savā 
dabiskajā gultnē. Upes dabiskās gultnes atjaunošanas posmā tika nojaukti bebru aizsprosti, dabisko upes 
līkumu pārrakšana divos vecgultnes posmos taisnotās Dvietes upes labajā krastā pie Putnu salas (ap 900 m 
garumā), pārrakta vecā upe līdz ietekai Skuķu ezerā Dvietes upes kanāla kreisajā krastā pie Zariņu salas 
(apmēram 800 m). Uz taisnotās upes gultnes trīs vietās tika uzbūvēti dambji, lai novirzītu straumi atjaunotajā 
vēsturiskajā Dvietes gultnē. Vēl tika izveidotas divas šķērsojuma vietas – brasls atjaunotajā gultnē un vecās 
gultnes posma aizbērums, lai nodrošinātu pieeju lauksaimniecības tehnikai. 

Dabas parkā tika veikts pētījums “Griezes Crex crex un citu lauksaimniecības zemēs sastopamo naktsputnu 
skaita pārmaiņas Dvietes palienes dabas parkā no 2006. līdz 2016.gadam”, lai novērtētu īstenotā projekta 
pasākumu ietekmi uz griezes un citu putnu populācijām. No 2006. līdz 2015.gadam Dvietes palienes dabas 
parkā naktsputnu uzskaišu maršrutos kopumā reģistrētas 25 putnu sugas. Pētījuma datu apjoms nav bijis 
pietiekams, lai objektīvi izvērtētu griezes Crex crex dzīvotnes izvēli attiecībā uz krūmu ciršanu vai visu 
apsaimniekošanas pasākumu kombināciju, tomēr salīdzinot ikgadējo dzīvotnes izvēli,  griezes dod priekšroku 
teritorijām, kurās ir izcirsti krūmi (Andris Avotiņš jun., D.Drazdovskis, M.Zilgalvis, M.Rozenfelde, 
J.Reihmanis)8. 

No 2011. līdz 2012.gadam biedrība “Dvietes senlejas pagastu apvienība” īstenoja ES ELFLA projektu “Putnu 
vērošanas kvalitātes uzlabošana Dvietes palienē”. 2012.gadā biedrība ar VAS ‘’Hipotēku un zemes banka’’ 
Klientu klubs “Mēs paši” finansiālu atbalstu, īstenoja projektu “Putnu vērošanas torņa saglabāšana dabas 
parkā “Dvietes paliene” veicot putnu vērošanas torņa Skuķu ezera krastā koka konstrukciju apstrādi ar 
dabisku lineļļas – darvas krāsu. Krāsošanas darbus veica brīvprātīgie dabas parka atbalstītāji.  

2013.gadā ES KF projekta “Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 
2000 teritorijās. II kārta” ietvaros dabas parkā tika izbūvēts Skuķu ezera ziemeļu tornis.  Biedrība “Dvietes 
senlejas pagastu apvienība” 2013.gadā īstenoja ES ELFLA projektu “Klēts atjaunošana seno tradīciju 
saglabāšanai un laivu uzglabāšanai”, atjaunojot klēti “Gulbju” sētā - pie Dvietes palienes dabas parka 
informācijas centra, kuru izmanto gan seno klēts tradīciju saglabāšanai un popularizēšanai, gan laivu 
uzglabāšanai, kas tiek izmantotas palu tūrismam. 

2014.gadā biedrība “Dvietes senlejas pagastu apvienība” īstenoja ES EZF projektu “Ūdenstūrisms Dvietes 
palienē mazūdens laikā”, kura ietvaros tika iegādātas sešas kanoe laivas ar aprīkojumu un 3 ratiņi laivu 
nogādāšanai pie ūdens. No 2014.gada līdz 2015.gadam biedrība īstenoja ES EZF projektu “Dvietes palienes 
ūdeņu ekosistēmas ekspozīciju un semināru telpas “Dvietes palienes ūdenspasaule” izveide”.  

2015.gadā dabas parkā ES KF projekta “Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras 
izveide Natura 2000 teritorijās. II kārta” ietvaros tika uzbūvēta autostāvvieta 2 km attālumā no putnu 
vērošanas ziemeļu torņa pie Skuķu ezera. Autostāvvietā ierīkota atpūtas vieta ar galdu un soliem, velostatīvs 
un tualete. No dabas parka ziemeļu daļas, kas atrodas Jēkabpils novada Rubeņu pagastā līdz Ilūkstes novadā 
Bebrenes pagastā esošajam informatīvajam centram “Gulbji” marķēts velomaršruts apmēram 10 km garumā 
un uzstādīti 3 informatīvie stendi par dabas parka vērtībām. Ārpus teritorijas pie Ilūkstes uzstādīts viens 
informatīvs stends.9  

 
8 Pētījuma atskaite “Griezes Crex crex un citu lauksaimniecības zemēs sastopamo naktsputnu skaita pārmaiņas Dvietes palienes dabas parkā no 
2006. līdz 2016. gadam.” Andris Avotiņš jun., D. Drazdovskis, M. Zilgalvis, M. Rozenfelde, J. Reihmanis. 
9 Dabas aizsardzības pārvalde, Pabeigta jaunas dabas tūrisma infrastruktūras izveidošana vairākās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latgalē, 
www.dap.gov.lv 



DABAS PARKA “DVIETES PALIENE” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNS 

14 

 

2016.gadā tika īstenots LDF un Ilūkstes novada pašvaldības realizēts LVAF finansēts projekts “Dvietes palienes 
dabas parks: sasniegtā izvērtējums un turpmāko pasākumu plānošana”.  

2018.gadā LEADER projekta “Inventāra iegāde Dvietes palienes dabas parka Vides klases nodarbībām” 
ietvaros biedrība “Dvietes senlejas pagastu apvienība” iegādājās kvalitatīvu inventāru putnu un dzīvnieku 
novērošanai (binoklis, kamera, nojumes komplekts), līdz ar to  radot  jaunas aktivitātes dabas parka Vides 
klases nodarbībās. 

1.1.6. Pašvaldību teritoriju plānojumos noteiktā dabas parka teritorijas izmantošana 

Ilūkstes novads 

Ilūkstes novada teritorijas plānojums 2019. - 2030.gadam ir Ilūkstes novada pašvaldības teritorijas attīstības 
plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais 
zonējums, publiskā infrastruktūra, apgrūtinātās teritorijas un objekti, teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. Ilūkstes novada teritorijas plānojums apstiprināts 
2018.gada 20.decembrī un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13/2018 “Ilūkstes novada teritorijas 
plānojuma 2019.-2030.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

Ilūkstes novada administratīvā teritorijā dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā atrodas daļa no Dvietes 
ciema teritorijas (dabas parka zonā), pārējā dabas parka teritorija atrodas Ilūkstes novada lauku teritorijā.  

Saskaņā ar Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2019.-2030.gadam 2.1.redakciju dabas parka teritorijā 
noteikts šāds funkcionālais zonējums: 

Novada lauku teritorijā noteiktais 
funkcionālais zonējums un teritorijas ar 

īpašiem noteikumiem 

Dvietes ciema teritorijā, kas atrodas dabas parka teritorijā 
noteiktais funkcionālais zonējums 

Lauksaimniecības teritorija (L) Lauksaimniecības teritorija (L1) – neapbūvēta līdz šim 
lauksaimniecībā izmantojama zeme ciema robežās 

Mežu teritorija (M) Ūdeņu teritorija (Ū) – esošs ūdensobjekts parka teritorijā 

Ūdeņu teritorija (Ū) Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) – esošas savrupmāju 
apbūves teritorijas 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA1) – 
kapsētu teritorija 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA) – esoša parka teritorija 

Degradēta teritorija (TIN8) – bijusī ūdens 
pārsūknēšanas stacija, kas atrodas avārijas 
stāvoklī, paredzēta nojaukt 

Publiskās apbūves teritorija (P) – esoša publiskās apbūves 
teritorija 

Ainaviski vērtīga teritorija (TIN5) – 
kultūrvēsturiskas ainavas ar ainavisku skatu 
perspektīvu 

Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) – esoša rūpnieciskās 
apbūves teritorija 

Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija 
(TIN6) - lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes ar vērtību 35 balles un augstāk, kur 
vienlaidus lauksaimniecības zemju platība ir 
10 ha un lielāka 

 

Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas 
teritorija (TIN4) 

 

Teritorijas plānojuma Grafiskā daļā attēlota dabas parka “Dvietes paliene” teritorijas robeža un dabas parka 
funkcionālo zonu robežas, kā arī aizsargājamie dabas pieminekļi - dižkoki. Teritorijas plānojuma Grafiskā daļa 
papildināta ar tematiskiem attēliem, t.sk. 3.attēls Aizsargājamās dabas teritorijas un objekti. 

Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos izstrādāta 7.1.nodaļa Prasības īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju un objektu izmantošanai.   
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Teritorijas plānojumā 2019.-2030.gadam grozīta Ilūkstes pilsētas robeža, to samazinot ZA un A pusē. Šajā 
pilsētas teritorijas daļā ir plānota dabas parka teritorijas paplašināšana. Lai arī teritorijas plānojumā pilsētas 
robeža ir samazināta, tomēr priekšlikums par dabas parka teritorijas paplašināšanu skars Ilūkstes pilsētas 
nelielu daļu, kurā ir apzināti potenciāli bioloģiski vērtīgie zālāji.  

Teritorijas plānojumā 2019. - 2030.gadam grozīta Dvietes ciema robeža, precizējot robežu pa zemes vienību 
kadastra robežu. Dvietes ciema robežu maiņa nedaudz skar arī dabas parka “Dvietes paliene” dabas parka 
zonu, kur ciema robeža nedaudz tiek paplašināta.  

Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes, kā 
resursa, racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visa veida lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem 
pakalpojumiem. 

Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un 
mežu galveno funkciju – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai. 

Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu 
ūdeņu resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai. Pie Ūdeņu 
teritorijas citiem noteikumiem noteikts, ka: 

• aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus 
Ilūkstes novada teritorijā uz šādām upēm - Lauce, Iecava, Viesīte, Dviete, Akmeņupe un Rupsīte jeb 
Pastaune; 

• motorizēto ūdens transportlīdzekļu izmantošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) atļauta, 
ja tā nav pretrunā ar ĪADT normatīvajos aktos noteikto. Papildus rekomendējams ievērot ĪADT dabas 
aizsardzības plānos noteiktos ierobežojumus attiecībā uz ūdens transportlīdzekļu izmantošanu. 

Lauksaimniecības teritorija (L1) ir funkcionālā zona, ko noteikta ciemos, t.sk. Dvietes ciemā, lai nodrošinātu 
lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai 
darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem, bet perspektīvā iespējama teritorijas kā apbūves zemes 
izmantošana, kuru galvenā izmantošana ir dzīvojamā apbūve. 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, 
tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas 
teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.  

Dabas un apstādījumu teritorija (DA1) ir funkcionālā zona, kur galvenā izmantošana ir saistīta ar apbedījumu 
veikšanu un ar to saistītu būvju izvietošanu. 

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju 
savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir 
savrupmāju un vasarnīcu apbūve. 

Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu 
darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta 
infrastruktūru, kur nekāda veida piesārņojums neizplatās ārpus uzņēmumu robežām. 

Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan 
nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru. 

Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija (TIN4) – pašvaldības nozīmes aizsargājamās 
kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas un objekti. 

Ainaviski vērtīga teritorija (TIN5) – kultūrvēsturiskas ainavas ar ainavisku skatu perspektīvu teritorijas 
plānojumā iekļautas, lai nodrošinātu Ilūkstes novadam nozīmīgo ainaviski vērtīgo teritoriju pārvaldību, kura 
ietver kultūrvēsturisko, ekoloģisko un vizuālo mozaīkveida ainavu vērtību aizsardzību, uzturēšanu un 
attīstību.  
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Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija (TIN6) – lauksaimniecībā izmantojamās zemes ar vērtību 35 
balles un augstāk, kur vienlaidus lauksaimniecības zemju platība ir 10 ha un lielāka. Šīs teritorijas noteiktas ar 
mērķi nodrošināt novadam nozīmīgo vērtīgo vienlaidus lauksaimniecības zemju nogabalu saglabāšanu un 
lauksaimniecisku izmantošanu. Nav atļauta šo teritoriju apmežošana. 

Degradēta teritorija (TIN8) – teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikts, ka pirms jaunas 
teritorijas izmantošanas un apbūves normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veicama teritorijas rekultivācija. 

Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam ir tiesiskais pamats (saistošie noteikumi) novada 
teritorijas izmantošanai turpmākajiem 12 gadiem un nosaka teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu un 
izmantošanas nosacījumus. Jēkabpils novada teritorijas plānojums apstiprināts 2013.gada 22.augustā un 
izdoti pašvaldības saistošie noteikumi Nr.9/2013 “Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”. 

Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadam Grafiskā daļā attēlota dabas parka “Dvietes 
paliene” robeža, nav attēlotas dabas parka funkcionālās zonas robežas. Teritorijas plānojuma Paskaidrojuma 
raksts papildināts ar tematisko attēlu “Dabas vērtības”. 

Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos izstrādāta 4.24.nodaļa Prasības īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās: 

• īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir atļauta teritorijas izmantošana, kas ir saistīta ar šo teritoriju 
dabas aizsardzības, tūrisma un sabiedrības informēšanas pasākumu realizāciju; tās apsaimnieko 
atbilstoši dabas un vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām; 

• dabas pieminekļu - aizsargājamo koku (dižkoku) teritorijas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir 
noteiktas ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 m platā joslā no tās (mērot no 
aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas). Dižakmeņu teritorijas – 10 m platā joslā ap 
dižakmeni. 

Jēkabpils novada administratīvā teritorijā visa dabas parka “Dvietes paliene” teritorija atrodas lauku 
teritorijā, kur noteikts šāds funkcionālais zonējums: Lauku zemes (L), t.sk. Meliorēta lauku zeme, Mežu 
teritorija (M), Ūdeņu teritorija (Ū) un kapsētām noteikts funkcionālais zonējums Dabas un apstādījumu 
teritorija Kapsētu teritorija (D3). Dvietes upei noteikta un attēlota applūstošā teritorija. 

Lauku zemes ir iedalītas divās funkcionālajās zonās: Lauku zemes L1 un meliorētās lauku zemes L2, kur 
noteiktas papildus prasības teritorijas izmantošanai un zemes vienību dalīšanai. Galvenā izmantošana 
teritorijās L1 un L2 – lauksaimniecība un zivsaimniecība, viensētu apbūve. 

Mežu teritoriju (M) galvenā izmantošana - mežsaimniecība un ar to saistītās infrastruktūras ierīkošana un 
būvniecība. 

Ūdeņu teritorijas (Ū) ir noteiktas, lai nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdeņu resursu izmantošanu 
saimnieciskai darbībai, ūdenstransportam, rekreācijai un dabas aizsardzībai. Ūdeņu teritorijās ietverti 
virszemes ūdensobjekti - upes, ezeri un mākslīgi veidotās ūdenskrātuves. Ūdeņu teritorijas izmanto ūdens 
uzkrāšanai, ūdens novadīšanai, zivsaimniecībai, zvejniecībai, ūdenstransportam, atpūtai, sportam, tūrismam, 
rekreācijai un ar tiem saistīto objektu izbūvei. 

Kapsētu teritorijas (D3) atļautā izmantošana - apbedījumu ierīkošana, atbilstošu ceremoniālu ēku būvniecība 
un nepieciešamā teritorijas labiekārtojuma ierīkošana. 

Ilūkstes novada un Jēkabpils novada teritorijas plānojumos noteiktais funkcionālais zonējums un teritorijas 
ar īpašiem noteikumiem attēlots Pielikuma 5.attēlā. 
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1.1.7. Kultūrvēsturiskais raksturojums 

Bez aizsargājamām dabas vērtībām dabas parka teritorijā atrodas arī kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības. 
Teritorijā ir apzināti gan valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, gan pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski 
objekti, kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība.  

Saskaņā ar Kultūras ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr.128 “Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstu” dabas parka teritorijā atrodas seši valsts aizsargājamie arheoloģijas pieminekļi  – Slobodas apmetne 
(aizs. Nr.9021), Grīvas ezera apmetne (aizs. Nr.9020), Varoņu senkapi (aizs. Nr.694), Grantiņu senkapi II (aizs. 
Nr.9023), Grantiņu senkapi (aizs. Nr.688) un Zamečkas pilskalns (Ozolkalns) (aizs. Nr.687) (skatīt Pielikuma 
6.attēlu). 

Dvietes senleja un paliene ir viena no senākajām apdzīvotajām vietām Latvijā. Pirmie iedzīvotāji šeit ir 
ienākuši jau leduslaikmeta beigu posmā, vēlajā paleolītā pirms aptuveni 11 tūkstošiem gadu. Tās ir bijušas 
zvejnieku - mednieku ciltis, kuru apmetnes atradās galvenokārt upju un ezeru krastos. Kā liecina arheoloģiskie 
pētījumi, Dvietes senleja bijusi intensīvāk apdzīvota, sākot ar neolītu (vēlo akmens laikmetu), par ko liecina 
daudzās tā laika apmetnes un senlietu savrupatradumi Dvietes senlejā (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 
Arheoloģijas nodaļas fondi). Vidējā neolītā Dvietes senlejai bija raksturīga, t.s., ķemmes - bedrīšu keramikas 
kultūra, kuras nesēji bija somugru zvejnieku - mednieku ciltis. 

Neolīta beigās, tāpat kā citur Latvijā, arī Dvietes senlejā parādījās pirmās baltu ciltis, kurām bija raksturīga, 
t.s., auklas keramika un kuras jau nodarbojās ar zemkopību. Vēlāk bronzas laikmetā to nomainīja švīkātās 
keramikas kultūra, kas šajā Latvijas daļā pastāvēja arī agrajā dzelzs laikmetā. Šīs kultūras laikā tika celti un 
apdzīvoti daudzi pilskalni, kuri atrodas Augšzemes augstienes nogāzēs, galvenokārt Ilūkstes novada Pilskalnes 
pagastā. Dvietes senlejā ir zināmi tikai daži senlietu atradumi, kas attiecas uz šo laiku. 

Kopš vidējā dzelzs laikmeta šīs teritorijas pamatiedzīvotāji ir bijuši sēļi – viena no četrām baltu ciltīm, no 
kurām vēlāk veidojās latviešu tauta. Par to liecina gan 13. gadsimta dokumenti, gan sēlisko izlokšņu izplatība 
Augšzemes austrumdaļā, gan mūsdienu antropoloģiskie un etnogrāfiskie pētījumi (Stradiņš, 1996). 13. 
gadsimta otrajā pusē šī teritorija ir iekļauta Livonijas ordeņvalsts sastāvā. Pēc Livonijas kara 16. gadsimta vidū 
tā tika iekļauta Kurzemes un Zemgales hercogistē, bet kopš 18.gadsimta vidus – Kurzemes guberņā. Pēc I 
Pasaules kara šī teritorija ietilpa Ilūkstes apriņķī (Latvijas vēstures atlants, 1998). 

Nozīmīgs atklājums ir, ka Dvietes senlejas arheoloģisko pieminekļu izvietojums ir cieši saistīts ar senlejas 
dabas apstākļiem. Senlejas zemākajā, applūstošajā daļā – Dvietes palienē ir izvietotas visas šeit atklātās 
akmens laikmeta apmetnes. Savukārt augstāk – Dvietes senlejas krastu pauguros atrodas visas šeit zināmās 
vēlā dzelzs laikmeta un viduslaiku apmetņu vietas, agrā dzelzs laikmeta pilskalni un vēlā dzelzs laikmeta 
senkapi. 

Senākā apdzīvotība Dvietes senlejā attiecas uz vēlo paleolītu (Latvijas senākā vēsture, 2001). Par to liecina 
ziemeļbrieža raga harpūna, kas tika atrasta, t.s., Dvietes apmetnē, kas atrodas Dvietes krastos pie iztekas no 
Dvietes ezera. Šeit atrasto senlietu lielākā daļa attiecas uz mezolītu un neolītu, bet ir atrastas arī bronzas 
laikmeta senlietas un dzelzs laikmeta keramika (Šturms 1938). Dvietes apmetne ir tikusi izpostīta Dvietes upes 
meliorācijas gaitā, kas tika uzsākta 1937.gadā. 

Grīvas ezera apmetne atrodas Skuķu ezera rietumu krastā, pie senās Dvietes upes deltas. Veicot pārbaudes 
izrakumos, zem velēnas tika atklāts neskarts apmetnes kultūrslānis. Kultūrslānī tika atrasti apdeguši dzīvnieku 
kauli, māla trauku lauskas un krama atšķilas, starp tām arī viens krama bultas gals un krama kasīklis. Senlietu 
vidū īpaši izcēlās neliels kaltiņš, kas bija gatavots no melna slānekļa. Apskatot iegūto materiālu, īpaši 
keramikas atradumus, jādomā, ka šī apmetne attiecināma uz vidējo neolītu (Ziediņa un Melne 2002). 

Slobodas apmetne tika atklāta, veicot pārbaudes rakumu Dvietes vecupes kreisajā krastā pie Viesītes ietekas. 
Arī šeit zem velēnas tika atklāts neizpostīts kultūrslānis, kurā tika konstatēts liels daudzums dzīvnieku kaulu, 
māla trauku lausku un krama atšķilu. Starp tām tika atrasts arī viens krama bultas gala fragments, šķēpa gala 
fragments un krama kasīklis. Kā interesantākais atradums te minams neliels dzintara trapecveida piekariņš. 
Noņemot kultūrslāni, zem tā iezīmējās trīs stabu vietas. Iespējams, ka šīs stabu vietas norāda uz kādas celtnes 
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paliekām. Apskatot iegūto materiālu, jādomā, ka šī apmetne attiecināma uz vēlo neolītu (Ziediņa, Melne 
2002). 

Skuķu (Grīvas) ezera un Slobodas apmetņu kultūrslānis ir labi saglabājies, jo tās abas atrodas mitrās un 
regulāri applūstošās palienes pļavās. Acīmredzot, tādēļ šīs vietas ir izmantotas vienīgi siena pļaušanai un 
nekad nav uzartas (Gruberts 2002a). Šīs apmetnes ir cieši saistītas ar Skuķu ezeru, pie kura ir atrastas arī citas 
iespējamās apmetņu vietas.  Vidējā neolīta trauku lauskas un krama rīki ir atrasti Skuķu ezera rietumu 
senkrastā – t.s. Vecainē, kur iespējamās apmetņu vietas ir cietušas gan meliorācijas, gan lauku aršanas 
rezultātā. Akmens laikmeta senlietas ir atrastas arī lēzenā pacēlumā starp Dvietes un Skuķu ezeriem. Arī šeit, 
acīmredzot, ir veikta aršana, tāpēc apmetne nav saglabājusies. 

Iespējams, ka Dvietes senlejā ir atrodamas vēl citas akmens laikmeta apmetnes, kuras ir saglabājušās, 
pateicoties savam novietojumam un tradicionālajai zemes izmantošanai. Lai tās atklātu un saglabātu, ir 
nepieciešams turpināt Dvietes senlejas arheoloģisko izpēti. 

Atšķirībā no akmens laikmeta apmetnēm, vēlajā dzelzs laikmetā un viduslaikos apmetnes tika ierīkotas 
galvenokārt Dvietes senlejas krastu pauguros, kuri palos neapplūst. Par apmetņu pastāvēšanu šajās vietās 
šobrīd liecina galvenokārt gludās bezripas un ripas keramikas trauku lausku savrupatradumi. Līdz šim Dvietes 
senlejā ir atklātas deviņas iespējamas dzelzs laikmeta un viduslaiku apmetnes, kuras atrodas bijušo un esošo 
viensētu teritorijā vai to tiešā tuvumā (Gruberts 2002c). Tas, iespējams, liecina par Dvietes senlejas 
nepārtrauktu apdzīvotību, sākot ar vēlo dzelzs laikmetu. 

Viena no plašākajām dzelzs laikmeta apmetnēm Dvietes senlejā ir Putnu salas apmetne, kas atrodas Dvietes 
senlejas labajā krastā, Bebrenes pagasta Putnu salā. Tai ir konstatēts ap 0,6 m biezs kultūrslānis, kas aizņem 
pāris hektārus lielu platību “Atālu”, “Lukstu” un “Gulbju” nekustamo īpašumu zemē. Putnu salas apmetnes 
apdzīvotība attiecas galvenokārt uz vidējo un vēlo dzelzs laikmetu un viduslaikiem, bet dažas senlietas liecina 
par apmetnes izmantošanu jau vēlajā mezolītā un agrajā dzelzs laikmetā. Šī apmetne nav iekļauta valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. 

Vēlā dzelzs laikmeta un viduslaiku apmetnes ir atrastas arī citos Dvietes senlejas krastu pauguros, piemēram, 
Vēja kalnā, kas arī nav iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraktā, bet ir noteikts kā pašvaldības 
kultūrvēsturisks objekts.  

Arī vēlā dzelzs laikmeta līdzenie kapulauki (Grantiņu senkapi un Grantiņu senkapi II, Varoņu senkapi) ir ierīkoti 
līdzīgos Dvietes senlejas krasta pauguros uz D no Skuķu ezera un ir cietuši aršanas rezultātā. 

Iespējams, ka šie nav vienīgie dzelzs laikmeta arheoloģiskie pieminekļi Dvietes senlejā un tās apkārtnē. Tāpēc 
ir jāturpina arī Dvietes senlejas krastu pauguru apzināšana un izpēte un jāveic pasākumi jau zināmo 
arheoloģijas pieminekļu saglabāšanai un aizsardzībai. Efektīvākais aizsardzības pasākums būtu aršanas, 
meliorācijas, būvniecības u.c. zemes darbu ierobežošana šo arheoloģisko pieminekļu teritorijā10.  

Jaunākā arheoloģiskā izpēte Dvietes palienes teritorijā notika 2014.gada vasarā un rudenī, lai noskaidrotu 
Slobodas apmetnes un Skuķu (Grīvas) ezera apmetnes robežas dabā un novērstu LIFE programmas projektā 
“Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā “Dvietes paliene” ieplānotās krūmāju sakņu un augšņu 
virskārtas frēzēšanas iespējamo negatīvo ietekmi uz apmetņu kultūrslāni. Tās gaitā tika veikta augsnes 
zondēšana abu apmetņu teritorijās un tuvākajā apkārtnē. Pētījuma gaita un rezultāti ir apkopoti Daugavpils 
Universitātes absolventes Kristiānas Siliņas maģistra darbā "Neolīta laikmeta apmetņu kartēšana dabas parkā 
“Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāna kontekstā" (Siliņa 2015, nepubl.). 

Dvietes palienes teritorijā un tai tuvākajā apkārtnē atrodas arī vairāki pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski 
objekti, kas nav iekļauti valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, bet, kuri ir cieši saistīti ar Dvietes 
senlejas vēsturi. Tas ir Dvietes muižas ēku komplekss un parks (19.gs. otrā puse), apmetnes vietas, vairākas 

 
10 Avots: Dabas parka “Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāns laika periodam no 2006.gada līdz 2015.gadam, izstrādātājs Latvijas Ornotoloģijas 
biedrība, 2005. 
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nelielas lauku kapsētas, kā arī I Pasaules kara ierakumu līnijas, kas atrodas abos Dvietes senlejas ūdensobjektu 
krastu pauguros, Sēlijas lauku ainavai raksturīgās apbūves viensētas, u.c. objekti (skatīt Pielikuma 6.attēlu). 

1.2. NORMATĪVO AKTU NORMAS, KAS TIEŠI ATTIECAS UZ AIZSARGĀJAMO TERITORIJU, TAI SKAITĀ 
PAŠVALDĪBU SAISTOŠIE NOTEIKUMI, KURI ATTIECAS UZ AIZSARGĀJAMO TERITORIJU 

Dabas parka teritorijai saistoši ir Latvijas Republikas normatīvie akti, pašvaldību saistošie noteikumi, kas 
nosaka īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un tajā ietverto īpaši aizsargājamo biotopu un sugu aizsardzību un 
izmantošanu, kā arī normatīvie akti, kas regulē parka teritorijā veiktās saimnieciskās darbības un tajā ietverto 
īpašumu izmantošanu.  

Nozīmīgas ir arī valsts mēroga stratēģijas un programmas, kas nosaka teritorijas izmantošanas prioritātes. 
Bez tam dabas parka teritorijai saistoši ir arī Eiropas Savienības direktīvu un Latvijas ratificēto konvenciju un 
direktīvu nosacījumi un prasības. 

Starptautiskie normatīvie akti 

Konvencija “Par bioloģisko daudzveidību”, kurai Latvija pievienojās ar likumu “Par 1992.gada 5.jūnija 
Riodežaneiro konvenciju par bioloģisko daudzveidību”.  

Šīs konvencijas mērķis ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, bioloģiskās daudzveidības elementu 
ilgtspējīga izmantošana un ģenētisko resursu izmantošanas ieguvumu godīga un vienlīdzīga sadale. 

Bernes konvencija “Par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību”, kas Latvijā apstiprināta ar 
likumu “Par 1979.gada Bernes konvenciju par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu saglabāšanu”.  

Šīs konvencijas mērķis ir aizsargāt savvaļas floru un faunu un to dabiskās dzīvotnes, īpaši tās sugas un 
dzīvotnes, kuru aizsardzībai nepieciešama vairāku valstu sadarbība, kā arī veicināt šādu sadarbību. Īpaša 
uzmanība pievērsta apdraudētajām un izzūdošajām sugām, tai skaitā apdraudētajām un izzūdošajām 
migrējošajām sugām. 

Bonnas konvencija, kas Latvijā pieņemta ar likumu “Par 1979.gada Bonnas konvenciju par migrējošo savvaļas 
dzīvnieku sugu aizsardzību”.  

Konvencija nosaka apdraudētās migrējošās sugas, migrējošās sugas, kuram ir nelabvēlīgs aizsardzības statuss, 
kā arī principus, kas jāņem vērā, īstenojot minēto sugu aizsardzības pasākumus. 

Eiropas ainavu konvencija, kas Latvijā pieņemta ar likumu “Par Eiropas ainavu konvenciju”, kur dalībvalstis 
apstiprina, ka Eiropas ainavu kvalitāte un daudzveidība ir kopīgs resurss, un, ka ir jāsadarbojas, lai tās 
aizsargātu un pārvaldītu, kā arī veiktu plānošanu, vēloties radīt jaunu instrumentu, kas īpaši domāts Eiropas 
visu ainavu aizsardzībai, pārvaldībai un plānošanai. 

Ramsāres konvencija, kas Latvijā pieņemta ar likumu “Par 1971.gada 2.februāra Konvenciju par starptautiskas 
nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi”. 

Konvencijas mērķis ir nodrošināt visu veidu mitrāju aizsardzību un saprātīgu izmantošanu, atzīstot, ka mitrāji 
kā ekosistēmas ir ļoti nozīmīgi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, kā arī cilvēku labklājības 
nodrošināšanā.  

Orhūsas konvencija, kas Latvijā pieņemta ar likumu “Par 1998.gada 25.jūnija Orhūsas konvenciju par pieeju 
informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides 
jautājumiem”.  

Konvencijas mērķis ir nodrošināt sabiedrības informēšanu, piekļūšanu informācijai, piedalīties lēmumu 
pieņemšanā un griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem. 

Eiropas Padomes Direktīva “Par savvaļas putnu aizsardzību” 2009/147/EK pieņemta, lai saglabātu migrējošo 
sugu populācijas tādā līmenī, kas atbilst īpašajām ekoloģiskajām, zinātniskajām un kultūras prasībām, tai pašā 
laikā ņemot vērā ekonomiskās un rekreācijas vajadzības, vai lai regulētu šo sugu populāciju lielumu atbilstībā 
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šim līmenim. Daudzas savvaļas putnu sugas, kuras dabiski sastopamas Eiropas teritorijā, skaitliski samazinās, 
dažos gadījumos tas notiek ļoti strauji, un tas rada nopietnus draudus vides aizsardzībai, īpaši tādēļ, ka tiek 
apdraudēts bioloģiskais līdzsvars. 

Eiropas Padomes Direktīvas “Par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību” 92/43/EEK. 
Direktīvas mērķis ir veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos, veicot dabisko biotopu un faunas un 
floras aizsardzību. Tā nosaka, ka programmas Natura 2000 ietvaros jāizveido Vienotais Eiropas ekoloģiskais 
tīkls, kurš aptver īpaši aizsargājamās teritorijas. Šim tīklam jānodrošina, dabisko biotopu tipu un attiecīgo 
sugu biotopu saglabāšanu, vai kur tas nepieciešams, labvēlīgā aizsardzības statusā atjaunošanu to dabiskās 
izplatības areāla robežās. 

Eiropas Parlamenta un Padomes Ūdeņu Struktūrdirektīvas 2000/60/EK mērķis ir aizsargāt un uzlabot 
virszemes un pazemes ūdeņu ekosistēmu stāvokli, kā arī veicināt ilgtspējīgu ūdeņu lietošanu, ieviešot 
integrētu upju baseinu apsaimniekošanas procesu. 

Nacionālie normatīvie akti 

Vides politikas pamatnostādnes 2014. ‐ 2020.gadam virsmērķis - nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā 
un sakārtotā vidē, īstenojot uz ilgtspējīgu attīstību veiktas darbības, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko 
daudzveidību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu 
pieņemšanā un informētību par vides stāvokli. 

Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma, paredz dažādus pasākumus, kuri nepieciešami ES direktīvu 
ieviešanai. Programma paredz īpaši aizsargājamo teritoriju pilnveidošanu, aizsargājam augu un dzīvnieku 
sugu dzīvotņu aizsardzības nodrošināšanu, labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanu tām sugām, kuras ir 
apdraudētas. 

Vides aizsardzības likums nosaka resursu ilgtspējīgu izmantošanu, valsts pārvaldes institūciju un pašvaldību 
institūciju kompetenci vides aizsardzībā un dabas resursu izmantošanā, Latvijas Republikas iedzīvotāju 
tiesības uz kvalitatīvu dzīves vidi, Latvijas Republikas iedzīvotāju pienākumus vides aizsardzībā un dabas 
resursu izmantošanā, sabiedrības tiesības saņemt vides informāciju un piedalīties ar vides aizsardzību saistītu 
lēmumu pieņemšanā. Vides aizsardzības likums nosaka valsts kontroli vides jomā, atbildību par nodarīto 
kaitējumu, kas nodarīts īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, aizsargājamām sugām un 
biotopiem, ūdeņiem, augsnei un zemes dzīlēm. Tāpat likums nosaka, ka vides valsts kontroli (tajā skaitā valsts 
nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu, mikroliegumu 
apsaimniekošanu un aizsardzību, kā arī paredzēto darbību veikšanas nosacījumu vai tehnisko noteikumu 
ievērošana atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ietekmes uz vidi novērtējumu) veic Valsts vides 
dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes valsts vides inspektori. 

Likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” definē aizsargājamo teritoriju kategorijas un nosaka 
nepieciešamību tām izstrādāt dabas aizsardzības plānus, individuālos aizsardzības un izmantošanas 
noteikumus.  

Likuma 18.panta 4.apakšpunktā teikts, ka aizsargājamās teritorijas individuālos aizsardzības un izmantošanas 
noteikumus, kā arī valsts un reģionālās attīstības plānošanas dokumentus izstrādā un aizsargājamo teritoriju 
apsaimnieko, ievērojot dabas aizsardzības plānu, kuram ir ieteikuma raksturs.  

Likuma pielikumā uzskaitītas Latvijas Natura 2000 - Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju saraksts.  

Dabas parks “Dvietes paliene” noteikts kā C tipa teritorija. Tas nozīmē, ka tā noteikta īpaši aizsargājamo sugu 
un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai. 

MK 03.06.2008. noteikumi Nr.406 “Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” regulē 
virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas kārtību, apzīmēšanu dabā, vides aizsardzības prasības 
aizsargjoslās. 

Aizsargjoslu likums (05.02.1997.) nosaka aizsargjoslu veidus un funkcijas, izveidošanas, grozīšanas un 
likvidēšanas pamatprincipus, uzturēšanas un stāvokļa kārtības kontroli, kā arī saimnieciskās darbības 
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aprobežojumus aizsargjoslās. Likums cita starpā nosaka arī dažādus aprobežojumus ūdenstilpju un ūdensteču 
aizsargjoslās, kā arī ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslu platumu atkarībā no to izmēriem. 

MK 27.03.2007. noteikumi Nr.213 “Noteikumi par kritērijiem, kurus izmanto, novērtējot īpaši 
aizsargājamām sugām vai īpaši aizsargājamiem biotopiem nodarītā kaitējuma ietekmes būtiskumu” nosaka 
kritērijus, kurus izmanto, novērtējot īpaši aizsargājamām sugām vai īpaši aizsargājamiem biotopiem nodarītā 
kaitējuma ietekmes būtiskumu salīdzinājumā ar pamatstāvokli. 

MK 24.04.2007. noteikumi Nr.281 “Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, 
kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu 
izmaksas” nosaka zaudējumu atlīdzināšanas kārtību, atlīdzības lielumu un sugu sarakstu, par kuru 
iznīcināšanu jāatlīdzina zaudējumi. 

MK 09.03.1999. noteikumi Nr.83 “Noteikumi par dabas parkiem” nosaka dabas parka robežas un teritoriju 
aizsardzības statusu. 

MK 24.11.2007. noteikumi Nr.274 “Dabas parka “Dvietes paliene” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” nosaka dabas parka “Dvietes paliene” aizsardzības un izmantošanas kārtību.  

MK 09.10.2007. noteikumi Nr.686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības 
plāna saturu un izstrādes kārtību” nosaka, kādai informācijai jābūt ietvertai dabas aizsardzības plānā un, 
kāda ir dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtība. 

MK 28.05.2002. noteikumi Nr.199 “Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) 
izveidošanas kritēriji Latvijā” nosaka kritērijus, kas piemērojami Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas 
teritoriju izveidošanai Latvijā. 

MK 18.07.2006. noteikumi Nr.594 “Noteikumi par kritērijiem, pēc kuriem nosakāmi kompensējošie 
pasākumi Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīklam, to piemērošanas kārtību un 
prasībām ilgtermiņa monitoringa plāna izstrādei un ieviešanai” nosaka kompensējošo pasākumu veikšanas 
kārtību, ja paredzētā darbība negatīvi ietekmēs Natura 2000 teritorijā esošas sugas vai biotopus, un šo 
kompensējošo pasākumu rezultātu monitoringa kārtību. 

Sugu un biotopu aizsardzības likums regulē sugu un biotopu aizsardzību, apsaimniekošanu un uzraudzību, 
veicina populāciju un biotopu saglabāšanu, kā arī regulē īpaši aizsargājamo sugu un biotopu noteikšanas 
kārtību. Likums nosaka valsts pārvaldes un institūciju kompetenci un zemes īpašnieku un pastāvīgo lietotāju 
pienākumus un tiesības sugu un biotopu aizsardzībā, kā arī nepieciešamību veikt sugu un biotopu 
monitoringu. 

MK 14.11.2000. noteikumi Nr.396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši 
aizsargājamo sugu sarakstu” uzskaita Latvijā aizsargājamās (1. pielikums) vai ierobežoti izmantojamās (2. 
pielikums) dzīvo organismu sugas. 

MK 21.02.2006. noteikumi Nr.153 “Par Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu 
sarakstu” nosaka Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu. 

MK 15.09.2009. noteikumi Nr.1055 “Noteikumi par to Eiropas Kopienā nozīmīgu dzīvnieku un augu sugu 
sarakstu, kurām nepieciešama aizsardzība, un to dzīvnieku un augu sugu indivīdu sarakstu, kuru ieguvei 
savvaļā var piemērot ierobežotas izmantošanas nosacījumus” nosaka to Eiropas Kopienā nozīmīgu dzīvnieku 
un augu sugu sarakstu, kurām nepieciešama aizsardzība (1.pielikums), un to Eiropas Kopienā nozīmīgu 
dzīvnieku un augu sugu indivīdu sarakstu, kuru ieguvei savvaļā var piemērot ierobežotas izmantošanas 
nosacījumus (2.pielikums). Konkrētie MK noteikumi attiecas uz šo noteikumu 1. un 2. pielikumā iekļautajām 
dzīvnieku un augu sugām, kuras sastopamas dabas lieguma teritorijā. 

MK 20.06.2017. noteikumi Nr.350 “Par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” (nosaka biotopu 
sarakstu, kurā iekļauti Latvijā un Eiropā apdraudēti un reti biotopi, kā arī īpaši aizsargājamo meža, krūmāju 
un purvu biotopus raksturojošās pazīmes. Jānorāda, ka Latvijā īpaši aizsargājamie biotopi atsevišķi nav 
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nodalīti un atzīmēti kartēs, kā tas noteikts MK noteikumu Nr.35011 2.punktā “Biotopus raksturojošās pazīmes 
neattiecas uz tiem īpaši aizsargājamiem biotopiem, kuru aizsardzībai izveidotas vai veidojamas Eiropas 
nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000)”. 

MK 18.12.2012. noteikumi Nr.940 “Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas 
kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” nosaka mikroliegumu izveidošanas 
un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu. Noteikumu 
pielikumos ir pieejami īpaši aizsargājamo zīdītāju, abinieku, rāpuļu, bezmugurkaulnieku, vaskulāro augu, 
sūnu, aļģu, ķērpju un sēņu sugas, kuru aizsardzībai var izveidot mikroliegumus, sugu saraksts, kā arī īpaši 
aizsargājamās putnu sugas, kuru aizsardzībai var izveidot mikroliegumus un tām paredzētās mikroliegumu 
platības. 

Likums “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās” paredz 
nosacījumus, ar kuriem piešķirama kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem valsts un 
pašvaldību izveidotajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos un kuri izriet no aizsargājamo 
teritoriju aizsardzības prasībām, kā arī kompensācijas piešķiršanas kārtību. 

MK 07.04.2015. noteikumi Nr.171 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, 
administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas 
periodā” nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības 
platībatkarīgo atbalstu lauku attīstībai – vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanas pasākumiem. 
Noteikumu 2.6.sadaļā noteikta atbalsta piešķiršanas kārtība aktivitātē “Kompensācijas maksājums par Natura 
2000 meža teritorijām”. 

MK 10.06.2016. noteikumi Nr.353 “Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu 
apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem 
būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai” nosaka 
kārtību, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši 
aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, kā arī 
minimālās nepieciešamo aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai. 

Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” nosaka darbības un objektus, kuriem ir nepieciešams ietekmes 
uz vidi novērtējums un darbības, kurām ir nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums, kā arī 
nosaka plānošanas dokumentus, kuriem nepieciešams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. 41.pants 
paredz, ka kompetentā institūcija var pieņemt lēmumu par ietekmes novērtējumu uz Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju arī darbībām, kuras nav iekļautas likuma 1. un 2.pielikumā.  

MK 19.04.2011. noteikumi Nr.300 “Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)” nosaka, kā novērtējama to paredzēto darbību ietekme uz 
Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), kuru īstenošanai nav jāveic ietekmes uz 
vidi novērtējums. 

MK 23.03.2004. noteikumi Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 
nosaka kārtību, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums, kā arī plānošanas dokumentus, 
kuriem veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums. 

MK 13.01.2015. noteikumi Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē 
paredzēto darbību” nosaka, kā veicams ietekmes uz vidi novērtējums. 

MK 27.01.2015. noteikumi Nr.30 “Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus 
paredzētajai darbībai” nosaka paredzētās darbības, kuru veikšanai ir nepieciešami tehniskie noteikumi. 

Likuma “Par piesārņojumu” mērķis ir novērst vai mazināt piesārņojuma dēļ cilvēku veselībai, videi un 
īpašumam nodarīto kaitējumu, kā arī novērst vai samazināt piesārņojošo darbību radīto kaitējumu, noteikt 
kārtību piesārņoto un potenciāli piesārņoto vielu reģistrācijai un sanācijai, novērst vai samazināt vides 

 
11 Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.350 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” (20.06.2017.), kas nosaka biotopu sarakstu, kurā ir 
iekļauti Latvijā un Eiropā apdraudēti un reti biotopi, kā arī īpaši aizsargājamo meža, krūmāju un purvu biotopus raksturojošās pazīmes 
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trokšņa ietekmi uz cilvēkiem, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un noteikt sabiedrības tiesības 
piedalīties lēmumu pieņemšanā attiecībā uz piesārņojošo darbību atļauju izsniegšanu. 

Meža likums nosaka mērķi regulēt visu Latvijas mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, visiem meža īpašniekiem 
vai tiesiskajiem valdītājiem garantējot vienādas tiesības, īpašumtiesību neaizskaramību un saimnieciskās 
darbības patstāvību un nosakot vienādus pienākumus. 

MK 18.12.2012. noteikumi Nr.935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” nosaka koku ciršanas kārtību mežā, 
kā arī dabas aizsardzības prasības koku ciršanai. 

MK 18.12.2012. noteikumi Nr.936 “Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā” nosaka vispārējās 
dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā, aprobežojumus aizsargjoslās ap purviem, bioloģiski 
nozīmīgu meža struktūras elementu noteikšanas un saglabāšanas nosacījumus, kā arī saimnieciskās darbības 
ierobežojumus dzīvnieku vairošanās sezonas laikā. 

MK 18.12.2012. noteikumi Nr.947 “Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtas situāciju 
izsludināšanu mežā” nosaka meža aizsardzības pasākumus, to izpildes kārtību un termiņus, kārtību, kādā 
izsludināmas ārkārtas situācijas sakarā ar meža ugunsgrēku izplatīšanos, meža kaitēkļu savairošanos un 
slimību izplatīšanos masveidā. Šie noteikumi attiecas arī uz īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, ja 
individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos nav noteikts citādi. 

MK 18.12.2012. noteikumi Nr.889 “Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, 
aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību” nosaka ar atmežošanu izraisīto negatīvo seku kompensācijas 
noteikšanas kritērijus, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. 

Ūdens apsaimniekošanas likums nosaka mērķus, kas ietver tādas virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzības 
sistēmas izveidošanu, kas: veicina ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu, nodrošinot to ilgtermiņa 
aizsardzību un iedzīvotāju pietiekamu apgādi ar labas kvalitātes virszemes un pazemes ūdeni; novērš ūdens 
un no ūdens tieši atkarīgo sauszemes ekosistēmu un mitrāju stāvokļa pasliktināšanos, aizsargā šīs 
ekosistēmas un uzlabo to stāvokli. 

MK 19.10.2004. noteikumi Nr.858 “Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, 
kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību” nosaka virszemes ūdensobjektu tipu 
raksturojumu un virszemes ūdensobjektu klasifikāciju, antropogēnās slodzes noteikšanas kārtību, prioritārās 
vielas un to emisijas ierobežošanas kārtību, kā arī virszemes ūdeņu ekoloģiskās un ķīmiskās kvalitātes 
kritērijus. 

MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 ”Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” nosaka emisijas robežvērtības un 
aizliegumus piesārņojošo vielu emisijai ūdenī. 

MK 12.03.2002. noteikumi Nr.118 ”Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” nosaka kvalitātes 
normatīvus virszemes un pazemes ūdeņiem, kā arī prioritāros zivju ūdeņus, kuros nepieciešams veikt ūdeņu 
aizsardzību vai kvalitātes uzlabošanas pasākumus, lai nodrošinātu zivju populācijām labvēlīgus apstākļus. 

Zvejniecības likums regulē Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu, teritoriālo jūras ūdeņu un ekonomiskās zonas 
ūdeņu zivju resursu iegūšanu, izmantošanu, pētīšanu, saglabāšanu, pavairošanu un uzraudzīšanu. Likums 
nosaka zivju resursu un zvejas pārvaldīšanu, kā arī zvejas tiesības publiskajās upēs. Tāpat likums skaidro tādus 
būtiskus terminus kā tauvas josla, makšķerēšana, vēžošana un zemūdens medības, zivju resursi (tajā skaitā 
vēži un citi ūdens bezmugurkaulnieki, kā arī nēģi), zivis un ūdensaugi. 

MK 22.12.2015. noteikumi Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” nosaka 
kārtību, kādā fiziskās personas Latvijas Republikas ūdeņos var nodarboties ar amatierzveju – makšķerēšanu 
un zemūdens medībām, zivju (vēžu un citu ūdens bezmugurkaulnieku) ieguvi ar šajos noteikumos atļautiem 
makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas rīkiem. 

Lauksaimniecības un lauku attīstības likums nosaka mērķi radīt tiesisku pamatu lauksaimniecības attīstībai 
un noteikt ilglaicīgu lauksaimniecības un lauku attīstības politiku saskaņā ar ES kopējo lauksaimniecības 
politiku un kopējo zivsaimniecības politiku. 
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Tūrisma likums nosaka mērķi radīt tiesisku pamatu tūrisma nozares attīstībai Latvijā, noteikt kārtību, kādā 
valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības un uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) darbojas tūrisma jomā, un 
aizsargāt tūristu intereses; likums definē dabas tūrismu. 

Civillikums – trešā daļa (Lietu tiesības), trešā nodaļa (Īpašums), piektā apakšnodaļa (Īpašuma aprobežojumi), 
III. Īpašuma lietošanas tiesības aprobežojumi. 

1082.pants nosaka: „Īpašuma lietošanas tiesības aprobežojumu noteic vai nu likums, vai tiesas lēmums, vai 
arī privāta griba ar testamentu vai līgumu, un šis aprobežojums var attiekties kā uz dažu lietu tiesību 
piešķiršanu citām personām, tā arī uz to, ka īpašniekam jāatturas no zināmām lietošanas tiesībām, vai arī 
jāpacieš, ka tās izlieto citi.” 

Teritorijas attīstības plānošanas likums nosaka mērķi panākt, ka teritorijas attīstība tiek plānota tā, lai varētu 
paaugstināt dzīves vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un racionāli izmantot teritoriju un citus resursus, kā arī 
mērķtiecīgi un līdzsvaroti attīstīt ekonomiku. 

Likums “Par pašvaldībām” reglamentē Latvijas pašvaldību darbības vispārīgos noteikumus un ekonomisko 
pamatu, pašvaldību kompetenci, domes un tās institūciju, kā arī domes priekšsēdētāja tiesības un 
pienākumus, pašvaldību attiecības ar Ministru kabinetu un ministrijām, kā arī pašvaldību savstarpējo 
attiecību vispārīgos noteikumus. Likuma 14.pantā ir noteikts, ka pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 
pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt 
teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību. Savukārt 
likuma 15.pantā ir noteikts, ka pašvaldības funkcija ir noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību 
atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.  

MK 30.04.2013. noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas izmantošanas un apbūves noteikumi” 
nosaka vispārīgās prasības vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei, 
kā arī teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju. 

MK 14.10.2014. noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” nosaka novada vai republikas pilsētas pašvaldības vietējā līmeņa teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, 
lokālplānojuma un to grozījumu, detālplānojuma un tematiskā plānojuma – saturu un to izstrādes kārtību u.c. 
prasības. 

Zemes pārvaldības likums nosaka ilgtspējīgu zemes izmantošanu un aizsardzību, t.sk. piekļuves 
nodrošināšanu iekšzemes publiskajiem ūdeņiem un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 

Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli” nosaka nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas kārtību, nodokļu 
atvieglojumus. Likuma 1.panta 2.daļa nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek zemi īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās, kurās ar likumu aizliegta saimnieciskā darbība, un šajās teritorijās esošās 
dabas aizsardzībai izmantojamās ēkas un inženierbūves saskaņā ar MK apstiprināto sarakstu. Dabas parks nav 
iekļauts šajā sarakstā, jo tajā saimnieciskās darbība nav pilnībā aizliegta. Visbiežāk šādi nodokļu atvieglojumi 
tiek noteikti dabas teritorijām, kurās ir noteiktas stingrā režīma un regulējamā režīma zonas, kurās 
saimnieciskā darbība ir pilnībā ierobežota. 

Likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” nosaka valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzības 
pasākumu sistēmu, kas nodrošina kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un ietver tā uzskaiti, izpēti, 
praktisko saglabāšanu, kultūras pieminekļu izmantošanu un to popularizēšanu. 

MK 26.08.2003. noteikumi Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu aizsardzību, izmantošanu, 
restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” nosaka valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu un restaurāciju, kā arī kārtību, kādā tiek piešķirts vidi 
degradējoša objekta statuss. 

Ilūkstes novada pašvaldības 20.12.2018. saistošie noteikumi Nr.13/2018 “Ilūkstes novada teritorijas 
plānojuma 2019.-2030.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” nosaka 
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teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, funkcionālo zonējumu, teritorijas ar īpašiem noteikumiem 
un aizsargjoslas Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā. 

Jēkabpils novada pašvaldības 22.08.2013. saistošie noteikumi Nr.9/2013 “Par Jēkabpils novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” nosaka 
Jēkabpils novada administratīvās teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. 

2.daļa. ĪSS TERITORIJAS FIZISKI ĢEOGRĀFISKAIS RAKSTUROJUMS 

2.1. Klimats 

Ilūkstes novada Bebrenes pagasta Putnu salas “Atālos”, Dvietes senlejas labajā krastā aptuveni 100 m v.j.l. 
2005.gadā tika uzstādīta Daugavpils Universitātes pirmā automātiskā meteoroloģiskā novērojumu stacija 
“Putnusala”, kura savu darbību uzsāka 2005.gada 31.martā. Stacija tika novietota 10 m augsta paugura 
virsotnē, daļēji atklātā vietā. Meteostacijas izvēlētā vieta atrodas dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā. 
Stacijas modelis bija Vantage Pro2 Plus. 2015.gada 11.februārī blakus vecajai stacijai tika uzstādīts jauns 
Vantage Pro2 instrumentu komplekts “Putnusala 2”. Līdz 2016.gada 11.februārim paralēli darbojās abas 
stacijas. Vēlāk vecā stacija “Putnusala” tika demontēta un nogādāta Daugavpils Universitātē, kur tā kalpo 
mācību nolūkiem.  

Meteostacijas “Putnusala” apkopotās meteroloģisko novērojumu datu rindas ikdienas, mēneša un gada 
vidējās, minimālās, maksimālās un summārās vērtības tiek apkopotas elektroniskajā datu bāzē un izdotas 
Gadagrāmatas. Meteostacijas “Putnusala” pirmo desmit darbības gadu novērojumu apkopojums sniegts 
2.1.tabulā. 

2.1.tabula. Daugavpils Universitātes meteostacijas “Putnusala” pirmo 10 darbības gadu (2005.-2014.g.) rezultātu 
apkopojums12 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

GADA VIDĒJĀS (SUMMĀRĀS)* VĒRTĪBAS 

Gaisa 
temperatūra, 0C 

 
7,1 7,1 7,7 6,5 5,7 7,1 6,1 6,8 7,2 

Relatīvais 
mitrums, % 

 
77 80 79 80 82 80 81 80 80 

Atmosfēras 
spiediens, mm 
Hg 

 
760 759 759 759 757 759 759 759 760 

Vēja ātrums, m 
s-1 

 
1,3 1,4 1,4 1,0 1,0 1,1 1,1 0,9 0,9 

Dominējošais 
vēja virziens, 
grādi 

 
195 202 202 190 181 213 197 190 174 

Nokrišņi, mm  
423 529 375  576 474 671 432 

495 
 

GADA MINIMĀLĀS UN MAKSIMĀLĀS VĒRTĪBAS 

Max summārā 
Saules radiācija, 
W m-2 

950 874 973 899 961 890 876 921 914 976 

Max UV indekss 7,8 7,4 7,3 6,7 7,1 7,2 7,0 7,7 6,3 5,0 

Max gaisa 
temperatūra, 0C 

29,9 33,7 30,9 29,6 28,1 33,1 30,7 31,8 30,6 32,9 

Max relatīvais 
mitrums, % 

98 99 98 98 98 99 100 99 99 98 

 
12 Avots: LU 74.zinātniskā konference Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referātu tēzes., 2016. D.Gruberts “Daugavpils Universitātes meteoroloģisko 
novērojumu stacijas “Putnusala” pirmie desmit darbības gadi” 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Max atmosfēras 
spiediens, mm 
Hg 

778 785 780 787 774 782 778 787 775 780 

Max vēja 
ātrums, m s-1 

6,3 7,6 10,3 9,4 6,7 6,7 8,0 8,0 6,3 6,7 

Max nokrišņu 
intensitāte, mm 
h-1 

19,0 7,0 29,8 10,0 13,8 24,6 13,0 15,8 23,4 15,8 

Min gaisa 
temperatūra, 0C 

 -29,2 -31,3 -17,4 -22,4 -32,7 -27,2 -29,4 -22,0 -23,1 

Min relatīvais 
mitrums, % 

21 14 24 20 17 21 22 21 24 16 

Min atmosfēras 
spiediens, mm 
Hg 

732 741 719 724 737 733 734 732 729 728 

ĀRPUSKĀRTAS EKSTRĒMI 

Max gaisa 
temperatūra, 0C 

30,2 34,6 31,2 29,8 28,6 33,7 31,3 32,0 31,2 33,2 

Min gaisa 
temperatūra, 0C 

 -29,2 -31,7 -17,5 -22,6 -32,8 -27,4 -29,7 -22,1 -23,3 

Max vēja 
ātrums, m s-1 

15,6 15,6 20,1 21,9 13,4 14,8 17,0 15,2 14,8 13,9 

Max summārā 
Saules radiācija, 
W m-2 

1236 1281 1262 1188 1255 1273 1318 1208 1264 1257 

Max UV indekss 8,7 7,7 8,7 7,9 8,6 7,4 10,8 8,9 11,2 8,9 

Max nokrišņu 
intensitāte, mm 
min-1 

4,2 2,2 5,1 4,8 14,8 4,5 1,2 2,7 24,0 2,4 

* nokrišņiem dotas summārās vērtības. Treknrakstā izceltas vislielākās maksimālās un vismazākās minimālās vērtības 

Klimats dabas parka apkaimē ir mēreni kontinentāls, vidējā gaisa temperatūra janvārī šeit ir zem -5,1 0C, jūlijā 
– virs +18,8 0C, dominējošais vēja virziens D un DR vēji (Gruberts, Gadagrāmatas no I sējuma līdz X sējumam). 
Dabas parka apkārtnē vasara sākas agrāk, nekā pārējā Latvijā – šeit tiek novērota visstraujākā vidējās gaisa 
temperatūras celšanās pavasarī un visagrākā noteiktas gaisa temperatūras iestāšanās vasarā, salīdzinot ar 
citām Latvijas vietām (Климатический атлас Латвийской ССР, 1972). Līdz ar to šeit ir iespējams agrāks 
veģetācijas perioda sākums un agrāka putnu ligzdošana, nekā citur Latvijā. 

2.2. Ģeoloģija un ģeomorfoloģija13 

Dabas parka lielākā daļa atrodas Dvietes senlejā. Tas ir sekls ielejveida pazeminājums, kas ir izveidojies virs 
apraktās ielejas – sena iegrauzuma augšdevona pamatiežu virsmā (Страуме 1979). Aprakto ieleju pilnībā 
aizpilda kvartāra perioda nogulumi. No tiem šajā teritorijā zemes virsmā atsedzas tikai leduslaikmeta beigu 
posma un pēcleduslaikmeta nogulumi. 

Izplatītākais nogulumu ģenētiskais tips šeit ir aluviālie nogulumi – smalkgraudaina smilts un māls ar 
organiskas izcelsmes materiāla piejaukumu. Tie ir izplatīti galvenokārt Daugavas, Berezovkas, Dvietes un 
Ilūkstes krastos un vecupēs, kā arī Dvietes un Skuķu ezeros. Dvietes pagasta DA daļā no aluviālajiem 
nogulumiem ir veidoti vairākus km gari un 1-2 km plati Daugavas piegultnes vaļņi, kas applūst tikai lielos palos 
un tiek izmantoti graudaugu audzēšanai. 

 
13 Avots: Dabas parka “Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāns laika periodam no 2006.gada līdz 2015.gadam, izstrādātājs Latvijas Ornotoloģijas 
biedrība, 2005. 
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Otrajā vietā pēc izplatības šajā teritorijā ir ledāju veidotie glaciofluviālie nogulumi – smilts, smilšmāls, 
mālsmilts, grants un oļi, kas atrodas galvenokārt Dvietes senlejas krastu pauguros. Ilūkstes novada Bebrenes 
un Pilskalnes pagastos notika šo nogulumu ieguve atklātos karjeros, kur iegūto būvmateriālu izmantoja ceļu 
remonta un celtniecības vajadzībām. 

Trešajā vietā pēc izplatības ir purvu nogulumi – kūdra, kas ir uzkrājusies mitrās starppauguru ieplakās un 
palienes virsmas pazeminājumos (Skuķu un Dvietes ezeru ieplakās). Mazākas platības aizņem glaciolimniskie 
nogulumi – smilšmāls un māls, kas ir izplatīti galvenokārt Dvietes senlejas reljefa pacēlumos. 

Teritorijas reljefs ir veidojies galvenokārt leduslaikmeta beigu posmā. Pēc savas formas un izmēriem Dvietes 
ieleja ir pieskaitāma ielejveida pazeminājumiem, kuru attīstībā galvenā loma ir bijusi ledāja un tā kušanas 
ūdeņu darbībai (Эберхард 1972). Dvietes senlejas garums no Dvietes līdz Jēkabpils novada Zasas pagasta 
Liepām pārsniedz 30 km, tās platums ir aptuveni 0,8 - 2,0 km, dziļums – 5 - 10 m. Senleja atrodas uz robežas 
starp Augšzemes augstieni un Austrumlatvijas zemieni, tādēļ šķērsgriezumā tā ir asimetriska, ar augstāku un 
stāvāku labo krastu. 

Abus Dvietes senlejas krastus visā tās garumā veido, t.s., kēmu terases. Tie ir aptuveni 10 - 12 m augsti, 
iegareni kupolveida pauguri, kas veidoti no glaciofluviālajiem nogulumiem. Kēmu pauguru nogāzes atsevišķās 
vietās šķērso sengravas, kas iesniedzas Dvietes palienē. Pauguru virsotnēs un nogāzēs daudzviet saglabājušies 
I Pasaules kara ierakumi un bumbu bedres. Uz tiem atrodas arī lielākā daļa Dvietes senlejā atklāto vēlā dzelzs 
laikmeta arheoloģisko pieminekļu (apmetnes, senkapi). 

Teritorijas lielāko daļu, ap Dvietes upi un tās pietekām aizņem Daugavas (Dvietes, Ilūkstes) palienes 
līdzenumi. Tās virsma ir samērā līdzena un pazeminās Daugavas virzienā. Palienes virsmu saposmo Dvietes, 
Ilūkstes un Berezovkas gultnes, vecupes un daudzie meliorācijas grāvji, kas izrakti 20.gadsimta otrajā pusē. 
Palienes augšējā robeža atrodas aptuveni 92,0 - 93,0 m v.j.l. un dabā ir grūti nosakāma. Palienes zemākā daļa 
(līdz 90,0 m v.j.l.) regulāri applūst un tiek izmantota galvenokārt siena pļaušanai un ganībām. Palienes 
augstākā daļa (virs 90 m v.j.l.) applūst retāk un tiek izmantota kultivēto zālāju un kultūraugu audzēšanai. 

Dabas parka “Dvietes ieleja” reljefs attēlots Pielikuma 7.attēlā. 

2.3. Hidrogrāfija, hidroloģija un virszemes ūdeņu kvalitāte 

2.3.1. Hidrogrāfiskais tīkls 

Dabas parka “Dvietes paliene” teritorija atrodas Daugavas kreisā krasta pietekas – Berezovkas (Dvietes un 
Ilūkstes satekupes) sateces baseinā, aptuveni 240 km no Daugavas ietekas Rīgas jūras līcī. Saskaņā ar Latvijas 
hidroloģisko rajonēšanu tā atrodas galvenokārt Sēlijas mazo upju hidroloģiskajā rajonā, kurā daudzgadīgais 
vidējais noteces slānis ir 242 mm jeb 35 % no vidējā nokrišņu daudzuma gadā (Pastors 1995c).  

Dabas parka teritorijas hidrogrāfisko tīklu pamatā veido Dviete (vidustecē Sloboda, augštecē Bokānu upe) ar 
tās daudzajām pietekām, kuru garums nepārsniedz 10 - 12 km, un Ilūkste ar tās vienīgo nozīmīgo pieteku – 
Mundi (skatīt 2.2.tabulu un Pielikuma 8.attēlu). 

2.2.tabula. Dvietes un Ilūkstes nozīmīgākās pietekas dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā (Daugavpils rajona... 
1992; Pastors 1995a; 1995d; Zavickis, Gruberts 1986) 

Nosaukums 
Garums, 

km 
Piezīmes* 

Kaldabruņa (Kaņupīte) 12 Dvietes labā krasta pieteka Jēkabpils novadā 

Ilzupīte  Dvietes labā krasta pieteka uz Ilūkstes - Jēkabpils novadu 
robežas 

Pudāne (Podānupe, Alkšņupīte)   Dvietes labā krasta pieteka Ilūkstes novadā 

Pastaune (Līčupīte, Rītupīte) 8 - “ - 

Akmeņupīte (Akmeņupe) 12 - “ - 

Dubiks (Lāčupīte)  - “ - 
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Jaseviča grāvis  - “ - 

Dziļais grāvis  - “ - 

Beinaru upīte  - “ - 

Pļepovka 7 - “ - 

Vilkupe  - “ - 

Alkšņupīte 7 Dvietes kreisā krasta pieteka Jēkabpils novadā 

Viesīte 11 Dvietes kreisā krasta pieteka Ilūkstes novadā 

Juzines grāvis  - “ - 

Mūra tilta grāvis  - “ - 

Rotupe (Ratupe)  - “ - 

Munde (Jaunupe)  Ilūkstes labā krasta pieteka Ilūkstes novadā 
* - Dvietes pietekas sakārtotas virzienā no augšteces uz lejteci 

Dviete (Sloboda) – Berezaukas jeb Berezovkas kreisā satekupe Ilūkstes un Jēkabpils novadā. Sākas Jēkabpils 
novada Asares pagastā, Augšzemes augstienes Ilūkstes pauguraines ZR daļā. Sākumā tek Z virzienā, līdz 
sasniedz Dvietes senleju Kaldabruņas apkārtnē. Ietekot Dvietes senlejā, upe krasi pagriežas uz DA un pēdējos 
20 km turpina tecēt pa senleju uz Daugavu. Ap 2,1 km pirms ietekas Daugavā savienojas ar Ilūksti, veidojot 
t.s. Berezovku, kas agrāk arī tika saukta par Dvieti. Kopējais garums – 37 km (no tiem dabas parkā ~20 km), 
sateces baseins – 258 km2, kopējais kritums 49 m, kritums senlejas posmā ap 0,2 m/km (Pastors 1995a; 
Zavickis, Gruberts 1986). Senlejas teritorijā Dviete ir ļoti lēni tekoša, aizaugusi, pirms satekas ar Ilūksti stipri 
meandrē. 

Garākās pietekas – Kaldabruņa, Akmeņupe, Viesīte. Pavisam Dvietes baseinā ir 45 ūdensteces, kas īsākas par 
10 km, un 20 ezeri. Dviete lejtecē tek cauri Dvietes un Skuķu (Grīvas) ezeriem, kuri ir lielākie Daugavas palieņu 
ezeri Latvijā (Gruberts 2006). Pāri Dvietei 20.gadsimtā uzcelti divi tilti – viens pie Dvietes ciema t.s. Dvietes 
tilts, otrs pie Bebrenes t.s. Slobodas tilts. Abi tilti būvēti, rēķinoties ar Daugavas palu augstākajiem 
iespējamajiem līmeņiem (Zavickis, Gruberts 1986). 2005. - 2017. gadā tie tika regulāri izmantoti kā virszemes 
ūdens līmeņu mērījumu posteņi (Gruberts 2015; Minčenko 2018). 

20.gs. 30.gadu otrajā pusē Dvietes gultne senlejas teritorijā tika iztaisnota vai padziļināta, abiem ezeriem 
cauri izrakts kanāls un ūdens līmeņi tajos pazemināti par 1,15 - 1,30 m (Daugavpils rajona... 1987). Pēc Dvietes 
iztaisnošanas aptuveni 6 km garā lejteces posmā tika iztaisnota arī lielākā Dvietes kreisā krasta pieteka 
Viesīte. Padomju okupācijas gados tika intensīvi meliorētas arī citas Dvietes un Ilūkstes pietekas to lejteču 
rajonos. 

20.gs. 80.gados Latvijas Valsts Meliorācijas projektēšanas institūtā tika izstrādāts Dvietes zemienes (t.i., 
Dvietes un Ilūkstes palienes) inženieraizsardzības un lielmeliorācijas būvdarbu projekts, kas paredzēja vairāku 
polderu sistēmas izveidi un Dvietes un Skuķu ezeru atjaunošanu (Daugavpils rajona... 1987; Beikerts, 1989). 
Lauka darbi tika iesākti 80.gadu otrajā pusē, augšpus Dvietes ciema paralēli Dvietes upei izrokot 1,5 km garu 
kanālu un blakus tam uzberot vairākus metrus augstu aizsargdambi. 80.gadu beigās rakšanas darbi tika 
pārtraukti, jo tika apturēts Daugavpils HES projekts, kuram minētais Dvietes zemienes lielmeliorācijas 
projekts bija tieši pakārtots. 

Lai uzlabotu Dvietes palienes hidroloģiskos apstākļus un kavētu pļavu aizaugšanu, vienlaikus atjaunojot 
vēsturisko ainavu, 2015.gada sākumā LIFE+ projekta “Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā 
“Dvietes paliene”” ietvaros tika veikta Dvietes upes vēsturiskās gultnes atjaunošana 1,8 km garā posmā 
augšpus Skuķu ezera, vadoties no esošajiem vecupju un vecgultņu posmiem (Račinskis, Priedniece 2015). 
Palienes hidrogrāfiskā tīkla un hidroloģiskā režīma atjaunošana bija arī viens no dabas parka pirmā dabas 
aizsardzības plāna 2006.-2015.gadam) mērķiem (Račinskis 2005). 

Ilūkste ir Berezovkas labā satekupe Ilūkstes novadā. Iztek no Lukšta ezera Lietuvā un tek pa ledāju kušanas 
ūdeņu veidotu terasētu senleju, kas lejtecē savienojas ar Daugavas ieleju (Эберхард 1972). Sākumā tek Z 
virzienā, līdz sasniedz Dvietes senleju Kaldabruņas apkārtnē. Ietekot Dvietes senlejā, upe krasi pagriežas uz 
DA un pēdējos 20 km turpina tecēt pa senleju uz Daugavu. Pirms ietekas Daugavā savienojas ar Dvieti, 
veidojot Berezovku. Kopējais garums – 57 km (no tiem Latvijā 37 km), sateces baseins – 414 km2  (Latvijā 382 
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km2), kopējais kritums 54 m, kritums lejtecē ap 0,3 m/km. Lejtecē tek cauri Ilūkstes pilsētai, kur izveidots 
dzirnavezers. Lejpus Ilūkstes pilsētas plūst pa seklu, plašu ieleju, kas Daugavas pavasara palos regulāri 
applūst. Garākās pietekas – Eglaine, Rauda, Kazupe, Šēdere, Munde (Pastors 1995d). Maksimālais 
caurplūdums ietekas rajonā – 128 m3/s (Zavickis, Gruberts 1986). Lejtecē veikti plaši meliorācijas darbi. 20.gs. 
80.gados bija paredzēts izveidot sarežģītu polderu sistēmu Ilūkstes lejteces pasargāšanai no tolaik projektētā 
Daugavpils HES darbības izraisītajiem plūdu viļņiem (Daugavpils rajona... 1987). 

Skuķu (Grīvas) ezers ir lielākais upju palieņu ezers Latvijā (Gruberts 2019). Atrodas dabas parka centrā uz 
Ilūkstes novada Dvietes un Pilskalnes pagastu robežas. Stipri eitrofs, sekls, caurtekošs makrofītu tipa 
Daugavas palieņu ezers. Ezera hidroloģiskajā režīmā var izdalīt palieņu ezeriem tipiskās piepildīšanās, 
drenāžas un izolācijas fāzes. Pateicoties tām, ezera krasta līnija, platība un dziļums ir sezonāli mainīgi lielumi 
un atkarīgi no hidroloģiskās situācijas Daugavas un Dvietes palienēs. Ezerdobes morfometriskie rādītāji 
vasarā: platība – 110 ha; ūdens līmenis – 85,6-86,5 m v.j.l..; lielākais garums – 1,9 km;  lielākais platums – 0,8 
km; vidējais dziļums – 0,5 m; lielākais dziļums – 1,1 m (Gruberts et al. 2007). Z daļā trīs nelieli līči. Krasti lēzeni, 
staigni, kūdraini. Apkārtnes ainavā dominē palieņu pļavas. 

Skuķu ezeram ir glaciālas cilmes ezerdobe, kas izveidojusies, kūstot aprimušā ledāja paliekām Dvietes senlejā 
pēdējā leduslaikmeta beigās (Gruberts, Soms 2004). Sākotnēji ezers bijis vismaz par 12 m dziļāks nekā 
mūsdienās, par ko liecina  nogulumu biezuma izpēte ezerdobes R daļā (Gruberts 2019). 

Sateces baseina platība ~190 km2. Ezeram cauri tek Dviete (Berezovkas satekupe). Ezeram raksturīgas 
ievērojamas ūdens līmeņa sezonālās svārstības: vidējos palos – 3,6 m; augstākajos novērotajos palos (1931. 
gadā) – ap 7 m. Tās ir saistītas ar ezera atrašanos Daugavas palienē, kas ietver arī daļu no Dvietes senlejas. 
Saskaņā ar Daugavas palieņu ezeru hidroloģisko klasifikāciju tas pieder pie atkārtoti applūstošajiem ezeriem 
(t.i., applūst 1-2 reizes gadā ne tikai pavasara palos, bet arī pie maksimālajiem novērotajiem plūdu līmeņiem 
vasaras - rudens periodā). Pateicoties regulārām ūdens līmeņa svārstībām pavasaros notiek ezerdobes daļēja 
pašattīrīšanās no trūdošo ūdensaugu atliekām. Augstākais ūdens līmenis parasti tiek novērots aprīļa vidū 
(Gruberts 2006; 2019). 

Dvietes ezers ir otrs lielākais upju palieņu ezers Latvijā (Gruberts 2019). Atrodas dabas parka centrālajā daļā 
ap 2 km uz A-DA no Skuķu ezera. Stipri eitrofs, sekls, caurtekošs makrofītu tipa Daugavas palieņu ezers. Tāpat 
kā Skuķu ezeram arī Dvietes ezera platība, krasta līnijas garums, dziļums u.c. morfometriskie radītāji ir 
sezonāli mainīgi lielumi. Ezerdobes morfometriskie rādītāji vasarā: platība – 80 ha; ūdens līmenis – 85,5-86,4 
m v.j.l..; lielākais garums – 1,7 km;  lielākais platums – 0,7 km; vidējais dziļums – 0,5 m; lielākais dziļums – 0,9 
m (Gruberts et al. 2007). Krasti lēzeni, staigni, kūdraini. Apkārtnes ainavā dominē mitras palieņu pļavas. Arī 
Dvietes ezeram ir glaciālas cilmes ezerdobe, kas izveidojusies, kūstot aprimušā ledāja paliekām Dvietes 
senlejā leduslaikmeta beigās.  

Sateces baseina platība ~230 km2. Ezeram cauri tek Dviete un raksturīgas ievērojamas ūdens līmeņa sezonālās 
svārstības: vidējos palos – 3,7-4,0 m; augstākajos novērotajos palos (1931.gadā) – ap 7,1-7,4 m. Saskaņā ar 
Daugavas palieņu ezeru hidroloģisko klasifikāciju arī tas pieder pie atkārtoti applūstošajiem ezeriem. 
Augstākais ūdens līmenis parasti tiek novērots aprīļa vidū (Gruberts 2006; 2019). Tāpat kā Skuķu ezeru arī 
Dvietes ezeru 20.gs. 80.gados bija plānots atjaunot, paceļot tā ūdens līmeni un izrokot daļu no ezerdobē 
uzkrātā sapropeļa slāņa (Daugavpils rajona... 1987). 

Mundas (Dimantu, Paukštes) ezers ir stipri eitrofs, sekls, caurtekošs makrofītu tipa Daugavas palieņu ezers. 
Atrodas dabas parka DA daļā, Ilūkstes labā krasta pietekas Mundes (Mundas) baseinā, uz Daugavas piegultnes 
vaļņa virsmas. Sakarā ar to arī Mundas ezera platība, krasta līnijas garums, dziļums u.c. morfometriskie 
radītāji ir sezonāli mainīgi lielumi. Ezerdobes morfometriskie rādītāji vasarā: platība – 2 ha; ūdens līmenis – 
88,1 m v.j.l..; lielākais dziļums – 4,7 m (Gruberts et al. 2007). Krasti lēzeni, staigni. Ezera A gals ar ~200 m 
garas ūdensteces starpniecību savienots tieši ar Daugavu. Mundas ezeram ir palu sufozijas cilmes ezerdobe, 
kas izveidojusies, palu ūdeņiem apejot ledus sastrēgumus Daugavā pie Berezovkas sēkļiem un izskalojot 
piegultnes vaļna virsmā ieapaļas formas ieplaku.  

Ezeram raksturīgas ievērojamas ūdens līmeņa sezonālās svārstības: vidējos palos – 1,9 m; augstākajos 
novērotajos palos (1931.gadā) – ap 5,5 m. Saskaņā ar Daugavas palieņu ezeru hidroloģisko klasifikāciju arī tas 
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pieder pie regulāri applūstošajiem ezeriem. Tas applūst 1-2 reizes 10 gados pie daudzgadīgā vidējā Daugavas 
pavasara palu līmeņa, bet neapplūst pie maksimālā plūdu līmeņa vasaras-rudens periodā (Gruberts 2006; 
Gruberts et al. 2007). 

Dvietes palienē atrodas vēl vairāki citi nelieli Daugavas palieņu ezeri (Dubaks I, Dubaks II, Berezovkas vecupes, 
Berezovkas līcis u.c.), kuri apsekoti 2004.gada vasarā, un kuriem noteikti galvenie morfoloģiskie 
raksturlielumi, applūšanas biežums, ūdens fizikāli ķīmiskie parametri un fitoplanktona, zooplanktona, 
ūdensaugu veģetācijas un makrozoobentosa sugu sastāvs un bioloģiskā daudzveidība (Gruberts et al. 2007). 
Vairums no tiem pieder bieži un vai ļoti bieži applūstošo palieņu ezeru grupām – tie applūst vairākas reizes 
gadā pat pie nelielām ūdens līmeņa izmaiņām Daugavā ne vien pavasarī, bet arī vasaras - rudens periodā 
(Gruberts 2006). 

2.3.2. Hidroloģiskais režīms 

Galvenais faktors, kas nosaka Dvietes palienes hidroloģiskos apstākļus, ir Daugavas ūdens līmeņu režīms. 
Pavasara palu un vasaras - rudens plūdu laikā, pieaugot ūdens līmenim Daugavā pie Berezovkas ietekas, 
proporcionāli pieaug arī ūdens līmeņi Dvietes palienē, un tajā var veidoties negatīva līmeņu starpība, kas rada 
pretēja virziena straumi (Gruberts 2016a).  

Daugava veido dabas parka “Dvietes paliene” A robežu 5,5 km garumā (239,0 - 244,5 km no ietekas jūrā). 
Saskaņā ar Daugavas ielejas ģeomorfoloģisko klasifikāciju tas pieder Naujenes - Jēkabpils posmam, kuram 
raksturīgs vismazākais gultnes garenkritums Latvijas teritorijā (Эберхард 1972). Daugavas sateces baseina 
kopējā platība Berezovkas grīvas rajonā ir ~ 66 000 km2, ūdens līmeņa atzīme vasaras mazūdens periodā – 
83,5 - 84,0 m v.j.l., gultnes dibena atzīme – 80,0 - 81,5 m v.j.l., gultnes platums – 180 - 315 m, Daugavas 
palienes platums ap 2 km, virsas augstums – ap 88 m v.j.l. (Daugavpils rajona... 1987; Gruberts 2006; Stakle, 
Kanaviņš 1941; Эберхард 1972), gultnes garenkritums 0,04 - 0,05 m/km, aktīvā šķērsgriezuma laukums palu 
laikā ~ 1000 - 3000 m2 atkarībā no ūdens līmeņa un caurplūduma (Gruberts nepubl.). 

Tieši lejpus Berezovkas ietekas Daugavas gultnē atrodas plašs sēklis un ap 1,5 km garā Glaudānu sala, pie 
kuras gandrīz katru gadu pavasarī ledus iešanas laikā veidojas masīvi ledus sastrēgumi, kā rezultātā palu 
ūdens masas meklē sev jaunus ceļus un izplūst Daugavas kreisā krasta palienē dabas parka teritorijā. 
Piemēram, 1934.gadā ap 75 % no Daugavas palu noteces notikusi pa blakus esošo palieni, nevis pa tās gultni 
(Глазачева 1972). 

Tuvākie hidroloģiskie posteņi uz Daugavas (“Buivīši” un “Vaikuļāni”) atrodas augšpus un lejpus dabas parka 
teritorijas. Hidroloģiskais postenis “Daugava - Buivīši” atrodas Daugavas labajā krastā pie Nīcgales katoļu 
baznīcas ~ 230 km no ietekas jūrā. Tas tika ierīkots 1931.gadā un darbojās nepārtraukti līdz 1957.gadam. Otrs 
hidroloģiskais postenis – “Daugava - Vaikuļāni” atrodas Daugavas labajā krastā ~ 2 km lejpus Līksas ietekas ~ 
246 km no Daugavas ietekas jūrā. Arī tas ierīkots 1931.gadā (Stakle, Kanaviņš 1941), atrodas Latvijas Vides 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārziņā un darbojas joprojām. Postenī automātiskā režīmā tiek veikti 
ūdens līmeņa, temperatūras u.c. hidroloģisko parametru diennakts novērojumi. Līdz šim veiktajos Dvietes 
palienes hidroloģiskā režīma pētījumos un hidrauliskajos aprēķinos tieši šis hidroloģiskais postenis atzīts par 
vispiemērotāko tā nelielā attāluma un garo novērojumu datu rindu dēļ (Zavickis, Gruberts 1986). 

Šim Daugavas palienes posmam raksturīgas četras hidroloģiskā režīma fāzes (t.i., ziemas mazūdens periods, 
pavasara pali, vasaras mazūdens periods, vasaras - rudens plūdi) un ievērojama ūdens līmeņa gada svārstību 
amplitūda (no 3,22 m 1974.gadā līdz 9,62 m 1951.gadā), kuras nosaka galvenokārt sezonālā sniega segas 
kušana Daugavas sateces baseinā martā - aprīlī un ledus sastrēgumu veidošanās Daugavas gultnē uz 
Berezovkas sēkļa (Pastors 1995d; Глазачева, 1972; Государственный водный... 1987; Gruberts 2006). 
Straujākā ūdens līmeņa celšanās un Daugavas palienes applūšana ir novērojama marta otrajā pusē, kas laika 
ziņā sakrīt ar intensīvāko sniega kušanu un palu viļņa veidošanos Daugavas sateces baseinā Baltkrievijas 
teritorijā. Situācijas attīstību šajā Daugavas ielejas posmā lielā mērā nosaka pavasara ledus iešana, kas sākas 
reizē ar caurplūduma pieaugumu un līmeņa paaugstināšanos. Ledus sega Daugavā pie Vaikuļāniem parasti 
sāk veidoties novembra pēdējā dekādē. Ledstāves periods vidēji ilgst 109 dienas. Ledus segas uzlūšana un 
ledus iešana pavasarī sākas marta beigās un turpinās vidēji 7-8 dienas (Государственный водный... 1987).  
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Ledus sastrēgumu dēļ maksimālais ūdens līmeņa celšanās ātrums Vaikuļānu hidroloģiskajā postenī 1956. 
gada pavasara palos sasniedzis 2,89 m diennaktī (Zavickis, Gruberts 1986). 

Augstākie ūdens līmeņi šeit parasti tiek novēroti aprīļa vidū, kad Daugavas vidusteci sasniedz palu vilnis, kuru 
veido galvenokārt sniega kušanas ūdeņi no Daugavas baseina Baltkrievijas un Krievijas teritorijas. Vidējais 
daudzgadīgais palu līmenis Daugavā pie Vaikuļāniem sasniedz 90,72 m v.j.l. (pie Dvietes ciema attiecīgi 89,91 
m v.j.l. (Gruberts nepubl.)), augstākais novērotais līmenis pie Vaikuļāniem (1951.gadā) – 93,79 m v.j.l. 
(Государственный водный... 1987; Gruberts 2006). Pavasara palu periods šeit ilgst vidēji 3 - 4 mēnešus. 
Vietējā izloksnē tam ir dots īpašs apzīmējums – 'atbūda' (atbuoda, atbuods – rakstu valodā), kas ir bijis visai 
izplatīts apvidvārds Daugavas vidustecē un acīmredzami apzīmējis konkrētas vietas applūšanu ledus 
sastrēdumu ietekmē (Mülenbachs, Endzelīns 1923; Gruberts 2004). 

20. gadsimtā uz Dvietes īslaicīgi ir darbojušies divi ūdens līmeņu novērošanas posteņi: viens 1952.-1955.g. 
Dvietes vidustecē Jēkabpils novada Rubenes pagasta “Olksnā”, otrs 1967.-1978.g. pie Dvietes pagasta Dvietes 
ciema (Zavickis, Gruberts 1986; Государственный водный... 1987). 2005.-2017.g. Daugavpils Universitātes 
pētījumu projektu ietvaros veikti regulāri ūdens līmeņa novērojumi arī pie Dvietes un Slobodas tiltiem 
(Gruberts 2015; Gruberts 2016a; Minčenko 2018). Tomēr visos šajos posteņos izdarītie līmeņa mērījumi ir 
pārāk īslaicīgi, lai pēc tiem gūtu pilnīgu priekšstatu par Dvietes palienes sarežģīto hidroloģisko režīmu un 
augstākajiem iespējamajiem palu līmeņiem. 

Ticamus augstāko palu līmeņu datus Dvietes palienei sniedz aculiecinieku novērojumi un dati no Vaikuļānu 
hidroloģiskā posteņa (Государственный водный... 1987; LVĢMC). Visaugstākais pavasara palu ūdens līmenis 
Dvietes palienē novērots 1931.gada maijā. Pēc tā laika aculiecinieka, Bebrenes pagasta “Atālu” māju bij. 
saimnieka Jāņa Kolosovska norādēm veiktie ģeodēziskie uzmērījumi liecina, ka tas atbilst 94,22 m v.j.l., kas 
uzskatāms par atbilstošu 1 % nodrošinājumam jeb atkārtošanas varbūtībai, un pēc 1931.gada vairs nav 
atkārtojies. Pie Dvietes ciema 1931.gada palu maksimālais līmenis bijis nedaudz zemāks – 93,47 m v.j.l., kas 
atbilst 2-3 % nodrošinājumam. Ļoti augsti ūdens līmeņi pie Dvietes ciema novēroti arī 1951. un 1956.gadā, 
attiecīgi 93,24 un v.j.l. un 92,45 m v.j.l., kas savukārt atbilst 4% un 9 - 10% nodrošinājumam  (Zavickis, 
Gruberts 1986). 

Izmantojot pašlaik pieejamos daudzgadīgo hidroloģisko novērojumu datus pie Dvietes ciema, kas atrodami 
Dvietes tiltu projektu hidroloģiskās applēses materiālos (Zavickis, Gruberts 1986), kā arī ņemot vērā 2005.-
2009.gada ūdens līmeņu mērījumu datus, kas iegūti pie Dvietes tilta (Gruberts 2015), sastādītas gada 
augstāko ūdens līmeņu empīriskā nodrošinājuma līknes Dvietes palienei (2.1.attēls). Kā redzams, 
nodrošinājuma līknes, kas iegūtas, izmantojot dažādas aprēķinu formulas no epizodiskiem 30 gadu 
novērojumiem, nav viendabīgas un tādējādi nepretendē uz absolūtu precizitāti. Līdz ar to 10% 
nodrošinājumam atbilstošais palu ūdens līmenis pie Dvietes ciema ir robežās no 92,0 - 92,4 m v.j.l. Savukārt 
Dvietes zemienes inženieraizsardzības un lielmeliorācijas būvdarbu tehniski - ekonomiskajā aprēķinā par 10% 
nodrošinājuma līmeni pieņemta nedaudz augstāka atzīme – 92,66 m v.j.l. (Daugavpils rajona... 1987). 
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2.1.attēls. Gada augstāko ūdens līmeņu nodrošinājums jeb atkārtošanās varbūtība Dvietes palienē pie Dvietes 
ciema (pēc Zavickis, Gruberts 1986 un Gruberts 2015 datiem) 

 Formulas 2.9 un 2.10 varbūtību aprēķināšanai ņemtas no hidroloģiskās literatūras (Sarma 1990) 

Daugavas palu ūdens masu ieplūšana Dvietes palienē parasti sākas marta beigās, reizē ar ledus iešanu 
Daugavā, un turpinās līdz aprīļa vidum. Pie daudzgadīgā vidējā palu līmeņa (~90 m v.j.l.) Daugavas palu ūdeņi 
appludina Dvietes lejteci aptuveni 17 km garumā, t.i., līdz Ilūkstes - Jēkabpils novadu robežai pie Ilzupītes 
ietekas. Īpaši lielos palos Daugavas palu ūdeņi appludina ne tikai Dvietes senleju aptuveni 20 km garumā līdz 
pat Kaldabruņai, bet arī Dvietes labā krasta pietekas Viesītes baseinu, un pie noteiktas līmeņa atzīmes (~92 - 
93 m v.j.l.) var šķērsot zemo ūdensšķirtni, kas to nošķir no Daugavas, un tad cauri dabas liegumam “Dvietes 
dumbrāji” aizplūst tālāk uz Daugavu. Rezultātā lielākā daļa Ilūkstes novada Dvietes pagasta uz laiku tiek 
nošķirta no ārpasaules. Saskaņā ar ģeotelpiskās modelēšanas rezultātiem pie daudzgadīgā vidējā palu līmeņa 
(~ 90 m v.j.l.) applūst  1734,3 ha jeb 15 % Dvietes pagasta teritorijas un 1651,6 ha jeb 13 % Pilskalnes pagasta 
teritorijas (Škute et al. 2008). Savukārt pie augstākā novērotā palu līmeņa Dvietes palienē (~94 m v.j.l.) 
applūst 5381 ha jeb 46 % Dvietes pagasta teritorijas un 2618,5 ha jeb 21 % Pilskalnes pagasta teritorijas. 

Līdz šim veiktie Dvietes upes ūdens līmeņu novērojumi liecina, ka pavasara palu kulminācijas brīdis Dvietes 
palienē iestājas gandrīz vienlaicīgi ar maksimālā ūdens līmeņa iestāšanos Daugavā pie Vaikuļāniem (Gruberts 
2015; 2016a). Starp Dvietes un Daugavas palu ūdens līmeņu atzīmēm pastāv cieša lineāra korelācija, it īpaši 
sākot ar augstuma atzīmi 86,5 m v.j.l. Vairumā gadījumu ūdens līmenis pie Vaikuļāniem palu kulminācijas 
brīdī ir augstāks nekā Dvietes palienē, un tajā veidojas negatīvs līmeņa kritums (ap 3 cm km-1), kas ir vērsts 
pretēji normālajam Dvietes upes tecēšanas virzienam. Savukārt vasaras mazūdens periodā Dvietes upes 
ūdens līmeņa svārstību raksturs būtiski atšķiras no Daugavas ūdens līmeņa svārstībām, it īpaši Dvietes 
vidustecē (pie t.s. Slobodas tilta). Tas norāda uz vietējo laikapstākļu lielāku nozīmi Dvietes palienes virszemes 
ūdeņu hidroloģijā pēcpalu periodā.  

Jāpiebilst, ka Daugava iziet no krastiem un appludina Dvietes palieni ne tikai pavasara palos, bet arī 
nokrišņiem bagātās vasarās un rudeņos. Vidējais maksimālais vasaras - rudens plūdu līmenis Daugavā pie 
Vaikuļāniem sasniedz 86,45 m v.j.l. Dažkārt maksimālie vasaras - rudens plūdu līmeņi sasniedz vai pat 
pārsniedz attiecīgā gada pavasara palu maksimālo līmeņatzīmi (piemēram, 1952. un 2005.gadā). Absolūtais 
maksimālais vasaras - rudens plūdu līmenis (89,65 m v.j.l.) Vaikuļānu hidroloģiskajā postenī novērots 
1962.gada jūlijā (Gruberts 2006; Государственный водный... 1987). 

Dabas parka “Dvietes paliene” applūstošās teritorijas ar 10% applūstamības varbūtību attēlotas Pielikuma 
9.attēlā. 
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2.3.3. Gruntsūdeņu monitorings 

Saistībā ar Dvietes upes meandru atjaunošanas hidroloģisko priekšizpēti 2007.gada decembrī Ilūkstes novada 
Bebrenes pagasta Putnu salas tuvumā Dvietes upes labajā krastā tika ierīkoti 4 pirmie gruntsūdens līmeņu 
monitoringa urbumi. Kopš urbumu ierīkošanas gruntsūdens līmeņa mērījumi tajos tika veikti vidēji reizi 
nedēļā, ar mērlenti nosakot attālumu no akas augšmalas līdz ūdens virsmai urbumā (Indriksons 2008). Lai 
novērtētu Dvietes upes hidrogrāfiskā tīkla atjaunošanas pasākumu iespējamo ietekmi uz palieņu pļavu 
biotopiem un gruntsūdeņu līmeņiem, 2012.gada janvārī Latvijas Dabas fonda realizētā LIFE+ projekta 
“Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā “Dvietes paliene”” ietvaros ap 100 m uz A-DA no 
minētajiem urbumiem tika ierīkoti 15 jauni monitoringa urbumi, kas izvietoti taisnā līnijā perpendikulāri 
Dvietes upes iztaisnotajai gultnei. Gruntsūdens līmenis tajos tika mērīts vidēji reizi 1-2 nedēļās laika periodā 
no 2012.-2017.gadam (Gruberts 2015; Minčenko 2018). 

Pēdējos 10 gados viszemākie gruntsūdens līmeņi Dvietes palienē bija novērojami vasaras mazūdens periodā, 
kas parasti iestājās maijā – jūnijā. Vecajos monitoringa urbumos viszemākie līmeņi tika reģistrēti 2008.gada 
jūlija beigās – augusta sākumā, pēc divarpus mēnešus ilga sausuma perioda (aptuveni 60–80 cm zem zemes 
virsmas). Ļoti zemi gruntsūdens līmeņi tika reģistrēti arī 2008.gada septembrī–oktobrī un 2011.gada jūlijā–
augustā, atkārtoti iestājoties salīdzinoši sausam laikam. Savukārt jaunajos monitoringa urbumos viszemākie 
līmeņi tika reģistrēti 2015.gada 23.augustā (149 cm zem zemes virsmas 1.urbumā) (Gruberts 2015). 

Viens no faktoriem, kas vasaras mazūdens periodos būtiski ietekmēja gruntsūdens līmeņus Dvietes palienē, 
bija nokrišņu intensitāte. Zemāk novietotajos urbumos gruntsūdens līmeņa relatīvā augstuma izmaiņas 
vasaras – rudens mazūdens periodos cieši korelēja ar iknedēļas nokrišņu daudzuma izmaiņām, kuras tika 
reģistrētas blakus izvietotajā Daugavpils Universitātes automātiskajā meteoroloģisko novērojumu stacijā 
“Putnusala” (Gruberts 2016b), ceļoties par aptuveni 10 cm uz katriem 15 mm nokrišņu. Savukārt, ja nokrišņu 
daudzums nedēļā nepārsniedza 10–15 mm, Dvietes palienē bija vērojama pakāpeniska gruntsūdens līmeņa 
pazemināšanās (Gruberts 2015). 

Aizvadītajos 10 gados liela nozīme ir bijusi arī regulāriem atkušņiem, kas ziemas mazūdens periodos sekmēja 
gruntsūdens horizontu papildināšanos ar sniega kušanas ūdeņiem. Vietējo hidrometeoroloģisko apstākļu 
loma ir īpaši pieaugusi pēdējos divos gados, jo 2014. un 2015.gadā Daugavas pavasara palu ūdeņi nemaz 
nesasniedza to Dvietes palienes rajonu, kurā izvietoti monitoringa urbumi. Līdz ar to martā un aprīlī 
gruntsūdens līmeņi Dvietes upes tiešā tuvumā atradās ļoti tuvu zemes virspusei, pateicoties galvenokārt 
vietējiem paliem un nokrišņiem lietus viedā (Gruberts 2015). 

Tādējādi gruntsūdens līmeņu relatīvie augstumi Dvietes palienē ir atkarīgi gan no virszemes ūdeņu 
pieplūduma pavasara palu, vasaras – rudens plūdu un ziemas atkušņu laikā, gan no nokrišņu daudzuma 
izmaiņām Dvietes palienes apkaimē, it īpaši vasaras mazūdens periodā. Nokrišņu intensitātei pārsniedzot 10-
15 mm nedēļā, sākas būtiska gruntsūdens līmeņu paaugstināšanās. Savukārt ziemas mazūdens periodā 
būtiska nozīme Dvietes palienes virszemes un pazemes ūdeņu hidroloģijā ir gaisa temperatūras izmaiņām, 
kuras regulē sniega kušanas ūdeņu pieplūdumu Dvietes upei atkušņu laikā un tādejādi netieši ietekmē arī 
gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos vai pazemināšanos tās tuvumā (Gruberts 2015; 2016a). 

2.3.4. Virszemes ūdeņu kvalitāte 

Kā liecina sezonālie pētījumi, kuri veikti dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā laika periodā no 2005. līdz 
2009.gadam, virszemes ūdeņu sastāvu un kvalitāti dabas parka ūdens objektos būtiski ietekmē Daugavas un 
Dvietes hidroloģiskais režīms, kā arī dažādas izcelsmes ūdens masu sajaukšanās (Gruberts 2006; Uļjans 2009). 

Pavasara palu sākumā, kad Dvietes palienē ieplūst vāji mineralizētie sniega kušanas ūdeņi un notiek strauja 
ūdens līmeņa celšanās, Dvietes upē, Skuķu un Dvietes ezerā biogēno elementu koncentrācijas un ūdens 
elektrovadītspēja ievērojami samazinās, bet pieaug ūdenī izšķīdušā skābekļa daudzums, okidēšanās-
reducēšanās potenciāls un ūdens duļķainība. 
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Palu perioda otrajā pusē, ūdens līmenim krītoties un palielinoties vietējās noteces lomai ūdens masu bilancē, 
biogēno elementu koncentrācija un ūdens elektrovadītspēja no jauna pieaug. Šajā laikā savu gada 
maksimumu var sasniegt hlorofila koncentrācija, ko nosaka pavasarim raksturīgo fitoplanktona sabiedrību 
straujā attīstība. Savukārt ūdenī izšķīdušā skābekļa koncentrācija, oksidēšanās-reducēšanās potenciāls un 
duļķainība palu perioda otrajā pusē no jauna samazinās. 

Vasaras mazūdens periodu kopumā raksturo viszemākā biogēnu koncentrācija, vismazākā ūdens duļķainība 
un visaugstākā elektrovadītspēja, salīdzinot ar pārējām hidroloģiskā režīma fāzēm. Tas izskaidrojams, no 
vienas puses, ar biogēno elementu intensīvu asimilāciju ūdensaugos, un, no otras puses, ar pazemes ūdeņu 
nozīmes pieaugumu kopējā ūdens masu bilancē. Savukārt ziemas mazūdens periodam ir raksturīga augsta 
biogēnu koncentrācija un mazs ūdenī izšķīdušā skābekļa daudzums, kā arī zems oksidēšanās-reducēšanās 
potenciāls. 

Sakarā ar Daugavas un vietējās noteces ūdens masu sezonālo sajaukšanos ūdens sastāva un fizikāli ķīmisko 
parametru atšķirības starp dažādiem Dvietes palienes ūdens objektiem samazinās palu un plūdu laikā un 
pieaug mazūdens periodos. Tomēr pavasara palu laikā Dvietes lejteces rajonā var pastāvēt arī izteikta 
hidroķīmiska barjera (Uļjans 2009), kas atdala vietējās izcelsmes ūdens masas no Daugavas palu ūdeņiem. 
Līdz ar to pat pavasara palu laikā ir iespējamas būtiskas ūdens sastāva un fizikālo un ķīmisko īpašību atšķirības 
starp dažādām Dvietes palienes daļām. 

Ūdens sastāvu un vielu apriti Skuķu (Grīvas) un Dvietes ezeros nosaka to specifiskā hidroloģija – sezonāla 
applūšana un tai sekojoša izolācija, kā arī vielu notece no sateces baseina un atbrīvošanās no ezeru 
nogulumiem ziemā, anaeorbos apstākļos. Pateicoties Daugavas palu ūdeņu ieplūšanai caur Dvietes upes 
izteku pavasara palu kulminācijas brīdī Skuķu un Dvietes ezeru ūdens sastāvs kļūst līdzīgs Daugavas ūdens 
sastāvam – tas kļūst duļķains, vāji mineralizēts un ar skābekli bagāts (Gruberts et al. 2005; Gruberts 2019). 
Savukārt vasarā abi šie ezeri atrodas t.s. dzidrūdens stadijā (Scheffer et al. 1993), kurā barības vielu apriti 
kontrolē ūdensaugu veģetācija. 

Ūdens sastāva vidējie rādītāji Skuķu (Grīvas) ezeram vasaras mēnešos (2004. g. jūlijs; 2005. g. jūnijs-augusts): 
caurredzamība – 1,1 m (līdz dibenam); pH – 7,7; mineralizācija – 0,3 g/l; izšķīdušais skābeklis – 2,3 mg/l; 
redokspotenciāls – 494 mV;  duļķainība – 2,2 NTU; kopējais N – 1,1 mg/l; NO3 – 0,1 mg/l; kopējais P – 0,1 
mg/l; PO4 – 0,08 mg/l (Gruberts 2006; Gruberts et al. 2005; Gruberts et al. 2007). 

Ūdens sastāva vidējie rādītāji Dvietes ezeram vasaras mēnešos (2004. g. jūlijs; 2005. g. jūnijs-augusts): 
caurredzamība – 0,9 m (līdz dibenam); pH – 7,7; mineralizācija – 0,3 g/l; izšķīdušais skābeklis – 1,9 mg/l; 
redokspotenciāls – 480 mV;  duļķainība – 1,6 NTU; kopējais N – 1,3 mg/l; NO3 – 0,07 mg/l; kopējais P – 0,1 
mg/l; PO4 – 0,12 mg/l (Gruberts 2006; Gruberts et al. 2007). 

Ūdens sastāva vidējie rādītāji Mundas (Paukštes, Dimantu) ezeram vasaras mēnešos (2004.g. jūlijs): 
caurredzamība – 1,6 m; pH – 8,5; mineralizācija – 0,1 g/l; izšķīdušais skābeklis – 5,8 mg/l; redokspotenciāls – 
247 mV;  duļķainība – 2,1 NTU; kopējais N – 1,3 mg/l; kopējais P – 0,1 mg/l (Gruberts 2006; Gruberts et al. 
2007). 

Ūdens sastāva vidējie rādītāji Berezovkas līcim (ezerveida paplašinājumam Berezovkas grīvas rajonā) vasaras 
mēnešos (2004.g. jūlijs): caurredzamība – 1,3 m; pH – 8,7; mineralizācija – 0,3 g/l; izšķīdušais skābeklis – 6,1 
mg/l; redokspotenciāls – 333 mV;  duļķainība – 12,1 NTU; kopējais N – 1,1 mg/l; kopējais P – 0,1 mg/l 
(Gruberts 2006; Gruberts et al. 2007). 

Ziemas mazūdens (zemledus) periodā piesārņojošo vielu paaugstinātā koncentrācija Dvietes palienes ūdens 
objektos ir saistīta galvenokārt ar dabiskajiem faktoriem (augsne, dažādas izcelsmes ūdens masu sajaukšanās) 
un hidroķīmiskajiem procesiem (amonifikācija, denitrifikācija), kā arī ar vēsturisko piesārņojumu, kas 
uzkrājies palienes ezeru nogulumos pēdējo 50 gadu laikā (Gruberts 2010). 

2010.gada 27. - 30.janvarī Latvijas Dabas Fonda pasūtītajā lauka pētījumā tika konstatēts, ka slāpekļa 
savienojumu koncentrācija Dvietes palienes ūdens objektos ziemā kopumā nepārsniedz Latvijā pieņemtās 
ūdeņu kvalitātes robežvērtības un vairumā gadījumu ir pat ievērojami zemāka par tām (2.3.tabula). Īpaši tas 
attiecas uz nitrātiem. 
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2.3.tabula. Piesārņojošo vielu vidējās koncentrācijas Daugavā un Dvietes palienes ūdens objektos ziemas mazūdens 
(zemledus) periodā 2010.gada 27.- 30.janvārī (Gruberts 2010) 

Vieta 
Paraugu 

kārtas Nr. 

N 
kop., 
mg/l 

NO3, 
mg/l 

NH4, 
mg/l 

PO4, 
mg/l 

P kop., 
mg/l 

Daugava augšpus Berezovkas 1 1,631 0,245 0,147 0,044 0,055 

Berezovkas ieteka 2 1,396 0,060 0,123 0,078 0,111 

Daugava lejpus Berezovkas 3 1,772 0,220 0,137 0,038 0,056 

Dvietes ieteka 4 1,884 0,000 0,114 0,148 0,190 

Ilūkstes ieteka 5 1,468 0,158 0,142 0,034 0,041 

Dviete pie Dvietes tilta 6 1,492 0,000 0,121 0,134 - 

Dviete augšpus Dvietes ciema 7 1,708 0,000 0,083 0,109 0,138 

Dvietes ezers 8 1,808 0,000 0,071 0,097 - 

Dviete starp ezeriem 9 1,675 0,005 0,081 0,090 0,109 

Dviete pie Atvariem 10 1,657 0,408 0,177 0,036 0,041 

Akmeņupes ieteka 11 1,696 0,673 0,155 0,041 - 

Dvietes augštece 12 1,303 0,150 0,167 0,047 0,057 

Dviete augšpus Pastaunes 2 13 1,567 0,358 0,225 0,040 - 

Dviete augšpus Pastaunes 1 14 1,919 0,363 0,199 0,033 0,037 

Dviete augšpus Akmeņupes 15 1,739 0,402 0,245 0,045 - 

Skuķu ezers 16 1,549 0,260 0,225 0,053 0,072 

Viesītes ieteka 17 1,898 0,128 0,853 0,069 0,099 

Dviete augšpus Viesītes 18 1,607 0,452 0,201 0,049 - 
2.3.tabulā īpaši izceltas tās vidējās vērtības, kurām ir visaugstākā ticamības pakāpe, t.i., to aprēķināšanā izmantoti 
visi iegūtie rezultāti 
 
Dvietes palienes ūdeņos ziemas mazūdens periodā ir konstatēta pārāk augsta amonija jonu un kopējā fosfora 
koncentrācija un pārāk zema ūdenī izšķīdušā skābekļa koncentrācija, kas neatbilst MK 12.03.2002.  
noteikumiem Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”. Paaugstināta amonija jonu 
koncentrācija ziemā ir vērojama vienīgi Viesītes ietekas rajonā, un tas, visticamāk, ir saistīts ar augu atlieku 
sadalīšanos vai organisko vielu amonifikāciju palienes augsnē vai purvu nogulumos Viesītes sateces baseinā. 

Galvenais organisko un neorganisko fosfora savienojumu avots Dvietes lejtecē ziemas mazūdens periodā ir 
Skuķu un Dvietes ezeru nogulumi, no kuriem anaerobos (zemledus) apstākļos notiek fosfātu atbrīvošanās 
līdzīgi kā tas ir citos seklos eitrofos ezeros. Šo ezeru nogulumu reducējošās īpašības būtiski samazina arī ūdenī 
izšķīdušā skābekļa daudzumu Dvietes lejtecē un Berezovkas ietekā. 

Dvietes ūdeņu kvalitāti tās lejtecē ziemas periodā, iespējams, pasliktina arī Dvietes ciema sadzīves 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, it īpaši attiecībā uz fosfora savienojumu koncentrāciju upes ūdenī. 

Pateicoties salīdzinoši mazai Dvietes (Berezovkas) caurtecei ziemas mazūdens periodā, tās ūdeņiem nav 
būtiskas negatīvas ietekmes uz Daugavas ūdens sastāvu un kvalitāti Dvietes palienes rajonā. 

Dvietes palienes virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanu ziemas mazūdens periodā var veikt vienlaicīgi ar 
ezeru atjaunošanu. Visefektīvākais risinājums fosfātu koncentrācijas samazināšanai Dvietes lejtecē būtu ar 
biogēnajiem elementiem bagāto nogulumu virsējo slāņu izsmelšana no ezeriem, vienlaikus kombinējot to ar 
citām fosfātus sazinošām metodēm. Tomēr pirms tam būtu kritiski jāizvērtē šāda risinājuma iespējamā 
ietekme uz vidi un ezeru ekoloģisko stāvokli (Gruberts 2010). 
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2.3.5. Augsne 

Dabas parka teritorijai ir raksturīga liela augšņu daudzveidība (skatīt Pielikuma 10.attēlu). Pauguru virsotnēm 
un nogāzēm ir raksturīgas podzolaugsnes, kultūraugsnes un erodētās augsnes, pauguru nogāžu lejasdaļā 
izplatītas deluviālās augsnes, starppauguru ieplatās un palienes virsmas pazeminājumos – glejaugsnes un 
zemā purva kūdraugsnes. Lielākas platības teritorijā aizņem aluviālās augsnes, kas veidojušās Daugavas palu 
ietekmē un ir izplatītas Dvietes palienes teritorijā. Palu laikā tajā izgulsnējas ievērojams daudzums ūdenī 
suspendēto vielu, kas nodrošina palienes augšņu auglības saglabāšanos. Uz tām ir izveidojies ļoti 
daudzveidīgu biotopu komplekss, kurā lielu daļu aizņem palieņu pļavas.  

3.daļa. TERITORIJAS SOCIĀLEKONOMISKAIS RAKSTUROJUMS 

3.1. Iedzīvotāji, apdzīvotās vietas, nodarbinātība 

Dabas parks “Dvietes paliene” atrodas divu novadu administratīvās teritorijās – Jēkabpils novada Rubenes 
pagastā un Ilūkstes novada Bebrenes, Dvietes un Pilskalna pagastos. Dabas parks “Dvietes paliene” atrodas 
galvenokārt novadu lauku teritorijā, kur apbūvi veido atsevišķas viensētas un viensētu grupas. Neliela daļa 
no Dvietes pagasta Dvietes ciema teritorijas atrodas dabas parkā, Bebrenes ciems (Bebrenes pagastā) un 
Doļnajas ciems (Pilskalnes pagastā) robežojas ar dabas parka teritoriju (skatīt Pielikuma 11.attēlu). Iedzīvotāju 
skaits dabas parka administratīvajās teritorijās ik gadu samazinās (skatīt 3.1.tabulu).  

3.1.tabula. Iedzīvotāju skaits novados, pagastos, ciemos14 

Administratīvā teritorija un teritoriālā 
vienība 

2000.g. 2011.g. 2016.g. 2017.g. 2018.g. 2019.g. 

Ilūkstes novads 10 486 7 994 7 216 7 017 6 820 6 608 

Bebrenes pagasts 1 333 948 837 794 776 753 

Bebrenes ciems 596 405 370 345 343 332 

Dvietes pagasts 783 583 519 508 490 467 

Dvietes ciems 341 248 221 210 201 195 

Pilskalnes pagasts 1 307 1 050 921 870 834 814 

Doļnajas ciems 165 135 112 105 97 96 

Jēkabpils novads 6 824 5 087 4 696 4 554 4 420 4 293 

Rubenes pagasts 1 462 1 017 908 879 851 841 

Kaldabruņas ciems (atrodas netālu no 
dabas parka) 

118 65 63 60 59 59 

 

Līdz pat 20. gadsimta vidum vietējo iedzīvotāju pamatnodarbošanās dabas parka “Dvietes paliene” apkaimē 
bija lauksaimniecība. Tā balstījās uz tradicionālo viensētu saimniekošanas sistēmu, kura tika mērķtiecīgi 
iznīcināta 20.gadsimta vidū, iedzīvotāju masveida kolektivizācijas un deportāciju rezultātā. Pēdējos gados, 
tāpat kā visā Latvijā, iedzīvotāju skaits arī šajos pagastos samazinās. Līdz ar to ir iznīkušas arī atsevišķas 
viensētas, kuras atradās Dvietes ielejas krastos. Turpinās vietējo iedzīvotāju skaita samazināšanās, kuras 
cēloņi ir ļoti zemā dzimstība un darbaspēka vecuma iedzīvotāju izceļošana no laukiem uz pilsētām un 
ārvalstīm. 

Doļnajas ciems robežojas ar dabas parka “Dvietes paliene” dienvidrietumu robežu un tā teritorijā dominē 
lauksaimniecības teritorijas, tikai ciema centrālajā daļā atrodas mazstāvu apbūves teritorija, atsevišķas 
mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas. Iedzīvotājiem tiek nodrošināta centralizētā ūdensapgāde un 
kanalizācija, ciemā darbojas SIA “Zemgale LTD” bioloģiskās attīrīšanas iekārtas (BIO-25, jauda 25 m3/dnn 

 
14 Datu avots: CSP, RIG010. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma un vecuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, 
pagastos, ciemos un Rīgas apkaimēs (atbilstoši robežām 2019.gada sākumā) 
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(izbūvētas 2006.gadā)). Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī un pēc aptuveni 1 km Ilūkstes 
upē.15 

Dvietes ciema teritorija daļēji (rietumu daļa) iekļaujas dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā. Iedzīvotāju 
skaits ciemā ik gadu samazinās. Ciems attīstītās kā Ilūkstes novada dabas tūrisma centrs. Ciema apbūvi veido 
mazstāvu dzīvojamo un savrupmāju teritorijas, publiskās apbūves teritorijas, rūpnieciskās un tehniskās 
apbūves teritorijas, lauksaimniecības teritorijas, kā arī ciemā atrodas dabas un apstādījumu teritorijas. 
Izbūvēti centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, darbojas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas 
iekārtas. Centralizētajai kanalizācijai pieslēgtas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, daļa individuālo dzīvojamo 
māju, pagasta administrācijas ēka, pansionāts u.c. Kanalizācijas tīklu garums 2,496 km, no kuriem 1,980 km 
ir pašteces vadi un 0,516 km spiedvadi (no tiem 0,125 km rekonstruēti), tīklu stāvoklis tiek raksturots kā 
slikts.16 Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas procesā tiek izmantotas divas sūkņu stacijas un notekūdeņu 
bioloģiskās attīrīšanas iekārtas NAI BIO-50, jauda 50 m3/dnn (izbūvētas 2006.gadā), attīrītie notekūdeņi tiek 
novadīti Dvietes upē.  

Bebrenes ciems atrodas uz rietumiem no dabas parka “Dvietes paliene” robežas un attīstās kā Ilūkstes novada 
nozīmes tūrisma centrs. Ciema apbūvi veido savrupmāju, mazstāvu dzīvojamās, publiskās, tehniskās un 
ražošanas apbūves teritorijas. Ciemā iekļautas dabas un apstādījumu teritorijas un lauksaimniecības 
teritorijas. Ar centralizēto ūdensapgādi un kanalizāciju nodrošinātas daudzdzīvokļu mājas, individuālās 
dzīvojamās mājas, sabiedriskie un saimnieciskie objekti un ciema teritorijā darbojas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas. Pašteces kanalizācijas tīklu garums 1,236 km (no tiem 0,260 km no jauna izbūvēti). Notekūdeņu 
attīrīšanai tiek izmantotas divas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas - NAI BIO-70, jauda 70 m3/dnn un Bebrenes 
ciema NAI BIO-10, jauda 10 m3/dnn. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Patstaunes (Rupsīte) upē un Akmiņupē. 
Individuālās mājas, kuras nav pieslēgtas pie centralizētiem kanalizācijas tīkliem, ir aprīkotas ar izsmeļamām 
bedrēm (15 gab.). Notekūdeņus no individuālajām mājām, kuras nav pieslēgtas pie centralizētajiem 
kanalizācijas tīkliem tiek izvesti uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Izvesto notekūdeņu daudzums sastāda 
ap 250 m3/gadā. 17 

Kaldabruņas ciems Jēkabpils novada Rubenes pagastā tieši nerobežojas ar dabas parka “Dvietes paliene” 
teritoriju, bet atrodas ziemeļrietumos, aptuveni 1 km attālumā. Ciema apbūvi veido savrupmāju un mazstāvu 
dzīvojamās teritorijas. Ciemā darbojas centralizēta ūdensapgāde un notekūdeņu savākšanas sistēmas. 

Vērtējot no dabas aizsardzības un ainaviskajiem aspektiem, pozitīvi vērtējams ir tas, ka dabas parka “Dvietes 
paliene” teritorija kopumā nav blīvi apdzīvota un apbūvēta, teritorijā atrodas daļa no Dvietes ciema un 
viensētas, kas izvietotas galvenokārt senlejas nogāzes augšējā daļā, vietās, kas mazāk pakļautas applūšanas 
riskiem. Tāpat, ilggadīgajos zālājos Dvietes upes ielejā ir maz ceļu, dominē dabiskas brauktuves bez speciāla 
seguma, tādejādi ieleja uzskatāma par minimāli fragmentētu. Lokālu fragmentāciju rada izveidotais grāvju 
tīkls ar krūmu joslām to malās. 

Antropogēnā slodze galvenokārt rodas no lauksaimnieciskās darbības, kas nav piemērota un atbalstoša dabas 
parka dabas vērtību saglabāšanai un aizsardzībai. Tāpēc svarīgi ir turpināt veikt informējošus, izglītojošus un 
konsultatīvus pasākumus lauksaimniekiem vai citus atbalstošu pasākumus, kas veicinātu atbilstošu un 
ilgtspējīgu bioloģisko zālāju saglabāšanu.  

Tāpat negatīvu ietekmi uz dabas parka ūdensobjektu kvalitāti atstāj saražoto un novadīto notekūdeņu 
daudzums apdzīvotās vietās, īpaši, ja attīrītie un novadītie notekūdeņi pārsniedz kādu robežvērtību, kā arī 
ietekme no decentralizētās kanalizācija. Svarīgi uzlabot centralizētās kanalizācijas tīklus un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas, kā arī pašvaldībām pieņemt saistošos noteikumus par decentralizētas kanalizācijas 
apsaimniekošanu un šo saistošo noteikumu kontroli. Antropogēnu ietekmi uz teritoriju rada makšķernieki, 
radot sadzīves atkritumu daudzumu rašanos, ko iespējams novērts dabas parka teritorijā nodrošinot 
atbilstošu infrastruktūru ar atkritumu urnām, informatīvām zīmēm u.c. 

 
15 Datu avots: Ilūkstes novada teritorijas plānojums 2019.-2030.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 14.pielikums un Vides pārskats. 
16 Datu avots: Ilūkstes novada teritorijas plānojums 2019.-2030.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 14.pielikums un Vides pārskats. 
17 Datu avots: Ilūkstes novada teritorijas plānojums 2019.-2030.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 14.pielikums un Vides pārskats. 
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3.2. Teritorijas izmantošanas veidi 

3.2.1. Tūrisms un atpūta 

Par tūrisma aktivitātēm dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā pirmoreiz tika uzsvērts Latvijas Ekotūrisma 
savienības izstrādātajā Latvijas Ekotūrisma attīstības stratēģijā, kurā Dvietes paliene tiek noteikta kā 
potenciāls ekotūrisma attīstības centrs Augšzemes un Daugavas loku perspektīvajā ekotūrisma areālā.18 

Ņemot vērā Dvietes senlejas dabas daudzveidību un kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī pašvaldību sociāli 
ekonomisko stāvokli, 2002.gada sākumā ar Bebrenes, Dvietes un Pilskalnes pagastu padomju atsevišķiem 
lēmumiem tika noteikta nepieciešamība izstrādāt vienotu ekotūrisma attīstības koncepciju. Tas nozīmē, ka 
ar ekotūrisma attīstības palīdzību vietējās pašvaldības vēlējās nodrošināt šīs vēsturiski svarīgās un dabas 
daudzveidībai nozīmīgās teritorijas pilnvērtīgu, ilgtspējīgu apsaimniekošanu un saskaņotu pārvaldīšanu. Pēc 
Bebrenes, Pilskalnes un Dvietes pagastu pasūtījuma, 2002. gadā Latvijas Ekotūrisma savienības un Daugavpils 
Universitātes speciālisti izstrādāja Dvietes senlejas ekotūrisma attīstības koncepciju.19 

Lai nodrošinātu Dvietes ielejas ilgtspējīgu apsaimniekošanu un attīstību, izveidots Dvietes senlejas 
informācijas centrs “Gulbji” (Ilūkstes novads, Bebrenes pagasts, Bebrene, Putnu sala, “Gulbji”), kurš pilda 
sekojošas funkcijas:  

• ekotūrisma iespēju piedāvājuma organizāciju un koordināciju;  

• Dvietes senlejas dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma eksponēšanu un pētniecības koordināciju;  

• Dvietes senlejas vides monitoringu;  

• vietējo iedzīvotāju informēšanu, izglītošanu un konsultēšanu ekotūrisma, kultūrvēsturiskā 
mantojuma un vides aizsardzības jomā. 

“Dvietes palienes dabas parka tūrisma attīstības plāns 2011 – 2020” (Plāns) tika izstrādāts 2011.gadā, kurā 
sniegts Dvietes palienes un tuvākās apkārtnes tūrisma nozares raksturojums, tūrisma attīstības stratēģija un 
rīcības plāns, mārketinga un monitoringa vadlīnijas. Plānā ietvertie priekšlikumi izmantojami atjaunojot 
pašvaldību plānošanas dokumentus, plānojot investīciju piesaisti, meklējot jaunas idejas uzņēmējdarbības 
turpmākai attīstībai, izstrādājot sadarbības projektus, veidojot uzņēmēju tirgvedības stratēģijas u.tml. 

Dabas parka “Dvietes ieleja” tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu uzturēšanā liela nozīme ir biedrībai 
“Dvietes senlejas pagastu apvienība”, kas ir dabas parka galvenais apsaimniekošanas un tūrisma attīstības 
virzītājs. Biedrība īsteno dažādus projektus un aktīvi iesaistās pasākumu organizēšanā dabas parkā, kas 
veicina apmeklētāju piesaisti. Informācijas centrā “Gulbji” atjaunota klēts seno tradīciju saglabāšanai un laivu 
uzglabāšanai, iegādāts inventārs dabas parka Vides klases nodarbībām - putnu vērošanas binokļi, dzīvnieku 
novērošanas kamera, pārvietojama nojume, uzstādīts seno cilvēku mājoklis – slietenis u.c. Dabas vērošanas, 
aizsardzības un izzināšanas pasākumi tiek veikti sadarbībā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi. 

Lai dabas tūristi un citi interesenti varētu orientēties apvidū, ir izveidots speciāls informācijas zīmju tīkls, kas 
atvieglo tūrisma objektu apmeklējuma kārtību Dvietes ielejā. Izveidots arī vairāku ekotūrisma taku tīkls 
pārgājieniem Dvietes ielejā un nodrošināta iespēja ceļot ar laivām pa Dvietes senlejas palieni palu laikā. 
Dvietes senleja un tās apkārtne ietilpst “Augšzemes un Daugavas loku” ekotūrisma areālā.  

Interesantākie apskates objekti dabas parka teritorijā: 

• Dvietes senleja – dabas parka “Dvietes paliene” “centrālā ass”. Ledāja kušanas ūdeņu veidots 

ielejveida pazeminājums ap 20 km garumā, cauri kurai plūst Dvietes upe. 

• Skuķu un Dvietes ezeri - vienas no teritorijas nozīmīgākajām dabas vērtībām  divi aizaugoši un grūti 

pieejami palieņu ezeri (lielākie šāda tipa ezeri Latvijā). Palu laikā pārplūst, savienojoties vienā lielā 

ūdenskrātuvē. Atrodas Dvietes senlejā un tiem cauri plūst Dvietes ūdeņi. 

 
18 Dvietes palienes dabas parka tūrisma attīstības plāns 2011 – 2020, Latvijas dabas fonds, Lauku ceļotājs, 2011.g. 
19 Dvietes palienes dabas parka tūrisma attīstības plāns 2011 – 2020, Latvijas dabas fonds, Lauku ceļotājs, 2011.g. 
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• Dvietes senlejas informācijas centrs “Gulbji” - viens no svarīgākajiem teritorijas izziņas objektiem. 

Labiekārtots, pieejama semināru telpa, izziņas literatūra. Informācijas centrā pieejama informācija 

ceļotājiem par dabas parku un Ilūkstes novadu (kartes, ceļveži u.c. tūrisma prospekti). Tiek organizēti 

semināri par dabas tēmām, veselīgu dzīvesveidu un zaļo dzīvesziņu u.c., darbojas Vides klase, radošās 

darbnīcas un tiek piedāvāti vietējo amatnieku darinājumi un suvenīri. Pie informācijas centra atrodas 

skatu platforma, no kuras var redzēt atjaunotos Dvietes upes posmus un atklātos zālājus un uzbūvēts 

podnieka ceplis. Tiek sniegta iespēja iznomāt laivas un binokļus. Iespēja nobaudīt bebra dziedzeru 

uzlējumu.  

Ziemeļos un austrumos no tā atrodas Putnu salas aploks (aptuveni 200 ha) un Zariņu salas aploks 

(aptuveni 165 ha) ar dzīvei dabā piemērotiem Konik Polski šķirnes zirgiem, Hailander šķirnes  un citu 

šķirņu krustojuma liellopiem. Skuķu ezera krastos uzcelti putnu novērošanas torņi (ziemeļu un 

dienvidrietumu krastos). 

• Ekspozīcija “Koka priekšmets Dvietes palienes sētā” – Putnu salas māju “Atāli” simtgadīgajā rijas ēkā 

ar niedru jumtu apskatāma arheoloģisko atradumu, seno koka sadzīves priekšmetu un darbarīku 

kolekcija. 

• Dvietes muiža - tās dzīvojamā ēka līdz mūsdienām nav saglabājusies. Šodien Dvietes muižas parkā ir 

apskatāmas muižas pārvaldnieka māja un trīs mūra saimniecības ēkas. 19. gs. veidots ainavu parks ar 

laukakmeņu mūrējuma tiltu. Parkā atrodas Dvietes muižas ēkas. Dvietes muižas pārvaldnieka ēka 

atjaunota un ir daudzpusīgi izmantojams objekts, kas kalpo sabiedriskiem mērķiem, t.sk. ir apskatāms 

kā jauns tūrisma apskates objekts. 

• Zariņu jeb Zarinku kapela atrodas Zariņu kapos, uz kuriem pārvesta 1864.gadā. Pie kapelas sienas 

sena altārglezna Sv.Ignācija Lojolas godam un altāra akmenī ir Sv.Bērtuļa relikvijas. 

• Vīnogu selekcionāra Paula Sukatnieka māja “Apsītes” (atrodas dabas parka pierobežā), kurā dzīvoja 

un strādāja pirmais Latvijas vīnogu selekcionārs. Mājas “Apsītes” ir atjaunotas, apskatāmi sadzīves 

un citi lauku sētā lietojamie priekšmeti, Paula Sukatnieka bibliotēka, darbistaba un labiekārtots dārzs 

- vietējās un introducētās krūmu un kokaugu sugas un selekcionētās vīnogu šķirnes un vīnogu dārzs. 

• Lauku sētā “Vidzemnieki” ("Vidzemnieki", Dvietes pagasts) ir iespēja aplūkot strausus, fazānus, pāvus 

un citus eksotiskus un interesantus dzīvniekus. 

• Munču tilts  - neliels tilts pāri Berezovkai Dvietes un Ilūkstes upju satekas vietā. Lielāku palu laikā tilta 
apkārtne un ļoti plaša teritorija dienvidos no tilta atrodas zem ūdens. Laba skatu vieta palos ir 
puskilometru ziemeļos no tilta – Dvietes un Daugavas senleju saskares vietā. 

Dabas parkā tiek piedāvātas vairākas aktīvās atpūtas aktivitātes (sazinoties ar informācijas centru “Gulbji”): 

• Savvaļas zirgu un govju dzīves vērošana gida pavadībā, ekskursija pa aploku visos gadalaikos; 

• Putnu vērošana no putnu vērošanas torņiem – pie Skuķu ezera (Dienvidu tornis, Ziemeļu tornis) un 

platforma pie informācijas centra “Gulbji”; 

• Vides klase dabas parkā “Dvietes paliene”, spēja pētīt un iepazīt Dvietes palienes dabu un vēsturi, 

Sēlijas tradīcijas, nodarbības notiek visos gadalaikos par dažādām tēmām; 

• Dabas un senvēstures  izziņas pārgājieni; 

• Laivošana Dvietes palienē palu laikā, laivu un aprīkojuma izmantošanas iespējas personu grupai līdz 

20 cilvēkiem, piedāvājumā laivošanas pavadoņa pakalpojumi; 

• “Melnais ķēķis” “Gulbju” mājās piedāvā apgūt senās lauku sētas prasmes – krējuma seperēšanu, 

sviesta kulšanu, siera siešanu, tradicionālo Sēlijas ēdienu gatavošanu. 

Dabas parks pieejamas ne tikai dabas vērotājiem, bet arī laivotājiem (Dvietes palos) un velobraucējiem. 
Izveidoti apraksti, kas sniedz informāciju par aktivitātēm dabas parkā - laivotājiem, velobraucējiem, 
autobraucējiem un dabas vērotājiem (spāru un putnu vērotājiem).  

Maršruti, kuri izveidoti dabas parka teritorijā, vai tajos iekļauts dabas parks “Dvietes paliene”: 
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• Dvietes palienes auto - velo maršruts (Ilūkste – Baltiņi - Bebrene – Zvīdrāni – Dviete – Munči – Dviete 
– Doļnaja – Ilūkste); 

• Dvietes palienes palu maršruts (Bebrene – Dviete – Munči); 

• Dvietes palienes putnu vērošanas maršruts; 

• Dvietes palienes spāru maršruts (Kaldabruņa-Bebrene-Dviete-Mušķi); 

• “Lauku ceļotāja” maršruts pa Sēliju (autobraucējiem). 

Dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā un tā tuvumā tūrisma un aktīvās atpūtas resursi un infrastruktūra, kā 
arī tūristu plūsma vairāk koncentrējusies Bebrenes un Dvietes ciemu apkārtnē. Bebrenes ciemu plānots 
attīstīt kā Ilūkstes novada nozīmes tūrisma centru, bet Dvietes ciemu kā novada dabas tūrisma centru.20 

Apmeklētāju skaits dabas parkā “Dvietes paliene”, pēc pieejamajiem datiem informācijas centrā “Gulbji”, 
laika posmā no 2010.gada līdz 2018.gadam ir bijis svārstīgs, ar būtisku pieaugumu 2017.gadā un salīdzinoši 
krasu samazinājumu 2018.gadā (skatīt 3.1.attēlu). 2017. gadā dabas parkā norisinājās viens no nacionāla 
mērogā populārā pasākuma “Dabas koncertzāle” koncertiem un izziņas darbnīcām, kas piesaistīja nozīmīgu 
apmeklētāju skaitu. 

 

3.1.attēls. Apmeklētāju skaits informācijas centrā “Gulbji”21 

Apmeklētāju skaits Paula Sukatnieka mājā “Apsītes” 2017. un 2018.gadā nedaudz samazinājies, salīdzinot ar 
2016. gadu, kad tajās viesojās 1116 apmeklētāji. Dvietes muižā apmeklētāju skaits 2017. un 2018.gadā arī 
samazinājās, salīdzinot ar 2016.gadu, jo tika realizēts projekts “Mākslas un radošuma darbnīcas “Mansarda 
rosītava” izveide Dvietes muižā”, kura laikā Dvietes muiža ilgāku laiku bija slēgta (skatīt 3.2.attēlu). 

 

3.2.attēls. Apmeklētāju skaits mājās “Apsītes” un Dvietes muižā22 

 
20 Ilūkstes novada teritorijas plānojums 2019. – 2030.gadam, 2018.gads, SIA “Reģionālie projekti” 
21Dvietes senlejas informācijas centra “Gulbji” dati, pieteikušos apmeklētāju skaits. 
22 Dvietes pagasta pārvaldes dati. 
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Dabas parku un tā izveidoto infrastruktūru ceļotāji, kā arī laivotāji ar savām laivām, apmeklē arī pastāvīgi, 
nepiesakoties informācijas centrā “Gulbji”, līdz ar to daļa apmeklētāju dabas parka teritorijā nav uzskaitīti. 

Lielākoties dabas parku apmeklē tūristi, kas novērtē tā dabas vērtības, procesus un līdz šim paveikto dabas 
resursu saglabāšanā un atjaunošanā. Infrastruktūra un pakalpojumi dabas parkā galvenokārt ir saistīti ar 
dabas procesu un resursu izzināšanu, līdz ar to liels tūristu pieplūdums dabas parkā visdrīzāk nebūs, izņemot 
jau tradicionālos pasākumus, kuru laikā vienkopus parkā ierodas vairāki apmeklētāji (Putnu vērošanas dienas, 
palu periodā u.c.), kā arī, ja netiks organizēti lielāka mēroga pasākumi, kā 2017.gadā organizētais dabas 
koncerts. Svarīgi, lai lielākas apmeklētāju plūsmas tiktu novirzītas uz jau esošiem vai jauniem infrastruktūras 
objektiem un atstātu pēc iespējas mazāku ietekmi uz vidi. Īstenojot jaunas aktivitātes dabas parkā saistībā ar 
tūrismu, būtiski ir piesaistīt vietējos iedzīvotājus, kas izstrādā šos piedāvājumus tā, lai ietekme uz vidi tiktu 
atstāta pēc iespējas mazāka un tiktu ilgtermiņā saglabāti dabas parka resursi. 

Esošā publiski pieejamā infrastruktūra dabas parka teritorijā skatāma Pielikuma 12.attēlā. 

3.3.2. Lauksaimniecība 

Dabas parka “Dvietes paliene” teritorijas lielāko daļu aizņem lauksaimniecības zeme – 3552,1 ha jeb 71,2%.23 
No 831 zemes vienībām 710 zemes vienības jeb 88,73% ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. Dabas parka teritorijā ir veikti meliorācijas darbi, ierīkoti meliorācijas grāvji un drenāžu 
sistēmas, skatīt Pielikuma 13.attēlu. 

Par pļavu biotopu uzturēšanu rūpējas vairākas zemnieku saimniecības, kooperatīvā sabiedrība, kuras audzē 
liellopus un palieņu pļavas izmanto par ganību un siena ieguves vietu, kā arī biedrība “Dvietes senlejas 
pagastu apvienība”, kura ar Nīderlandes fonda Strichting ARK un Nīderlandes Karaliskās putnu aizsardzības 
biedrības atbalstu ierīkojusi plašas dzīvei savvaļā pielāgotu zirgu un govju ganības. Atsevišķas zemnieku 
saimniecības ir bioloģiskās saimniecības (skatīt 3.2.tabulu).  

3.2.tabula. Zemnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības un individuālie komersanti  dabas parka 
“Dvietes paliene” teritorijā24  

Z/S nosaukums Bioloģiskā saimniecība Darbības veids Apstrādātās platības, ha 

Ilūkstes novada Dvietes pagasts 

z/s “Kadiķi” - Lopkopība (piens, gaļas) 23,0 

z/s “Smaidas” - Lopkopība (piens, gaļas) 13,5 

z/s “Ozoliņi” - Lopkopība (gaļas) 130,5 

z/s “Cīrulīši” - Lopkopība (gaļas) 33,0 

z/s “Madaras” - Augkopība 27,0 

z/s “Ciemiņi” - Augkopība, lopkopība (piens, gaļas) 23,7 

z/s “Zaķīši” - Augkopība 15,3 

z/s “Burtnieki” X Lopkopība (piens, gaļas) 25,2 

z/s “Rūķi” - Augkopība 14,3 

z/s “Dzeņi” - Augkopība, lopkopība (piens, gaļas) 9,6 

z/s “Bundzenieki” - Augkopība, lopkopība (piens, gaļas) 45,2 

z/s “Saimnieki” - Lopkopība (piens, gaļas) 9,4 

z/s “Tūmāni” - Lopkopība (piens, gaļas) 52,1 

z/s “Kuģi” - Augkopība 8,2 

Ilūkstes novads Pilskalnes pagasts 

 
23 Dati: Topogrāfiskā karte 
24Avots: Ilūkstes novada pašvaldība 
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Z/S nosaukums Bioloģiskā saimniecība Darbības veids Apstrādātās platības, ha 

z/s “Ķieģeļi” X Lopkopība (gaļas) 13,8 

z/s “Dzintari” X Augkopība, lopkopība (gaļas) 154,0 

k/s “Zemgale ltd.” X Lopkopība (gaļas) 86,0 

z/s “Kļavas” - Lopkopība (piens, gaļas) 41,4 

z/s “Krastiņi” - Lopkopība (piens, gaļas) 11,8 

z/s “Timšāni” X Lopkopība (piens, gaļas) 19,0 

z/s “Laimes” - Augkopība 7,8 

z/s “Kapari” - Lopkopība (piens, gaļas) 16,9 

z/s “Čiekuri” X Lopkopība (piens, gaļas) 2,8 

z/s “Rūķi” - Augkopība 2,9 

z/s “Mauriņi” - Augkopība 9,1 

z/s “Visvalži” - Lopkopība (piens, gaļas) 7,2 

z/s “Kalnāji” - Lopkopība (piens, gaļas) 9,4 

Biedrība “Dvietes 
senlejas pagastu 
apvienība” 

- Lopkopība 9,0 (noma) 

Ilūkstes novads Bebrenes pagasts 

z/s “Senči” - Lopkopība 9,9 

z/s “Virpotāji” - Lopkopība 6,1 

z/s “Vīteri” X Lopkopība 4,8 

z/s “Avotiņi” X Lopkopība 1,3 

z/s “Laimneši” X Lopkopība 4,6 

z/s “Dimanti” - Dārzeņu audzēšana 1,3 

z/s “Krauklīši” X Lopkopība 3,9 

z/s “Kalnāji” - Lopkopība 21,6 

IK “Centības” - Lopkopība 31,65 (noma) 

KS “Tehniskais 
centrs” 

- Zemkopība 105,89 (noma) 

Biedrība “Dvietes 
senlejas pagastu 
apvienība” 

 Lopkopība 31,5 (noma) 

 

Lielākie mājlopu ganāmpulku turētāji dabas parkā ir kooperatīvā sabiedrība “Zemgale Ltd” Ilūkstes novada 
Pilskalnes pagastā un zemnieku saimniecība “Mežāres” (oficiālais nosaukums Jēkabpils rajona Jakovicka 
zemnieku saimniecība “Mežāres”) Jēkabpils novada Rubenes pagastā, kas nodarbojas ar liellopu gaļas 
audzēšanu 132 ha platībā. Šīs saimniecības izmanto Dvietes palieņu pļavas gan siena pļaušanai, gan mājlopu 
ganīšanai.  

Dvietes pagasta DA daļā, Daugavas virspalu terasē starp Ilūkstes lejteci un Daugavu atrodas lieli tīrumu masīvi, 
kas tiek izmantoti graudaugu audzēšanai un ik gadus pievilina lielus migrējošo zosu barus.  

Viena no dabas parka “Dvietes paliene” dabas vērtībām ir bioloģiski vērtīgi zālāji, t.sk. konstatēti vairāki 
Eiropas Savienībā aizsargājami zālāju biotopi (4.2.1.nodaļa), apzināti arī potenciāli bioloģiskie zālāji. Zemju 
īpašnieki dabas parka teritorijā, kuru īpašumos ir konstatēti bioloģiski vērtīgi zālāji, pareizi veicot zālāju 
apsaimniekošanu var pieteikties Lauku atbalsta dienestā atbalsta maksājumiem.  
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Zemes īpašnieks, kurš saņem atbalstu, uzņemas arī piecu gadu saistības, kas nosaka, ka ik gadu jāpiesakās 
atbalstam un platības atbilstoši jāapsaimnieko. Jāsaglabā apsaimniekotās platības apmērs un līdz 
15.septembrim jānopļauj vai jānogana un jāapļauj pieteiktā teritorija, neveicot tajā kultivēšanas pasākumus. 
Ik gadu katram laukam ir jākārto lauka vēsture, norādot konkrētajā gadā veiktās apsaimniekošanas darbības. 
Piesakot atbalstam bioloģiski vērtīgus zālājus, ja atbalstāmā platība ir Eiropas Savienības nozīmes zālāju 
biotops, tad uzņemto saistību perioda otrajā gadā, atbalsta saņēmējam  jāapmeklē apmācības kurss par zālāju 
biotopu apsaimniekošanas metodēm. 

Par bioloģiski vērtīgiem zālājiem atbalsta apmērs par vienu hektāru attiecīgajās platībās, kurās ievēroti visi 
saņemšanas nosacījumi ir 55 eiro par hektāru. Bet par Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopiem atbalsta 
apjoms ir atkarīgs no bioloģiski vērtīgā zālāja ražības klases (83-330 eiro/ha).25   

Bioloģiski vērtīgā zālāja ražības klases iedala pēc zālāja agronomiskās ražības jeb, jo vairāk siena ražas var 
iegūt, jo zemāka klase: 

• 1. klase – zālāji auglīgās augsnēs un putnu dzīvotnes. Zāles biomasa liela, siena raža virs 2 tonnām no 
hektāra. 

• 2. klase – zālāji mēreni auglīgās augsnēs. Zāles biomasa vidēji liela, siena raža no 1 līdz 2 t/ha. 

• 3. klase – zālāji nabadzīgās augsnēs. Zāles biomasa neliela, siena raža <1 t/ha. 

• 4. klase – ārpus lauku blokiem esošie ES aizsargājamie biotopi. Zāles biomasa parasti neliela, siena 
raža mazāka par 1 t/ha. Taču nozīmīgākais faktors zālāja iekļaušanai 4. klasē ir tā neatbilstība 
lauksaimniecības zemei parastā izpratnē – pārāk slapjas vietas ar zāļu purviem raksturīgu augāju un 
pārāk sausas vietas ar smiltājiem raksturīgu augāju.26 

Lai saglabātu bioloģiski vērtīgos zālājus, būtiska ir to noganīšana, bet ne pārganīšana un pļaušana ar siena 
savākšanu, lai nepieļautu aizaugšanu ar kokiem un krūmiem. Šajās teritorijās nav piemērojama zāles pļaušana 
ar sasmalcināšanas metodi. Zemju īpašniekus (lietotājus), atbilstoši apsaimniekot savus īpašumus, veicinātu, 
papildus finansiāls atbalsts par bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu un saglabāšanu, lai būtu stimuls, tos 
saglabāt un atjaunot, bet ne uzart. 

3.3.3. Mežsaimniecība 

Dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā meža zeme aizņem 935,51 ha jeb 18,8%27 (skatīt Pielikuma 14.attēlu). 
Meža tipu raksturojums skatāms Pielikuma 15.attēlā un 4.2.2.apakšnodaļā. Meža zemes šajā teritorijā pieder 
privātīpašniekiem un vietējām pašvaldībām. Meži aizņem nelielu daļu dabas parka teritorijas un ir izplatīti 
galvenokārt Dvietes ielejas krastos. Tomēr tiem ir būtiska loma teritorijas ainavas un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanā. Mežu nogabalu platības ir nelielas (daži hektāri līdz daži desmiti hektāru), tāpēc 
to izciršana var radīt būtiskas izmaiņas tradicionālajā lauku ainavā. 

3.3.4. Zivsaimniecība 

Ar zivju zveju dabas parkā oficiāli nodarbojas atsevišķi zvejnieki, kuriem ir licence šāda tipa darbībai. 

3.3.5. Medības 

Medības tiek piekoptas atsevišķās Dvietes senlejas vietās un ir saistītas galvenokārt ar meža dzīvnieku 
medīšanu mežmalā no slēpņa. Tiek medīti arī bebri. 

Ūdensputnu medības notiek galvenokārt Dvietes un Skuķu (Grīvas) ezeros un Dvietes upes lejtecē rudenī, 
pīļu medību sezonas laikā. Nomedīto ūdensputnu uzskaite netiek veikta, tādēļ nav iespējams pamatoti spriest 
par medību ietekmi uz teritorijas putnu faunu. Malumedniecība Dvietes senlejā nav īpaši izplatīta, tomēr tā 

 
25 MK noteikumi Nr.171 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku 
ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā”. 07.04.2015. 
26 SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, http://new.llkc.lv. 
27 Dati: Topogrāfiskā karte 
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var radīt negatīvu ietekmi, ja notiek ūdensputnu migrāciju laikā (pavasarī un rudenī) vai ligzdojošo 
ūdensputnu koloniju tuvumā. 

4.daļa. AIZSARGĀJAMĀS TERITORIJAS NOVĒRTĒJUMS 

4.1. TERITORIJA KĀ VIENOTA DABAS AIZSARDZĪBAS VĒRTĪBA UN FAKTORI, KAS TO IETEKMĒ 

Dvietes upe un tās attīstības veidotā ieleja – ar ledāja kušanas ūdeņu darbību saistītie ģeoloģiskie procesi 
leduslaikmeta beigu posmā, ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas centrālā teritorijas ass un, funkcionālā 
sadarbībā ar Daugavu – nodrošinājusi un nodrošina regulāro, sezonālo applūšanu, tādējādi radot apstākļus 
palieņu zālāju pastāvēšanai, kas kopā ar ezeriem un ilgstoši applūdušajām platībām ir putniem piemērotas 
ligzdošanas un barošanās vietas. Dabas parks “Dvietes paliene” ir izcili vērtīga applūstošu palieņu teritorija. 
Dabas parka teritorijā sastopami vairāki gan Latvijas, gan Eiropas Savienības aizsargājami zālāju, mežu un 
ūdeņu biotopi, kā arī daudzas īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas. Dabas parka teritorija ir viena no 
daudzveidīgākajām un bagātākajām putnu vietām Latvijā, kā arī pasaules mērogā nozīmīga caurceļojošo 
ūdensputnu pulcēšanās vieta pavasarī. 

Pēc apjomīgajiem meliorācijas darbiem 20.gs. vizuāli Dvietes upe patreiz ainavā nedominē, jo ir pārveidota, 
par grāvi – kanālu, kas daļēji tiek novērsts, veicot upes dabisko līkumu atjaunošanu augšpus Skuķu (Grīvas) 
ezeram aptuveni 2 km garumā.  

Vizuāli teritorijā dominē zālāji un Daugavas palieņu ezeri – Skuķu un Dvietes, lai arī tie funkcionāli ir atkarīgi 
no regulārajiem applūšanas procesiem. Tādējādi, domājot ar konkrētās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
ilglaicīgu pastāvēšanu, liela uzmanība jāpievērš būtisko teritorijas funkciju nodrošināšanai – regulārajiem 
paliem, kuri, savukārt ir tieši atkarīgi no netraucēta hidroloģiskā savienojuma starp Dvietes palieni un 
Daugavu. 

4.2. BIOTOPI, TO DABAS UN SOCIĀLEKONOMISKĀ VĒRTĪBA UN IETEKMĒJOŠIE FAKTORI 

Dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā konstatēto biotopu izvietojums attēlots Pielikuma 16.attēlā.  

4.2.1. Zālāji 

Dabas parka “Dvietes paliene” zālāju biotopu apraksts sagatavots, izmantojot jaunākos inventarizācijas 
materiālus – projekta “Dabas skaitīšana” gaitā veiktās inventarizācijas 2017.gadā, apkopotos rezultātus. 

Dabas parkā “Dvietes paliene“ līdzšinējos pētījumos teritorijā ir konstatēti 8 Eiropas Savienībā (ES) 
aizsargājamie zālāju biotopi: 6120* Smiltāju zālāji, 6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs, 6270* Sugām bagātas 
ganības, 6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs, 6430 Eitrofas augsto lakstaugu audzes, 6450 Palieņu 
zālāji, 6510 Mēreni mitras pļavas, 6530* Parkveida pļavas un ganības (skatīt 4.1.tabulu un Pielikuma 
16.attēlu). Ieslēgumu veidā ir sastopams arī biotops 6230* Vilkakūlas zālāji (tukšaiņu zālāji). Zālāju, t.sk. 
botāniskie BVZ, putnu BVZ, botāniski un putnu BVZ, kā arī potenciāli BVZ teritorijas attēlotas Pielikuma 
17.attēlā. 

ES aizsargājamie zālāju biotopi dabas parka teritorijā aizņem 1863,11 ha jeb 37,3% no kopējās parka 
teritorijas. Dabas parka teritorijā izteikti dominē biotops 6450 Palieņu zālāji, kas aizņem 27,4% no teritorijas. 
Zālājos konstatētas vairākas aizsargājamas vaskulāro augu sugas, no kurām nozīmīgākas ir manīgā knīdija 
Cnidium dubium, Sibīrijas skalbe Iris sibirica un jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus. 
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4.1.tabula. ES un Latvijas nozīmes īpaši aizsargājamie zālāju biotopi dabas parka teritorijā 

Nr. 
p.k. 

ES nozīmes 
aizsargājamā 

biotopa nosaukums 
 

ES nozīmes 
aizsargājamā 
biotopa kods 
(ar *atzīmē 
prioritāros 
biotopus) 

Latvijas nozīmes īpaši 
aizsargājamā biotopa 

nosaukums 

Biotopa 
platība  

teritorijā 
(ha) 

ES nozīmes 
aizsargājamā 

biotopa 
labvēlīga 

aizsardzības 
stāvokļa 

novērtējums 
Latvijā kopumā  

1. Smiltāju zālāji 6120* 3.2. Smiltāju zālāji 22,79 U2- 

2. 
Sausi zālāji kaļķainās 

augsnēs 
6210 

3.6. Sausi zālāji kaļķainās 
augsnēs 

54,21 U2- 

3. 
Sugām bagātas 

ganības un ganītas 
pļavas 

6270* 
 

3.9. Sugām bagātas pļavas 
un ganītas pļavas 

343,17 
 

U2- 

4. 
Mitri zālāji periodiski 
izžūstošās augsnēs 

6410 
 

3.8. Mitri zālāji periodiski 
izžūstošās augsnēs 

12,26 
 

U2- 

5. 
Eitrofas augsto 

lakstaugu audzes 
6430 

 
3.10. Eitrofas augsto 

lakstaugu audzes 
2,37 

 
FV 

6. Palieņu zālāji 
6450 

 
3.11. Palieņu zālāji 

1365,37 
 

U2- 

7. 
Mēreni mitras 

pļavas 
6510 

 
3.12. Mēreni mitras pļavas 

53,87 
 

U2- 

8. 
Parkveida pļavas un 

ganības 
6530* 

 
3.5. Parkveida pļavas un 

ganības 
9,07 

 
U2- 

Paskaidrojumi un apzīmējumi: 
*Aizsardzības stāvokļa novērtējums atbilstoši ziņojumā Eiropas Komisijai (ES ziņojums, 2013) lietotajiem apzīmējumiem (tikai direktīvu 
pielikumos iekļautajām sugām): 

 FV: Aizsardzības stāvoklis labvēlīgs (Favourable) 

 U2: Aizsardzības stāvoklis nelabvēlīgs - slikts (Unfavourable-Bad) 

Apzīmējumi aizsardzības stāvokļa tendencei: “+” -  uzlabojas; “-“ pasliktinās; “=” - stabils, “x” - nezināms 

6120* Smiltāju zālāji 

Smiltāju zālāji dabas parka teritorijā konstatēti dažos nelielos poligonos uz pauguriņiem, aizņem 0,5% no 
teritorijas. Konstatēts biotopa pirmais variants 6120*_1 tipiskais variants un biotopa otrais variants 6120*_2 
gandrīz sausais variants. Biotopu poligonos nereti kā viena no dominējošajām sugām ir dabisko zālāju 
indikatorsuga – dzirkstelīte Dianthus deltoides vai lielais mārsils Thymus ovatus. Vēl starp biežāk 
sastopamajām indikatorsugām ir spradzene Fragaria viridis un kodīgais laimiņš Sedum acre. Konstatētajos 
smiltāju zālājos kopumā nav atzīmēts liels vaskulāro augu skaits kvadrātmetrā, taču nabadzīgo zālāju biotopos 
nereti veģetācija ir nesaslēgta un ar izteiktu dažu sugu dominanci. 
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4.1.attēls. Smiltāju zālājs dabas parkā “Dvietes paliene”. Pie mājām “Zirnīši” (Foto: I.Svilāne) 

6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs 

Sausi zālāji kaļķainās augsnēs konstatēti fragmentāri, nelielos poligonos, visā teritorijā, galvenokārt uz reljefa 
paaugstinājumiem, aizņem 1,1% no teritorijas. Lielākā daļa šo biotopu atbilst otrajam variantam, 6210_2 
austrumu variants. Tajos bieži dominē ārstniecības ancītis Agrimonia eupatoria, meža zemene Fragaria vesca, 
spradzene Fragaria viridis, šaurlapu skarene Poa angustifolia u.c. Vairums zālāju attīstījušies no atmatām, tās 
atbilstoši apsaimniekojot. Vairākos apsaimniekotos kaļķaino zālāju poligonos tiek organizēta noganīšana gan 
ar zirgiem, gan govīm, turklāt visa gada garumā. Kopumā zālāji nav vērtējami ar augstu kvalitāti, jo 
kvadrātmetrā konstatēto sugu skaits ir mazskaitlīgs, vairumā gadījumu tikai nedaudz virs desmit, arī 
indikatorsugu dažādība ir neliela, kaut arī kaļķainos zālājos nereti sastopams liels skaits dažādu indikatorsugu. 

Dabas parkā konstatēts arī pirmais un trešais biotopa variants, attiecīgi 6210_1 rietumu variants un 6210_3 
smiltāju variants. Rietumu variants konstatēts vienā poligonā, Dvietes ezera dienvidaustrumu piekrastē. 
Biotopā dominē šaurlapu skarene un spradzene. Kopumā tajā konstatētas astoņas dabisko zālāju 
indikatorsugas, no kurām piecas ar augstu sastopamību – parastais vizulis Briza media, dzirkstelīte Dianthus 
deltoides, lielziedu vīgrieze Filipendula vulgaris un īstā madara Galium verum. Biotopa trešajā variantā 
galvenokārt dominē šaurlapu skarene, parastā smilga Agrostis tenuis u.c. biotopam raksturīgas sugas. Šajos 
poligonos konstatētas četras līdz septiņas indikatorsugas, biežākās no tām – spradzene, lielziedu vīgrieze un 
ziemeļu madara Galium boreale. 

6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas 

Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas ir otrs biežāk sastopams biotops. Aizņem 6,9% no daba parka 
teritorijas. Tas ir konstatēts vienmērīgi pa visu dabas parka teritoriju. Biotops sastopams gan līdzenumos, gan 
uz pauguriem, gan starppauguru ieplakās. Dabas parkā ir sastopami visi trīs biotopa varianti: 6270*_1 
tipiskais, 6270*_2 nabadzīgu augšņu un 6270*_3 mitrais.  

Tipiskajam variantam dominējošās sugas ir parastā sekstaine Cynosurus cristatus, parastā brūngalvīte 
Prunella vulgaris, ložņu āboliņš Trifolium repens u.c. sugas. 

Nabadzīgu augšņu variantā dominējošās sugas ir parastā smilga Agrostis tenuis, parastā smaržzāle 
Anthoxanthum odoratum, sarkanā auzene Festuca rubra, šaurlapu ceļteka Plantago lanceolata, rudens 
vēlpiene Leontodon autumnalis u.c.  

Mitrajā variantā dominē mitru vietu graudzāle - parastā ciņu smilga Deschampsia cespitosa un sastopamas 
citas sugas – pļavas bitene Geum rivale, meža meldrs Scirpus sylvaticus u.c. 

Bieži sastopamas indikatorsugas ir parastais vizulis Briza media, ziemeļu madara Galium boreale, klinšu 
noraga Pimpinella saxifraga, parastā ziepenīte Polygala vulgaris, sāres grīslis Carex panicea, purva gandrene 
Geranium palustre u.c. 
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Atsevišķās vietās ganības ir ilgstoši pamestas, kā rezultātā tās pakāpeniski aizaug ar krūmiem un kokiem, sāk 
dominēt ekspansīvās sugas – slotiņu ciesa Calamagrostis epigeios, parastā kamolzāle Dactylis glomerata u.c., 
kā arī slāpekli mīlošie augi – podagras gārsa Aegopodium podagraria un meža suņburkšķis Anthriscus 
sylvestris.  

Biotopa poligoni nereti novietoti blakus palieņu zālājiem, veidojot mozaīku, ieslēgumus. 

Ieslēgumu veidā, skābākās augsnēs, ir sastopams vēl viens ES aizsargājams biotops – 6230* Vilkakūlas zālāji 
(tukšaiņu zālāji). Tā kā ieslēgumu platība neliela, nav iespējas izzīmēt poligonus šim biotopam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2.attēls. Sugām bagāta ganība ar labi izteiktu ganību mikroreljefa struktūru un ar raksturīgām sugām dabas 

parkā “Dvietes paliene” (Foto: D. Krasnopoļska) 

6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs 

Biotops konstatēts tikai dabas parka teritorijas austrumu daļā, uz dienvidiem no Dvietes ciema, aizņem 0,2% 
no teritorijas. Konstatēti četri poligoni, kas visi atbilst biotopa ceturtajam variantam 6410_4 platlapju zālāji 
(bez izteiktas dominējošas sugas). Starp biežāk konstatētajām dabisko zālāju indikatorsugām ir ziemeļu 
madara Galium boreale, purva gandrene Geranium palustre un sāres grīslis Carex panicea. Tajos dominējošās 
sugas ir parastā smilga Agrostis tenuis, vītolu staģe Inula salicina, purva skarene Poa palustris. Visi zālāji ir 
applūstoši un visos ir augsta dabisko zālāju indikatorsugu sastopamība poligonā (60 – 100%).  

6430 Eitrofas augsto lakstaugu audzes 

Eitrofas augsto lakstaugu audzes parasti nav apsaimniekotas, biotopu uztur viļņu un straumes darbība. Dabas 
parkā sastopams šī biotopa krastmalu variants 6430_1, šaurā joslā gar Dvietes upes labo krastu starp diviem 
ezeriem Skuķu un Dvietes. Aizņem 0,05 % no dabas parka teritorijas. Dominē purvāja ciesa Calamagrostis 
canescens, kā arī parastā vīgrieze Filipendula ulmaria, kas norāda uz mazākām ūdens līmeņa svārstībām, 
sastopamas arī žoga dižtītenis Calystegia sepium, Eiropas vija Cuscuta europaea, dižzirdzene Angelica 
archangelica, vītolu vējmietiņš Lythrum salicaria, garlapu veronika Veronica longifolia u.c. Uz māzākām ūdens 
līmeņa svārstībām norāda arī apaugums ar krūmiem un kokiem. Gandrīz trešajā daļā no biotopa dominē 
ekspansīvas sugas – lielā nātre Urtica dioica un parastā niedre Phragmites australis, kas norāda uz ūdens 
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piesārņojumu ar organiskām vielām un upes krastu eitrofikāciju. Nelielā daudzumā ir arī sastopama invazīvā 
suga – adatainais dzeloņgurķis Echinocystis lobata.  

Dabiskie procesi nav tik intensīvi, lai uzturētu biotopu labā stāvoklī, ir vēlams atjaunot apsaimniekošanu, 
kombinējot pļaušanu ar ganīšanu. 

6450 Palieņu zālāji 

Palieņu zālāji ir viena no galvenajām vērtībām dabas parka teritorijā. Zālājiem raksturīgi lieli vienlaidus 
sasaistīti poligoni, bieži veido kompleksus ar citiem aizsargājamiem biotopiem. Palieņu zālāji aizņem 1365,37 
ha jeb 27,4% no dabas parka teritorijas. 

Palienēs nozīmīgs uzturošs faktors ir pali. Palu darbība rada daudzveidīgus mainīgus augsnes mitruma un 
auglības apstākļus. Dabas parkā lielās platībās sastopami šī biotopa augsto grīšļu zālāju variants 6450_1 un 
platlapju variants 6450_3, mazākās plātībās sastopams arī biotopa pļavas lapsastes variants 6450_2.  

Lielākās platībās sastopams biotopa pirmais variants, kam raksturīgi liela auguma grīšļi un graudzāles. Grīšļu 
audzēs parasti dominē viena vai divas sugas – slaidais grīslis Carex acuta, pūslīšu grīslis Carex vesicaria, no 
graudzālēm parastais miežubrālis Phalaroides arundinacea, iesirmā ciesa Calamagrostis canescens. Biotopa 
otrajam variantam raksturīgas augstās graudzāles – pļavas lapsaste Alopecurus pratensis, purva skarene Poa 
palustris, parastā skarene Poa triviale. Biotopa trešais variants ir sugām bagātāks, biežāk sastopamas sugas – 
parastā ciņusmilga Deschampsia cespitosa, divrindu grīslis Carex disticha, liela nozīme arī mitrumu mīlošiem 
divdīgļlapjiem - pļavas bitenei Geum rivale, parastajai vīgriezei Filipendula ulmaria u.c. 

Palieņu zālāji dabas parka teritorijā ir nozīmīga dzīvotne vairākām aizsargājamām augu sugām, samērā bieži 
sastopama manīgā knīdija Cnidium dubium, kā arī Sibīrijas skalbe Iris sibirica un jumstiņu gladiola Gladiolus 
imbricatus.  

Biotopa kvalitāte dažāda. Neapsaimniekotas un pamestas palienes aizaug ar ekspansīvām sugām - ložņu 
vārpatu Elytrigia repens, lielo nātri Urtica dioica, tīruma usni Cirsium arvense, parasto vīgriezi Filipendula 
ulmaria, podagras gārsu Aegopodium podagraria un meža suņburkšķi Anthriscus sylvestris, pakāpeniski 
aizaug ar krūmiem un kokiem. 

4.3.attēls. Palieņu zālājs dabas parkā “Dvietes paliene” (Foto: I.Svilāne) 
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4.4.attēls. Palieņu zālājs dabas parkā “Dvietes paliene” (Foto: D.Krasnopoļska) 

6510 Mēreni mitras pļavas 

Mēreni mitras pļavas, tāpat kā mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs, konstatēts galvenokārt dabas parka 
teritorijas austrumu daļā, aizņem 1,1% no teritorijas. Šajos zālājos, kā tas ir raksturīgi biotopam, starp 
dominējošajām sugām ir augstās graudzāles – augstā dižauza Arrhenatherum elatius, pļavas lapsaste 
Alopecurus pratensis, pļavas auzene Festuca pratensis, tomēr lielā daļā poligonu starp dominējošajām sugām 
ir arī kultivētās augstās graudzāles – parastā kamolzāle Dactylis glomerata un pļavas timotiņš Phleum 
pratense. Vēl bez kultivētajām graudzālēm, starp ekspansīvajām sugām bieži konstatēts arī meža suņburkšķis 
Anthricus sylvestris. Dabisko zālāju indikatorsugas zālājos konstatētas nelielos daudzumos, turklāt vienā 
poligonā ne vairāk par četrām sugām. Biežāk konstatētās indikatorsugas ir purva gandrene Geranium palustre 
un ziemeļu madara Galium boreale. Kultivēto graudzāļu dominance un nelielais indikatorsugu skaits liecina, 
ka zālāji kopumā vērtējami ar zemu kvalitāti un tajos nepieciešama intensīvāka apsaimniekošana.  

6530* Parkveida pļavas un ganības 

Parkveida pļavas un ganības ir viens no retākajiem ES aizsargājamiem biotopiem Latvijā. Šobrīd dabas parkā 
biotops aizņem nelielas platības, daļa parkveida pļavas un ganības tiek aktīvi apsaimniekotas – pļautas, 
ganītas, daļa ir ieaugusi krūmos. Aizņem 0,2% no dabas parka teritorijas. Dominējošā koku suga ir parastais 
ozols Quercus robur, nelielā daudzumā ir sastopama arī parastā liepa Tilia cordata, parastais bērzs Betula 
pendula un parastā priede Pinus sylvestris. Parkveida ainava pārklājas ar vairākiem citiem ES nozīmes 
biotopiem – 6450 Palieņu zālāji un 6120* Smiltāju zālāji. 
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4.5.attēls. Parkveida pļava dabas parkā “Dvietes paliene” uz ZA no Doļnajas ciema (Foto: D.Krasnopoļska) 

Biotops ar kodu 6100 pārņemts no dabisko zālāju biotopu kartēšanas prakses, kas kopš 2014.gada ar kodu 
6100 apzīmē par publiskajiem līdzekļiem (LIFE programmas, Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums 
u. c.) atjaunotus biotopus, kas kartēšanas brīdī vēl neatbilst nevienam no aizsargājamo zālāju biotopu 
veidiem, bet ir skaidrs, kura biotopu veida virzienā atjaunošanās notiks.  

Zālājus ietekmējošie faktori un apdraudējumi 

Neapsaimniekošana vai pārāk maza apsaimniekošanas intensitāte. Latvijas reģionā zālājus kā ilglaicīgu 
ekosistēmu veido cilvēku lauksaimnieciskā darbība – pļaušana un lopu ganīšana, tāpēc neapsaimniekoti zālāji, 
atkarībā no dabiskajiem apstākļiem, agrāk vai vēlāk dabiskās sukcesijas gaitā pārvēršas par krūmājiem un 
tālāk par mežiem. Pārāk mazas intensitātes apsaimniekotos zālājos arī novērojama lielāka ekspansīvo un 
nitrofīlo lakstaugu sugu sastopamība, kā arī apauguma ar krūmiem veidošanās. Lai arī galvenokārt konstatēti 
palieņu zālāji, kuros ilglaicīgumu teorētiski var nodrošināt regulārā palu darbība, tomēr dabas parka teritorijā 
palu darbība nav pietiekami intensīva un zālāju uzturēšanai nepieciešama papildus lauksaimnieciskā darbība. 

4.6.attēls. Ar lielo nātri un adataino dzeloņgurķi aizaudzis zālājs dabas parkā “Dvietes paliene” (Foto: I.Svilāne) 
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Pārāk intensīva apsaimniekošana. Pļaujot ilgstoši divas vai vairāk reizes sezonā, zālājos samazinās savvaļas 
augu ieviešanās, jo tās nav pielāgojušās biežai virszemes augu daļu novākšanai, tomēr atsevišķos gadījumos, 
kur novērojama augsto graudzāļu ekspansija, atkārtota pļaušana ir vēlama, taču ne kā ilgstošs 
apsaimniekošanas veids. Pļaujot pārāk bieži, augi nespēj ziedēt un nogatavināt sēklas, kas ietekmē arī citas 
organismu grupas, kas ir atkarīgas no putekšņu un sēklu pieejamības. Ietekmētas tiek arī zālājos ligzdojošo 
putnu ligzdošanas sekmes, vai pilnīgi tās liegtas. Tādas pašas sekas kā pārāk biežai pļaušanai, ir arī pārāk 
intensīvai ganīšanai jeb pārganīšanai – mazinās augu sugu daudzveidība, tie nav spējīgi normāli attīstīties un 
ietekmē citas organismu grupas. Īpaši svarīgi nepārganīt zālājus tieši intensīvākajā zāles augšanas periodā, kā 
arī noganīšanas laikā sezonā apmēram 10% no zālāja atstāt nenoganītus, lai nodrošinātu augu spēju 
atjaunoties un uzturētu lakstaugu stublājus apdzīvojošo kukaiņu daudzveidību. 

Invazīvo sugu izplatīšanās. Invazīvās sugas ātri aizņem brīvās vietas zālājos. Tās nereti ir augstas, ar lielām 
lapām, vai veido blīvas audzes. Ieviešoties invazīvajām sugām zālājā, tās noēno biotopu un izkonkurē vietējās 
lakstaugu sugas. Dabas parka teritorijā īpaši liels apdraudējums ir biotopā 6450 Palieņu zālāji, kuros ieviešas 
adatainais dzeloņgurķis Echinocystis lobata, veidojot blīvus stublāju pinumus ne tikai uz krūmiem, bet arī uz 
lakstaugu stublājiem. Šādos apstākļos vietējie augi neiztur konkurenci pēc apgaismojuma un iznīkst, 
ievērojami samazinoties sugu daudzveidībai. Kombinācijā ar neatbilstošu apsaimniekošanu, zālāji atsevišķās 
vietās vairs neatbilst minimālajām biotopu prasībām. Tāpat lielu apdraudējumu rada arī blīvā skābene Rumex 
confertus, kas konstatēta gan palieņu zālājos, gan arī biotopā 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas. 
Blīvā skābene samazina dabisko zālāju saimniecisko vērtību, jo to neēd ganību dzīvnieki, tāpēc strauji izplatās 
un var veidot blīvas audzes. 

4.7.attēls. Blīvas skābenes invāzija dabas parkā “Dvietes paliene” (Foto: I.Svilāne) 

4.2.tabula. Zālāju biotopus ietekmējošie faktori 

 Pozitīva ietekme Negatīva ietekme 

Dabiskie iekšējie faktori 

Reto un aizsargājamo augu un 
dzīvnieku sugu dzīvotne; augu un 
dzīvnieku vairošanās; simbioze; 

populāciju atjaunošanās 

Atsevišķu sugu dominēšanas 
palielināšanās pār citām; zālāju 

aizaugšana ar kokiem un krūmiem, 
īpaši gar meliorācijas grāvjiem 

Dabiskie ārējie faktori 
Pali; mikroreljefa veidošanās; 

pastāvīgs klimats; augu un dzīvnieku 
izplatīšanās iespējas 

Intensīva mežacūku rakšanās; klimata 
izmaiņas; eitrofikācija 

Antropogēnie iekšējie 
faktori 

Mērena ganīšanas slodze, 
dzīvniekiem draudzīga pļaušanas 

Apsaimniekošanas pārtraukšana; 
zemes lietojuma veida maiņa; 

atmirušās koksnes izvākšana (biotops 
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 Pozitīva ietekme Negatīva ietekme 

metožu izvēle, koku un krūmu 
ciršana gar meliorācijas grāvjiem 

6530*); augsnes sablīvēšana, pārāk 
agra vai pārāk vēla pļaušana 

Antropogēnie ārējie 
faktori 

Tradicionālās lauksaimniecības 
saglabāšana; Latvijas un ES vides 

politika, īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas statuss dabas parka 
teritorijai, atbalsts bioloģiski 

nozīmīgo zālāju uzturēšanai un 
citiem dabas aizsardzības un biotopu 

apsaimniekošanas pasākumiem 
pļavās. 

Svešzemju sugu nekontrolēta 
introducēšana; augsnes nosusināšana; 

informācijas trūkums par dabas 
vērtībām; nelabvēlīga sociāli 

ekonomiskā situācija lauku reģionos; 
eitrofikācijas veicināšanas, 

lauksaimniecībā izmantojot ķimikālijas 

Sociālekonomiskā vērtība 

Dabiskajiem zālājiem ir augsta vērtība kā tradicionālās Latvijas lauku ainavas elementam. Zālāji nodrošina 
kultūras, estētiskās un pētnieciskās izziņas vērtības. Kā sugām piesātinātākās augu sabiedrības pasaulē, 
dabiskie zālāji sniedz daudzveidīgu ekosistēmu pakalpojumu iespējas. Tāpat zālāji ir nozīmīgs apgādes un 
nodrošinājumu pakalpojumu resurss. Tie ir neatņemama lopkopības nozares sastāvdaļa, jo zāle un siens ir 
lopu pamatbarība. Zālāji kā ganības darbojas ne tikai mājlopiem, bet arī medījamajiem dzīvniekiem un bitēm. 
Vēl nozīmīgs resurss, ko var iegūt no zālājiem ir augi – gan tradicionālajā medicīnā izmantojamie, gan arī 
dekoratīvie. Tāpat dabiskie zālāji ir nozīmīga dzīvesvide daudzām gan augu, gan dzīvnieku sugu grupām, kā 
arī tie ir barības ķēžu svarīgas sastāvdaļas (Rūsiņa 2017). Īpaši atzīstams sociālekonomiskais ieguldījums ir 
biotopam 6530* Parkveida pļavas un ganības, kas sniedz ne tikai visus iepriekš minētos pakalpojumus, bet 
arī izceļas ar savdabīgu ainavisko vērtību, kas Latvijā vēl nav pilnvērtīgi apzināta un sastopama reti. 

4.2.2. Meži 

Dabas parkā “Dvietes paliene” meži aizņem 935,51 ha, kas ir 18,8% no kopējās platības. Meži dabas parkā 
neveido masīvus un ir fragmentāri sastopami visā teritorijā. Šī iemesla dēļ dabas parkā pārstāvēti ļoti dažādi 
mežu augšanas apstākļu tipi no visām rindām – visi sausieņu mežu tipi, pa divi no slapjaiņu un purvaiņu mežu 
tipiem un pieci nosisināto mežu tipi (skatīt Pielikuma 15.attēlu un 4.8.attēlu). 

 

4.8.attēls. Meža augšanas apstākļu tipu sadalījums dabas parka teritorijā 

Damaksnis; 4,496%

Dumbrājs; 0,531%

Gārša; 0,155%

Lāns; 1,158%
Mētrājs; 0,044%

Mētru ārenis; 0,015%

Niedrājs; 0,071%

Platlapju ārenis; 
0,465%

Platlapju kūdrenis; 
1,391%

Sils; 0,002%

Slapjais damaksnis; 
0,470%

Slapjais vēris; 0,933%

Šaurlapju ārenis; 
0,478%

Šaurlapju 
kūdrenis; 0,00

Vēris; 5,956%
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Teritorijā dominē sausieņu mežu tipi – vēris un damaksnis, attiecīgi 5,956% un 4,496% no dabas parka 
teritorijā esošajiem mežiem. No purvaiņiem un slapjaiņiem biežāk sastopamais tips ir slapjais vēris, kas 
aizņem 0,47% no dabas parka teritorijas. No susināto mežu tipiem, plašāk pārstāvētais ir platlapju kūdrenis, 
aizņemot 1,391% no teritorijas. 

Atkarībā no dominējošās koku sugas kokaudzes pirmajā stāvā dabas parka mežos visbiežāk sastopami bērzu 
Betula sp. meži – 254,8 ha jeb 30,941% no dabas parka teritorijas mežu platībām, parastās priedes Pinus 
sylvestris meži – 149,04 ha jeb 18,098%, baltalksņu Alnus incana meži – 143,38 ha jeb 17,411%, un melnalksņu 
Alnus glutinosa meži – 106,28 ha jeb 12,906% no teritorijas mežiem. Samērā bieži sastopami arī meži ar egļu 
Picea abies un apšu Populus tremula dominanci kokaudzē. Citas koku sugas, parastais ozols Quercus robus, 
parastasi osis Fraxinus excelsior, parastā liepa Tilia cordata, lapegle Larix sp., parastā kļava Acer platanoides, 
blīgzna Salix caprea un vītols Salix sp., kā dominējošās mežu nogabalos satopamas ļoti reti – viens un mazāk 
procenti no dabas parkā esošajiem mežiem (4.9.attēls). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.attēls. Kokaudzes pirmajā stāvā valdošo koku sugu sadalījums dabas parka mežos 

Atkarībā no mežaudžu vecumstruktūras sadalījuma, dabas parka teritorijā nav izteiktas dominances 
mežaudzē. Salīdzinot ar citām vecuma klasēm, tikai nedaudz mazāk sastopamas pāraugušas mežaudzes – 
122,45 ha, jeb 14,87% no dabas parka teritorijā esošajiem mežiem. Pārējās vecuma klases sastopamas līdzīgā 
daudzumā sākot no 19,58% līdz 22,64% no teritorijas mežiem (4.10.attēlu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.attēls. Kokaudzes vecumstruktūras sadalījums dabas parka mežos 
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Dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā konstatēti seši ES aizsargājamie meža biotopi: 9010* Veci vai dabiski 
boreāli meži, 9020* Veci jaukti platlapju meži, 9050 Lakstaugiem bagāti egļu meži, 9070 Meža ganības, 9080* 
Staignāju meži, 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži), kuru kopējā platība ir 96,79 ha jeb 
1,94 % no kopējās dabas parka platības (4.3.tabula).  

4.3.tabula. ES un Latvijas nozīmes īpaši aizsargājamie meža biotopi dabas parka teritorijā 

Nr. 
p.k. 

ES nozīmes 
aizsargājamā biotopa 

nosaukums 
 

ES nozīmes 
aizsargājamā 
biotopa kods 
(ar *atzīmē 
prioritāros 
biotopus) 

Latvijas nozīmes īpaši 
aizsargājamā biotopa 

nosaukums 

Biotopa 
platība (ha) 

teritorijā 

ES nozīmes 
aizsargājamā 

biotopa 
labvēlīga 

aizsardzības 
stāvokļa 

novērtējums 
Latvijā kopumā  

1. 
Veci vai dabiski boreāli 

meži 
9010* 

 
1.14. Veci vai dabiski 

boreāli meži 
30,14 

 
U2- 

2. 
Veci jaukti platlapju 

meži 
9020* 

 
1.3. Veci jaukti 
platlapju meži 

1,36 
 

U2- 

3. 
Lakstaugiem bagāti egļu 

meži 
9050 

 
nav 

 
25,11 

 
U2- 

4. Meža ganības 
9070 

 
nav 

6,34 
 

U2- 

5. Staignāju meži 
9080* 

 
1.12. Staignāju meži 

 
4,22 

 
U2- 

6. 
Aluviāli meži (aluviāli 
krastmalu un palieņu 

meži) 

91E0* 
 

1.8. Aluviāli krastmalu 
un palieņu meži 

15,33 
 

U2- 

Paskaidrojumi un apzīmējumi: 
*Aizsardzības stāvokļa novērtējums atbilstoši ziņojumā Eiropas Komisijai (ES ziņojums, 2013) lietotajiem apzīmējumiem (tikai direktīvu 
pielikumos iekļautajām sugām): 

 FV: Aizsardzības stāvoklis labvēlīgs (Favourable) 

 U2: Aizsardzības stāvoklis nelabvēlīgs - slikts (Unfavourable-Bad) 

Apzīmējumi aizsardzības stāvokļa tendencei: “+” -  uzlabojas; “-“ pasliktinās; “=” - stabils, “x” - nezināms 

9010* Veci vai dabiski boreāli meži 

Dabas parka teritorijā konstatēti 12 šī biotopa poligoni, kas aizņem 0,6% no dabas parka teritorijas. Mežu 
kvalitāte variē no vidējas līdz labai. Dabas parka teritorijā sastopams biotopa pirmais variants - tipiskais un 
otrais variants – ar daļēji atbilstošu veģetāciju. Bioloģiskās daudzveidības ziņā meži ir nabadzīgi, tajos ir 
konstatēta viena dabisku mežu biotopu indikatorsuga - līklapu novellija Nowellia curvifolia. Visi meži atbilst 
PDMB28 statusam. Biotopa pirmajā variantā – tipiski sausieņu vai mainīga mitruma meži, pirmajā stāvā 
dominē parastā priede Pinus sylvestris vai parastā egle Picea abies, vai arī šo sugu kombinācija, zemsedzē ir 
sastopamas tipiskas boreālo mežu vaskulāro augu, sūnu un ķērpju sugas. Otrajā variantā pirmajā stāvā 
dominē boreāliem mežiem raksturīgas koku sugas, parastā priede Pinus sylvestris vai parastā egle Picea abies 
vai arī šo sugu kombinācija ar lapkoku sugu piemistrojumu – parastās apses Populus tremula un parastā bērza 
Betula pendula. Otrajā stāvā, pamežā un zemsedzē raksturīgs boreālo meža sugu sajaukums ar platlapju mežu 
sugām. Lielākā daļa biotopa platības aizņem vidējas kvalitātes meži, šajos mežos nav konstatēts liels skaits 
DMB29 struktūru. 

 

 
28 Potenciāli dabiskā meža biotopi 
29 Dabiskā meža biotopi 
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Ietekmējošie faktori un apdraudējumi 

Mežsaimnieciskā darbība. Tā kā biotops neatrodas lielā meža masīva kompleksā, tad galvenais apdraudējums 
no mežsaimnieciskās darbības varētu būt vien dabisko struktūras elementu, kā sausokņu vai kritalu, 
izvākšana. Nelabvēlīgas sekas var rasties arī no jebkāda veida cirtes, kas var nākotnē samazināt kā mirušās 
koksnes daudzumu, tā arī potenciāli bioloģiski vecu koku veidošanos. 

9020* Veci jaukti platlapju meži 

Biotops konstatēts tikai vienuviet, dabas parka teritorijas ZR daļā netālu no Ilzupītes, aizņem 0,03% no 
kopējās teritorijas. Meža nogabalā kokaudzes pirmajā stāvā dominē apse, platlapji ir tikai piemistrojumā, 
tādēļ biotops atbilst otrajam variantam. Otrajā stāvā un paaugā kokaudzē dominē platlapji, parastā kļava Acer 
platanoides, parastais osis Fraxinus excelsior un parastā liepa Tilia cordata, tāpat norādīts, ka krūmu stāvā 
bieži sastopama parastā lazda Coryllus avellana, kas ir ļoti raksturīga suga platlapju mežiem. Biotops vērtēts 
ar vidēju kvalitāti, tajā konstatētas trīs indikatorsugas ar zemu sastopamību, rakstu ķērpis Graphis scripta, 
krokainais vārpstiņgliemezis Macrogastra ventricosa un vālīšveida vārpstiņgliemeži Clausilia pumila. Dabisko 
mežu biotopu struktūras elementu arī nav daudz, tos veido galvenokārt liela izmēra kritalas un atvērumi 
vainaga klajā un lauces.  

Ietekmējošie faktori un apdraudējumi 

Mežsaimnieciskā darbība. Tā kā biotops neatrodas lielā meža masīva kompleksā, tad galvenais apdraudējums 
no mežsaimnieciskās darbības varētu būt vien dabisko struktūras elementu, kā sausokņu vai kritalu, 
izvākšana. Nelabvēlīgas sekas var rasties arī no jebkāda veida cirtes, kas var nākotnē samazināt kā mirušās 
koksnes daudzumu, tā arī potenciāli bioloģiski vecu koku veidošanos. 

9050 Lakstaugiem bagāti egļu meži 

Tāpat kā citi meža biotopi, arī lakstaugiem bagāti egļu meži dabas parkā konstatēti mazskaitlīgi – piecos 
poligonos, aizņemot 0,50% no dabas parka teritorijas. Kokaudzē dominē parastā egle Picea abies, savukārt, 
piemistrojumu veido galvenokārt āra bērzs Betula pendula, un parastā priede Pinus sylvestris, krūmu stāvu 
veido galvenokārt parastais pīlādzis Sorbus aucuparia un parastā lazda Coryllus avellana. Apsekošanas laikā 
netika konstatētas indikatorsugas, kā arī dabisko struktūras elementu nav izteikti daudz, tomēr biotopa 
poligoni atbilst minimālajiem kritērijiem, tādēļ, nodrošinot neiejaukšanos poligonos, biotopam nākotnē būs 
tendence uzlaboties, galvenokārt, sadaloties esošajai atmirušajai koksnei un veidojoties jaunai.  

Ietekmējošie faktori un apdraudējumi 

Mežsaimnieciskā darbība. Tā kā biotops neatrodas lielā meža masīva kompleksā, tad galvenais apdraudējums 
no mežsaimnieciskās darbības varētu būt vien dabisko struktūras elementu, kā sausokņu vai kritalu, 
izvākšana. Nelabvēlīgas sekas var rasties arī no jebkāda veida cirtes, kas var nākotnē samazināt kā mirušās 
koksnes daudzumu, tā arī potenciāli bioloģiski vecu koku veidošanos. 

9080* Staignāju meži 

Dabas parka teritorijā šī biotopa īpatsvars ir ļoti mazs, konstatēti divi poligoni, kas aizņem 0,08% no teritorijas. 
Tie ir nelieli biotopa fragmenti reljefa pazeminājumos, pastāvīgi mitrās vai periodiski applūstošās vietās. 
Dabas parka teritorijā sastopams gan biotopa pirmais variants – tipiskais, gan otrais variants biotopa 
veidošanās fāzē. Tipiskajā variantā kokaudzē dominē melnalksnis Alnus glutinosa ar purva bērza Betula 
pubescens piemistrojumu, zemsedzē raksturīga mozaīkveida veģetācijas struktūra. Biotopa kvalitāte 
vērtējama kā zema, biotops neatbilst ne DMB, ne PDMB, struktūru trūkuma dēļ. Bioloģiskās daudzveidības 
ziņā mežs ir nabadzīgs, tajā ir konstatēta viena dabisku mežu biotopu indikatorsuga, MK 14.11.2000. 
noteikumu Nr.396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo 
sugu sarakstu” suga - kastaņbrūnā artonija Arthonia spadicea. 



DABAS PARKA “DVIETES PALIENE” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNS 

56 

 

Biotopam veidošanās fāzē ir raksturīga jauna mežaudze, kur notiek zemsedzes veidošanās, arī mežs atrodas 
veidošanās stadijā, dabiska meža struktūras vēl nav konstatējamas. Ja tiks nodrošināts neiejaukšanās režīms, 
biotopa stāvoklim nākotnē būs tendence uzlaboties, pieaugot mežaudžu vidējam vecumam.  

4.11.attēls. Biotops 9080* Staignāju meži (Foto: I.Svilāne) 

Ietekmējošie faktori un apdraudējumi 

Nosusināšana. Nelabvēlīgākā ietekme ir saistīta ar staignāju mežiem dabiska hidroloģiskā režīma izjaukšanu. 
Nosusināšanas rezultātā notiek kūdras mineralizēšanās, mainās gan augu sugu sastāvs, gan audzes struktūra. 
Ieviešas ruderālās sugas, tādas kā lielā nātre Urtica dioica.  

Bebru darbība. Staignāju mežus nelabvēlīgi ietekmē ūdens līmeņa paaugstināšana bebru aizsprostu dēļ. 
Applūšanas rezultātā kokaudze var nokalst 2-3 gadu laikā, augsnē notiek pārpurvošanas procesi, mainās sugu 
sastāvs un izzūd biotopam raksturīgās sugas.  

Mežsaimnieciskā darbība. Tā kā biotops neatrodas lielā meža masīva kompleksā, tad galvenais apdraudējums 
no mežsaimnieciskās darbības varētu būt vien dabisko struktūras elementu, kā sausokņu vai kritalu, 
izvākšana. Nelabvēlīgas sekas var rasties arī no jebkāda veida cirtes, kas var nākotnē samazināt kā mirušās 
koksnes daudzumu, tā arī potenciāli bioloģiski vecu koku veidošanos. 

91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži) 

Dabas parka teritorijā biotops konstatēts sešos poligonos, aizņem 0,31% no dabas parka teritorijas. Poligoni 
savā starpā ir ļoti atšķirīgi, konstatēti visi trīs biotopa varianti. Kokaudzē šajos mežos dominē melnalksnis 
Alnus glutinosa, piemistrojumā ir parastā apse Populus tremula vai parastais osis Fraxinus excelsior, vai 
parastais bērzs Betula pendula. Visos mežos konstatēta samērā augsta sastopamība lielajai nātrei Urtica 
dioica, kā arī dažos no poligoniem arī nelielā daudzumā konstatēta sīkziedu sprigane Impatiens parviflora, 
kas norāda uz negatīvām ietekmēm hidroloģiskajā režīmā arī botopa pirmajā un otrajā variantā. Visos 
poligonos zemsedzē dominē biotopam raksturīgās sugas – lēdzerkste Cirsium oleraceum, parastā vīgrieze 
Filipendula ulmaria, parastais apinis Humulus lupulus u.c. sugas. 
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Visi konstatētie biotopa 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži) dabas parkā “Dvietes 
paliene” vērtēti ar vidēju kvalitāti. Kopumā tajos nav liels skaits dabisko mežu struktūras elementu un augsta 
indikatorsugu sastopamība, biežāk no tām konstatēta kastaņbrūnā artonija Arthonia spadicea. 

4.12.attēls. Biotops 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži) Dabas parkā “Dvietes paliene”  
(Foto: I.Svilāne) 

Ietekmējošie faktori un apdraudējumi 

Nosusināšana. Neatkarīgi no biotopa varianta, visos poligonos samērā lielā daudzumā konstatēta lielā nātre, 
kas norāda uz negatīvām izmaiņām hidroloģiskajā režīmā. Īpaši negatīvas sekas nosusināšanai varētu būt 
poligonos, kuros konstatēta sīkziedu sprigane Impatiens parviflora, kas šādas situācijās sāk veidot 
monodominantas audzes. 

Mežsaimnieciskā darbība. Tā kā biotops neatrodas lielā meža masīva kompleksā, tad galvenais apdraudējums 
no mežsaimnieciskās darbības varētu būt vien dabisko struktūras elementu, kā sausokņu vai kritalu, 
izvākšana. Nelabvēlīgas sekas var rasties arī no jebkāda veida cirtes, kas var nākotnē samazināt kā mirušās 
koksnes daudzumu, tā arī potenciāli bioloģiski vecu koku veidošanos. 

9070 Meža ganības 

Biotops konstatēts vienā poligonā – Aizupē, DA no Sīļu kapiem. Biotops aizņem 0,13% no dabas parka 
teritorijas.  

Poligons, kas konstatēts Aizupē ir 4,17 ha liels. To veido komplekss ar vienlaidus skrajmeža, atsevišķu koku 
un krūmu grupām mozaīkā ar zālāju. Ilgstošās ganīšanas ietekmē gan skrajmežs, gan krūmu grupas nav 
aizaugušas ar krūmiem, kā tas parasti notiek līdzīgās teritorijās pārstājot apsaimniekot. Biotopa poligona 
ziemeļu daļā ir konstatēta samērā augsta lielās nātres Urtica dioica ekspansija. Meža ganības poligons 
aptuveni 40% pārklājas ar bioloģiski vērtīgu zālāju – 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, kas tikai 
palielina biotopa kopējo vērtību. 
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Biotopa kokaudze ir dažāda vecuma, un tās pirmo stāvu veido parastā priede Pinus sylvestris, āra bērzs Betula 
pendula un melnalksnis Alnus glutinosa, bet otrajā stāvā pārstāvētas tādas sugas kā āra bērzs, melnalksnis, 
parastais krūklis Frangula alnus un parastā kļava Acer platanoides. Kopumā meža ganībās konstatētas tādas 
struktūru pazīmes kā ganību dzīvnieku bojāti dzīvu koku stumbri, ganību dzīvnieku iestaigātas takas un atsegti 
augsnes laukumi, kā arī koku un krūmu stāvā izēsti horizonti vainagu lejasdaļā.  

4.13.attēls. Biotops 9070 Meža ganība dabas parkā “Dvietes paliene” (Foto: I.Svilāne) 

Ietekmējošie faktori un apdraudējumi 

Noganīšanas pārtraukšana vai pārāk maza intensitāte. Ganīšanas intensitātes mazināšana vai pilnīga 
pārtraukšana veicina ainavas pārkrūmošanos un apmežošanos, kā rezultātā zūd atklātām vietām raksturīgā 
zemsedzes veģetācija un samazinās sugu daudzveidība.  

Pārāk intensīva noganīšana. Pārāk intensīva ganīšana, tāpat kā pārāk maz intensīva, noved pie lakstaugu stāva 
sugu daudzveidības samazināšanās. Negatīvu ietekmi rada arī pārmērīgi ganību dzīvnieku radītie kokaugu 
bojājumi, kas ilgtermiņā var izraisīt biotopam raksturīgās kokaudzes izzušanu. 

Atmirušas koksnes, bojātu dzīvu koku trūkums. Veidojot pārmērīgi izkoptu ainavu, izvācot no biotopa visus 
atmirstošos vai nokaltušos kokus, kā arī izzāģējot nokaltušos zarus, samazinās mikronišu daudzums 
bezmugurkaulniekiem, tādējādi negatīvi ierobežojot citu organismu grupas, kas barības ķēdē ir saistītas ar 
šiem bezmugurkaulniekiem. 

4.4.tabula. Mežu biotopus ietekmējošie faktori 

 Pozitīva ietekme Negatīva ietekme 

Dabiskie iekšējie faktori 

Mežaudzes dažāda vecuma 
struktūras veidošanās; reto un 

aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu 
dzīvotne; augu un dzīvnieku 

vairošanās; simbioze; populāciju 
atjaunošanās 

Monodominantas audzes; 
kaitēkļu un slimību 

ierosinātāju pārmērīga 
savairošanās 

Dabiskie ārējie faktori 
Mežaudzes degšana; pastāvīgs 

klimats; augu un dzīvnieku 
izplatīšanās iespējas 

Bebru darbība; straujas 
klimata izmaiņas 

Antropogēnie iekšējie faktori 
Neiejaukšanās dabiskajos procesos Mežsaimnieciskā darbība, 

zemes lietojuma veida maiņa 
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 Pozitīva ietekme Negatīva ietekme 

Antropogēnie ārējie faktori 

Latvijas un ES vides politika, īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas 
statuss dabas parka teritorijai 

Augsnes mehāniska 
ietekmēšana; nosusināšana; 
nekontrolēta svešzemju sugu 

introducēšana 

 

Sociālekonomiskā vērtība 

Meži kā ekosistēma iesaistās tādos pamatpakalpojumus kā vielu un ūdens aprite, nodrošina specifiskas 
dzīvotnes daudzām dzīvo organismu grupām, gaisa aprite. Mežiem ir būtiska loma arī nodrošinājuma 
pakalpojumos. Pirmkārt, ar šo tiek saprasta koksnes vērtība, taču tas ir pretrunā ar labvēlīga aizsardzības 
statusa saglabāšanu mežu biotopos, turklāt dabas parkā “Dvietes paliene” meži veido pavisam nelielu daļu 
no kopējās biotopu platības. No nekoksnes resursiem būtiskākais pakalpojums ir sēņošanas un ogošanas 
iespēja, savvaļas dzīvnieku medības, tradicionālajā medicīnā un dekoratīvi izmantojamo augu un koku daļu 
iegūšana, kā arī izglītības un kultūras pakalpojumi – dabas izziņas vērtība, rekreācijas vietas un estētiskā 
vērtība (Ikauniece 2017). Īpaši atzīstams sociālekonomiskais ieguldījums ir biotopiem 9070 Meža ganības, kas 
sniedz ne tikai visus iepriekš minētos pakalpojumus, bet arī izceļas ar savdabīgu ainavisko vērtību, kas Latvijā 
vēl nav pilnvērtīgi apzināta un sastopama reti.  

4.2.3. Saldūdeņi (stāvošie, tekošie) 

Līdzenumu upes un to palienes ir bioloģiski visproduktīvākās un vienlaicīgi arī visapdraudētākās ekosistēmas 
mūsdienu apstākļos (Gruberts 2006). Īpaša dabas vērtība piemīt tajās izvietotajiem palieņu ezeriem. Šo ezeru 
hidroloģisko režīmu nosaka nevis pašu ezeru sateces baseinu īpatnības, bet gan upes, kā palienē tie atrodas, 
palu režīms un to regularitāte. Daugavas vidustece posmā starp Naujeni un Jēkabpili ir palieņu ezeriem 
visbagātākais apvidus Latvijā. Šeit atrodas vairāk nekā 20 atsevišķi ezeri, vairāku Daugavas pieteku vecupes, 
kā arī mākslīgi izveidoti karjerezeri un dīķi, kas applūst pie augstākā iespējamā Daugavas palu līmeņa. To vidū 
Skuķu un Dvietes ezeri – kas atrodas dabas parkā “Dvietes paliene”, ir vieni no lielākajiem palieņu ezeriem 
Latvijā un Daugavas palienē (Suško 2007; Gruberts 2002, 2006). 

Dabas parka “Dvietes paliene” ezeri atrodas Daugavas kreisajā krastā un fizioģeogrāfiski iekļaujas 
Austrumlatvijas zemienē, Aknīstes nolaidenumā.  

Dabas parka “Dvietes paliene” apkārtnē atrodas šādi ezeri – Skuķu (Grīvas) ezers, Dvietes ezers, Dubaks I, 
Berezovkas atteka, Dubaks II un Munda (Dimantu, Paukštes ezers). Jānorāda, ka 2013.gadā palu laikā 
izveidojies jauns sufozijas ezeriņš pie Dvietes – Ilūkstes autoceļa uzbēruma, tuvu Dubaks I ezeram.  

Pēc tiešā sateces baseina galvenajiem zemes lietojuma veidiem lielākā daļa ezeru – Skuķu (Grīvas), Dvietes, 
Dubaks I, Berezovkas atteka, Dubaks II, Mundas (Dimantu, Paukštes) ezeri raksturojami kā klajumu ezeri un 
to sateces baseinus aizņem pamatā lauksaimniecībā izmantojamas zemes. Pēc izcelsmes veida lielākā daļa 
ezeru ir dabiski palieņu ezeri, vienīgi Berezovkas atteka ir daļēji atdalīts upes attekas posms. Pēc ģeoloģiskās 
izcelsmes dabisko palieņu ezeru vidū pārstāvēti atteku, palu sufozijas, starpvaļņu, vecupju, kā arī glaciālie un 
eolie ezeri (Gruberts 2006). 

Skuķu (Grīvas) ezers un Dvietes ezers, kā arī Duboks I, Duboks II, Mundas (Dimantu, Paukštes) ezers un daļēji 
arī Berezovkas atteka, ir pieskaitāmi dabīgiem eitrofiem ezeriem ar iegrimušo un peldaugu augāju (ES 
nozīmes biotopa kods - 3150) (4.5.tabula). Skuķu (Grīvas) un Dvietes ezeri ir atdzīstami par bioloģiski ļoti 
vērtīgiem ezeriem, lai arī tie abi atrodas izteiktā aizaugšanas stadijā un pakāpeniski pārveidojas par 
mitrzemēm. 

Atjaunotais Dvietes upes posms (~2 km), Ilūkstes upes posms dabas parka teritorijā, Berezovka, kā arī 
atsevišķas Dvietes pietekas, kas nav meliorētas vai dabiskojušās pēc meliorācijas: Ilzupītes jeb Pūdānupes, 
Rupsīte līdz satekai ar strautu un tālāk Pastaunes, Akmeņupes posmi dabas parka teritorijā, kā arī neliels 
Pļepovkas posms pie dabas parka robežas - ir pieskaitāmas straujtecēm un dabiskiem upju posmiem (ES 
nozīmes biotopa kods – 3260), tajā skaitā šim biotopam pieskaita dabiskojušos upes posmus (4.5.tabula). 
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4.5.tabula. ES un Latvijas nozīmes īpaši aizsargājamie saldūdeņu biotopi dabas parka teritorijā 

Nr. 
p.k. 

ES nozīmes 
aizsargājamā 

biotopa 
nosaukums 

 

ES nozīmes 
aizsargājamā 
biotopa kods 
(ar *atzīmē 
prioritāros 
biotopus) 

Latvijas nozīmes 
īpaši aizsargājamā 

biotopa nosaukums 

Biotopa platība (ha) 
teritorijā 

ES nozīmes 
aizsargājamā 

biotopa 
labvēlīga 

aizsardzības 
stāvokļa 

novērtējums 
Latvijā kopumā  

1. 

Eitrofi ezeri ar 
iegrimušo 

ūdensaugu un 
peldaugu augāju 

3150 
4.15.Eitrofi ezeri ar 

iegrimušo ūdensaugu 
un peldaugu augāju 

Skuķu (Grīvas), Dvietes, 
Duboks I, Duboks II, 
Mundas (Dimantu, 

Paukštes) ezeri, kā arī 
Dvietes dīķis 

U2 

2. 
Upju straujteces 
un dabiski upju 

posmi 
3260 

5.12.Upju straujteces 
un dabiski upju 

posmi 

Atjaunotais Dvietes upes 
posms (~2 km), Ilūkstes 

upes posms dabas parkā, 
Berezovka, kā arī Dvietes 

pietekas: Ilzupītes jeb 
Pūdānupes, Rupsītes un 

strauta, kas satekot veido 
Pastauni, Akmeņupes 

posmi dabas parkā, kā arī 
neliels Pļepovkas posms 
pie dabas parka robežas 

U1 

3. 
Pārejas purvi un 

slīkšņas 
7140 

2.5.Pārejas purvi un 
slīkšņas 

Veidojas gar Skuķu 
(Grīvas) un Dvietes 

ezeriem, mainīga platība 
U1 

4. 
Eitrofas augsto 

lakstaugu audzes 
6430 

3.10.Eitrofas augsto 
lakstaugu audzes 

Veido šauras joslas gar 
ūdenstecēm 

FV 

PASKAIDROJUMI UN APZĪMĒJUMI: 
*Aizsardzības stāvokļa novērtējums atbilstoši ziņojumā Eiropas Komisijai (ES ziņojums, 2013) lietotajiem apzīmējumiem (tikai direktīvu pielikumos 
iekļautajām sugām): 

 FV: Aizsardzības stāvoklis labvēlīgs (Favourable); 

 U1: Aizsardzības stāvoklis nelabvēlīgs-nepietiekams (Unfavourable-Inadequate);  

 U2: Aizsardzības stāvoklis nelabvēlīgs-slikts (Unfavourable-Bad); 

Apzīmējumi aizsardzības stāvokļa tendencei: “+” -  uzlabojas; “-“ pasliktinās; “=” - stabils, “x” - nezināms 

Bioloģiski vērtīgākie ezeri  

Apkopojot ūdensaugu floras un veģetācijas pētījumos iegūtos datus, par bioloģiskās daudzveidības ziņā 
visvērtīgākajiem atzīstami Skuķu (Grīvas) un Dvietes ezeri - putniem nozīmīga vieta, bagāta ūdensaugu flora, 
vairāku retu augu sugu bagātas populācijas. 

Par bioloģiskās daudzveidības ziņā vērtīgiem atzīstami arī Dubaks I, Dubaks II, kuros sastopamas retas un 
aizsargājamas ūdensaugu sugas, vai arī pārstāvēti aizsargājamie Eiropas Savienības vai Latvijas biotopi. 

Arī Mundas (Dimantu, Paukštes) ezers bija pieskaitāms bioloģiskās daudzveidības ziņā vērtīgajiem ezeriem 
(vēl 1994.gadā), jo tajā bija sastopama retā un īpaši aizsargājamā ūdensaugu suga - matveida glīvene. Diemžēl 
vēlākajos gados Mundas (Dimantu, Paukštes) ezerā bebru darbības rezultātā ir ievērojami paaugstinājies 
ūdens līmenis, kā rezultātā būtiski vienkāršojies ūdensaugu floras sastāvs un acīmredzot izzudusi arī retā un 
īpaši aizsargājamā ūdensaugu suga. 

Pagājušā gadsimta 3.ceturksnī vairākos Daugavas palieņu ezeros veikti ievērojami nosusināšanas darbi. No 
tiem būtiski negatīvi ir ietekmēti Skuķu (Grīvas) un Dvietes ezeri. Šajos ezeros bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanas nolūkā ļoti būtu nepieciešami ezeru atjaunošanas pasākumi un ar tiem saistītā ūdens līmeņa 
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paaugstināšana iepriekšējā līmeni, vienlaicīgi ar Dvietes upes atjaunošanas darbiem – atjaunojot upes 
meandrus. 

Saskaņā ar Daugavpils Universitātes docenta Dr.biol. D.Gruberta sniegto informāciju, kas balstās uz 
ilggadīgiem pētījumiem, Skuķu (Grīvas) un Dvietes ezeru ekosistēmas vasaras mazūdens periodā atrodas 
stabilā dzidrūdens stadijā, kurai raksturīga augstāko ūdensaugu dominēšana barības vielu apritē, un netiek 
novērota zilaļģu masveida savairošanās jeb ūdens ziedēšana. Paaugstinot vasaras mazūdens perioda līmeni 
bez nopietnas priekšizpētes un ekosistēmas modelēšanas, var notikt strauja pāreja no dzidrūdens stadijas uz 
t.s. turbīdo stadiju, kurā dominē aļģu sabiedrības un ūdens kvalitāte ir katastrofāli zema, ievērojot 
augstākminēto, visi hidroloģiskā režīma optimizēšanas darbi ir plānojami un veicami ar vislielāko piesardzību. 

 4.6.tabula. Ezerus ietekmējošie faktori 

 Pozitīva ietekme Negatīva ietekme 

Dabiskie iekšējie faktori 
Hidroloģiskais režīms, regulāri pali, 

stabils ūdens līmenis ezeros 
Pakāpeniska ezeru aizaugšana, 

eitrofikācija 

Dabiskie ārējie faktori 

Regulāri Daugavas pali, agri 
pavasara pali strauja ūdens līmeņa 

celšanās agri pavasarī kombinācijā ar 
ledus segas degradāciju veicina šo 
ezeru efektīvu pašattīrīšanos no 
pūstošo ūdensaugu (niedru u.c.) 
atliekām un jaunu mikrobiotopu 

veidošanos; mērens ūdens līmenis 
vasarā 

Daugavas hidroloģiskā režīma 
un klimata krasas pārmaiņas 

Antropogēnie iekšējie 
faktori 

Niedru pļaušana un izvākšana no 
ezerdobēm - ezeru eirofikāciju 
mazinošs pasākumu kopums 

 

Meliorācija, ezeru ūdens līmeņa 
pazemināšana, antropogēnais 
traucējums, sekundārais ūdens 
vides piesārņojums ar N un P 

savienojumiem, kas izdalās no 
šo ezeru nogulumiem ziemas 

mazūdens periodā - sekas 
intensīvajai lauksaimniecības 

ķimizācijai sateces baseinā 
padomju laikos 

Antropogēnie ārējie faktori 

Latvijas un ES vides politika, īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas 
statuss dabas parka teritorijai, 

atbalsts bioloģiski nozīmīgo zālāju 
uzturēšanai un citiem dabas 

aizsardzības un biotopu 
apsaimniekošanas pasākumiem 

pļavās 

Notekūdeņu radītais 
piesārņojums; tradicionālās 
lauksaimniecības panīkums, 
intensīvās lauksaimniecības 

attīstība 

 

4.7.tabula. Upju ietekmējošie faktori 

 Pozitīva ietekme Negatīva ietekme 

Dabiskie iekšējie faktori 
Regulēto ūdensteču dabiskošanās, 
hidroloģiskais režīms, regulāri pali 

Sedimentācija 

Dabiskie ārējie faktori 
Regulāri Daugavas pali 

 
Daugavas hidroloģiskā režīma 
un klimata krasas pārmaiņas 

Antropogēnie iekšējie 
faktori 

Dvietes upes dabiskās gultnes 
atjaunošana ~2km garā posmā 

Meliorācijas ietekme, 
notekūdeņi 
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Antropogēnie ārējie faktori 

Latvijas un ES vides politika, īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas 
statuss dabas parka teritorijai, 

atbalsts bioloģiski nozīmīgo zālāju 
uzturēšanai un citiem dabas 

aizsardzības un biotopu 
apsaimniekošanas pasākumiem 

pļavās 

Tradicionālās lauksaimniecības 
panīkums, intensīvās 

lauksaimniecības attīstība 

4.3. SUGAS, TO DABAS UN SOCIĀLEKONOMISKĀ VĒRTĪBA UN IETEKMĒJOŠIE FAKTORI 

4.3.1. Putnu sugas 

Putnu faunas skaita novērtējums šī dabas aizsardzības plāna vajadzībām veikts kombinēti, t.i., balstoties uz 
dažādu pētījumu, uzskaišu un gadījuma novērojumu datiem periodā pirms dabas aizsardzības plāna izstrādes 
un veicot reto un īpaši aizsargājamo putnu sugu uzskaites 2018. gada putnu ligzdošanas sezonā. Novērtējot 
ligzdojošo pāru skaitu, ņemta vērā teritorijas apsekotība konkrētu sugu optimālās konstatējamības periodā 
un sugām piemēroto biotopu sastopamība pārējā teritorijas daļā ārpus uzskaišu maršrutiem. Putnu uzskaites 
veiktas pēc Latvijas Ornitoloģijas biedrības izstrādātās metodikas putnu monitoringa veikšanai Natura 2000 
vietās (Lebuss 2013). 2019. gada putnu ligzdošanas sezonas laikā veiktas atkārtotas ķikutu uzskaites izpētes 
teritorijā kā arī precizēta citu īpaši aizsargājamo putnu sugu sastopamība. 

Izmantoti arī gadījuma rakstura novērojumi no Latvijas un ārvalstu putnu vērotājiem, dabas novērojumu 
portāla Dabasdati.lv un dabas datu pārvaldības sistēmas “OZOLS” informācija. 

Dažādu pētījumu laikā dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā 2006. – 2018.gadu periodā kā potenciāli 
ligzdojošas ir konstatētas 38 īpaši aizsargājamo putnu sugas, no kurām 31 suga ir iekļautas Putnu Direktīvas 
(79/409/EEC) 1.pielikumā (skatīt 4.8.tabulu un Pielikuma 18.1., 18.2., 18.3.attēlus). No ligzdojošajām putnu 
sugām īpaši nozīmīgas ir palieņu zālājos ligzdojošās griezes un ķikuti (skatīt Pielikuma 19.attēlu). Dabas parka 
teritorija ir starptautiskas nozīmes ūdensputnu pulcēšanās vieta pavasara periodā. Atkarībā no palu gaitas un 
ūdens līmeņa svārstībām, dabas parkā vienlaicīgi ir konstatēti pat vairāk nekā 30 tūkstoši ūdensputnu. 
Ligzdošanas sezonas laikā dabas parka teritoriju barošanās nolūkos izmanto dažādas īpaši aizsargājamas 
putnu sugas, kas pašā teritorijā neligzdo. 

4.8.tabula. Īpaši aizsargājamās putnu sugas dabas parka teritorijā 

Nr.p. 
k. 

Sugas nosaukums latviski 
Sugas nosaukums 

latīniski 

Sugas aizsardzības statuss valstī 

Īpaši aizsargājama suga 
atbilstoši 14.11.2000. 

MK noteikumiem Nr.396 
(ar 1atzīmēt 

mikroliegumu sugas 
18.12.2012. MK 

noteikumiem Nr.940) 

Putnu vai 
Biotopu direktīvu 

pielikumos 
iekļauta suga (ar 

*atzīmē 
prioritārās sugas) 

1.  Sējas zoss Anser fabalis - - 

2.  Baltpieres zoss Anser albifrons - - 

3.  Baltvaigu zoss Branta leucopsis - P D I* 

4.  Sarkankakla zoss Branta ruficollis ĪAS PD I* 

5.  Mazais gulbis Cygnus columbianus ĪAS PD I* 

6.  Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus ĪAS1 PD I* 

7.  Gaigala Bucephala clangula - - 

8.  Garkaklis Anas acuta - - 

9.  Lielā gaura Mergus merganser ĪAS - 

10.  Mazā gaura Mergellus albellus - PD I* 

11.  Brūnkaklis Aythya ferina - - 
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12.  Mežirbe Bonasia bonasia ĪAS PD I* 

13.  Rubenis Lyrurus tetrix ĪAS PD I* 

14.  Laukirbe Perdix perdix ĪAS - 

15.  Paipala Coturnix coturnix ĪAS - 

16.  Baltais stārķis Ciconia ciconia ĪAS PD I* 

17.  Melnais stārķis Ciconia nigra ĪAS¹ PD I* 

18.  Lielais dumpis Botaurus stellaris ĪAS¹ PD I* 

19.  Mazais dumpis Ixobrychus minutus ĪAS PD I* 

20.  Lielais baltais gārnis Ardea alba ĪAS PD I* 

21.  Ķīķis Pernis apivorus ĪAS PD I* 

22.  Mazais ērglis Clanga pomarina ĪAS¹ PD I* 

23.  Pļavu lija Circus pygargus ĪAS PD I* 

24.  Lauku lija Circus cyaneus ĪAS PD I* 

25.  Melnā klija Milvus migrants ĪAS¹ PD I* 

26.  Niedru lija Circus aeroginosus ĪAS PD I* 

27.  Jūras ērglis Haliaeetus albicilla ĪAS¹ PD I* 

28.  Zivjērglis Pandion haliaetus ĪAS¹ PD I* 

29.  Grieze Crex crex ĪAS PD I* 

30.  Ormanītis Porzana porzana ĪAS PD I* 

31.  Mazais ormanītis Porzana parva ĪAS PD I* 

32.  Dzērve Grus grus ĪAS PD I* 

33.  Gugatnis Philomachus pugnax ĪAS PD I* 

34.  Purva tilbīte Tringa glareola ĪAS PD I* 

35.  Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria ĪAS - 

36.  Ķikuts  Gallinago media ĪAS PD I* 

37.  Mazais ķīris Hydrocoleus minutus ĪAS¹ - 

38.  Lielais ķīris Chroicocephalus 
ridibundus 

ĪAS¹ - 

39.  Melnais zīriņš Chlidonias niger ĪAS¹ PD I* 

40.  Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida ĪAS1 PD I* 

41.  Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus ĪAS1 - 

42.  Mazais zīriņš Sternula albifrons ĪAS¹ PD I* 

43.  Upes zīriņš Sterna hirundo ĪAS¹ PD I* 

44.  Purva pūce Asio flammeus ĪAS PD I* 

45.  Vakarlēpis Caprimulgus europaeus ĪAS PD I* 

46.  Zivju dzenītis Alcedo atthis ĪAS PD I* 

47.  Pupuķis Upupa epops ĪAS - 

48.  Pelēkā dzilna Picus canus ĪAS PD I* 

49.  Vidējais dzenis Dendrocopos medius ĪAS ¹ PD I* 

50.  Melnā dzilna Dryocopus martius ĪAS PD I* 

51.  Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus ĪAS ¹ PD I* 

52.  Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos ĪAS ¹ PD I* 

53.  Brūnā čakste Lanius collurio ĪAS PD I* 

54.  Sila cīrulis Lullula arborea ĪAS PD I* 

55.  Mazais mušķērājs Ficedula parva ĪAS PD I* 

56.  Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria ĪAS PD I* 

57.  Zilrīklīte Luscinia svecica ĪAS PD I* 

58.  Seivi ķauķis Acrocephalus luscinoides ĪAS - 

59.  Lielā čakste Lanius excubitor ĪAS - 

60.  Somzīlīte Remiz pendulinus ĪAS - 

Ar mežu biotopiem saistītas putnu sugas 

Kopā dabas parka teritorijā mežaudzes aizņem relatīvi nelielas platības. Teritorijā esošās mežaudzes 
galvenokārt veidojušās aizaugot kādreizējām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm. 
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Dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā konstatētas piecas Latvijā un ES īpaši aizsargājamas dzeņveidīgo 
putnu sugas. 

Dabas parka teritorijā konstatēta 5 – 7 baltmugurdzeņu Dendrocopus leucotus pāru ligzdošana. Suga apdzīvo 
tādus mežu biotopus, kuros ir sastopams liels atmirstošās koksnes daudzums (sugai nepieciešami vairāk par 
50 m3/ha visā ligzdošanas teritorijā; Czeszczewik, Walankiewicz 2006) un baltmugurdzenis tiek klasificēts kā 
Eiropā retākā ligzdojošā dzeņu suga. Baltmugurdzeņi ir uzskatāmi par lietussarga sugām (Roberge et al. 2008), 
jo nodrošinot to aizsardzību tiek pasargātas arī citas, sevišķi no atmirstošās lapu koku koksnes atkarīgās 
bezmugurkaulnieku sugas (Martikainen et al. 1998). Dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā baltmugurdzeņi 
apdzīvo mozaīkveida ainavu, kurā nelieli lapu koku mežu fragmenti un koku grupas mijas ar lauksaimniecībā 
izmantojamām zemēm. Sugai labvēlīga ir arī bebru darbība, kas nodrošina lielu apjomu mirušas lapu koku 
koksnes. 

Dabas parka teritorijā konstatēta 7 – 12 vidējo dzeņu Leiopicus medius pāru ligzdošana. Vidējais dzenis ir 
tieši saistīts ar platlapju kokiem (Pasinelli, Hegelbach 1997) un apšu audzēm. Latvijā suga atrodas tuvu 
izplatības areāla ziemeļu robežai (BirdLife 2013) un vidējais dzenis ir uzskatāms par jaunpienācēju Latvijas 
faunā. Suga pirmo reizi Latvijā konstatēta 1923.gada marta sākumā Pilsblīdenē, otrais pierādītais novērojums 
bija tikai 1979./80. gadu ziemā (Celmiņš 2018). Šobrīd vidējais dzenis piemērotos biotopos Latvijā uzskatāms 
par samērā parastu sugu un regulāri ligzdo vecu koku grupās ap viensētām, parkos un alejās arī urbanizētās 
vietās. Skaita pieaugums un izplatības areāla paplašināšanās Z virzienā pēdējās desmitgadēs konstatēta visā 
vidējā dzeņa Eiropas izplatības areāla daļā (Mikusinski et al. 2018). Izpētes teritorijā vidējais dzenis konstatēts 
Dvietes parkā un pie viensētām ar vecu platlapju koku grupām.  

Dabas parka teritorijā vairākās vietās konstatēta trīspirkstu dzeņu Picoides tridactylus klātbūtne – sugai 
raksturīgie kalumi. Šī dzeņu suga galvenokārt saistīta ar veciem, boreāliem mežiem, kur dominē skujkoki vai 
arī ar plašiem melnalkšņu staignājiem. Parka teritorijā šādu tipu meži sastopami ļoti nelielā platībā. Trīspirkstu 
dzenis izpētes teritorijā ligzdošanas sezonas laikā līdz šim nav konstatēts, neregulāri ieklejo pēcligzdošanas 
sezonas laikā. 

Dabas parka teritorijā konstatēta 3 – 4 melno dzilnu Dryocopus martius pāru ligzdošana. Sugai raksturīgas 
relatīvi lielas ligzdošanas teritorijas. Dažādos pētījumos ligzdošanas teritorijas lielums variē 1 - 10 km2 
(Gorman 2011). Visas melno dzilnu ligzdošanas teritorijas konstatētas lielākajos mežu fragmentos, suga 
barojas arī ārpus īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. 

Dabas parka teritorijā konstatēta 3 – 4 pelēkās dzilnas Picus canus pāru ligzdošana. Suga tieši saistīta ar 
bioloģiski veciem lapu koku mežiem, bet labprāt ligzdo arī mozaīkveida ainavā ārpus meža masīviem. 

Dabas parka teritorijā konstatēta 1 – 2 mazā mušķērāja Ficedula parva pāru ligzdošana. Sugas ligzdošanai 
nepieciešami mitri vidēja vecuma un veci lapkoku vai jaukti saimnieciskās darbības neskarti meži ar daudz 
struktūras elementiem – kritalām, stumbeņiem, sausokņiem.  

Samērā lielā skaitā dabas parka teritorijā konstatēta mežirbe Tetrastes bonasia, 10 – 15 pāri. Šobrīd mežirbes 
Latvijas populācija vērtējama kā stipri apdraudēta (Strazds, Ķerus 2017). Kā galvenais skaita samazināšanās 
cēlonis tiek minēts visa veida mežsaimniecisko darbu radītais dzīvotnes zudums, fragmentācija.   

Teritoriāli ķīķu Pernis apivorus pāri novēroti dabas parka centrālajā daļā, populācijas vērtējums: 2 – 3 pāri. 
Ķīķis ir viena no biežāk sastopamajām dienas plēsīgo putnu sugām, kas apdzīvo daudzveidīgus biotopus. 

Dvietes dabas parka teritorijā ligzdo 1 – 2 pāri mazo ērgļu (Clanga pomarina) pāri. 2019.gadā dabas parka 
teritorijā konstatēts viens ligzdojošs mazo ērgļu pāris. Apdzīvota ligzda atrasta privātā valdījumā esošā 
mežaudzē uz Z no Ilzupītes ietekas Kaņupītē; zemes vienībā ar kadastra numuru 56820110288. Šajā pašā 
mazo ērgļu ligzdošanas teritorijā konstatēta vēl cita apdzīvota ligzda zemes vienībā ar kadastra numuru 
44440020087. Sugai raksturīga ligzdvietu maiņa vienas ligzdošanas teritorijas robežās. Dabas parka teritoriju 
barošanās nolūkos izmanto arī mazie ērgļi, kuru ligzdošanas iecirkņi atrodas ārpus īpaši aizsargājamās 
teritorijas robežām. Mazā ērgļa barošanās teritorija Latvijas apstākļos svārstās no 2 – 5 km rādiusā ap ligzdu. 
Ekstensīvi izmantotās lauksaimniecības zemēs – pļavās un atmatās – mazais ērglis pavada vidēji 89% no 
gaides medību laika. Optimālās barošanās teritorijas lielums dažādiem mazo ērgļu pāriem svārstās no 260 
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līdz 500 ha un ir vidēji 414 ha (Bergmanis 2012, Bergmanis 2019). Būtiska nozīme gaides medībās ir arī ainavas 
elementiem, kas ērgļiem dod iespēju novērot barības objektus no paaugstinājuma. Vidēji 61 % no gaides 
medību laika kā paaugstinājums tiek izmantota mežmala. Būtiski ir arī citi ilglaicīgi paaugstinājumi – atsevišķi 
augoši koki un koku grupas, kas turklāt ir arī mikroekosistēmas, kurās ir paaugstināts barības objektu, īpaši 
peļveidīgo grauzēju, skaits (Bergmanis 2012, Bergmanis 2019). 

Salīdzinājumā ar 1990.gadu beigām, kad mazo ērgļu populācija bija skaitliski vislielākā, turpmākajā periodā 
valstī tika konstatēta skaita samazināšanās 10– 15 % robežās, it īpaši 2003.–2011. gados (Bergmanis u.c. 
2015). No visiem Latvijā analizētajiem mazā ērgļa ligzdošanas gadījumiem, 75% ligzdu atrastas 300 m zonā 
no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm (Bergmanis 2004). 

Aptuveni 1,3 km attālumā no dabas parka robežas 2018.gadā atrasta apdzīvota mazā ērgļa ligzda. Ligzda 
atrasta privātā valdījumā esošā mežaudzē uz R no Perkunišku ciema, zemes vienībā ar kadastra numuru 
44440030160. Šajā vietā mazā ērgļa aizsardzībai nodibināts mikroliegums 5,32 ha platībā; mikrolieguma 
buferzonas platība: 42,04 ha. 

Aptuveni 2,3 km attālumā uz Z no Munču ciema atrodas mazā ērgļa aizsardzībai izveidots mikroliegums 9,95 
ha platībā; mikrolieguma buferzonas platība: 45,39 ha. Kā mazā ērgļa ligzdošanai izcili piemērotas teritorijas, 
dabas parka teritorijā novērtētas mežaudzes uz ZA no Bebrenes ciema; mežaudzes starp Voitusalu un 
Kalnišku kapiem. Populācijas skaita vērtējums teritorijā: 1 – 2 ligzdojoši pāri. Teritorija ir sugai nozīmīga arī 
pēcligzdošanas periodā. 

Barošanās apstākļi visā Dvietes dabas parka teritorijā vērtējami kā mazajam ērglim izcili piemēroti. 

No meža biotopu apdzīvojošām sugām vairākas sugas (ķīķis, vakarlēpis Caprimulgus europaeus, mežirbe, 
mazais mušķērājs) iepriekšējā dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā netika konstatētas. Sugu konstatēšana 
nav saistīta ar sugas populācijas skaita pieaugumu, bet gan ar teritorijas detalizētāku apsekošanu. 

Natura 2000 standarta datu formā esošais melnā stārķa ligzdojošās populācijas novērtējums 0 – 1 ligzdojošs 
pāris uzskatāms par kļūdainu; teritorijā esošās mežaudzes nav piemērotas sugas ligzdošanai, tomēr Dvietes 
dabas parka teritorija ir nozīmīga melno stārķu barošanās vieta. 

Ar zālāju biotopiem un kultūrainavu saistītas putnu sugas 

Ievērojamu daļu (71,2%) dabas parka “Dvietes paliene” teritorijas aizņem dažādi zālāji un lauksaimniecībā 
izmantojamas zemes platības.  

Nozīmīgākās palieņu zālājus apdzīvojošās izpētes teritorijā sastopamās īpaši aizsargājamās putnu sugas ir 
grieze Crex crex un ķikuts Gallinago media (skatīt Pielikuma 19.attēlu). 

Dabas parkā ligzdo 150 - 200 griežu pāru, kas ierindo dabas parku “Dvietes paliene” šai sugai globāli nozīmīgu 
teritoriju sarakstā pēc putniem nozīmīgo vietu izvēles kritērijiem A1 un C1, tā ir viena no 25 griežu aizsardzībai 
izdalītajām un viena no astoņām labākajām ligzdošanas vietām Latvijā, kur griežu populācijas vidējais 
vērtējums pārsniedz 100 īp. (Račinskis 2004). Griezes populācija parka teritorijā vērtējama kā stabila. 
Teritorijā veikti apsaimniekošanas pasākumi sugai labvēlīga statusa nodrošināšanai (Ķerus u.c. 2013). 

Ķikutu izplatība Latvijā ir ļoti nevienmērīga, to riestu un ligzdošanas vietas atrodas gandrīz vienīgi plašāko un 
mazāk pārveidoto zālāju biotopu teritorijās, galvenokārt upju palienēs (Auniņš 2001). Dabas parkā vairākos 
riestos konstatētais riestojošo gaiļu skaits dažādos gados svārstās no 20 - 30 riestojošiem gaiļiem. 2019.gadā 
ķikutu riesti konstatēti 3 dažādās vietās dabas parka teritorijā. Jauns, iepriekš nezināms riests ar 7 – 8 
riestojošiem tēviņiem konstatēts pašreizējā dabas parka dabas lieguma zonā, zemes vienībā ar kadastra nr. 
44800030136, kas atbilst 6450 Palieņu zālāja biotopam. Apsekojot ilggadīgu ķikutu riesta vietu dabas lieguma 
zonā iepretī Munčiem (zemes vienība ar kadastra nr.44800030103) konstatēti līdz 15 riestojoši tēviņi. Trīs 
riestojoši gaiļi zemes vienībā ar kadastra nr.44440020060 un zemes vienības ar kadastra nr.44440020036 
robežjoslā. Vairākkārt apsekojot zināmās ķikutu riesta vietas Putnu salas tuvumā un savvaļas ganību aplokos, 
kur tiek veikta zālāju apsaimniekošana un atjaunošana, 2019.gada uzskaišu laikā ķikuti netika konstatēti. Pēc 
pēdējiem uzskaišu datiem 2015.gadā šajos riestos konstatēti vairāk nekā 20 riestojoši ķikutu tēviņi. Pastāv 
iespēja, ka 2019.gadā ķikuti pārcēlušies uz citām riesta vietām hidroloģisko apstākļu ietekmē (neizteikti pali, 
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īpaši sauss maijs un jūnijs), jo kopējais ķikutu populācijas vērtējums teritorijā joprojām 20 – 30 riestojoši 
tēviņi. Ķikutu riesta vietu kvalitāti varbūtēji negatīvi ietekmē arī pārganīšana, kas konstatēta savvaļas ganību 
aplokos tiešā ķikutu riesta vietu apkārtnē. 

Arī ormanītis Porzana porzana daļēji apdzīvo zālāju biotopus, kā arī sastopams ezeru piekrastes zonā. Sugai 
raksturīgas izteiktas skaita svārstības un kopš 2005.gada ligzdojošā ormanīšu populācija novērtēta kā stabila 
(10 - 30 vokalizējoši tēviņi). Dabas parks “Dvietes paliene” ir viena no piecām labākajām ormanīša ligzdošanas 
vietām Latvijā. 

Iepriekšējā dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā izpētes teritorijā ligzdojošā pļavu liju Circus pygargus 
populācija novērtēta kā 2 līdz 5 pāri. Dažādu pētījumu laikā kopš 2008.gada suga novērota tikai trīs reizes 
(tēviņi) un domājams, ka šobrīd kā ligzdotāja ir izzudusi. 

Arī purva pūces Asio flammeus ligzdošana dabas parka “Dvietes paliene” pēdējos gados nav pierādīta 
(pēdējais pierādītais sugas ligzdošanas gadījums Latvijā konstatēts 2002.gadā), kaut gan teritorijā tiek 
novērota regulāri. Iespējams, tiek novēroti caurceļojoši īpatņi. 

Dabas parka teritorijā konstatēti vairāki nelieli rubeņu Lyrurus tetrix riesti, kas nepārsniedz piecus riestojošus 
gaiļus. Rubenis iepriekšējā dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā netika konstatēts un var uzskatīt, ka suga 
dabas parkā “Dvietes paliene” ir atsākusi ligzdot. 

Dabas parka teritorijā ligzdojošā dzērvju Grus grus populācija vērtēta kā 3 – 5 pāri. Iepriekšējā dabas 
aizsardzības plāna izstrādes laikā suga kā ligzdotāja teritorijā nav konstatēta. Ticams, ka dzērves ligzdošana 
saistīta ar populācijas pieaugumu un jaunu ekoloģisko nišu aizņemšanu ārpus tradicionālajām ligzdošanas 
vietām augstajos purvos. 

Ar veģetāciju nabadzīgie, sausie biotopi un mežmalas ir īpaši piemēroti sila cīruļu Lullula arborea ligzdošanai. 
Populācijas vērtējums ir 10 – 15 pāri. 

Pamesti viensētu apstādījumi un dārzi, krūmāji ir piemērotas vietas brūnās čakstes Lanius collurio un 
svītrainā ķauķa Sylvia nisoria ligzdošanai. 

Vērtējot ligzdojošo balto stārķu Ciconia ciconia populāciju kontrolētas visas teritorijā iepriekš zināmās 
ligzdas, kā arī ligzdas ap 300 m attālumā no dabas parka robežas. Kopš 2005.gada balto stārķu skaits dabas 
parkā un tā tiešā tuvumā ir pieaudzis. Piemēram, Putnu salas apkārtnē konstatētas līdz pat 14 apdzīvotām 
balto stārķu ligzdām (kolonija). 2018.gada uzskaišu laikā teritorijā un tās tiešā tuvumā konstatēta 31 
apdzīvota balto stārķu ligzda; skaita vērtējums teritorijā 25 – 35 pāri. 

4.9.tabula. Zālāju biotopos ligzdojošo putnu populācijas ietekmējošie faktori 

 Pozitīva ietekme Negatīva ietekme 

Dabiskie iekšējie faktori 
Hidroloģiskais režīms, regulāri pali, 

piemērotu biotopu klātbūtne, 
populācijas pieaugums 

Plēsēju ietekme 

Dabiskie ārējie faktori 
Migrācijas un regulāra ieceļošana, 

regulāri pali Daugavas ielejā 
Daugavas hidroloģiskā režīma un 

klimata krasas pārmaiņas 

Antropogēnie iekšējie 
faktori 

Pļavu pļaušana, ganīšana, krūmu 
izciršana 

Pļavu uzaršana, agra un videi 
nedraudzīga pļaušana, 

nekontrolēta kūlas dedzināšana 
pavasarī, meliorācija 

(atjaunošana, uzturēšana, būve) 

Antropogēnie ārējie faktori 

Latvijas un ES vides politika, īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas 
statuss dabas parka teritorijai, 

atbalsts bioloģiski nozīmīgo zālāju 
uzturēšanai un citiem dabas 

aizsardzības un biotopu 

Tradicionālās lauksaimniecības 
panīkums, intensīvās 

lauksaimniecības attīstība 
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apsaimniekošanas pasākumiem 
pļavās 

 

Ar saldūdens biotopiem saistītas putnu sugas 

Dabas parka “Dvietes paliene” teritorija ir nozīmīga Chlidonias ģints zīriņu ligzdošanas vieta. Melnais zīriņš 
Chlidonias niger ir regulāri ligzdojoša suga gan Skuķu, gan Dvietes ezeros. Skaits ir svārstīgs, kolonijas nav 
patstāvīgas un kopējais skaits nepārsniedz 100 ligzdojošus pārus. Atkarībā no ūdens līmeņa svārstībām un 
ligzdošanas apstākļiem citās izplatības areāla daļās, dabas parkā neregulāri ligzdo arī baltspārnu zīriņš 
Chlidonias leucoptera (līdz 30 pāriem), iespējams ligzdo baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida regulāri tiek 
novērots, ligzdošana līdz šim nav pierādīta. Neregulāri Dvietes un Skuķu ezeros konstatētas lielo ķīru 
Chroicocephalus ridibundus un upes zīriņu Sterna hirundo ligzdošanas kolonijas, bet klātesošo pāru skaits 
nepārsniedz dažus desmitus ligzdojošu pāru. 

Dvietes un Skuķu ezeru niedrāji ir ligzdošanas biotopi tādām putnu sugām kā mazais ormanītis Porzana 
parva, lielais dumpis Botaurus stellaris, niedru lija Circus aeruginosus. 

Teritorijā vairākas reizes konstatēts mazais dumpis Ixobrychus minutus. Suga iespējams ligzdo dabas parka 
“Dvietes paliene” teritorijā, jo mazā dumpja ligzdošanas areāls Latvijā iestiepjas valsts DA daļā. 

4.10.tabula. Ūdeņos ligzdojošo putnu populācijas ietekmējošie faktori 

 Pozitīva ietekme Negatīva ietekme 

Dabiskie iekšējie faktori 
Populācijas pieaugums, ligzdošanas 

un barošanās biotopu klātbūtne, 
stabils ūdens līmenis ezeros 

Plēsēji, eitrofikācija, aizaugšana 

Dabiskie ārējie faktori 
Agri pavasara pali, mērens ūdens 

līmenis, vasarā 
 

Krasas klimata un ar to saistītas 
ūdens līmeņa pārmaiņas 

Antropogēnie iekšējie 
faktori 

Ierobežota niedru pļaušana 
 

Meliorācija, ezeru ūdens līmeņa 
pazemināšana, pārmērīga niedru 

izpļaušana, medības, 
antropogēnais traucējums 

Antropogēnie ārējie faktori 
Vides un dabas aizsardzības politika 

Latvijā un ES 
Piesārņojums 

 

Putniem nozīmīga vieta rudens un pavasara migrāciju laikā 

Dabas parks “Dvietes paliene” ir regulāra un starptautiski (Eiropas un pasaules mērogā) nozīmīga migrējošo 
ūdensputnu atpūtas un barošanās vieta pavasarī, kas iekļauta putniem nozīmīgo vietu sarakstā un ir viena no 
svarīgākajām putnu koncentrēšanās vietām valstī (Račinskis un Stīpniece 2000, Račinskis 2004). Kopējais 
ūdensputnu skaits vienlaicīgi pavasara migrāciju laikā var pārsniegt 30000 īpatņu. Divas ūdensputnu sugas, 
kas sastopamas teritorijā vislielākajā skaitā, ir sējas zoss Anser fabalis un baltpieres zoss Anser albifrons. 
Mazākā skaitā lielajos zosu baros sastopamas meža zosis Anser anser, īsknābja zosis Anser brachyrynhus, 
baltvaigu zosis Branta leucopsis. Vienu reizi dabas parkā novērota arī starptautiski apdraudētā un īpaši 
aizsargājamā sarkankakla zoss Branta rufficollis. Bieži jauktos baros kopā ar zosīm ir sastopami arī ziemeļu 
gulbji Cygnus cygnus un mazie gulbji Cygnus columbianus, kuru kopējais skaits var pārsniegt 1000 īpatņus. 

Galvenais faktors, kas nosaka šo putnu pulcēšanos dabas parkā, ir plašās un klajās applūdušo palieņu pļavu 
platības, kas ir izcili piemērotas kā ūdensputnu barošanās, atpūtas un nakšņošanas vietas. Zosīm nozīmīgas ir 
arī lauksaimniecības kultūras, īpaši ziemas rapsis un kukurūza. 

Rudens migrācijas laikā dabas parks “Dvietes paliene” nav nozīmīga ūdensputnu pulcēšanās vieta. Janopoles 
laukos 2018.gada rudenī konstatēts līdz 1500 īpatņu liels dzērvju bars, kas nakšņoja ap 4 km attālajā, daļēji 
izstrādātajā Vaboles purvā. Kultivētajos Janopoles laukos rudens migrācijas laikā (septembris – oktobris) 
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konstatēti arī dažus simtus īpatņu lieli dzelteno tārtiņu Pluvialis apricaria un gugatņu Philomachus pugnax 
bari. 

4.11.tabula. Migrējošo ūdensputnu populācijas ietekmējošie faktori 

 Pozitīva ietekme Negatīva ietekme 

Dabiskie iekšējie faktori 

Hidroloģiskais režīms, regulāri pali, 
piemērotu biotopu klātbūtne, 

populācijas pieaugums un izdzīvotība 
ziemošanas vietās 

Plēsēji, starpsugu konkurence 
 

Dabiskie ārējie faktori 
Regulāri Daugavas pali 

 
Daugavas hidroloģiskā režīma un 

klimata krasas pārmaiņas 

Antropogēnie iekšējie 
faktori 

Pļavu pļaušana, ganīšana, krūmu 
izciršana, graudaugu sējumu 

klātbūtne palienē 
 

Traucējums, ko rada cilvēka 
klātbūtne barošanās un atpūtas 

vietās migrāciju laikā gk. pavasarī, 
medības rudenī 

Antropogēnie ārējie faktori 
Graudaugu sējumu klātbūtne 

palienes apkārtnē, Latvijas un ES 
vides politika 

Sociāli ekonomiskā situācija 
laukos 

 

Sociālekonomiskā vērtība 

Putnu vērošanas tūrisma potenciāls teritorijā vērtējams kā ļoti augsts. Putnu vērošanai īpaši labvēlīga ir jau 
esošā tūrisma infrastruktūra - informācijas centrs “Gulbji”, informācijas stendi, putnu vērošanas torņi un 
skatu platforma. Ārzemju putnu vērotājiem īpaši interesanta ir lielā dažādu putnu sugu grupu daudzveidība 
relatīvi nelielā teritorijā. 

Ūdensputnu medības notiek galvenokārt Dvietes un Skuķu ezeros un Dvietes upes lejtecē rudenī, pīļu medību 
sezonas laikā. Nomedīto ūdensputnu uzskaite netiek veikta, tādēļ nav iespējams pamatoti spriest par medību 
ietekmi uz teritorijas putnu faunu. Malumedniecība Dvietes senlejā nav īpaši izplatīta, tomēr tā var radīt 
negatīvu ietekmi, ja notiek ūdensputnu migrāciju laikā (pavasarī un rudenī) vai ligzdojošo ūdensputnu 
koloniju tuvumā. 

4.3.2. Bezmugurkaulnieki 

Līdz šim dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā kopumā konstatētas 30 īpaši aizsargājamas vai citādi vērtīgas 
bezmugurkaulnieku sugas: 

• piecas (5) no konstatētajām sugām (Divjoslu airvabole Graphoderus bilineatus, Spilgtā purvuspāre 
Leucorrhinia pectoralis, Zirgskābeņu zilenītis Lycaena dispar, Lapkoku praulgrauzis Osmoderma 
barnabita, Biezā perlamutrene Unio crassus) ir iekļautas Eiropas Padomes direktīvā 92/43/EEC 
(21.05.1992.) “Par dabisko biotopu, savvaļas floras un faunas aizsardzību” II pielikumā, savukārt trīs 
(3) sugas (Zaļā dižspāre Aeshna viridis, Meža sīksamtenis Coenonympha hero, Raibgalvas purvuspāre 
Leucorrhinia albifrons) IV pielikumā;  

• astoņpadsmit (18) sugas iekļautas Latvijā īpaši aizsargājamo sugu sarakstā; 

• sešu (6) sugu aizsardzībai var būt veidojami mikroliegumi;  

• sešas (6) sugas ir iekļautas Bernes konvencijā (1979);  

• septiņas (7) sugas Pasaules dabas aizsardzības organizācijas (The World Conservation Union) 
apdraudēto sugu sarakstā; 

• divdesmit (20) no dabas parkā sastopamajām bezmugurkaulnieku sugām iekļautas Latvijas Sarkanajā 
Grāmatā;  

• deviņas (9) sugas atzīmējamas kā īpaši aizsargājamajiem biotopiem raksturīgas sugas;  

• septiņas (7) sugas ir uzskatāmas par dabisko mežu biotopu specifiskajām sugām un indikatorsugām. 



DABAS PARKA “DVIETES PALIENE” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNS 

69 

 

Dabas parka teritorijā konstatēto īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo bezmugurkaulnieku sugu atradnes 
attēlotas Pielikuma 20.attēlā. 

Īpaši aizsargājamo bezmugurkaulnieku faunas specifiku dabas parkā “Dvietes paliene” pamatā nosaka 
daudzveidīgie zālāju biotopi un teritorijā sastopamie saldūdeņu biotopi – Dvietes un Ilūkstes upes, kā arī 
Dvietes un Skuķu ezeri. Lai gan mežaudzes aizņem nelielu daļu dabas parka teritorijas, tomēr arī tām ir būtiska 
loma atsevišķu Latvijā retu un īpaši aizsargājamu sugu saglabāšanā.  

4.12.tabula. Dabas parkā konstatētās Latvijā un Eiropā īpaši aizsargājamās bezmugurkaulnieku sugas  

Nr.p.k. 
Sugas nosaukums 

latviski 
Sugas nosaukums 

latīniski 

Sugas aizsardzības statuss valstī  

Īpaši aizsargājama 
suga atbilstoši 

14.11.2000. MK 
noteikumiem 

Nr.396 
(ar 1atzīmēt 

mikroliegumu 
sugas 18.12.2012. 
MK noteikumiem 

Nr.940) 

Putnu vai 
Biotopu 
direktīvu 

pielikumos 
iekļauta 
suga (ar 
*atzīmē 

prioritārās 
sugas) 

Sugas labvēlīga 
aizsardzības 

stāvokļa 
novērtējums 

Latvijā kopumā  

Gliemji Mollusca 

1.  Lielais gludgliemezis Cochlicopa nitens  ĪAS - - 

2.  Parka vīngliemezis Helix pomatia ĪAS - - 

3.  Mirdzošā 
ūdensspolīte 

Segmentina nitida 
ĪAS - 

- 

4.  Upes raibgliemezis Theodoxus fluviatilis ĪAS - - 

5.  Biezā perlamutrene Unio crassus ĪAS1 BD U2x 

Kukaiņi Insecta 
Taisnspārņi Orthoptera 

6.  Raibspārnu 
smiltājsisenis 

Oedipoda 
coerulescens 

ĪAS - 
- 

Spāres Odonata 

7.  Zaļā dižspāre Aeshna viridis ĪAS BD U2x 

Vaboles Coleoptera 

8.  Blāvā briežvabole Dorcus 
parallelopipedus 

ĪAS - 
- 

9.  Priežu 
sveķotājkoksngrauzis 

Nothorhina muricata  
ĪAS1 - 

- 

10.  Divjoslu airvabole Graphoderus 
bilineatus 

ĪAS1 BD 
U1x 

11.  Lapkoku praulgrauzis Osmoderma 
barnabita 

ĪAS1 BD 
U2x 

12.  Marmora rožvabole Protaetia lugubris  ĪAS - - 

Tauriņi Lepidoptera 

13.  Meža sīksamtenis Coenonympha hero ĪAS BD U1x 

14.  Zirgskābeņu zilenītis 
 

Lycaena dispar 
ĪAS1 BD 

FV 

Plēvspārņi Hymenoptera 

15.  Garlūpas 
racējlapsene 

Bembix rostrata 
ĪAS1 - 

- 

16.  Spožā skudra Lasius fuliginosus ĪAS - - 
Paskaidrojumi un apzīmējumi: 
*Aizsardzības stāvokļa novērtējums atbilstoši ziņojumā Eiropas Komisijai (ES ziņojums, 2013) lietotajiem apzīmējumiem (tikai direktīvu pielikumos 
iekļautajām sugām): 

 FV: Aizsardzības stāvoklis labvēlīgs (Favourable) 

 U1: Aizsardzības stāvoklis nelabvēlīgs - nepietiekams (Unfavourable-Inadequate) 

 U2: Aizsardzības stāvoklis nelabvēlīgs - slikts (Unfavourable-Bad) 
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Apzīmējumi aizsardzības stāvokļa tendencei: “+” -  uzlabojas; “-“ pasliktinās; “=” - stabils, “x” - nezināms 

Ar zālāju biotopiem saistītās īpaši aizsargājamās bezmugurkaulnieku sugas  

Meža sīksamtenis Coenonympha hero kāpuri barojas ar dažādām graudzālēm, piemēram, ar ciņusmilgām, 
nokarenajām pumpursmilgām, parasto kamolzāli un skarenēm (Savenkovs 2018). Līdz šim zināms tikai no 
vienas atradnes, taču jauktu un lapkoku mežu klajumos, mežmalās, mitrās pļavās ar zemu augāju, kaļķainās 
mitrās pļavās ar graudzālēm, kā arī citos potenciāli piemērotos biotopos suga varētu būt sastopama arī citviet 
dabas parka teritorijā. 

Zirgskābeņu zilenītim Lycaena dispar raksturīgais biotops Latvijā ir mitras pļavas gar ezeriem, upēm un 
mitrājos ar barības augiem - krastmalu skābeni Rumex hydrolapathum, krūzaino skābeni R. crispus un ūdeņu 
skābeni R. aquaticus (Savenkovs 2018). Dabas parka teritorijā suga līdz šim novērota trīs atradnēs, bet sugas 
sastopamībai potenciāli piemēroti zālāji sastopami visā dabas parka teritorijā. 

Raibspārnu smiltājsisenis Oedipoda coerulescens līdz šim konstatēts vienā atradnē smilšu karjerā pie 
Kalvānu kapiem, tomēr sugai potenciāli piemēroti sausi un smilšaini gan dabiski, gan ruderāli biotopi 
sastopami arī citviet parka teritorijā. Sugas sastopamība potenciāli piemērota dabas parka teritorijā 
konstatētajos ES aizsargājamajā biotopā 6120* Smiltāju zālāji poligonos. 

 

Garlūpas racējlapsenei Bembix rostrata alu rakšanai nepieciešama stabila smilts bez augāja vai ar skraju 
augāju. Suga var būt sastopama traucējuma vietās – galvenokārt uz takām un izbrauktajiem ceļiem, tomēr 
stipra nomīdīšana ir sugai nelabvēlīga. Ligzdošanas vietām jābūt labi saules apspīdētām, tādēļ sugu 

  
4.14.attēls. Zirgskābeņu zilenīša dzīvotne (Foto: D.Krasnopoļska) 4.15.attēls. Zirgskābeņu zilenītis  

(Foto: U.Valainis) 
  

  
4.16..attēls. Raibspārnu smiltājsiseņa dzīvotne smilšu 

karjerā pie Kalvānu kapiem (Foto: U.Valainis) 
4.17..attēls. Raibspārnu smiltājsisenis  

(Foto: U.Valainis) 



DABAS PARKA “DVIETES PALIENE” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNS 

71 

 

apdraudošs faktors ir pārmērīga aizaugšana ar lakstaugiem, sūnām, ķērpjiem vai citu veģetāciju. Sugas 
pastāvēšanai būtiska ir no augāja atsegtu smilšu laukumu esamība biotopā. Līdz šim suga konstatēta 
ruderālos biotopos trīs atradnēs. Sugai potenciāli piemēroti biotopi (tai skaitā 6120* Smiltāju zālāji) 
sastopami arī citviet dabas parka teritorijā. 

 

Atsevišķās dabas parka teritorijās zālāju biotopus apdzīvojošās bezmugurkaulnieku sugas negatīvi ietekmē 
neapsaimniekošana vai pārāk maza apsaimniekošanas intensitāte. Neapsaimniekoti zālāji agrāk vai vēlāk 
dabiskās sukcesijas gaitā pārvēršas par krūmājiem, kuros samazinās ziedošo augu daudzveidība, kā arī 
pasliktinās apgaismojuma apstākļi, padarot šīs teritorijas par nepiemērotām daudzām retām 
bezmugurkaulnieku sugām. Negatīvas sekas uz bezmugurkaulnieku faunas daudzveidību atstāj arī pārāk 
intensīva pļaušana vai pārganīšana. Pļaujot pārāk bieži, augi nespēj ziedēt un nogatavināt sēklas, kas ietekmē 
arī citas organismu grupas, kas ir atkarīgas no putekšņu un sēklu pieejamības. Tādas pašas sekas, kā pārāk 
biežai pļaušanai, ir arī pārāk intensīvai ganīšanai jeb pārganīšanai – mazinās augu sugu daudzveidība, tie nav 
spējīgi normāli attīstīties un ietekmē citas organismu grupas t.sk. bezmugurkaulniekus. Īpaši svarīgi 
nepārganīt zālājus tieši intensīvākajā zāles augšanas periodā, kā arī noganīšanas laikā sezonā apmēram 10% 
no zālāja atstāt nenoganītus, lai nodrošinātu augu spēju atjaunoties un uzturētu lakstaugu stublājus 
apdzīvojošo kukaiņu daudzveidību. 

Zālāju biotopus (īpaši palieņu pļavu) apdzīvojošo bezmugurkaulnieku daudzveidību negatīvi ietekme invazīvo 
sugu izplatīšanās. Īpaši agresīva suga ir adatainais dzeloņgurķis Echinocystis lobata, kurš atsevišķos poligonos 
dabas parka teritorijā izplatās īpaši ātri. Šādos apstākļos vietējie augi neiztur konkurenci pēc apgaismojuma 
un iznīkst, ievērojami samazinoties sugu daudzveidībai. Tāpat lielu apdraudējumu rada arī blīvā skābene 
Rumex confertus, kas  samazina dabisko zālāju saimniecisko vērtību, jo to neēd ganību dzīvnieki, tāpēc strauji 
izplatās un var veidot blīvas audzes. 

Ar saldūdens biotopiem saistītās īpaši aizsargājamās bezmugurkaulnieku sugas  

Divjoslu airvabole Graphoderus bilineatus izvēlas ūdenstilpnes ar stāvošu vai lēni tekošu ūdeni. Galvenokārt 
sastopama dažāda tipa stāvošās ūdenstilpēs (ezeri, vecupes, dīķi) ar daudzveidīgu iegrimušo augu un 
peldaugu augāju (Kalniņš, 2006). Līdz šim suga konstatēta divās atradnēs - izmantojot ēsmas lamatas vairāki 
īpatņi noķerti Dvietes ezerā un Berezovkas vecupē), taču potenciāli piemēroti biotopi (ezeri, vecupes, lēni 
tekoši kanāli) ir sastopami arī citur dabas parka teritorijā. 

  
4.18.attēls. Garlūpas racējlapsenes kolonija smilšu 

karjerā pie Kalvānu kapiem (Foto: U.Valainis) 
4.19.attēls. Garlūpas racējlapsenes  

Foto: V.Vahruševs) 
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4.20..attēls. Divjoslu airvaboles dzīvotne Dvietes ezerā  

(Foto: U.Valainis) 
 

Biezā perlamutrene Unio crassus līdz šim konstatēta tikai pēc čaulām vienā Dvietes upes posmā. Diemžēl nav 
informācijas par čaulu precīzu   atrašanas vietu (R.Cibuļska dati). Apdzīvo tekošas ūdenstilpes ar grantainu vai 
smilšaini grantainu gultni (Pilāte 2018). Dabas parka ūdensteces ir stipri ietekmētas meliorācijas rezultātā un 
pamatā nepiemērotas sugas sastopamībai. Suga sastopama Daugavā dabas parkam piegulošajā teritorijā un 
tās sastopamība potenciāli iespējama Berezovkā. 

Spilgtā purvuspāre Leucorrhinia pectoralis un raibgalvas purvuspāre Leucorrhinia albifrons konstatētas 
vairākās vietās dabas parka teritorijā dažādos biotopos – Dvietes ezerā, atsevišķos netekošos grāvjos ar labi 
attīstītu augāju, vecupēs, kā arī dīķī pie autoceļa Ilūkste – Dviete. Šīs abas sugas apdzīvo dažādas ūdenstilpes 
ar labi attīstītu piekrastes augāju (Kalniņš, 2017). 

Zaļā dižspāre Aeshna viridis pamatā apdzīvo stāvošas ūdenstilpes – ezerus, vecupes un dīķus ar parastā elša 
Stratiotes aloides audzēm (Kalniņš 2017). Dvietes ezerā novēroti vairāki šīs sugas īpatņi, suga potenciāli var 
būt sastopama arī Skuķu ezerā, dabas parka teritorijā sastopamajās vecupēs u.c. vietās, kur sastopamas 
parastā elša audzes. 

  
4.21.attēls. Zaļās dižspāres un krastu medniekzirnekļa 

dzīvotne Dvietes ezerā (Foto: U.Valainis) 
4.22.attēls. Zaļā dižspāre (Foto: U.Valainis) 
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Mirdzošā ūdensspolīte Segmentina nitida konstatēta Mundas un Dvietes upēs, kā arī Dvietes ezerā 
(R.Cibuļska dati).  Atbilstoši D.Pilātes un I.Jakubānes sagatavotajam eksperta atzinumam par mirdzošās 
ūdensspolītes Segmentina nitida sastopamību, molusku faunu un monitoringu atjaunošanai paredzētajā 
Dvietes upes 2,3 km posmā, suga veido vitālu populāciju Dvietes upes apsekotajā posmā (Pilāte, Jakubāne, 
2014.). Suga raksturīga aizaugušām un dūņainām mazām ūdenstilpēm – seklām peļķēm un grāvjiem, 
sastopama dīķos un ezeros. Latvijā suga bieži tiek konstatēta dažādās mitrās ar grīšļiem aizaugušās seklās 
ieplakās, kas var atrasties pļavās un ezeru krastos, arī seklās un periodiski izžūstošās dabiskās un mākslīgās 
ūdenstilpēs, arī pārejas purvos un vecupēs (Pilāte 2018).  Pārbaudot rūpīgāk sugai potenciāli piemērotos 
biotopus, tai skaitā meliorācijas grāvjus, suga var tikt atrasta daudzās citās vietās dabas parkā. 

Lielais gludgliemezis Cochlicopa nitens plaši izplatīts dabas parka teritorijā. Suga konstatēta palieņu pļavās 
gar Mundas, Ilūkstes, Dvietes upēm un pie Dvietes ezera, kā arī mitros un periodiski applūstošos mežos pie 
Berezovkas ietekas Daugavā, gar Mundas upi un pie Dvietes ezera (R.Cibuļska dati).  

Upes raibgliemezis Theodoxus fluviatilis konstatēts Daugavā pie Berezovkas ietekas uz dabas parka 
teritorijas robežas. Suga apdzīvo ūdensteces, kur sastopama uz akmeņiem, retāk uz smilšainas gultnes (Pilāte, 
2018). Teorētiski iespējama sugas sastopamība Berezovkā. 

Ezeru biotopus apdzīvojošos bezmugurkaulniekus ilgtermiņā negatīvi ietekmē ūdensobjektu eitrofikācija un 
intensīva aizaugšana. 

Ar mežu biotopiem vai atsevišķi augošiem kokiem saistītās īpaši aizsargājamās bezmugurkaulnieku sugas  

Lapkoku praulgrauzis Osmoderma barnabita ir saproksīla suga, kas ir cieši saistīta ar īpašu mikrobiotopu – 
veco lapu koku dobumiem. Lapkoku praulgrauzis var apdzīvot dažādu sugu, izmēru un vecuma lapu kokus. 
Latvijā gandrīz puse no zināmajiem sugas atradumiem ir saistīti ar ozoliem Quercus robur, salīdzinoši bieži 
suga apdzīvo arī liepas Tilia cordata un kļavas Acer platanodes. Noteicošais faktors koka izvēlē ir dobuma 
pieejamība ar atbilstošu substrātu un mikroklimatu. Būtiski ir arī apgaismojuma apstākļi, jo praulgrauzis 
pārsvarā izvēlas saules labi apspīdētus kokus (Valainis, 2018). Dabas parka teritorijā zināmas vairākas sugas 
atradnes. Natura 2000 bezmugurkaulnieku monitoringa ietvaros 2016. gadā visas atradnes apsekotas 
(M.Balalaikina dati), taču aktuālas lapkoku praulgrauža darbības pēdas netika identificētas. Arī dabas 
aizsardzības plāna izstrādes ietvaros veikto apsekojumu rezultātā, svaigas sugas darbības pēdas netika 
konstatētas.  Neskatoties uz to, ka svaigas darbības pēdas netika identificētas, apsekotās vietas joprojām ir 
uzskatāmas par sugai piemērotām. Suga potenciāli var tikt konstatēta arī citviet teritorijā labos 
apgaismojuma apstākļos augošos vecos, dobumainos platlapjos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marmora rožvabole Protaetia lugubris apdzīvo dobumus, celmus, stāvošu vai kritušu koku stumbrus 
platlapju vai jauktos mežos, arī parkos, alejās un augļu dārzos (Valainis 2018). Dabas parka teritorijā zināmas 
vairākas sugas atradnes, piemērotos biotopos var tikt konstatēts arī citviet dabas parka teritorijā. 

 

 
4.23..attēls. Lapkoku praulgrauža atradne Doļnajā (Foto: M.Balalaikins) 
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4.24.attēls. Parka vīngliemeža, marmora rožvaboles, 

melnās  praulvaboles un spožās skudras dzīvotne Dvietes 
parkā (Foto: U.Valainis) 

4.25.attēls. Marmora rožvabole (Foto: A.Barševskis) 

 

Spožā skudra Lasius fuliginosus savus pūžņus veido pamatā atsevišķi augošu lapu koku dobumos un pie koku 
saknēm, tomēr samēra bieži mēdz būt sastopams arī mežu biotopos. Suga zināma no trīs atradnēm dabas 
parka teritorijā. Potenciāli piemēroti biotopi sastopami arī citviet dabas parkā. 

Priežu sveķotājkoksngrauzis Nothorhina muricata pamatā apdzīvo skrajus, galvenokārt sausus, priežu 
mežus, tomēr var būt sastopams arī ārpus meža uz lielām, vecām, savrup augošām priedēm (Valainis 2018). 
Dabas parka teritorijā līdz šim zināma no vienas atradnes. Kopumā dabas parka teritorijā ir maz sugai 
piemērotu biotopu. 

Blāvā briežvabole Dorcus parallelopipedus parasti sastopama jauktos un lapu koku mežos, dārzos, arī alejās 
un parkos (Valainis 2018). Dabas parka teritorijā suga konstatēta vienā atradnē – lapu koku kritalā mežmalā 
pie Skuķu ezera. Kopumā dabas parka teritorija ir maz piemērota sugas sastopamībai. 

Kroklūpas vārpstiņgliemezis Laciniaria plicata konstatēts vienā atradnē ošlapu kļavu mežā pie Berezovkas 
ietekas Daugavā (R.Cibuļska dati). Šī ir tipiska mežu suga, turklāt meža atslēgas biotopu indikatorsuga, kurai 
nepieciešami dabiski meži. Apsekotajā dabas parka daļā citur mežos vārpstiņgliemežu sugu atrašana ir maz 
ticama. 

Mežu biotopus apdzīvojošās bezmugurkaulnieku sugas galvenokārt negatīvi ietekmē dabisko struktūras 
elementu (sausokņu, stumbeņu un kritalu) izvākšana. Nelabvēlīgas sekas var rasties arī no jebkāda veida 
cirtes, kas var nākotnē samazināt kā mirušās koksnes daudzumu, tā arī potenciāli bioloģiski vecu koku 
veidošanos, līdz ar to arī saproksīlo sugu daudzveidību. 

Īpaši aizsargājamām bezmugurkaulnieku sugu dzīvotnēm individuāli apsaimniekošanas pasākumi nav 
nepieciešami. Šo sugu dzīvotnēm labvēlīgs aizsardzības stāvoklis tiks nodrošināts saglabājot dabas parka 
teritorijā sastopamos ES nozīmes īpaši aizsargājamos biotopus vismaz pašreizējās platībās un kvalitātē 
(Valainis 2019). 

Labvēlīga statusa saglabāšanai atklāto apvidu sugām, ir jānodrošina atbilstoša zālāju biotopu pļaušana vai 
noganīšana. Meža dzīvotņu saglabāšanai ir vēlams ierobežot mežsaimniecisko darbību īpaši aizsargājamos 
meža biotopos, ierobežojot kritalu izvākšanu vai dedzināšanu. Ūdens biotopu aizsardzībai būtiska ir 
aizaugšanas mazināšana Skuķu un Dvietes ezeros (Valainis 2019). 

Sociālekonomiskā vērtība 

Dabas parka teritorijā konstatētajām bezmugurkaulnieku sugām nav tiešas sociālekonomiskās vērtības. 
Aizsargājamiem biotopiem un tajos sastopamajām sugām ir augsta estētiskā un pētnieciskās izziņas vērtība. 
Daudzām bezmugurkaulnieku sugām ir liela nozīme ekosistēmas labvēlīga stāvokļa nodrošināšanai 
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(piemēram, augu apputeksnētāji, bezmugurkaulnieki ietilpst daudzu dzīvnieku barošanās ķēdē, piedalās 
augsnes veidošanas procesos u.t.t.). 

4.13.tabula. Bezmugurkaulnieku populācijas ietekmējošie faktori 

 Pozitīva ietekme Negatīva ietekme 

Dabiskie iekšējie faktori 
Bezmugurkaulnieku sugām 

piemēroto dzīvotņu un 
mikrobiotopu daudzveidība 

Pļavu aizaugšana, ezeru 
eitrofikācija un aizaugšana 

Dabiskie ārējie faktori Regulāri Daugavas pali Klimata pārmaiņas 

Antropogēnie iekšējie 
faktori 

Palienes regulāra izmantošana 
siena pļaušanai un mājlopu 

ganīšanai, krūmu izciršana pļavās 

Meliorācijas ietekme, atsevišķu 
pļavu fragmentu pārganīšana, 

atmirušās koksnes izvākšana no 
meža biotopiem 

Antropogēnie ārējie faktori 

Tradicionālās lauksaimniecības 
saglabāšanās, Latvijas un ES īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas 
statuss teritorijai, Latvijas un ES 
vides politika, atbalsts bioloģiski 
nozīmīgo zālāju uzturēšanai u.c. 

biotopu apsaimniekošanas 
pasākumiem 

- 

4.3.3. Abinieki un rāpuļi 

Dabas parkā “Dvietes paliene” konstatētas divas īpaši aizsargājamo abinieku un viena rāpuļu suga. Dabas 
parka teritorijā konstatēto abinieku un rāpuļu uzskaitījums attēlots Pielikuma 21.attēlā un 4.14.tabulā. 

4.14.tabula. Īpaši aizsargājamās abinieku un rāpuļu sugas teritorijā 

Nr.
p. 
k. 

Sugas nosaukums 
latviski 

Sugas 
nosaukums 

latīniski 

Sugas aizsardzības statuss valstī 

Sugas labvēlīga aizsardzības 
stāvokļa novērtējums 

Latvijā kopumā 

Īpaši aizsargājama 
suga atbilstoši 

14.11.2000. MK 
noteikumiem 

Nr.396 
(ar 1atzīmēt 

mikroliegumu 
sugas 18.12.2012. 
MK noteikumiem 

Nr.940) 

Putnu vai 
Biotopu 
direktīvu 

pielikumos 
iekļauta suga 
(ar *atzīmē 
prioritārās 

sugas) 

1. Brūnais varžkrupis Pelobates fuscus jā IV pielikums U1 (nelabvēlīgs-
nepietiekams) 

2. Smilšu krupis Epidalea calamita jā IV pielikums 2007-2012: U1 (nelabvēlīgs-
nepietiekams) 

2013-2018: U2 (nelabvēlīgs-
slikts) 

3. Purva varde Rana arvalis nē IV pielikums FV (labvēlīgs) 

4. Parastā varde Rana temporaria nē V pielikums FV (labvēlīgs) 

5. Dīķa varde Pelophylax 
lessonae 

nē IV pielikums FV (labvēlīgs) 

6. Zaļā varde Pelophylax 
esculentus 

nē V pielikums FV (labvēlīgs) 

7. Sila ķirzaka Lacerta agilis jā IV pielikums U1 (nelabvēlīgs-
nepietiekams) 
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Paskaidrojumi un apzīmējumi: 
*Aizsardzības stāvokļa novērtējums atbilstoši ziņojumā Eiropas Komisijai (ES ziņojums, 2013) lietotajiem apzīmējumiem (tikai direktīvu pielikumos 
iekļautajām sugām): 

 FV: Aizsardzības stāvoklis labvēlīgs (Favourable) 

 U1: Aizsardzības stāvoklis nelabvēlīgs - nepietiekams (Unfavourable-Inadequate) 

 U2: Aizsardzības stāvoklis nelabvēlīgs - slikts (Unfavourable-Bad) 

Apzīmējumi aizsardzības stāvokļa tendencei: “+” -  uzlabojas; “-“ pasliktinās; “=” - stabils, “x” - nezināms 

Visas šīs sugas sastopamas nelielā skaitā. Brūnais varžkrupis Pelobates fuscus konstatēts dabas parka ZR 
daļā, populācijas lielums dabas parkā vērtējams kā vismaz 60 vairotiesspējīgi īpatņi.  

Smilšu krupis Epidalea calamita konstatēts dabas parka centrālajā daļā, lauksaimniecības zemēs ziemeļos no 
Skuķu ezera. Šajā rajonā smilšu krupja riesta saucieni dzirdēti aptuveni kopš 2009.gada, 2017.gadā sugas 
vairošanās konstatēta kādreizējo Vezānu māju apkārtnē, seklā lāmā, kas izveidojusies meliorācijas akas 
aizsērēšanas rezultātā. Tā gada vasarā šeit konstatēti smilšu krupja kurkuļu un šīgadeņi, bet nākošā gada 
vasarā šī vairošanās vieta bija sausa. Vairojošās populācijas lielums šajā vietā vērtējams kā 25-35 īpatņi, bet 
visā dabas parkā domājams ir vismaz 50 īpatņi. Smilšu krupja populācija iespējama arī dabas parka ZR daļā, 
kur ir bijuši smilšu krupja novērojumi dažu km attālumā no dabas parka robežas.  

Sila ķirzakas Lacerta agilis populācija konstatēta dabas parka A malā, kur apdzīvo ruderālus biotopus un 
smilšainas laukmalas gar Daugavmalas krūmāju malu. Dotā teritorija pavasara palu laikā ir nogriezta no 
rietumos esošās parka daļas ar palu ūdeņiem, sila ķirzakas populācija vērtējama kā 50-100 īpatņi. 

Dabas parkā sastopamas 4 abinieku sugas, kas iekļautas Sugu un biotopu direktīvas IV un V pielikumos, bet 
nav iekļautas Latvijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā. Īpaši lielā skaitā konstatēta purva varde Rana arvalis, 
kas lielā skaitā vairojas seklā ūdenī palu ūdeņu perifērijā. Kopējais populācijas lielums šai sugai vērtējams kā 
vismaz 11 000 vairotiesspējīgi īpatņi.  

Parastā varde Rana temporaria teritorijā konstatēta mazākā skaitā, dabas parkā tai raksturīgāka vairošanās 
nelielās ārpuspalienas ūdenstilpēs, taču arī šīs sugas populācija ir ļoti laba, minimālais skaita novērtējums ir 
~4300 vairojošies īpatņi.  

Zaļo varžu Pelophylax ģints blīvums Latvijas apstākļiem ir vidējs, dabas parkā konstatēta gan dīķa varde 
P.lessonae, gan zaļā varde P.esculentus, abām sugām kopā vairojošās populācijas lielums ir vismaz 1200 
īpatņi.  

Dabas parkā nav konstatētas abinieku un rāpuļu sugas, kuru aizsardzībai būtu jāveido mikroliegumi.  

No sugām, kas nav iekļautas aizsargājamo sarakstos, dabas parkā konstatēta pļavas ķirzaka Zootoca vivipara, 
mazais tritons Lissotriton vulgaris, ļoti lielā skaitā – parastais krupis Bufo bufo, kura populācija ir vismaz 7900 
pieauguši īpatņi. 

Gandrīz visās gar dabas parka “Dvietes paliene” D malu esošajās ūdenstilpēs konstatēta invazīvas zivs suga – 
rotans Perccottus glenii. 

Abinieku fauna dabas parka teritorijā visumā atrodas labvēlīgā stāvokli, un ilgtermiņā būtu svarīgi saglabāt 
abinieku populācijas, kas pašlaik ir skaitliski ļoti lielas un ir nozīmīgi īpaši aizsargājamu putnu un zīdītāju sugu 
barības objekti. No abiniekiem būtiskiem negatīviem faktoriem parka teritorijā jāmin rotana Perccottus glenii 
un hitridiomikozes izraisītāja Batrachochytrium dendrobatidis kātbūtne (pēdējais – konstatēts LVAFA 
projekta Nr.1-08/153/2017 “Datu ieguve un vadlīniju izstrādāšana triju invazīvo, abiniekiem letālo, svešzemju 
organismu sugu ierobežošanas pasākumu veikšanai Dienvidaustrumu Latvijā” laikā), kuriem pašlaik nav 
zināmi efektīvi līdzekļi eliminēšanai dabā. 

4.15.tabula. Abinieku un rāpuļu ietekmējošie faktori 

 Pozitīva ietekme Negatīva ietekme 

Dabiskie iekšējie faktori 
Vairumam sugu pašpietiekama 

teritorija ar ziemošanas, vairošanās 
vietām un vasaras biotopiem 

Invazīvās zivs (Perccottus glenii) 
klātbūtne 
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 Pozitīva ietekme Negatīva ietekme 

Dabiskie ārējie faktori 

Applūstoši meži un paliene veicina 
parastāko abinieku sugu 

vairošanos 

Applūstoša paliene veicina rotana 
izplatīšanos nelielās palienes 
ūdenstilpēs, kas ir abinieku 

vairošanās vietas; smilšu krupja 
vairošanās sekmes atkarīgas no 
konkrētā gada klimatiskajiem 

apstākļiem 

Antropogēnie iekšējie 
faktori 

Ganību uzturēšana atklātā stāvoklī 
novērš smilšu krupja biotopa 

aizaugšanu 

Nelielu ūdenstilpņu eitrofikācija 
liellopu mēslu dēļ; abinieku 

bojāeja uz ceļa sezonālu migrāciju 
laikā 

Antropogēnie ārējie faktori Nav zināmi Nav zināmi 

4.3.4. Īpaši aizsargājamās augu sugas 

Saldūdens biotopu augu sugas 

Daugavas palieņu ezeru ūdensaugu (makrofītu) flora un veģetācija ir īpatnēja, daudzveidīga un bagāta. Tajos 
samērā plaši izplatītas vairākas retas un Latvijā īpaši aizsargājamas ūdensaugu sugas. Dažas no tām ir 
raksturīgas tieši Daugavas palieņu ezeriem. Pirmie nozīmīgākie ūdensaugu pētījumi dažos no Daugavas 
palieņu ezeriem veikti jau 1994.gadā (Suško 2007 un nepubl.). Plašus un aptverošus pētījumus lielākajā daļā 
– 17 nozīmīgākajos Daugavpils – Dvietes apkārtnes Daugavas palieņu ezeros, 2004.gada un 
2007.gada  aktīvajā veģetācijas periodā - vasarā veica Uvis Suško un Lelde Eņģele (Gruberts et al., 2005). 
2018.gada aktīvajā veģetācijas periodā – vasarā, ūdensaugi atkārtoti skatīti Dvietes un Skuķu (Grīvas) ezeros, 
Dubokā I un Dubokā II, kā arī Berezovkas attekā, tāpat, vērtēta tekošo ūdensteču augu sabiedrības, pamatā, 
lai vērtētu to atbilstību Eiropas Savienības nozīmes biotopu izvērtēšanai dabas parkā “Dvietes paliene”.  

2018.gadā, apsekojot dabas parka “Dvietes paliene” stāvošos un tekošos saldūdens biotopus, uzskaitītās 
ūdenstilpes un ūdensteces tika apsekotas atkārtoti, lai novērtētu to stāvokli un atbilstību ES nozīmes biotopa 
noteikšanas kritērijiem. Apsekošanas ietvaros tika vērtēti arī ūdensaugi, kamēr – netika īstenoti detāli floras 
izpētes darbi. 

Dvietes apkārtnes Daugavas palieņu ezeros 2007.gadā konstatētas kopumā 66 makrofītu sugas un 1 grīšļu 
hibrīds (4.16.tabula).  

4.16.tabula. Dvietes apkārtnes Daugavas palieņu ezeru ūdensaugu (makrofītu) floras struktūra* 

Dzimta Sugu skaits 
Ģinšu 
skaits 

Ģintis 

Mieturaļģes Charophyta 

Nitellaceae 2 2 Nitella, Tolypella 

Characeae 2 1 Chara 

2 4 3  

Sūnaugi Bryophyta 

Fontinalaceae 1 1 Fontinalis 

Ricciaceae 1 1 Riccia 

Sphagnaceae 1 1 Sphagnum 

3 3 3  

Vaskulārie augi Cormophyta 

Potamogetonaceae 11 1 Potamogeton 

Cyperaceae 9 3 Carex, Eleocharis, Scirpus 

Gramineae 4 3 Glyceria, Phalaroides, Phragmites 

Hydrocharitaceae 3 3 Elodea, Hydrocharis, Stratiotes 

Umbelliferae 3 3 Cicuta, Oenanthe, Sium 
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Lemnaceae 3 2 Lemna, Spirodela 

Lentibulariaceae 3 1 Utricularia 

Alismataceae 2 2 Alisma, Sagittaria 

Nymphaeaceae 2 2 Nuphar, Nymphaea 

Polygonaceae 2 2 Polygonum, Rumex 

Ranunculaceae 2 2 Batrachium, Ranunculus 

Haloragaceae 2 1 Myriophyllum 

Sparganiaceae 2 1 Sparganium 

Araceae 1 1 Acorus 

Butomaceae 1 1 Butomus 

Ceratophyllaceae 1 1 Ceratophyllum 

Cruciferae 1 1 Rorippa 

Equisetaceae 1 1 Equisetum 

Iridaceae 1 1 Iris 

Juncaceae 1 1 Juncus 

Lythraceae 1 1 Lythrum 

Menyanthaceae 1 1 Menyanthes 

Primulaceae 1 1 Naumburgia 

Typhaceae 1 1 Typha 

24 59 37  
* - iekļautas tikai 2007.gadā konstatētās sugas 

4.17.tabula. Dvietes senielejas Daugavas palieņu ezeros konstatētās mieturaļģu, sūnaugu un vaskulāro augu sugas 
un to sastopamība* 

Sugas 
latviskais 

nosaukums 

Sugas 
latīniskais 

nosaukums 

Daugavas kreisais krasts 

Skuķu 
(Grīva) ez. 

Dvietes 
ez. 

Dubaks I 
Berezovkas 

atteka 
Dubaks II 

Mundas 
(Dimantu, 
Paukštes) 

ez. 

Mieturaļģes Charophyta 

Trauslā 
mieturīte 

Chara 
globularis 

2 1 4 - - - 

Parastā 
mieturīte 

Chara vulgaris - - 1 - - - 

Lokanā nitella Nitella flexilis - - - - - - 

Smailā nitella Nitella 
mucronata 

2 2 1(X) - - - 

Pušķu 
kamolīte 

Tolypella 
prolifera 

1 1 - - - - 

Mieturaļģes kopā: 4 sugas 3 3 3 - - - 

Sūnaugi Bryophyta 

Hipnu 
avotsūna 

Fontinalis 
hypnoides 

- - - - 1 - 

Peldošā ričija Riccia fluitans - - - - - - 

Garsmailes 
sfagns 

Sphagnum 
cuspidatum 

- - - - - - 

Sūnaugi kopā: 3 sugas - - - - 1 - 

Vaskulārie augi Cormophyta 

Smaržīgā 
kalme 

Acorus 
calamus 

- - - - - 3 

Parastā 
cirvene 

Alisma 
plantago-
aquatica 

1(X) 1(X) -(X) 2(X) -(X) 1 

Apaļlapu 
ūdensgundega 

Batrachium 
circinatum 

- - -(X) - - - (I) 
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Čemurainais 
puķumeldrs 

Butomus 
umbellatus 

-(X) 2(X) 1(X) 1(X) 1(X) - (I) 

Purva 
cūkausītis 

Calla palustris - - - - - - (I) 

Slaidais grīslis Carex acuta 4(X) 3(X) -(X) 1(X) -(X) - (I) 

Slaidā un 
ūdens grīšļa 
krustojums 

Carex acuta x 
aquatilis 

- 1 - - - - 

Augstais grīslis Carex elata - - - - - - 

Dižmeldru 
grīslis 

Carex 
pseudocyperus 

- - - - - - 

Uzpūstais 
grīslis 

Carex rostrata - - - - - - 

Iegrimusī 
raglape 

Ceratophyllum 
demersum 

1(X) 4(X) - 3(X) -(X) 2 

(I) 

(X) 

Indīgais 
velnarutks 

Cicuta virosa - - - - - - (I) 

Adatu 
pameldrs 

Eleocharis 
acicularis 

- - - - - - 

Iežmaugtais 
pameldrs 

Eleocharis 
mamillata 

- - 1(X) - - - 

Purva 
pameldrs 

Eleocharis 
palustris 

- 1 1 1 - - 

Kanādas 
elodeja 

Elodea 
canadensis 

3(X) 2(X) 5(X) -(X) 1(X) - (II) 

Upes kosa Equisetum 
fluviatile 

1(X) 2(X) - -(X) - 2 

(II) (X) 

Peldošā 
ūdenszāle 

Glyceria 
fluitans 

- - 2(X) - - - 

Dižā 
ūdenszāle 

Glyceria 
maxima 

1(X) 3(X) 4(X) -(X) - 3 

(IV) 

(X) 

Parastā 
mazlēpe 

Hydrocharis 
morsus-ranae 

3(X) 2(X) 1(X) 1(X) 1(X) 1 

(I) 

(X) 

Purva skalbe Iris 
pseudacorus 

1 - -(X) - - - (I) 

Izplestais 
donis 

Juncus effusus - - - - - - 

Mazais 
ūdenszieds 

Lemna minor 1(X) 1(X) -(X) -(X) -(X) -  

(I) 

(X) 

Trejdaivu 
ūdenszieds 

Lemna trisulca 2(X) 1(X) 3(x) 1(X) -(X) -  

(I) 

(X) 

Vītolu 
vējmietiņš 

Lythrum 
salicaria 

1(X) 1 1 - - - 

Trejlapu 
pupaksis 

Menyanthes 
trifoliata 

- - - - - - 

Vārpainā 
daudzlape 

Myriophyllum 
spicatum 

- - - - - - 

Mieturu 
daudzlape 

Myriophyllum 
verticillatum 

3(X) 2(X) - - - 3 (I) 
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Dzeltenā 
ķekarzeltene 

Naumburgia 
thyrsiflora 

- - - - - - 

Dzeltenā lēpe Nuphar lutea 4(X) 4(X) - 2(x) 1(X) 4 (II) 

(X) 

Sniegbaltā 
ūdensroze 

Nymphaea 
candida 

-(X) 1 - - - - 

Ūdens padille Oenanthe 
aquatica 

- - 2(X) - - - 

Parastais 
miežubrālis 

Phalaroides 
arundinacea 

-(X) 1(X) - - - - 

Parastā niedre Phragmites 
australis 

1(X) - - - - - 

(I) 

(X) 

Abinieku 
sūrene 

Polygonum 
amphibium 

- -(X) - - - 2(X) 

Smaillapu 
glīvene 

Potamogeton 
acutifolius 

2 2 - - - - 

Berhtolda 
glīvene 

Potamogeton 
berchtoldii 

- - 3 - - - 

Plakanā 
glīvene 

Potamogeton 
compressus 

1(X) - - - - - 

Krokainā 
glīvene 

Potamogeton 
crispus 

- - - - - - 

Frīza glīvene Potamogeton 
friesii 

- 2 - - - - (I) 

Spožā glīvene Potamogeton 
lucens 

-(X) - - - - -  

(II) 

(X) 

Peldošā 
glīvene 

Potamogeton 
natans 

1(X) 1(X) - - - - 

Ķemmveida 
glīvene 

Potamogeton 
pectinatus 

- 1 - - - - (I) 

Skaujošā 
glīvene 

Potamogeton 
perfoliatus 

- - - - - - (I) 

Sīkā glīvene Potamogeton 
pusillus 

- - - - - - 

Matveida 
glīvene 

Potamogeton 
trichoides 

4 4 - - - - (I) 

Garlapu 
gundega 

Ranunculus 
lingua 

- - - - - - 

Abinieku 
paķērsa 

Rorippa 
amphibia 

-(X) 1(X) -(X) -(X) -(X) -(X) 

Krastmalas 
skābene 

Rumex 
hydrolapathum  

1 - - - - - (I) 

Parastā 
bultene 

Sagittaria 
sagittifolia 

3(X) 4(X) 3(X) 3(X) 3(X) 1 

(IV) 

(X) 

Ezera meldrs Scirpus 
lacustris 

4(X) 3(X) 1(X) - - - 

Sakņojošais 
meldrs 

Scirpus 
radicans 

1(X) 1 - - - - 

Meža meldrs Scirpus 
sylvaticus 

- - - - - - (I) 

Platlapu 
cemere 

Sium latifolium 1(X) 2(X) 3(X) -(X) -(X) - 
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Vienkāršā 
ežgalvīte 

Sparganium 
emersum 

1(X) 1 1(X) 1(X) - - (II) 

Lielā ežgalvīte Sparganium 
erectum 

2(X) 1(X) 2(X) 2 - 1 

(I) 

(X) 

Sīkaugļu 
ežgalvīte 

Sparganium 
microcarpum 

- - - - - - 

Parastā 
spirodela 

Spirodela 
polyrhiza 

4(X) 4(X) - 5(X) - - 

(X) (I) 

 (X) 

Parastais elsis Stratiotes 
aloides 

4(X) 2(X) 1(X) - - - 

Platlapu 
vilkvālīte 

Typha latifolia - - - - - 2(X) 

Vidējā pūslene Utricularia 
intermedia 

- - - - - - 

Mazā pūslene Utricularia 
minor 

- - - - - - 

Parastā 
pūslene 

Utricularia 
vulgaris 

- - 1(X) - - - 

Vaskulārie augi kopā: 59 sugas 
un 1 hibrīds 

27 31 18 12 6 12 

Visi ūdensaugi kopā: 66 sugas un 
1 hibrīds 

30 34 21 12 7 12 

Apzīmējumi sugu izplatībai ezerā:  

1 vai I – nedaudz, atsevišķās vietās sastopama suga; 2 vai II – vietām, nereti sastopama suga; 3 vai III – diezgan bieži sastopama suga, parasti 
kondominē; 4 vai IV – bieži, dominē; 5 – ļoti bieži, dominē. 

* - retās un īpaši aizsargājamās sugas izceltas pustrekniem burtiem, U.Suško 1994.gadā četros ezeros (Mundu) konstatētās ūdensaugu sugas un to 
sastopamība atzīmēta iekavās ar romiešu cipariem, L.Eņģeles 2004.gadā konstatētās ūdensaugu sugas atzīmētas ar „(x)” (ar labojumiem, U.Suško 
2007.gada ūdensaugu sastopamības dati atzīmēti ar arābu cipariem, kopējā sugu skaitā iekļautas tikai 2007.gadā konstatētās sugas).  

Retās un īpaši aizsargājamās sugas 

Skuķu (Grīva) ezerā, Dvietes ezerā, Dubakā I, Dubakā II, Mundas (Dimantu, Paukštes) ezerā tika konstatētas 
kopumā 3 mieturaļģu, 1 sūnaugu un 4 vaskulāro augu retas un īpaši aizsargājamas sugas (4.18.tabula). 
Papildus tam vēl 7 retas un īpaši aizsargājamas vaskulāro augu sugas atrastas šo ezeru nokrastes slīkšņā vai 
tās tiešā tuvumā.  

Smailā nitella Nitella mucronata raksturīga barības vielām bagātiem eitrofiem ezeriem un konstatēta – 
Skuķu, Dvietes un Dubaka I ezerā (Suško 2007; 1994.g. atradums – Suško 1996a). Īpaši bagātas smailās nitellas 
populācijas ir Skuķu un Dvietes ezeros.  

Pušķu kamolīte Tolypella prolifera Latvijā sastopama ļoti reti un kopumā zināmas tikai aptuveni 5 šī auga 
atradnes. Pušķu kamolītes populācijas Skuķu un Dvietes ezerā ir vitālas un abi ezeri šobrīd ir uzskatāmi par 
bagātākajām šī auga atradnēm valstī. 

Vienīgā īpaši aizsargājamā ūdenssūna – Hipnu avotsūna Fontinalis hypnoides atrasta Dubakā II, kur 15 cm 
dziļumā uz koku saknēm veido noturīgu populāciju. Šī suga Latvijā sastopama reti un parasti aug ezeros, 
dažkārt arī mazās upītēs (Āboliņa 1968). 

Palieņu ezeros sastopamos retos un īpaši aizsargājamos vaskulāros augus pārstāv smaillapu glīvene 
Potamogeton acutifolius, sīkā glīvene P. pusillus, matveida glīvene P. trichoides un sakņojošais meldrs Scirpus 
radicans. Smaillapu glīvene un matveida glīvene ir īpaši aizsargājamas augu sugas, kas iekļautas Latvijas 
Sarkanās grāmatas 2.kategorijā, bet sakņojošais meldrs – 3.kategorijā (Latvijas Sarkanā grāmata, 2003). 

Smaillapu glīvene Potamogeton acutifolius Latvijā sastopama diezgan reti un galvenokārt izplatīta tās 
dienvidaustrumu daļā, jo īpaši Ilūkstes apkārtnes ezeros (Suško, 1995, Latvijas Sarkanā grāmata, 2003). 
2007.gadā suga pirmo reizi atrasta Skuķu un Dvietes ezerā, kur veido bagātīgas populācijas. 
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Matveida glīvene Potamogeton trichoides Latvijā sastopama reti (kopumā zināmas aptuveni 12 atradnes), 
galvenokārt Daugavā un tās tuvākajā apkārtnē – spēkstaciju ūdenskrātuvēs, dzirnezeros, palieņu un glaciālas 
izcelsmes stipri eitrofos, dažkārt arī piesārņotos hipereitrofos ezeros (Suško, 1995, Latvijas Sarkanā grāmata, 
2003). Lielākā daļa atradņu izvietojusies Latvijas dienvidaustrumos Daugavpils un Piedrujas apkārtnē. 
Daugavas palieņu ezeri ir ļoti raksturīga šīs sugas augšanas vieta. Tā atrasta Skuķu, Dvietes, Mundas (Dimantu, 
Paukštes) ezeros. Matveida glīvenes populācijas Skuķu un Dvietes ezeros ir ļoti bagātīgas un suga šeit dominē 
visā ezeru akvatorijā. Līdzās ezeriem, 2007.gadā matveida glīvene atrasta arī Dvietē, kur sastopama tūliņ 
lejpus tās iztekai no Dvietes ezera. 1994.gadā šī suga bija sastopama arī Mundas (Dimantu, Paukštes) ezerā 
(Suško 1996b), taču ūdens līmeņa paaugstināšanās un tai sekojošo veģetācijas izmaiņu dēļ 2007. un 
2018.gados netika atrasta, lai gan joprojām var būt arī saglabājusies. 

Sakņojošais meldrs Scirpus radicans Latvijā ir sastopams diezgan reti un konstatēts – Skuķu un Dvietes 
ezeros, kur veido nelielas, bet noturīgas populācijas (Suško, 1996b, Gruberts et al., 2005). 2007.gadā 
jaunatklāta atradne ir Dvietes ezerā. Arī 2018.gadā konkrētā suga Skuķu un Dvietes ezeros ir atkārtoti 
konstatēta. 

Jānorāda, ka palieņu ezeru nokrastu slīkšņā un tās tiešā tuvumā sastopamas vairākas nozīmīgas retās un 
aizsargājamās vaskulāro augu sugas, kas īpaši raksturīgas grūti pieejamām ezeru slīkšņām – trejdaļu madara 
Galium trifidum, applūstošu ezeru krastos sastopamajām dabiskajām palieņu pļavām – mānīgā knīdija 
Cnidium dubium, jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus, tumšzilā drudzene Gentiana pneumonanthe un 
Sibīrijas skalbe Iris sibirica. Nozīmīgās sugas ezeru aizaugšanas procesā samazinās, ko nosaka hidroloģiskā 
režīma izmaiņu dēļ notiekošā dzīvotņu pārveidošana. Detāls palieņu zālāju reto vaskulāro augu apraksts 
sniegts sadaļā par zālājiem. 

Dvietes ezerā ļoti iespējams ir arī ūdeņu grīslis Carex aquatilis, kas ir Latvijas Sarkanās grāmatas 1.kategorijā 
iekļauta suga, Latvijā īpaši aizsargājama un mikroliegumu suga, jo šeit atrasts šī grīšļa krustojums ar slaido 
grīsli Carex acuta x aquatilis. Ūdeņu grīslim Latvijā zināmas tikai 6 atradnes un tā aug ezeru un upju piekrastes 
augu joslā, palieņu pļavās, zemajos purvos un mežos uz kūdras augsnēm (Latvijas Sarkanā grāmata, 2003).  

4.18.tabula. Dvietes apkārtnes Daugavas palieņu ezeru retie un aizsargājamie augi 

Sugas latviskais 
nosaukums 

Sugas latīniskais 
nosaukums 

LSG(1) ĪAS(2) MIK(3) ES(4) Ezers Atrašanas gads 
(pirmais un 

pēdējais) 

Mieturaļģes 

Smailā nitella Nitella mucronata - - - - Skuķu Suško, 2007 

      Dvietes Suško, 2007 

      Dubaks I Eņģele, 2004  
Suško, 2007 

Pušķu kamolīte Tolypella prolifera - - - - Skuķu Suško, 2007 

      Dvietes Suško, 2007 

Sūnaugi 

Hipnu avotsūna Fontinalis hypnoides - A - - Dubaks II Suško, 2007 

Vaskulārie augi ezeros 

Smaillapu glīvene Potamogeton 
acutifolius 

2 A - - Skuķu Suško, 2007 

      Dvietes Suško, 2007 

Matveida glīvene Potamogeton 
trichoides 

2 A - - Skuķu Suško, 2007 

      Dvietes Suško, 2007 

      Mundas 
(Dimantu, 
Paukštes) 

Suško, 1994 

Sakņojošais 
meldrs 

Scirpus radicans 3 - - - Skuķu Eņģele, 2004 
Suško, 2007 

      Dvietes Suško, 2007 
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(1) – aizsardzības kategorija Latvijas Sarkanajā grāmatā (Latvijas Sarkanā grāmata, 2003) 
(2) – īpaši aizsargājama suga (MK noteikumi Nr.396, 14.11.2000., grozījumi 27.07.2004., “A” nozīmē īpaši aizsargājamo sugu 1.pielikuma saraksts) 
(3) – sugas aizsardzības nodrošināšanai var dibināt mikroliegumus (MK noteikumi Nr.940, 18.12.2012.) 
(4) – Eiropas Savienības aizsargājamie augi – Eiropas Padomes direktīva  92/43/EEC  (21.05.1992.), II un IV – šīs direktīvas pielikumi 

Vaskulārās augu sugas 

Dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā līdzšinējā izpētē, biotopu kartēšanas procesā, kā arī dabas 
aizsardzības plāna izstrādes laikā tika konstatētas 17 aizsargājamas vaskulāro augu sugas (Pielikuma 
22.attēls).  

Dabas parka teritoriju galvenokārt veido plaši regulāri applūstoši zālāji, tāpēc augsts potenciāls ir konstatēt 
retos un īpaši aizsargājamos vaskulāros augus, kas ir pielāgojušies veidot stabilas populācijas tieši atklātās un 
regulāri, ilgstoši pārplūstošās vietās, piemēram, mānīgā knīdija Cnidium dubium vai Sibīrijas skalbe Iris 
sibirica. Kaut arī dabas parkā dominē plašas līdzenas teritorijas, tajā izveidojušies vairāki pacēlumi, kuros ir 
krasi atšķirīgi augsnes un sezonālie apstākļi, līdz ar to radot iespēju attīstīties arī sausām, smilšainām vietām 
pielāgotiem augiem, piemēram pļavas linlape Thesium ebracteatum. Būtiska ietekme vaskulāro augu 
daudzveidībai ir tiešā saikne ar Daugavas upi. Vairākām retām un aizsargājamām augu sugām izplatība Latvijā 
ir tieši saistīta ar Daugavu, piemēram, melnodzenei Cucubalus baccifer, Britu staģei Inula brittanica vai 
maurlokam Allium schpenoprasum. 

4.19.tabula. Dabas parkā konstatētās aizsargājamās vaskulāro augu sugas un to aizsardzības statuss 

Nr. 
p. 
k. 

Sugas nosaukums latviski Sugas nosaukums latīniski Aizsardzības statuss 

Sugas 
stāvoklis 
Latvijā* 

1. Spilvainais ancītis Agrimonia pilosa BD II, IV FV 

2. Maurloks Allium schoenoprasum - - 

3. Melnodzene Cucubalus baccifer - - 

4. Mānīgā knīdija Cnidium dubium ĪAS, MIK - 

5. Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica ĪAS, IS - 

6. Stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata ĪAS, IS - 

7. Plankumainā dzegužpirkstīte Dactylorhiza maculata ĪAS, IS - 

8. Kārpainais segliņš Euonymus verrucosa  ĪAS - 

9. Britu staģe Inula britannica - - 

10. Sibīrijas skalbe Iris sibirica ĪAS, MIK - 

11. Atvašu saulrietenis Jovibarba sobolifera ĪAS, MIK - 

12. Jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus IĀS, MIK - 

13. Šaurlapu lakacis Pulmonaria angustifolia ĪAS, MIK - 

14. Trejzobu akmeņlauzīte Saxifraga tridactylites - - 

15. Tatārijas plaukšķene Silene tatarica - - 

16. Pļavas linlape Thesium ebracteatum ĪAS, Berne II,IV, MIK, BD II U1x 

17. Dumbrāja vijolīte Viola persicifolia ĪAS - 
Paskaidrojumi un apzīmējumi: 
Berne - Bernes konvencija 1979.I pielikums – Īpaši aizsargājamās augu sugas, kam nepieciešams nodrošināt aizsardzības režīmu un dzīves vidi ar 
nacionālajiem normatīvajiem aktiem. 
BD - Padomes Direktīva 92/43/EEC: II – II pielikums. Dzīvnieku un augu sugas, kas ir Kopienas interešu sfērā un kuru aizsardzībai nepieciešama īpaši 
aizsargājamo teritoriju nodalīšana. * - prioritāra suga; IV – IV pielikums. Dzīvnieku un augu sugas, kas ir Kopienas interešu sfērā un kuru aizsardzībai 
nepieciešams stingrs aizsardzības režīms; V – V pielikums. Dzīvnieku un augu sugas, kas ir Kopienas interešu sfērā un kuru iegūšana un ekspluatācija 
dabā var būt pieļaujama. 
ĪAS – MK 14.11.2000. noteikumi Nr.396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”.  
MIK - MK 18.12.2012. noteikumi Nr.940 “Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu 
un to buferzonu noteikšanu”. 
IS – Bioloģiski vērtīgo zālāju indikatorsugas. 
Aizsardzības stāvokļa novērtējums atbilstoši ziņojumā Eiropas Komisijai (ES ziņojums, 2013) lietotajiem apzīmējumiem (tikai direktīvu pielikumos 
iekļautajām sugām): 

 FV: Aizsardzības stāvoklis labvēlīgs (Favourable) 

 U1: Aizsardzības stāvoklis nelabvēlīgs - nepietiekams (Unfavourable-Inadequate) 

Apzīmējumi aizsardzības stāvokļa tendencei: “+” -  uzlabojas; “-“ pasliktinās; “=” - stabils, “x” - nezināms 
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Spilvainais ancītis Agrimonia pilosa Ledeb. – dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā sastopams meža masīvā 
starp trim upēm - Dviete, Pastaune un Pūdānupe, galvenokārt gar meža ceļiem, kas kalpo kā izplatības 
koridors šai sugai. Konstatēta dabas parka zonā. Nav nepieciešami papildus aizsardzības pasākumi. 

Maurloks Allium schoenoprasum L. – dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā konstatēta viena atradne 
Daugavas krastā kopā ar Tatārijas plaukšķeni aizaugošā biotopā 6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs, kā arī 
atsevišķi eksemplāri virzienā uz Berezovkas upes ieteku, kur suga atrodas nelielā laucītē starp krūmiem. 
Populācija atrodas BVZ poligonā, atjaunojot apsaimniekošanu zālājā, papildus aizsardzības stāvokli nav 
nepieciešams ieviest. 

 

 
4.26.attēls. Spilvainais ancītis (Foto: D. Krasnopoļska) 

 
4.27.attēls. Maurloka audze Daugavas krastā (Foto: 

D. Krasnopoļska) 

Britu staģe Inula britannica L. –  dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā konstatētas vairākas sugas atradnes, 
viena no tām biotopā 6450 Palieņu zālāji uz DA no Dvietes ciema, Dvietes upes labajā krastā, otrā atradne – 
uz D no Berezovkas upes ietekas Daugavā, šaurā joslā gar upes krastu. Konstatēta dabas lieguma zonā. 
Aizsardzības stāvokļa uzlabošana nav nepieciešama. 

Mānīgā knīdija Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. –  dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā samērā bieži 
sastopama īpaši aizsargājamos biotopos – 6450 Palieņu zālāji, 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas 
pļavas, 6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs, 6510 Mēreni mitras pļavas, kā arī ārpus tiem, veidojot 
stabilas populācijas ar daudzskaitlīgiem eksemplāriem. Dabas parka teritorija ir viena no sugai nozīmīgākajām 
atradnēm Latvijā. Daļa atradņu konstatēta dabas lieguma zonā, bet daļa dabas parka zonā. Suga visā teritorijā 
veido stabilas, pastāvīgas populācijas, kuru aizsardzības stāvokļa uzlabošanai nav nepieciešami papildu 
pasākumi. 

Melnodzene Cucubalus baccifer L. – dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā suga konstatēta aizaugošā 
Daugavas krastā uz D no Berezovkas upes ietekas Daugavā. Konstatēta dabas parka zonā. Nav nepieciešami 
papildus aizsardzības pasākumi. 

Stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata (L.) Soó – pašlaik dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā ir 
zināma no atsevišķām atradnēm ES aizsargājamos biotopos – 6450 Palieņu zālāji  un 6270* Sugām bagātas 
ganības un ganītas pļavas. Potenciāli piemērotos biotopos un ārpus tiem suga varētu būt sastopama arī citviet 
visā dabas parka teritorijā. Aizsardzības stāvokļa uzlabošana nav nepieciešama. 
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4.28..attēls. Manīgā knīdija biotopā 6450 Palieņu 

zālāji (Foto: D.Krasnopoļska) 
4.29..attēls. Britu staģe (Foto: D.Krasnopoļska) 

  
4.30..attēls. Stāvlapu dzegužpirkstīte (Foto: D. 

Krasnopoļska) 
4.31.attēls. Melnodzene (Foto: I. Svilāne) 

 

Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica (Klinge) N.I.Orlova – pašlaik dabas parka “Dvietes paliene” 
teritorijā ir zināma no atsevišķām atradnēm ES aizsargājamos biotopos – 6450 Palieņu zālāji un 6270* Sugām 
bagātas ganības un ganītas pļavas. Potenciāli piemērotos biotopos un ārpus tiem suga varētu būt sastopama 
arī citviet dabas parka teritorijā. Aizsardzības stāvokļa uzlabošana nav nepieciešama. 

Plankumainā dzegužpirkstīte Dactylorhiza maculata (L.) Soó – pšlaik dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā 
ir zināma no atsevišķām atradnēm ES aizsargājamos biotopos – 6450 Palieņu zālāji un 6270* Sugām bagātas 



DABAS PARKA “DVIETES PALIENE” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNS 

86 

 

ganības un ganītas pļavas. Potenciāli piemērotos biotopos un ārpus tiem suga varētu būt sastopama arī citviet 
dabas parka teritorijā. Aizsardzības stāvokļa uzlabošana nav nepieciešama. 

Kārpainais segliņš Euonymus verrucosa Scop. – dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā sastopams meža 
masīvā starp trim upēm - Dviete, Pastaune un Pūdānupe, atsevišķi eksemplāri gar meža ceļu. Konstatēta 
dabas parka zonā. Nav nepieciešami papildus aizsardzības pasākumi. 

Jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus L. – dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā galvenokārt sastopama 
īpaši aizsargājamā biotopā 6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs, kā arī biotopos – 6450 Palieņu zālāji 
un 6510 Mēreni mitras pļavas. Daļa atradņu konstatēta dabas lieguma zonā, bet daļa dabas parka zonā. Suga 
visā teritorijā veido stabilas, pastāvīgas populācijas, kuru aizsardzības stāvokļa uzlabošanai nav nepieciešami 
papildu pasākumi. 

  

4.32.attēls. Jumstiņu gladiolas audze biotopā 6510 
Mēreni mitras pļavas (Foto: A.Pošiva-Bunkovska) 

4.33.attēls. Sibīrijas skalbe (Foto: I.Svilāne) 

 
 

Sibīrijas skalbe Iris sibirica L. – dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā suga sastopama īpaši aizsargājamos 
biotopos – 6450 Palieņu zālāji, 6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs, 6510 Mēreni mitras pļavas. 
Suga konstatējama nevienmērīgi, bet pastāvīgās populācijās visā parka teritorijā. Aizsardzības stāvokļa 
uzlabošana nav nepieciešama. 

Atvašu saulrietenis Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz – dabas parka teritorijā konstatēts Kalvānu kapu malā. 
Tā kā sugai ir divējāds statuss valstī un suga tiek bieži izmantota kā dekoratīvs augs kapsētās, konkrētajā 
situācijā nevar novērtēt sugas izcelsmi. Konstatēta dabas parka zonā, antropogēni noslogotā vietā. 

Šaurlapu lakacis Pulmonaria angustifolia L. – dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā ir konstatēta liela un 
stabila populācija bērzu un priežu damakšņos blakus Kalvānu kapiem. Konstatēts dabas parka zonā, privātos 
meža nogabalos. Aizsardzības stāvokli būtu vēlams uzlabot. 

Pļavas linlape Thesium ebracteatum Hayne – pārbaudot dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” norādītas 
četras sugas atradnes, dabas parka teritorijā suga atkārtoti konstatēta vienā atradnē ceļmalā pie Kalvānu 
kapiem pie teritorijas dienvidu robežas. Aizsardzības stāvokli būtu vēlams uzlabot. 

Trejzobu akmeņlauzīte Saxifraga tridactylites L. – dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā konstatēta sugas 
viena atradne atmatā pie ceļa uz A no Doļnajas ciema, dabas parka zonā. 

Tatārijas plaukšķene Silene tatarica (L.) Pers. – viena bagātīga atradne Daugavas krastā atrodas kopā ar 
maurloku aizaugošā biotopā 6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs, otrā atradne uz Z no Berezovkas ietekas 
Daugavā, virspalu terasē, kur no vienas puses aizaugšanas un no otrās puses pārganīšanās dēļ ir palikuši 
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atsevišķi augu eksemplāri. Konstatēta dabas parka zonā. Populācija atrodas BVZ poligonā, atjaunojot 
apsaimniekošanu zālājā. Aizsardzības stāvokļa uzlabošana nav nepieciešama. 

  
4.34.attēls. Atvašu saulrietenis (Foto: D. 

Krasnopoļska) 
4.35.attēls. Šaurlapu lakacis (Foto: D. Krasnopoļska) 

 

  
4.36.attēls. Pļavas linlape (Foto: D. Krasnopoļska) 4.37.attēls. Tatārijas plaukšķene (Foto: I. Svilāne) 

 

Dumbrāja vijolīte Viola persicifolia Schreb. – dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā konstatēta viena 
bagātīga sugas atradne biotopā 6450 Palieņu zālāji uz DA no Dvietes ciema, Dvietes upes labajā krastā. 
Konstatēta dabas lieguma zonā. Aizsardzības stāvokļa uzlabošana nav nepieciešama. 
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Sociālekonomiskā vērtība 

Dabas parkā “Dvietes paliene” konstatētajām nozīmīgajām vaskulāro augu sugām ir augsta estētiskā un 
pētnieciskās izziņas vērtība. Vairākas no tām, piemēram, dzegužpirkstītes, šaurlapu lakacis, Sibīrijas skalbe, 
jumstiņu gladiola ir ļoti dekoratīvi augi, kuras apdraud mehāniska iznīcināšana – izrakšana un izplūkšana. 
Savukārt maurloks ir kulinārijā izmantojams augs. Atsevišķas sugas ir izmantojamas arī tautas medicīnā, 
piemēram, plankumainā dzegužpirkstīte. Neviena no konstatētajām vaskulāro augu sugām nav iekļauta MK 
14.11.2000. noteikumos Nr.396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši 
aizsargājamo sugu sarakstu” 2.pielikumā, kas atļautu šīs sugas izmantot. 

4.5. CITAS VĒRTĪBAS AIZSARGĀJAMĀ TERITORIJĀ UN TĀS IETEKMĒJOŠIE FAKTORI 

4.5.1. Kultūrvēsturiskie objekti 

Bez aizsargājamām dabas vērtībām dabas parka teritorijā atrodas arī kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības. 
Teritorijā ir apzināti gan valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, gan pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski 
objekti, kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība.  

Saskaņā ar Kultūras ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr.128 “Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstu” dabas parka teritorijā atrodas seši valsts aizsargājamie arheoloģijas pieminekļi  – Slobodas apmetne 
(aizs. Nr.9021), Grīvas ezera apmetne (aizs. Nr.9020), Varoņu senkapi (aizs. Nr.694), Grantiņu senkapi II (aizs. 
Nr.9023), Grantiņu senkapi (aizs. Nr.688) un Zamečkas pilskalns (Ozolkalns) (aizs. Nr.687) (skatīt Pielikuma 
6.attēlu). 

Dvietes senlejas akmens laikmeta apmetnes ir senākās cilvēka apmetnes Sēlijas novadā un vienas no 
senākajām apmetnēm Latvijā. Dvietes senlejas vēlā dzelzs laikmeta apmetnes un senkapi ir Dvietes senlejas 
senvēstures liecinieki un sēļu kultūras mantojuma nozīmīga daļa. 

Kultūrvēsturisko objektu sociālekonomiskās vērtības: 

• kultūrainavas elementi; 

• tūrisma un izziņas objekti; 

• zinātnisko pētījumu objekti. 

4.5.2. Dabas pieminekļi 

Dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā ir apzināti aizsargājami dabas pieminekļi, kas atrodas gan valsts 
aizsardzībā, gan vietējās pašvaldības aizsardzībā (Pielikuma 23.attēlā) - aizsargājamie koki, ģeoloģiskie un 
ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska vērtība. 

4.6. AIZSARGĀJAMĀS TERITORIJAS VĒRTĪBU APKOPOJUMS UN PRETNOSTATĪJUMS 

Salīdzinot dabas parka “Dvietes paliene” vērtību dabas aizsardzības un sociālekonomisko nozīmi, iezīmējas teritorijas 
dabas vērtību unikalitāte un to aizsardzības nepieciešamības nozīme (4.20.tabula).  

Dabas parks “Dvietes paliene” izceļas uz apkārtējo teritoriju fona ar dabas parkā sastopamo dabas apstākļu, biotopu, 
augu un dzīvnieku sugu populāciju. Dabas parka teritorija ir rets un neatkārtojams funkcionējošas palienes un dabisku, 
mazpārveidotu pļavu teritorijas etalons Latvijas un Eiropas Savienības mērogā, ar starptautisku – putnu gadījumā pat 
globālu – nozīmi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā (Račinskis 2015).  

Dabas parka sociālekonomisko vērtību nozīme vistiešākajā veidā attiecas vietējiem iedzīvotājiem un pašvaldībām, kuru 
teritorijā atrodas dabas parks. 
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4.20.tabula. Dabas parka “Dvietes paliene” vērtību kopsavilkums un pretnostatījums 

Teritorijas vērtība Dabas aizsardzības nozīme Sociālekonomiskā nozīme 

Zālāju biotopi Dvietes palieņu zālāji, kas ir 
Latvijas un starptautiskā mērogā 
unikāla īpaši aizsargājamo un reto 
dzīvnieku sugu vairošanās, 
barošanās, ceļošanas un atpūtas 
vieta un īpaši aizsargājamo un 
reto augu sugu atradnes.    
Dabiska platība plūdu apjoma 
uztveršanai. 

Siena pļaušanas un mājlopu, t.sk. 
savvaļas dzīvnieku ganīšanas 
vieta, citiem lauksaimnieciskās 
darbības veidiem piemērota 
vieta, t.sk. arī bioloģiskās 
lauksaimniecības attīstības vieta. 
Iespēja saņemt finansiālu 
atbalstu bioloģisko daudzveidīgo 
zālāju apsaimniekošanai.   
Ārstniecības augu ieguves vieta. 
Rekreācija; ainava. 
Ekotūrisma potenciāls un 
zinātnisko pētījumu objekts.  

Mežu biotopi Īpaši aizsargājamo un reto 
dzīvnieku sugu ligzdošanas un  
barošanās vieta, aizsargājamo un 
reto augu sugu atradnes. 

Kokmateriālu ieguve; medību un 
rekreācijas vieta; ekotūrisma, 
izglītības   un zinātnisko pētījumu 
objekts. 

Saldūdeņu biotopi Īpaši aizsargājamo un reto 
dzīvnieku sugu ligzdošanas un  
barošanās vieta; nozīmīga 
Daugavas zivju populāciju 
pavasara nārsta vieta. 
Unikālie Daugavas palieņu ezeri. 
Aizsargājamo un reto augu sugu 
atradnes. 

Rekreācija, ainava, zivju resursu 
ieguves vieta, pīļu medību vieta, 
zinātnisko pētījumu un 
ekotūrisma objekts. 

Retās un aizsargājamās augu 
sugas 

Ekosistēmas funkcionāla 
sastāvdaļa, bioloģiskās 
daudzveidības elements. 

Ārstniecības augi, dekoratīva 
nozīme, ekotūrisma un zinātnisko 
pētījumu objekts. 

Retās un aizsargājamās putnu 
sugas 

Ekosistēmas funkcionāla 
sastāvdaļa, bioloģiskās 
daudzveidības elements. 

Medību, ekotūrisma un 
zinātnisko pētījumu objekts. 

Kultūrvēsturiskie objekti Aizsargājamo un reto biotopu 
sastāvdaļa, augu sugu atradņu un 
dzīvnieku sugu uzturēšanās un 
dzīves vietas. 

Dvietes senlejas un Sēlijas novada 
kultūrvēsturiskais mantojums, 
tūrisma, izziņas un zinātnisko 
pētījumu objekts. 

Dabas objekti Ekosistēmas funkcionāla 
sastāvdaļa. 

Estētiska, ainaviska un ekoloģiska 
vērtība. 

Dabas parka “Dvietes paliene” izveidošana 2004.gadā, galvenokārt pateicoties šeit dominējošajām zālāju 
platībām, nozīmē ne tikai ierobežojumus un aizliegumus dabas aizsardzības interesēs, bet arī jaunas attīstības 
iespējas zemes īpašniekiem, lietotājiem, apsaimniekotājiem, vietējiem iedzīvotājiem un pašvaldībām. 
Ekonomiskais atbalsts bioloģiski daudzveidīgo zālāju apsaimniekošanai ir tikai viens piemērs tam, ka dabas 
parka “Dvietes paliene” dabas vērtību aizsardzība un unikālā mantojuma saglabāšana nākamajām paaudzēm 
var būt saimnieciski izdevīga un ilgtspējīga. Krūmu ciršanu un pļaušanu var papildināt atjaunota un 
paplašināta ganību lopkopība, kas ir tradicionāls palienes apsaimniekošanas veids, un abpusēji nepieciešams 
un izdevīgs pļavu biotopiem un cilvēkiem. Dabas parka teritorijai ir augsts potenciāls dabas tūrisma jeb 
ekotūrisma attīstībai, kuras unikālās vērtības piesaista apmeklētājus no dažādām vietām tepat Latvijā, gan arī 
no ārzemēm. Tāpat teritorijā, veicot biotopu atjaunošanas pasākumus, upes gultnes atjaunošanas 
pasākumus u.c. pasākumus dabas vērtību aizsardzībai, tiek pildītas sabiedrību izglītojošas funkcijas. 
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5.daļa. INFORMĀCIJA PAR AIZSARGĀJAMĀS TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANU 

5.1. IEPRIEKŠĒJĀ DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNĀ PAREDZĒTO APSAIMNIEKOŠANAS PASĀKUMU 
IZPILDES IZVĒRTĒJUMS 

Dabas parka “Dvietes paliene” dabas aizsardzības plānā laika posmam no 2006.gada līdz 2015.gadam kā 
teritorijas galvenais mērķis jeb vīzija tika noteikta – Dvietes paliene ir viens no lielākajiem un labāk 
saglabājamajiem dabisko palieņu ekosistēmu paraugiem jeb etaloniem Latvijā un Eiropā. 

Nodefinēti 7 teritorijas apsaimniekošanas ideālie jeb ilgtermiņa mērķi (IM) un tiem pakārtoti 10 teritorijas 
apsaimniekošanas īstermiņa mērķi (ĪM). 

Par apsaimniekošanas pasākumiem pieņemts uzskatīt jebkuras darbības dabas aizsardzības plānā formulēto 
mērķu gan ilgtermiņa, gan īstermiņa sasniegšanai, tostarp arī teritorijas aizsardzības, izpētes, labiekārtošanas 
un citus pasākumus (Račinska 2002). Līdz ar to teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiņa mērķiem, īstermiņa 
mērķiem un apsaimniekošanas pasākumiem ir jābūt savstarpēji saistītiem un pakārtotiem.  

Apkopojot pieejamos informācijas avotus dabas aizsardzības plānā 2006.-2015.gadam plānoto 
apsaimniekošanas pasākumu īstenošanas apkopojums sniegts 5.1.tabulā. 

5.1.abula. Dabas aizsardzības plānā laika posmam no 2006.-2015.gadam paredzēto apsaimniekošanas pasākumu 
izpildes novērtējums 

Pasākums Izpildes novērtējums 

Saskaņā ar dabas parka “Dvietes paliene” dabas aizsardzības plānu laika posmam no 2006. līdz 2015. gadam viens no 
teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiņa jeb ideālajiem mērķiem bija noteikts “Saglabātas dabiski funkcionējošas 
Dvietes un Ilūkstes upju palienes ar atjaunotu hidrogrāfisko tīklu” (Račinskis 2005). Lai to sasniegtu, dabas aizsardzības 
plānā šai teritorijai tika definēti divi īstermiņa mērķi: 
3.2.1. – izstrādāt plānu palieņu hidrogrāfiskā tīkla atjaunošanai; 
3.2.2. – uzsākt palienu hidroloģijas atjaunošanas pasākumus. 

Par īstermiņa mērķu sasniegšanu un apsaimniekošanas pasākumu īstenošanu, kas formulēti “Dvietes palienes” dabas 
aizsardzības plānā 2006-2015.gadam attiecībā uz palienes hidroloģiju un hidrogrāfiju (Račinskis 2005), iespējams 
spriest galvenokārt pēc tā, cik veiksmīgi aizvadītajos gados realizēts ar Dvietes palienes hidrogrāfiskā tīkla 
atjaunošanu saistītais LIFE+ “Dviete” projekts (Račinskis, Priedniece 2015).  

3.2.1. Izstrādāt plānu palieņu hidrogrāfiskā tīkla atjaunošanai 

3.2.1.1.Saskaņot citu nozaru 
saistošos apsaimniekošanas 
noteikumus attiecībā uz 
virszemes ūdeņiem dabas 
parka teritorijā ar dabas 
aizsardzības plānu un 
individuālajiem 
noteikumiem 

Pasākumu bija plānots īstenot 2006.-2007.gadā, RVP sadarbībā ar LAD un 
pašvaldībām (Račinskis 2005).  
Šis ir viens no tiem pasākumiem, kura sekmīga realizācija bija iespējama tikai valsts 
likumdošanas līmenī novēršot pretrunu starp dabas aizsardzības interesēm Natura 
2000 teritorijās un valsts meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas prasībām. Līdz ar to 
tā īstenošanas sekmes bija atkarīgas galvenokārt no atbildīgo institūciju un 
likumdevēja ieinteresētības šo jautājumu risināšanā. Likumdevēja līmenī šis jautājums 
tika lielā mērā atrisināts 2010.gadā, pieņemot jaunos MK noteikumus Nr.264 “Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 
Saskaņā ar tiem ĪADT dabas lieguma zonā ir aizliegts: 

16.17. būvēt hidrotehniskas būves un ierīkot meliorācijas sistēmas, veikt to 
rekonstrukciju un renovāciju, izņemot, lai novērstu teritoriju applūšanu ārpus 
aizsargājamās teritorijas, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju: 

• 16.17.1. upju dabiskā tecējuma, ūdenstecēm un ūdenstilpēm piegulošo 
teritoriju hidroloģiskā režīma atjaunošanu; 

• 16.17.2. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu 
atjaunošanas pasākumu veikšanu; 

• 16.17.3. zivju migrācijas ceļu atjaunošanu. 
Līdzīgi ir formulēti nosacījumi, kas attiecas uz dabas parkiem kopumā (MK noteikumi 
Nr.264, 25.punkts). Pirms tam ilgstoši spēkā esošajos MK noteikumos Nr.415, kuri bija 
pieņemti vēl 2003.gadā, šādu normu nebija. Līdz ar to nacionālās likumdošanas līmenī 
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veiktās izmaiņas ir sekmējušas pasākuma 3.2.1.1. īstenošanu pirmā dabas 
aizsardzības plāna darbības periodā, t.i., formāli ir novērsts palieņu pļavu meliorācijas 
risks dabas parkā un tā dabas lieguma zonā, un ir dota “zaļā gaisma” upju dabiskā 
tecējuma un hidroloģiskā režīma atjaunošanai. 
Tomēr, kā liecina Latvijas Dabas Fonda pieredze, kas gūta LIFE+ projekta “Dviete” 
ietvaros veicot Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanu 2013.-2015.gadā, Latvijā 
joprojām pastāv juridiskas pretrunas starp dabas aizsardzības interesēm NATURA 
2000 teritorijās no vienas puses, un valsts meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu un 
to reglamentējošajiem normatīviem no otras puses (Priedniece 2016, nepubl.).  

3.2.1.2. Veikt kompleksu 
pētījumu par Dvietes 
palienes dabas parka 
hidroloģiju, lai novērtētu 
Dvietes un Ilūkstes, un šo 
upju lielāko pieteku 
iztaisnoto gultņu 
atjaunošanas iespējas, kā arī 
Dvietes un Skuķu ezeru 
mazūdens perioda 
ūdenslīmeņa 
paaugstināšanas iespējas 

Pasākumu bija plānots realizēt 2007.-2009.gadā, piesaistot projekta izpildītāju 
konkursa kārtībā (Račinskis 2005). Pēc dabas aizsardzības plāna pieņemšanas un vēl 
pirms pirmo praktisko hidrogrāfiskā tīkla atjaunošanas pasākumu realizācijas dabas 
parka “Dvietes paliene” teritorijā tika veikti četri kompleksi hidroloģiski pētījumi, kuri 
atbilst šī pasākuma vajadzībām: 

1) “Dvietes upes meandru atjaunošanas hidroloģiskā priekšizpēte” 
(Indriksons 2008 nepubl.; Indriksons 2010); 

2) “Priekšizpēte un ieteikumi Skuķu ezera atjaunošanai” (Uļjans, Gruberts 
2010; Uļjans 2011b); 

3) “Dviete river restoration” (van Winden et al. 2011, unpubl.); 
4) “Dvietes upes atjaunotā posma hidroloģiskā modelēšana” (PAIC 2013, 

nepubl.). 
Dvietes upes meandru atjaunošanas hidroloģiskā priekšizpēte tika veikta 2007.-
2008.gadā pēc Latvijas Ornitoloģijas biedrības pasūtījuma Nīderlandes Karaliskās 
putnu aizsardzības biedrības finansētā projekta “Dvietes palienes dabas parka 
apsaimniekošana un atjaunošana” ietvaros (Indriksons 2008, nepubl.). Tā gaita tika 
veikta pieejamās informācijas analīze, apzināti arhīvu materiāli, veikti upes iztaisnotās 
un dabiskās gultnes topogrāfiskie uzmērījumi un hidroloģiskā priekšizpēte. Pētījuma 
gaitā sešās raksturīgās vietās tika veikti upes gultnes šķērsgriezuma uzmērījumi, t.sk. 
arī gultnes dziļums un straumes ātrums, kā arī pētāmā upes posma gultnes kritums 
un slīpums. Rezultātā katram uzmērītajam upes posmam noteikti optimālie gultnes 
parametri. Vienlaicīgi uzsākts gruntsūdens līmeņu monitorings 4 urbumos upes labajā 
krastā blakus atjaunojamajam upes posmam un sagatavoti pirmie konkrētie 
priekšlikumi Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanai (Indriksons 2008, nepubl.; 
Indriksons 2010). 
Priekšizpēte Skuķu ezera atjaunošanai veikta 2009.-2011.gadā Daugavpils 
Universitātes Profesionālās maģistra studiju programmas “Vides plānošana” 
absolventa Jura Uļjana maģistra darba “Priekšizpēte un ieteikumi Skuķu ezera 
atjaunošanai” ietvaros (Uļjans 2011, nepubl.). Pētījuma gaitā apkopota un izanalizēta 
pieejamā informācija par Skuķu ezera ekoloģisko stāvokli, hidroloģisko režīmu un 
iespējamo racionālāko apsaimniekošanu; pamatota nepieciešamība ezeru atjaunot 
(Uļjans, Gruberts 2010); noskaidrotas ezera nogulumu biezuma un ķīmiskā sastāva 
teritoriālās atšķirības (Uļjans, Gruberts 2011a); analizētas vasaras mazūdens perioda 
ūdens līmeņa atjaunošanas iespējas; apzināti ūdens vides atjaunošanas racionālākie 
tehniskie risinājumi un metodes. Pētījuma rezultātā izstrādāts vispārīgs scenārijs 
Skuķu ezera ūdens vides atjaunošanai, kurā ieteikts kombinēt nelielu pakāpenisku 
ūdens līmeņa paaugstināšanu ezerā ar tā nogulumu virsējā slāņa daļēju izsmelšanu 
un niedru sakņu frēzēšanu un vēlāku izvākšanu no ezerdobes (Uļjans, Gruberts 
2011b). 
2011. gada 23.-25.maijā atjaunojamo Dvietes posmu un Skuķu ezera izteku apsekoja 
arī upju un palieņu atjaunošanas eksperti no Nīderlandes: konsultāciju firmas 
“Stroming” speciālisti un dabiskās ganīšanas fonda “Ark Nature” pārstāvji. 
Apsekojuma gaitā tika spriests par Dvietes upes un Skuķu ezera mazūdens perioda 
līmeņa atjaunošanas iespējām un tehniskajiem risinājumiem. Tā rezultātā 2011.gada 
oktobrī tika sagatavots tehniskais ziņojums (van Winden et al. 2011, unpubl.), kas tika 
iesniegts VSIA “Meliorprojekts” kā vadlīnijas tehniskā projekta izstrādei (LFN 2016, un 
publ.). 
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Dvietes upes atjaunotā posma hidroloģiskā modelēšana veikta 2013.gadā pēc Latvijas 
Dabas Fonda pasūtījuma LIFE+ projekta “Dviete” vajadzībām. To veica SIA “Procesu 
izpētes un analīzes centrs” (PAIC). Izpētes rezultātā izstrādāts matemātiskais modelis 
Dvietes upes dabisko meandru atjaunošanai 2,4 km garā posmā starp Dvietes - 
Bebrenes ceļu un Skuķu ezeru, modelī ietverot arī Dvietes kreisā krasta pietekas 
Viesītes lejteci. Pētījuma ietvaros analizētas hidroloģiskās izmaiņas, kādas projekta 
teritorijā varētu rasties vasaras mazūdens periodā saskaņā ar pieciem dažādiem 
atjaunojamās upes gultnes garenprofila variantiem. Galvenais secinājums, kas izdarīts 
modelēšanas rezultātā ir tāds, ka “neviens no piedāvātajiem projekta risinājumiem 
neietekmē meliorācijas un drenāžas sistēmu darbību ārpus dabas parka teritorijas” 
(PAIC 2013, nepubl.). Tai pat laikā vairumā variantu vasaras mazūdens periodā tiek 
panākts būtisks virszemes un gruntsūdens līmeņu kāpums atjaunojamās upes gultnē 
visā palienes apgabalā starp Dvietes-Bebrenes ceļu un Skuķu ezeru. Šīs modelēšanas 
rezultātā PAIC piedāvātais atjaunojamās Dvietes gultnes garenprofila kompromisa 
risinājums kļuva par pamatu Dvietes upes meandru atjaunošanas tehniskajam 
projektam, kuru LIFE+ projekta “Dviete” vajadzībām izstrādāja VSIA “Meliorprojekts” 
(Račinskis, Priedniece 2015; LFN 2016, un publ.). 
No visa iepriekš minētā redzams, ka dabas parka “Dvietes paliene” dabas aizsardzības 
plānā 2005.-2016.gadam formulētais apsaimniekošanas pasākums 3.2.1.2. īstenots 
tikai daļēji. Pirmkārt, līdz šim detalizēti pētītas un modelētas dabiskās gultnes 
atjaunošanas iespējas, ieteikti efektīvākie paņēmieni un vietas, un noskaidroti 
optimālie ūdens līmeņi vasaras mazūdens periodam tikai attiecībā uz Dvietes upes 
posmu starp Dvietes-Bebrenes ceļu un Skuķu ezeru. Otrkārt, līdz šim no hidroloģiskā 
viedokļa detālāk pētītas un analizētas tikai Skuķu ezera atjaunošanas iespējas, 
savukārt Dvietes ezera ūdens līmeņa atjaunošana kā arī citu Dvietes un Ilūkstes 
posmu hidroloģiskā modelēšana un atjaunošanas iespēju analīze līdz šim nav veikta. 

3.2.1.3. Izstrādāt detalizētu 
plānu palieņu hidrogrāfiskā 
tīkla un hidroloģiskā režīma 
atjaunošanai, un sagatavot 
iestrādes veicamo pasākumu 
tehniskajiem noteikumiem 

Pasākumu bija plānots realizēt 2009.-2010.gadā, piesaistot projekta izpildītāju 
konkursa kārtībā (Račinskis 2005). Te vispirms jāatsaucas uz A.Indriksona komentāros 
norādīto nekonsekvenci pirmā dabas aizsardzības plāna 4.2. apakšnodaļas tekstā 
sastopamo jēdzienu “tehniskais pētījums”, “zinātniskais pētījums” un “plāns” 
lietošanā (Indriksons 2008, nepubl.). Tāda visaptveroša detalizēta plāna dabas parka 
“Dvietes paliene” palieņu hidrogrāfiskā tīkla un hidroloģiskā režīma atjaunošanai 
šobrīd joprojām nav. Tomēr līdz šim attiecībā uz Dvietes palieni ir realizēti divi 
konkrēti hidrotehniska rakstura pētījumi, kas pēc būtības atbilst šī apsaimniekošanas 
pasākuma izpildes rādītājiem, respektīvi “Dvietes upes meandru atjaunošanas 
hidroloģiskā priekšizpēte” (Indriksons 2008, nepubl.) un “Dvietes upes atjaunotā 
posma hidroloģiskā modelēšana” (PAIC 2013, nepubl.). Vēl jāpiemin Nīderlandes upju 
atjaunošanas speciālistu sagatavotais tehniskais ziņojums “Dviete river restoration”, 
kas tapa pēc LDF pasūtījuma un teritorijas apsekošanas dabā 2011.gada maijā (van 
Winden et al. 2011, un publ.). 
Pirmais no tiem tika veikts pēc Latvijas Ornitoloģijas biedrības pasūtījuma un saturēja 
pirmos lauka pētījumu rezultātus, hidroloģiskos aprēķinus u.c. tehniska rakstura 
informāciju, kā arī konkrētas inženiertehniskas rekomendācijas (teorētiskas iestrādes) 
attiecībā uz Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanu starp Dvietes-Bebrenes ceļu 
un Skuķu ezeru, tai skaitā attiecībā uz optimālajām līmeņatzīmēm, atjaunojamās 
gultnes šķērsgriezuma profiliem, iztaisnotās gultnes aizbēruma vietām, to 
konstrukcijām, izmantojamo materiālu u.t.t. (Indriksons 2008, nepubl.).  
Tomēr sagatavošanās upes atjaunošanai sākās tikai 2011.gadā, kad hidroloģijas 
eksperti no Nīderlandes apsekoja atjaunojamo upes posmu un sagatavoja savus 
ieteikumus un vadlīnijas (van Winden et al. 2011, unpubl.), kuras tika iesniegtas VSIA 
“Meliorprojekts” tehniskā projekta izstrādei (Račinskis, Priedniece 2015). 
Tehniskā projekta sākotnējā versija tika izstrādāta 2012.gada jūlijā (LFN 2016, un 
publ.). Vairākās sanāksmēs apspriežot tehniskā projekta melnrakstu, iezīmējās krasi 
atšķirīgs VSIA “Meliorprojekts” un Nīderlandes hidrologu viedoklis par atjaunojamās 
upes gultnes hidrauliskajiem rādītājiem. Par tehniskā projekta saskaņošanas procesa 
“klupšanas akmeni” kļuva jautājums par upes atjaunošanas iespējamo ietekmi uz 
meliorācijas sistēmām ārpus dabas parka teritorijas (Račinskis, Priedniece 2015; LFN 
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2016, un publ.). Tāpēc projekta ietvaros 2013.gadā tika veikta papildus hidroloģiskā 
priekšizpēte un matemātiskā modelēšana, kuru pēc LDF pasūtījuma veica “Procesu 
izpētes un analīzes centrs” (PAIC 2013, nepubl.). Šī pētījuma rezultātā izstrādātais 
kompromisa variants tad arī tika izmantots atjaunojamā Dvietes upes posma tehniskā 
projekta galīgās versijas izstrādē un saskaņošanā ar visām iesaistītajām institūcijām 
(Zēns 2014, nepubl, citēts pēc Račinskis, Priedniece 2015). Tehniskā projekta gala 
versija tika sagatavota 2013.gada jūlijā, taču 2014.gadā to nācās vēlreiz grozīt un 
saskaņot, ņemot vērā viena atsevišķa zemes īpašnieka nevēlēšanos projektu saskaņot 
(LFN 2016, un publ.). 
Līdz ar to var teikt, ka arī šis apsaimniekošanas pasākums ir tikai daļēji realizēts LIFE+ 
projekta “Dviete” ietvaros 2013.-2015.gadā, taču tajā gūtā vērtīgā pieredze un atziņas 
būtu noteikti jāņem vērā, izstrādājot citu Dvietes un Ilūkstes upju posmu un palieņu 
hidrogrāfiskā tīkla un hidroloģiskā režīma atjaunošanas plānus un/vai tehniskos 
projektus (Račinskis, Priedniece 2015; Priedniece 2016, nepubl.). 

3.2.2. Uzsākt palieņu hidroloģijas atjaunošanas pasākumus 

3.2.2.1. Veikt atjaunošanas 
plāna pasākumu 
saskaņošanu un noformēt 
nepieciešamās būvatļaujas  

Pasākumu bija plānots realizēt 2010.gadā, piesaistot projekta izpildītāju konkursa 
kārtībā (Račinskis 2005). Kā jau minēts, līdz šim dabas parkā “Dvietes paliene” īstenots 
tikai viens hidrogrāfiskā tīkla atjaunošanas projekts, kuram bija nepieciešams veikt 
plānoto pasākumu saskaņošanu un noformēt būvatļaujas (Račinskis, Priedniece 2015; 
LFN 2016, un publ.). 
Būvdarbu saskaņošanu sākotnēji bija plānots pabeigt līdz 2012.gada beigām, taču 
dažādu iemeslu dēļ tā noslēdzās tikai 2014.gada augustā (LFN 2016, un publ.). Pirms 
projekta realizācijas Latvijas Dabas Fonds saņēma sākotnējo ietekmes uz vidi 
novērtējumu no Valsts Vides dienesta, saskaņā ar kuru Dvietes upes atjaunošanai 
nebija nepieciešams veikt pilnu IVN procedūru (Priedniece, Račinskis 2015). Paralēli 
tam Latvijas Dabas fonds no Ilūkstes novada pašvaldības saņēma arhitektūras 
plānošanas uzdevumu upes atjaunošanai, kā arī zivju resursu stāvokļa novērtējumu 
no institūta “BIOR”. 2012.gada martā visas iegūtās atļaujas tika nodotas VSIA 
“Meliorprojekts” tehniskā projekta tālākās izstrādes vajadzībām (LFN 2016, un publ.). 
Savukārt Dvietes upes atjaunošanas projekta saskaņošana ar zemes īpašniekiem 
neparedzēti ieilga. Līdz 2013.gada augusta vidum to bija saskaņojuši visi iesaistītie 
zemes īpašnieki, izņemot vienu. Rezultātā 2014.gada jūlijā tehniskā projekta 
finālversiju nācās vēlreiz grozīt, atsakoties no Dvietes upes dabiskās gultnes 
atjaunošanas ~ 0,5 km garā posmā iepretim Bebrenes pagasta Putnu salai (Račinskis, 
Priedniece 2015; LFN 2016, un publ.). 
Visbeidzot 2014.gada novembrī Ilūkstes novada būvvalde izsniedza būvatļauju upes 
atjaunošanai 1,7 km garā posmā atbilstoši tehniskā projekta gala versijai (Zēns 2014, 
nepubl., citēts pēc Račinskis, Priedniece 2015). Līdz ar to var teikt, ka šis 
apsaimniekošanas pasākums ir ticis veiksmīgi realizēts konkrētā Dvietes upes 
atjaunošanas projekta ietvaros.  

3.2.2.2. Uzsākt grāvju 
aizdambēšanu vai citus 
pasākumus hidroloģiskā 
režīma atjaunošanas plānā 
paredzētajās vietās 

Pasākumu bija plānots realizēt 2010.-2015.gadā, piesaistot projekta izpildītāju 
konkursa kārtībā (Račinskis 2005). Līdz šim Dvietes palienē ir īstenoti divi projekti, 
kura ietvaros veikta meliorācijas grāvju aizdambēšana un/vai citi hidroloģiskā režīma 
atjaunošanas pasākumi: 

1) LDF 2011.-2013.gadā realizētais Latvijas-Igaunijas-Zviedrijas sadarbības 
projekts „Meatball – Interim Phase” (https://ldf.lv/lv/projects/meatball); 

2) LDF realizētais LIFE+ projekts “Dviete” (Račinskis, Priedniece 2015; LFN 2016, 
un publ.). 

LDF projekts „Meatball – Interim Phase” bija vērsts uz lauksaimniecības radītās 
barības vielu noteces uz Baltijas jūru mazināšanu (https://ldf.lv/lv/projects/meatball), 
tai skaitā uz biogēnu noteces ierobežošanu un monitoringu iepriekš izvēlētās 
modeļteritorijās. Viena no tām bija Jēkabpils novada Rubenes pagasta z/s “Mežāres”, 
kura atrodas augšpus Dvietes-Bebrenes ceļa, un kur 2012.gada sākumā uz atsevišķiem 
meliorācijas grāvjiem tika ierīkoti trīs nelieli aizsprosti (ūdens līmeņa regulēšanas 
sliekšņi), kuru galvenais uzdevums bija veicināt sedimentāciju meliorācijas grāvjos 
(Reihmanis 2013, nepubl.). Lai novērtētu šo apsaimniekošanas pasākumu efektivitāti 

https://ldf.lv/lv/projects/meatball
https://ldf.lv/lv/projects/meatball
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attiecībā uz biogēnu noteci, 2012. gadā augšpus un lejpus šiem aizsprostiem tika 
veikts virszemes ūdeņu hidroķīmiskais monitorings (Spīķe 2012; Spīķe 2013, nepubl.), 
un rezultātā sagatavota monitoringa atskaite, kurā izvērtēta aizsprostu ietekme uz 
ūdens fizikāli-ķīmiskajiem parametriem un biogēnu noteci (Gruberts 2013, nepubl.). 
Savukārt LIFE+ projekts “Dviete” projektā paredzētais Dvietes upes dabiskās gultnes 
atjaunošanas process sākās 2014.gada decembrī ar grunts apstākļu izpēti un zemes 
darbu tehnikas sagatavošanu (LFN 2016, un publ.). Darbi tika uzticēti uzņēmumam 
“FEAS” Ltd.. Lauka darbi sakās 2015. gada janvārī ar upes veco meandru attīrīšanu un 
padziļināšanu aptuveni 900 m garā posmā Ilūkstes novada Bebrenes pagasta Putnu 
salas tuvumā. Šim nolūkam tika izmantots ekskavators uz kāpurķēdēm, kas virzījās gar 
atjaunojamās gultnes labo krastu augšup gar upi, pakāpeniski tīrot gultni līdz 
norādītajam dziļumam un vienmērīgi izkliedējot izrakto dūņu materiālu krasta joslā. 
Februārī tādā pašā veidā tika attīrīta arī Dvietes upes dabiskā gultne aptuveni 800 m 
garā posmā Ilūkstes novada Dvietes pagastā augšpus agrākās ietekas Skuķu ezerā 
(Račinskis, Priedniece 2015). Martā uz savulaik iztaisnotās upes gultnes trijās vietās 
tika izveidoti zemes aizbērumi (dambji) straumes novirzīšanai atjaunotajā gultnē un 
ierīkoti divi brasli (šķērsojuma vietas lauksaimniecības tehnikai). Atbilstoši tehniskā 
projekta gala versijai Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanas darbi 1,773 km garā 
posmā tika pabeigti līdz 2015.gada 31.martam (LFN 2016, unpubl.). 
Pašlaik LIFE+ projekta “Dviete” ietvaros atjaunotais Dvietes upes posms augšpus 
Skuķu ezera 2,3 km kopgarumā ietver sevī divus dabiskos gultnes posmus (katrs 800-
900 m garš) un vienu mākslīgu (neatjaunotu) posmu, pa kuru upe turpina plūst ~ 500 
m garumā (Račinskis, Priedniece 2015; LFN 2016, un publ.). Aizbēruma dambji ir 
nekustīgi, blīvi šķēršļi, kas veidoti no vietējās minerālaugsnes un upes gultnes 
nogulumiem, un tiem nav regulējoša mehānisma, kas būtu jādarbina vai jāuztur 
(Priedniece 2016, nepubl.). Šajā projektā neatjaunotā upes posma atjaunošana tomēr 
tika iekļauta tehniskā projekta finālversijas pielikumā kā vēlamā alternatīva. Tas 
ievērojami atvieglotu turpmāko Dvietes dabiskās gultnes atjaunošanas saskaņošanas 
procesu nākotnē pie nosacījuma, ka izdodas vienoties par problemātisko zemes 
īpašnieku par tā attieksmes vai zemes īpašuma maiņu.  
Neskatoties uz pēdējā brīža izmaiņām Dvietes upes gultnes atjaunošanas tehniskā 
projekta finālversijā, visi tajā paredzētie lauka darbi tika pilnībā veikti un projekta 
mērķis tika sasniegts (Račinskis, Priedniece 2015; LFN 2016, un publ.). Līdz ar to arī šis 
apsaimniekošanas pasākums konkrētā tehniskā projekta ietvaros līdz 2015.gada 
vidum tika pilnībā realizēts. 

3.2.2.3. Veikt dambju 
apsekošanu un tehniskā 
stāvokļa uzraudzību, un 
sekot pasākumu efektivitātei 
un ietekmei uz biotopu un 
populāciju stāvokli 

Pasākumu bija plānots realizēt 2010.-2015.gadā saskaņā ar cenu aptauju, nenorādot 
konkrētu izpildītāju. Realizējot Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanu LIFE+ 
projekta ietvaros 2015.gadā saskaņā ar VSIA “Meliorprojekts” izstrādāto un realizēto 
tehnisko projektu (Zēns 2014, nepubl.) uz iztaisnotās upes gultnes tika izveidoti 3 
aizbērumi (zemes dambji), kas novirzīja straumi uz atjaunotajiem gultnes posmiem. 
To drošībai un ilglaicībai tika pievērsta īpaša uzmanība jau 2015.gadā, projekta beigu 
periodā, kad tie tika vairākkārt apsekoti dabā. Apsekošanu veica projekta vadītājs un 
vietējais koordinators. Apsekošanas rezultātā tika secināts, ka dambji ir droši un 
tuvākajā laikā atjaunotajam Dvietes upes posmam uzturēšanas pasākumi nav 
nepieciešami (Priedniece 2016, nepubl.). Dambju stāvoklis tika regulāri pārbaudīts arī 
turpmākajos gados pēc projekta beigām ganību teritorijas apsekošanas ietvaros. 
Dvietes upes atjaunošanas pasākumu (tai skaitā dambju ierīkošanas) iespējamā 
ietekme uz Dvietes palienes hidroloģisko režīmu tika pētīta jau uzreiz pēc tehniskā 
projekta realizācijas, analizējot gruntsūdens līmeņa sezonālās svārstības monitoringa 
urbumos, kas tika ierīkoti Dvietes palienē pie Putnu salas 2008. un 2012.gadā 
(Gruberts 2015). Gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu hidroloģiskais monitorings Dvietes 
palienē tika regulāri turpināts līdz 2017.gadam (Minčenko 2018, nepubl.), analizējot, 
kā pēc projekta realizācijas mainījies gruntsūdens līmeņu augstums un svārstību 
raksturs vasaras mazūdens periodā. Rezultātā tika secināts, ka novērojumu periods 
joprojām ir par īsu, lai pārliecinoši pierādītu upes atjaunošanas pozitīvo ietekmi uz 
gruntsūdens līmeni Dvietes palienē vasaras mazūdens periodā. Tomēr hidroloģiskā 
monitoringa rezultāti norāda uz zināmu gruntsūdens līmeņu stabilizāciju (mazākām 
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ūdens līmeņa augstuma atšķirībām starp mērījumu vietām un īstermiņa svārstību 
amplitūdas samazināšanos) atjaunotajā Dvietes palienes rajonā (Minčenko 2018, 
nepubl.). 
Savukārt ne pirms, ne pēc šo dambju izveidošanas nav veikti detalizēti pētījumi par šo 
aizsprostu iespējamo ietekmi uz Dvietes upes gultnes biotopiem un hidrobiontu 
populāciju (sugu) sastāvu, tāpēc šīs apsaimniekošanas pasākuma 3.2.2.3.daļas 
izvērtējumu pašlaik nav iespējams veikt (DAP 2017). 

3.2.3. Turpināt un attīstīt zālāju apsaimniekošanas un atjaunošanas pasākumus 

3.2.3.1. Veikt pļavu vēlo 
pļaušanu, ievērojot 
dzīvniekiem draudzīgus 
pļaušanas termiņus un 
metodes 

Pasākumus bija plānots realizēt laika posmā no 2006.-2015.gadā, izņemot pasākumus 
3.2.3.4., 3.2.3.5., to īstenošanas termiņi bija plānoti no 2006.-2008.gadam. Savukārt 
pasākums 3.2.3.6. tika plānots no 01.2016. līdz kamēr tas ir aktuāli. 
Zālāju biotopu līdzšinējo apsaimniekošanu kopumā var vērtēt kā apmierinošu. Lielākā 
daļa zālāju dabas parka teritorijā tiek apsaimniekoti, galvenokārt pļaujot. Atsevišķās 
teritorijās, kur notiek noganīšana, vērojamas negatīvas ietekmes – pārganīšana un 
nobradāšana.  
Veidojot ganību lopiem vienu lielu aploku, rodas situācija, kad lopi ganās konkrētās 
vietās pārāk lielā intensitātē, savukārt citās vietās ganīšana intensitāte ir pārāk zema. 
Šādā situācijā zālāja nobradāšanas rezultātā sablīvējas augsnes virskārta, un tas vairs 
nav spējīgs dabiski atjaunoties – samazinās vaskulāro augu sugu skaits, kas tieši 
ietekmē arī citu organismu daudzveidību, savukārt vietās, kur intensitāte ir pārāk 
maza, vērojams liels ekspansīvo sugu īpatsvars, kā arī atjaunojas nevēlams koku un 
krūmu apaugums. Risinājums šādai problēmai varētu būt vairāku, mazāku aploku 
sistēmas izveide. Brīdī, kad vienā aplokā zelmenis ir ļoti zems, lopus vēlams pārdzīt uz 
citu aploku, ļaujot iepriekšējam ataugt. Situācijās, kad ganībās nav pietiekams barības 
daudzums, pieļaujama siena pievešana, taču būtiski ir katru reizi to darīt citā vietā, lai 
novērstu iespējamo zālāja nobradāšanu pievešanas vietā. 
Zālāju biotopu atjaunošana veikta nelielā projektā “Dvietes palienes dabas parka 
apsaimniekošana un atjaunošana” no 2006.līdz 2008.gadam. Sadarbībā ar Latvijas 
Ornitoloģijas biedrību šajā projektā aizsākās mērķtiecīga zālāju noganīšana ar “Konik” 
šķirnes zirgiem un “Highlander” liellopiem daļā pamesto Dvietes palienes zālāju. 
No 01.10.2010. līdz 30.09.2015. tika īstenots LIFE+projekts Dviete “Griezes biotopu 
atjaunošana Natura 2000 teritorijā “Dvietes paliene”, lai atjaunotu griezes Crex crex 
ligzdošanas biotopus aizaugušajos zālājos Dvietes palienes vidusdaļā. Ar šī projekta 
palīdzību tika risināta viena no dabas aizsardzības problēmām dabas parka teritorijā, 
kas saistīta ar zemes pamešanu, t.i., pamesto zālāju atjaunošana, izcērtot krūmus un 
kokus un atjaunotās atklātās ainavas saglabāšana, ierīkojot ganības, kurās visu gadu 
ganās izturīgu šķirņu liellopi un zirgi. Projekta pasākumu īstenošanas rezultātā tika 
atjaunoti 113 ha atklātu palieņu zālāju, attīrot pamestās un aizaugušās vietas no 
krūmiem un kokiem; 113 ha zālāju tika iežogoti un noganīti un rezultātā tika iegūts 
vairāk nekā 300 ha lielu vienlaidus atklātu zālāju platību, ko veido atjaunotās platības 
kopā ar blakus esošajiem pļavu un ganību fragmentiem.  
Gan atjaunotos zālājus, gan zālājus visā teritorijā aizsargā MK 24.04.2007. noteikumi 
Nr.274 “Individuālie dabas parka “Dvietes paliene” aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”, kas ietver aizliegumu uzart palieņu un terašu pļavas. 
Daļa zālāju dabas parka teritorijā arvien netiek apsaimniekota. To atjaunošanas 
nolūkos ir nepieciešams atsākt apsaimniekošanu atkarībā no biotopa veida. Vēlamās 
apsaimniekošanas darbības aprakstītas 5.3.apakšnodaļā.  
Zemju īpašnieki dabas parka teritorijā, kuru īpašumos ir konstatēti bioloģiski vērtīgi 
zālāji, pareizi veicot zālāju apsaimniekošanu var pieteikties Lauku atbalsta dienestā 
atbalsta maksājumiem. Zemes īpašnieks, kurš saņem atbalstu, uzņemas arī piecu gadu 
saistības, kas nosaka, ka ik gadu jāpiesakās atbalstam un platības atbilstoši 
jāapsaimnieko. Jāsaglabā apsaimniekotās platības apmērs un līdz 15.septembrim 
jānopļauj vai jānogana un jāapļauj pieteiktā teritorija, neveicot tajā kultivēšanas 
pasākumus. Ik gadu katram laukam ir jākārto lauka vēsture, norādot konkrētajā gadā 
veiktās apsaimniekošanas darbības. Piesakot atbalstam bioloģiski vērtīgus zālājus, ja 
atbalstāmā platība ir Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotops, tad uzņemto saistību 
perioda otrajā gadā, atbalsta saņēmējam  jāapmeklē apmācības kurss par zālāju 

3.2.3.2. Atjaunot un 
palielināt atklāto pļavu 
platības, veicot krūmu 
ciršanu un pirmreizējo 
pļaušanu 

3.2.3.3.Veikt ekstensīvo 
ganīšanu, īpaši kā biotopu 
atjaunošanas līdzekli 
visvairāk aizaugušajās pļavu 
platībās 

3.2.3.4. Veikt kontrolēto 
dedzināšanu pļavu 
atjaunošanai un atbrīvošanai 
no apauguma ar krūmiem 

3.2.3.5. Atjaunot pļavas 
palienes dabas lieguma 
zonas aramzemju vietā, 
atstājot tās atmatā 

3.2.3.6. Veicināt zemes 
īpašnieku un 
apsaimniekotāju 
iesaistīšanos dabai draudzīgā 
dabas parka 
apsaimniekošanā 
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biotopu apsaimniekošanas metodēm. Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-
2020.gadam ietver pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitāti “Bioloģiskās 
daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ). Īstenojot BDUZ aktivitāti tiktu veicināta 
bioloģiski daudzveidīgo zālāju saglabāšana, savvaļas augu, putnu populācija un 
ainavas uzturēšana apsaimniekotajās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībās. 
Zālāju apsaimniekošanas un atjaunošanas pasākumi jāturpina arī turpmāk un 
nosakāmi arī dabas aizsardzības plānā 2019.-2031.gadam. 

3.2.4. Saglabāt un aizsargāt nozīmīgākos mežaudžu fragmentus 

3.2.4.1. Neiejaukšanās dabas 
lieguma zonas mežaudžu 
dabiskajos procesos 

Pasākuma izpildes termiņš bija plānots laika posmā no 2006. līdz 2015.gadam. Šī 
pasākuma izpildes rādītājs bija, ka tiek saglabātas mežaudzes vismaz 135 ha platībā 
un ka dabas lieguma zonas mežos ligzdojoši īpaši aizsargājamo putnu sugu populācija 
kopš 2005.gada nav samazinājusies. 
Dabas parkā “Dvietes paliene” meži aizņem 823,5 ha, kas ir 16,5% no kopējās dabas 
parka platības. 
Mežaudžu fragmentu saglabāšanu u aizsardzību visā teritorijā aizsargā MK 
24.04.2007. noteikumi Nr.274 “Individuālie dabas parka “Dvietes paliene” 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

3.2.5. Ieviest dabas parka prioritāro biotopu un sugu populāciju monitoringu 

3.2.5.1. Izstrādāt vienotu 
monitoringa plānu un 
metodiku dabas parkam 
prioritāro biotopu, augu un 
dzīvnieku populāciju 
stāvokļa novērtēšanai 

Vienots dabas parka monitoringa plāns un metodika dabas aizsardzības plāna 2005.-
2015.gadam izpratnē nav izstrādāts. 
Biotopu, augu un dzīvnieku populāciju stāvokļa novērtēšana tiek veikta projektu 
izstrādes ietvaros, dabas datu skaitīšanas ietvaros, jaunā dabas aizsardzības plāna 
izstrādes ietvaros un sugu metodiku ietvaros (piemēram, LVAF finansēta projekta 
“Metodikas izstrāde un pielietošana smilšu krupja populācijas uzlabošanai izmantojot 
ex situ metodi” (Nr. 1-08/40 /2017). 
Vides risinājumu institūts projekta “Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 
teritorijā Dvietes paliene” ietvaros izstrādājis sugas biotopu modeli Dvietes dabas 
parkā (Abaja 2013). 
Laika periodā no 2008. līdz 2016.gadam teritorijā veiktas atsevišķu putnu sugu vai 
sugu grupu uzskaites Natura 2000 vietu monitoringa ietvaros (projekta vadītājs R. 
Lebuss). 

3.2.5.2. Veikt teritorijas 
dabas vērtību monitoringu 

3.2.6. Attīstīt organizāciju dabas parka teritorijas pārraudzīšanai un apsaimniekošanas koordinēšanai 

3.2.6.1. Deleģēt dabas 
aizsardzības plāna ieviešanas 
koordinēšanas funkcijas 
sabiedriskajai organizācijai 
"Dvietes senlejas pašvaldību 
apvienība" (DSPA) 

Pasākums tiek īstenots. Bez valsts un pašvaldību institūcijām dabas parka teritorijā 
līdzdarbojas sabiedriskā organizācija “Dvietes senlejas pagastu apvienība”, kas uz 
brīvprātības principiem apvieno Dvietes senlejas un Dvietes upes sateces baseina 
novadu pašvaldības kopīgu mērķu sasniegšanai. “Dvietes senlejas pagastu 
apvienības” mērķi ir:  

• Dvietes senlejas bioloģiskās daudzveidības un kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana un aizsardzība; 

• sabiedrības informēšana un izglītošana par dabas un kultūrvēsturiskajām 
vērtībām un veselīgu dzīvesveidu; 

• dabas parka ‘’Dvietes paliene’’ dabas aizsardzības plāna pasākumu 
realizācija; 

• ekotūrisma attīstības veicināšana Dvietes senlejā un tās apkārtnē; 

• tradicionālās Latvijas lauku ainavas aizsardzība un saglabāšana. 
LIFE+ projekta Dviete ietvaros atsevišķu īstenoto pasākumu turpmākā uzraudzība un 
apsaimniekošana ir deleģēta sabiedriskai organizācijai “Dvietes senlejas pagastu 
apvienība” (DSPA) un Ilūkstes novada pašvaldībai. DSPA sekmīgi koordinē teritorijas 
izpētes un apsaimniekošanas pasākumus, piesaistot tam atbilstošus sadarbības 
partnerus, projektus un nepieciešamo finansējumu. 

3.2.7. Precizēt, labot un iezīmēt dabas parka teritorijas robežas 

3.2.7.1. Izvietot dabas parka 
esošo robežu marķējošās 
zīmes un informatīvās zīmes 

Pasākums īstenots, ir izvietotas esošo dabas parka robežu marķējuma zīmes, 
informatīvās zīmes jeb norādes un informatīvie stendi (uzstādīti arī ārpus dabas parka 
teritorijas robežas)un velomaršruta zīmes. Esošā publiskās infrastruktūras izvietojums 
skatāms Pielikuma 12.attēlā. 
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2019.gada pavasarī apsekojot dabas parka teritoriju, apzināta esošā situācija ar 
informatīvām norādēm dabā, to salīdzinot ar dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” 
datiem, kā rezultātā arī jaunajā dabas aizsardzības plānā tiek plānoti pasākumi dabas 
parka robežu marķējošo zīmju un informatīvo zīmju un stendu izvietošanai, ņemot 
vērā arī dabas parka teritorijas robežas paplašināšanu. 

3.2.7.2. Pārbaudīt un 
novērtēt dabas parka robežu 
loģiskumu un atsevišķu 
ārpusē esošu biotopu 
fragmentu dabas 
aizsardzības nozīmi 

Pasākums ir veikts daļēji. Ir veikta dabas parkam ārpusē dabas vērību apzināšana un 
novērtēšana (biotopu, sugu apsekošana un novērtēšana), kā rezultātā jaunajā dabas 
aizsardzības plānā tiek paredzēts pasākums dabas parka teritorijas paplašināšanai. 
Izstrādājot dabas parka individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu  
grozījumus 2012.gadā, nav veikta dabas parka robežu pārskatīšana un to loģiska 
noteikšana, ņemot vērā nekustamo īpašumu zemes vienību robežas, autoceļu un ceļu 
zemes vienību robežas u.c. apstākļus. 

3.2.7.3. Veikt nepieciešamos 
teritorijas robežu grozījumus 

Pasākums nav veikts. 
Pasākums tiek iekļauts jaunajā dabas aizsardzības plānā, priekšlikums dabas parka 
teritorijai pievienot 3 teritorijas (Ziemeļu gals (Kaldabruņa), Viesītes upes paliene ar 
piegulošām teritorijām, Ilūkstes upes paliene ar piegulošām teritorijām). Pārskatītās 
un grozītās dabas parka robežas ir noteiktas un attēlotas pamatotas, loģiskas un dabā 
saskatāmas. 

3.2.8. Turpināt apzināt dabas parka faunas, floras, ainavas, kultūrvēsturiskās un sociāli ekonomiskās vērtības 

3.2.8.1. Veicināt zinātnisko 
pētījumu un izglītības 
pasākumu attīstību dabas 
parkā 

Pasākums tiek īstenots. Pasākums ir uzskatāms par pastāvīgi veicamu. 
Informācijas centrā “Gulbji” notiek dažādi vides izglītības pasākumi. 

3.2.8.2. Izstrādāt kārtību 
informācijas apkopošanai 
par dabas parkā veikto 
gadījuma novērojumu un 
pētījumu rezultātiem 

Pasākums daļēji īstenots, kārtība par informācijas apkopošanu nav izstrādāta, 
informācijas uzkrāšana saišu veidā vai centralizēti uzkrāta vienuviet tiek nodrošināta 
dabas pārvaldības sistēmā “Ozols”, bet ne visa informācija sistēmā tiek uzkrāta. Tiek 
apzinātas dabas parka faunas, floras, ainavas, kultūrvēsturiskās un sociāli 
ekonomiskās vērtības ar dažādu projektu īstenošanu, u.c. veidos. 

3.2.9. Attīstīt un uzturēt vidi nenoplicinoša un labi organizēta tūrisma infrastruktūru 

3.2.9.1. Veikt padziļinātu 
atpūtas un tūrisma iespēju 
novērtējumu un izstrādāt 
plānu atbilstošas 
infrastruktūras ierīkošanai 
dabas parkā 

Pasākums īstenots, izstrādāts “Dvietes palienes dabas parka tūrisma attīstības plāns 
2011 – 2020”, kas izstrādāts Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” un 
Latvijas Dabas fonda realizētā Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu 
instrumenta finansēta projekta “Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana un 
apsaimniekošana Natura 2000 teritorijās – populāros un potenciālos tūrisma 
galamērķos” ietvaros.  
Dvietes palienes informācijas centrs “Gulbji” piedāvā tūrisma informāciju un 
pakalpojumus: 

- informāciju ceļotājiem par dabas parku; 

- kartes, ceļvežus u.c. tūrisma prospektus; 

- semināri par dabas tēmām, veselīgu dzīvesveidu un zaļo dzīvesziņu u.c.; 

- vides klases pasākumus; 

- vietējo amatnieku darinājumus un suvenīrus. 

3.2.9.2. Ierīkot, uzraudzīt un 
apkalpot infrastruktūru 

Pasākums tiek īstenots. Pasākums ir uzskatāms par pastāvīgi veicamu, jo ļoti svarīgi ir 
veikt esošās publiskās infrastruktūras regulāru apsaimniekošanu, lai nodrošinātu to 
ilgtspēju un drošumu, kā arī ierīkot jaunas publiskas teritorijas ar atbilstošu dabas 
tūrisma infrastruktūru, kas mazinātu teritorijā antropogēno slodzi. 
Ir ierīkotas autostāvvietas, skatu torņi, skatu platforma, uzstādītas informatīvās 
zīmes, norādes, velomaršruta norādes zīmes, uzstādītas atkritumu urnas, publiskās 
labierīcības: 

- Dvietes palienes informācijas centrs “Gulbji”, apsaimnieko DSPA; 

- skatu platforma Putnu salā, apsaimnieko DSPA; 

- putnu novērošanas tornis un informācijas stends pie Skuķu ezera DR daļā, 

apsaimnieko DSPA; 

- putnu novērošanas tornis un informācijas stends pie Skuķu ezera Z daļā, 

apsaimnieko DAP Latgales reģionālā administrācija. Šis tornis uzbūvēts 
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2013.gadā projekta “Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās 

infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijā” ietvaros; 

- labiekārtota atpūtas vieta netālu no Vezānu mājām pie ieejas uz putnu 
novērošanas skatu torni Skuķu ezera Z daļā. 

3.2.10. Veicināt teritorijas atpazīstamību Latvijā un ārzemēs 

3.2.10.1. Popularizēt Dvietes 
palieni kā ievērojamu dabas 
tūrisma un atpūtas vietu 

Pasākums tiek īstenots, bet šo pasākumu var uzskatīt par pastāvīgi veicamu, 
aktualizējot un papildinot tīmekļa vietni par dabas parku, izdodot jaunus bukletus u.c. 
informatīvos materiālus, kā arī rīkojot izglītojošus un kultūras pasākumus. 

 

5.2. DABAS PARKA APSAIMNIEKOŠANAS ILGTERMIŅA UN ĪSTERMIŅA MĒRĶI PLĀNĀ 
NOTEIKTAJAM APSAIMNIEKOŠANAS PERIODAM 

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir definēt iespējamos pasākumus dabas vērtību un kultūrvēsturisko 
vērtību saglabāšanai un atjaunošanai dabas parkā “Dvietes paliene”, nodrošināt sabiedrībai ekotūrisma un 
izglītojošo pasākumu iespējas dabas parkā un tās apkārtnē,  - saskaņojot dabas aizsardzības, dabas resursu 
izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses. 

Dabas parka “Dvietes paliene” galvenais mērķis jeb vīzija ir saglabāt dabas parku kā dabisko palieņu 
ekosistēmu paraugu jeb etalonu Latvijā un Eiropā, vienlaikus ļaujot teritoriju izmantot saimnieciskajai 
darbībai, tūrismam un rekreācijai, ciktāl tas nav pretrunā ar dabas aizsardzības mērķiem.  

Dabas parka “Dvietes palienes” teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiņa mērķi tiek saglabāti tādi kādi tie bija 
noteikti dabas aizsardzības plānā laika posmam no 2006.-2015.gadam, ņemot vērā dabas parka teritorijā 
pārstāvētās dabas, kultūrvēsturiskās un sociālekonomiskās vērtības: 

1) Teritorijas dabas vērtību aizsardzība un apsaimniekošana notiek ilgtspējīgi un ir izdevīga zemes 
īpašniekiem, lietotājiem, apsaimniekotājiem un pašvaldībām. 

2) Saglabāt dabiski funkcionējošas Dvietes un Ilūkstes upju palienes ar atjaunotu hidrogrāfisko tīklu. 

3) Saglabāt teritorijas ainavisko vērtību un bioloģisko daudzveidību, uzlabojot biotopu kvalitāti, veicinot 
biotopu un sugu saglabāšanu, līdzsvarojot dabas aizsardzības un sociālekonomiskās intereses. 

4) Sabiedrības izglītošana dabas vērtību un kultūrvērtību ilgtspējīgai aizsardzībai.  

5) Dabas parka teritorija un tās vērtības ir labi izpētītas. 

6) Dabas parks “Dvietes paliene” ir pazīstama dabas teritorija atpūtai un ekotūrismam ar pārdomātu 
infrastruktūru apmeklētājiem. 

Īstermiņa mērķi attiecīgi izriet no apsaimniekošanas pasākumiem un to sasniedzamajiem rādītājiem, kas 
apkopoti pa darbības virzieniem 5.2.tabulā.  

5.2.tabula. Dabas parka “Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāna darbības virzieni un īstermiņa mērķi 

Darbības virzieni Īstermiņa mērķi 

Institucionālie un 
organizatoriskie  

• Precizēt un iezīmēt dabas parka teritorijas robežas 

• Parka funkcionālā zonējuma maiņa 

• Attīstīt organizāciju dabas parka teritorijas pārraudzīšanai un 
apsaimniekošanas koordinēšanai 

Hidrogrāfija un 
hidroloģija 

• Atjaunot Dvietes upes dabisko tecējumu līdz šim neatjaunotajā upes 
posmā 

• Samazināt Dvietes un Ilūkstes palieņu izžūšanas risku vasaras 
mazūdens periodā 

• Novērst Skuķu un Dvietes ezeru izžūšanu vasaras un ziemas 
mazūdens periodos 
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Dabas vērtību 
(biotopu un sugu) 
saglabāšana 

• Zālāju biotopu platību palielināšana un esošo biotopu uzturēšana un 
kvalitātes uzlabošana  

• Saglabāt un aizsargāt nozīmīgākos mežaudžu fragmentus 

• Veicināt smilšu krupja (Epidaeea calamita) populācijas saglabāšanu 
un palielināšanu dabas parkā 

Sabiedrības 
izglītošana 

• Atbilstošas infrastruktūras izveide sabiedrības izglītošanas un 
informēšanas nodrošināšanai 

Zinātniskā izpēte un 
monitorings 

• Veicināt zinātnisko pētījumu un monitoringu veikšanu 
 

Rekreācija un tūrisms • Attīstīt un uzturēt vidi nenoplicinošu un labi organizētu tūrisma 
infrastruktūru 

• Veicināt teritorijas atpazīstamību Latvijā un ārzemēs 

5.3. APSAIMNIEKOŠANAS PASĀKUMI 

Apsaimniekošanas pasākumu kopsavilkums 

Apsaimniekošanas pasākumi attēloti Pielikuma 25. un 26.attēlā. 

Apsaimniekošanas pasākumi plānoti laika periodam no 2020.gada līdz 2031.gadam, taču tie ir pārskatāmi un 
maināmi, vadoties pēc apsaimniekošanas pasākumu īstenošanas rezultātiem. 

Apsaimniekošanas pasākumiem ir vērtēta to īstenošanas nepieciešamība, vadoties pēc pasākuma ietekmes 
uz hidrogrāfijas un hidroloģijas, dabas vērtību (biotopu un sugu) atjaunošanu, saglabāšanu un citu sabiedrībai 
nozīmīgu interešu ievērošanu. Ieviešot dabas aizsardzības plānu, kā pirmie jāveic pasākumi, kuri ir kā 
priekšnosacījums dabas parkā sastopamo biotopu atjaunošanā un saglabāšanā, tālāk seko pasākumi, kas ir 
būtiski dabas parkā sastopamo sugu un biotopu apsaimniekošanā. Plānotie apsaimniekošanas pasākumi 
apkopoti 5.3.tabulā. 

Katrs plānotais apsaimniekošanas pasākums novērtēts pēc to būtiskuma, nosakot prioritātes šādā dalījumā:  
I – augstākā prioritāte, neatliekami, neaizstājami nepieciešams plāna ieviešanai 
II – vidēja prioritāte, svarīgi plāna ieviešanai 
III – zemākā prioritāte, pasākumu var atlikt uz plānošanas perioda vidu; vēlams īstenot laikā līdz perioda 
beigām 

5.3.tabula. Apsaimniekošanas pasākumi 

 Apsaimniekošanas 
pasākums 

Pasākuma 
izpildītājs 

Prioritāte Iespējamais 
finanšu avots 

Izpildes 
termiņš 

1. Darbības virziens - Institucionālie un organizatoriskie  

1.1.  Precizēt, labot un iezīmēt dabas parka teritorijas robežas 

1.1.1. Izvietot dabas parka 
teritorijas esošo robežu un 
perspektīvo paplašināmo 
robežu marķējošās zīmes un 
veikt to uzturēšanu 

DAP, biedrība  I DAP 2020 -2021 

1.1.2. Veikt nepieciešamos dabas 
parka robežas grozījumus 

DAP  I DAP  2020 - 2031 

1.1.3. Veikt nepieciešamos dabas 
parka funkcionālā zonējuma 
grozījumus 

DAP I DAP 2020 - 2031 

1.2.  Attīstīt organizāciju dabas parka teritorijas pārraudzīšanai un apsaimniekošanas 

koordinēšanai  
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 Apsaimniekošanas 
pasākums 

Pasākuma 
izpildītājs 

Prioritāte Iespējamais 
finanšu avots 

Izpildes 
termiņš 

1.2.1. Biedrības “Dvietes senlejas 
pagastu apvienība” 
(biedrība) finansiālās un 
cilvēkresursu kapacitātes 
paaugstināšana 

DAP, biedrība I Valsts, 
pašvaldību 
finansējums 

2020 - 2031 

2. Darbības virziens - Hidrogrāfija un hidroloģija 

2.1. Atjaunot Dvietes upes dabisko tecējumu līdz šim neatjaunotajā upes posmā 

2.1.1. Pārskatīt un nepieciešamības 
gadījumā aktualizēt LIFE+ 
projektā “Dviete” ietvaros 
izstrādāto, bet nerealizēto 
tehniskā projekta daļu, kas 
attiecas uz līdz šim 
neatjaunoto Dvietes upes 
gultni augšpus Skuķu ezera 

Projekts 
konkursa 
kārtībā 

II Saskaņā ar 
cenu aptauju 
vai publisko 
iepirkumu 

2020 -2031 

2.1.2. Saskaņot līdz šim 
neatjaunotās Dvietes upes 
dabiskās gultnes 
atjaunošanas tehnisko 
projektu ar zemes 
īpašniekiem un atbildīgajām 
valsts institūcijām, noformēt 
nepieciešamās būvatļaujas 
un veikt Dvietes upes 
dabiskās gultnes atjaunošanu 
atbilstoši tehniskajam 
projektam 

Projekts 
konkursa 
kārtībā 

II Saskaņā ar 
cenu aptauju 
vai publisko 
iepirkumu 

2020 -2031 

2.1.3. Atsākt regulāru pazemes 
ūdens līmeņu hidroloģisko 
monitoringu atjaunojamās 
Dvietes upes gultnes rajonā 
un novērtēt Dvietes upes 
gultnes atjaunošanas 
pasākumu efektivitāti 
attiecībā uz gruntsūdens 
līmeņu stabilizāciju Dvietes 
palienē 

Projekts 
konkursa 
kārtībā 

II Saskaņā ar 
cenu aptauju 
vai publisko 
iepirkumu 

2020 -2031 

2.1.4. Veikt kompleksu 
atjaunojamā upes gultnes 
posma hidrobioloģisko izpēti 
pirms un pēc atjaunošanas 
pasākumu realizācijas un 
novērtēt to ietekmi uz upes 
gultnes biotopiem un 
bioloģisko daudzveidību 

Projekts 
konkursa 
kārtībā 

II Saskaņā ar 
cenu aptauju 
vai publisko 
iepirkumu 

2020 -2031 

2.2. Samazināt Dvietes un Ilūkstes palieņu izžūšanas risku vasaras mazūdens periodā 
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 Apsaimniekošanas 
pasākums 

Pasākuma 
izpildītājs 

Prioritāte Iespējamais 
finanšu avots 

Izpildes 
termiņš 

2.2.1. Veikt hidroloģisko 
modelēšanu aizdambēšanai 
izvēlēto meliorācijas grāvju 
ietekmes teritorijās un 
sagatavot detalizētas 
rekomendācijas tehniskā 
projekta izstrādei 

Projekts 
konkursa 
kārtībā 

II Saskaņā ar 
cenu aptauju 
vai publisko 
iepirkumu 

2020 -2031 

2.2.2. Izstrādāt Dvietes un Ilūkstes 
palieņu meliorācijas grāvu 
aizdambēšanas tehniskos 
projektus, veikt 
nepieciešamos saskaņošanas 
darbus ar zemes īpašniekiem 
un valsts institūcijām un 
veikt meliorācijas grāvju 
aizdambēšanu izvēlētajās 
prioritārajās vietās 

Projekts 
konkursa 
kārtībā 

II Saskaņā ar 
cenu aptauju 
vai publisko 
iepirkumu 

2020 -2031 

2.2.3. Veikt regulāru aizdambēto 
meliorācijas sistēmu slūžu 
tehniskā stāvokļa kontroli un 
uzstādinājuma līmeņu 
regulēšanu atkarībā no 
hidrometeoroloģiskajiem 
apstākļiem 

Projekts 
konkursa 
kārtībā 

II Saskaņā ar 
cenu aptauju 
vai publisko 
iepirkumu 

2020 -2031 

2.2.4. Novērtēt meliorācijas grāvju 
aizdambēšanas pasākumu 
efektivitāti un ietekmi uz 
palieņu augšņu mitruma 
režīmu vasaras mazūdens 
periodā 

Projekts 
konkursa 
kārtībā 

II Saskaņā ar 
cenu aptauju 
vai publisko 
iepirkumu 

2020 -2031 

2.3.  Novērst Skuķu un Dvietes ezeru izžūšanu vasaras un ziemas mazūdens periodos 

2.3.1. Veikt kompleksu 
hidroekoloģisku pētījumu 
par Dvietes un Skuķu ezera 
trofijas pakāpi, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens sastāvu 
un kvalitāti vasaras un 
ziemas mazūdens periodos 
un modelēt sagaidāmās 
izmaiņas pēc ūdens līmeņa 
atjaunošanas 

Projekts 
konkursa 
kārtībā 

III Saskaņā ar 
cenu aptauju 
vai publisko 
iepirkumu 

2020 -2031 

2.3.2. Veikt abu ezeru ūdens 
līmeņa atjaunošanas seku 
hidroloģisko modelēšanu 
atbilstoši izvēlētajām 
līmeņatzīmēm un prognozēt 
iespējamo ietekmi uz palieņu 
pļavu biotopiem, augsnēm 
un hidrogrāfisko tīklu 

Projekts 
konkursa 
kārtībā 

III Saskaņā ar 
cenu aptauju 
vai publisko 
iepirkumu 

2020 -2031 
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 Apsaimniekošanas 
pasākums 

Pasākuma 
izpildītājs 

Prioritāte Iespējamais 
finanšu avots 

Izpildes 
termiņš 

2.3.3. Ņemot vērā kompleksās 
izpētes un modelēšanas 
rezultātus un citu valstu 
pieredzi seklo ezeru 
atjaunošanā, izvēlēties 
visatbilstošākās metodes un 
vietas Dvietes upes 
iztaisnotās gultnes (Dvietes 
kanāla) aizdambēšanai un 
Dvietes un Skuķu ezera 
mazūdens perioda līmeņu 
stabilizēšanai 

Projekts 
konkursa 
kārtībā 

III Saskaņā ar 
cenu aptauju 
vai publisko 
iepirkumu 

2020 -2031 

2.3.4. Izstrādāt tehnisko projektu 
Dvietes un Skuķu ezera 
mazūdens perioda līmeņu 
stabilizēšanai, saskaņot to ar 
zemes īpašniekiem un valsts 
institūcijām, noformēt 
nepieciešamās būvatļaujas 
un veikt Dvietes kanāla 
aizdambēšanu izvēlētajās 
vietās 

Projekts 
konkursa 
kārtībā 

III Saskaņā ar 
cenu aptauju 
vai publisko 
iepirkumu 

2020 -2031 

2.3.5. Uzsākt Dvietes un Skuķu 
ezera ekoloģiskā stāvokļa un 
ūdens kvalitātes 
monitoringu pēc ūdens 
līmeņu stabilizēšanas 
pasākumu realizācijas, 
novērtēt to efektivitāti un 
ietekmi uz Dvietes palienes 
biotopiem, veģetāciju, 
augsnēm un hidrogrāfisko 
tīklu 

Projekts 
konkursa 
kārtībā 

III Saskaņā ar 
cenu aptauju 
vai publisko 
iepirkumu 

2020 -2031 

3.  Darbības virziens - Dabas un ainavisko vērtību saglabāšana  

3.1.  Zālāju biotopu platību palielināšana un esošo biotopu uzturēšana un kvalitātes 
uzlabošana  

3.1.1. Atjaunojoša pļaušana un 
ganīšana 

Zemes 
īpašnieki, 
nomnieki, 
pašvaldības 

I Zemes 
īpašnieki, 
pašvaldības, 
LAD 

2020 – 2031 

3.1.2. Kūlas un sūnu novākšana un 
zālāja virsas – ciņu, skudru 
pūžņu, kurmju rakumu un 
mežacūku rakumu – 
nolīdzināšana 

Zemes 
īpašnieki, 
nomnieki, 
pašvaldības 

I Zemes 
īpašnieki, 
pašvaldības, 
LAD 

2020 – 2031 

3.1.3. Koku un krūmu apauguma 
novākšana 

Zemes 
īpašnieki, 
nomnieki, 
pašvaldības 

I Zemes 
īpašnieki, 
pašvaldības, 
LAD 

2020 – 2031 
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 Apsaimniekošanas 
pasākums 

Pasākuma 
izpildītājs 

Prioritāte Iespējamais 
finanšu avots 

Izpildes 
termiņš 

3.1.4. Mitruma režīma atjaunošana Zemes 
īpašnieki, 
nomnieki, 
pašvaldības 

I Zemes 
īpašnieki, 
pašvaldības, 
LAD 

2020 – 2031 

3.1.5. Augsnes auglības 
samazināšana 

Zemes 
īpašnieki, 
nomnieki, 
pašvaldības 

I Zemes 
īpašnieki, 
pašvaldības, 
LAD 

2020 – 2031 

3.1.6. Augu sastāva mērķtiecīga 
veidošana 

Zemes 
īpašnieki, 
nomnieki, 
pašvaldības 

I Zemes 
īpašnieki, 
pašvaldības, 
LAD 

2020 – 2031 

3.1.7. Ekspansīvu sugu 
ierobežošana 

Zemes 
īpašnieki, 
nomnieki, 
pašvaldības 

I Zemes 
īpašnieki, 
pašvaldības, 
LAD 

2020 – 2031 

3.1.8. Invazīvu sugu ierobežošana Zemes 
īpašnieki, 
nomnieki, 
pašvaldības 

I Zemes 
īpašnieki, 
pašvaldības, 
LAD 

2020 – 2031 

3.1.9. Potenciālo aizsargājamo 
zālāju atjaunošana 

Zemes 
īpašnieki, 
nomnieki, 
pašvaldības 

II Zemes 
īpašnieki, 
pašvaldības, 
LAD 

2020 – 2031 

3.1.10. Veicināt zemes īpašnieku un 
apsaimniekotāju 
iesaistīšanos dabai draudzīgā 
dabas parka 
apsaimniekošanā 

Zemes 
īpašnieki, 
nomnieki, 
pašvaldības, 
LAD 
 

I LAD, projekta 
ietvaros 

2020 – 2031 

3.2. Saglabāt un aizsargāt nozīmīgākos mežaudžu fragmentus 

3.2.1.  Neiejaukšanās meža biotopu 
attīstībā 

Zemes 
īpašnieki, 
apsaimniekotāji 

I Zemes 
īpašnieki, 
pašvaldības 

2020 - 2031 

3.3.  Veicināt smilšu krupja Epidaeea calamita populācijas saglabāšanu un palielināšanu dabas 

parkā 

3.3.1. Smilšu krupja Epidalea 
calamita populācijas 
uzlabošana 

Smilšu krupja 
kurkuļu 
audzēšana 
veicama 
zoodārzos, 
nevalstisko 
organizāciju vai 
zinātnisko 
iestāžu 
laboratorijās 

I Valsts 
finansējums 

2020 - 2025 

3.3.2. Abinieku ceļu pāreju 
izveidošana 

Pašvaldība, 
dabas 
aizsardzības 

II Valsts vai 
pašvaldības 
finansējums 

2020 – 2025 
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 Apsaimniekošanas 
pasākums 

Pasākuma 
izpildītājs 

Prioritāte Iespējamais 
finanšu avots 

Izpildes 
termiņš 

institūcija vai 
nevalstiskā 
organizācija 
sadarbībā ar 
būvniecības 
firmu 

3.3.3. Brīdinājuma zīmju / ceļa 
zīmju izvietošana abinieku 
migrācijām 

Pašvaldība, 
dabas 
aizsardzības 
institūcija vai 
nevalstiskā 
organizācija 
sadarbībā ar 
būvniecības 
firmu 

II Valsts vai 
pašvaldības 
finansējums 

2020 – 2025 

4. Sabiedrības izglītošana 

4.1.  Atbilstošas infrastruktūras izveide sabiedrības izglītošanas un informēšanas 

nodrošināšanai 

4.1.1. Informācijas stendu un 
norāžu izveidošana un 
izvietošana, nodrošinot 
informācijas izvietošanu par 
dabas parka dabas vērtībām 
un dabas parka teritorijā 
aizliegtām darbībām un 
esošo informācijas stendu 
uzturēšana 

DAP, biedrība, 
pašvaldības 

II Projektu 
ietvaros, 
pašvaldības, 
valsts 
finansējums 

2020 - 2031 

4.1.2. “Zaļās klases” izveide 
Vērtažas meža teritorijā 

Biedrība, 
pašvaldība 

III Projektu 
ietvaros 

2020 - 2031 

5. Zinātniskā izpēte un monitorings 

5.1.  Veicināt zinātnisko pētījumu un monitoringu veikšanu 

5.1.1. Biotopu apsaimniekošanas 
pasākumu efektivitātes 
monitorings  

DAP, zinātniskās 
institūcijas 

III DAP Sākot ar 
2024.gadu 

5.1.2. Reto un īpaši aizsargājamo 
sugu monitorings 

DAP, zinātniskās 
institūcijas 

III DAP Sākot ar 
2024.gadu 

5.1.3. Īstenoto projektu 
izvērtējums 

DAP III DAP Sākot ar 
2024.gadu 

6. Rekreācija un tūrisms 

6.1.  Attīstīt un uzturēt vidi nenoplicinošu un labi organizētu tūrisma infrastruktūru 

6.1.1. Ierīkot, uzraudzīt un 
apkalpot publisko 
infrastruktūru 

Biedrība, DAP, 
pašvaldības, 
uzņēmēji 

II Valsts, 
pašvaldības 
finansējums, 
projekta 
ietvaros 

2020 -2031 

6.2.  Veicināt teritorijas atpazīstamību Latvijā un ārzemēs 
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 Apsaimniekošanas 
pasākums 

Pasākuma 
izpildītājs 

Prioritāte Iespējamais 
finanšu avots 

Izpildes 
termiņš 

6.1.2. Popularizēt Dvietes palieni 
kā ievērojamu ekotūrisma 
un atpūtas vietu 

Tūrisma 
aģentūras, 
biedrība, 
pašvaldības, 
uzņēmēji 

II Projekta 
ietvaros 

2020 - 2031 

Apsaimniekošanas pasākumu apraksts 

Pasākums 1.1.1. Izvietot dabas parka esošo robežu un perspektīvo paplašināmo robežu marķējošās zīmes 
un veikt to uzturēšanu 

Teritorijas apmeklētājiem, apsaimniekotājiem, kā arī uzraugošajām institūcijām nepieciešama dabas parka 
teritorijas apzīmēšana dabā – “ozollapas” robežzīmes izvietošana dabas aizsardzības plānā Pielikuma 
24.attēlā paredzētajās vietās. 

Aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai dabā lieto speciālu informatīvu zīmi - “ozollapas”, kuru paraugus, 
lietošanas un izveidošanas kārtību nosaka MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Plāksnītes ar zīmi saņemamas DAP bez maksas, 
jānodrošina tikai to izvietošana. Pēc dabas parka apsekošanas dabā tika secināts, ka atsevišķās teritorijas 
vietās, kur bija uzstādītas dabas parka teritorijas informatīvās robežzīmes, tās vairs neeksistēja, līdz ar to ir 
jāveic atkārtota esošās dabas parka teritorijas robežzīmju precizēšana un jaunu izvietošana. Kā arī, īstenojot 
pasākumu 1.1.2. ir jāveic paplašināmās dabas parka teritorijas robežas marķēšana ar robežzīmēm.  

Objekts 

Esošā 
(nepaplašinātā) 

dabas parka 
teritorija 

Dvietes upes paliene 
ārpus dabas parka 

teritorijas pie ZR robežas, 
D no Dronku Salas, 
Rubenes pagasta 

iekļaujama teritorija 

Viesītes 
upes 

palienes 
iekļaujamā 

teritorija 

Ilūkstes upes 
palienes 

iekļaujamā 
teritorija 

Dabas parka teritorijas 
robežzīme (gab.) 

12 2 2 13 

 
Pasākums 1.1.2. Veikt nepieciešamos dabas parka robežas grozījumus 
Plānotais pasākums ir paplašināt dabas parka teritoriju sekojošās platībās un vietās (Pielikuma 25., 26.attēls 
un 5.1., 5.5., 5.8. attēli), ņemot vērā dabas skaitīšanas projekta ietvaros u.c. apsekojumos konstatēto biotopu 
un sugu fragmentus ārpus dabas parka esošās teritorijas robežas: 

1. 324,65 ha platībā, tajā iekļaujot Ilūkstes upes Ilūkstes novada Pilskalnes pagastā un Ilūkstes pilsētas 
teritorijā palienes zālājus un piegulošajā teritorijā esošos sausos zālājus (bioloģiski vērtīgo zālāju 
(turpmāk – BVZ) platība 129,14 ha);  

2. Viesītes upes palieni un tai piegulošo teritoriju 441,58 ha platībā Ilūkstes novada Bebrenes pagastā 
(BVZ platība 128,94 ha); 

3. Dvietes palienes daļu 29,58 ha platībā, virzienā uz dienvidiem no Dronku salas, Jēkabpils novada 
Rubenes pagastā (BVZ platība - 22,33 ha). 
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5.1.attēls. Ilūkstes upes palienes iekļaujamā teritorija un tajā 

konstatētie biotopi un sugas 
5.2.attēls. Ilūkstes upes applūstošās teritorijas (ar 10% 

applūduma varbūtību) pie Ilūkstes pilsētas 

Ilūkstes upes paliene tikai daļēji iekļauta dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā, taču Daugavas ūdeņu palu 
iedarbība vērojama līdz pat Ilūkstes pilsētai (Pastors 1995). Ilūkstes upes labajā krastā, apmēram 600 m ZA 
virzienā no Ilūkstes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, palienei blakus atrodas reljefa pacēlumi, kur 
izveidojušies piemēroti specifiski nabadzīgas augsnes apstākļi retu īpaši aizsargājamu biotopu attīstībai. 
Konstatēti biotopu 6120* Smiltāju zālāji, 6230* Vilkakūlas zālāji un 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas 
pļavas kompleksi, kuros lielākais īpatsvars ir tieši pirmajiem diviem biotopiem. Latvijā kopumā tik plašās 
teritorijās nabadzīgās augsnēs veidojušies dabiskie zālāji saglabājušies ļoti reti. Dvietes palienes apkārtnē šī 
ir līdz šim vienīgā zināmā atradne šiem biotopiem tik lielā platībā. Viesītes upes palienē izveidojusies līdzīga 
situācija, kā Ilūkstes upes – teritorijā iekļauta tikai pati lejtece, taču Daugavas ūdeņu palu darbība, caur 
Dvietes upi skar arī Viesītes upei piegulošo teritoriju. Šajā teritorijā konstatēti trīs dažādi bioloģiski vērtīgo 
zālāju biotopi. Savukārt Dvietes upes piegulošā teritorija virzienā uz dienvidiem no Dronku salas nav regulāri 
applūstoša, taču arī tajā ir pārstāvēti trīs dažādi bioloģiski vērtīgu zālāju poligoni, kas ir ekoloģiski saistīti ar 
tieši blakus esošajiem zālājiem, kas ir iekļauti aizsargājamajā teritorijā. 

Ilūkstes upes palienes dabas parka teritorijas paplašināmajā teritorijā izvērtētas vaskulāro augu sugas un 
zālāju biotopu esamība un projektā “Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas 
programma” (NAT-Programme) noteiktais nepieciešamais apsaimniekošanas un aizsardzības vispārīgais 
pasākums - veikt dabas parka robežu grozījumus, ietverot Ilūkstes upes palieni starp Doļnajas – Kazimirišķu 
ceļu un Ilūkstes pilsētu.  

Ilūkstes upes palienes un tai piegulošajā teritorijā konstatēts, ka 129,14 ha atbilst Eiropas Savienības nozīmes 
īpaši aizsargājamo biotopu minimālajām prasībām. Teritorijā konstatēti galvenokārt biotops 6450 Palieņu 
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zālāji, taču reljefa paaugstinājumos veidojas arī sausajiem zālājiem raksturīgas sabiedrības, kas atbilst 
biotopiem 6120* Smiltāju zālāji, 6230* Vilkakūlas zālāji un 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas. 

Palieņu zālāji konstatēti Ilūkstes upes palienē. Zālāji kopumā ir ļoti līdzīgi kā dabas parkā iekļautie palieņu 
zālāji – konstatēts gan biotopa pirmais, augsto grīšļu, variants, gan arī otrais, pļavas lapsastes, variants. 
Konkrētajos palieņu zālājos atbilstoši variantiem dominē parastais miežubrālis Phalaroides arundinaceae, 
slaidais grīslis Carex acuta, ciņu grīslis Carex caespitosa, un parastā lapsaste Alopecurus pratensis, parastā 
vīgrieze Filipendula ulmaria, parastā ciņusmilga Deschampsia caespitosa. Ilūkstes upes palieņu zālājos, tāpat 
kā dabas parka teritorijā, konstatēta īpaši aizsargājamā suga –  mānīgā knīdija Cnidium dubium.  

Īpašu vērību piesaista reljefa pacēlumi. Šajos pacēlumos Dabas skaitīšanas ietvaros 2017.gadā konstatēts 
mozaīkas tipa zālāji, ko veido biotopi 6120* Smiltāju zālāji, 6230* Vilkakūlas zālāji un 6270* Sugām bagātas 
ganības un ganītas pļavas, kuros lielākais īpatsvars ir tieši pirmajiem diviem biotopiem. Reljefa pacēlumu 
virsotnēs veidojas biotopa 6120* Smiltāju zālāji pirmajam, tipiskajam, variantam raksturīgais augājs, kurā 
dominē raupjā auzene Festuca trachyphylla, matainā pamauraga Pilosella officinarum un tīruma radzene 
Cerastium arvense, utt., ko papildina sausiem augšanas apstākļiem raksturīgais sūnu un ķērpju segums. Šajā 
biotopā konstatētas divas retas vaskulāro augu sugas – ausainā plaukšķene Silene otites un sīkziedu žibulītis 
Euphrasia micrantha. Pārējo reljefa pacēluma daļu veidojošie biotopi izceļas ar augstu bioloģiski vērtīgo zālāju 
indikatorsugu skaitu – deviņas līdz 15 sugas, no kurām lielākā daļa sastopams vidēji bieži vai bieži visā zālāja 
platībā. Tajos dominējošās sugas ir stāvā vilkakūla Nardus stricta, parastā ciņusmilga Deschampsia caespitosa 
un parastā smaržzāle Anthoxanthum odoratum. Zālāji ir daļēji ekoloģiski izolēti, kā rezultātā tajos nav 
konstatēta invazīvu vai ekspansīvu sugu nevēlama klātbūtne, kas tikai paaugstina šo zālāju kvalitāti un 
unikalitāti. Visi zālāji atbilst arī potenciāliem putnu bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, tāpēc būtu ieteicams 
teritoriju apsekot arī ornitologam. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.attēls. 6120* Smiltāju zālāji un 6230* Vilkakūlas zālāji biotopu mozaīkas fragments Ilūkstes upes labajā krastā 
(Foto: I.Svilāne) 
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5.4.attēls. Biotopa 6230* Vilkakūlas zālājs fragments (Foto: I.Svilāne) 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros izvērtēts NAT-Programme noteiktais nepieciešamais 
apsaimniekošanas un aizsardzības vispārīgais pasākums - Veikt dabas parka robežu grozījumus, ietverot 
Ilūkstes upes palieni starp Doļnajas – Kazimirišķu ceļu un Ilūkstes pilsētu. 

Šis Latvijas Natura 2000 teritoriju nacionālajā aizsardzības un apsaimniekošanas programmā 2018.–2030. 
gadam (DAP 2017) iekļautais priekšlikums ir viennozīmīgi atbalstāms arī no hidroloģiskiem apstākļiem, jo no 
hidroloģisko apstākļu un režīma viedokļa raugoties Ilūkstes upes paliene starp Doļnajas - Kazimirišķu ceļu un 
Ilūkstes pilsētu ir daļa no Daugavas vidusteces palienes sistēmas un applūst tikpat regulāri kā Dvietes paliene 
Dvietes ciema rajonā (Pastors 1995). Par to skaidri liecina savulaik Daugavpils Universitātes Ģeogrāfijas 
katedrā veiktā applūstošo teritoriju robežu modelēšana ĢIS vidē visam Daugavas vidusteces palienes Kraujas-
Jersikas posmam (Škute et al. 2008). Modelēšanas rezultātus apstiprina gan lauka pētījumi, gan satelītattēlu 
analīze.  

Viesītes upes krastos un piegulošajā teritorijā dabas skaitīšanas laikā 2017.gada sezonā konstatēti trīs ES 
nozīmes īpaši aizsargājamie biotopi 128,94 ha platībā. Konstatēti biotopi 6270* Sugām bagātas ganības un 
ganītas pļavas, 6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs un 6510 Mēreni mitras pļavas.  
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5.5.attēls. Viesītes upes palienes iekļaujamā teritorija un tajā 

konstatētie biotopi un sugas 
5.6.attēls. Viesītes upes applūstošās teritorijas (ar 10% 

applūduma varbūtību)  
 

Biotops 6270* Sugām bagātas pļavas un ganītas pļavas izceļas ar lielu sugu daudzveidību. Tuvāk grāvjiem 
pļavās novērojamas arī pazīmes no biotopa 6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs, kas tikai palielina 
kopējo sugu daudzveidību. Abos biotopa poligonos dominē biotopam raksturīgās sugas – parastā ciņusmilga 
Deschampsia caespitosa, pļavas dzelzene Centraurea jacea, pļavas bitene Geum rivale u.c. sugas. Biotopā 
vietām konstatējamas lielas populācijas ar īpaši aizsargājamu sugu – Sibīrijas skalbi Iris sibirica, kā arī visā 
poligonu teritorijā sastopamas vēl divas īpaši aizsargājamas vaskulāro augu sugas – jumstiņu gladiola 
Gladiolus imbricatus un mānīgā knīdija Cnidium dubium. Gan sastopamie biotopi, gan īpaši aizsargājamās 
sugas norāda, ka Viesītes upei piegulošie zālāji ir ekoloģiski cieši saistīti ar Dvietes upei piegulošajiem zālājiem. 
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5.7.attēls. Biotopa 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas reljefa pazeminājums, kurā parādās biotopam 
6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošā augsnē (Foto: I.Svilāne) 

Biotops 6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs zālāja poligons nav liels, tas tomēr pieder blakus 
esošajam zālāju kompleksam un tikai paaugstina kompleksa bioloģisko vērtību. Šajā zālājā bieži sastopamas 
biotopam raksturīgās sugas – ķimeņlapu selīne Selinum carvifolia, vītolu staģe Inula salicina, kā arī lielā daļā 
poligona konstatētas deviņas dabisko zālāju indikatorsugas. Poligonā lielā skaitā sastopamas īpaši 
aizsargājamās augu sugas – jumstiņu gladiola G. imbricatus, mānīgā knīdija Cnidium dubium un Sibīrijas skalbe 
Iris sibirica. 

Biotops 6510 Mēreni mitras pļavas dominējošas ir tam raksturīgās sugas. Visā zālājā bieži sastopamas dabisko 
zālāju indikatorsugas, piem., ziemeļu madara Galium boreale, purva gandrene Geranium palustre un zeltainā 
gundega Ranunculus auricomus. Nozīmīgs ir fakts, ka arī šajā biotopā bieži sastopama īpaši aizsargājamā 
vaskulāro augu suga – jumstiņu gladiola G. imbricatus. 
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Dvietes upes paliene ārpus dabas parka “Dabas paliene” teritorijas pie ZR robežas, D no Dronku salas, 
Jēkabpils novada Rubenes pagasts. 

 

5.8.attēls. Dvietes upes paliene ārpus dabas parka teritorijas pie ZR robežas, D no Dronku Salas, Rubenes pagasta 
iekļaujama teritorija 

 

Šajā teritorijā, tāpat kā pārējās divās teritorijās, arī konstatēti ES nozīmes aizsargājamie biotopi – 6270* 
Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, 6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs, 6450 Palieņu zālāji 
un 6510 Mēreni mitri zālāji. Kopā šie biotopu poligoni aizņem 22,33 ha. Visi zālāju biotopi attiecīgi ir ļoti līdzīgi 
tiem, kas konstatēti jau esošajā dabas parka teritorijā – tajos dominē katram biotopam raksturīgās sugas un 
ir konstatētas piecas līdz desmit dabisko zālāju indikatorsugas, no kurām biežāk sastopamās ir ziemeļu 
madara G. boreale, purva gandrene G. palustre, sāres grīslis Carex panicea. Sastopamas arī īpaši 
aizsargājamās vaskulāro augu sugas – jumstiņu gladiola G. imbricatus, Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhyza 
baltica. 

Pasākums 1.1.3. Veikt nepieciešamos dabas parka funkcionālā zonējuma grozījumus 

Saskaņā ar likumu “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” aizsargājamo teritoriju funkcionālās zonas 
nosaka, ņemot vērā īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanas 
vajadzības, kā arī līdzšinējo saimniecisko darbību un tās ietekmi.  

Pasākums ir papildināt dabas parka “Dvietes paliene” noteikto funkcionālo zonējumu ar neitrālo zonu un 
grozīt esošās dabas parka funkcionālās zonas (Pielikuma 24.attēls). Dabas parka “Dvietes paliene” teritorijas 
robežās Dvietes ciema daļai noteikt neitrālo zonu, jo apsekojot ciema teritoriju īpašas dabas vērtības Dvietes 
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ciemā nav reģistrētas, bet kā integrālu vienību ciema daļu var atstāt dabas parka teritorijā, kā arī, lai 
nodrošinātu Ilūkstes novada teritorijas plānojuma ieviešanu Dvietes ciemā, piemērojot tai parka funkcionālo 
zonu - neitrālā zonu. Dvietes ciema teritorijā Dvietes parkā atrodas Dvietes dīķis, kas 20.gs. sākuma kartēs 
figurē kā ezers – kas arī pēc būtības (situācijas lauka apstākļos) ir akceptējams; tomēr, jāatgādina, ka dīķus 
raka arī senāk – pirms 20. gs. sākuma un viss varbūt, ka Dvietes dīķis ir rakts senāk, tā teikt “muižu laikos”, 
šādas situācijas ir samērā bieži, pie pilskalniem, senās muižu vietās, kur bez speciālas izpētes nav skaidri 
saprotams, vai vērtējamā ūdenstilpe ir sens dīķis, vai sens ezers, kas pārveidots par dīķi, vai ezeru. Dvietes 
parkā esošo valsts aizsargājamo dabas pieminekļu – dižkoku aizsardzību regulē dabas parka individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 

Lai īstenotu apsaimniekošanas pasākumu 3.2.1. neiejaukšanās meža biotopu dabiskās attīstības procesos 
dabas parka teritorijā konstatētajiem meža biotopiem tiek noteikta funkcionālā zona – dabas liegums. 

Īstenojot apsaimniekošanas pasākumu 1.1.3. tiek grozītas dabas parka funkcionālo zonu platības – dabas 
parka zona – 2597,17 ha, dabas lieguma zona – 2355,74 un neitrālā zona – 36,32 ha. 

Pasākums 1.2.1. Biedrības “Dvietes senlejas pagastu apvienība” finansiālās un cilvēkresursu kapacitātes 
paaugstināšana 

Saskaņā ar likumu “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas 
organizēšanai un nepieciešamo saimniecisko pasākumu veikšanai var izveidot biedrības vai nodibinājumus. 
Dabas parka teritorijā aktīvi darbojas un daudzi no esošajiem un plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem 
ir deleģēti biedrībai “Dvietes senlejas pagastu apvienība”, bet izvērtējot esošo situāciju biedrībai trūkst 
pietiekama finansiāla atbalsta no valsts budžeta, kā arī trūkst cilvēkresursu. 

Biedrības “Dvietes senlejas pagastu apvienība” finansiālās un cilvēkresursu iespējas dabas parka 
infrastruktūras uzturēšanai, dabas izglītības pasākumu īstenošanai un dzīvnieku uzturēšanai veidojas no: 

- LEADER projektu īstenošanas (līdzfinansējums 10% no Ilūkstes novada pašvaldības); 
- ieejas biļetes Putnu salas ekspozīcijās; 
- Lauku atbalsta dienesta maksājumi; 
- lopu pārdošanas; 
- biedrības biedru naudas; 
- Bebrenes pagasta pārvaldes atbalsta ar traktortehniku un darbaspēka nodrošināšanu dabas parka 

apkārtnes uzkopšanas darbos; 
- brīvprātīgais darbs. 

Pasākums 2.1.1. Pārskatīt un nepieciešamības gadījumā aktualizēt LIFE+ projektā “Dviete” ietvaros 
izstrādāto, bet nerealizēto tehniskā projekta daļu, kas attiecas uz līdz šim neatjaunoto Dvietes upes gultni 
augšpus Skuķu ezera 

Atbilstoši Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanas tehniskajam projektam, kas tika izstrādāts 2014. gadā 
LIFE+ projekta “Dviete” ietvaros, sākotnēji tika plānota bet palika nerealizēta Dvietes upes vecgultnes 
atjaunošana 600 m garā posmā pretim Bebrenes pagasta Putnu salai (tieši augšpus Viesītes ietekas), jo nebija 
panākta viena zemes īpašnieka piekrišana. Rezultātā tehniskā projekta finālversiju nācās grozīt, šī posma 
atjaunošanu paredzot kā iespēju nākotnē (Račinskis, Priedniece 2015; Zēns 2014, nepubl.). Šo posmu būtu 
iespējams atjaunot samērā vienkārši, veicot dabā labi saskatāmās vecgultnes iztīrīšanu, viena meliorācijas 
novagrāvja aizdambēšanu un drošas pārbrauktuves izveidošanu pār atjaunoto upes gultnes posmu tā 
augšgalā palieņu zālāju apsaimniekošanas nodrošināšanai upes kreisajā krastā. 

Ņemot vērā to, ka šī vecgultnes atjaunošanas projekts jau ir ticis savulaik pilnībā izstrādāts un ir iekļauts 
tehniskā projekta pielikumā kā alternatīva (Račinskis, Priedniece 2015), tā pārskatīšana un aktualizēšana būtu 
loģisks un nepieciešams pasākums jaunajā plānošanas periodā. Tomēr ņemot vērā šī pasākuma specifiku, to 
būtu jāuztic veikt attiecīgās jomas (hidromeliorācijas, upju atjaunošanas) speciālistiem, kas būtu jāpiesaista 
konkursa kārtā. Pārskatot un aktualizējot šī upes posma atjaunošanas tehniskos risinājumus, būtu jāņem vērā 
LIFE+ projekta “Dviete” realizācijas gaitā gūto vērtīgo pieredzi (Račinskis, Priedniece 2015), kā arī Latvijas un 
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ārvalstu speciālistu jaunākās rekomendācijas iztaisnoto upju gultņu atlīkumošanā (Priede et al. 2015; Reeze 
et al. 2015; Urtāns, Urtāne 2017). 

Pasākums 2.1.2. Saskaņot līdz šim neatjaunotās Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanas tehnisko 
projektu ar zemes īpašniekiem un atbildīgajām valsts institūcijām, noformēt nepieciešamās būvatļaujas un 
veikt Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanu atbilstoši tehniskajam projektam 

Lai atjaunotu minēto Dvietes vecgultnes posmu, vispirms ir nepieciešams no jauna saskaņot iepriekš 
izstrādāto un aktualizēto tehniskā projekta gala variantu ar vairākiem privātiem zemes īpašniekiem un 
Ilūkstes novada Bebrenes pagasta pārvaldi, Ilūkstes novada būvvaldi u.c. atbildīgajām valsts institūcijām visu 
nepieciešamo atļauju saņemšanai. Taču ņemot vērā LIFE+ “Dviete” ietvaros un citur gūto pieredzi, tehniskā 
projekta saskaņošanai būtu jāatvēl daudz vairāk laika nekā tas bijis iepriekš (t.i. viens gads), it īpaši attiecībā 
uz zemes īpašnieku rakstisku piekrišanu. Pēc visu nepieciešamo saskaņojumu veikšanas un atļauju 
saņemšanas minētais upes posms būtu jāatjauno virzienā pret straumi, vispirms attīrot veco gultni un 
izveidojot pārbrauktuvi tā augšgalā, un tad aizdambējot meliorācijas novadgrāvi, kurš pašlaik novada Dvietes 
upes ūdeņus apkārt neatjaunotajam upes posmam (Račinskis, Priedniece 2015). Darbi būtu jāveic ziemas 
mazūdens periodā, piesaistot izpildītāju konkursa kārtībā. 

Pasākums 2.1.3. Atsākt regulāru pazemes ūdens līmeņu hidroloģisko monitoringu atjaunojamās Dvietes 
upes gultnes rajonā un novērtēt Dvietes upes gultnes atjaunošanas pasākumu efektivitāti attiecībā uz 
gruntsūdens līmeņu stabilizāciju Dvietes palienē 

Pazemes ūdeņu hidroloģiskais monitorings Dvietes palienē pie Bebrenes pagasta Putnu salas tika uzsākts 
2008. gadā un regulāri turpināts līdz 2015. gadam (Gruberts 2015), analizējot, kā pēc LIFE+ projekta “Dviete” 
realizācijas mainījies gruntsūdens līmeņu augstums un svārstību raksturs vasaras mazūdens periodā. Saskaņā 
ar mutisku vienošanos pēc LIFE+ projekta “Dviete” beigām gruntsūdeņu monitorings tika turpināts brīvprātīgi 
(Priedniece 2016), veicot manuālus ūdens līmeņa mērījumus 15 jaunajos monitoringa urbumos un pie tiltiem 
pār Dvietes upi vasaras mazūdens periodā (no maija līdz oktobrim) vidēji reizi 2 nedēļās. Tā tas turpinājās līdz 
2017. gada rudenim. Tomēr arī šis novērojumu periods ir izrādījies par īsu, lai pārliecinoši pierādītu upes 
vecgultnes atjaunošanas pozitīvo ietekmi uz gruntsūdens līmeņu stabilizāciju vasaras mazūdens periodā 
(Minčenko 2018, nepubl.). Iespējams, ka arī tā biežums nav bijis pietiekams, lai sekotu līdzi gruntsūdeņu 
līmeņa īstermiņa svārstībām, kas rodas, strauji mainoties laikapstākļiem Dvietes palienes rajonā. Tādēļ 
gruntsūdeņu monitorings Dvietes palienē būtu jāatjauno un jāturpina, izmantojot jau esošos monitoringa 
urbumus un alternatīvas ūdens līmeņa mērīšanas metodes. Upei piegulošo palieņu hidroloģiskā režīma 
monitorings Dvietes palienē tiek rekomendēts arī Latvijas Natura 2000 teritoriju nacionālajā aizsardzības un 
apsaimniekošanas programmā 2018.–2030. gadam (DAP 2017). 

Faktiski darbs pie gruntsūdeņu monitoringa sistēmas atjaunošanas Dvietes palienē jau ir sācies. 
Eksperimentālā kārtā 2019.gada jūlijā trīs no 15 agrākajiem gruntsūdeņu monitoringa urbumiem (Nr.5, 10 un 
15) Dvietes palienē tika aprīkoti ar automātiskiem pazemes ūdens līmeņu mērītājiem “TM-Diver”, kas 
darbojas autonomi un veic ūdens staba spiediena un temperatūras reģistrēšanu reizi stundā (Gruberts, pers. 
komentārs). Tie tika iegādāti 2019.gadā Daugavpils Universitātes Ģeogrāfijas un ķīmijas katedras zinātniskā 
aprīkojuma modernizācijas iepirkumu konkursa ietvaros, paredzēti zinātniskiem un mācību mērķiem un 
darbojas saskaņoti ar blakus esošo Daugavpils Universitātes automātisko meteoroloģisko staciju “Putnusala” 
(Gruberts 2015). Lai nodrošinātu šo ierīču nepārtrauktu un netraucētu darbību, apkārt izvēlētajiem 
urbumiem ir nepieciešams izveidot aizsargkonstrukcijas un nodrošināt to regulāru apsekošanu un tehniskā 
stāvokļa kontroli. Atjaunotās gruntsūdeņu monitoringa sistēmas kontrole Dvietes palienē pašlaik notiek un 
arī turpmāk ir iespējama brīvprātīgā kārtā, piesaistot DU Ģeogrāfijas un ķīmijas katedras personālu un vides 
zinātnes/pārvaldības specialitātes studentus, savukārt tās rezultātu apkopošana un analīze attiecībā uz 
Dvietes upes atjaunošanas pasākumu efektivitātes izvērtējumu būtu jāveic atsevišķa līgumdarba ietvaros. 
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Pasākums 2.1.4. Veikt kompleksu atjaunojamā upes gultnes posma hidrobioloģisko izpēti pirms un pēc 
atjaunošanas pasākumu realizācijas un novērtēt to ietekmi uz upes gultnes biotopiem, ekosistēmas 
struktūru un bioloģisko daudzveidību 

Līdz šim realizētajā Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanas procesā netika veikti speciāli hidrobiontu 
sastāva izmaiņu pētījumi ne atlīkumotajā, ne iztaisnotajā upes gultnes posmā augšpus Skuķu ezera. Līdz ar to 
šobrīd vairs nav iespējams pilnībā izvērtēt atlīkumotā upes posma rekolonizācijas un dabiskošanās sekmes 
(DAP 2017). Lai nepieļautu līdzīgu kļūdu nākotnē, pirms un pēc jaunu Dvietes upes gultnes atjaunošanas 
pasākumu realizācijas attiecīgajā upes posmā ir nepieciešams veikt upes gultnes biotopu, hidrobiontu sugu 
sastāva un daudzveidības lauka pētījumus, piesaistot izpildītāju konkursa kārtībā. 

Pasākums 2.2.1. Veikt hidroloģisko modelēšanu aizdambēšanai izvēlēto meliorācijas grāvju ietekmes 
teritorijās un sagatavot detalizētas rekomendācijas tehniskā projekta izstrādei 

Meliorācijas grāvju aizdambēšana noteiktās vietās dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā hidroloģiskā 
režīma atjaunošanas kontekstā bija paredzēta jau pirmajā tā Dabas aizsardzības plānā 2006.-2015. gadam 
(skatīt 5.9.atēlu) (Račinskis 2005), taču tā arī nav tikusi realizēta. Jaunajā plānošanas periodā to būtu 
nepieciešams īstenot, ņemot vērā nākotnē sagaidāmās Latvijas klimata un virszemes ūdeņu noteces režīma 
izmaiņas – būtisku nokrišņu daudzuma samazināšanos un ilgstoša sausuma periodu biežuma un ilguma 
pieaugumu vasaras otrajā pusē (Āboliņa 2009). Lai atjaunotu Dvietes palienes hidroloģisko režīmu, Latvijas 
Natura 2000 teritoriju nacionālajā aizsardzības un apsaimniekošanas programmā 2018.–2030.gadam tiek 
rekomendēts vispār likvidēt meliorācijas grāvjus Dvietes palienē (DAP 2017). 

Taču pirms šādu pasākumu veikšanas nepieciešams izvērtēt aizdambējamo/likvidējamo meliorācijas sistēmu 
tehnisko stāvokli un nosusinošo efektu, kā arī nosakot optimālo dambju izvietojumu, konstrukciju un ūdens 
uzstādinājuma līmeni, veicot katras meliorācijas sistēmas hidroloģisko modelēšanu pie dažādām 
hidrometeoroloģisko apstākļu kombinācijām. Jāņem vērā, ka virszemes un pazemes ūdeņu hidroloģiskais 
monitorings Dvietes palienē nav veikts pietiekami ilgstoši, lai tā rezultāti būtu pietiekami ticami un 
izmantojami optimālo vasaras mazūdens perioda līmeņu noskaidrošanai (Indriksons 2008, nepubl.). Līdz ar 
to arī iespējamie hidroloģiskās modelēšanas rezultāti būtu jāizvērtē uzmanīgi, un, sagatavojot 
rekomendācijas tehniskā projekta vajadzībām, būtu jāņem vērā arī citu, līdzīgu meliorācijas sistēmu 
aizdambēšanas projektu pieredze Latvijā un ārvalstīs. 

 

5.9.attēls. Grāvju aizdambēšanai prioritārās vietas Dvietes palienes dabas parkā 
(avots: Račinskis 2005) 



DABAS PARKA “DVIETES PALIENE” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNS 

115 

 

Pasākums 2.2.2. Izstrādāt Dvietes un Ilūkstes palieņu meliorācijas grāvu aizdambēšanas tehniskos 
projektus, veikt nepieciešamos saskaņošanas darbus ar zemes īpašniekiem un valsts institūcijām un veikt 
meliorācijas grāvju aizdambēšanu izvēlētajās prioritārajās vietās 

Vienlaicīgi ar ilgstošu sausuma periodu biežuma un ilguma pieaugumu jūlijā un augustā nākamajos 50-70 
gados vasaras mēnešos būtiski pieaugs arī ekstremālu lietusgāžu biežums un nokrišņu intensitāte, īpaši maijā 
un jūnijā (Āboliņa 2009), kas savukārt var novest pie lauksaimniecības zemju (īpaši palieņu pļavu zālāju) biežas 
applūšanas vasaras mazūdens periodā un ar to saistītajiem ekonomiskajiem un ekoloģiskajiem zaudējumiem. 
Šī iemesla dēļ meliorācijas grāvju aizdambējumi iepriekš noteiktajās prioritārajās vietās dabas parka teritorijā 
būtu veidojami kā regulējamas slūžu sistēmas (Račinskis 2005), kas dotu iespēju operatīvi mainīt 
uzstādinājuma līmeni meliorētajās platībās un vajadzības gadījumā gan aizkavēt virszemes noteci ilgstoša 
sausuma periodos, gan veicināt applūdušo platību atbrīvošanos no plūdu ūdeņiem, kas uzkrājušies vasarā 
intensīvu lietusgāžu rezultātā. Šie nosacījumi būtu jāņem vērā, izstrādājot katras aizdambējuma vietas 
tehnisko projektu, kurš savukārt ir rakstiski jāsaskaņo ar zemes īpašniekiem un atbildīgajām valsts institūcijām 
visu nepieciešamo atļauju saņemšanai. Pēc nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas izvēlētajās vietās 
izveidojami meliorācijas grāvju sistēmu pastāvīgi aizdambējumi, piesaistot darbu izpildītājus konkursa 
kārtībā. Savukārt pārējo Dvietes palienes meliorācijas sistēmu dabiskošanā un videi draudzīgā 
apsaimniekošanā visā dabas parka teritorijā būtu jāņem vērā jaunākās vides speciālistu rekomendācijas, tai 
skaitā grāvju līkumainības palielināšanu, gultnes biotopu dažādošanu, mākslīgu mitrzemju un sedimentācijas 
dīķu veidošanu u.t.t. (Āboliņa 2009; Urtāns, Urtāne 2017). 

Pasākums 2.2.3. Veikt regulāru aizdambēto meliorācijas sistēmu slūžu tehniskā stāvokļa kontroli un 
uzstādinājuma līmeņu regulēšanu atkarībā no hidrometeoroloģiskajiem apstākļiem 

Lai šādi izveidotās meliorācijas grāvju aizdambējumu sistēmas efektīvi un ilgstoši darbotos, nepieciešams 
veikt to regulāru uzraudzību un atbilstošu uzstādinājuma līmeņu regulēšanu atkarībā no hidroloģiskajiem 
apstākļiem. Tam savukārt nepieciešams izveidot operatīvu Dvietes palienes dabas parka meliorācijas grāvju 
uzraudzības un pārvaldes sistēmu, tajā iesaistot gan vides speciālistus, gan valsts un pašvaldību institūcijas, 
gan zemes īpašniekus un/vai apsaimniekotājus. Tomēr izveidot šādu uzraudzības un pārvaldes sistēmu var 
izrādīties ļoti sarežģīti un tās darbība var izrādīties neefektīva sadrumstaloto zemes īpašumu un pretrunīgo 
interešu konfliktu dēļ, tādēļ tās nepieciešamība, struktūra, funkcijas un darbības principi vēl diskutējami. 

Pasākums 2.2.4. Novērtēt meliorācijas grāvju aizdambēšanas pasākumu efektivitāti un ietekmi uz palieņu 
augšņu mitruma režīmu vasaras mazūdens periodā 

Lai pārliecinātos par meliorācijas grāvju aizdambēšanas pasākumu radīto pozitīvo efektu attiecībā uz Dvietes 
palienes augšņu mitruma režīmu vasaras mazūdens periodā, ir jāveic šīm sistēmām pakļauto teritoriju augšņu 
segas mitruma režīma kompleksa izpēte gan pirms, gan pēc dambju ierīkošanas. Šī jautājuma precīzai 
noskaidrošanai būtu nepieciešama detalizēta Dvietes palienes teritorijas augšņu segas kartēšana un fizikālo 
īpašību (mitruma, filtrācijas īpašību) noteikšana lauka apstākļos, ko savulaik rekomendējis veikt LLU asoc. 
prof. Dr.silv. Aigars Indriksons (Indriksons 2008, nepubl.). Šāda pētījuma veikšanai savukārt nepieciešams 
piesaistīt attiecīgās jomas speciālistus. 

Pasākums 2.3.1. Veikt kompleksu hidroekoloģisku pētījumu par Dvietes un Skuķu ezera trofijas pakāpi, 
bioloģisko daudzveidību, ūdens sastāvu un kvalitāti vasaras un ziemas mazūdens periodos un modelēt 
sagaidāmās izmaiņas pēc ūdens līmeņa atjaunošanas 

Pēdējie kompleksie hidroekoloģiskie pētījumi Skuķu un Dvietes ezeros veikti 2004. gada jūlijā (Gruberts et al. 
2007), un iegūtie dati jau ir stipri novecojuši, ņemot vērā gan kopš tā laika daba parkā realizētos 
apsaimniekošanas pasākumus, gan straujo klimata izmaiņu tendences. Tādējādi pirms turpmāko pasākumu 
realizācijas vispirms ir nepieciešams veikt jaunu kompleksu pētījumu (t.i. ekosistēmu stāvokļa novērtējumu) 
šajos ezeros gan vasaras, gan ziemas mazūdens periodā, aptverot visus tos ekosistēmas komponentus (kā 
biotiskos, tā abiotiskos), kuriem ir izšķiroša nozīme iepriekš minēto alternatīvo ekosistēmas stadiju 
pastāvēšanā. 
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Pie obligāti nosakāmajiem limnoloģiskajiem parametriem pieder: ūdens līmeņa augstums, ūdens 
caurredzamības pakāpe (t.i. Sekki diska dziļums), ūdens duļķainība, redokspotenciāls, izšķīdušā skābekļa 
daudzums, hlorofila α koncentrācija, kopējais fosfors un kopējais slāpeklis. Pie papildus (iespēju robežās) 
nosakāmajiem parametriem pieder: fitoplanktona sastāvs un kopējā biomasa, zooplanktona sastāvs un 
kopējā biomasa, zivju populācijas sastāvs un kopējie resursi, augstāko ūdensaugu veģetācijas sastāvs un 
izplatība (projektīvais segums), nogulumu virsējā slāņa fizikāli-ķīmiskie rādītāji, tai skaitā biogēnu (N, P) 
koncentrācijas. 

Vienlaicīgi nepieciešams modelēt pārmaiņas, kādas sagaidāmas šajās ekosistēmās pēc minimālā ūdens 
līmeņa atjaunošanas. Te neatsverama nozīme varētu būt Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un 
tehnoloģiju institūta Ekoloģijas departamenta personāla pieredzei šādu kompleksu pētījumu veikšanā un citu 
valstu speciālistu pieredze seklo ezeru ekosistēmu dinamikas modelēšanā. Izpildītājs piesaistāms konkursa 
kārtībā. 

Pasākums 2.3.2. Veikt abu ezeru ūdens līmeņa atjaunošanas seku hidroloģisko modelēšanu atbilstoši 
izvēlētajām līmeņatzīmēm un prognozēt iespējamo ietekmi uz palieņu pļavu biotopiem, augsnēm un 
hidrogrāfisko tīklu 

Kā liecina Dvietes palienes lielmeliorācijas projekta arhīva materiāli, 1936.-1937. gadā veiktās meliorācijas 
kampaņas laikā Dvietes ezera līmenis vasaras mazūdens periodā tika pazemināts par 1,30 m, savukārt Skuķu 
– par 1,15 m. Tas tika panākts, izrokot cauri abiem ezeriem mākslīgu kanālu ātrākai Dvietes upes ūdeņu 
novadīšanai uz Daugavu (Daugavpils rajona Dvietes... 1987). Atjaunojot abu ezeru ūdens līmeņus par minēto 
augstuma starpību, ir sagaidāms, ka vasaras uz ziemas mazūdens periodos abas pašlaik izžūstošās ezerdobes 
būs pastāvīgi pildītas ar ūdeni, ievērojami pieaugs atklātā ūdens platība, krasta līnijas kopgarums un vidējais 
dziļums. Rezultātā tiks novērsts šo ezerdobju izžūšanas risks vasaras un ziemas mazūdens periodos un 
uzlaboti ūdens vides apstākļi ezeros mītošajām zivju populācijām.  

Vienlaicīgi ar to pieaugs ezerdobēm piegulošo lauksaimniecības zemju (galvenokārt palieņu pļavu) augsnes 
mitrums un samazināsies virszemes un pazemes ūdeņu noteces ātrums no tām. Tādējādi ir sagaidāma ar 
abām ezerdobēm tieši saistīto meliorācijas sistēmu darbības efektivitātes samazināšanās un, iespējams, arī 
piekrastes pļavu daļēja applūšana (5.10.attēls). Lai noskaidrotu, cik reāli nozīmīga varētu būt abu ezeru 
līmeņa atjaunošanas ietekme uz apkārtējo pļavu biotopiem, augsnēm un meliorācijas sistēmām, un lai 
izskaidrotu sabiedrībai šo atjaunošanas pasākumu iespējamās sekas, pirms tam ir nepieciešams veikt abu 
ezeru mazūdens perioda ūdens līmeņu atjaunošanas hidroloģisko modelēšanu līdzīgi tai, kāda tika veikta 
Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanas gadījumā LIFE+ “Dviete” ietvaros (PAIC 2013). Speciālistu 
rekomendācijas ir apkopojamas atsevišķā atskaitē, kas iesniedzama Dabas aizsardzības pārvaldei. Izpildītājs 
piesaistāms konkursa kārtībā. 

Pasākums 2.3.3. Ņemot vērā kompleksās izpētes un modelēšanas rezultātus un citu valstu pieredzi seklo 
ezeru atjaunošanā, izvēlēties visatbilstošākās metodes un vietas Dvietes upes iztaisnotās gultnes (Dvietes 
kanāla) aizdambēšanai un Dvietes un Skuķu ezera mazūdens perioda līmeņu stabilizēšanai 

Tikai pēc Skuķu un Dvietes ezeru ekoloģiskā stāvokļa kompleksās izpētes un modelēšanas rezultātu 
izvērtēšanas drīkst ķerties pie piemērotāko tehnisko risinājumu, metožu un vietu izvēles Dvietes upes 
iztaisnotās gultnes (Dvietes kanāla) aizdambēšanai un Dvietes un Skuķu ezera mazūdens perioda līmeņu 
stabilizēšanai. Provizoriski lauka pētījumi liecina, ka ūdens līmeņa paaugstināšanas sliekšņus abu ezeru 
iztekās izveidot tehniski ir iespējams, aizberot Dvietes kanālu līdz tā krasta līnijai, tādējādi paaugstinot 
līmeņus abos ezeros par 0,5-1,0 m (). Taču konkrētās vietas un dambju augstumi būtu jāizvēlas, ņemot vērā 
gan ārvalstu speciālistu pieredzi, gan kompleksās hidroekoloģiskās izpētes rezultātus un ekosistēmu izmaiņu 
modelēšanas gaitā gūtās atziņas.  

Ja neskaita vēl padomju gados veiktos Dvietes palienes ezeru atjaunošanas tehniski ekonomiskos aprēķinus 
(Daugavpils rajona Dvietes... 1987), tad pašreizējā dabas aizsardzības plāna kontekstā līdz šim detalizētāk 
pētītas un novērtētas tikai Skuķu ezera minimālā līmeņa atjaunošanas iespējas un pielietojamās metodes 
(Uļjans 2010, nepubl.; Uļjans 2011, nepubl.). Skuķu ezera atjaunošanā, balstoties uz pasaulē līdzīgiem 
piemēriem, būtu ieteicama kombinētā pieeja, kad tiek gan padziļināta ezerdobe, gan paaugstināts ūdens 
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līmenis. Taču ūdens līmeņa paaugstināšanas iespējas ir ļoti ierobežotas, jo, balstoties uz pieejamo 
kartogrāfisko materiālu un pielietojot ģeomātikas metodes, secināts, ka atjaunojot kādreizējo ezera līmeni, 
tiktu appludinātas lielas palieņu pļavu platības (5.10.attēls). 

Līdz ar to Skuķu ezera ūdens līmeņa paaugstināšana būtu veicama pakāpeniski vairākos etapos un ne augstāk 
kā atjaunotajā Dvietes upes posmā augšpus ezeram (Uļjans 2010, nepubl.). Ezerdobes padziļināšanai būtu 
ieteicams pielietot frēzēšanas un nogulumu slāņa selektīvas izņemšanas metodes. Virsūdens augu izplatības 
ierobežošana būtu nepieciešama ezera R daļā pie Dvietes ietekas, kur niedrājs ir izplatījies lielā teritorijā. Kad 
niedru biezās sakņu sistēmas slānis tiktu izfrēzēts, rastos iegrimušajai veģetācijai piemēroti augšanas apstākļi. 
Frēzēšanas darbiem piemērotākais būtu vasaras mazūdens periods, kad ezerā un upē ir sasniegts minimālais 
ūdens līmenis, taču dabas aizsardzības interesēs to tomēr būtu jāveic ziemā no ledus segas.  

Selektīva nogulumu slāņa izņemšana var notikt tikai tad, ja ir noskaidrota nogulumu piesārņotība visā tā 
biezumā, taču pašlaik šādu datu par Skuķu ezera nogulumiem nav, tāpēc būtu nepieciešami arī turpmāki 
ezera nogulumu ķīmiskā sastāva pētījumi (Uļjans 2010, nepubl.; Uļjans 2011, nepubl.). Pēc piemērotāko 
metožu, vietu un līmeņu augstuma izvēles speciālistu rekomendācijas ir apkopojamas atsevišķā atskaitē, kas 
iesniedzama reģionālajai Dabas aizsardzības pārvaldei. Tikai pēc tam var ķerties pie tehnisko projektu 
izstrādes. Izpildītājs piesaistāms konkursa kārtībā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10.attēls. Skuķu ezera krasta kontūras izmaiņas pie dažādiem minimālā ūdens līmeņa paaugstināšanas 
scenārijiem (Uļjans 2010) 

Pasākums 2.3.4. Izstrādāt tehnisko projektu Dvietes un Skuķu ezera mazūdens perioda līmeņu 
stabilizēšanai, saskaņot to ar zemes īpašniekiem un valsts institūcijām, noformēt nepieciešamās 
būvatļaujas un veikt Dvietes kanāla aizdambēšanu izvēlētajās vietās 

Izstrādājot Skuķu un Dvietes ezeru minimālā ūdens līmeņa atjaunošanas tehniskos projektus, jāņem vērā 
speciālistu rekomendācijas, kas izriet no apsaimniekošanas pasākumu 2.3.2. un 2.3.3. realizācijas gaitā 
iegūtajiem rezultātiem. Sagatavotie tehniskie projekti saskaņojami ar attiecīgajām valsts institūcijām un 
zemes īpašniekiem, kuru īpašumus var ietekmēt minimālo ūdens līmeņu paaugstināšana abos ezeros. Pēc 
visu saskaņojumu un atļauju saņemšanas tehniskie projekti realizējami ziemas mazūdens periodā virzienā pa 
straumi uz leju (t.i. vispirms Skuķu ezerā, un tad Dvietes ezerā), lai, paaugstinot minimālo ūdens līmeni, 
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netraucētu veikt lauka darbus augstāk pa straumi esošajā Dvietes kanāla daļā. Izpildītāji piesaistāmi konkursa 
kārtībā. 

Pasākums 2.3.5. Uzsākt Dvietes un Skuķu ezera ekoloģiskā stāvokļa un ūdens kvalitātes monitoringu pēc 
ūdens līmeņu stabilizēšanas pasākumu realizācijas, novērtēt to efektivitāti un ietekmi uz Dvietes palienes 
biotopiem, veģetāciju, augsnēm un hidrogrāfisko tīklu 

Uzreiz pēc minimālā ūdens līmeņa atjaunošanas Skuķu un Dvietes ezeros ir uzsākams regulārs ekoloģiskā 
stāvokļa un ūdens kvalitātes monitorings ar mērķi novērtēt izmaiņas, kādas ir notikušas abos ezeros pēc 
apsaimniekošanas pasākuma 2.3.4. realizācijas. Monitoringa programmai jāietver visi tie paši obligāti 
nosakāmie limnoloģiskie parametri, kas bija izvēlēti sākotnējā kompleksajā hidroekoloģiskajā novērtējumā 
(skat. apsaimniekošanas pasākumu 2.3.1.), un tā realizējama ar tām pašām lauka un kamerālo pētījumu 
metodēm un tajās pašās mērījumu/paraugošanas vietās, kādas tika izvēlētas sākotnējam ekosistēmas 
stāvokļa novērtējumam. Paraugošana un instrumentālie mērījumi in situ veicami vismaz reizi mēnesī vai 
biežāk, ņemot vērā ūdens līmeņa izmaiņu ātrumu Dvietes palienē palu vai plūdu laikā līdzīgi kā tas ir bijis 
darīts iepriekš veiktajos monitoringa tipa pētījumos 2005.-2006.gadā (Gruberts 2006, nepubl.; Paidere et al. 
2007; Škute et al. 2008). Reizi gadā veicama monitoringa rezultātu apkopošana un analīze, lai noskaidrotu 
veikto atjaunošanas pasākumu efektivitāti un ilgtspēju. Monitorings turpināms vismaz 5 gadus pēc projekta 
realizācijas, izpildītāju piesaistot konkursa kārtībā. 

Konkrētus mērķus bioloģiski vērtīgo zālāju saglabāšanai un uzlabošanai vēlams īstenot dabas aizsardzības 
plāna darbības laikā, nodrošinot  atbilstošus apstākļus un apsaimniekošanas pasākumus. Lai sasniegtu 
īstermiņa mērķi 3.1.Turpināt un attīstīt zālāju biotopu apsaimniekošanas un atjaunošanas pasākumus, ES 
aizsargājamajos biotopos, kuri atrodas labā stāvoklī, jāturpina esošie apsaimniekošanas pasākumi dabisko 
biotopu saglabāšanai, savukārt biotopiem, kas atrodas nelabvēlīgā stāvoklī, jārealizē atbilstoši 
apsaimniekošanas pasākumi: atjaunojoša pļaušana un ganīšana; kūlas un sūnu novākšana; zālāja virsas – ciņu, 
skudru pūžņu, kurmju rakumu un mežacūku rakumu nolīdzināšana; koku un krūmu apauguma novākšana; 
mitruma režīma atjaunošana; augsnes auglības samazināšana; augu sastāva mērķtiecīga veidošana; 
ekspansīvu un invazīvu sugu ierobežošana.  Salīdzinoši ātri atjaunojas zālāji, kuros joprojām ir saglabājušās 
raksturīgās sugas un notiek atbilstoši ekoloģiskie procesi. Pēc biotopa atjaunošanas ir jāturpina atbilstoša 
apsaimniekošana, lai uzturētu zālāju labvēlīgā stāvoklī.  

Projekta “Dabas skaitīšana” ietvaros, kartējot ES aizsargājamos biotopus, atbilstoši metodikai, biotopu 
eksperti vērtēja zālāju stāvokli un nepieciešamību ieviest vai mainīt atbilstošus apsaimniekošanas 
pasākumus. Tika pievērsta uzmanība arī potenciālajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, kuri uz kartēšanas 
brīdi neatbilda ES aizsargājamo biotopu minimālajiem kritērijiem, taču, uzsākot atbilstošu apsaimniekošanu, 
ir paredzama stāvokļa uzlabošanās un bioloģiskās vērtības atgūšana. Potenciālo bioloģiski vērtīgo zālāju 
poligoni ir redzami Pielikuma 17.attēlā, tie aizņem 159,28 ha.  

Viena no dabas parka teritorijas galvenajām dabas vērtībām ir zālāji un pareiza to apsaimniekošana, uzlabojot 
biotopu kvalitāti un platības, tiek uzlabotas un palielinātas arī ar zālāju biotopiem saistīto putnu sugu 
apdzīvojamās platības (Grandāns 2019). 

Apsaimniekošanas pasākumi aprakstīti atbilstoši dabas parka “Dvietes paliene” specifikai un pamatojoties uz 
2017.gadā izstrādātajām vadlīnijām aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā. Apsaimniekošanas pasākumi 
attēloti Pielikuma 25.attēlā un apkopojuma veidā apkopoti 5.4.tabulā. 

5.4.tabula. Zālāju biotopu nepieciešamie apsaimniekošanas veidi un platības 

Zālāju biotops 
Kopējā 
biotopa 

platība, ha 

Platība 
labvēlīgā 

stāvoklī, ha 
Apsaimniekošanas veids, platība 

6450 Palieņu zālāji 1365,37 810,31  195,02 ha jāatjauno pļaušana, 65,79 ha – ganīšana; 
45,1 ha - kūlas un sūnu novākšana un zālāja virsas – 
ciņu u.c. nelīdzenumu nolīdzināšana; 
228,49 ha - koku un krūmu apauguma novākšana; 
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93,01 ha - mitruma režīma atjaunošana; 
70,84 ha - augsnes auglības samazināšana; 
94,63 ha - augu sastāva mērķtiecīga veidošana; 
55,72 ha - ekspansīvu sugu ierobežošana; 
112,24 ha - invazīvu sugu ierobežošana 

6270* Sugām 
bagātas ganības un 
ganītas pļavas 

343,17 304,94  3,53 ha platībās jāveic noganīšana, 11,70 ha jāveic 
pļaušana; 
3,37 ha - kūlas un sūnu novākšana un zālāja virsas – 
ciņu u.c. nelīdzenumu nolīdzināšana; 
15,39 ha - koku un krūmu apauguma novākšana; 
1,03 ha - augsnes auglības samazināšana; 
14,42 ha - augu sastāva mērķtiecīga veidošana; 
7,4 ha - ekspansīvu sugu ierobežošana; 
7,02 ha - invazīvu sugu ierobežošana 

6210 Sausi zālāji 
kaļķainās augsnēs 

54,21 23,87 14,82 ha  - jāveic pļaušana; 
3,11 ha - kūlas un sūnu novākšana un zālāja virsas – 
ciņu u.c. nelīdzenumu nolīdzināšana; 
5,95 ha - koku un krūmu apauguma novākšana; 
3,7 ha - ekspansīvu sugu ierobežošana 

6510 Mēreni mitras 
pļavas 

53,87 31,85 27,28 ha jāveic pļaušana, 4,56 ha – ganīšana; 
4,56 ha - kūlas un sūnu novākšana un zālāja virsas – 
ciņu u.c. nelīdzenumu nolīdzināšana; 
4,56 ha - koku un krūmu apauguma novākšana 

6120* Smiltāju zālāji 22,79 4,78 4,78 ha - koku un krūmu apauguma novākšana 

6430 Eitrofas augsto 
lakstaugu audzes 

2,37  2,37 2,37 ha - koku un krūmu apauguma novākšana 

 

Pasākums 3.1.1. Zālāju atjaunojoša pļaušana un ganīšana 

Dabas parkā “Dvietes paliene” ir samērā daudz pamestu zālāju, kuros pašlaik nenotiek apsaimniekošana, bet 
joprojām atbilst aizsargājama biotopa statusam. Ieviešot atbilstošus apsaimniekošanas procesus, zālāja 
stāvoklī paredzama uzlabošanās. Atjaunojoša pļaušana un ganīšana ir vajadzīga biotopiem 6450 Palieņu zālāji 
(195,02 ha jāatjauno pļaušana, 65,79 ha – ganīšana), 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas (3,53 
ha platībās jāveic noganīšana, 11,70 ha jāveic pļaušana) , 6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs (14,82 ha jāveic 
pļaušana) un 6510 Mēreni mitras pļavas (27,28 ha jāveic pļaušana, 4,56 ha – ganīšana). Gadījumā, ja 
apsaimniekošana netiks veikta, zālājos turpināsies dabiskā sukcesija, kuras rezultātā tie aizaugs, un 
atjaunošanai būs vajadzīgs ilgāks laika periods, kā arī citas, laikietilpīgākas un sarežģītākās, apsaimniekošanas 
metodes. Gadījumos, kad zālājā jau izveidojies apaugums ar kokiem vai krūmiem, pirms ganīšanas vai 
pļaušanas atsākšanas, nepieciešams veikt koku, krūmu novākšanu. Tā kā zālāji netiek apsaimniekoti, tajos bieži 
uzkrājas biezs kūlas slānis, kā arī ekspansīvo vai invazīvo sugu īpatsvars. Neapsaimniekošanas rezultātā zālāju 
kvalitāte katru gadu pasliktinās, līdz ar to samazinās arī to atjaunošanas iespējas.  

Šo metodi izmantojot, atjaunosies tikai samērā nesen pamesti zālāji. Sugu sastāvs paliek nemainīgs un netiek 
mērķtiecīgi veidots un veidosies no tās sugu kopas, kas ir apkārt. Zālāju veiksmīgu atjaunošanos būtiski 
ietekmē ekspansīvu sugu nekontrolēta izplatīšanās, kā rezultātā biotopa vietā var izveidoties atsevišķu sugu 
monodominantas audzes. Šāds iznākums raksturīgs apstākļos, kad augsne ir auglīga un nereti ielabota – veikta 
īslaicīga mēslošana. Auglīgā augsnē bieži ieviešas nevēlamas, slāpekli mīlošas, augu sugas. Pļaušanas reižu 
skaits un ganīšanas intensitāte ir jāpielāgo konkrētā zālāja stāvoklim un teritorijai kopumā. Ganīšanai, kā zālāju 
atjaunošanas metodei, ir daudz vairāk priekšrocību nekā pļaušanai, jo atbilstošas noganīšanas rezultātā 
veidojas mikronišas dažādiem organismiem. Efektīvākais veids, kā panākt sugu daudzveidības palielināšanu 
ar ganīšanas palīdzību, ir dzīvnieku pārdzīšana no viena aploka uz citu, tādā veidā nodrošinot augu izplatīšanos 
pa teritoriju. Situācijā, kad dzīvnieki nenoēd tik intensīvi ekspansīvās sugas ir nepieciešama papildu pļaušana. 
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Svarīgi regulēt dzīvnieku uzturēšanos pa aplokiem. Atjaunojoša pļaušana var būt gan vienreizējs pasākums, 
kas veicams tikai vienu reizi, gan pasākums, ko atkārto vairākas reizes sezonā un vairākus gadus, līdz zālājs ir 
atjaunojies, un tam nepieciešama vairs tikai uzturoša pļaušana (Rūsiņa, 2017). 

Pasākums 3.1.2. Kūlas un sūnu novākšana un zālāja virsas – ciņu, skudru pūžņu, kurmju rakumu un 
mežacūku rakumu – nolīdzināšana 

Ciņu nolīdzināšana dabas parkā ir nepieciešama biotopiem 6450 Palieņu zālāji (45,1 ha), 6270* Sugām 
bagātas ganības un ganītas pļavas (3,37 ha), 6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs (3,11 ha), 6410 Mitri zālāji 
periodiski izžūstošās augsnēs un 6510 Mēreni mitras pļavas (4,56 ha).  

Pamestos zālājos, kuros nenotiek apsaimniekošana, strauji uzkrājas kūla (vecā zāle). Tā negatīvi ietekmē 
zālāja mikroklimatu. Kūlas slānis samazina sēklu dīgšanu, līdz ar to no tā zālājos obligāti jāatbrīvojas. 
Situācijās, kad kūlas slānis ir biezs – tas ir uzkrājies vairākus gadus, visefektīvāk darbojas kontrolēta 
dedzināšana, kā vienreizējs zālāja atjaunošanas pasākums, ar nosacījumu, ja to atļauj normatīvie akti. Plānāku 
kūlas slāni iespējams noņemt ar vieglu šķīvjošanu, diskošanu, frēzēšanu, vai arī zālāju agri noganot. Frēzēšana 
kā zālāja atjaunošanas metode pielietojama tikai veģetācijas miera periodā un situācijās, kad citas metodes 
nevar izmantot. Ciņi, kurmju rakumi un skudru pūžņi traucē apsaimniekot zālājus, gadījumos, kad ir iespējama 
tikai pļaušanu. Mitros zālājos veidojas grīšļu un graudzāļu ciņi, savukārt sausos zālājos ciņi veidojas skudru 
pūžņiem apaug ar zāli. Lai varētu veiksmīgi realizēt optimālu pļaušanu, zālāja virsma ir jānolīdzina. Efektīvi 
atbrīvoties no ciņiem zālāja virsmā var ar šķīvjošanas, diskošanas palīdzību, kā arī frēzējot. Frēzēšana kā zālāja 
atjaunošanas metode pielietojama tikai veģetācijas miera periodā un situācijās, kad citas metodes nevar 
izmantot. Mežacūku rakšanās nelielā intensitātē labvēlīgi ietekmē zālāju, radot brīvas vietas sēklu dīgšanai, 
taču lielākā intensitātē mežacūku rakšanās atstāj negatīvas sekas, apgrūtinot zālāja apsaimniekošanu. Ja 
rakšana notiek intensīvi un katru gadu, šādus zālājus vēlams nolīdzināt un, lai zālājs ātrāk atjaunotos, uz tā 
var izklāt līdzīgā zālāju biotopā iegūto dabisko zālāju sugu sēklas saturošu sienu. Situācijās, kad zālājs atrodas 
dabisko zālāju kompleksā, pietiek tikai ar nolīdzināšanu. Mežacūku rakumu līdzināšanai zālāja virsmu var 
noecēt (Rūsiņa 2017). 

Pasākums 3.1.3. Koku un krūmu apauguma novākšana  

Pārstājot atbilstoši apsaimniekot zālājus, ļoti bieži tie sāk aizaugt ar kokiem un krūmiem. Dabas parka 
teritorijā nevēlams koku un krūmu apaugums visbiežāk novērots biotops 6450 Palieņu zālāji (228,49 ha), 
6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas (15,39 ha), 6120* Smiltāju zālāji (4,78 ha), 6210 Sausi zālāji 
kaļķainās augsnēs (5,95 ha), 6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs (7,32 ha), 6510 Mēreni mitras 
pļavas (4,56 ha) un 6430 Eitrofas augsto lakstaugu audzes (2,37 ha). Koku un krūmu apauguma likvidēšana 
nereti ir viens no pirmajiem pasākumiem, kas nepieciešams zālāju atjaunošanai un uzlabošanai. Pēc nevēlamā 
apauguma novākšanas, nepieciešams arī turpmāk atbilstoši apsaimniekot zālājus, visbiežāk regulāri noganot 
un pļaujot. Apsaimniekošanas pasākumu kartē ir norādītas zālāju platības, kurām nepieciešama atsevišķu 
koku un krūmu ciršana (Pielikuma 25.attēls). 

Koku un krūmu ciršanas gadījumā jāizvērtē saistošie normatīvie akti – atļautās un aizliegtās darbības. 
Situācijās, kad zālājs atrodas upes krastos, koku un krūmu daudzums jāizvērtē, ņemot vērā gan zālāja, gan arī 
konkrētam upes posmam nepieciešamais noēnojums bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā vai uzlabošanā. 
Koku un krūmu apauguma novākšana jāveic ārpus putnu ligzdošanas perioda (detalizētai informācijai 
jākonsultējas ar ornitologu). Koku un krūmu apaugumu novāc pakāpeniski, vairāku gadu laikā, lai dzīvniekiem 
un augiem būtu iespēja pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Neliela izmēra zālājos (līdz 1 ha), kā arī zālājos, kas 
ir nozīmīgi bridējputniem, koku un krūmu apaugumu var novākt pilnībā, bet visiem pārējiem zālājiem vēlams 
atstāt atsevišķus kokus un krūmus, vai to pudurus, (līdz 10% no zālāja platības) kopējās sugu daudzveidības 
palielināšanai, zālājā veidojot dažādus gaismas un mitruma apstākļus. Nocirstie koki un krūmi jāizvāc no zālāja. 
Uzmanība jāpievērš upju krastiem un mežmalām. Mežmalas jāveido izrobotas nevis taisnas, veidojot gaismas 
un citu vides faktoru mozaīku. Zālājos nav ieteicams atstāt egles, jo tās paskābina augsni un rada pārāk 
intensīvu ēnu. Tāpat nav vēlams atstāt kokaugus, kas dzen atvases – kārklus, apses, baltalkšņus un 
melnalkšņus, jo ir grūti ierobežojama to izplatīšanās. Upju krastos vēlams atstāt vecus lielu dimensiju kokus 
(Rūsiņa, Auniņš 2017). 
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Pasākums 3.1.4. Mitruma režīma atjaunošana  

Dabas parka teritorijā hidroloģiskā režīma regulēšana ir nepieciešama biotopiem 6450 Palieņu zālāji (93,01 
ha). Apsaimniekošanas pasākumu kartē ir norādītas zālāju platības, kurām nepieciešama mitruma režīma 
atjaunošana (Pielikuma 25.attēls). Hidroloģiskā režīma atjaunošanai paredzētie zālāji atrodas galvenokārt 
dabas parka ZR daļā, kur pašlaik ir paredzēti grāvju aizdambēšanas darbi. Zālāji joprojām atbilst ES 
aizsargājama biotopa statusam, tāpēc hidroloģiskā režīma atjaunošana ir vērtējama kā process, kurš ne tikai 
uzlabos hidroloģisko režīmu zālājos, bet arī palielinās bioloģisko daudzveidību tajos. 

Atbilstošs mitruma režīms ir viens no galvenajiem nosacījumiem mitro un slapjo dabisko zālāju biotopu 
saglabāšanā. Šīs grupas dabisko zālāju biotopiem ļoti nozīmīga ir pārmitru un sausu periodu mijiedarbība, 
ilgums un raksturs, kas nosaka augu un dzīvnieku sugu sabiedrību daudzveidību. Mitros un slapjos dabiskajos 
zālājos negatīvu ietekmi bieži atstāj nosusināšana. Pirms sākt mitruma režīma atjaunošanu, jāizlemj vai zālāja 
izveidošana ir iespējama un ilgtspējīga, kā arī jāizvērtē gan biotopa stāvoklis, gan arī jāzina, kāds ir vēlamais 
atjaunojamais biotops. Mitruma režīma galvenie atjaunošanas veidi ir reljefa atjaunošana, mitru ieplaku 
radīšana, grāvju profila izmainīšana, grāvju aizbēršana vai aizsprostošana un grāvju atbērtņu vaļņu 
novākšana, kā arī atsevišķās situācijās upju dabiskā tecējuma atjaunošana. Atjaunojot mitruma režīmu, 
vienmēr jāizvērtē to ietekme uz ūdenstecēm, kā arī jāņem vērā normatīvajos aktos iekļautās prasības. 
Galvenais mitruma režīma atjaunošanas nosacījums ir kvalitatīvi veikta priekšizpēte, ieskaitot mitruma režīma 
novērojumus vismaz 2‒3 gadus ilgā laikposmā pirms atjaunošanas sākšanas un kvalitatīvi izstrādātu 
paredzamā atjaunotā hidroloģiskā režīma modeli (Rūsiņa, Auniņš 2017). 

Pasākums 3.1.5. Augsnes auglības samazināšana 

Augsnes auglības samazināšana dabas parkā ir vēlama biotopiem 6450 Palieņu zālāji (70,84 ha), kā arī 6270* 
Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas (1,03 ha). Apsaimniekošanas pasākumu kartē ir norādītas zālāju 
platības, kurām nepieciešama augsnes auglības samazināšana (Pielikuma 25.attēls). Pārāk liela augsnes 
auglība dabas parka teritorijā ir novērota galvenokārt palieņu zālājiem, kuri atrodas dabas parka ZR daļā. 
Augsnes auglības palielināšana zālājos visdrīzāk saistīta ar neatbilstošo mitruma režīmu, kura rezultātā ir 
notikusi augsnes mineralizēšanās, palielinājies fosfora daudzums augsnē, līdz ar to ieviešas palieņu zālājiem 
neraksturīgas vaskulāro augu sugas. 

Dabiskā zālāja atjaunošanai ļoti bieži traucē pārāk liela augsnes auglība, kas galvenokārt veidojusies gadu 
gaitā uzkrājoties trūdvielām no kūlas. Auglīgās augsnēs ir palielināts fosfora saturs. Uz augsnes lielu auglību 
norāda augsta un bieza veģetācija, ko veido konkrētas vaskulāro augu sugas: parastā kamolzāle Dactylis 
glomerata, pļavas timotiņš Phleum pratense, pļavas auzene Festuca pratensis, augstā dižauza Arrhenatherum 
elatius, meža suņburkšķis Anthriscus sylvestris, podagras gārsa Aegopodium podagraria, tīruma usne Cirsium 
arvense un lielā nātre Urtica dioica. Situācijā, kad augsnes auglība tikai nedaudz palielināta un ekspansīvu 
sugu nav daudz, efektīva ir bieža pļaušana ar zāles novākšanu. Vēlamā rezultāta sasniegšanai, jāpļauj vismaz 
divas reizes sezonā, novācot zāli no lauka divu nedēļu laikā. Nav vēlams pļaut biežāk kā trīs reizes sezonā. Ja 
ar pļaušanu un/vai ganīšanu nevar iegūt vēlamo rezultātu un augsnes auglība ir pārāk liela, tad pielieto citu 
metodi - velēnas un augsnes virskārtas noņemšana. Šīs darbības ir jāsaskaņo ar atbildīgajām institūcijām, jo 
velēnas noņemšana pieļaujama tikai tad, ja tas nepieciešams, lai uzlabotu biotopa aizsardzības stāvokli. 
Velēnas noņemšana galvenokārt samazina vai iznīcina nezāļu un konkurētspējīgu graudzāļu sēklu banku, līdz 
ar to dabiska zālāja sugām ir vieglāk kolonizēt konkrēto zālāju. Pēc velēnas noņemšanas var turpināt 
atjaunošanu ar dabiskas atjaunošanas metodi vai arī izmantot kādu no sugu sastāva mērķtiecīgas veidošanas 
metodēm (Rūsiņa 2017). 

Pasākums 3.1.6. Augu sastāva mērķtiecīga veidošana 

Augu sastāva mērķtiecīga veidošana dabas parkā ir vēlama biotopiem 6450 Palieņu zālāji (94,63 ha), kā arī 
6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas (14,42 ha). Apsaimniekošanas pasākumu kartē ir norādītas 
zālāju platības, kurām nepieciešama augu sastāva mērķtiecīga veidošana (Pielikuma 25.attēls). Dabas parka 
teritorijā visvairāk ir ietekmēti zālāji kuri atrodas teritorijas ZR daļā, tie ir sugām nabadzīgi zālāji, bet ar augstu 
atjaunošanās potenciālu. Palieņu zālāji dabas parka teritorijā ir nozīmīga dzīvotne daudzām retām un 
aizsargājamam vaskulāro augu sugām. Atjaunojot un uzturot zālāju labvēlīgā stāvoklī, un nodrošinot zālāju 
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ekoloģisko funkcionēšanu, tiks veicināta bioloģiskās daudzveidības palielināšanās tajos. Palieņu zālājos 
vaskulāro augu sugu sēklas ļoti bieži nonāk no blakus esošajiem zālājiem ar pavasara paliem. Sugām bagātas 
ganības un ganītas pļavas dabas parka teritorijā ļoti bieži ietekmētas no pārāk intensīvas noganīšanas, līdz ar 
to ir nepieciešama ganīšanas slodzes regulēšana. Augu sugu sastāva palielināšana atsevišķos zālājos dabas 
parka teritorijā ir samērā viegli realizējamais process. Parka teritorija ir bagāta ar labas kvalitātes zālājiem, 
līdz ar to sēklu saturoša sastāva materiālu iespējams iegūt no blakus esošajiem dabiskiem zālājiem. Šajā 
gadījumā pievēršot uzmanību ekspansīvām un invazīvām sugām, lai neveicinātu to izplatību parka teritorijā. 

Sēklu saturoša sastāva materiālu iespējams iegūt ar pašu ievāktām sēklām dabiskos zālājos. Komerciāli 
pieejamās sēklas, kas audzētas no šķirnēm, nav piemērotas dabisko zālāju atjaunošanai, jo tās izspiež vietējās 
varietātes un genotipus, tā samazinot sugu ģenētisko daudzveidību. Zālāju atjaunošanai ir izmantojamas tikai 
tās sēklas, kas audzētas Latvijā, speciāli dabisko zālāju atjaunošanai, nevis kultivētu zālāju ierīkošanai. 
Izvēloties dabisko zālāju augu sēklas vai sēklas saturošo sienu, nepieciešams ievērot vairākus kritērijus. 
Pirmkārt, jāizvēlas tāds pats biotopa veids, ar līdzīgu augsnes auglību un mitruma apstākļiem, kā arī zālājam, 
no kura tiks savākts materiāls, jābūt no tā paša fizioģeogrāfiskā reģiona. Jāizpēta donorzālājs, vai tajā nav 
ekspansīvo vai invazīvo sugu, kā arī nav vēlams, ka zālājs ticis iekultivēts un tajā vēl saglabājušās sēto 
graudzāļu un tauriņziežu šķirnes. Sēklu ievākšanas laiks var mainīties, jo ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, 
tomēr lielākais nobriedušo sēklu daudzums ir no jūlija līdz augusta vidum. Ideālā gadījumā, labāka rezultāta 
sasniegšanai un sugu daudzveidības uzlabošanai, sēklu ievākšana jāorganizē vairākas reizes sezonā 
(vasarā/rudenī). Pastāv vairāki varianti sēklu savākšanai – ar rokām vai mehāniski ar visāda tipa ierīcēm. Šīs 
metodes galvenā priekšrocība, ka var izvēlēties ievācamo materiālu un ievākt arī zemo augu sugu sēklas, ko 
grūti panākt ar citiem paņēmieniem. Sēklu saturoša materiāla savākšanai izmanto dažāda veida paņēmienus: 
tikko nopļautas zāles vai izžāvēta siena pārvešana uz atjaunojamo vietu; siena smalkumu no šķūņa kurā ir 
glabāts siens vai arī tieši no zālāja ar grābekli savākts materiāls no nepļauta zālāja, šādā veidā sagrābjot visu 
iespējamo augu materiālu. Grābt ieteicams mitrā laikā. Tikko nopļautas zāles vai izžāvēta siena pārvešana uz 
atjaunojamo vietu un izklāšana zālājā ir efektīvāka nekā sēklu sēšana, jo tādā veidā var ienest zālājā vairāk 
mērķsugu. Šī metode arī ir laikietilpīga. Visefektīvākais veids ir svaigas tikko pļautas zāles izklāšana, jo tādā 
veidā tiek mazināts sēklu zudums nekā izklājot žāvēto sienu, kurš zaudē daļu no sēklām pirms nonāk mērķa 
zālājā. Sugu sastāva veidošanas efektivitātes uzlabošanai, ir jāsagatavo augsne, tā jāatbrīvo no nevēlamām 
sugām (ekspansīvas un invazīvas sugas). Rudenī, pēc sēklu izklāšanas, teritorija vai nu jānogana, vai jānopļauj 
un jānovāc, lai nezāles (arī konkurētspējīgās graudzāles) nepārmāktu jaunatvestos dīgstošos augus. 
Nākamajos divos gados vēlama pļaušana pēc augu noziedēšanas ar siena žāvēšanu uz lauka, to vairākas reizes 
apgrozot, lai izsētu sēklas. Pēc sēklu izklāšanas, atālā vēlama ekstensīva noganīšana, lai sezonas gaitā augiem 
ir iespēja pilnvērtīgi noziedēt un izsēt sēklas, savukārt sezonas beigās, noganot atālu, sēklas daudzskaitlīgāk 
nokļūst līdz augsnei (Rūsiņa 2017). 

Pasākums 3.1.7. Ekspansīvu sugu ierobežošana 

Dabas parka teritorijā ekspansīvas sugas apdraud vairākus biotopus, tie ir galvenokārt 6450 Palieņu zālāji 
(55,72 ha), 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas (7,4 ha), kā arī biotopi 6210 Sausi zālāji kaļķainās 
augsnēs (3,7 ha) un 6510 Mēreni mitras pļavas. Biotopu poligoni, kuriem ir nepieciešama ekspansīvo sugu 
ierobežošana ir redzami Pielikuma 25.attēlā. Palieņu zālājus biežāk apdraud slāpekli mīlošas sugas, tādas kā 
lielā nātre Urtica dioica un meža suņburkšķis Anthriscus sylvestris, kas ļoti bieži sāk dominēt un izspiež 
dabiskajam biotopam raksturīgās sugas. Ekspansīvās sugas kā dominējošas visbiežāk izplatītas auglīgās 
augsnēs, kuru dominēšanu veicina zālāju pamešana vai nepareiza apsaimniekošana – biežāk zāles, gan 
vienkārši nopļautas, gan arī smalcinātas, atstāšana zālājā. Biotopā 6450* Palieņu zālājos kā ekspansīvas sugas 
bieži konstatētas parastā vīgrieze Filipendula ulmaria, parastā kamolzāle Dactylis glomerata, ložņu vārpata 
Elytrigia repens, tīruma usne Cirsium arvense, parastā niedre Phragmites australis, retāk pļavas timotiņs 
Phleum pratense un necilā ciesa Calamagrostis neglecta. Biotopā 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas 
pļavas un 6510 Mēreni mitras pļavas kā ekspansīvas sugas biežāk ir konstatētas parastā kamolzāle Dactylis 
glomerata, necilā ciesa Calamagrostis neglecta, parastais timotiņš Phleum pratense, meža suņburkšķis 
Anthriscus sylvestris, lielā nātre Urtica dioica retāk zirgu āboliņš Trifolium medium. Biotopā 6210 Sausi zālāji 
kaļķainās augsnēs kā ekspansīvā suga bieži novērota parastā kamolzāle Dactylis glomerata, necilā ciesa 
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Calamagrostis neglecta un ārstniecības pienene Taraxacum officinale, retāk parastais timotiņš Phleum 
pratense.  

Ekspansīvās sugas ir vietējās augu sugas, kas sāk dominēt augājā un nomākt biotopu raksturojošās sugas. 
Ekspansīva suga var būt gan tāda, kas konkrētajam biotopam ir raksturīga, gan tam nepiederīga suga, kas ir 
ekoloģiski plastiska un viegli pielāgojas apstākļiem izkonkurējot mazāk plastiskas sugas. Ieviešas zālājos, kuros 
nepareizi notiek apsaimniekošana vai arī apsaimniekošanas tiek pārtraukta. Ekspansīvo sugu ierobežošanai 
iespējams izmantot gan mehāniskās (bieža pļaušana, ganīšana, ciršana, raušana, uzaršana, aprakšana, 
nosegšana ar melnu plēvi), gan bioloģiskās (sugai specifisku kaitēkļu ieviešana) gan arī ķīmiskās (herbicīdi) 
metodes. Situācijā, kad zālājā ir daudz ekspansīvu sugu, to ir vēlams pļaut divas reizes sezonā un ganīšanai 
jābūt intensīvai. Sugu ierobežošana jāveic vairākus gadus pēc kārtas, līdz ir sasniegts vēlamais rezultāts, 
savādāk nevēlamās sugas atsāks dominēt. Ekspansīvo sugu pļaušana, izraušana, izduršana ir jāveic ziedēšanas 
laikā, kamēr vēl nav sākusies sēklu nogatavošana. Nopļaujot augu šajā laikā augs tiek ātrāk novājināts un 
sliktāk atjaunojas. Ja ekspansīvas augu sugas aizņem nelielas platības, vienu līdz trim sezonām efektīvi ir 
pārklāt konkrēto vietu ar biezu, melnu plēvi, stingri nostiprinot malas. Ķīmiskās metodes ir diezgan efektīvas 
cīņā ar ekspansīvām graudzālēm gadījumos, kad zālāji atrodas ārpus palienēm. Situācijās, kad zālājs atrodas 
palu darbības zonā vai tajā konstatētas retas un aizsargājamas augu vai dzīvnieku sugas, herbicīdu lietošana 
nav vēlama. Herbicīdu lietošana jāveic saskaņā ar likumos noteiktajām prasībām. Zālāju apstrādes darbi ar 
herbicīdiem jāveic bezvējā, sausā laikā, kad nav prognozējams lietus (Rūsiņa, 2017). 

Pasākums 3.1.8. Invazīvu sugu ierobežošana 

Invazīvās sugas dabas parkā “Dvietes paliene” visbiežāk konstatētas biotopā 6450 Palieņu zālāji (112,24 ha), 
nelielā platībā arī biotopā 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas (7,02 ha). No invazīvām sugām 
sastopamas adatainais dzeļoņgurķis Echinocystis lobata un blīvā skābene Rumex confertus. Adatainais 
dzeloņgurķis ir viengadīgs augs, kas ir pilnībā naturalizējies Latvijas florā. Augļos ir gaisa kameras, kas 
nodrošina sēklu izplatīšanos ar ūdeni. Pāriet savvaļā vietās, kur augsne ir mitra un bagāta ar barības vielām, 
biežāk aug upju piekrastēs, applūstošās pļavās un piekrastes krūmājos. Bieži veido stublāju pinumus virs 
krūmiem vai augiem piekrastē. Izkonkurē pārējos augus, tos noēnojot. Efektīvākais veids kā kontrolēt 
izplatību ir izraut jaunos augus vai iznīcināt ziedēšanas sākumā, kamēr sēklas nav nogatavojušās, augs ir 
viengadīgs un pēc nopļaušanas neataug. Dabas parka teritorijā invazīvu sugu apdraudējums novērots 
galvenokārt neapsaimniekotos palieņu zālājos, īpaši – tiešā kontaktjoslā gar upju piekrastes krūmājiem un 
applūstošās pļavās. Sastopams galvenokārt Daugavas un Ilūkstes upes tuvumā, taču arī citviet ir atbilstoši 
apstākļi nevēlamo sugu attīstībai. Dabas parka teritorijā blīvā skābene ir viena no izplatītākajām invazīvo augu 
sugām, apdraud gan palieņu zālājus, gan arī ganības, suga sastopama ļoti bieži visā teritorijā, gan veidojot 
blīvas audzes, gan arī augot pa vienai. Blīvā skābene ir daudzgadīgs lakstaugs, pilnībā naturalizējusies Latvijas 
florā, veido lielus cerus ar resniem sakneņiem. Spēj pielāgoties dažādiem ekoloģiskajiem apstākļiem. Viegli 
izkonkurē citas sugas un strauji izplatās pa zālāju ar sēklām un sakneņiem. Efektīvākais veids kā kontrolēt 
izplatību ir nopļaut augu pirms viņš paspēja nogatavināt sēklas. Pa vienam augošus augus visefektīvāk likvidēt 
izrokot ar sakni. 

Invazīvas sugas no ekspansīvām atšķiras tikai ar izcelsmi – tās ir sugas, kas konkrētajā teritorijā ir nonākušas 
galvenokārt ar cilvēku starpniecību un kuras vietējā florā uzvedas agresīvi, izkonkurējot vietējas floras sugas. 
Invazīvo sugu ierobežošanā priekšroka jādod metodēm, kas nodrošina pilnīgu sugas iznīcināšanu, nevis tādām 
metodēm, kas tikai ierobežo sugu, bet to pilnībā neiznīcina. Ķīmiskās metodes (herbicīdu lietošana) jāizvēlas 
tikai tad, ja to pieļauj drošības nosacījumi, ja nepastāv normatīvo aktu ierobežojumi to izmantošanai (ūdeņu 
tuvumā herbicīdu lietošana aizliegta ar likumu) un citas metodes nav efektīvas vai tās objektīvi nav iespējams 
lietot konkrētās teritorijas apstākļu dēļ. Invazīvo sugu izplatības ierobežošana – ir jāveic katru sezonu, citādi 
šī sugas audzes atjaunosies (Rūsiņa 2017). 

Pasākums 3.1.9. Potenciālo aizsargājamo zālāju atjaunošana 

Dabas parka teritorijā ir vairāki zālāju poligoni, kuri pašlaik neatbilst aizsargājama biotopa minimālajām 
prasībām, kam par iemeslu ir neatbilstoša vai trūkstoša apsaimniekošana. Atsākot piemērotu 
apsaimniekošanu un veicot atbilstošus apsaimniekošanas pasākumus (159,28 ha platībā) paredzams, ka 
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vairāku gadu laikā zālāja botāniskā kvalitāte var uzlaboties un iegūt bioloģiski vērtīgam zālājam atbilstošo 
kvalitāti. Īpaši liels atjaunošanās potenciāls ir zālājiem, kas pieguļ esošiem zālājiem ar ES aizsargājama biotopa 
statusu. Tiešas kontaktēšanās rezultātā tiem ir liels potenciāls iegūt raksturīgo sugu sēklas no blakus 
esošajiem poligoniem. Potenciālo zālāju apsaimniekošana ir veicama, ievērojot tādas pašas rekomendācijas, 
kā attiecībā uz ES aizsargājamo zālāju biotopiem. 

Pasākums 3.1.10. Veicināt zemes īpašnieku un apsaimniekotāju iesaistīšanos dabai draudzīgā dabas parka 
apsaimniekošanā 

Pasākuma īstenošanas ietvaros jāinformē zemes īpašnieki par dabas parka teritorijā esošo dabas vērtību 
esamību un to saglabāšanas iespējām, kā arī par iespējamiem atbalsta pasākumiem. Jāveic zemes īpašnieku 
izglītojoši pasākumi kā pareizāk apsaimniekot biotopus un sugas, kā arī izskaidrot pienākumus dabas parka 
teritorijas aizsardzībā un saglabāšanā. 

Dabas parkā “Dvietes paliene” atsevišķās vietās ir novērota pārāk intensīva ganīšana. Lai mazinātu slodzi uz 
zālājiem, ir ieteicams ganības noganīt ne biežāk par 2 – 3 reizēm sezonā ar ganības slodzi 1,0-1,2 LielV ha-1 vai 
mazāku, sekojot, lai vismaz intensīvākajā zāles augšanas periodā aptuveni 25% no zālāja būtu nenoganīti. 
Katru gadu ieteicams nenoganīt 10% no zālāja platības, ideālākajā variantā nenoganīto atstāt joslu gar zālāja 
malu, katru gadu mainot nenoganītas vietas (Rūsiņa 2017). Intensīvi ganītās vietās veidojas samērā 
viendabīga un līdzīga veģetācija, sāk dominēt viena vai dažas graudzāles, degradējas augājs, kā rezultātā augu 
sastāvs nomainās un palielinās konkurentspējigo sugu īpatsvars. Pārganīšana negatīvi ietekmē velēnas 
veidošanu un augsni, izzūd indikatorsugas. Dabas parka teritorijā intensīva pārganīšana ir novērota lielo 
ganāmpulku uzturēšanas vietās. Intensīvai ganīšanai turpinoties, zālāju kvalitāte pasliktināsies un ir 
paredzama tā degradācija (skat. 5.11.attēlu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11.attēls. Skuķu ezeram DR daļā pieguļošie zālāji, kur ir redzamas pārganīšanas pazīmes (Foto: I.Svilāne) 

Pasākums 3.2.1. Neiejaukšanās mežu biotopu dabiskās attīstības procesos 

Dabas parka “Dvietes paliene” teritorijā mežu biotopi aizņem nelielas platības, tie ir sadrumstaloti un neveido 
masīvus. Tā ka nav iespējams novērst mežu fragmentāciju dabas parka teritorijā, neiejaukšanās meža biotopu 
attīstībā un mežsaimnieciskās darbības aizliegšana veiks ES aizsargājamo biotopu kvalitātes uzlabošanu. 
Dabisko meža struktūru un elementu saglabāšanas rezultātā veidosies jaunas nišas retām un aizsargājamām 
sugām. Dabas parka teritorijā ir jānodrošina neiejaukšanās 82,5 ha meža biotopu platībās.  
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Pasākums 3.3.1. Smilšu krupja (Epidalea calamita) populācijas uzlabošana 

Smilšu krupja populācija dabas parkā ir ļoti nozīmīga no sugas aizsardzības viedokļa Latvijā. Populācija ir 
neliela un tās ilgtspējai ir nepieciešama skaita palielināšana. Sugai piemēroti sauszemes biotopi ir lielā platībā, 
biežāk vairojas nepastāvīgās ūdenstilpēs, vairošanās sekmes atkarīgas no nokrišņu daudzuma un plēsēju 
klātbūtnes. Papildināšana ar nebrīvē audzētiem šīgadeņiem ļauj būtiski samazināt kurkuļu bojāeju un 
nodrošināt stabilu skaita pieaugumu. Dotā populācija dabas parkā atrodas uz areāla A robežas un tās skaita 
palielināšana veicinātu jaunu dzīvesvietu apgūšanu un areāla palielināšanos.  

Nepieciešamais apsaimniekošanas pasākums būtu smilšu krupja populācijas papildināšana izlaižot dabā 
nebrīvē audzētus īpatņus. Ieteicamais izlaižamo īpatņu vecums – metamorfozi izgājuši šīgadeņi. Paredzamā 
izlaišanas vieta – dabas parka “Dvietes paliene” centrālā vai R daļa augšpus palienei ziemeļos no Dvietes upes. 

Kurkuļi tiktu iegūti no dabā ņemtiem ikriem vai nebrīvē esošiem pieaugušiem dzīvniekiem, izaudzēti nebrīvē 
un pēc metamorfozes šīgadeņi tiktu izlaisti dabā. Smilšu krupja populācijas areāla Z daļā ir ģenētiski 
viendabīgas, tādēļ Dvietes palienes populāciju var papildināt arī ar citu Latvijas populāciju izcelsmes īpatņiem.  

Pasākums 3.3.2. Abinieku ceļu pāreju izveidošana 

Nepieciešamais apsaimniekošanas pasākums būtu valsts autoceļa V710 Bebrene – Zariņi - Dviete posma 
norobežošana un caurteku ierīkošana zem ceļa, lai abinieki un citi nelieli dzīvnieki to varētu šķērsot drošā 
veidā (skatīt 5.12.attēlu). Nepieciešama ~600 m posmā starp Dvietes tiltu un Bebreni, tai skaitā  dabas parka 
teritorijā atrodas ap 350 m ceļa.  

Šajā konkrētajā autoceļa posmā konstatēta augsta abinieku bojāeja uz ceļa pavasara migrāciju laikā,  
apmeklējuma laikā konstatēti vairāki desmiti sabrauktu varžu (Rana temporaria, Biotopu direktīvas V 
pielikums). Abinieku bojāeja negatīvi ietekmē to populāciju un apmeklētājiem rada nepatīkamu priekšstatu 
par dabas aizsardzību dabas parkā. 

 

5.12.attēls. Valsts vietējā autoceļa V710 norobežošana un caurteku ierīkošanas vieta (Čeirāns 2019) 
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Nepieciešamais apsaimniekošanas pasākums būtu veicams autoceļa uzlabošanas vai pārbūves veikšanas laikā 
sadarbībā ar abinieku speciālistu. Pasākums saskaņojams ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”. 

Pasākums 3.3.3. Brīdinājuma zīmju/ceļazīmju izvietošana abinieku migrācijām 

Abinieku bojāejas vietās uz ceļiem, kas nav norobežotas un aprīkotas ar caurtekām, novietot brīdinājuma 
zīmes vai ceļa zīmes autovadītājiem. 

Pasākums abinieku bojāejas samazināšanai vietās, kur nav iespējams ierīkot caurtekas. Pielietojams arī kā 
pagaidu līdzeklis pirms ceļa norobežošanas un caurtekas izveidošanas. 

Sākoties ceļa posmam ar abinieku bojāeju, novietot brīdinājuma zīmes vai ceļazīmes, ieteicama maksimālā 
ātruma ierobežošana 20 km/h aprīlī-maijā un septembrī-novembrī. Pasākums saskaņojams ar VAS “Latvijas 
Valsts ceļi”. 

Pasākums 4.1.1. Informācijas stendu izveidošana un izvietošana, nodrošinot informācijas izvietošanu par 
dabas parka dabas vērtībām un dabas parka teritorijā aizliegtām darbībām un esošo informācijas stendu 
uzturēšana 

Nepieciešama regulāra esošo informācijas stendu uzraudzība, apsaimniekošana, nodrošinot to ilgtspējīgu 
darbību dabā. Pasākums ietver arī jaunu informācijas stendu izvietošanu gan dabas parka teritorijā, gan ārpus 
tās (Pielikuma 26.attēlu). Informācijas stendiem būtu jāietver informācija par dabas parkā sastopamajām 
dabas vērtībām, aizliegtajām darbībām parka teritorijā. Kopumā pasākuma ietvaros ir plānoti 4 gab. 
informācijas stendi dabas parka esošajās robežās, 1 gab. Jēkabpils novada Rubenes pagasta Kaldabruņas 
ciemā, aptuvenā vieta – valsts vietējā autoceļu V708 pieslēguma vietā pie valsts reģionālā autoceļa P72 un  1 
gab. pie autoceļu P72 un V710 krustojumā pie Bebrenes ciema. 

Pasākums 4.1.2. “Zaļās klases” izveidošana 

Vides izglītība ir viens no veidiem, kā skaidrot vides aizsardzības jautājumus un panākt augstāku vides apziņas 
līmeni sabiedrības vidū. “Zaļās klases” izveidošanas pasākums tiek plānots īstenots Vērtažas meža teritorijā 
Ilūkstes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 
44440020299, Bebrenes pagastā uz ziemeļiem no Bebrenes ciema, lai veicinātu izglītības pasākumus par 
dabas vērtībām u.c. tēmām. Plānotā pasākuma ietvaros plānots uzlabot dabā esošo dabas taku (daļēji arī 
iebraukta ceļa vieta) uz “zaļo klasi” un uzstādīt informācijas stendu,  norādes. Minētajā meža teritorijā 
atrodas vēsturisks objekts “Pirmā pasaules kara ierakumi”, nepieciešama informatīvo zīmju un norāžu 
atjaunošana. Tāpat šajā teritorijā notiek zirgu izjādes.    

Pasākums 5.1.1. Biotopu apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes monitorings 

Biotopu apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes monitorings nepieciešams īstenot, lai  veiktu dabas parka 
apsaimniekošanas sekmju monitoringu, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu optimālu aizsargājamo floras un 
faunas saglabāšanu, kvalitātes uzlabošanu un to platību palielināšanu. 

Pasākums 5.1.2. Reto un īpaši aizsargājamo sugu monitorings 

Monitoringu rezultātā tiek iegūti dati par prioritāro sugu stāvokli dabas parkā. 

Pasākums 5.1.3. Īstenoto projektu izvērtējums 

Pasākums noteikts, lai pēc dažādu dabas parkā veikto projektu īstenošanas veiktu to novērtējumu, saglabātu 
projektu īstenošanas rezultāta darbības pēctecību to turpmākai apsaimniekošanai. 

Pasākums 6.1.1. Ierīkot, uzraudzīt un apkalpot publisko infrastruktūru  

Pasākums ietver esošās publiskās infrastruktūras apsaimniekošanu (pēc nepieciešamības) un jaunu publisko 
infrastruktūru izbūves vietu ierīkošanu (skatīt Pielikuma 26.attēlu), kas saistīta ar tūrisma attīstības iespējām 
un vietējo iedzīvotāju nodarbošanos, kas saistīta ar makšķerēšanas iespējām. Precīzas plānoto publisko 
infrastruktūras objektu izvietojuma vietas var precizēt tehniskā projekta izstrādes ietvaros. 
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Netālu no Berezovkas ietekas Daugavā, kas ir iecienīta vieta makšķerniekiem plānota labiekārtota 
makšķernieku atpūtas vieta, kuru plānots aprīkot ar stāvlaukumu, informatīvo stendu, atkritumu urnu, 
ugunskura vietu, laivu piestātni un uzlabot dabā iebraukto ceļu no pašvaldības ceļa Nr.4-43. Makšķernieku 
atpūtas vieta ar atbilstošu infrastruktūru, tai skaitā dabā iebrauktā ceļa posma uzlabošana, tiek plānota uz 
fiziskai personai piederoša nekustamā īpašuma ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 44540100015. 
Piekļuves nodrošināšanai uz plānoto labiekārtoto atpūtas vietu nepieciešams uzlabot dabā esošā iebraucamā 
ceļa uzlabošana, kas šķērso nekustamos īpašumus ar zemes vienību kadastra apzīmējumu 4454 010 0003 
(piederība – fiziska persona) un 4454 010 0102 (piederība – pašvaldības īpašums). 

Plānotā pasākuma vieta atrodas dabas parka dabas lieguma zonā. Ja pasākums tiek īstenots jāsaņem Dabas 
aizsardzības pārvaldes atļauja un jāveic saskaņošana ar fizisko personu, kuru īpašumā atrastos plānotā 
teritorija. 

Otra makšķernieku iecienīta vieta ir pie Munču tilta, kas atrodas darba parka dabas lieguma zonā. Potenciālie 
nekustamie īpašumi, kur plānots pasākums ir zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 44540100002 (fiziska 
persona), 44540100043 (fiziska persona), 44540090028 (fiziskas persona), 44540090018 (fiziska persona). 
Teritoriju plānots labiekārtot, uzstādot informatīvo stendu, atkritumu urnu un autostāvlaukumu. Plānotā 
pasākuma vieta pieder fiziskām personām. Ja pasākums tiek īstenots jāsaņem Dabas aizsardzības pārvaldes 
atļauja un jāveic saskaņošana ar fiziskām personām, kuru īpašumā atrastos plānotā teritorija. 

Labiekārtot atpūtas vietu pie Daugavas, kas pašlaik tiek izmantota kā peldēšanās vieta, to nodrošinot ar 
atbilstošu publisko infrastruktūru. Labiekārtota atpūtas vieta un stāvlaukums plānots Ilūkstes novada 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 44540100094 vai arī uz 
pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4454 010 0101. 

Lai nodrošinātu apmeklētāju pārvietošanos dabas parkā, lai nokļūtu uz skatu torņiem un makšķernieku 
atpūtas un makšķerēšanas vietām, ierīkojamas vai uzlabojamas esošās dabā publiski pieejamas dabas takas: 

- esošā iebrauktā ceļa posma un dabiskās takas seguma uzlabošana  uz Skuķu ezera Z putnu vērošanas 

torni – nekustamie īpašumi ar zemes vienību kadastra apzīmējumu 4454 007 0080 (piederība - fiziska 

persona); kadastra apzīmējumu 4454 007 70056 (piederība – pašvaldības īpašums); kadastra 

apzīmējumu 4454 007 70045 (piederība – fiziska persona); kadastra apzīmējumu 4454 007 70164 

(piederība – pašvaldības īpašums); 

- esošā iebrauktā ceļa posma seguma uzlabošana  uz plānoto “Zaļo klasi” un I Pasaules ierakuma 

vietām - nekustamie īpašumi ar zemes vienību kadastra apzīmējumu 4444 002 0299 (piederība – 

pašvaldības īpašums). 

Lai velotūristi, kas izmanto izstrādāto velotūrisma maršrutu labāk orientētos dabas parka teritorijā, uzzinātu 
informāciju par dabas parku (dabas parka vērtībām, tūrisma apskates objektiem u.c. informāciju) un dabas 
parkam tuvākajā teritorijā, plānots uzstādīt informatīvas norādes gan parka teritorijā, gan ārpus parka 
teritorijas – kopā 40 gab. velomaršruta zīmes. 

Nepieciešams paplašināt dabas parka teritoriju ar informatīvām norādēm (par dabas parka teritoriju, norādes 
uz objektiem). 

Pasākums 6.1.2. Popularizēt Dvietes palieni kā ievērojamu ekotūrisma un atpūtas vietu 

Pasākuma īstenošanas ietvaros vēlams attīstīt un īstenot “Dvietes palienes dabas parka tūrisma attīstības 
plāna 2011. – 2020.gadam” turpmākās attīstības rīcības plānā izstrādātos uzdevumus un rīcības. Šī pasākuma 
ietvaros būtu nepieciešams, ņemot vērā tūrisma attīstības stratēģijas īstenošanas termiņu līdz 2020.gadam, 
veikt tā īstenošanas izvērtējumu, kā rezultātā veiktu plāna aktualizāciju vai jauna izstrādāšanu. 

Pasākuma īstenošanas ietvaros ietilpst arī dažādi pasākumi, kas saistīti ar dabas parka teritorijas 
popularizēšanu, informācijas atjaunošanu, drošības pasākumu uzlabošanu – tīmekļa vietnes 
www.dvietespaliene.lv uzturēšanu un regulāru informācijas papildināšanu un aktualizāciju; bukletu izdošana 
un filma uzņemšana par dabas parku “Dvietes paliene”; informācijas centrā “Gulbji” uzstādīto interaktīvo 

http://www.dvietespaliene.lv/
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stendu /ekrānu informācijas atjaunošana un papildināšana; videonovērošanas iekārtu uzstādīšana 
informācijas centrā “Gulbji” un skatu platformai. 

6.daļa. PRIEKŠLIKUMI PAR NEPIECIEŠAMAJIEM GROZĪJUMIEM PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS 
PLĀNOJUMĀ UN NORMATĪVAJOS AKTOS 

Dabas aizsardzības plāna īstenošana uzsākama pēc plāna apstiprināšanas Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā. Dabas aizsardzības plāns paredzēts laika periodam no 2020. gada līdz 2031. gadam, taču 
pasākumi ir pārskatāmi un maināmi, vadoties pēc monitoringa rezultātiem, kā arī, ja rodas neparedzēti 
apstākļi, kas liek tos mainīt un to nepieciešamību var zinātniski pamatot. Dabas aizsardzības plānu groza un 
atjauno tādā pašā kārtībā, kādā izstrādā jaunu plānu. 

Izmaiņas spēkā esošajos Jēkabpils novada teritorijas plānojumā 2013. – 2025. gadam un  Ilūkstes novada 
teritorijas plānojumā 2019.-2030.gadam būs nepieciešamas, ja tiks īstenots pasākums 1.1.2.pasākums “Veikt 
nepieciešamos dabas parka robežas grozījumus” un pasākums 1.1.3. “Veikt nepieciešamos dabas parka 
funkcionālā zonējuma grozījumus”. 

Ja tiek grozīti vai tiek izstrādāti jauni novadu teritorijas plānojumi, tajos nepieciešams attēlot dabas parka 
teritoriju un funkcionālās zonas normatīvo aktu par teritorijas plānošanu noteiktajā kārtībā. 

Ņemot vērā gan dabas parka “Dvietes paliene” dabas aizsardzības plānā laika posmam no 2006. līdz 2015. 
gadam noteikto apsaimniekošanas pasākumu un to īstenošanas izvērtējumu, gan priekšlikumus dabas parka 
“Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāna ilgtermiņa un  īstermiņa mērķiem un pasākumiem to sasniegšanai 
attiecībā uz dabas parka hidrogrāfiju un hidroloģiju, esošo un potenciāli bioloģisko zālāju saglabāšanu un 
aizsardzību nākamajiem 12 gadiem, kā arī NAT-programme noteikto nepieciešamo apsaimniekošanas un 
aizsardzības pasākumu izvērtējumu u.c. pasākumiem, dabas parka individuālajos aizsardzības un 
izmantošanas noteikumos, kas apstiprināti ar MK 24.04.2007. noteikumiem Nr.274 “Dabas parka “Dvietes 
paliene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (grozījumi MK 23.10.2012. noteikumi 
Nr.719/LV,169 (4772), 25.10.2012./ stājas spēkā 26.10.2012.) (turpmāk tekstā – MK noteikumi) ir 
nepieciešamas veikt izmaiņas. 

Ministru kabineta noteikumi Nr.274  
Rīgā 2007.gada 24.aprīlī (prot. Nr.25 17.§) 

 
Grozījumi: MK 23.10.2012. noteikumi Nr.719/LV, 169 (4772), 25.10.2012. / stājas spēkā 26.10.2012. 

 

Dabas parka “Dvietes paliene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām  
dabas teritorijām”  14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumi nosaka: 

1.1. dabas parka "Dvietes paliene" (turpmāk - dabas parks) aizsardzības un izmantošanas kārtību; 

1.2. dabas parka funkcionālo zonējumu, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo sugu un biotopu 

aizsardzību un teritorijai raksturīgās ainavas saglabāšanu; 

1.3. dabas parka apzīmēšanai dabā lietojamās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas un 

izveidošanas kārtību; 

1.4. dabas parkā esošo dabas pieminekļu - aizsargājamo koku - aizsardzības un izmantošanas 

kārtību. 

2. Dabas parka teritorijā nav spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi. 
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3. Dabas parka platība ir 7420,28  ha. Dabas parka funkcionālo zonu shēma noteikta šo 

noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežas - šo noteikumu 2.pielikumā. 

(šo MK noteikumu 3.punktu grozīt atbilstoši plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem 1.1.2. un 1.1.3.) 

4. Dabas parka robežas dabā apzīmē ar speciālām informatīvām zīmēm. Informatīvās zīmes paraugs un 

lietošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā. Informatīvo zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un 

izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību. 

5. Lai nodrošinātu savvaļas sugu un biotopu aizsardzību, atbilstoši to izplatībai dabas parkā ir noteiktas šādas 

funkcionālās zonas: 

5.1. dabas lieguma zona; 

5.2. dabas parka zona; 
5.3. neitrālā zona. 

(šo MK noteikumu 5. punktu papildināt ar 5.3. apakšpunktu “neitrālā zona”) 

II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas parkā 

6. Zemes īpašniekiem (lietotājiem) aizliegts savā īpašumā (lietojumā) ierobežot apmeklētāju pārvietošanos 
pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm, kā arī pārvietošanos pa velomaršrutu un takām, kas norādītas šo 
noteikumu 1.pielikumā un paredzētas dabas parka apskatei. 
(Plāna Pielikuma 26.attēls) 

7. (Svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.719) 

8. Informāciju par dabas parka īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm un īpaši aizsargājamiem biotopiem drīkst 
izplatīt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju. 

8.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto 
dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām 
sugām un biotopiem dabas parka teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo 
noteikumu 9.11., 9.21.2., 9.21.3., 9.21.4., 12.1., 12.13., 12.17.3. un 16.4.2.apakšpunktā minētajām darbībām, 
kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz 
tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu. 
(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.719 redakcijā) 

9. Visā dabas parkā aizliegts: 

9.1. ierīkot atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt 
atkritumus tam nepiemērotās vietās; 

9.2. (svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.719); 

9.3. dedzināt sausās zāles un niedru platības, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams īpaši 
aizsargājamo sugu un biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai un ir saņemta Dabas aizsardzības 
pārvaldes rakstiska atļauja, kā arī ir rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā 
institūcija; 

9.4. pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, 
motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un dzīvnieku pajūgiem ārpus 
ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar velosipēdiem un gadījumus, ja 
pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās 
ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, 
glābšanas un meklēšanas darbiem vai zinātniskiem pētījumiem; 

9.5. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām (izņemot ugunskurus 
pagalmos, ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību 
regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ugunskurus tādu sanesumu sadedzināšanai, kurus palu 

https://likumi.lv/ta/id/156394#piel1
https://likumi.lv/ta/id/156394#piel2
https://likumi.lv/ta/id/156394#piel3
https://likumi.lv/ta/id/156394#piel1
https://likumi.lv/ta/id/252297-grozijumi-ministru-kabineta-2007-gada-24-aprila-noteikumos-nr-274-dabas-parka-dvietes-paliene-individualie-aizsardzibas-un-izma...
https://likumi.lv/ta/id/252297-grozijumi-ministru-kabineta-2007-gada-24-aprila-noteikumos-nr-274-dabas-parka-dvietes-paliene-individualie-aizsardzibas-un-izma...
https://likumi.lv/ta/id/252297-grozijumi-ministru-kabineta-2007-gada-24-aprila-noteikumos-nr-274-dabas-parka-dvietes-paliene-individualie-aizsardzibas-un-izma...
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ūdeņi atstāj uz pļavām un laukiem, un tādu ciršanas atlieku sadedzināšanai, kas rodas, izcērtot kokus 
un krūmus un atjaunojot pļavas); 

9.6. būvēt elektronisko sakaru tīklu torņus; 

9.7. uzstādīt vēja elektrostacijas; 

9.8. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot 
kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja kāda kopīpašnieka lietošanā paliek 
mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas 
infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus 
nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta 
zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības 
uzturēšanai; 

9.9. pļaut virzienā no lauka malām uz centru, izņemot gadījumus, kad citādi pļaušanu veikt nav 
iespējams un tiek ievēroti papildu nosacījumi dzīvnieku drošībai - vismaz uz trijām diennaktīm pļavas 
vidū tiek atstātas vismaz 20 x 20 metru lielas nenopļautas platības vai 20 metru platas nenopļautas 
joslas; 

9.10. ievērot pļaušanas termiņus zālāju biotopam palieņu zālāji (kods 6450) no 15.07., bet pārējiem 
zālāju biotopiem no 25.06.; 

(šos MK noteikumus papildināt ar 9.10.apakšpunktu, lai nodrošinātu ar zālāju biotopiem saistīto putnu 
sugu dzīvotņu kvalitātes stāvokli) 

9.11. pārvietoties ar motorizēto ūdenstransportu, izņemot valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus; 

9.12. celt un ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises, izņemot gadījumus, ja 
tas nepieciešams biotopu atjaunošanas un palienes hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu 
veikšanai (upju dabisko gultņu atjaunošanai, palieņu ezeru atjaunošanai, meliorācijas grāvju 
aizdambēšanai) un saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja; 

(šo MK noteikumu 9.12.apakšpunkta formulējumā nepieciešams iekļaut norādi “palieņu ezeru 
atjaunošanai”) 

9.13. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu un terašu pļavas; 

9.14. atjaunot mežu stādot vai sējot un ieaudzēt mežu vai pieļaut lauksaimniecības zemju dabisko 
apmežošanos; 

9.15. (svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.719); 

9.16. nosusināt mitrājus; 

9.17. medīt bebrus, izmantojot medību rīkus (lamatas, slazdus); 

9.18. no 1.marta līdz 31.oktobrim veikt aviācijas lidojumus zemāk par 500 metriem, ja tas nav 
saistīts ar teritorijas apsaimniekošanu vai uzraudzību, zinātnisko pētījumu veikšanu vai valsts 
aizsardzības uzdevumu veikšanu; 

9.19. no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža nekoksnes vērtību 
ieguvi, meža ugunsdrošības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku 
(koki, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu 
un novākšanu; 

9.20. cirst dobumainus kokus un kokus ar lielām putnu ligzdām (diametrs pārsniedz 50 centimetru); 

9.21. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā 
arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus; 
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9.22. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas: 

9.22.1. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku; 

9.22.2. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus; 

9.22.3. veikt ceļu, inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, atjaunošanu, 
pārbūvi vai nojaukšanu; 

(šo MK noteikumu 9.22.3.apakšpunktu labot atbilstoši Būvniecības likumā lietotajiem terminiem un iekļaut 
terminu “nojaukšanu”) 

9.22.4. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa 
maiņu, izņemot meliorācijas sistēmu un grāvju uzturēšanas pārtraukšanu un bebru aizsprostu 
nojaukšanu ārpus dabas lieguma zonas; 

9.22.5. veikt arheoloģiskās izpētes darbus. 
(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.719) 

10. Būvniecība dabas parkā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot normatīvajos 
aktos un šajos noteikumos noteikto kārtību un ierobežojumus. 

III. Dabas lieguma zona 

11. Dabas lieguma zona izveidota, lai saglabātu un atjaunotu mitrāju, palieņu ezeru, palieņu pļavu un palieņu 
mežu biotopus un aizsargātu īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugu – griezes (Crex crex), ķikuta  (Gallinago 
media); baltā stārķa (Ciconia ciconia), ormanīša (Porzana porzana), melnā zīriņa (Chlidonias niger), mazā ērgļa 
(Aquila pomarina) – dzīvotnes un migrējošo ūdensputnu barošanās vietas, kā arī citu dabas lieguma zonā 
sastopamo īpaši aizsargājamo augu sugu un dzīvnieku sugu populācijas. 
(šo MK noteikumu 11. punkta formulējumā arī nepieciešams iekļaut norādi “palieņu ezeru”) 

12. Dabas lieguma zonā aizliegts: 
12.1. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot šādas 

darbības, ja saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja: 

12.1.1. izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektu (telšu un atpūtas vietu, stāvlaukumu, 
tualešu, skatu torņu) būvniecībai un ierīkošanai; 

12.1.2. veikt ceļu, inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, atjaunošanu, 
pārbūvi vai nojaukšanu; 

(šo MK noteikumu 12.1.2.apakšpunktus labot atbilstoši Būvniecības likumā lietotajiem terminiem un 

iekļaut terminu “nojaukšanu”) 
12.1.3. palienes hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu veikšanai un biotopu atjaunošanas 

pasākumu veikšanai; 

12.2. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē; 

12.3. cirst kokus kopšanas cirtē, ja mežaudzes vecums pārsniedz: 

12.3.1. priežu un ozolu audzēm - 60 gadu; 

12.3.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm - 50 gadu; 

12.3.3. apšu audzēm - 30 gadu; 

12.4. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un 
uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz vispārējās lietošanas ceļiem; 

12.5. mežaudzēs cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs 
resnākajā vietā pārsniedz 25 cm (izņemot bīstamo koku novākšanu); 

12.6. pēc kārtējā gada 1.aprīļa atstāt neizvāktus vai nesadedzinātus ārpus meža zemes cirstos kokus 
un krūmus vai to daļas; 
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12.7. veikt mežsaimnieciskas darbības laika periodā no 15.marta līdz 31.jūlijam; 
(šos MK noteikumus papildināt ar 12.7.apakšpunktu, lai nodrošinātu ar meža biotopiem saistīto putnu 
sugu dzīvotņu kvalitātes stāvokli) 

 

12.8. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām; 

12.9. ierīkot savvaļas augu, sēņu un dzīvnieku, kā arī to produktu pārdošanas un iepirkšanas 
punktus; 

12.10. ierīkot purvos dzērveņu plantācijas; 
(dzēst šo MK noteikumu 12.10.apakšpunktu) 

12.11. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskajām vajadzībām; 

12.12. lietot ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus un fosforu saturošus minerālmēslus; 
(šo MK noteikumu 12.12.apakšpunktu nepieciešams papildināt ar norādi “un fosforu saturošus 
minerālmēslus”) 

12.13. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju; 

12.14. veikt upju padziļināšanu, izņemot upju padziļināšanu hidroloģiskā tīkla atjaunošanai, 
iepriekš saņemot Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju; 

12.15. ierīkot jaunus un padziļināt esošos meliorācijas grāvjus; 

12.16. bojāt bebru dambjus un mītnes, izņemot gadījumus, kad bebru darbības dēļ tiek bojāti vai 
appludināti ceļi, tiek bojātas mežaudzes ārpus dabas lieguma zonas vai nav iespējama pļavu, tīrumu 
un dārzu apsaimniekošana; 

12.17. ierīkot iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē; 

12.18. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas: 

12.18.1. vākt dabas materiālus kolekcijām; 

12.18.2. veikt zinātniskos pētījumus; 

12.18.3. ierīkot ūdenstransporta līdzekļu bāzes; 

12.198. (svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.719). 

(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.719) 

12.1 Dabas lieguma zonā sanitārā cirte atļauta tikai gadījumos, ja meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi 

bojātie koki rada masveidīgas kaitēkļu savairošanās draudus un var izraisīt mežaudžu bojāeju ārpus dabas 

lieguma zonas un ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums. Veicot sanitāro cirti, saglabā visus 

augtspējīgos kokus. 
(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.719 redakcijā) 

12.2 Lai novērstu apdraudējumu dabas lieguma apmeklētājiem un infrastruktūras objektiem, dabas lieguma 
zonā meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus cērt citā cirtē. Šādā 
gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva 
atzinuma saņemšanas. 

(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.719 redakcijā) 

IV. Dabas parka zona 

13. Dabas parka zona ir izveidota, lai saglabātu raksturīgo ainavu un kultūrvēsturisko vidi, kā arī veicinātu 
sugu un biotopu aizsardzību ārpus dabas lieguma zonas. 

14. Dabas parka zonā aizliegts: 

14.1. cirst kokus kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē; 
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14.2. veikt mežsaimnieciskas darbības laika periodā no 15.marta līdz 31.jūlijam; 
(šos MK noteikumus papildināt ar 12.7.apakšpunktu, lai nodrošinātu ar meža biotopiem saistīto putnu 
sugu dzīvotņu kvalitātes stāvokli) 

14.3. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas: 

14.3.1. ierīkot iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē; 

14.3.2. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija; 

14.4. sanitārajā cirtē cirst augtspējīgos kokus; 

14.5. veicot kopšanas cirti, izcirst valdošās koku sugas valdaudzes kokus (izņemot augšanā 
atpalikušos, slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus), ja valdošās koku sugas 
vecums pārsniedz: 

14.5.1. priežu un ozolu audzēm - 60 gadu; 

14.5.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm - 50 gadu; 

14.5.3. apšu audzēm - 30 gadu; 

14.6. veicot koku ciršanu galvenajā cirtē: 

14.6.1. samazināt mežaudzes pirmā stāva biezību zem 0,4, neskaitot stāvošus sausus kokus; 

14.6.2. mežaudzē veidot atvērumus, kas lielāki par 0,1 hektāru. 
(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.719) 

14.1 Mežaudzēs uz hektāru saglabā ne mazāk kā 20 kubikmetrus sausus stāvošus, svaigi vēja gāztus kokus un 

kritalas, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus. Ja to kopējais apjoms ir lielāks, vispirms 

saglabā resnākos kokus. Pieļaujams izvākt svaigi vēja gāztus ošus un egles, ja to apjoms pārsniedz 5 

kubikmetrus uz hektāru un tie saskaņā ar Valsts meža dienesta atzinumu var izraisīt mežaudžu bojāeju 

masveidīgas kaitēkļu savairošanās dēļ. 

(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.719 redakcijā) 

V. Neitrālā zona 

Neitrālā zona ir izveidota, lai veicinātu  teritorijas attīstību dabas parkā esošajā Dvietes ciemā.  

Neitrālajā zonā aizliegts veikt darbības, kas samazina bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko stabilitāti Dvietes 
muižas parkā.  
(šos MK noteikumus papildināt ar nodaļu V. Neitrālā zona) 

VI. Dabas pieminekļi 

15. Dabas parkā esošie dabas pieminekļi - aizsargājamie koki - ir vietējo un citzemju sugu dižkoki (koki, kuru 
apkārtmērs 1,3 metru augstumā no koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo 
noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem izmēriem). 

(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.719) 

16. 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās 
malas) aizliegts: 

16.1. veikt jebkādu saimniecisko vai cita veida darbību, kura bojā vai varētu bojāt vai iznīcināt dabas 
pieminekli vai mazināt tā dabisko estētisko nozīmi; 

16.2. iegūt derīgos izrakteņus; 

16.3. ierīkot atpūtas vietas un nometnes ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām; 

16.4. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas: 
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16.4.1. veikt dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumus to turpmākajai aizsardzībai un 
saglabāšanai; 

16.4.2. veikt būvniecību; 

16.5. veikt jebkādas darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamo koku augšanu un dabisko 
attīstību; 

16.6. apkraut aizsargājamos kokus; 

16.7. mainīt vides apstākļus - ūdens un koku barošanās režīmu; 

16.8. iznīcināt vai bojāt dabisko zemsedzi, izņemot krūmu un koku ciršanu saskaņā ar šiem 
noteikumiem un citiem vides aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem; 

16.9. (svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.719). 
(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.719) 

17. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams (apdraud 
cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) un saņemta Dabas aizsardzības 
pārvaldes rakstiska atļauja. 

(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.719) 

18. Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to izciršana aizsargājamā koka 
vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metru platu joslu (mērot no 
aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām) saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem, kas regulē koku ciršanu mežā un ārpus tā. 

(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.719 redakcijā) 

1.pielikums 
Ministru kabineta 

2007.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.274 
Dabas parka "Dvietes paliene" funkcionālo zonu shēma 

Dabas aizsardzības plāna Pielikuma 24.attēls. 

Komentārs attiecībā uz nepieciešamajām izmaiņām noteikumu 12.12. punktā 

Virszemes ūdeņu piesārņojuma stāvokļa un avotu novērtējums dabas parkam “Dvietes paliene”, kas tika 
veikts 2010.gada janvārī, liecina, ka dabas parka teritorijā esošajos virszemes ūdens objektos ziemas 
mazūdens periodā ir paaugstināts piesārņojuma līmenis ar fosforu (P) un tā savienojumiem (Gruberts 2010, 
nepubl.). Kopējā P koncentrācija Dvietes palienē vietām pārsniedz mērķlielumu (>0,1 mg/l), it īpaši lejpus 
Skuķu un Dvietes ezeriem, kas, visticamāk, izskaidrojams ar tajos noritošajiem dabiskajiem hidroķīmiskajiem 
procesiem ziemas mazūdens periodā. Galvenais P savienojumu avots Berezovkas baseinā ziemā, visticamāk, 
ir Skuķu un Dvietes ezeru nogulumu virsējie slāņi, kuros fosfors akumulējies no dabas parka teritorijai tuvāko 
ciemu un lauksaimniecības notekūdeņiem vēl padomju gados, kad lauku mēslošanai tika intensīvi izmantoti 
P saturoši minerālmēsli. Tomēr nav izslēgta arī mūsdienu saimnieciskās darbības tieša ietekme, it īpaši ciemu  
un Ilūkstes pilsētas sadzīves notekūdeņu novadīšana dabas parka ūdenstecēs.  

Dvietes ūdens sastāva īpatnības lejpus Skuķu un Dvietes ezera visticamāk ir saistītas ar P savienojumu dabisko 
atbrīvošanos no ezeru nogulumiem un pāreju ūdens vidē anaerobos apstākļos. Šāda parādība ir raksturīga 
sekliem, eitrofiem ezeriem mazūdens periodā (Scheffer 2004) un acīmredzami nav saistīta ar pašreizējo 
cilvēka darbību Dvietes sateces baseinā. Līdzīgas PO4 koncentrācijas Skuķu un Dvietes ezeros ziemas 
mazūdens periodā konstatētas arī agrāk veiktajos pētījumos (Gruberts 2006 nepubl.; Uļjans 2009, nepubl.).  

Fosfātu (PO4) atbrīvošanās no šo ezeru nogulumiem visticamāk notiek pateicoties anaerobiem apstākļiem, 
kādi tajos pastāv ziemas zemledus periodā. Savukārt skābekļa trūkums ziemā ir izskaidrojams ar ūdensaugu 
atlieku sadalīšanās procesu, kura laikā tiek patērēts viss ezeru ūdenī izšķīdušais skābeklis. Līdz ar to mainās 
ūdens vides oksidēšanās-reducēšanās potenciāls. Aerobos apstākļos ezeros notiek ūdenī izšķīdušo PO4 jonu 
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https://likumi.lv/ta/id/252297-grozijumi-ministru-kabineta-2007-gada-24-aprila-noteikumos-nr-274-dabas-parka-dvietes-paliene-individualie-aizsardzibas-un-izma...
https://likumi.lv/ta/id/252297-grozijumi-ministru-kabineta-2007-gada-24-aprila-noteikumos-nr-274-dabas-parka-dvietes-paliene-individualie-aizsardzibas-un-izma...
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efektīva sorbcija uz nogulumu sastāvā esošo FeOOH agregātu virsmas vai arī sedimentācija mazšķīstoša FePO4 
veidā. Oksidēšanās-reducēšanās potenciālam samazinoties zem 200 mV, notiek nogulumos akumulētā 
FeOOHPO4 kompleksa šķīšana un PO4 difūzija atpakaļ ūdens vidē. Šo procesu limnoloģijā sauc par iekšējo 
piesārņojumu (‘internal loading’) (Kalf 2003). Par to liecina arī šajā pētījumā iegūtie ūdens fizikāli ķīmisko 
parametru mērījumu rezultāti – oksidēšanās-reducēšanās potenciāls Berezovkas ietekā ir ievērojami zemāks 
par kritisko robežu, pie kuras sākas P savienojumu šķīšana (Gruberts 2010, nepubl.). 

PO4 un kopējās P koncentrācijas palielināšanās turpmākajā Dvietes tecējumā lejpus Dvietes ciema, 
visticamāk, ir antropogēnas ietekmes rezultāts, jo šajā upes posmā tajā nonāk arī Dvietes ciema sadzīves 
notekūdeņi. Daugavpils Universitātē veiktie pētījumi liecina, ka DA Latvijas lauku apdzīvoto vietu bioloģiskās 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ziemā neattīra notekūdeņus no P savienojumiem, bet gan kalpo kā to 
sekundārie piesārņojuma avoti (Baranovska 2009, nepubl.). Līdz ar to var pieņemt, ka Dvietes ūdeņos jau tā 
dabiski augsto P koncentrāciju vēl lielāku padara Dvietes ciema notekūdeņi. Taču, lai to droši apgalvotu, būtu 
nepieciešams veikt detalizētāku izpēti. Nevar izslēgt iespēju, ka stipri reducējošajos apstākļos, kādi valda 
Dvietes lejtecē, PO4 atbrīvojas arī no upes gultnē uzkrātajām dūņām līdzīgi kā ezeros (Gruberts 2010, nepubl.). 

Tādējādi, lai pēc iespējas aizkavētu Dvietes palienes ūdensteču un atjaunojamo palieņu ezeru antropogēno 
eitrofikāciju, ir nepieciešams novērst jebkādu fosforu saturošu notekūdeņu nonākšanu tajos, tai skaitā no 
lauksaimnieciski izmantojamām zemēm dabas parka teritorijā. Līdz ar to dabas parka “Dvietes paliene” 
individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos nepieciešams ieviest minētās korekcijas punktā 
12.11., kas attiecas uz dabas lieguma zonu – no ūdens kvalitātes aizsardzības viedokļa visnozīmīgāko palienes 
apgabalu, kurā atrodas gan abi jau tā stipri eitrofie ezeri (Skuķu un Dvietes), gan lielākā daļa ūdensteču, kas 
tajos ietek vai no tiem iztek. 
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