
DABAS LIEGUMA “LUBĀNA MITRĀJS” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES 

1. UZRAUDZĪBAS GRUPAS SANĀKSME 

2020.gada 11.februārī plkst. 13:00 

Tiešsaistē 

Plānu izstrādā SIA “Enviroprojekts” 

SANĀKSMES PROTOKOLS 

 

Sanāksme norisinās tiešsaistē platformā ZOOM. Lai pieslēgtos sanāksmei, dalībniekiem tika nosūtīta 

pieslēgšanās saite, ko bija iespējams iegūt reģistrējoties sanāksmei plāna izstrādātāja mājas lapā.  

Sanāksmi vada: Gita Strode, Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktore 

Moderators: Pēteris Blumats, SIA “Enviroprojekts”, projekta sabiedrisko attiecību speciālists  

Sanāksmes sākums: 13:00 

Sanāksmi atklāj Gita Strode un dod vārdu plāna izstrādātājiem. 

Moderators iepazīstina klātesošos ar uzraudzības grupas sastāvu, sanāksmes iekšējās kārtības 

noteikumiem, sanāksmes dienas kārtību un sanāksmes mērķi: 

 Informēt par dabas aizsardzības plāna (turpmāk – DA plāna) izstrādes uzraudzības grupas 

(turpmāk – UG) funkcijām; 

 Informēt UG par līdz šim saņemtajiem priekšlikumiem, kas būtu izvērtējami DA plāna ietvaros; 

 Pieņemt lēmumu par nepieciešamību DA plāna izstrādes ietvaros sagatavot priekšlikumus 

grozījumiem normatīvajos aktos; 

 Aicināt UG dalībniekus iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus, kas būtu izvērtējami ; 

 Informēt UG dalībniekus par turpmākajiem darbiem, līdz nākamajai UG sanāksmei. 

Gita Strode iepazīstina klātesošos ar DA plāna izstrādes UG funkcijām: 

 izskatīt priekšlikumus par veicamajiem dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanas pasākumiem; 

 izvērtēt dabas resursu izmantošanas iespējas, kas neapdraud īpaši aizsargājamās sugas, biotopus 

un to dzīvotnes; 

 izskatīt un izvērtēt priekšlikumus par pieļaujamajiem un aizliegtajiem darbību veidiem, ņemot 

vērā attiecīgās aizsargājamās teritorijas īpatnības, kā arī tās izveidošanas un aizsardzības mērķus 

un uzdevumus; 

 pieņemt lēmumus par atsevišķu karšu nepieciešamību vai apvienošanu; 

 iesaistīties DA plāna projekta izskatīšanā, kā arī, ja nepieciešams, ierosināt pārstrādāt plāna 

projektu, mainīt vai papildināt plāna saturu un struktūru; 

 apstiprina DA plāna gatavību sabiedriskajai apspriedei; 

 par strīdīgiem jautājumiem iespējams balsot. 

 

Gita Strode skaidro, ka šī DA plāna izstrādes UG ir lielāka kā parasti lielā pašvaldību skaita un citu 

interešu pārstāvju dēļ, tomēr ja tiks nolemts, ka UG nepieciešams pārstāvēt vēl kādu pusi, lai visas 
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intereses būtu pārstāvētas, UG rīkojumā var tikt veikti grozījumi. Pēc Administratīvi teritoriālās reformas 

jaunizveidotās pašvaldības tiks aicinātas deleģēt pārstāvjus vēlreiz un tie varēs būt arī tagadējie pārstāvji 

(to izlems pašvaldības). Būtu vēlams, lai DA plāna izstrādē, visā tā izstrādes laikā, darbotos vieni un tie 

paši pārstāvji. UG tiks diskutētas un apstiprinātas plāna redakcijas. Izstrādājot plānu, jānotiek vismaz 3 

UG sanāksmēm. Pašvaldības tiek aicinātas būt aktīvām jau tagad, lai vēlāk, kad plāns jau būs izstrādāts, 

nav nesaskaņu un nesaprašanos, kā arī atšķirīgi viedokļi no kādas pašvaldības puses. 

Līga Blanka, SIA “Enviroprojekts”, Dabas aizsardzības plāna projekta vadītāja, iepazīstina klātesošos ar 

Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” (Lubāna mitrājs) izveides mērķi, DA plāna izstrādes mērķi, plāna 

izstrādes grafiku, kā arī diskusijas tēmām. 

Mārtiņš Grosbahs, SIA “Enviroprojekts”, Dabas aizsardzības plāna projekta koordinators un kartogrāfs, 

iepazīstina klātesošos ar diskusijas tēmu “Ārējo robežu precizēšana” (skatīt protokolam pievienoto 

prezentāciju). 

Gita Strode atbildot uz Mārtiņa Kalniņa, AS “Latvijas valsts meži” pārstāvja, jautājumu čatā, 

skaidro, ka priekšlikums no Lubāna mitrāja atdalīt Gulbenes/Rugāju novados esošo dabas lieguma 

daļu, to pievienojot Mugurves pļavas un Sitas un Pededzes palienes liegumiem, iekļaujot 

iztrūkstošo daļu, ir izskatāms. Gadījumos, kad dabas teritorijas piekļaujas Lubāna mitrāja robežai, 

ir vieglāk teritorijas apvienot un pārvaldīt kā vienu. Šādi gadījumi tiks izskatīti ārējo robežu 

precizēšanas ietvaros. 

Gita Strode atbild uz Ingas Ertas, Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības 

pārstāves, jautājumu čatā par meža plantācijām, ka Dabas aizsardzības pārvalde šo problēmu ir 

identificējusi un uzdevusi plānā iesaistītajiem ekspertiem izvērtēt šo jautājumu. 

Mārtiņš Grosbahs iepazīstina klātesošos ar diskusijas tēmu “Vietējo pašvaldību teritoriju plānojumi un to 

atbilstība Lubāna mitrāja zonējumam” (skatīt protokolam pievienoto prezentāciju). 

Mārtiņš Grosbahs iepazīstina klātesošos ar diskusijas tēmu “Saņemtie priekšlikumi tūrisma jomā”. Lūdz 

detalizētu izklāstu sniegt DA plāna izstrādē iesaistītajai tūrisma ekspertei Mārai Vilciņai. 

Māra Vilciņa, informē par visiem iesūtītajiem priekšlikumiem tūrisma jomā, kas saņemti gan no 

pašvaldībām, gan iedzīvotājiem, tikmēr Mārtiņš Grosbahs šīs vietas norāda kartē.  

Mārtiņš Grosbahs iepazīstina klātesošos ar diskusijas tēmu “Citi saņemtie priekšlikumi” un informē par 

dažiem no saņemtajiem priekšlikumiem (skatīt protokolam pievienoto prezentāciju). 

Aigars Šķēls, Madonas novada pašvaldības pārstāvis, izsakās, ka saistībā ar medņa populācijas 

atjaunošanu un tās ietvaros plānoto grāvju aizrakšanu, jābūt ļoti uzmanīgiem un jāvērtē, kāda būs 

pasākumu ietekme uz jau tā applūstošajām un grūti apsaimniekojamajām pieguļošajām teritorijām 

un tajās mītošajām dabas vērtībām. 

Tālis Salenieks, Lubānas novada pašvaldības pārstāvis, izsaka neizpratni par priekšlikumu 

apkopošanas procesu, kur pat viena iedzīvotāja priekšlikumi tiek pieņemti izskatīšanai, iesaka 

nogaidīt ar priekšlikumu pieņemšanu līdz Administratīvi teritoriālās reformai, kad tiks izstrādāti 

jaunie novadu attīstības plāni, kuru plānošanā tiks iesaistīta plašāka sabiedrības daļa. 

Gita Strode skaidro, ka līdz šim saņemtie ieteikumi tiks nodoti ekspertiem un izskatīti jau šajā 

vasarā, taču reāli apspriežami rezultāti un izvērtējumi būs sagatavoti izskatīšanai tikai rudenī, kad 

pašvaldību reforma būs noslēgusies un būs iespējams ar jaunajām pašvaldībām šos pasākumus 

saplānot. Pirms jaunu tūrisma infrastruktūras objektu iekļaušanu plānā tiks veikta saskaņošana ar 
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zemes īpašniekiem. Šobrīd UG dalībniekiem ir iespēja vērtēt un izskatīt šos ieteikumus, un teikt, 

ja kādi no tiem kaut kādu iemeslu dēļ ir vai nav īstenojami. 

Gita Strode aicina Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) 

pārstāvi ieskicēt organizācijas nākotnes plānus Lubāna mitrājā meliorācijas kontekstā. 

ZMNĪ pārstāvis Staņislavs Šķesters skaidro, ka atsevišķi plāni saistībā ar hidroloģijas 

sakārtošanu jau ir īstenoti. No saņemtajiem ieteikumiem daļa ir atbalstāmi. Būtu labi vienoties par 

plāniem dīķu kontekstā. Lieguma regulējumā būtu jānosaka, ka ZMNĪ atļauts veikt hidrobūvju 

remontus un uzturēšanas darbus. 

Pēteris Blumats aicina ZMNĪ dalīties ar informāciju, tajā skaitā kartogrāfisku, par plānotajiem 

hidrotehnisko būvju rekonstrukcijas darbiem, ja tādi ir. 

Līga Blanka iepazīstina klātesošos ar Lubāna mitrājā plānotajiem hidroloģiskās modelēšanas darbiem. 

Uz Latvijas Dabas fonda pārstāves Ilzes Priednieces čata jautājumu Līga Blanka atbild apstiprinoši – 

hidroloģijas eksperts vērtēs ezera līmeņa un tā svārstību ietekmi. 

Mazo mežu īpašnieku biedrības pārstāvis Jānis Knipšs jautā Staņislavam Šķesteram, vai ir iespējams ar 

ZMNĪ vienoties par tam piederošo piegulošo teritoriju ūdeņiem, apsaimniekošanu? Konkrēti par joslu pie 

Pededzes kanāla. 

Staņislavs Šķesters skaidro, ka apsaimniekošanas pasākumu kontekstā ļoti svarīgi ir pievērst uzmanību 

latvāņu apkarošanai, tas plānā būtu jāparedz. Pededzes kanāla ietvaros plānots sakārtot abas tā malas un 

izvākt no tām kritušos kokus. Tam gan pašreiz nav finansējuma. Ir plāns atjaunot arī 2 gājēju tiltus pār 

kanālu. 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārstāve Linda Fībiga jautā, cik lielā mērā 

hidroekoloģiskās izpētes ietvaros tiks vērtētas tieši dabas vērtību prasības un laba ekoloģiskā stāvokļa 

saglabāšanas intereses? 

Līga Blanka skaidro, ka hidroekoloģiskā izpēte tiek veikta tieši dabas vērtību hidroloģisko prasību 

ievērošanas un laba ekoloģiskā stāvokļa saglabāšanas nolūkos. Izpēte tiek veikta ciešā sadarbība arī ar 

LIFE GOODWATER projektu. Tiek atgādināts pašvaldību pārstāvjiem un pārējiem UG dalībniekiem, ka 

šis ir pēdējais mirklis, kad var iesniegt vēl ieteikumus, tajā skaitā, dažādas ar saimniecisko darbību 

saistītas ieceres. 

Gita Strode skaidro, ka ir pieejami Natura 2000 kompensāciju maksājumi privātīpašniekiem. Ja ir veikta 

meža inventarizācija, atkarībā no mežā aizliegtā mežsaimniecības veida, iespējams saņemt kompensāciju. 

Tiek aicināts par to šeit nediskutēt, jo šai grupai nav iespēju šo jautājumu risināt. Ir iespējams pieteikties, 

kā arī ieteicams iepazīties ar pārējo piedāvāto kompensāciju maksājumu sarakstu. Saistībā ar putnu 

medībām ar mērķi atbiedēt zosis no labības laukiem, tādas Lubāna mitrājā netiek izsniegtas, bet pēc 

kompensācijas par radītajiem postījumiem iespējams vērsties Dabas aizsardzības pārvaldē. 

Z/S LĪDUMI pārstāvis Imants Kokins skaidro, ka grūti nopļaujamās pļavas uz kūdras augsnēm varētu 

aizliegt pļaut un kompensāciju ziņā varētu pielīdzināt mežiem, kur aizliegta mežsaimnieciskā darbība.  

Gita Strode skaidro, ka nebūtu pieļaujams pļavas nepļaut vispār, tā rezultātā dabas vērtības tikai 

samazinātos. DA plāna izstrādes gaitā tiks pētīts un piedāvāts, kā labāk apsaimniekot arī šīs 

problemātiskās vietas. Iespējams šādas pļavas var apsaimniekot tikai reizi 2 gados, taču zāles 

smalcināšana nebūtu pieļaujama. Lūgums nosūtīt plāna izstrādātājiem konkrētus kadastrus un teritorijas, 

kur novērojamas apsaimniekošanas problēmas.  
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Gita Strode papildina, ka plānā iespējams ieplānot tūrisma infrastruktūru arī Lubāna mitrājam 

piegulošajās teritorijās, kas var darboties arī kā mehānisms, ar kuru samazināt tūrisma slodzi uz dabas 

lieguma “Lubāna mitrājs” teritorijām. 

Gita Strode, balstoties uz sanāksmē dzirdētajiem ieteikumiem, komentāriem un iepriekš iesniegtajiem 

ieteikumiem, kā arī acīmredzamu robežas koriģēšanas nepieciešamību, aicina UG lemt, vai plāna 

izstrādātājiem nepieciešams sagatavot ieteikumus normatīvo aktu izmaiņām.  

Staņislavs Šķesters izsakās, ka ir par agru plānot kādus grozījumus normatīvo aktu regulējumā, kamēr 

nav sagatavots vismaz DA plāna “skelets”. 

Gita Strode skaidro, ka tagad netiek lemts par konkrētiem grozījumiem, bet par vispārīgu nepieciešamību 

sagatavot grozījumus. Par konkrētiem grozījumiem, protams, tiks lemts tikai tad, kad būs sagatavots DA 

plāna darba variants. 

Atsaucoties uz pāris komentāriem čatā, Līga Blanka skaidro, ka gan prezentācijas materiāli, gan ekspertu 

saraksts tiks nosūtīts kopā ar sanāksmes protokolu. Čata jautājumi tiks atbildēti un ieteikumi no čata tiks 

nodoti ekspertiem. 

Aigars Šķēls jautā, kāda rakstura un kur tiks veikti hidroloģiskie kontrolmērījumi? Uzskata, ka mērījumi 

būs neobjektīvi, jo situācija Lubāna mitrājā ir ļoti mainīga. Iesaka veikt mērījumus garākā laika periodā. 

Līga Blanka skaidro, ka kontrolmērījumi tiks veikti piegulošajās teritorijās, bet, ja ir kāda informācija par 

iespējamām problēmvietām, lūgums informēt. 

Pēteris Blumats skaidro, ka piesaistītie hidroloģijas eksperti veikuši mērījumus Lubāna mitrājā arī 

iepriekš un pieejamā datu virkne ir garāka kā tikai projekta ietvaros veiktais, kā arī plāna izstrāde notiek 

sadarbība ar LIFE GOODWATER projektu, kura ietvaros arī tiek ievākti dati. 

AS “Latvijas valsts meži” pārstāvis Dainis Rudzītis interesējas, vai UG tiks informēta par plāna 

izstrādātāju plānotajām diskusijām tūrisma piedāvājuma attīstības nozarē? 

Līga Blanka skaidro, ka par šīm diskusijām tiks informēti visi interesenti. Informācija būs pieejama plāna 

izstrādātāju mājas lapā.  

Mārtiņš Grosbahs jautā, vai Valsts meža dienestam ir pieejami kādi medījamo dzīvnieku uzskaites dati 

Lubāna mitrājā? 

Inga Erta skaidro, ka šādi dati ir pieejami, tie jāpieprasa no Valsts meža dienesta Austrumlatgales 

virsmežniecības. Mežu biotopos būtu svarīgi ievērot sugu un biotopu vadlīnijas, kā arī tiktu izstrādāta 

meža biotopu infrastruktūra, norādot, kur ir vērtīgo biotopu koncentrācijas vietas un kur nepieciešams 

veidot paplašinājumus sugu migrācijai. 

Līga Blanka skaidro klātesošajiem turpmākos DA plāna izstrādes soļus līdz nākošajai UG. Atgādina, ka 

vēl mēnesi tiek gaidīti priekšlikumi un ieteikumi. Sanāksmes protokols tiks izsūtīts 10 dienu laikā. 

Informācija par specializētajām sanāksmēm un diskusiju grupām tiks nosūtīta UG pārstāvjiem arī 

individuāli.  

 

Sēde noslēdzās 14.52         Sanāksmi protokolēja 

Mārtiņš Grosbahs 
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Sanāksmes čata izraksts ar sanāksmes laikā sniegtajām atbildēm uz jautājumiem: 

 

00:39:21 Kalniņš Mārtiņš: Labdien! Saistībā ar lapkoku praulgrauža un 

parkveida biotopu aizsardzību DAP jau ir ticis sniegts priekšlikums no 

Lubāna mitrāja dabas lieguma atdalīt Gulbenes/Rugāju novados esošo 

dabas lieguma daļu. To būtu jēga apvienot ar Mugurves pļavas un Sitas 

un Pededzes palienes liegumiem, iekļaujot iztrūkstošo daļu. 

Gita Strode atbildot uz Mārtiņa Kalniņa jautājumu čatā, skaidro, ka priekšlikums no Lubāna mitrāja 

atdalīt Gulbenes/Rugāju novados esošo dabas lieguma daļu, to pievienojot Mugurves pļavas un Sitas un 

Pededzes palienes liegumiem, iekļaujot iztrūkstošo daļu, ir izskatāms. Gadījumos, kad dabas teritorijas 

piekļaujas Lubāna mitrāj robežai, ir vieglāk teritorijas apvienot un pārvaldīt kā vienu. Šādi gadījumi tiks 

izskatīti ārējo robežu precizēšanas ietvaros. 

00:40:55 Kalniņš Mārtiņš:  Tam būtu loģika arī no teritoriju aizsardzības un 

apsaimniekošanas jautājumu aspekta, jo Lubāna ezera un tā apkārtnes 

aizsardzības un apsaimniekošanas jautājumi, būtiski atšķiras no Pededzes 

ielejas aizsardzības un apsaimniekošanas jautājumiem. 

00:42:20 Inga Erta: Labdien! Būtu vēlams padomāt, ko darīt ar Latvijas 

finiera īpašumu pie Mazičas, kur ir ieaudzētas mežu plantācijas- vai to 

izslēgt no lieguma vai ievietot neitrālajā zonā 

00:42:55 Ilze Priedniece: Varbūt labāk tikai apvienot, nevis apvienot un atdalīt? 

00:44:24 Eņģele Lelde: Noteikti nekas nav atdalāms no lieguma! Apvienot būs 

grūti. 

00:46:24 Tutiņa Daina: no Rugāju novada pašvaldības būs informācija par 

tūrismu, atsaucoties uz Māras e-pastu 

00:49:08 Ratkevičs Ralfs: Priekšlikums iekļaut uzraudzības grupā Agri 

Meilertu no Latvijas Finiera. 

00:49:33 Blumats Pēteris: Paldies, tiks izskatīts! 

00:50:14 Gita Strode: šo priekšlikumu par Mugurves pļavām, Situ un Pededzi 

vērtēsim konsultējoties ar VARAM, kur un kā tad būtu 

nodalāmas/apvienojamas atsevišķas ĪADT, lai iespējami ātrākā fāzē no 

visiem aspektiem to būtu iespējams izvērtēt. Jo ir dažādi + un - abiem 

variantiem, bet jāsaprot arī VARAM vēlme kaut ko ļoti kardināli mainīt 

00:50:55 Ilze Sauša: Slēpnis pie Lubāna mitrāja informācijas centrs 

00:51:01 Gita Strode: Lūdzu Latvijas Finierim atsūtīt oficiālu iesniegumu DAP 

par vēlmi papildus iekļaut pārstāvi UG 

00:52:06 Eņģele Lelde: Neredzu nekādu pamatu Pedzedza pļavas atdalīt no 

Lubāna mitrāja, kādi tur ieguvumi? Līdz Mugurvei ir diezgan labs 

gabaliņš, ja nu vienīgi tur laba biotopu un sugu koncentrācija.... 

00:52:11 Ratkevičs Ralfs: Tiks darīts 
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00:53:16 Knipšis Jānis: Ir vēl iespējams papildināt šos sarakstu un iesniegt jaunus 

priekšlikumus? 

00:53:40 Blumats Pēteris: Jā protams, izsakiet lūdzu priekšlikumu! 

00:55:09 Kalniņš Mārtiņš:  Lelde, es labprāt detalizētāk izskaidrošu un 

kartogrāfiski parādīšu pamatojumu. Uzsveru, ka tas nav stāsts par 

mehānisku atdalīšanu, bet pievienošanu divām citām teritorijām 

IEKĻAUJOT to Pededzes ielejas posmu, kam pašlaik vispār nav 

aizsardzības. 

00:55:09 Eņģele Lelde: Ieteikums tūrisma infrastruktūru rūpīgi izvērtēt no šiem 

aspektiem: 1) ietekme uz dabas vērtībām, ieskaitot slodzi un traucējumu, 

2) izbūves un uzturēšanas izmaksas. Attiecīgi, prioritāra būtu 

infrastruktūra pašlaik aktīvi apmeklētās vietās, mazinot slodzi, un pēc 

iespējas izvairīties no infrastruktūras veidošanas vietās, kas pašlaik tiek 

traucētas minimāli. 

00:55:50 Eņģele Lelde: Paldies, Mārtiņ! Es tikai par apvienošanu. 

00:56:00 Blumats Pēteris: E-pasts priekšlikumiem: lubans@enviro.lv, 

00:59:08 Vasiļevskis Dagnis: tūrisma pasākums nr.43 - Salas purvu noteikti nē. 

Ir noteikts sezonas liegums, lai netraucētu putnu ligzdošanai 

01:00:13 Ilze Priedniece: Visas attālās un grūti piekļūstamās vietas rūpīgi jāizvērtē 

- vai nepieciešams tām tiešām veidot piekļuvi, jo var apdraudēt tur 

sastopamās aizsargājamās sugas 

01:00:46 Ilze Priedniece: Tūrisma plāni laicīgi jāsaskaņo ar sugu ekspertiem! 

01:01:01 Eņģele Lelde: Tieši tā - ir purvs tūrismam (Tīrumieku taka) un ir purvs 

dabai – Salas purvs! 

01:03:26 Oļehnoviča Evita: Aicinu rūpīgi izvērtēt nepieciešamību veidot 

dabas taku pie Mazā Kiuriņa ezera, pašlaik teritorija ir relatīvi neskarta un 

tajā ir konstatēti vērtīgi purvainu mežu biotopi. Apsekojot teritoriju 

konstatēju jau esošu problēmu – makšķernieku atstātus atkritumus pie 

ezera, palielinoties tūristu plūsmai atkritumu problēma teritorijā var kļūt 

izteiktāka. 

01:04:18 Eņģele Lelde: Ceļu nestspējas atjaunošanai nevajag tikai pārbūvi, bet 

gan ikdienas un periodisko uzturēšanu vai atjaunošanu. Ļoti rūpīgi 

izvērtējams, kādi darbi kurā LVM ceļā pieļaujami! 

01:06:18 Rudzīts Dainis: Lūdzu atsūtiet ekspertu sarakstu, kas darbosies lauka 

darbos. 

01:07:13 Eņģele Lelde: Lūgums paturēt prātā, ka Lubāna mitrāja dabas liegums 

šajās pašvaldībās nav vienīgā vieta, kur attīstīt tūrismu. Dabas vērtības 

ārpus dabas lieguma parasti sargā stipri maz... 
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Gita Strode norāda, ka plānā iespējams ieplānot tūrisma infrastruktūru arī Lubāna mitrājam pieguļošajās 

teritorijās, kas var darboties arī kā mehānisms ar kuru samazināt tūrisma slodzi uz paša Lubāna mitrāja 

teritorijām. 

01:10:23 Imants Kokins:  Labdien, dabas lieguma stingrajā zonā vajadzētu ieviest 

tādus pašus nosacījumus, kā tur esošajos mežos, aizliegt saimniecisko 

darbību saudzējot dabu un zemju īpašniekiem maksāt kompensāciju. 

Esošais intensīvais saimniekošanas modelis pārmērīgi mitrās kūdras 

augsnēs nodara vairāk ļaunuma dabai nekā to saudzē, praktiķa viedoklis 

16 darba gadi 

01:13:34 Ratkevičs Ralfs: Es arī ceru ,ka kompensācijas tēmai pieskarsies 

Gita Strode skaidro, ka ir pieejami Natura 2000 kompensāciju maksājumi privātīpašniekiem. Ja ir veikta 

meža inventarizācija, atkarībā no mežā aizliegtā mežsaimniecības veida, iespējams saņemt kompensāciju. 

Aicina par to šeit nediskutēt, jo šai grupai nav iespēju šo jautājumu risināt. Ja kāds īpašnieks vēl šo iespēju 

neizmanto, ir iespējams pieteikties, kā arī ieteicams iepazīties ar pārējo piedāvāto kompensāciju 

maksājumu sarakstu. Saistībā ar putnu medībām ar mērķi atbiedēt zosis no labības laukiem, tādas Lubāna 

mitrājā netiek izsniegtas, bet pēc kompensācijas par radītajiem postījumiem iespējams vērsties DAP. 

Imants Kokins skaidro, ka bija domājis, ka grūti pļaujamās kūdras pļavas varētu aizliegt pļaut un 

kompensāciju ziņā varētu pielīdzināt mežiem, kur aizliegta mežsaimnieciskā darbība. 

Gita Strode skaidro, ka nebūtu pieļaujams pļavas nepļaut vispār, jo dabas vērtības samazinātos. DA plāna 

izstrādes gaitā tiks pētīts, kā labāk apsaimniekot arī šīs problemātiskās vietas. Iespējams šādas pļavas var 

apsaimniekot tikai reizi 2 gados, taču zāles smalcināšana nebūtu pieļaujama. Lūgums nosūtīt plāna 

izstrādātājiem konkrētus kadastrus un teritorijas, kur novērojamas apsaimniekošanas problēmas.  

01:15:56 Knipšis Jānis: Man ir jautājums Škestera kungam! 

01:16:34 Ilze Priedniece: Vai sugu ekspertiem ir darba uzdevums vērtēt ezera 

līmeņa un tā svārstību ietekmi? 

Līga Blanka atbild apstiprinoši – hidroloģijas eksperts vērtēs ezera līmeņa un tā svārstību ietekmi. 

01:19:19 Ilze Priedniece: ietekmi uz sugām 

01:23:41 Eņģele Lelde: Pededzes kanāla ūdens plūsma būtu jālaiž pa 

Vecpededzi, nevis jāatjauno kanāls. Vecpededzes atjaunošana ir jāizvērtē 

plāna ietvaros. 

Līga Blanka Vecpededzes atjaunošanas izvērtējums ir plānots DA plāna izstrādes ietvaros. 

01:24:25 Eņģele Lelde: Lūgums atcerēties, ka kritušo koku izvākšana nav 

atbērtnes nociršana kailcirtē. 

01:26:04 Ilze Priedniece: tas ir tas pats projekts 

01:28:08 Ilze Priedniece: Vai ir plānots izvērtēt Vecpededzes atjaunošanu? 

Līga Blanka Vecpededzes atjaunošanas izvērtējums ir plānots DA plāna izstrādes ietvaros. 

01:42:08 Ratkevičs Ralfs: Atbalstu Šķestera kng. 
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01:43:23 Inga Erta: Svarīgi dabas aizsardzības plānā mežu biotopiem 

izveidot ekoloģisko infrastruktūru ar epicentriem, koncentrācijas vietām 

un paplašinājumiem atbilstoši sugu un biotopu apsaimniekošanas 

vadlīnijām 

01:43:59 Knipšis Jānis: Kur varēs apskatīt prezentācijas? 

01:47:39 Zelčs Andris: Pašlaik komentāru nav 

01:48:09 Knipšis Jānis: Papildus priekšlikumus var sūtīt uz lubans@enviro.lv, ja? 

01:52:52 Gita Strode: Vai var palūgt, ka informācija par šīm specifiskajām 

interešu grupu sanāksmēm arī tiek izsūtīta UG 

01:56:05 Ratkevičs Ralfs: Kompensāciju mehānisms ir jāizstrādā tām 

platībām, kas nav mežs un netiek (vai nevar)apsaimniekots. 

01:58:42 Ratkevičs Ralfs: DUBULTAIS ZEMES NODOKLIS!!!!!! 

01:59:47 Inga Erta: Par ugunsdzēsību VMD uzrakstīt papildus 

02:00:20 Zelčs Andris: VVD Rēzeknes RVP komentāru šobrīd nav 

02:01:03 Aija Supe: VVD Vidzemes RVP šobrīd komentāru nav. 

02:02:14 Zelčs Andris: Paldies! Uz sadarbību! 

02:02:26 Aiva Ivanova: Paldies! 

02:02:31 Aija Supe: Paldies! 

02:02:36 Vilciņa Mara: Paldies 

02:02:43 Kuzņecova Lidija: Paldies!  
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Dalībnieku ievērībai! 
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām (GDPR) informējam, ka pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, dabas aizsardzības plāna izstrādātājs apstrādā Jūsu personas datus, lai: 
- gūtu apliecinājumu un analizētu sabiedrības iesaisti dabas aizsardzības plāna izstrādes procesā, 
- nodrošinātu turpmāko saziņu par izmaiņām dabas aizsardzības plāna projektā un nosūtītu informatīvos materiālus (t.sk. informāciju par turpmākajiem pasākumiem) atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. 
panta 1. punkta a) apakšpunktam. 
Personas dati tiks neatgriezeniski anonimizēti pēc dabas aizsardzības plāna apstiprināšanas. 
Jums ir tiesības pieprasīt labot vai dzēst sanāksmes dalībnieku sarakstā un protokolā fiksēto Jūsu dalību šajā pasākumā. 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Pēteris Blumats, adrese: Mazā nometņu iela 31, Rīga, tālr.: 29262684, e-pasts: peteris@enviro.lv; 
Informējam, ka šis ir publisks pasākums un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas līdzekļos, fiksējot arī Jūsu dalību šajā pasākumā.  

 

 

DABAS LIEGUMA “LUBĀNA MITRĀJS” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES 

1. uzraudzības grupas sanāksme 

2020.gada 11.februārī plkst. 13:00 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds/ lietotājvārds Jūsu pārstāvētā sabiedrības 

grupa/uzņēmums/iestāde 

Jūsu telefona 

numurs 

Jūsu e-pasts 

1. Aigars Šķēls Madonas novada pašvaldība 29426366 aigars.skels@madona.lv 

2. Aija Supe Valsts vides dienests Vidzemes reģionālā 

vides pārvalde 

26183412 aija.supe@vvd.gov.lv 

3. Aiva Ivanova Lauku atbalsta dienests 29992501 aiva.ivanova@lad.gov.lv 

4. Anda Zeize Dabas aizsardzības pārvalde 29256225 anda.zeize@daba.gov.lv 

5. Andris Dekants Latvijas Ornitoloģijas biedrība 29422102 Andris.dekants@lob.lv 

6. Andris Zelčs Valsts vides dienests 28325511 andris.zelcs@vvd.gov.lv 

7. Biruta Bogdane Balvu novada pašvaldība 20223100; 

28373477 

berzpils@balvi.lv 

8. Dace Kurša Gulbenes novada pašvaldība 26173113 dace.kursa@gulbene.lv 
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Dalībnieku ievērībai! 
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām (GDPR) informējam, ka pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, dabas aizsardzības plāna izstrādātājs apstrādā Jūsu personas datus, lai: 
- gūtu apliecinājumu un analizētu sabiedrības iesaisti dabas aizsardzības plāna izstrādes procesā, 
- nodrošinātu turpmāko saziņu par izmaiņām dabas aizsardzības plāna projektā un nosūtītu informatīvos materiālus (t.sk. informāciju par turpmākajiem pasākumiem) atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. 
panta 1. punkta a) apakšpunktam. 
Personas dati tiks neatgriezeniski anonimizēti pēc dabas aizsardzības plāna apstiprināšanas. 
Jums ir tiesības pieprasīt labot vai dzēst sanāksmes dalībnieku sarakstā un protokolā fiksēto Jūsu dalību šajā pasākumā. 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Pēteris Blumats, adrese: Mazā nometņu iela 31, Rīga, tālr.: 29262684, e-pasts: peteris@enviro.lv; 
Informējam, ka šis ir publisks pasākums un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas līdzekļos, fiksējot arī Jūsu dalību šajā pasākumā.  

 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds/ lietotājvārds Jūsu pārstāvētā sabiedrības 

grupa/uzņēmums/iestāde 

Jūsu telefona 

numurs 

Jūsu e-pasts 

9. Dagnis Vasiļevskis Dabas aizsardzības pārvalde 26112686 dagnis.vasilevskis@daba.gov.lv 

10. Daina Tutiņa Rugāju novada dome 29168237 daina.tutina@rugaji.lv 

11. Dainis Rudzīts AS Latvijas valsts meži 26321460 d.rudzits@lvm.lv 

12. Darta Lasenberga LIAA 67039445 darta.lasenberga@liaa.gov.lv 

13. Diāna Marga AS Latvijas valsts meži 25495551 d.marga@lvm.lv 

14. Diāna Selecka Dabas aizsardzības pārvalde 26551030 diana.selecka@daba.gov.lv 

15. Evita Oļehnoviča Sertificēta sugu un biotopu eksperte 26590488 evita.olehnovica@gmail.com 

16. Gita Strode Dabas aizsardzības pārvalde 29455010 gita.strode@daba.gov.lv 

17. Guntis Akmentiņš Dabas aizsardzības pārvalde 26473408 guntis.akmentins@daba.gov.lv 

18. Ilze Priedniece Latvijas Dabas fonds 26562163 ilze.priedniece@ldf.lv 

19. Ilze Sauša Lubāna mitrāja informācijas centrs 29234956 lubanamitrajs@gmail.com 

20. Imants Kokins Z/S LĪDUMI 29463239 imantskokins@inbox.lv 
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Dalībnieku ievērībai! 
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām (GDPR) informējam, ka pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, dabas aizsardzības plāna izstrādātājs apstrādā Jūsu personas datus, lai: 
- gūtu apliecinājumu un analizētu sabiedrības iesaisti dabas aizsardzības plāna izstrādes procesā, 
- nodrošinātu turpmāko saziņu par izmaiņām dabas aizsardzības plāna projektā un nosūtītu informatīvos materiālus (t.sk. informāciju par turpmākajiem pasākumiem) atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. 
panta 1. punkta a) apakšpunktam. 
Personas dati tiks neatgriezeniski anonimizēti pēc dabas aizsardzības plāna apstiprināšanas. 
Jums ir tiesības pieprasīt labot vai dzēst sanāksmes dalībnieku sarakstā un protokolā fiksēto Jūsu dalību šajā pasākumā. 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Pēteris Blumats, adrese: Mazā nometņu iela 31, Rīga, tālr.: 29262684, e-pasts: peteris@enviro.lv; 
Informējam, ka šis ir publisks pasākums un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas līdzekļos, fiksējot arī Jūsu dalību šajā pasākumā.  

 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds/ lietotājvārds Jūsu pārstāvētā sabiedrības 

grupa/uzņēmums/iestāde 

Jūsu telefona 

numurs 

Jūsu e-pasts 

21. Inga Erta Valsts meža dienests Austrumlatgales 

virsmežniecība 

29134149 inga.erta@austrumlatgale.vmd.gov.

lv 

22. Irisa Mukāne Dabas aizsardzības pārvalde 26107005 irisa.mukane@daba.gov.lv 

23. Ivars Ikaunieks Varakļānu novada pašvaldība 29285545 varaklani@varaklani.lv 

24. Jānis Knipšis Mazo mežu īpašnieku biedrība 28625213 janis@mmib.lv 

25. Kalvis Zaube N/A 28333455 kalvis.zaube@gmail.com 

26. Karlis Millers Enviroprojekts 29252138 karlowitch@inbox.lv 

27. Klinta Bērziņa Rēzeknes novada pašvaldība 25948858 klinta.berzina@rezeknesnovads.lv 

28. Lelde Eņģele Latvijas Dabas fonds 26102617 lelde.engele@inbox.lv 

29. Lidija Kuzņecova Viļānu novada pašvaldība 64662424 lidija.kuznecova@vilani.lv 

30. Liga Blanka SIA Enviroprojekts 29262049 liga@enviro.lv 

31. Linda Fībiga Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs 

29221828 linda.fibiga@lvgmc.lv 
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Dalībnieku ievērībai! 
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām (GDPR) informējam, ka pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, dabas aizsardzības plāna izstrādātājs apstrādā Jūsu personas datus, lai: 
- gūtu apliecinājumu un analizētu sabiedrības iesaisti dabas aizsardzības plāna izstrādes procesā, 
- nodrošinātu turpmāko saziņu par izmaiņām dabas aizsardzības plāna projektā un nosūtītu informatīvos materiālus (t.sk. informāciju par turpmākajiem pasākumiem) atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. 
panta 1. punkta a) apakšpunktam. 
Personas dati tiks neatgriezeniski anonimizēti pēc dabas aizsardzības plāna apstiprināšanas. 
Jums ir tiesības pieprasīt labot vai dzēst sanāksmes dalībnieku sarakstā un protokolā fiksēto Jūsu dalību šajā pasākumā. 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Pēteris Blumats, adrese: Mazā nometņu iela 31, Rīga, tālr.: 29262684, e-pasts: peteris@enviro.lv; 
Informējam, ka šis ir publisks pasākums un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas līdzekļos, fiksējot arī Jūsu dalību šajā pasākumā.  

 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds/ lietotājvārds Jūsu pārstāvētā sabiedrības 

grupa/uzņēmums/iestāde 

Jūsu telefona 

numurs 

Jūsu e-pasts 

32. Māra Vilciņa Tūrisma eksperte 29111018 mara.vilcina@gmail.com 

33. Mārtiņš Kalniņš AS "Latvijas valsts meži" 26457974 m.kalnins@lvm.lv 

34. Pēteris Blumats Enviroprojekts SIA 29262684 peteris@enviro.lv 

35. Ralfs Ratkevičs ĪPAŠNIEKS 29182912 ralfs.ratkevics@infonet.lv 

36. Rolands Gruzītis ZS "Lettes" 29169497 gruzitis@inbox.lv 

37. Staņislavs Šķesters Valsts SIA" Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi" 

26155310 stanislavs.skesters@zmni.lv 

38. Tālis Salenieks Lubānas novada pašvaldība 29165733 talis.salenieks@lubana.lv 

39. Valda Vancāne Balvu novada pašvaldība 26354030 Valda.Vancane@balvi.lv 

40. Valentīna Puste Gaigalavas un Nagļu pagasta pārvalde 26334750 valentina.puste@gaigalava.lv 

41. Mārtiņš Grosbahs Enviroprojekts 25641455 martins@enviro.lv 
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DABAS LIEGUMA “LUBĀNA MITRĀJS” DABAS AIZSARDZĪBAS 

PLĀNA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTO EKSPERTU SARAKSTS 

 

 

 Eksperta specializācija Eksperta vārds, uzvārds Eksperta e-pasts 

1. Rāpuļu un abinieku eksperts Andris Čeirāns cuskisa@gmail.com 

2. Stāvošu un tekošu saldūdens 

biotopu eksperts 
Egita Zviedre egita.zviedre@ldm.gov.lv 

3. Mežu un virsāju, un purvu biotopu, 

kā arī sūnu eksperts 
Evita Oļehnoviča evita.olehnovica@gmail.com 

4. Hidroloģijas eksperts Inga Grīnfelde inga.grinfelde@llu.lv 

5. Hidroloģijas eksperts Jovita Pilecka-

Uļčugačeva 

jovita.pilecka@llu.lv  

6. Ihtiofaunas eksperts Jānis Birzaks janis.birzaks@du.lv 

7. Mežu un virsāju un purvu biotopu 

eksperts 
Jānis Saulītis janis.sauliitis@inbox.lv 

8. Ornitofaunas eksperts Kārlis Millers karlowitch@inbox.lv 

9. Mežu un virsāju un purvu biotopu, 

kā arī zīdītāju eksperts 
Līga Mihailova liga.margarita@inbox.lv 

10. Tūrisma eksperts Māra Vilciņa mara.vilcina@gmail.com 

11. Ainavu eksperts Mārtiņš Lūkins martins@ozolini.lv 

12. Ķērpju eksperts Rolands Moisejevs rolands.moisejevs@biology.lv 

13. Mežu un virsāju un zālāju biotopu, 

kā arī vaskulāro augu un sūnu 

eksperts 

Ieva Rove rove@alumni.lu.lv 

14. Bezmugurkaulnieku eksperts Uldis Valainis uldis.valainis@biology.lv 

15. Sikspārņu eksperts Viesturs Vintulis viesturs.vintulis@lu.lv 

 

13



17.02.2021

1

Dabas liegums «Lubāna mitrājs»
DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA Uzraudzības grupas 

1.sanākme 

2021. GADA 11.FEBRUĀRIS

Foto autors: Aleksandrs Lebeds

Līga Blanka

Dabas aizsardzības plāna izstrādes projekta vadītāja

Pēteris Blumats

Sanāksmes moderators

Gita Strode, Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktore; 
Dace Kurša, Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas Vides pārvaldības 
speciāliste;
Ivars Ikaunieks, Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektors;
Biruta Bogdane, Balvu novada pašvaldības Bērzpils pagasta pārvaldes vadītāja;
Klinta Bērziņa, Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides aizsardzības speciāliste;
Tālis Salenieks, Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;
Aigars Šķēls, Madonas novada pašvaldības Ošupes un Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs;
Inga Erta, Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības inženiere vides aizsardzības 
jautājumos;
Dainis Rudzīts, AS Latvijas valsts meži Ziemeļlatgales reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas 
vadītājs;
Aija Supe, Vidzemes reģionālās vides pārvaldes vecākā inspektore;
Andris Zelčs, Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes Resursu kontroles daļas galvenais inspektors;
Aiva Ivanova, Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvaldes vadītājas vietniece 
Lauksaimniecības un Lauku attīstības daļas vadītāja;
Staņislavs Šķesters, Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu Latgales reģiona meliorācijas 
nodaļas vadītājs;
Linda Fībiga, Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra projektu vadītāja (LIFE GOODWATER 
IP);
Ralfs Ratkevičs, zemes īpašnieku pārstāvis (“Pļavnieki”, Rugāju pagasts, Rugāju novads);
Dārta Lasenberga, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamenta Tūrisma 
produktu attīstības nodaļas vecākā eksperte.
Jānis Knipšis, Mazo meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs;
Lidija Kuzņecova, Viļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste;
Daina Tutiņa, Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore.

Piedalās:
 Uzraudzības grupa
 Izstrādātāji (tajā skaitā 

eksperti)
 DAP Latgales reģionālās 

administrācijas pārstāvji
 Citi interesenti

Sanāksmes dalībnieki

Sanāksmes noteikumi Sanāksmes dienas kārtības punkti

 Sanāksmes ievads – dalībnieki, sanāksmes noteikumi

 Informācija Uzraudzības grupas funkcijām (G.Strode - DAP)

 Informācija par DA plāna izstrādes kopējo ietvaru (L.Blanka – SIA Enviroprojekts)

 Diskusija

 Ārējo robežu precizēšana (M.Grosbahs - SIA Enviroprojekts)

 Priekšlikumi tūrisma jomā (M. Vilciņa – tūrisma eksperte)

 Cita veida priekšlikumi (M.Grosbahs/ L.Blanka - SIA Enviroprojekts)

 Lēmuma pieņemšana par priekšlikumu sagatavošanu grozījumiem normatīvajos aktos

 Turpmākie darbi, līdz nākošajai UG sanāksmei (L.Blanka – SIA Enviroprojekts)

Sanāksmes mērķis

 Informēt par DA plāna izstrādes UG funkcijām

 Informēt UG par līdz šim saņemtajiem priekšlikumiem, kas būtu izvērtējami DA plāna
ietvaros

 Pieņemt lēmumu par nepieciešamību DA plāna izstrādes ietvaros sagatavot
priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos

 Aicināt UG dalībniekus iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus, kas būtu izvērtējami DA
plāna ietvaros

 Informēt UG dalībniekus par turpmākajiem darbiem, līdz nākošajai UG sanāksmei

DA plāna izstrādes UG funkcijas

Gita Strode
Dabas aizsardzības pārvaldes

Dabas aizsardzības departamenta direktore
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Plāna izstrādes kārtība

 Plāns tiek izstrādāts atbilstoši MK 09.10.2007. noteikumiem Nr.686 «Noteikumi par īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību»;

 Plānu izstrādā iesaistot sabiedrību un ieinteresētās puses, dabas vērtību ekspertus, atbildīgās
valsts institūcijas;

 Plāna izstrādi kontrolē Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) un tās izveidota Uzraudzības grupa kurā
tiek iesaistītas dažādas iesaistītās puses:

 tiek rīkotas vismaz 3 uzraudzības grupas sēdes;

 sēdes apmeklēt var jebkurš;

 iekļautas gan valsts institūcijas, gan iedzīvotāju pārstāvis;

 Jāsaņem atzinums no pašvaldībām;

 Jāiesniedz galējai apstiprināšanai DAP, kas to iesniedz apstiprināšanai VARAM ministram.

DL «Lubāna mitrājs» izveidošanas mērķis

 Lubāna mitrājs ir unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas komplekss ar izcilu nozīmi
daudzu īpaši aizsargājamo sugu populāciju un biotopu saglabāšanai

 Lubāna mitrājs izveidots, lai nodrošinātu Latvijas lielākā iekšzemes mitrāju kompleksa vienotu
aizsardzību

Nozīmīgākās DL dabas vērtības

 Lubāna mitrājā ir liela aizsargājamo biotopu daudzveidība – upju palieņu zālāji, augstie purvi,
purvaini meži, boreālie meži, melnalkšņu staignāji, zālāju biotopi, parkveida pļavas un ganības
u. c.

 Lubāns un tuvējie zivju dīķi ir viena no svarīgākajām caurceļojošo ūdensputnu atpūtas un
barošanās vietām Latvijā, kā arī viena no dažām labākajām ligzdošanas vietām tādām pasaulē
apdraudētām putnu sugām kā mazais ērglis Aquila pomarina, jūras ērglis Haliaetus albicilla,
mazais gulbis Cygnus columbianus, ķikuts Gallinago media u. c.

Plāna izstrādes mērķi un uzdevums

Mērķi

 Nodrošināt Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes dabisko biotopu platību un kvalitātes 
saglabāšanu un uzlabošanu; 

 Teritorijas kultūrvēsturisko vērtības saglabāšana;

 Ainavas daudzveidības saglabāšanu;

 Tūrisma un atpūtas infrastruktūras labiekārtošanu;

 Sabiedrības izglītošana.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas,
reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības

DA plāna  izstrādes grafiks

2020.gada jūlijs - 2023.gada maijs
2020.gada novembris Informatīvā sanāksme (neklātienē 9.-13.novembris)
2021.gada pavasaris/vasara Ekspertu darbs

2021.gada novembris DA plāna pirmā redakcija
2022.gada ziema/pavasaris Eksperti sagatavo atzinumus

2022.gada oktobris DA plāna redakcija, ko nodod uz sabiedrisko
apspriešanu

2022.gada novembris līdz DA plāna sabiedriskā apspriešana,
2023.gada februāris tajā skaitā saskaņošana pašvaldībās

2023.gada maijs DA plāna gala redakcija

Diskusiju tēmas

 Ārējo robežu precizēšana

 Priekšlikumi tūrisma jomā

 Cita veida priekšlikumi

Ārējo robežu precizēšana

 Novērojama visaptveroša nesakritība
starp lieguma robežu kuru nosaka
MK noteikumi un robežu kura
pieejama DDPS OZOLS
(neprecizitāte).

 Robeža tiks precizēta tā lai tā ved pa
MK noteikumos noteikto robežu, bet
vietās, kur MK noteikumos noteiktās
robežpunktu koordinātas
acīmredzami neprecīzas – tā lai sakrīt
ar īpašumu kadastra robežām,
ģeogrāfisko objektu robežām, dabas
vērtībām u.c.
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Jautājumi/priekšlikumi

Vietējo pašvaldību teritoriju plānojumi un to 
atbilstība LM zonējumam

Uz 2021. gada februāri DL «Lubāna mitrājs»
teritorija atrodas 8 pašvaldību valdījumā.

Atzinīgi vērtējama lielākās daļas pašvaldību
iniciatīva TP iekļaut atsevišķus apzīmējumus
LM zonējumam.

Pašvaldību TP nav novērojamas plānotā zemes
lietojuma veida neatbilstības dabas liegumā
noteiktajās zonās atļautajam.

Jautājumi/priekšlikumi

Saņemtie priekšlikumi tūrisma jomā

Laivu ielaišanas vietas – Ansupe; Lubāna izvadkanāls; Aiviekstes 
hidromezgls; Rēzeknes upes ieteka ezerā; Bāka; Rēzeknes upes 
tilts; Citi.

Dabas taku, velo maršrutu un laipu tūrisma infrastruktūra – taka 
gar Aiviekstes krastiem; Laipas izveide Lubāna ezerā pie esošās 
laivu mājas; Velo maršruts ap Lubāna ezeru; Citi.

Atpūtas/ telšu vietas un naktsmītnes – dažādos punktos Lubāna 
ezera un upju krastos.

Torņu izveide – Gomelis; Orenīšu kalns; Maltas ieteka; Nagļu dīķi; 
Zvidzes kanāls; Citi.

Citi priekšlikumi – Ogotāji; pludmales; Stāvlaukumi; citi.

Jautājumi/priekšlikumi

Citi saņemtie priekšlikumi

Izvērtēt iespēju izveidot jaunu īpaši aizsargājamu dabas teritoriju , apvienojot esošās -
Pededzes lejtece (šobrīd DL “Lubāna mitrājs” teritorijā), Mugurves pļavas, Sitas un Pededzes 
paliene.

Plāna izstrādes gaitā ņemt vērā ugunsdrošības jautājumus dabas lieguma teritorijā, jo ir 
saskaņots un spēkā esošs Ugunsdrošības preventīvo pasākumu plāns dabas liegumam 
«Lubāna mitrājs», kas ietver nepieciešamās ugunsdrošības infrastruktūras būvniecību.

Pārskatīt iespējas un atrisināt  zivju nārstošanas ceļu problēmu atjaunojot tos. Medniekiem 
atļaut medīt tikai invazīvās sugas, piemēram bebrus, kas veido aizsprostus upēs. Pastiprināt 
mednieku aktivitāšu kontroli teritorijā.

Seklo grāvju tīrīšana, ceļu tīkla izveide īpašnieku starpā, pārlieku lielā mitruma pļavās atļaut 
smalcināšanu.

Veikt pastiprinātu ķīmisku vielu izmantošanas kontroli lauksaimniecībā. Noteikt bargus sodus 
par noteikumu neievērošanu.  Varbūt īpaši dotēt bioloģisko zemniecību šajā un  tai 
pieguļošajā teritorijā!? Tas motivētu zemniekus pārkvalificēties, un pasargātu mitrāju no 
piesārņojuma.
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Citi saņemtie priekšlikumi

Iekļaut plānā visus LVM valdījumā reģistrētos 
meža autoceļus, pieļaujot to pārbūvi, jo 
ekspluatācijas gaitā nolietojas ceļa segums un 
zūd ceļa nestspējas noturība, aizsērē ūdens 
ņemšanas vietas. Labas kvalitātes autoceļi 
liegumā nodrošinās operatīvu rīcību ugunsgrēku 
lokalizācijas gadījumos.

Izvērtēt un plānot mednim piemērotas dzīvotnes 
atjaunošanu ar sekojošām darbībām - Esošo 
grāvju pilnīga aizbēršana; Priežu audžu 
retināšana, veidojot atvērumus ap vecajam 
priedēm un retinot pēc meliorācijas ieaugušas 
priedes.

Citi saņemtie priekšlikumi

Saņemot iedzīvotāju (mednieku) ierosinājumu un arī lai varētu nodrošināt pašvaldībai piekritīgās zemes 
apsaimniekošanu, nepieciešams plānā paredzēt caurtekas un pārbrauktuves izbūvi zemāk shēmā norādītajā 
vietā.

Jautājumi/priekšlikumi

Modelē ūdens plūsmas dažādiem dabas lieguma «Lubānas mitrājs» 
attīstības scenārijiem un sniedz rekomendācijas (30/06/2022) 

Veic paplašinātu pētījumu par Lubāna ezera ekosistēmas 
stāvokli, modelē ūdens plūsmas dažādiem teritorijas 

attīstības scenārijiem un sniedz rekomendācijas

Sniedz ieteikumus, kur ir pieļaujams veikt meliorācijas 
sistēmu likvidēšanu vai pārbūvi, vienlaikus izvērtē to, lai 
šādu plānoto darbību rezultātā netiek būtiski ietekmētas 

šobrīd lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un mežsaimniecībā 
intensīvi izmantotās teritorijas

Dabas lieguma «Lubānas mitrājs» hidroekoloģiskās situācijas izpēte 
(līdz 31/07/2021)

Analizē līdzšinējos pētījumus un projektus par ūdens līmeņa 
modelēšanu un ekosistēmu izmaiņām Lubāna ezerā.

Veic lauka darbus Lubānas mitrāja hidroloģiskā tīkla stāvokļa 
novērtēšanai un kontrolmērījumu veikšanai 

(2021.gada 7.-11. jūnijs).

Par priekšlikumu sagatavošanu grozījumiem 
normatīvajos aktos

UG grupas dalībnieki tiek aicināti izteikt viedokli par priekšlikumu
sagatavošanu grozījumiem normatīvajos aktos

Turpmākie soļi

UG protokols – līdz 21.februārim, būs pieejams arī sanāksmes audiofails

Līdz 12.martam gaidīsim no institūcijām priekšlikumus

Marts. Tiks sagatavoti saraksti ar priekšlikumiem ekspertiem, par kuriem viņi sniegs savus
vērtējumus

Aprīlis. Diskusija par tūrisma piedāvājuma attīstību ar tūrisma attīstībā ieinteresētajiem/
iesaistītajiem

Jūnijs. Hidrologu lauka darbi - kontrolmērījumi

Augusta beigas. Ekspertu darbu pirmie rezultāti

Septembris. Ekspertu diskusija par hidroloģijas jautājumiem

Septembris – Novembris. Tiks gatavota DA plāna pirmā redakcija

Novembris. Nākošā UG sanāksme
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Paldies!
Papildus informācija www.enviro.lv :
 institūciju un izstrādātāju sagatavotas video prezentācijas;
 sīkāka informācija par Lubāna mitrāju;
 publiski pieejamie izstrādes procesā esošā plāna dati;
 citu noderīgu informācijas resursu apkopojums.

Izteikt savu viedokli un sniegt priekšlikumus rakstot e-pastus uz
lubans@enviro.lv , kā arī zvanīt 25641455
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