
LUBĀNA MITRĀJS

Māra Vilciņa

Dabas aizsardzības plāna tūrisma eksperte

27.04.2021



ESOŠIE TŪRISMA OBJEKTI MITRĀJA TERITORIJĀ I

Lubāna 
mitrāja 

informācijas 
centrs

Īdeņas ciems 
un pilskalns

Lubāna ezera 
pludmale, ZA 

pusē

Putnu vērošanas 
torņi – Zvidzes un 

Dienvidu 
dambja

Velomaršruts 
«Apkārt 
Lubāna 
Ezeram!»

Ūdens maršruti 
Aiviekstē un 

Pededzē

Viesu nams 
«Stikāni»

Disku golfs 
«Lettes»

Saimniecība 
«Zvejnieki»

Dzimtas vīni 
Nagļos

Saimniecība 
«Džipšļi»



ESOŠIE TŪRISMA OBJEKTI MITRĀJA TERITORIJĀ II

Ūdenstūrisma centrs 
«Bāka»

Ekskursijas dabā ar 
dabastures.lv

Teirumnieku purva 
taka

Briežu dārzs «Mežsētas»

Brīvdabas pasākumi, 
Ekskursijas, Pārgājieni, 

Velo braucieni

Papildus aktīvā ūdens un 
ziemas piedāvājums, 

inventāra noma

Publisku pasākumu/ ekskursiju 
organizēšana

Aktīva informēšana/ 
mārketings (sociālie tīkli, e-
pasts, masu mediji utml.)

Informatīvo stendu/ labierīcību 
regulāra uzturēšana

Pieejamība cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem

Telšu vietu ierīkošana

Esošās autostāvvietas 
paplašināšana

Papildus ierobežojumi, jo purvs tiek 
nobradāts īpaši ziemā, kad laipas ir 

slidenas, notiek pastiprināta 
piesārņošana un trokšņošana, kā 

arī aktīva suņu staidzināšana

Trūkst norādes līdz tūrisma objektam

Informācijas un vietas atjaunošana 
google maps

Ekspertu vērtējumi jauniem 
pakalpojumiem, piemēram, Safari 

izbrauciens, prasībām dzīvnieku 
ganīšanai ūdensteču tuvumā un 
ūdensteču stāvoklis pie ganībām 

(piesārņojums, krastu erozija)

Labiekārtota atpūtas vieta upes krastā. 

Bija 7 skatu torņi, kuri nav atjaunoti –
paredzēt jaunu skatu torņa izbūvi virs 

koku galotnēm.



ESOŠIE TŪRISMA OBJEKTI TUVĒJĀ APKĀRTNĒ

Velomaršruts «Pa 
Aiviekstes lokiem»

Velomaršruts 
«Lubāna-Lettes-

Lubāna»

Lubānas novada 
tūrisma un 

kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrs

Varakļānu muižas 
pils ansamblis

Dzejnieces M. 
Bārbales dzimtās 

mājas 
«Skalbjudambji»

Piemiņas memoriāls 
«Liepsalas»

Stipro alkoholisko 
dzērienu ražotne 
«VARA KLĀNU»

Operdziedātāja 
Jāņa Zābera 

muzejs – Vecais 
Ceplis

Ičas apmetnes 
ciems Bērzpilī

Broņislavas 
Martuževas dzejas 

klēts

Akmeņu parks 
Vaidavas

Gunāra Igauņa 
seno mūzikas 

instrumentu un 
šmakovkas muzejs



ESOŠIE TŪRISMA OBJEKTI TUVĒJĀ APKĀRTNĒ

Gunāra Igauņa 
seno mūzikas 

instrumentu un 
šmakovkas muzejs

Amatnieces sēta 
«Dzeneiši»

Saimniecība 
«Zīles»

Saimniecība 
«Rozas»

Saimniecība 
«Kodoli»

Jolantas un Valda 
Dundenieku 
keramikas 
darbnīca

Saimniecība 
«Dižarāji»

Alus darītājs Dainis 
Rakstiņš

Lubānas vīnotava
Koku vilnas 

meistars Ritvars 
Točš

Aktīvās atpūtas
un sporta
biedrība

«ABORIEŠI»

Lubānas 
mototrase



JAUNIE OBJEKTI 
LUBĀNA MITRĀJĀ

27.04.2021



Ūdenstūrisma centrs «Bāka» apkārtne

Jauna laivu 
ielaišanas vieta

Veidot pusapļa Gājēju 
tiltu virs ūdens Lubāna 

ezerā

Pagarināt pludmales 
joslu izveidot ap 600 
m garu, Aiviekstes 

hidromezgla virzienā



Lubāna mitrāja informācijas centra apkārtne

Veidot torni ar 
informatīvu stendu 

Nakšņošanas namiņi 
Lubāna ezera krastā

Piknika vietas 
pilnveidošana



Aiviekstes upe I

Atpūtas vieta pie 
hidromezgla - lapenes, 

soliņu, galdiņu, atkritumu 
urnas un ugunskura 

vietas izveide

Telšu vietas pussalā 
starp Lubāna ezeru un 

Aiviekstes upi. 
Nākotnē- lapene un 
nojume nakšņošanai 

Laivu ielaišanas vieta 
upes hidromezgls aiz 
slūžām, ceļa kreisajā 

pusē (virzienā uz 
Rēzeknes novadu)



Aiviekstes upe II

Telšu vietu izveide 
laivotājiem, nodrošinot 
ugunskura vietu, soliņus, 

galdu

Pastaigu taka gar 
Aiviekstes upes 

krastiem un Trošu 
tiltiņš pār Aivieksti

Upes krastā izvietot 
nakšņošanas namiņus –

makšķerniekiem, 
atpūtniekiem



Rēzeknes upe

Laivu ielaišanas 
vieta pie ietekas 

ezerā

Laivu ielaišanas 
vieta pie tilta pār 

upi

Pastaigu maršruts 
caur Īdeņas dīķiem 

un gar Lubāna ezeru



Lubānas izvadkanāls

Laivu ielaišanas vieta 
(vecais tilts)

Telšu vietas ar lapeni, nojumi 
nakšņošanai, ugunskura vietu, 
soliņus, galdiņu un biotualetes



Zvidzes kanāls

Laivu ielaišanas 
vieta Asnupe

Atjaunot Zvidzes kanāla putnu 
vērošanas torni un papildināt ar 

informatīvo stendu un izvietot 
nakšņošanas namiņus



Jaunas dabas takas un to infrastruktūra I

"Niedru takas" izveide 
Kvāpānu dīķos

Lubāna ezerā 
aizaugošajā daļā pie 
esošās laivu mājas uz 

pāļiem veidota

Klānu dabas 
taka



Jaunas dabas takas un to infrastruktūra II

Īdeņa – Teirumnīki, ap 
20 km izmantojot 

esošo taku/ ceļu tīklu, 
plānots nomarķēt

Latgales ezertaka 
daļēji šķērsos ĪADT. 

Takas kopējais garums 
vairāk kā 1000 km

Pastaigu maršruts ar 
uzdevumiem „Meža 

orientēšanās”



Jaunas dabas takas un to infrastruktūra III

Koka laipu pastaigu taka 
līdz Mazā Kiuriņa ezeram

- Nav saistīta ar esoša tūrisma piedāvājuma 
pilnveidošanu vai attīstību;

- Konstatēta negatīva antropogēnā ietekme 
(pastiprināts piemēslojums ezera krastos);

- Neredz pamatu veidot jaunu publisku 
infrastruktūru līdz šim neskartā bioloģiski vērtīgā 

vietā;

- Eiropas Savienības nozīmes mežu biotops 
«Purvaini meži», nepārtraukts neskarts un 

mazskarts purvaino mežu masīvs;

- Alternatīva - plašāka tūrisma infrastruktūras 
atttīstība gar Lielo Svētiņu ezeru, kur jau 
pašlaik ir iekārtota atpūtas vieta un laba 

sasaiste ar Latgales ezertaku.



Atpūtas un telšu vietas

Esošā stāvlaukuma 
seguma uzlabošana -

30 m garumā

Pie Lubāna ezera 
(Rēzeknes nov.), 

nodrošinot telts vietas, 
soliņus un galdu, 
ugunskura vietu. 

Ceļš uz Īdeņas purvu 
– ugunskura vieta, 

soliņi, galdiņš, 
biotualetes 



Putnu vērošanas torņi/ slēpņi I

Dienvidu dambja 
(Dimantu) tornis

Tropupes slēpnis, pie 
Lubāna ezera

Gomelis, pie 
pludmales



Putnu vērošanas torņi/ slēpņi II

Orenīšu kalns, Nagļu 
zivju dīķi Tornis pie Nagļu 7. dīķa Īdeņa, zivju dīķi



Putnu vērošanas torņi/ slēpņi III

Platforma Stikānu 
kalnā

Malta, pie Lubāna 
ezera 

Putnu vērošanas 
slēpnis dambja galā 

ar izkoptu taciņu



Velomaršruti

Teirumnīku 
velomaršruts, iekļaujot 

Teirumnīku purva 
mežu apkārtni

Rēzeknes novadā, 54 
km garumā, izmantojot 
esošo taku/ ceļu tīklu, 

plānots nomarķēt

Lubāna ezers - Lubāna 
- Lubāna ezers, 43 km 
garumā, izmantojot 

esošo taku/ ceļu tīklu, 
plānots nomarķēt



Citi objekti

Nodrošināt asfaltētus 
ceļus gar Lubānu 

Piekļuves jautājumu 
risināšana – Bērzpils, 

Solas purvs

Privātīpašuma piekrastes 
zonas attīstība



Citi objekti

Pededzes upes lejtece

- Kādas ir iespējas organizēt 
tūristu plūsmu, izvietojot 

tūrisma infrastruktūru, 
informācijas stendus;

-Jauns garo pastaigu 
maršruts – apļveida dabas 

taka pa Pededzes upes 
krastu vai pa dabas 

liegumu, kuru 
apsaimniekotu pašvaldība.



ILGTSPĒJĪGA 
TŪRISMA MĒRĶI

27.04.2021



ILGTSPĒJĪGA TŪRISMA MĒRĶI LUBĀNA MITRĀJĀ

1.1. Veicināt ilgtspējīgu Lubāna mitrāja attīstību, aizsargājot un saglabājot vērtīgās ainavas un bioloģisko 
daudzveidību. 

2.Dabas aizsardzības plāna izstrāde, pētījumi & monitorings, uzraudzība, atļaujas, saskaņojumi utml., lai kontrolētu 
apmeklētāju uzvedību.

1.2. Veicināt kultūrvēsturisko vērtību izpēti un atbalstīt tradīciju saglabāšanu.

2.Atbalstīt un attīstīt kultūrvēsturiskā mantojuma un vietējo tradīciju izpēti, to saglabāšanu un integrēšanu tūrisma 
pakalpojumos, veicinot apmeklētāju izglītošanu un pastiprinot teitorijas unikalitāte ne tikai no dabas vērtību puses.

1.3. Nodrošināt apmācības un vides izglītību, veicinot sabiedrības informēšanu un iesaistīšanos.

2.Iespēja papildināt zināšanas par dažādiem ilgtspējīga tūrisma aspektiem (gidu kursi, apmācības), Mājas lapas 
uzturēšana, DAP aplikācijas «Dabas tūrisms» izmantošana, informācijas stendi, dabas izglītības piedāvājums.  

4. Nodrošināt efektīvu komunikāciju ar visām iesaistītām pusēm un apmeklētājiem, samazinot oglekļa pēdu, 
piesārņojumu un nelietderīgu resursu izmantošanu.

Akcija «Dabā ejot – ko atnesi, to aiznesi», privātajam transportam alternatīvu pārvietošanās veidu izmantošanu, atbalsts Zaļā sertifikāta 
izmantošanai un integrēšanai tūrisma pakalpojumu sniedzēju vidū, vienojoties par kopīgu mērķu sasniegšanu, vietējo iedzīvotāju 
viedokļu uzklausīšana, kopīgi pasākumi tieši vietējai publikai utml.



ILGTSPĒJĪGA TŪRISMA MĒRĶI LUBĀNA MITRĀJĀ

1.5. Atbalstīt dabas vērtību saglabāšanu, izmantojot tūrismu.

2.Talkas un līdzvērtīgas aktivitātes, kas veicina tūrisma finansējuma piesaisti dabas aizsardzības mērķu īstenošanai 

1.6. Nodrošināt visiem apmeklētājiem drošu piekļuvi, kvalitatīvu aprīkojumu un īpašu aizsargājamās teritorijas 
apmeklējuma pieredzi tūrismā attīstāmajās teritorijās.

2.Esošās infrastruktūras kvalitatīva uzturēšana un pilnveidošana, jaunu objektu un tūrisma maršrutu veidošana, vides 
pieejamības veicināšana. 

3.«visiem» - labiekārtojuma līmenis būs atšķirigs izpļautā dabas takā un izbūvētā koka laipā, bet šādas atšķirības ir
vajadzīgas. Noteikti ir jāparedz pieejamība apmeklētājiem ar kustību truacējumiem centrālajos objektos

4.«tūrisma attīstāmās teritorijas» - Plānot tūrisma plūsmas, tās koncentrējot vietās, kur apmeklētāju slodze nekaitē 
teritorijas dabas vērtību aizsardzībai - Prioritāri to ierīkot vietās, kurās apmeklētāju plūsma jau ir vislielākā un varbūt 
arī kādā atsevišķā jaunā vietā, kur netiek apdraudētas dabas vērtības. 

1.7. Tūrisma pasākumu īstenošanas un ietekmju monitorings, plānojot tūrisma plūsmas.

2.Apmeklētāju uzskaite, regulāra anketēšana, ietekmes monitorings.
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