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Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna 

uzsākšanas informatīvā sanāksme 

 

Dabas liegums “Lubāna mitrājs” (Lubāna mitrājs) ir 50 344 ha liels, starptautiski nozīmīgs mitrājs, kas 

iekļauts RAMSAR vietu sarakstā. Šī dabas teritorija ir unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas 

komplekss ar izcilu nozīmi daudzu īpaši aizsargājamo sugu populāciju un biotopu saglabāšanai. Dabas 

liegums izveidots lai nodrošinātu Latvijas lielākā iekšzemes mitrāju kompleksa vienotu aizsardzību. 

 

1.attēls. – Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” atrašanās vieta. 

Lubāna mitrājs aptver tik plašu teritoriju, ka atbilstoši pašreizējam administratīvi teritoriālajam 

iedalījumam, atrodas Rēzeknes, Balvu, Madonas, Rugāju, Viļānu, Varakļānu, Lubānas, kā arī Gulbenes 

novados. 

Šobrīd Lubāna mitrājs apvieno 12 iepriekš pastāvējušu dabas liegumu teritorijas, papildus iekļaujot 

Lubāna ezeru un bioloģiski vērtīgas ezeram pieguļošās teritorijas. Lubāna mitrāja teritorijas pārvaldi 

sākot ar 2011.gada 1.februāri, īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas 

tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija. 

Lubāns un zivju dīķi ir viena no svarīgākajām caurceļojošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vietām 

Latvijā, kā arī viena no labākajām ligzdošanas vietām valstī, 29 Eiropas īpaši aizsargājamām putnu 
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sugām. Lubāna mitrājā sastopamas vairākas pasaulē apdraudētas putnu sugas – ķikuts, grieze, jūras ērglis, 

zivju ērglis. Kopumā teritorijā novērotas 224 putnu sugas, no tām 185 šeit ligzdo. Latvijas lielākais ezers 

– Lubāns ir arī biotopa Dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju atradne, kurā 

sastopami mazlēpe (Hydrocharis morsus-ranae), skaujošā glīvene (Potamogeton perfoliatus), spožā 

glīvene (Potamogeton lucens) u.c. Lubāna mitrāja kompleksā ietilpst vismaz  26 veidu aizsargājami 

biotopi – upju palieņu pļavas, neskarti augstie purvi, purvaini meži, boreālie (ziemeļu) meži, melnalkšņu 

staignāji un parkveida pļavas u.c.  

Lai arī vairākiem no Lubāna mitrājā ietilpstošajiem dabas liegumiem līdz šim ir tikuši izstrādāti dabas 

aizsardzības plāni, šāds plāns nekad nav ticis izstrādāts visam mitrāja kompleksam. 

 Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) 

uzdevumā Lubāna mitrāja dabas aizsardzības 

plānu (Plānu) izstrādā SIA “Enviroprojekts” 

(Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, 

tālrunis 25641455, www.enviro.lv). Plāna 

izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta 

“Priekšnosacījumu izveide labākai 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un 

ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 

5.4.2.1/16/I/001 ietvaros. 

Šī gada 12. novembrī plkst. 17.00 notiks 

Plāna izstrādes uzsākšanas 

videokonference. No 9. līdz 13. novembrim 

tīmekļa vietnes sadaļā “Dabas liegums 

“Lubāna mitrājs”” ikvienam ir iespēja 

iepazīties ar Plāna izstrādes kārtību un 

mērķiem, kā arī Lubāna mitrāja vispārējo 

informāciju. Lai tiktu informēts ikviens, kuru 

var ietekmēt Plāna izstrādes process, visiem 

Lubāna mitrāja teritorijas zemju īpašniekiem 

ir izsūtīta informatīvā vēstule par Plāna 

izstrādes uzsākšanu. Pēc Plāna izstrādes 

uzsākšanas sabiedriskās apspriedes darbu 

uzsāks DAP izveidota Plāna Uzraudzības 

grupa, kas darbosies visu Plāna izstrādes 

laiku. 

Līdz 2021. gada veģetācijas sezonas sākumam sugu un biotopu eksperti (Eksperti) apkopos iepriekš 

veikto pētījumu datus, kā arī Dabas skaitīšanas projekta ietvaros iegūtos inventarizāciju datus. 2021. gada 

veģetācijas sezonas laikā Eksperti veiks īpaši aizsargājamo sugu un biotopu uzskaiti dabā, kā arī 

sagatavos atskaiti ar aktuālo informāciju par aizsargājamo sugu populāciju un aizsargājamo biotopu 

platību lielumiem kvalitāti un aizsardzības pakāpi. Balstoties uz izpētē un apsekojumos iegūto 

informāciju, Eksperti sagatavos priekšlikumus dabas vērtību nepieciešamajiem apsaimniekošanas un 

aizsardzības pasākumiem. Plāna izstrādē piedalīsies bezmugurkaulnieku, putnu, vaskulāro augu sugu, 

mežu un virsāju, zīdītāju, sikspārņu, rāpuļu, abinieku, zivju, purvu, ķērpju, stāvošu un tekošu saldūdeņu, 

kā arī tūrisma un hidroloģijas Eksperti.  

2.attēls. – Eiropas Savienībā īpaši aizsargājami biotopi dabas 

liegumā “Lubāna mitrājs”. 

http://www.enviro.lv/
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Sevišķa uzmanība tiks pievērsta arī Lubāna mitrāja apmeklētāju plūsmu virzībai, ainavu izvērtējumam, 

zālāju izpētei un izvērtējumam par invazīvajām sugām teritorijā, kā arī Lubāna mitrāja attīstības un ūdens 

plūsmu modelēšanu dažādos scenārijos. Plānā tiks izvērtēta un saskaņota visu Lubāna mitrāja dabas, 

kultūrvēsturisko un ainavisko vērtību turpmākā aizsardzība un izmantošana, tajā skaitā plānotie 

apsaimniekošanas pasākumi turpmākajam 12 gadu periodam.  

Ja tiks konstatēts, ka pašreizējais Lubāna mitrāja aizsardzības tiesiskais regulējums neatbilst sugu un 

biotopu aizsardzības prasībām, tiks sagatavoti ieteikumi pastāvošo Lubāna mitrāja individuālo 

aizsardzības un izmantošanas noteikumu labojumiem.  

Plāna izstrādes laikā tiks aktualizēta arī Natura 2000 teritorijas datu forma, kā arī ieteikumi Lubāna 

mitrāja dabas vērtību turpmākajam monitoringam. Plāna izstrādes laikā sagatavotā ģeotelpiskā 

informācija tiks iekļauta Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” un būs pieejama Ekspertiem, valsts un 

pašvaldību institūcijām, Lubāna mitrāja teritorijas apsaimniekotājiem un zemes īpašniekiem. 

2021. gada ziemā Plāna projekts tiks nodots Uzraudzības grupas vērtējumam, bet 2022. gada ziemā tiks 

rīkota Plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Ņemot vērā Uzraudzības grupas un sabiedriskās 

apspriešanas sanāksmēs izteiktos priekšlikumus Plāna pilnveidošanai, Plāns tiks iesniegts visās 

iesaistītajās pašvaldībās atzinumu sniegšanai. Pēc noslēdzošās Uzraudzības grupas sanāksmes Plāns tiks 

iesniegts DAP izvērtēšanai un, ja nepieciešams, vēl pilnveidots pirms iesniegšanas apstiprināšanai Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.  

Aicinām ikvienu interesentu iesaistīties Plāna izstrādes un apspriešanas procesā, lai saņemtu 

aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu konstruktīvu viedokli par turpmāko teritorijas 

apsaimniekošanu un izmantošanu! Par visiem jautājumiem, kas skar Lubāna mitrāju, aicinām 

sazināties ar Plāna izstrādātāju adresējot priekšlikumus uz e-pastu lubans@enviro.lv. 


