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Tiešsaistē 

Plānu izstrādā SIA “Enviroprojekts” 

SANĀKSMES PĀRSKATS 

Sanāksme norisinājās tiešsaistē platformā ZOOM. Lai pieslēgtos sanāksmei, dalībniekiem tika nosūtīta pieslēgšanās saite, 

ko bija iespējams iegūt, reģistrējoties sanāksmei plāna izstrādātāja mājas lapā. Tāpat reģistrētajiem dalībniekiem tika 

lūgts iesūtīt “mājas darbu” pirms sanākmes. 

 

Moderators: Līga Blanka, SIA “Enviroprojekts”, projektu vadītāja 

Sanāksmi vada: Māra Vilciņa, tūrisma eksperte un Ilze Sauša, Lubāna mitrāja informācijas centra pārstāve 

 Moderatore uzsāk sanāksmi iepazīstinot un atgādinot projekta izstrādes grafiku, kā arī sanākmes dienas kārtību. 

 Sanāksmi turpina sanāksmes vadītāja M.Vilciņa iepazīstinot ar sevi un minot, ka Lubāna mitrāja kontekstā nav 

iepriekšizvirzītu problēmjautājumu kopums, bet tie tiks minēti izvērtējot tūrisma objektus dabas teritorijā.  

 Esošie tūrisma objekti var tikt izdalīti divās grupās – mitrāja teritorijā un tuvējā apkārtnē esošie objekti. 

 Lubāna mitrāja teritorijā kopumā tika apzināti 14 tūrisma objekti, no kuriem papildus no dalībnieku puses tika minēti 

– Dzimtas vīni Nagļos un Saimniecība Džipšļi. 

 Trīs no šiem objektiem tika izcelti īpaši, jo tika pieminēti gandrīz visos dalībnieku iesūtītajos “mājas darbos”. 

 Ūdenstūrisma centrs “Bāka” ar dabastures.lv piedāvājumu – tika ieteikts organizēt vairāk Brīvdabas pasākumus, 

Ekskursijas, Pārgājienus, Velo braucienus, Papildus aktīvā ūdens un ziemas piedāvājums, inventāra noma, veidot 

publiskus pasākumus un aktīva informēt/ izmantot mārketingu (sociālie tīkli, e-pasts, masu mediji utml.). 

 Teirumnieku purva taka – ir nepilnības un nepieciešama Informatīvo stendu/ labierīcību regulāra uzturēšana, 

papildus ierobežojumi, jo purvs tiek nobradāts īpaši ziemā, kad laipas ir slidenas, notiek pastiprināta piesārņošana un 

trokšņošana, kā arī aktīva un nekontrolēta suņu staidzināšana. Taku veidot pieejamu cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem, ierīkot telšu vietas un nepieciešama autostāvvietas paplašināšana. 

 Briežu dārzs “Mežsētas” - Trūkst norādes līdz tūrisma objektam, Informācijas un vietas atjaunošana google maps, 

Nepieciešami ekspertu vērtējumi jauniem pakalpojumiem, piemēram, Safari izbrauciens, prasībām dzīvnieku 

ganīšanai ūdensteču tuvumā un ūdensteču stāvoklis pie ganībām (piesārņojums, krastu erozija), iesaka veidot 

labiekārtotu atpūtas vietu upes krastā. Kā arī minētas, ka kādreiz bija pieejami 7 skatu torņi, kuri nav atjaunoti – 

paredzēt jaunu skatu torņa izbūvi ar augstumu virs koku galotnēm.  

 Tuvējā Lubāna mitrāja apkārtē tika apzināti 24 tūrisma objekti, no kuriem papildus tikai minēta Lubānas mototrase - 

BMX un enduro trase, laukums suņu pastaigām un šķēršļu barjeras suņu treniņiem, kā arī peintbola spēle un iespēja 

iznomāt pārvietojamu kubulu. 

 Gandrīz visi no minētajiem objektiem saņēma pozitīvu novērtējumu vai nekādas papildus norādes, bet viens no šiem 

objektiem tika īpaši izcelts un biežāk pieminēts – Ičas apmetnes ciems Bērzpilī. 

 Ičas apmetnes ciems Bērzpilī - Jābūt skaidram piedāvājumam - kur tas atrodas, vai tas publisks apskates objekts, kas 

tur redzams, kā tiek nodrošināta objekta kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana, ar kuriem objektiem vēl saistīta 

apmeklēšana. Jāveido stendi ar informāciju par dabas vērtībām, pilnveidota infrastruktūra  - stāvlaukumi, norādes, 

atpūtas vietas dabā. Iespējams jāveido jauns objekts – putnu vērošanas tornis klānos/ pie Ičas. 

 Sanāksmes turpinājumā tiek prezentēti visi jaunie tūrisma objekti, kuru ir ap 45 dažāda veida un tipa tūrisma objekti 

– M.Vilciņa min, ka sākotnēji jaunie objekti ir sagrupēti pa esošajiem tūrisma objektiem/ dabas vietām un pēc tam 

sagrupēti pēc objekta veidiem. Pēc katras objektu grupas I.Sauša sniedz Lubāna mitrāja TIC nākotnes redzējumu un 

plašu izskaidrojumu katram plānotajam objektam. Tāpat tiek minēts, ka šobrīd ir ielikts visi iespējamie kādreiz 

paredzamie tūrisma objekti, kas nenozīmē, ka visi tiks realizēti, bet ir nepieciešama diskusija un ekspertu vērtējums. 

 Pozitīvi no dalībniekiem tiek vērtēti objekti ūdenstūrisma centra “Bāka”, kā arī Lubāna mitrāja TIC apkārtnē.  



 Ir iesūtīts komentārs par plānotajiem nakšņošanas namiņiem – konkrētās vietas un to daudzums jāizvērtē gan no 

ietekmes uz putnu sugām (traucējums), gan lai ezera un kanālu krasti netiktu pārblīvēti ar infrastruktūru un tiktu 

saglabāts ainavas dabiskums. 

 Pie Aiviekstes upes un Rēzeknes upes tūrisma objektiem tiek norādīts par laivu ielaišanas vietu mērķauditoriju, jo 

makšķerniekam un ūdenstūrisma ir atšķirīgas vajadzības un prasības.  

 Gandrīz no visiem dalībniekiem tika norādīts, ka katram jaunajam objektam ir nepieciešams apsaimniekotājs, kurš 

regulāri šo vietu pieskata, kā arī jādomā par ierīkoto objektu izmantošanas laikiem, jo teritorija upju tuvumā bieži 

applūst un tas noteikti ir jāņēm vērā, kā arī jānorāda izstrādājot un piedāvājot jaunos tūrisma objektus.  

 Par plānotajām telšu vietām arī minētas, ka katra vieta ir rūpīgi jāizvērtē, ņemot vērā applūstamību un piekļuvi 

objektu apsaimniekošanai, kā arī ekspertu viedokli par ietekmi uz sugām un biotopiem. Piemērotās vietās telšu vietas 

ir pieļaujamas pēc principa - izpļauta teritorija, ugunskura vieta, "ko atnesi to aiznesi".  

 Jaunie objekti pie Lubāna izvadkanāla un Zvidzes kanāla tika minēti kā pozitīvi un nepieciešami organizējot plūsmu. 

 Plāna ietvaros kopumā ir paredzētas 6 jaunas dabas takas, tāpēc ir ieteikumi piedomāt par materiālu, par 

pamatojumu jaunu dabas taku izveidei un ietekmi uz putniem utml. Tāpat tika norādīts, ka vairākas jaunās takas 

dublējas un pēc būtības ir vienādas.  

 Vairums no takām tika vērtētas pozitīvi, kur Latgales ezertakas veidotājiem aktīvi jādomā par telšu un atpūtas vietām, 

meža orientēšanās takām noteikti vajag ekspertu viedokli un tika norādīts, ka tagad ir pieejama tikai gida pavadībā. 

 Visnegatīvāk ir vērtēta taka pie Mazā Kiuriņa ezera, iemesls takas izveidei no I.Saušas puses tiek minēts, ka teritorijā 

ir iestaigāta taka, kuru izmanto makšķernieki un iespējamas ierīkota taka ierobežos apmeklētāju ietekmi. Tomēr no 

komentāriem un iesūtītās informācijas jāsecina, ka ierīkojot papildus infrastruktūru tikai pastiprinās interesi par šo 

vietu un var nodarīt lielāku kaitējumu. Būtu nepieciešam izvietot informatīvās zīmes, bet neplānot jaunu objektu. 

 Viens komentārs tika saņemts par esošā stāvlaukuma uzlabošanu pie Aiviekstes ietekas, kur ir radīta negatīva 

ietekme un rudens/ pavasara laikā īpaši tiek izdangāts ceļš no makšķerniekiem. Ieteikums izvietot aizsargbarjeru. 

 Otra lielākā jauno objektu sadaļa ir aptuveni 10 jauni putnu vērošanas torņi un slēpņi, tāpēc ir ieteikumi piedomāt pie 

materiāla, uzturēšanas, apsaimniekotāja, apmeklētāju piekļuves un autostāvvietu risinājumi. 

 Putnu vērošanas torņu vietā tiek piedāvāta alternatīva –platformas, kuras ir zemākas un ekonomiski izdevīgākas. 

 Putnu slēpņi tiek vērtēti kā ļoti pozitīvi objekti, bet tāpat tiek norādīts, ka jādomā par apmeklētāju nokļūšanu līdz 

slēpnim, jo arī šai kustībai ir jābūt nepamanītai no putnu puses, lai piedzīvojums būtu kā plānots. 

 Velomaršrutu un jaunu ceļu izveide noteikti ir atbalstāma un nepieciešama 

 Diskutabls jautājums ir par Bērzpils un Salas purva piekļuves risinājumu nepieciešamību, jo noteikti jāizvērtē 

pamatojums, kuru I.Sauša min kā ogotājiem svarīga vieta Lubāna mitrājā, bet vai dēļ ogotājiem šī teritorija ir 

jāpopularizē, kas tomēr radītu lielu negatīvu ietekmi uz teritoriju kopumā.  

 Jauns priekšlikums iekļaut Pededzes lejteci izvērtēšanā, lai attīstīt atpūtas vietas, taku, vērošanas torni u.c. objektus. 

 Sanāksmes turpinājumā iepazīstina un paskaidro iepriekš izvirzītos Ilgtspējīga tūrisma mērķus Lubāna mitrājā, kuri 

tika izvirzīti no Lubāna mitrāja kompleksa fonda un teritorijā esošo pašvaldību attīstības programmām. 

 Kopumā izvirzītie mērķi tiek minēti kā atbilstoši un iesūtītajos aprakstos vēl tiek pastiprināti ar teritorijas redzējumu. 

 No priekšlikumiem tiek papildināts sestais mērķis, norādot, ka visiem apmeklētājiem nodrošināt drošu piekļuvi, 

kvalitatīvu aprīkojumu un īpašu aizsargājamās teritorijas apmeklējuma pieredzi tūrismā attīstāmajās teritorijās. 

 Tiek iniciēti vēl divi jauni priekšlikumi – par jauna inovatīva Lubānas mitrāja centra izveidi Lubānas pilsētas centrā, kā 

arī iespēja izsniegt laivotāju kontrolētas tūrisma licences, lai varētu pārvietoties ar plostiem atbilstoši prasībām. 

 Novembrī tiek plānota ĶNP DAP pirmā redakcija ar iestrādātiem ekspertu vērtējumiem un norādēm, ieskaitot tūrisma 

sadaļu.  

 

Sanāksme noslēdzās 16:32 


