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Par teritoriju

Dabas parks «Aiviekstes paliene» dibināts 2004. gadā, ar mērķi 
saglabāt upju palieņu pļavas, sugām bagātas atmatu pļavas un 
mēreni mitras pļavas kā Eiropas putnu sugām nozīmīgu dzīvotni.

Teritorija iekļauta Eiropas putniem nozīmīgo vietu sarakstā ar 
vairākām aizsargājamo augu atradnēm (mānīgā knīdija, jumstiņu 
gladiola, Sibīrijas skalbe, dzegužpirkstītes) un daudzām 
aizsargājamo putnu sugām (grieze, ķikuts, ormanītis, upes zīriņš, 
zivju dzenītis, niedru lija, ziemeļu gulbis, mazais gulbis, mazais 
svilpis, brūnā čakste, rubenis u. c.)

Palienei piegulošajās mežaudzēs sastop mežirbi, pelēko dzilnu, 
vidējo dzeni, baltmugurdzeni un trīspirkstu dzeni. 
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Par teritoriju

Dabas parka statusu teritorijai nosaka Ministru Kabineta noteikumi: 

Nr. 83 «Noteikumi par dabas parkiem», bet aizsardzību, atļautās un 

aizliegtās darbības reglamentē Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu nav. 

Sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas parka pārvaldi īsteno Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās 

pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība -

Latgales reģionālā administrācija.
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Ar DAP atļauju dabas parka teritorijā  

atļauts

- mainīt zemes lietošanas kategoriju;

- ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras 

objektus (piemēram, takas, maršrutus, skatu torņus, telšu vietas, 

stāvlaukumus, apmeklētāju centrus un informācijas centrus);

- rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, 

treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus ārpus valsts autoceļiem un 

pašvaldību ceļiem, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas 

sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības.
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Ar DAP rakstisku atļauju dabas parka 

teritorijā  atļauts

Būvēt hidrotehniskas būves un ierīkot meliorācijas sistēmas, kā arī 

veikt to rekonstrukciju un renovāciju gadījumos:

- lai novērstu līdz šim neapplūdušu teritoriju applūšanu;

- lai atjaunotu upju dabisko tecējumu un ūdenstecēm un ūdenstilpēm 

piegulošo teritoriju hidroloģisko režīmu;

- lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanu un 

atjaunošanu;

- lai atjaunotu zivju migrācijas ceļus;

- lai īstenotu darbību, kura nav aizliegta ar šiem noteikumiem un nav 

pretrunā ar aizsargājamās teritorijas izveidošanas mērķiem.
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Zemes vienību sadalīšana atļauta:

Ja meža zemēs katras atsevišķās zemes vienības platība pēc sadalīšanas 

nav mazāka par 10 hektāriem, bet lauksaimniecībā izmantojamās 

zemēs un pārējās zemēs – mazāka par trim 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.

6



Mežsaimniecisko darbību atļauts veikt no 

1.augusta līdz 14.martam

Visu gadu atļauts veikt:

- meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus;

- bīstamo koku ciršanu un novākšanu;

- meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem bez motora;

- jaunaudžu kopšanu, kur vidējais augstums skuju kokiem ir līdz 0,7 

metriem, bet lapu kokiem – līdz vienam metram;
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Veicot mežsaimniecisko darbību

Galvenajā cirtē mežaudzēs uz hektāru saglabā ne mazāk kā 20 kubikmetru 
sausu stāvošu koku, svaigi vēja gāztu koku un kritalu, kuru diametrs 
resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus. Ja to kopējais apjoms ir lielāks, 
vispirms saglabā resnākos kokus. Pieļaujams izvākt svaigi vēja gāztas egles, 
kuru apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru un kuras saskaņā ar 
Valsts meža dienesta atzinumu var izraisīt mežaudžu bojāeju masveidīgas 
kaitēkļu savairošanās dēļ.

Galvenajā un kopšanas cirtē saglabā vismaz 15 dzīvotspējīgus vecākos un 
lielāko izmēru kokus (ekoloģiskos kokus) uz cirsmas hektāru, vispirms 
saglabājot resnākos (koku caurmērs lielāks par valdošās koku sugas koku 
vidējo caurmēru) ozolus, liepas, priedes, ošus, gobas, vīksnas, melnalkšņus 
un kļavas. Ja šādu koku mežaudzē nav, vispirms saglabā apses un bērzus, 
kā arī kokus ar lieliem un resniem zariem, dobumainus kokus un kokus ar 
deguma rētām.
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Veicot mežsaimniecisko darbību

Sausos kokus un kritalas šo noteikumu 29.punktā minētajā 

apjomā, kā arī nocirstos bīstamos kokus un nocirsto koku celmus 

atstāj mežaudzē, lai nodrošinātu trūdošo (atmirušo) koksni kā 

dzīvesvietu meža ekosistēmā svarīgām sugām.

Uz mežaudzēm, kurās vējgāzes, vējlauzes, slimību infekcijas vai 

kaitēkļu invāzijas rezultātā mežaudzes šķērslaukums kļuvis 

mazāks par kritisko šķērslaukumu un vēja gāztie, bojātie, sausie 

stāvošie koki un kritalas netiek izvākti, neattiecina meža 

atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas prasības.
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Aizliegts:

- cirst kokus kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

- veicot koku ciršanu galvenajā cirtē aizliegts 

samazināt mežaudzes pirmā stāva biezību zem 0,4, neskaitot stāvošus 

sausus kokus;

veidot mežaudzē par 0,1 hektāru lielākus atvērumus.
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Būvniecība

Būvniecība visā dabas parka teritorijā ir pieļaujama atbilstoši

vietējās pašvaldības teritoriālajam plānojumam, ievērojot

būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību un

ierobežojumus.

Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas 4.punkts aizliedz celt

ēkas un būves teritorijās ar applūdinājuma varbūtību vismaz

reizi simt gados, izņemot īslaicīgas lietošanas būves, mazēkas

lauku apvidū un šim nolūkam īpaši paredzētās aizsargbūves vai

teritorijas uzbēršanu.

1
1



Dabas parka teritorijā atļauts

Makšķerēšana;

Medības;

Ogošana un sēņošana;

Autoceļu uzturēšanas darbi;

Esošo meliorācijas grāvju uzturēšana, attīrot tos no krūmiem (krūmi 

un koki, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem),

un piesērējuma (grāvji netiek padziļināti).  
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Par koku ciršanu ārpus meža

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi 
Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”

Attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam 
nepieciešama pašvaldības atļauja koku ciršanai ārpus meža, ja 
kokus cērt dabas parka teritorijā;
kā arī tad, kad tie 1,3 metru augstumā no sakņu kakla sasnieguši 
apkārtmēru atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.

Abos šajos gadījumos pašvaldība atļauju koku ciršanai ārpus meža 
izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas.

Ciema teritorijā koku ciršana atļauta no 1.jūlija līdz 14.aprīlim 
(aizliegta laikposmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam), vai gadījumā, ja 
pašvaldība koka nociršanu atzinusi par neatliekamu – bez termiņa 
ierobežojumiem.
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https://likumi.lv/doc.php?id=247350#piel1


Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa 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’’

Atbalsta piešķiršana aktivitātē "Kompensācijas maksājums 

par Natura 2000 meža teritorijām"

Atbalsta apmērs par vienu hektāru atbalsttiesīgās platības, kurā 

ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir šāds:

160 euro – aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte 

un kopšanas cirte;

120 euro – aizliegta galvenā cirte;

45 euro – aizliegta kailcirte.
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Paldies par uzmanību!


