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Ministru kabineta noteikumi Nr.264
Rīgā 2010.gada 16.martā (prot. Nr.14 36.§)

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
14.panta otro daļu un 16.pantu

1. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (turpmāk – aizsargājamās teritorijas)
vispārējo aizsardzības un izmantošanas kārtību, tajā skaitā pieļaujamos un aizliegtos darbību veidus
aizsargājamās teritorijās, kā arī aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās
informatīvās zīmes paraugu un tās izveidošanas un lietošanas kārtību.
2. Noteikumi attiecas uz Saeimas un Ministru kabineta izveidotām aizsargājamām teritorijām, kurām
nav individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu.
3. Aizsargājamās teritorijas dabā apzīmē ar speciālo informatīvo zīmi, kuras paraugs, izveidošanas
un lietošanas kārtība noteikta šo noteikumu 1.pielikumā.
4. Aizsargājamās teritorijās aizliegts:
4.1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus;
4.2. audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus;
4.3. izmantot citzemju sugas meža atjaunošanā un ieaudzēšanā (izņemot aizsargājamos
dendroloģiskos stādījumus);
4.4. lietot minerālmēslus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus mežaudzēs, izņemot
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības un neitrālo zonu, kā arī izņemot repelentus
pārnadžu atbaidīšanai un feromonus koku stumbra kaitēkļu ierobežošanai.
5. Dabas aizsardzības pārvalde nosaka ierobežotas pieejamības statusu informācijai par aizsargājamā
teritorijā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās
atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Šādu informāciju izplata tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes
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rakstisku atļauju.
6. Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju vai saskaņojot noteikumos minētās
darbības, izmanto informāciju no dabas aizsardzības plāniem un jaunāko pieejamo informāciju par
īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem konkrētajā teritorijā. Darbībām, kurām saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos
noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu, Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja
nav nepieciešama.
7. Šajos noteikumos minētā Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskā atļauja nav nepieciešama, ja
attiecīgo darbību veic Dabas aizsardzības pārvalde, lai īstenotu tai normatīvajos aktos noteiktās
funkcijas un uzdevumus.

2. Dabas rezervāti
8. Dabas rezervāta stingrā režīma zonā ir aizliegta uzturēšanās un pārvietošanās, kā arī saimnieciskā
un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:
8.1. teritorijas aizsardzības režīma ievērošanas kontrole;
8.2. ugunsdzēsības un ugunsdrošības pasākumu īstenošana, kā arī cilvēku glābšana un meklēšana;
8.3. būvju un infrastruktūras objektu uzturēšana, kā arī renovācija būvniecību regulējošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
8.4. ceļu ikdienas un periodiskā uzturēšana;
8.5. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
8.5.1. zinātniskās pētniecības darbi, monitorings un meža inventarizācija;
8.5.2. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzībai un
saglabāšanai nepieciešamo pasākumu īstenošana;
8.5.3. pārvietošanās pa dabā norādītiem maršrutiem;
8.5.4. ceļu rekonstrukcija.
9. Dabas rezervāta regulējamā režīma zonā ir aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot
šādas darbības:
9.1. teritorijas aizsardzības režīma ievērošanas kontrole;
9.2. ugunsdzēsības un ugunsdrošības pasākumu īstenošana, kā arī cilvēku glābšana un meklēšana;
9.3. pārvietošanās pa ceļiem un dabā norādītiem maršrutiem;
9.4. būvju un infrastruktūras objektu uzturēšana, kā arī renovācija būvniecību regulējošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
9.5. ceļu ikdienas un periodiskā uzturēšana;
9.6. regulējamā režīma zonas zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem un lietotājiem, kā arī
regulējamā režīma zonas iedzīvotājiem:
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9.6.1. makšķerēšana;
9.6.2. savvaļas sēņu, augu un to produktu ievākšana un iegūšana. Ogu ievākšanā aizliegts izmantot
speciālas vākšanas palīgierīces;
9.6.3. lauksaimnieciskā darbība lauksaimniecības zemēs, neizmantojot ķīmiskos augu aizsardzības
līdzekļus un neuzarot palieņu un terašu pļavas;
9.7. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
9.7.1. zinātniskās pētniecības darbi, monitorings un meža inventarizācija;
9.7.2. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un
saglabāšanai nepieciešamo pasākumu īstenošana;
9.7.3. medības vai nemedījamo sugu dzīvnieku skaita regulēšana, ja dzīvnieku populāciju blīvums
regulējamā režīma zonas teritorijā pārsniedz ekosistēmu dabisko ietilpību, izraisot īpaši aizsargājamo
biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu degradāciju vai mainot dabisko procesu norisi, kā arī
lai nepieļautu epizootiju izplatīšanos;
9.7.4. ceļu rekonstrukcija;
9.7.5. publiski pieejamu dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu (piemēram, taku, skatu
torņu, telšu vietu, stāvlaukumu, apmeklētāju centru un informācijas centru) ierīkošana.

3. Nacionālie parki
10. Nacionālā parka dabas rezervāta (stingrā režīma) zonā ir spēkā šo noteikumu 8.punktā minētās
prasības.
11. Nacionālā parka regulējamā režīma zonā ir spēkā šo noteikumu 9.punktā minētās prasības.
12. Nacionālā parka dabas lieguma zonā ir spēkā šo noteikumu 5.nodaļā minētās prasības.
13. Nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā ir spēkā šo noteikumu 7.nodaļā minētās prasības.

4. Biosfēras rezervāti
14. Biosfēras rezervāta dabas lieguma zonā ir spēkā šo noteikumu 5.nodaļā minētās prasības.
15. Biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonā ir spēkā šo noteikumu 7.nodaļā minētās prasības,
izņemot 32., 33. un 34.punktu.

5. Dabas liegumi
16. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:
16.1. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem, tricikliem,
kvadricikliem un mopēdiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, izņemot gadījumus, ja
pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās
ir saistīta ar šo zemju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu;
16.2. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku
neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai
atbilstoši meža apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
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16.3. dedzināt sausās zāles, virsāju un niedru platības, kā arī meža zemsedzi, izņemot īpaši
aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumus, par kuru veikšanu ir saņemta Dabas aizsardzības
pārvaldes rakstiska atļauja un rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā
institūcija;
16.4. lai samazinātu dzīvnieku bojāeju – pļaut lauksaimniecībā izmantojamās zemes un lauces
virzienā no malām uz centru. Nelīdzena reljefa apstākļos pļauj slejās virzienā no lauka atklātās malas
(arī no pagalma, ceļa, atklāta grāvja, žoga, upes vai ezera) uz krūmāju vai mežu;
16.5. nosusināt purvus, mežaudzes slapjās minerālaugsnēs un slapjās kūdras augsnēs;
16.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
16.7. uzstādīt vēja elektrostacijas, kuru darba rata diametrs ir lielāks par pieciem metriem vai
augstākais punkts pārsniedz 30 metru augstumu;
16.8. pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru
mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides
normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli;
16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem;
16.10. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus,
izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo
bruņoto spēku un zemessargu mācības;
16.11. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot, kultivējot vai ieaudzējot mežu) palieņu un terašu pļavas;
16.12. ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;
16.13. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta ezeru, upju, vecupju un strautu krasta līnija un
gultne, izņemot upju dabiskā tecējuma vai ūdenstecēm un ūdenstilpēm piegulošo teritoriju dabiskā
hidroloģiskā režīma atjaunošanu;
16.14. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskām vajadzībām;
16.15. veikt darbības, kas veicina augsnes erozijas attīstību, izņemot augsnes sagatavošanu
lauksaimniecības vajadzībām;
16.16. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:
16.16.1. dabiski apmežojušās vai pirms aizsargājamās teritorijas izveidošanas apmežotas
lauksaimniecības zemes lietošanas kategorijas maiņu uz kategoriju "mežs" vai "krūmājs";
16.16.2. upju dabiskā tecējuma atjaunošanu;
16.16.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
16.16.3.1. nacionālo parku dabas lieguma zonā;
16.16.3.2. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu;
16.16.3.3. publiski pieejamu dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu (piemēram, taku, skatu
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torņu, telšu vietu, stāvlaukumu, apmeklētāju centru un informācijas centru) ierīkošanu;
16.16.3.4. kuģošanas līdzekļu bāzu paplašināšanu vai piestātņu ierīkošanu;
16.16.3.5. ceļu (arī sliežu ceļu), inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju un
rekonstrukciju, ja tiek mainīts trases platums un novietojums;
16.17. būvēt hidrotehniskas būves un ierīkot meliorācijas sistēmas, veikt to rekonstrukciju un
renovāciju, izņemot, lai novērstu teritoriju applūšanu ārpus aizsargājamās teritorijas, kā arī ar Dabas
aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:
16.17.1. upju dabiskā tecējuma, ūdenstecēm un ūdenstilpēm piegulošo teritoriju hidroloģiskā režīma
atjaunošanu;
16.17.2. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanas pasākumu
veikšanu;
16.17.3. zivju migrācijas ceļu atjaunošanu;
16.18. ierīkot jaunas un paplašināt esošas iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē;
16.19. cirst kokus, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā virs koku sakņu kakla pārsniedz 60
centimetrus, izņemot bīstamos kokus (koki, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās
ēkas vai infrastruktūras objektus);
16.20. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas organizēt brīvā dabā publiskus
pasākumus, kā arī nometnes, kurās piedalās vairāk par 60 cilvēkiem, izņemot pasākumus un
nometnes, kas tiek organizētas šim nolūkam paredzētās un speciāli ierīkotās vietās;
16.21. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma
un izziņas infrastruktūras objektus (piemēram, takas, maršrutus, skatu torņus, telšu vietas,
stāvlaukumus, apmeklētāju centrus un informācijas centrus).
17. Zemes vienību sadalīšana atļauta tikai gadījumos, ja katras atsevišķās zemes vienības platība pēc
sadalīšanas nav mazāka par 10 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.
18. Meža zemēs aizliegts:
18.1. veikt mežsaimniecisko darbību no 15.marta līdz 31.jūlijam, izņemot:
18.1.1. meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus;
18.1.2. bīstamo koku ciršanu un novākšanu;
18.2. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē;
18.3. cirst kokus kopšanas cirtē (izņemot sausos kokus), ja valdaudzes vecums pārsniedz:
18.3.1. priežu un ozolu audzēm – 60 gadu;
18.3.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 50 gadu;
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18.3.3. apšu audzēm – 30 gadu;
18.4. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un
uzturēšanai, elektropārvades un citu lineāro komunikāciju uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz
ceļiem;
18.5. ierīkot jaunus mežsaimniecības (komersantu) ceļus;
18.6. atjaunot mežu stādot vai sējot;
18.7. lai samazinātu dzīvnieku bojāeju – uzturēt esošus sietveida nožogojumus mežā, kuri nav
apzīmēti redzamības palielināšanai (piemēram, izmantojot zarus, lentes vai citus dzīvniekiem
pamanāmus materiālus);
18.8. iegūt sūnas un ķērpjus, bojājot vai iznīcinot zemsedzi;
18.9. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) meža pļavas un lauces, izņemot Meža valsts
reģistrā reģistrētās medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;
18.10. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest un izgāzt dabas lieguma
teritorijā lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai,
pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši
aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.
19. Ja slimību inficētie, kaitēkļu invadētie vai citādi bojātie koki rada masveidīgas kaitēkļu
savairošanās draudus un var izraisīt audžu bojāeju ārpus dabas lieguma, bojātos kokus atļauts cirst
sanitārajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, kurā noteikts konkrēts apjoms šo bojāto
koku izvākšanai.
20. 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.
21. Sausos kokus un kritalas šo noteikumu 20.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.
22. Uz mežaudzēm, kurās vējgāzes, vējlauzes, slimību infekcijas vai kaitēkļu invāzijas dēļ
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.
23. Kopšanas cirtē uz cirsmas hektāru saglabā vismaz 15 dzīvotspējīgus vecākos un lielāko izmēru
kokus (ekoloģiskos kokus), 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.

6. Dabas parki
24. Dabas parka teritorijā aizliegts:
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24.1. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem, tricikliem,
kvadricikliem un mopēdiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, izņemot, ja pārvietošanās notiek
pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo zemju
apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu;
24.2. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku
neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai
atbilstoši meža apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
24.3. dedzināt sausās zāles, virsāju un niedru platības, kā arī meža zemsedzi, izņemot biotopu
atjaunošanas pasākumus, par kuru veikšanu ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja
un rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;
24.4. lai samazinātu dzīvnieku bojāeju – pļaut lauksaimniecībā izmantojamās zemes un lauces
virzienā no malām uz centru. Nelīdzena reljefa apstākļos pļauj slejās virzienā no lauka atklātās malas
(arī no pagalma, ceļa, atklāta grāvja, žoga) uz krūmāju vai mežu;
24.5. nosusināt purvus un mežaudzes slapjās minerālaugsnēs un slapjās kūdras augsnēs;
24.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
24.7. uzstādīt vēja elektrostacijas, kuru darba rata diametrs ir lielāks par pieciem metriem vai
augstākais punkts pārsniedz 30 metru augstumu;
24.8. veikt darbības, kas veicina augsnes erozijas attīstību, izņemot augsnes sagatavošanu
lauksaimniecības un mežsaimniecības vajadzībām;
24.9. ierīkot jaunas iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē;
24.10. cirst kokus, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā virs koku sakņu kakla pārsniedz 60
centimetrus, izņemot bīstamos kokus;
24.11. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:
24.11.1. mainīt zemes lietošanas kategoriju;
24.11.2. ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus (piemēram,
takas, maršrutus, skatu torņus, telšu vietas, stāvlaukumus, apmeklētāju centrus un informācijas
centrus);
24.11.3. 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.
25. Būvēt hidrotehniskas būves un ierīkot meliorācijas sistēmas, kā arī veikt to rekonstrukciju un
renovāciju atļauts ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju šādos gadījumos:
25.1. lai novērstu teritoriju applūšanu ārpus aizsargājamās teritorijas vai līdz šim neapplūdušu
teritoriju applūšanu dabas parkā;
25.2. lai atjaunotu upju dabisko tecējumu un ūdenstecēm un ūdenstilpēm piegulošo teritoriju
hidroloģisko režīmu;
25.3. lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas un atjaunošanas pasākumu
veikšanu;
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25.4. lai atjaunotu zivju migrācijas ceļus;
25.5. lai īstenotu darbību, kura nav aizliegta ar šiem noteikumiem un nav pretrunā ar aizsargājamās
teritorijas izveidošanas mērķiem.
26. Zemes vienību sadalīšana atļauta tikai gadījumos, 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.
27. Meža zemēs aizliegts:
27.1. veikt mežsaimniecisko darbību no 15.marta līdz 31.jūlijam, izņemot:
27.1.1. meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus;
27.1.2. bīstamo koku ciršanu un novākšanu;
27.1.3. meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem bez motora;
27.1.4. jaunaudžu kopšanu, kur vidējais augstums skuju kokiem ir līdz 0,7 metriem, bet lapu kokiem
– līdz vienam metram;
27.2. cirst kokus kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē;
27.3. veicot koku ciršanu galvenajā cirtē:
27.3.1. samazināt mežaudzes pirmā stāva biezību zem 0,4, neskaitot stāvošus sausus kokus;
27.3.2. veidot mežaudzē par 0,1 hektāru lielākus atvērumus;
27.4. iegūt sūnas un ķērpjus, bojājot vai iznīcinot zemsedzi.
28. 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.
29. 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.
30. 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.
31. Uz mežaudzēm, kurās vējgāzes, vējlauzes, slimību infekcijas vai kaitēkļu invāzijas rezultātā
mežaudzes šķērslaukums kļuvis mazāks par kritisko šķērslaukumu un vēja gāztie, bojātie, sausie
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stāvošie koki un kritalas netiek izvākti, neattiecina meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas
prasības.

7. Aizsargājamo ainavu apvidi
32. Aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā aizliegts:
32.1. ainaviski vērtīgās teritorijās, ja tādas noteiktas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, veikt
darbības, kas būtiski pārveido ainavu un tās elementus, izmaina kultūrvēsturiskās vides īpatnības un
reģionam raksturīgos ainavu elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību un ainavas ekoloģisko
kvalitāti;
32.2. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem, tricikliem,
kvadricikliem un mopēdiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, izņemot, ja pārvietošanās notiek
pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo zemju
apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu;
32.3. dedzināt sausās zāles, virsāju un niedru platības, kā arī meža zemsedzi, izņemot biotopu
atjaunošanas pasākumus, par kuru veikšanu ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja
un rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;
32.4. veikt būvniecību vai ierīkot stādījumus un ieaudzēt mežu, kas var aizsegt skatu no publiski
pieejamiem skatu punktiem un ainaviskiem ceļiem, ja tādi noteikti vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā, uz ainavai raksturīgajiem elementiem un vērtībām;
32.5. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas:
32.5.1. ierīkot dabā publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus (piemēram,
takas, maršrutus, skatu torņus, telšu vietas, stāvlaukumus, apmeklētāju centrus un informācijas
centrus);
32.5.2. veicot ceļu rekonstrukciju, mainīt ainavisko ceļu (ja tādi noteikti vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumā) trases novietojumu;
32.5.3. uzstādīt vēja elektrostacijas, kuru darba rata diametrs ir lielāks par pieciem metriem vai
augstākais punkts pārsniedz 30 metru augstumu.
33. Meža zemēs aizliegts:
33.1. veikt mežsaimniecisko darbību no 15.marta līdz 31.jūlijam, izņemot:
33.1.1. meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus;
33.1.2. meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem;
33.1.3. jaunaudžu kopšanu, kur vidējais augstums skuju kokiem ir līdz 0,7 metriem, bet lapu kokiem
– līdz vienam metram;
33.1.4. bīstamo koku ciršanu un novākšanu;
33.2. cirst kokus rekonstruktīvajā cirtē (izņemot neproduktīvu egļu tīraudžu dabiskošanu un sugu
sastāva dažādošanu, kā arī mežaudzē, kuras šķērslaukums ir mazāks par kritisko šķērslaukumu);
33.3. veikt kailcirti dumbrāja un liekņas meža augšanas apstākļu tipos egļu un melnalkšņu audzēs, kā
arī visās ozolu un ošu audzēs, lai ilgtermiņā nodrošinātu bioloģiski vērtīgo slapjo un platlapju meža
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biotopu un tiem raksturīgo sugu saglabāšanu.
34. Maksimāli pieļaujamā kailcirtes platība ir trīs hektāri.
35. Gar ainaviskiem ceļiem, ja tādi noteikti vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kailcirtei
piegulošo mežaudzi nocērt ne agrāk kā 10 gadus pēc kailcirtes skuju koku audzēs un piecus gadus
pēc kailcirtes lapu koku audzēs, ja kailcirtes platībā mežaudze atzīta par atjaunotu un atjaunotās
mežaudzes koku vidējais augstums skuju kokiem ir viens metrs un vairāk, bet lapu kokiem – divi
metri un vairāk.
36. Kailcirtē saglabājamos kokus pēc iespējas atstāj grupās, saglabājot tajās arī paaugu vai pamežu,
izņemot gadījumus, ja apsaimniekojamā meža platība vienā kadastra vienībā ir mazāka par vienu
hektāru.
37. Ja tiek veikta jebkura būvniecība, vietējai pašvaldībai ir tiesības saistošajos noteikumos noteikt
papildu prasības, lai saglabātu esošās ainavas raksturu un vērtību.

8. Dabas pieminekļi
38. Šīs nodaļas prasības attiecas uz šādiem dabas pieminekļiem:
38.1. aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem, tai skaitā
dižakmeņiem (laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru), un 10 metru platu
joslu ap tiem;
38.2. aizsargājamiem kokiem – vietējo un citzemju sugu dižkokiem (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru
augstumā virs koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem
izmēriem) un teritoriju ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās
(mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas);
38.3. aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem;
38.4. aizsargājamām alejām.
39. Ja dabas piemineklis ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis vai tā daļa atrodas valsts
aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorijā vai tā aizsardzības zonā, šajos noteikumos atļauto darbību
veikšanai papildus nepieciešama Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstiska
atļauja.
40. Dabas pieminekļa teritorijā aizliegts:
40.1. veikt darbības, kuru dēļ tiek bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā
estētiskā, ekoloģiskā un kultūrvēsturiskā vērtība;
40.2. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskām vajadzībām;
40.3. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot zemes lietošanas kategorijas maiņu aizsargājamos
dendroloģiskajos stādījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par parku ierīkošanu un
apsaimniekošanu;
40.4. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku
neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai
atbilstoši meža apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
41. Bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas dabas pieminekļa teritorijā
aizliegts:

Lapa 10 no 15

41.1. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu;
41.2. ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus (piemēram, takas,
skatu torņus, telšu vietas, stāvlaukumus, apmeklētāju centrus un informācijas centrus).

8.1. Aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi
42. Aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa teritorijā aizliegts:
42.1. rakstīt, zīmēt un gravēt uz dabas pieminekļa un to pārvietot;
42.2. cirst kokus kailcirtē;
42.3. alās kurināt ugunskurus un ienest jebkādus degošus priekšmetus, kas rada dūmus vai siltumu;
42.4. veikt pazemes būvju būvniecību.
43. Bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts:
43.1. rīkot nodarbības un sacensības klinšu kāpšanā;
43.2. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kā arī nometnes, kurās piedalās vairāk par 60
cilvēkiem, izņemot pasākumus un nometnes, kas tiek organizētas šim nolūkam paredzētās un speciāli
ierīkotās vietās;
43.3. cirst kokus galvenajā cirtē.

8.2. Aizsargājamie koki
44. Aizsargājamā koka teritorijā aizliegts:
44.1. veikt darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamā koka augšanu un dabisko attīstību. Ja
aizsargājamais koks atrodas pilsētā vai apdzīvotā vietā, ir pieļaujama infrastruktūras vai
inženierkomunikāciju izbūve vai atjaunošana, kā arī ēku rekonstrukcija;
44.2. novietot lietas (piemēram, būvmateriālus vai malku), kas aizsedz skatu uz koku, ierobežo
piekļuvi tam vai mazina tā estētisko vērtību;
44.3. mainīt vides apstākļus – ūdens režīmu un koka barošanās režīmu;
44.4. iznīcināt dabisko zemsedzi.
45. Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem,
kas regulē koku ciršanu meža zemēs vai ārpus tām, atļauta to izciršana kopšanas vai citā cirtē
aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metru
platu joslu (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu
projekcijām).
46. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams un
nav citu iespēju novērst bīstamības situāciju (piemēram, apzāģēt zarus, izveidot atbalstus), un
saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.
47. Ja aizsargājamais koks ir nolūzis vai nozāģēts, koka stumbrs un zari, kuru diametrs ir lielāks par
50 centimetriem, meža zemēs ir saglabājami koka augšanas vietā vai tuvākajā apkārtnē.
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8.3. Aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi
48. Bīstamos kokus atļauts nocirst (novākt), ja nav citu iespēju novērst bīstamu situāciju (piemēram,
apzāģēt zarus, izveidot atbalstus, izvietot norobežojošās barjeras un braukšanas ātrumu ierobežojošas
zīmes) un saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.
49. Koku ciršana un dendroloģisko stādījumu atjaunošana atļauta saskaņā ar aizsargājamā
dendroloģiskā stādījuma rekonstrukcijas projektu pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas
atļaujas saņemšanas.
50. Aizsargājamā dendroloģiskajā stādījuma teritorijā pēc rakstiskas atļaujas saņemšanas no Dabas
aizsardzības pārvaldes pieļaujama infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūve vai atjaunošana,
kā arī ēku rekonstrukcija.
51. Šo noteikumu 40., 41. un 46.punktā minētās prasības neattiecas uz aizsargājamiem
dendroloģiskiem stādījumiem – Latvijas Nacionālo botānisko dārzu un Kalsnavas dendrāriju.

8.4. Aizsargājamās alejas
52. Alejas koku atļauts nocirst (novākt), ja koks kļuvis bīstams, apdraud ceļu satiksmes vai cilvēku
drošību un nav citu iespēju novērst bīstamu situāciju (piemēram, apzāģēt zarus, izveidot atbalstus,
izvietot norobežojošās barjeras un braukšanas ātrumu ierobežojošas zīmes). Koku nocērt (novāc) pēc
Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas.

9. Noslēguma jautājumi
53. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumus Nr.415 "Īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis,
2003, 112.nr.).
54. Tām aizsargājamām teritorijām, kuru individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
stājušies spēkā līdz 2005.gada 10.novembrim, šos noteikumus piemēro tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā
ar aizsargājamo teritoriju individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:
1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra Direktīvas 2009/147/EC par savvaļas
putnu aizsardzību;
2) Padomes 1992.gada 21.maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko biotopu savvaļas faunas un floras
aizsardzību.
Ministru prezidents V.Dombrovskis
Vides ministrs R.Vējoni

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.264
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Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās lietošanas un izveidošanas kārtība
1. Speciālā informatīvā zīme aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai (turpmāk – zīme) ir zaļš
kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

2. Zīmes krāsas (krāsu prasības norādītas PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:
2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) – gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai
C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));
2.2. ozollapas piktogramma – baltā krāsā;
2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums – tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C
vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));
2.4. zīmes ietvars – baltā krāsā.
3. Zīmes lietošanas kārtība:
3.1. uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:
3.1.1. 300 x 300 mm;
3.1.2. 150 x 150 mm;
3.1.3. 75 x 75 mm;
3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši
lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;
3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šā pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā, var lietot dažādu
izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;
3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem (arī sliežu ceļiem).
4. Zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde
sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.
Vides ministrs R.Vējoni
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2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.264

Aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)

Nr.p.k.

Nosaukums latviešu
valodā

Apkārtmērs
1,3 metru
augstumā
(metros)

Augstums
(metros)

Betula pendula (Betula
verrucosa)
Alnus incana
Salix caprea
Euonymus europaeus
Alnus x pubescens
Alnus glutinosa
Pyrus pyraster
Malus sylvestris
Populus tremula
Picea abies
Ulmus glabra
Padus avium
Taxus baccata
Acer platanoides
Tilia cordata
Fraxinus excelsior
Quercus robur
Sorbus aucuparia
Pinus sylvestris
Carpinus betulus
Ulmus laevis
Betula pubescens (Betula alba)

3,0

33

1,6
1,9
1,0
1,5
2,5
1,5
1,5
3,5
3,0
4,0
1,7
0,6
3,5
3,5
3,5
4,0
1,5
2,5
1,5
4,0
3,0

25
22
6
32
30
13
14
35
37
28
22
8
27
33
34
32
21
38
20
30
32

Salix pentandra
Salix fragilis
Juniperus communis

1,6

22

0,8

11

4,5
1,9

20
20

Nosaukums latīņu valodā
I. Vietējās sugas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Āra bērzs (kārpainais)
bērzs
Baltalksnis
Blīgzna (pūpolvītols)
Eiropas segliņš
Hibrīdais alksnis
Melnalksnis
Meža bumbiere
Meža ābele
Parastā apse
Parastā egle
Parastā goba
Parastā ieva
Parastā (ogu) īve
Parastā kļava
Parastā liepa
Parastais osis
Parastais ozols
Parastais pīlādzis
Parastā priede
Parastais skābardis
Parastā vīksna
Purva bērzs (pūkainais
bērzs)
Šķetra
Trauslais vītols
Parastais kadiķis

II. Citzemju sugas
26.
27.

Baltais vītols
Baltā robīnija

Salix alba
Robinia pseudoacacia
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Balzama baltegle
Eiropas baltegle
Eiropas ciedrupriede
Eiropas lapegle
Holandes liepa
Kalnu kļava
Lēdebūra lapegle
Krimas liepa
Lauku kļava
Mandžūrijas riekstkoks
Melnā priede
Menzīsa duglāzija
Papele
Parastā zirgkastaņa
Eiropas dižskābardis
Pensilvānijas osis
Platlapu liepa
Pelēkais riekstkoks
Rietumu tūja
Saldais ķirsis
Sarkanais ozols
Sarkstošais vītols
Sibīrijas baltegle
Sibīrijas ciedrupriede
Sudraba kļava
Veimuta priede
Vienkrāsas baltegle

Abies balsamea
Abies alba
Pinus cembra
Larix decidua
Tilia x europaea
Acer pseudoplatanus
Larix ledebourii
Tilia x euchlora
Acer campestre
Juglans mandshurica
Pinus nigra
Pseudotsuga menziesii
Populus spp.
Aesculus hippocastanum
Fagus sylvatica
Fraxinus pennsylvanica
Tilia platyphyllos
Juglans cinerea
Thuja occidentalis
Cerasus avium
Quercus rubra
Salix x rubens
Abies sibirica
Pinus sibirica
Acer saccharinum
Pinus stropus
Abies concolor

1,5
2,7
1,6
3,2
2,8
2,2
3,0
1,9
1,5
1,6
1,9
2,4
5,0
3,0
3,8
2,0
3,1
2,8
1,5
1,6
1,9
3,1
1,8
1,9
3,2
2,7
1,7

24
32
22
39
26
20
34
20
18
18
23
30
35
23
30
23
27
20
16
12
27
25
30
22
26
36
32
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