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Dabas parks «Vecumu meži» dibināts 2004. gadā, ar mērķi saglabāt vecus un 

neskartus mežu masīvus. Pirms dabas parka izveides meži tika aizsargāti tikai ar 

dažiem mikroliegumiem un 1977. gadā bija izveidots dzērvenāju liegums 

«Vecumi».

Dabas parka teritorijā izveidots funkcionālais zonējums (regulējamā režīma, 

dabas lieguma un dabas parka zona) un katrai funkcionālajai zonai ir savi 

ierobežojumi.

Atļautās un aizliegtās darbības ir aprakstītas Ministru kabineta 2005. gada 22. 

novembra noteikumos Nr. 886 «Dabas parka «Vecumu meži» individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi»
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Ierobežojumi visā teritorijā

Visā dabas parka teritorijā aizliegts pārvietoties ārpus ceļiem un dabiskajām

brauktuvēm ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem (automašīnām,

traktortehniku, kvadricikliem, mopēdiem), kā arī ar dzīvniekiem un

pajūgiem. Tas neattiecas, ja pārvietošanās ārpus ceļiem notiek

apsaimniekošanas, dienesta pienākumu pildīšanas gadījumos.

Aizliegts ierīkot jaunus atkritumu poligonus;

Pļaut pļavas virzienā no lauka malām uz centru;

Dedzināt sauso zāli un niedrājus, kā arī meža zemsedzi (izņemot, ja tas 

nepieciešams biotopu atjaunošanai, bet jāsaņem DAP atļauja).
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Būvniecība visā dabas parka teritorijā ir pieļaujama

atbilstoši vietējās pašvaldības teritoriālajam

plānojumam, ievērojot individuālajos noteikumos un

būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteikto

kārtību un ierobežojumus.
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Bez DAP atļaujas aizliegts visā teritorijā

Veikt darbības, kas izraisa pazemes, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņu 

maiņu;

Veikt arheoloģiskos darbus;

Celt un ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulējošas ietaises, 

izņemot ja tas nepieciešams biotopu apsaimniekošanai;

Ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un infrastruktūras objektus.
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Regulējamā režīma zonā atļauts

Makšķerēšana;

Medības (no 15. augusta līdz 1.martam);

Ogošana un sēņošana;

Autoceļu uzturēšanas darbi;

Ar DAP atļauju atļauts:

Publiski pieejamu izziņas taku ierīkošana;

Autoceļu rekonstrukcija (no 15. augusta līdz 1. martam)

REGULĒJAMĀ REŽĪMA ZONĀ AIZLIEGTA MEŽAIMNIECISKĀ 

DARBĪBA!
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Dabas lieguma zonā aizliegts

Mežsaimnieciskā darbība (no 15. augusta līdz 1. martam) izņemot meža 
ugunsdrošības pasākumu veikšanu, bīstamo koku novākšanu un nekoksnes
vērtību ieguvi;

Medīt no 1. marta līdz 15. augustam;

Veikt zemes kategorijas lietošanas maiņu (izņemot, ja ir dabiski apmežojušās 
platības);

Cirst kokus galvenajā un rekonstruktīvajā cirtē;

Cirst kokus kopšanas cirtē, ja pārsniegts koku vecums ( priede un ozols – 60 
gadi; egle, bērzs, liepa un melnalksnis – 50 gadi; apses – 30 gadi);
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Dabas lieguma zonā aizliegts

Mežaudzē cirst nokaltušos kokus, kas resnākajā vietā diametrā pārsniedz 25 

cm (izņemot 20 m joslā gar ceļiem, takām, atpūtas vietām). Bīstamie koki 

pēc nociršanas jāatstāj mežā;

Rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta sacensības;

Bojāt vai iznīcināt (arī uzart vai kultivēt) palieņu, terašu un meža pļavas un 

lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;

Sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 ha (neattiecas 

uz infrastruktūras un inženierkomunikācijas būvniecību).
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Ar DAP atļauju dabas lieguma zonā atļauts

Veikt zinātniskos pētījumus;

Organizēt brīvdabā publiskos pasākumus, kur apmeklētāju skaits pārsniedz 

50 cilvēkus; 

Regulējamā režīma un dabas lieguma zonā medīt un jaukt bebru dambjus, 

ja:

- bebri traucē saimniecisko darbību DP piegulošajās teritorijās; 

- apdraud īpaši aizsargājamas sugas un biotopus;

- tiek appludināti vai bojāti ceļi, kā arī ja tiek appludinātas jaunas mežu 

platības.  
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Dabas lieguma zonā atļauts

Cirst kokus sanitārajā cirtē, ja ir saņemts VMD sanitārais atzinums un DAP 

pozitīvs atzinums;

Izvest meža materiālus caur regulējamā režīma un dabas lieguma zonu no 

16. augusta līdz 29. februārim;

Ceļu rekonstrukcija un renovācija no 15. augusta līdz 1. martam.
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Dabas parka zonā aizliegts

Ieaudzēt mežu lauksaimniecības zemēs (izņemot, ja notikusi dabiska 

apmežošanās, kā arī nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 38920020066, kur 

ir meža sēklu plantācijas zemes gabals);

Kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām (izņemot ugunskurus 

pagalmos un cirsmas atlieku sadedzināšanai ārpus ugunsbīstamā perioda);

Sadalīt zemes īpašumu zemes vienībās, kas mazākas par 5 ha (neattiecas uz 

inženierkomunikāciju un ēku būvniecību). 

Cirst kokus rekonstruktīvajā cirtē;
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Dabas parka zonā aizliegts

Cirst kokus kailcirtē izņemot gadījumus, ja kailcirtes maksimālā platība

silā, mētrājā un lānā nepārsniedz 3 ha;

damaksnī, viršu ārenī, mētru ārenī, viršu kūdrenī un mētru kūdrenī 

nepārsniedz 2 ha;

gāršā, vērī, grīnī, slapjajā mētrājā , slapjajā damaksnī, slapjajā vērī, slapjajā 

gāršā, purvājā, niedrājā, dumbrājā, liekņā, šaurlapu ārenī, platlapu ārenī, 

šaurlapu kūdrenī un platlapju kūdrenī nepārsniedz 1 ha.
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Dabas parka zonā aizliegts

Sanitārajā cirtē cirst augtspējīgos kokus;

Bojāt vai iznīcināt (arī uzart vai kultivēt) palieņu, terašu un meža pļavas un 
lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;

Dabas parka zonā mežaudzē uz 1 ha jāsaglabā ne mazāk kā 20 kubikmetrus 
sauso koku vai svaigi gāztu koku un kritalu, kuras resnākajā vietā pārsniedz 
25 cm diametrā, pieļaujams izvākt svaigi gāztus ošus un egles, kuru apjoms 
pārsniedz 5 kubikmetrus uz 1 ha;

Dabas lieguma un dabas parka zonā konstatējot ligzdu, kuras diametrs 
pārsniedz 50 cm, mežsaimnieciskā darbība nekavējoties jāpārtrauc 200 m 
rādiusā ap to. Par ligzdu jāziņo VMD.
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Ar DAP atļauju dabas parka zonā atļauts

Veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža, krūmāja, purva vai 

lauksaimniecības zemes lietošanas kategorija (izņēmums - DAP atļauja nav 

nepieciešama, ja dabiski notikusi apmežošanās, kā rezultātā zemes 

lietošanas kategorija mainījusies  uz «mežs» vai «krūmājs»);

Cirst kokus galvenajā cirtē;

Organizēt publiskos pasākumus, kur tiek pārsniegts 50 cilvēku skaits;
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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 2000meža 

teritorijām"

62. Atbalsta apmērs par vienu hektāru atbalsttiesīgās platības, kurā ievēroti 

visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir šāds:

62.1. 160 euro – aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte 

un kopšanas cirte;

62.2. 120 euro – aizliegta galvenā cirte;

62.3. 45 euro – aizliegta kailcirte.
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Dabas pieminekļu aizsardzība

Aizliegts cirst vai bojāt kokus, kuri sasnieguši dižkoka statusu vai ir 

potenciāli dižkoki;

10 m rādiusā no dižkoka vainaga projekcijas aizliegts veikt darbības, kas var 

pasliktināt koka augšanas apstākļus;

Dabas pieminekļos (dižakmeņos) aizliegts skrāpēt, gravēt vai tos pārvietot;

Dižkoku drīkst nocirst tikai ar DAP rakstisku atļauju, ja tas ir kļuvis bīstams. 
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Daži noteikumi, kuri jāievēro

Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumi Nr. 309 «Noteikumi par 
koku ciršanu ārpus meža»;

Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 264 «Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi»;

Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumi Nr. 396 «Noteikumi 
par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo 
sugu sarakstu»;

Sugu un biotopu aizsardzības likums.
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Paldies par uzmanību!


