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Atpūtas un sporta mežaparka “Mežinieki” teritorijas apsaimniekošanas un aizsardzības 

saistošie noteikumi 

 

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 

38.3. panta pirmo daļu 

Ministru kabineta 2013. gada 5. marta noteikumiem Nr. 123 “Noteikumi par parku un 

mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu” 29. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma “Valsts mežs 36560090095”, ar kadastra 

Nr. 3656 009 0095, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā (turpmāk – Mežaparks) 

apsaimniekošanas un aizsardzības kārtību.  

2. Mežaparka teritorijas kopējā platība ir 97,71 ha, teritorijas robeža un tās zonējums noteikts 

šo noteikumu 1. pielikumā. 

3. Mežaparka teritorijā atrodas asfalta seguma sporta trase un sporta spēles “Disku golfs” 

laukums. 

4. Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt Mežaparka estētisko, ainavisko, ekoloģisko, vides, 

kultūrvēsturisko, izglītojošo, aktīvās atpūtas un rekreācijas vērtību saglabāšanu un 

atbilstošu apsaimniekošanu. 

5. Mežaparka teritorijas apsaimniekošanā, izmantošanā un aizsardzībā jāievēro visu veidu 

aizsargjoslas un normatīvajos aktos noteiktie apgrūtinājumi. 

6. Mežaparka apsaimniekošanu veic Pašvaldības aģentūra “Spodra” (turpmāk - PA “Spodra”). 

 

II. Saglabājamās dabas vērtības un to saglabāšanas un aizsardzības noteikumi 

 

7. Mežaparka teritorijā sastopamās potenciālās bioloģiskās vērtības un aizsargājamie biotopi 

skatāmi Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”. 

8. Mežaparka teritorijā sastopami potenciāli aizsargājamie biotopi: 

8.1.veci vai dabiski boreāli meži 9010*; 

8.2.purvaini meži 91D0*. 

https://aluksne.lv/s_noteikumi_projekti/2021/1506/Saistosie_noteikumi_Mezinieki_1.pielikums%20(3).pdf


9. Mežaparka teritorijā sastopamās potenciālās bioloģiskās vērtības: 

9.1.liesmainā egļu piepe Pycnoporellus fulgens; 

9.2.apdzira Huperzia selago; 

9.3.gada staipeknis Lycopodium annotinum; 

9.4.kailā apaļlape Odontoschisma denudatum; 

9.5.pieaugušas un pāraugušas egļu audzes; 

9.6.pārmitrās un purvainās teritorijas; 

9.7.dabisko mežu biotops (nogāzušies koku stumbri, kritalas, sugu dzīvotnes u.tml.). 

10. Noteikumi aizsargājamo biotopu un bioloģisko vērtību saglabāšanai Mežaparkā: 

10.1.  dabīgajā meža zonā nav pieļaujama mežsaimnieciskā darbība, izņemot sanitāro cirti, 

kura noteikta šo noteikumu 1.pielikumā; 

10.2. teritorijā aizliegta īpaši aizsargājamo sugu augu lasīšana, noplūkšana un izrakšana, kā 

arī dzīvotņu postīšana. 

 

III. Mežaparka aizsardzības nosacījumi 

 

11. Mežaparkā jāievēro vispārējas dabas aizsardzības prasības, lai: 

11.1. nodrošinātu meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu; 

11.2. nodrošinātu teritorijas dabisko biotopu saglabāšanos; 

11.3. veicinātu meža noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām; 

11.4. pasargātu virszemes un pazemes ūdeņus no piesārņošanas. 

12. Saglabājamais meža platības īpatsvars – 85 % no kopējās Mežaparka teritorijas platības. 

13. Mežaparka teritorijā atļauts veikt ainavu cirti un sanitāro cirti, ievērojot atbilstošajos 

normatīvajos aktos noteiktās prasības. Ainavu cirti atļauts veikt skatu līnijās, kuras 

noteiktas šo noteikumu 2. pielikumā.  

14. Mežaparkā ir aizliegta kailcirte. 

15. Mežaparkā tiek ierobežota mehānisko transportlīdzekļu kustība, izņemot operatīvo 

transportu ar ieslēgtu bākuguni, kas nodrošina attiecīgā dienesta funkcijas, un teritorijas 

apsaimniekošanas transportu. Transportlīdzekļu novietošana un stāvēšana atļauta vienīgi 

attiecīgi apzīmētajā stāvvietā. 

16. Meža zemsedzes, pameža un paaugas saglabāšanai Mežaparka teritorijā aizliegts nobraukt 

no ceļiem vai dabiskajām takām un pārvietoties pa meža zemēm ar mehānisko 

transportlīdzekli, velosipēdu, skrituļslidām, skrituļdēli, vai citu pārvietošanās līdzekli, kas 

paredzēts sportam, izņemot pārvietošanos, kas saistīta ar Mežaparka apsaimniekošanu 

un/vai uzraudzību. 

17. Biotopa “Purvaini meži” zonās un citās mežaudzes zonās uz slapjām vai purvainām 

augsnēm aizliegts veikt saimniecisko darbību, kas pasliktina meža stāvokli. 

18. Egļu astoņzobu mizgrauža Ips typographus bojātos kokus vai to kritalas, kā arī kritušos un 

dobumainos kokus, ar stumbra diametru virs 0,4 m, saglabā vietās, kur tie netraucē 

teritorijas apsaimniekošanu un neapdraud cilvēku un īpašumu drošību. 

19. Dabiska meža zonējuma teritorijā aizliegts veikt darbības, kas iejaucas dabiskajos meža un 

to dzīvotņu attīstības procesos, izņemot gadījumus, kad nepieciešams veikt Mežaparka 

apsaimniekošanu un/vai uzraudzību. 

20. Veicot jebkuru darbību Mežaparkā, jāizvairās no ūdens noteces traucēšanas grāvjos. Ja 

ūdens notece tiek traucēta, darbības veicējs pēc darbības pabeigšanas atjauno ūdens noteci. 

Saimnieciskās darbības radīts ūdens noteces traucējums nedrīkst būt ilgāks par diviem 

mēnešiem gadā, un tas nedrīkst radīt ietekmi uz citiem īpašumiem. 

21. Mežaparkā ir aizliegts celt teltis un citas pagaidu rakstura celtnes, bez iepriekšējas 

saskaņošanas ar apsaimniekotāju. 

22. Dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras elementu, teritorijas labiekārtojuma un citu būvju 

vai labiekārtojuma elementu būvniecību Mežaparka teritorijā ir atļauts veikt saskaņā ar 

būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 

https://aluksne.lv/s_noteikumi_projekti/2021/1506/Saistosie_noteikumi_Mezinieki_1.pielikums%20(3).pdf
https://aluksne.lv/s_noteikumi_projekti/2021/1506/Saistosie_noteikumi_Mezinieki_2.pielikums%20(3).pdf


23. Ja dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras elementu, teritorijas labiekārtojuma un citu 

būvju būvniecībai Mežaparka teritorijā ir nepieciešams atmežot noteiktu teritoriju, 

atmežošana ir veicama atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

24. Uzturoties Mežaparka teritorijā, jāievēro meža ugunsdrošības noteikumi, kā arī aizliegts 

bojāt meža augsni un meža infrastruktūru, labiekārtojuma elementus, piesārņot mežu ar 

atkritumiem, postīt putnu ligzdas, skudru pūžņus, mežā atrodamās dzīvotnes vai biotopus 

un citādi kaitēt meža augiem un dzīvniekiem. 

25. Mežaparka apmeklētāju pienākums ir savus radītos atkritumus iznest no teritorijas.  

 

IV. Mežaparka apsaimniekošanas nosacījumi 

 

26. Mežaparka teritorijā ir jānodrošina: 

26.1. apstādījumu saglabāšana un kopšana; 

26.2. esošo labiekārtojuma elementu uzturēšana tehniski labā stāvoklī: 

26.2.1. mazo arhitektūras formu koka detaļu atjaunošana, ne retāk kā reizi gadā; 

26.3. asfalta seguma sporta trases regulāra apsaimniekošana: 

26.3.1. cietā seguma tehniskā stāvokļa ikdienas uzturēšana vasaras sezonā; 

26.3.2. cietā seguma mehāniska slaucīšana vasaras sezonā, ne retāk kā 1 reizi nedēļā; 

26.3.3. slēpošanas trases sagatavošana (sniega frēzēšana, blietēšana), atbilstoši 

meteoroloģiskajiem laika apstākļiem un trases lietošanas intensitātei. 

26.4. regulāra atkritumu savākšana, ne retāk kā reizi nedēļā; 

26.5. savlaicīga visu nepieciešamo mežsaimniecības pasākumu veikšana: 

26.5.1. bīstamo koku izciršana 50 m platumā no sporta trases abām pusēm; 

26.5.2. bīstamo koku zaru apgriešana 10 m platumā gar sporta trases abām malām; 

26.5.3. krūmu un pameža attīrīšana 2 m platumā gar dabisko taku abām pusēm; 

26.5.4. egļu astoņzobu mizgrauža un citu kaitēkļu invadēto koku likvidēšana 

(izņemot Dabīgo meža zonu); 

26.5.5. augu kaitēkļu un invazīvo sugu ierobežošana; 

26.5.6. regulāra zāles pļaušanu, ne retāk kā 2 reizes gadā, gar sporta trases abām 

malām 6 m platumā; 

26.5.7. regulāra zāles pļaušana un krūmu izciršana sporta spēles “Disku golfs” 

laukumā, ne retāk kā 2 reizes gadā; 

26.5.8. regulāra pameža kopšana; 

26.6. ugunsdrošības prasību ievērošana, īpaši Valsts meža dienesta izsludinātā meža 

ugunsbīstamā perioda laikā. 

 

V. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par noteikumu 

neievērošanu 

 

27. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu ir tiesīga 

Alūksnes novada pašvaldības policija. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 

 

 

 

  



 

Alūksnes novada domes saistošo noteikumu 

“Atpūtas un sporta mežaparka “Mežinieki” teritorijas apsaimniekošanas un 

aizsardzības saistošie noteikumi” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumi Nr.123 

“Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to 

apsaimniekošanu” 29.punkts nosaka, ka Mežaparks ir 

uzskatāms par izveidotu, ja dome ir izdevusi Mežaparka 

apsaimniekošanas noteikumus. Saistošo noteikumu projekta 

“Atpūtas un sporta mežaparka “Mežinieki” teritorijas 

apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 

turpmāk – saistošie noteikumi, mērķis ir nodrošināt īpašuma 

“Valsts mežs 36560090095”, ar kadastra Nr. 3656 009 0095, 

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā (Mežinieki) 

estētisko, ainavisko, ekoloģisko, vides, kultūrvēsturisko, 

izglītojošo, aktīvās atpūtas un rekreācijas vērtību saglabāšanu 

un atbilstošu apsaimniekošanu.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka īpašuma “Valsts mežs 

36560090095” apsaimniekošanu, pielāgojoties potenciālajām 

aizsargājamo biotopu zonām. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projekts neietekmē pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu projekts uzņēmējdarbības vidi 

neietekmē. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu projekts neparedz jaunas no esošā 

regulējuma atšķirīgas administratīvās procedūras. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 

7. Cita informācija Atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 5. marta noteikumu 

Nr.123 “Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu 

mežā un to apsaimniekošanu” 4. punktu, par ieceri mežā 

izveidot parku vai mežaparku pašvaldība rīko publisko 

apspriešanu Ministru kabineta 2009. gada 25.augusta 

noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā” kārtībā. 



 

Laika posmā no 13.04.2021 līdz 14.05.2021. Alūksnes 

novada iedzīvotājiem tika lūgts iepazīties ar saistošo 

noteikumu projektu Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā 

un Alūksnes novada sociālajos tīklos, izteikt par tiem 

viedokli, priekšlikumus.  

Tika saņemti divi juridisku personu ieteikumi precizēt 

mehānisko transportlīdzekļu kustības ierobežošanu un 

potenciālo aizsargājamo biotopu teritorijas Mežaparkā. 

Ieteikumi tika ņemti vērā noteikumu sagatavošanā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 

 


