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Ievads 
 

Rekreācijas ekomeža apsaimniekošanas plāns ir izstrādāts, lai nodrošinātu Pāvilostas 

tuvumā esošajā Baltijas jūras piekrastes mežā dabas, rekreācijas un ainavisko vērtību saglabāšanu 

un attīstīšanu. AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk tekstā LVM) meža apsaimniekošanu veic 

atbilstoši meža apsaimniekošanas plānam (MAP). 

Ekomeža apraksts 
 

Teritorija iekļauta Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotās saimnieciskās darbības 

joslā, krasta kāpu aizsargjoslā. Galvenais apsaimniekošanas plāna izveidošanas mērķis ir meža 

aizsargfunkciju, ainavas, vides izziņas resursu saglabāšana un attīstīšana, kā arī atpūtai un 

tūrismam, nosakot to par prioritāti. 

Objekts atrodas Dienvidkurzemes reģiona Akmensraga meža iecirkņa 69.,72.,73.,75.,453. 

kvartālā, Sakas pagasta, Pāvilostas novadā, Piejūras ainavzemē.  Pēc izcelsmes šī teritorija ir 

pēcledus laikmeta Baltijas ledus ezera un jūras ūdeņu veidojums - jaunākais pēcleduslaikmeta 

veidojums republikas teritorijā, kas intensīvi attīstās arī tagad. Par Piejūras zemienes iekšējo 

(sauszemes) robežu uzskata Baltijas ledus ezera augstākās stadijas krasta līniju. Atsevišķos posmos 

šī līnija skaidri iezīmējas ar seno krastu kraujām un krastu vaļņiem, citur tā nemanāmi saplūst ar 

reljefu, ko veidojis pieguļošais ledājs. 

Lielākā apdzīvotā vieta – Pāvilosta. Pāvilosta atrodas senās kuršu Piemares zemes ostas 

Sakas vietā, kas pirmo reizi minēta 1253. gada 4. aprīlī. Tā ir novada centrs un pati pilsēta aizņem 

6 km2 starp jūras krastu un mežu. Pilsētas teritorijā ietilpst piekrastes priežu mežu masīvs. 

Pateicoties meža, pilsētas un jūras tuvumam, teritorija nozīmīga kā sabiedrības iecienīta atpūtas 

vieta. 

 

http://wapedia.mobi/lv/P%C4%93cledus_laikmets
http://wapedia.mobi/lv/Baltijas_ledus_ezers
http://wapedia.mobi/lv/Piemare


Dabas objekti  
 

Eiropas Savienības aizsargājams biotops Latvijā (turpmāk “ĪA biotops”) 9010* Veci vai dabiski 

boreāli meži – 3,6 ha, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas krasta kāpu 

aizsargjosla 5,9 ha.  Raķešu mežā (75.kvartāla 12. nogabals), kas atrodas ārpus 300 m piekrastes 

aizsargjoslas – perspektīvais pelēkās kāpas mikroliegums (Sakas novada Pāvilostas pilsētas 

teritorijas plānojums 2008-2020.gadam 36.lpp). 

Informācija par mežu 
 

 Kopējā rekreācijas meža platība aizņem 169,9 ha, no kuriem mežs sastāda 96% jeb 162,9 

ha. Pēc valdošās koku sugas pārliecinoši dominē priede – 99,2 % visu mežaudžu, kā arī 0,9 ha ar 

valdošo koku sugu – ciedru priede. Kā redzams 1. attēlā, mežaudzes  dominē uz sausām 

minerālaugsnēm, kas nosaka to piemērotību rekreācijai. Atsevišķās vietās atrodas jūras piekrastē 

sastopamais augšanas apstākļu tips grīnis. 

   

1.attēls. Meža tipu sadalījums 

 

Izvērtējot mežaudzes pēc to apsaimniekošanas mērķa, ko LVM piešķir katram 

nogabalam, iegūst sekojošu situāciju:   

1.tabula 

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana neiejaucoties vai veicot 

biotehniskos pasākumus (1) 

42.8 ha 25% 

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ar nebūtisku koksnes 

ieguvi vai citu produktu ieguvi (2) 

10.4 ha 6% 

37.6

40.6

4.4

1.5

10.4
5.5

Meža tipu sadalījums

 Sils  Mētrājs  Lāns  Damaksnis  Grīnis  Slapjais mētrājs



Koksnes audzēšanai vai citu produktu ražošanai ar papildus 

nosacījumiem vides aizsardzībai un rekreācijai (3) 

114.9 ha 68% 

Koksnes audzēšanai vai citu produktu ražošanai (4) 0.1 ha  0.1% 

Nenoteikts mērķis (5) 1.7 ha 1% 

 

Kā redzams, katra nogabala apsaimniekošanas līmenī dominē  dabas aizsardzības  mērķi 

un koksnes ražošana  ar papildus nosacījumiem vides aizsardzībai un rekreācijai. Teritorijā 

paredzētā saimnieciskā darbība,  galvenokārt tiek plānota trešā mērķa audzēs kā krājas kopšanas 

cirte – meža produktivitātes un veselības stāvokļa uzlabošanai. Neveicot krājas kopšanas cirti, mežs 

laika gaitā sāk pašizretināties – atmirst augšanā atpalikušie koki,  viedojas pielūžņojums, mežs kļūst 

vizuāli nepievilcīgs un ievērojami paaugstinās uguns bīstamība.  

Apsaimniekošanas nosacījumi 
 

 Rekreācijas mežs „Pāvilostas mežs” pēc teritorijas apsaimniekošanas mērķa ietilpst 1. 

mērķa zonā - Rekreācijas zonā. 

Rekreācijas zona – noteikta, lai piekrastes priežu mežu masīvā nodrošinātu sabiedrības atpūtu, 

vides izziņu un ainavu aizsardzību. 

Pēc aizsardzības nozīmes un meža apsaimniekošanas mērķiem teritorijas rekreācijas un ainavisko 

īpašību saglabāšanai un uzlabošanai noteikti sekojoši apsaimniekošanas nosacījumi un 

aprobežojumi: 

 Plānojot cirsmas, atsedz skatu uz agrāk apslēptām vizuāli augstvērtīgām ainavām; 

 Pievešanas ceļi un krautuves ierīkojami tā, lai nebojātu teritorijā esošo celiņu un  taciņu 

tīklu, neveidotu augsnes bojājumus - rises; 

 Lai veicinātu ainavas veidošanos, drošību, mazinātu ugunsbīstamību, visas ciršanas 

atliekas rekreācijas objektu (taku, ceļu, atpūtas vietu, rotaļu laukuma u.c.) tuvumā iespēju 

robežās izvācamas šķeldai vai mitrās vietās ieklātas treilēšanas ceļos; 

 Veicot mežsaimniecisko darbību, kā prioritāti izvirzīt apmeklētāju drošību; 

 Izvietot informatīvas zīmes par ērču esamību un ugunsaizsardzību;  

 Neveikt mežizstrādi pavasarī - rudenī: 01.04. - 30.11, izņemot bojātu koku cirtes; 

 Neveikt  koku ciršanu ceļu un grāvju trasēs no 01.04. - 30.11., izņemot ceļu satiksmes 

drošības nodrošināšanai; 



 Mežizstrādi veikt tikai ar rokas motorzāģiem; 

 Līdz kārtējā gada 1. aprīlim veikt rekreācijas meža kvartālu apsekošanu un izvērtēt bojāto 

koku ciršu gatavošanas nepieciešamību (vēja gāztie, sauskaltušie, slimību un kaitēkļu 

bojātie); 

 Mežizstrādi veikt diennakts gaišajā laikā, t.sk. arī kokmateriālu transportu; 

 Pievešanas ceļus un krautuves ierīkot tā, lai nebojātu tūristu takas, reljefa formas un 

dabas objektus, pievešanas ceļus veidot pa mazākā apauguma vietām; 

 Krautuvēm iespēju robežās izmantot jau esošos laukumus un no meža brīvās vietas. 

Plānotais apjoms krājas kopšanas cirtēm 32.5 ha; 

 Krājas kopšanas cirte (retināšana) vietās, kas atbilst izlases cirtes vietas nosacījumiem,  

jāveic tā, lai veicinātu paaugas un 2. stāva rašanos tādējādi savlaicīgi sagatavojot audzi 

izlases cirtei nākotnē. 

Plānotās teritorijas labiekārtošanas darbības 

 

 Pie bērnudārza (73. kvartāla DR stūrī) izveidot sporta un aktīvās atpūtas trasi ar 

vienkāršiem šķēršļu elementiem (trepe, šūpoles, dažāda izmēra koka kluči kāpelēšanai); 

 Stigā starp 72/73 kvartālu abos galos ierīkot koka barjeras, platumā kas netraucē 

kājāmgājējiem un slēpotājiem; 

 Izvērtēt iespēju izmantot ciršanas atlieku šķeldas celiņa seguma veidošanai. 

Vietējo iedzīvotāju nodrošināšana ar kurināmo koksni 

 

 Vietējiem iedzīvotājiem pastāv sekojošas iespējas iegādāties kurināmo koksni: 

 LVM piedāvā iegādāties sagatavotu kurināmo koksni par vienošanās cenu, piegādājot to 

pircēja norādītajā vietā;  

 Pēc cirsmu izstrādes bez maksas savākt ciršanas atliekas, ievērojot LVM noteiktās 

prasības darba drošībā, vides aizsardzībā, u.c.; 

 Izstrādāt maza apjoma bojātu koku cirsmas, ievērojot LVM noteiktās prasības darba 

drošībā, vides aizsardzībā, u.c.; 

Vairāk par šīm iespējām var uzzināt Dienvidkurzemes reģiona birojā: Aizputes  novada, Kazdangas 

pagasta „Boju muzejs”. 

 



Sabiedrības līdzdalības pasākumi (komunikācija) 

 

 Komunikācijas mehānisms ar sabiedrību ir noteikts un tiek realizēts saskaņā ar LVM 

meža apsaimniekošanas plānu sagatavošanas vadlīnijām. Sabiedrības interešu grupu iesaisti un 

komunikāciju veic sekojoši: 

 MAP kopsavilkuma, t.sk. papildinājumu publicēšana www.lvm.lv, ikgadēji līdz 31. 

martam; 

 Sabiedrības interešu grupu (ieinteresēto pušu) pastāvīga apzināšana un uzturēšana; 

 Sabiedrības interešu grupu (ieinteresēto pušu) rakstiska informēšana par būtiskām 

izmaiņām LVM meža apsaimniekošanas apjomā un metodēs; 

 No ieinteresētajām pusēm saņemto priekšlikumu izvērtēšana, konsultēšanās un atbildes 

nodrošināšana 1 mēneša laikā pēc to iesniegšanas, nepieciešamības gadījumā atkārtoti 

konsultējoties. 

MAP apspriešanas, priekšlikumu saņemšanas un izvērtēšanas termiņi tiek noteikti individuāli 

katram gadījumam, laicīgi par to informējot vietējo sabiedrību un interešu grupas. 

 

Rekreācijas ekomežā “Pāvilostas mežs” veiktie meža apsaimniekošanas 

pasākumi 2011. – 2015. gadā 

 

 2013.gadā mainīti LVM iekšējie normatīvie akti attiecībā uz ekomežu apsaimniekošanu; 

 2011. gadā veikta jaunaudžu kopšana 0.7 ha platībā; 

 2011. gadā veikta bojātu koku izvākšana (4 cirsmas); 

 Veikta dabiskās brauktuves (starp 453. un 72. kvartāliem, 69. kvartāla DR malā) seguma 

uzlabošana, pastiprinot to ar granti; 

 Sabiedrībai nozīmīgu vietu ierīkošana un uzturēšana – uzstādītas 2 sabiedrībai nozīmīgas 

vietas - pie bērnudārza (73. kvartāla DR stūrī) izvietots atpūtas sols, galds, atkritumu urna, 

informācijas stends, 75. kvartālā pie “Lokatorkalna” izvietots atpūtas sols, galds, atkritumu 

urna, ierīkota ugunskura vieta; 

 

 

 



 

1. pielikums  

 

Mežaudžu apsaimniekošanas mērķi rekreācijas ekomežā “Pāvilostas mežs” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. pielikums  

Plānotās krājas kopšanas cirtes ekomežā “Pāvilostas mežs” 
 

 


