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2011. gada __.____________ Dienvidkurzemes mežsaimniecības izpilddirektora rīkojumu  

Nr. ………………………………………. 

 

AS "Latvijas valsts meži" Dienvidkurzemes mežsaimniecība 

Nr. 22223 Akmensraga meža iecirknis 

 

Rekreācijas mežs „Pāvilostas mežs”  

Individuālais apsaimniekošanas plāns 2011. - 2015.gadam 
 

1. Individuālais apsaimniekošanas plāns ir izstrādāts, lai nodrošinātu Pāvilostas tuvumā 

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

attīstīšanu. 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. 

2. Objekts atrodas Dienvidkurzemes mežsaimniecības Akmensraga meža iecirkņa 

69.,72.,73.,75.,116.,448.,454. kvartāli, Sakas pagasta, Pāvilostas novadā, Piejūras ainavzemē.  Pēc 

izcelsmes tā 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 

3. Teritorijā ietilpst piekrastes priežu mežu masīvs. Visa teritorija nozīmīga, kā sabiedrības iecienīta 

atpūtas vieta. 

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

Rekreācijas zonā. 

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

vides izziņu un ainavu aizsardzību.   

5. Pēc aizsardzības nozīmes un meža apsaimniekošanas mērķiem teritorijas rekreācijas un ainavisko 

īpašību saglabāšanai un uzlabošanai noteikti sekojoši apsaimniekošanas nosacījumi: 

5.1. Rekreācijas zonā iekļautā teritorijā noteiktie aprobežojumi: 

 Nav pieļaujama cirsmu koncentrācija; 

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

 Galvenā cirtē pieļaujamais cirtes veids – izlases cirte, izcērtamā krāja nedrīkst pārsniegt 20% 

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


no valdaudzes krājas, ievērojot „Papildus nosacījumus ainavas veidošanai” a/s „ Latvijas 

valsts meži” kvalitātes prasībās izlases ciršu veikšanai.  Nākamais paņēmiens atkārtojams ne 

ātrāk kā pēc 10 gadiem;  

 Izstrādājot cirsmas (galvenajā un kopšanas cirtē),īpaša uzmanība jāpievērš meža ainavu 

vizuālās plānošanas principiem, meža struktūras elementus (saglabājamie koki, atmirusī 

koksne, ligzdu koki, pamežs, paauga, u.c.)saglabājot neskartās grupās; 

 Meža izstrādi neveic laikā no 1. marta līdz 30. septembrim, lai netraucētu dzīvnieku 

vairošanos un sabiedrības ierastās aktivitātes(tūrismu, atpūtu mežā, sēņošanu); 

  Darbu veikšanai izmantotot mazas kravnesības tehniku; 

 Materiālu krautuvēm maksimāli izmantojami esošie laukumi; 

 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 sadedzināmas vai 

mitrās vietās ieklātas treilēšanas ceļos; 

  Veicot mežsaimniecisko darbību, kā prioritāti izvirzīt apmeklētāju drošību; 

 Rekreācijas zonā neplānot zemes dzīļu ieguvi, bet zemi iznomāt tikai tādiem mērķiem, kas 

nemazina teritorijas rekreācijas vai ainavisko vērtību; 

 Izvietot informatīvas zīmes par ērču esamību un ugunsaizsardzību.  

 Saimnieciskās darbības, kas skar rekreācijas masīvu vai tā infrastruktūru, obligāti jāsaskaņo 

ar meža iecirkņa vadītāju un vides plānošanas speciālistu, iesniedzot izskatīšanai un 

saskaņošanai plānoto cirsmu sarakstu; 

 

Plānotās teritorijas labiekārtošanas darbības: 

Infrastruktūras labiekārtošanai: 

 Kvartāla stigu starp 72. un 73. kvartāliem izveidot par skaidu seguma skriešanas, 

nūjošanas, slēpošanas trasi. Tālāk jūras virzienā šo trasi izveidot paralēli 

braucamajai stigai (dabiskajai brauktuvei) 453. un 69. kvartālu DR malā pa 

dabiskajām taciņām vai mežaudzes retākajām vietām; 

 Izvietot trases malās marķējumus, informatīvas norādes; 

 Izvietot trases malās gaismas  ķermeņus, lai trase būtu izmantojama arī vakara 

stundās. 

 Veikt esošās brauktuves (starp 453. un 72. kvartāliem, 69. kvartāla DR malā)seguma 

uzlabošanu, pastiprinot to ar granti; 

 69. kvartāla ZR stūrī izveidot grantētu automašīnu stāvlaukumu(~ 10 cm grants 

segums ; 



 75., 116, 454. kvartālos izveidot veloceliņu pa veco militāro zonu; 

 75. kvartālā – „ Lokatorkalnā”  uzstādīt skatu torni; 

Atpūtas iespēju nodrošināšanai: 

 69. kvartāla ZR stūrī pie automašīnu stāvlaukuma izvietot atpūtas solu, galdu, 

atkritumu urnu, informācijas stendu; 

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

vienkāršiem šķēršļu elementiem (trepes, šūpoles, dažāda izmēra koka kluči 

kāpelēšanai un taml.); 

 72. /73. kvartāla stūrī – skriešanas, nūjošanas, slēpošanas trases sākumā – izvietot   

atpūtas solu, galdu un atkritumu urnu, informācijas stendu (informācija par trasi, 

nosacījumi u.tt.); 

 Turpat atzīmētu sākumu skolēnu izziņas takai „ Zaļā klase”; 

  75. kvartālā – „ Lokatorkalna” tuvumā izvietot atpūtas solu, galdu un atkritumu 

urnu, izveidot ieroebežotu ugunskura vietu; 

 

6. Plānam nav notikusi publiskā apspriede, 26.08. un 13.09. notikusi plānā paredzēto darbību 

saskaņošana ar novada un pašvaldības pārstāvjiem. Ar plānu ir iepazīstināti ieinteresēto pušu pārstāvji: 

Pāvilostas novada dome, Tūrisma un informācijas centra darbinieki, Dienvidkurzemes 

virsmežniecības Sakas mežniecība , DK mežsaimniecības darbinieki. 

 

7. Plāna izstrādē iesaistītie LVM darbinieki: 

Izpilddirektors: Olafs Jākobsons 

Mežsaimnieciskā plānošanas reģiona vadītāja: Dace Gūtmane 

Vides plānošanas speciāliste: Solvita Reine 

Ieinteresēto pušu pārstāvji: 

Pāvilostas novada domes direktors: Uldis Kristapsons 

Dienvidkurzemes virsmežniecības Sakas mežniecības mežzinis: Andris Zaļkalns 

Pāvilostas novada TIC vadītāja: Marita Kurčanova 

 

 

 

Pielikumā: Objekta plānoto labiekārtošanas darbu shēma. 

 

 


