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Rīgā 

Noteikumi nr. 984
(prot. Nr.68  22.§)

 
 
Dabas parka "Milzukalns" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 
 

  
Izdoti saskaņā ar likuma 

"Par īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām" 
17.panta otro daļu 

  
1. Noteikumi nosaka dabas parka "Milzukalns" (turpmāk – dabas parks) individuālo 
aizsardzības un izmantošanas kārtību un tā funkcionālo zonējumu, lai aizsargātu kēmu 
pauguru – Milzukalnu, mežus tā nogāzēs, kā arī saglabātu augstvērtīgus rekreācijas 
resursus. 
  
2. Dabas parka teritorijā ir spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi. 
  
3. Dabas parka platība ir 73 ha. Dabas parka funkcionālo zonu shēma noteikta šo 
noteikumu 1.pielikumā, bet dabas parka iedalījums funkcionālajās zonās – 
2.pielikumā. 
  
4. Dabas parkā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas: 
4.1. regulējamā režīma zona; 
4.2. dabas lieguma zona; 
4.3. dabas parka zona. 
  
5. Visā dabas parka teritorijā atļauts cirst bīstamos kokus. Ja nocirstā koka diametrs 
resnākajā vietā ir lielāks par 25 cm, nocirstais koks atstājams mežā. 
  
6. Regulējamā režīma zona izveidota dabisko meža biotopu un purvainu mežu 
aizsardzībai. 
  
7. Regulējamā režīma zonā aizliegts: 
7.1. veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot ugunsdrošības pasākumus; 
7.2. ierīkot jaunus un paplašināt esošos ceļus un tūrisma takas. 
  
8. Dabas lieguma zona izveidota, lai palielinātu purvu un dabiski veidojušos mežu 
bioloģisko un rekreācijas vērtību. 
  
9. Dabas lieguma zonā ir spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējo 
aizsardzības un izmantošanas noteikumu prasības, kas attiecas uz dabas liegumiem. 
  



10. Dabas lieguma zonā no 1.maija līdz 1.oktobrim aizliegts organizēt sporta, 
izklaides un atpūtas pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 60 cilvēku. 
  
11. Dabas parka zona izveidota, lai saglabātu dabas parku atpūtai un izglītošanai, 
aizsargātu ainavu un kultūrvēsturiskās vērtības.  
  
12. Dabas lieguma un dabas parka zonā aizliegts cirst augošus ozolus un priedes, kuru 
vecums pārsniedz 140 gadu, egles, kuru vecums pārsniedz 120 gadu, un bērzus, kuru 
vecums pārsniedz 100 gadu. 
  
13. Dabas parka zonā aizliegta zemes transformācija. 

  
  
Ministru prezidents                                                     I.Emsis 
  
Vides ministrs                                                            R.Vējonis 



1.pielikums 
Ministru kabineta 

2004.gada 30.novembra 
noteikumiem Nr.984 

 
Dabas parka "Milzukalns" funkcionālo zonu shēma 

 
  
Vides ministrs                                                            R.Vējonis 

 



2.pielikums 
Ministru kabineta 

2004.gada 30.novembra 
noteikumiem Nr.984 

  
Dabas parka "Milzukalns" iedalījums funkcionālajās zonās 

  
1. Regulējamā režīma zona 

 Nr. 
p.k.  Kadastra Nr.  Meža kvartāls  Nogabals 

 1.1.  9082 002 0116  541  21, 22, 33 (daļa – 2,7 ha), 
34 (daļa – 1,3 ha) 

  
2. Dabas lieguma zona 

 Nr. 
p.k.  Kadastra Nr.  Meža kvartāls  Nogabals 

 2.1.  9082 002 0116  541  16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 
14 (daļa – 0,5 ha), 
15 (daļa – 0,6 ha) 

 2.2.  9082 001 0050  1  15, 24, 25 (daļa), 26, 28, 30, 31, 32 
 2.3.  9082 001 0015  1  9, 10 

   
3. Dabas parka zona 

 Nr. 
p.k.  Kadastra Nr.  Meža kvartāls  Nogabals 

 3.1.  9082 002 0116  541  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
32, 51, 14 (daļa – 0,4 ha), 
15 (daļa – 0,4 ha), 
33 (daļa – 0,2 ha), 
34 (daļa – 0,2 ha) 

 3.2.  9082 001 0050  1  10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 27 (daļa – 0,8 ha) 

  
 
  
Piezīme. 
Meža kvartālu un nogabalu numuri norādīti saskaņā ar valsts meža 2003.gada 

inventarizāciju, kā arī privāto īpašumu 1996.gada (SIA "Jaunūdri") un 2001.gada 
(SIA "Dižkalni") meža apsaimniekošanas plāniem. 

  
  
Vides ministrs                                                            R.Vējonis 


