Iesniegums1 koku ciršanai 2020.gadā
Rīgas reģionālā

Virsmežniecība(5)

Commented [KP1]: (5) Atbilsoši pēc teritorijas, kurā
atrodas īpašums vai tiesiskais valdījums. Virsmežniecību un
mežniecību teritoriālo izvietojumu skatīt šeit.

mežniecība

Ogres

Īpašnieks (īpašnieki) vai tiesiskais valdītājs (tiesiskie valdītāji):
Vārds, uzvārds / Juridiskās
personas nosaukums

Personas kods /
Reģistrācijas Nr.

Jānis Kociņš

010101-01010

Koku iela 1, Rīga, LV-0000

Tālruņa Nr.

21111111

Īpašuma kadastra Nr. 12120000000

Īpašuma vai tiesiskā valdījuma
nosaukums
Administratīvā
teritorija

Deklarētās dzīvesvietas adrese /Juridiskās
personas adrese

“Kociņi”

Ogres novads, Ogresgala pagasts

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Pilnvarotā persona:
Vārds, uzvārds

Pēteris Krūmiņš

111111-11111

Personas kods

Deklarētās
dzīvesvietas
Lapu iela 3, Rīga, LV-0000
adrese
Izdošanas datums

Pilnvaras Nr. 1111
Izdevēja iestāde

Tālruņa
Nr.

20000000

02.01.2020

Ogres apgabaltiesa

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Lūdzu izsniegt apliecinājumu koku ciršanai:

Cirtes
Iesnieguma
Zemes vienības
Cirtes veids(6) izpildes veids
Nr.2
kadastra apzīmējums
(7)

Bojājuma
Kv.
cēlonis, ja
Cirsmas Nr.
3
plānota
numurs (9)
sanitārā cirte
(8)

Cirtes rezultātā
mežaudzes
Izcērtamais
šķērslaukums
(13)
Izcērta- koksnes apjoms, m3 tiks samazināts zem
Nog.
mā
kritiskās vērtības 4
Nr.
platība,
(9)
Pēc
Pēc
ha (10)
invent. cirsmas
jā
nē
datiem(1 novērtē1)
juma(12)

12120000000 Galvenā Kailcirte

1

1

1

1,2

300

12120000000 Galvenā Kailcirte

1

1

2

0,5

150

12120000000 Galvenā

2

1

3

2,0

80

Pievienotie dokumenti:

Izlases

Pilnvaras kopija, cirsmas skice

Apliecinājumu koku ciršanai vēlos saņemt:
VMD mežniecībā (norāda mežniecību)
Elektroniska dokumenta veidā e-pastā
(14)

Ogres
p.krumins@paraugs.lv

Iesniedzēja paraksts

Datums

03.03.2020

Krūmiņš

1 šo veidlapu izstrādājis VMD un tai ir ieteikuma raksturs
2 aizpilda VMD amatpersona
3 cirsmas numurē iesnieguma ietvaros
4 norāda, ja plānota galvenā cirte izlases veidā
.

Paraksta atšifrējums

Pēteris Krūmiņš

Commented [KP7]: (13)Mežaudzes šķērslaukuma vērtība
atrodama meža inventarizācijas lietā vai nogabalu
raksturojošo rādītāju aktuālajā izdrukā. Kritiskās vērtības
nosaka MK noteikumi Nr.935 “Noteikumi par koku ciršanu
mežā” 1. pielikums.
Commented [KP2]: (6)Cirtes veidi:Galvenā cirte-cirtes
veids mežaudzes nociršanai vienā paņēmienā vai vairākos
paņēmienos pēc galvenās cirtes vecuma vai galvenās cirtes
caurmēra sasniegšanas.Kopšanas cirte-cirtes veids
mežaudzes sastāva un paliekošās mežaudzes koku augšanas
apstākļu uzlabošanai.Rekonstruktīvā cirte-cirtes veids
neproduktīvas mežaudzes nociršanai vienlaidus vai izlases
veidā.Sanitārā cirte-cirtes veids meža veselības stāvokļa
uzlabošanai, cērtot meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai
citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus vienlaidus vai
izlases veidā.Atmežošanas cirte-cirtes veids mežā tādu
darbību īstenošanai, kuru dēļ tiek mainīts zemes lietošanas
veids.Ainavu cirte-cirtes veids ainavu elementu saskatāmības
un pieejamības nodrošināšanai.Cita cirte-cirtes veids, ko
izmanto, ja cirte nepieciešama meža infrastruktūras un
robežstigu izveidošanai un uzturēšanai, bīstamu koku
novākšanai, dabas vērtību saglabāšanai.
Commented [KP3]: (7)Atbilstoši cirtes veidam ieraksta
cirtes izpildes veidu:Galvenajai cirtei iespējamie izpildes
veidi:
Kailcirte;Kailcirte ar sēklas koku atstāšanu;Izlases
cirte;Sēklas koku novākšana;Izlases cirtes pēdējais
paņēmiens;Kailcirte pēc caurmēra;Izlases cirte pēc
caurmēra.Kopšanas cirtei izpildes veids–kopšanas
cirte.Sanitārajai cirtei iespējamie izpildes veidi:
Sanitārā cirte; Cirte pēc Valsts meža dienesta(VMD) sanitārā
atzinuma.Rekonstruktīvās cirtes izpildes veidi: Vienlaidus
rekonstruktīvās cirte; Izlases rekonstruktīvās cirte.Citas
cirtes izpildes veidi:
Vienlaidus cita cirte; Izlases cita cirte; Kokmateriālu
krautuves, pievešanas ceļi.Atmežošanas cirtes izpildes
veidi:Atmežošanas cirte; Ceļi, meliorācijas sistēmas.Ainavu
cirtes izpildes veidi:Ainavu vienlaidus cirte; Ainavu izlases
cirte.
Commented [KP5]: (9)Noraksta no meža inventarizācijas
lietas vai nogabalu raksturojošo rādītāju aktuālās izdrukas,
kvartāla un nogabala numurus, kuros plānota ciršana.
Commented [KP6]: (10)Norāda cirsmas platību nogabalā,
var sakrist arī ar nogabala platību.

x

Commented [KP4]: (8)Norāda bojājuma cēloni, ja plānota
sanitārā cirte.Iespējamie bojājuma cēloņi:1.Dzīvnieki
2.Kaitēkļi:Jaunaudžu kaitēkļi(maijvabole, priežu lielais
smecernieks, citi jaunaudžu kaitēkļi).Skuju, lapu
grauzēji(egļu mūķene, lielais, mazais salnsprīžmetis, priežu
parastā zāģlapsene, priežu pūcīte, priežu rūsganā zāģlapsene,
priežu sprīžotājs, citi skuju, lapu grauzēji).Stumbra
kaitēkļi(egles mizgrauži, lielais, mazais priežu lūksngrauzis,
sveķotājsmecernieki, citi stumbra kaitēkļi). 3.Saimnieciskā
darbība4.Sausums5.Slimības(sakņu trupe egļu audzēs, sakņu
trupe priežu audzēs, skujkoku dzinumu vēzis, sveķu vēzis,
cita).6.Uguns7.Vējgāze, snieglauze,8.Ūdens
Commented [KP8]: (11)Noraksta no meža inventarizācijas
lietas vai nogabalu raksturojošo rādītāju aktuālās izdrukas
atiecīgā nogabala krāju (m3/ha) sareizinot ar izcērtamo
platību.
Commented [KP9]: (12)Ja ir cirsmas novērtējums, tad
noraksta no tā.
Commented [KP10]: (14)Aizpilda vienu – norādot
mežniecību vai e-pastu.

