Pārskats1 par 2020__.g. saņemtajos apliecinājumos minētajām darbībām
Rīgas reģionālā

virsmežniecība(3)

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

Jānis Kociņš

mežniecība

Ogres

Commented [KP1]: (3)Atbilsoši pēc teritorijas, kurā
atrodas īpašums vai tiesiskais valdījums. Virsmežniecību un
mežniecību teritoriālo izvietojumu skatīt šeit.

Deklarētās dzīvesvietas adrese / juridiskās personas
adrese

Tālruņa Nr.

Koku iela 1, Rīga, LV-0000

21111111

010101-01010

Administratīvā
“Kociņi”
Īpašuma vai tiesiskā valdījuma nosaukums
teritorija Ogres novads, Ogresgala pagasts
Pilnvarotā persona:
Vārds, uzvārds Pēteris Krūmiņš
Personas kods 111111-11111
Tālruņa Nr. 20000000
Deklarētās
dzīvesvietas
Lapu iela 3, Rīga, LV-0000
adrese
Pilnvaras Nr. 1111
Izdošanas datums 02.01.2020
Izdevēja iestāde Ogres apgabaltiesa
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________

Apliecinu, ka esmu 2020. gadā veicis šādas darbības savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā:

Darbības veids - koku ciršana
Apliecinājuma
numurs (4)

1111111
1111111

Faktiski
izcirstais
koksnes
apjoms, m3
(9)

Apjoma
noteikšanas
veids 2 (10)

Pārdoto
koku
apjoms,
m3 (11)

Kailcirte

1,2

300

3

300

X

Izlases

2,0

50

1

50

X

Kv.
Nr.
(6)

Nog.
Nr.
(6)

Faktiskais cirtes
izpildes veids (7)

1

12120000000

1

1

2

12120000000

1

3

Cirsmas
Nr. (5)

Cirsma
pabeigta
(13)

Faktiski
izcirstā
platība,
ha (8)

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Pārdoto apaļo
kokmateriālu
apjoms, m3
(12)

jā

nē

Commented [KP11]: (13)Norāda vai koku ciršana
attiecīgajā nogabalā ir pabeigta vai nav pabeigta.
Commented [KP2]: (4)Norāda apliecinājuma koku ciršanai
numuru, par kuru tiek sniegts pārskats.
Commented [KP4]: (6)Norāda kvartāla un nogabala
numuru attiecīgi no koku ciršanas apliecinājuma.
Commented [KP3]: (5)Norāda cirsmas numuru atbilstoši
kā ir apliecinājumā koku ciršanai.
Commented [KP5]: (7)Norāda faktisko cirtes izpildes
veidu, tas var atšķirties no apliecinājumā norādītā.
Commented [KP10]: (12)Norāda, ja pārdoti jau sagatavoti
kokmateriāli.
Commented [KP7]: (9)Norāda izcirsto koksnes apjomu
atbilstoši apjoma noteiksanas veidam.

Apstiprinu, ka šeit sniegtās ziņas ir patiesas:

Datums
03.03.2020

Iesniedzēja paraksts
Krūmiņš

Paraksta atšifrējums
Pēteris Krūmiņš

1 šo veidlapu izstrādājis VMD un tai ir ieteikuma raksturs
2 norāda koku apjoma noteikšanas veidu: 1 – augošu koku uzmērīšana; 2 – sagatavotu kokmateriālu uzmērīšana; 3 - pēc meža inventarizācijas datiem

Commented [KP8]: (10) 1 - augošu koku uzmērīšana –
koksnes apjomu nosaka, jau pirms ciršanas, novērtējot
cirsmu, uzmērot vēl augošus kokus;
2 – sagatavotu kokmateriālu uzmērīšana – koksnes apjomu
nosaka uzmērot kokmateriālus krautuvē pie ceļa;
3 – pēc meža inventarizācijas datiem - noraksta no meža
inventarizācijas lietas vai nogabalu raksturojošo rādītāju
aktuālās izdrukas atiecīgā nogabala krāju (m3/ha) sareizinot
ar izcērtamo platību.
Commented [KP6]: (8)Norāda platību, kādā faktiski ir
veikta ciršana, var atšķirties no apliecinājumā norādītā.
Commented [KP9]: (11)Norāda, ja pārdoti augoši koki
pirms ciršanas (cirsma).

