19. VĒLOS VEIKT
CIRŠANU MEŽĀ.
KĀ SAŅEMT
NEPIECIEŠAMO
ATĻAUJU?
CIRSMU SKICES
PIETEIKUMS, TĀ IESNIEGŠANA
SAZIŅA AR MEŽZINI

Kas jāzina MEŽA ĪPAŠNIEKAM

Koku ciršanu mežā reglamentē Ministru kabineta (MK) noteikumi
Nr. 935 Noteikumi par koku ciršanu mežā 1. Pirms koku ciršanas
nepieciešams saņemt Valsts meža dienesta (VMD) atļauju – apliecinājumu.
Gadījumi, kad koku ciršanai apliecinājums nav nepieciešams, detalizēti
aprakstīti 18. nodaļā.
Lai iegūtu koku ciršanai nepieciešamo apliecinājumu, meža
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs VMD nogādā iesniegumu, kura
forma pieejama VMD interneta mājaslapā 2. Iesniegumā jānorāda,
kurā meža nogabalā un kāda veida ciršana ir plānota. Ja plānota
sanitārā cirte, iesniegumā norādāms arī meža bojājuma cēlonis.
VMD izsniedz apliecinājumu mēneša laikā no iesnieguma reģistrēšanas,
un ar to apliecina, ka plānotā koku ciršana ir likumīga. Koku
ciršanas apliecinājuma derīguma termiņš sanitārajām cirtēm ir divi gadi,
citām cirtēm – trīs gadi.
Apliecinājums netiks izsniegts, ja:
• plānotā darbība neatbilst normatīvo aktu prasībām;
• dienestā nav iesniegta informācija par iepriekšējā kalendārajā gadā
veikto mežsaimniecisko darbību (skat. 32. nodaļu);
• iegūtās īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā, izņemot
gadījumus, kad paredzēta sanitārā cirte vai ieguvēja ir valsts;
• nav samaksāts naudas sods par meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem un nav atlīdzināti mežam
nodarītie zaudējumi.
Ja cirsmu paredzēts nocirst kailcirtē (šķērslaukums tiek samazināts
zem kritiskā), cirsmas robežas dabā jāiezīmē ar krāsu, lenti vai vizūrstigu, lai tās būtu skaidri saskatāmas. Bez tam jāuzzīmē arī cirsmas
skice, kas iesniedzama VMD vienlaicīgi ar iesniegumu par koku
ciršanu. Cirsmas skices sagatavošanas prasības detalizēti aprakstītas
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Vēlos veikt ciršanu mežā. Kā saņemt nepieciešamo atļauju?		
Meža īpašnieks ar parakstu apliecina, ka cirsmas robežas atbilst VMD
iesniegtajai cirsmas skicei.
Ja pirms ciršanas uzsākšanas cirsmas platību nav iespējams
uzmērīt, piemēram, vējgāzes, vējlauzes vai snieglauzes lauzto un izgāzto
koku dēļ, cirsmu norobežojošos augošos kokus iezīmē ar krāsu vai lenti.
Izcirsto platību uzmēra un skici sagatavo pēc cirsmas izstrādes. Skici
pievieno pārskatam par koku ciršanu.
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