Koksnes transportēšanas e-pieteikums
LIETOTĀJA PAMĀCĪBA
Pamācība paredzēta ar mežizstrādi saistīto darbību saskaņošanai ar AS “Latvijas valsts meži”,
personām, kuras veic savā valdījumā (lietojumā) esošās koksnes sortimentu pievešanu no cirsmām,
nokraušanu krautuvēs un/vai kokmateriālu transportēšanu, izmantojot LVM meža zemi un/vai meža
ceļu infrastruktūru.
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Personas datu apstrāde
Uzsākot pieteikuma aizpildīšanu ir jānorāda personas dati un kontaktinformācija. AS “Latvijas valsts
meži” apstrādās iesniegumā minētos personas datus tādā apjomā, kādā nepieciešams personas
datu apstrādes mērķa realizācijai – pieteikuma par koksnes kustību izvērtēšanai un atbildes
sniegšanai. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama LVM Privātuma politikā
http://www.lvm.lv/privatuma-politika.
Lai uzsāktu pieteikuma aizpildīšanu, izvēlēties Nākamo soli.

Pieteicēja kontaktinformācija un rekvizīti
Aizpilda datus par pieteikuma iesniedzēju, izvēloties Fiziska vai Juridiska persona un norādot
korektu kontaktinformāciju:

Lai turpinātu pieteikuma aizpildīšanu, izvēlēties Nākamo soli.

Ar mežizstrādi saistīto darbību saskaņojamā LVM teritorija un objekti

Darbības ar karti:

Rīki kartes skatījuma tuvināšanai un attālināšanai, vai atgriezties sākuma skatā
Karti pa labi vai pa kreisi iespējams pārvietot turot piespiestu peles kreiso taustiņu un virzot ekrānu
vēlamajā virzienā.
Atvērt

vai aizvērt

kartes pilna ekrāna skatījumu.

1. darbība - Pievienot īpašumu, kurā tiek veikta mežistrāde, ievadot zemes vienības
kadastra apzīmējumu



Pie identificētā kadastra apzīmējuma izmantojot

Zoom funkciju

pietuvināt karti izvēlētajam

īpašumam un ar
funkciju zemes vienību
(īpašumu), kurā notiek mežizstrādes darbi pievienot
pieteikumam.

Kreisajā pusē parādās informācija par telpisko objektu – īpašumu, pievieno papildus informāciju,
īpašuma nosaukumu un piezīmes.

2. darbība - Pievienot informāciju par kokmateriālu pieviešanas ceļu līdz krautuves vietai
Izvēloties objekta – pievešanas ceļš
pieviešanas ceļa zīmēšanas darbība.

funkciju un pārvirzot peles kursoru kartes skatā, aktivizējas

Noklikšķinot peles kreiso pogu tiek uzsākta līnijas zīmēšana
peles kustības virzienā. Lai mainītu līnijas virzienu nepieciešams
nospiest peles kreiso pogu izveidojot lauzuma punktu un turpināt
līnijas zīmēšanu izvēlētajā virzienā.
Ar peles kreisās pogas dubultklikšķi līnijas zīmēšana tiek pabeigta un objekts tiek pievienots
pieteikumam.



Precizēt

pievešanas ceļu
iespējams
pārvietojot kartē
redzamos līnijas
lauzuma punktus.

 Dzēst objektu
iespējams ar X



Piezīmēs norāda pievešanas ceļa aprakstu,

piemēram: kvartālstiga, treilēšanas ceļš, grāvja
atbērtne, dabiska brauktuve un utml.

 iespējams pievienot līdz 3 pieviešanas ceļiem.

3. darbība - Pievienot informāciju par kokmateriālu krautuves novietojumu
Izvēloties objekta – Krautuves vieta
funkciju un pārvirzot peles kursoru kartes skatā, aktivizējas
krautuves vietas (punkta) zīmēšanas darbība. Noklikšķiniet, peles kreiso taustiņu, lai kartē
pievienotu punktu.

 Piezīmēs vēlams norādīt Krautuves vietas aprakstu piemēram: ceļa mala, esoša krautuves vieta,
nobrauktuve, grāvja atbērtne un utml.

 iespējams pievienot līdz 3 Krautuves vietām.

4. darbība - Pievienot Transportēšanas ceļus (LVM meža autoceļi)
Kartes skata labajā augšējā stūrī izvēlas iespēju pievienot ceļu.
1)

pievienot izvēloties objekta meklēšanas-pievienošanas

rīku
un kartē aktivizēt izvēlētā meža autoceļa pievienošanu
pieteikumam, uzklikšķinot uz kartē redzamā meža autoceļa,
2)
pievienot ierakstot kartē redzamā meža autoceļa
nosaukumu vai daļu no nosaukuma un no izveidotā saraksta
izvēloties atbilstošo.
Variants 1.

Identificētie meža autoceļi tiek uzrādīti kartes labajā pusē. Lai izvēlētos un pievienotu pieteikumam
atbilstošo meža ceļu, jāaktivē

funkcija.

Variants 2. Izvēlēties pēc nosaukuma vai tā daļas

 Lai norādītu kokmateriālu transportēšanas virzienu līdz valsts vai pašvaldības autoceļam ir
iespējams pievienot līdz 5 meža autoceļiem valsts vai pašvaldības autoceļam.

Kad aizpildīti pieteikumā iekļaujamie elementi, spiest pieteikuma navigācijas pogu

Saskaņojamās darbības apjomi un termiņi
Norāda transportējamo kokmateriālu apjoma un saskaņojamās darbības termiņu

LVM pamatprasības meža zemes un/vai meža infrastruktūras objektu izmantošanai
un papildus informācijas iesniegšana
Iepazīšanās ar LVM pamatprasībām meža zemes un/vai meža infrastruktūras objektu izmantošanai
un vispārējiem nosacījumiem.

Sadaļas Nosacījumu apakšējā daļā ar atzīmi
persona
apliecina, ka ar LVM prasībām un vispārējiem nosacījumiem ir iepazinusies un apņemas tos ievērot.
Komentāru un piezīmju laukā iespējams norādīt citu, iesnieguma izvērtēšanai būtisku informāciju,
un pievienot pielikumus, pilnvarojuma dokumentus. Kopējais failu apjoms nedrīkst pārsniegt 10 MB.

Pārskats
Tiek apkopota pieteikumā iesniegtā informācija

Jautājumu un precizējumu gadījumā, pirms pieteikuma pabeigšanas un iesniegšanas iespējams
sazināties ar LVM pārstāvi – attiecīgā meža iecirkņa mežkopi.
Ja nepieciešami precizējumi, ar navigācijas pogām
vai
pārskatīt pieteikuma sadaļas un precizēt pieteikumā ietveramo informāciju.
Pabeidzot pieteikumu, persona veic drošības apstiprinājumu.

var

Tiek saņemts paziņojums par veiksmīgu e-pieteikuma iesniegšanu AS “Latvijas valsts meži” un uz
norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta pieteikuma kopija.

Ar mežizstrādi saistīto darbību uzsākšanai ir nepieciešams saņemt rakstisku AS “Latvijas valsts
meži” saskaņojumu.

Paldies!

