Atmežošana ir meža zemes lietošanas veida (meža zemes) nomaiņa uz citu
zemes lietošanas veidu.
• Platību atmežo, ja tas nepieciešams būvniecībai, derīgo izrakteņu
ieguvei, lauksaimniecības zemes ierīkošanai.
• Pirms atmežošanas uzsākšanas personai jāsaņem būvatļauja (derīgo
izrakteņu ieguves atļauja u.tml.), kas tai piešķir tiesības veikt šādas
darbības.
Lai veiktu atmežošanu, jāiesniedz sekojoši dokumenti:
• Pieprasījums atmežošanas kompensācijas aprēķinam;
• Pilnvaras kopija, uzrādot oriģinālu, ja iesniedzējs ir pilnvarotā
persona;
• Atmežojamai platībai ir jābūt spēkā esošam “Meža apsaimniekošanas
plānam” - meža inventarizācijai, kas veikta atbilstoši normatīvajiem
aktiem par meža inventarizāciju un kurš reģistrēts Meža valsts
reģistrā;
• Ja netiek atmežota visa zemes vienībā esošā meža zeme pieprasījumam jāpievieno mērnieka izgatavots atmežojamās meža
zemes izvietojuma plāns (sadalījumā pa meža nogabaliem) un
mērniekam jāveic atmežojamās platības robežu nospraušana dabā
atbilstoši atmežojamās meža zemes izvietojuma plānam;
• Ja tiek atmežota visa zemes vienībā esošā meža zeme -pieprasījumam
jāpievieno zemes robežu plāna kopija;
• Ja paredzēts kompensēt atmežošanas izraisīto oglekļa dioksīda
piesaistes potenciāla samazināšanos (atbilstoši MK noteikumu Nr.889
4.punktā minētajiem nosacījumiem), informācija par kompensējamās
mežaudzes platību un ieaudzēšanas vietu, vai vienošanās par tās
noteikšanu;
• Ja atmežošanas process tiek realizēts investīciju projekta, kas tiek
finansēts vai līdzfinansēts no valsts vai pašvaldību budžeta
līdzekļiem, kuru līdzfinansējums ir vismaz 20 %, ietvaros, dokumenti,
kas apliecina investīciju projekta esamību, kopējās izmaksas un valsts
vai pašvaldību finansējuma vai līdzfinansējuma daļu (atbilstoši MK
noteikumu 889 Pielikuma 3.1.apakšpunktam).

Pēc personas pieprasījuma saņemšanas informācija tiek nosūtīta Valsts
meža dienestam, kas desmit darba dienu laikā veic kompensācijas apmēra
aprēķinu.
Kompensācija ir jāsamaksā pirms atzīmes saņemšanas būvatļaujā, kas
piešķir tiesības uzsākt būvniecību vai tiesības mežā ierīkot lauksaimniecībā
izmantojamu zemi, vai derīgo izrakteņu ieguvi;
Pēc minētās atzīmes saņemšanas būvatļaujā, mežniecībā jāsaņem koku
ciršanas apliecinājums (ja nepieciešama koku ciršana);
Ja tiek uzsākta būvniecība, vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes, vai
derīgo izrakteņu ieguves ierīkošana, bet atmežošana nav veikta un
kompensācija nav samaksāta, Valsts meža dienests no meža īpašnieka vai
tiesiskā valdītāja par labu valstij piedzen kompensāciju trīskāršā apmērā.

