Ar 01.01.2013. spēkā stājušies Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr.889 „Noteikumi
par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas
kārtību” iepriekš šo jomu regulējošo 28.09.2004. noteikumu Nr.806 „Meža zemes
transformācijas noteikumi” vietā.
Noteikumi nosaka ar atmežošanu izraisīto negatīvo seku kompensācijas noteikšanas kritērijus,
aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.
Valstij maksā kompensāciju, ja tiek atmežota zeme, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrēta kā mežs:
1) par oglekļa dioksīda piesaistes potenciāla samazināšanos;
2) par bioloģiskās daudzveidības samazināšanos;
3) par vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslu un sanitāro aizsargjoslu funkciju
kvalitātes samazināšanos.
Pieprasījumu kompensācijas aprēķinam Valsts meža dienestā iesniedz:
1) kompetentā institūcija, kura izdod administratīvo aktu, kas personai piešķir tiesības veikt
būvniecību vai tiesības mežā ierīkot lauksaimniecībā izmantojamu zemi;
2) meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs, to pilnvarota persona vai persona, kura rīkojas saskaņā ar
līgumu, kas noslēgts ar meža īpašnieku, tiesisko valdītāju vai to pilnvarotu personu, ja mežā
plānots veikt derīgo izrakteņu ieguvi vai šo noteikumu 20.punktā minētajā gadījumā.
Pieprasījumā jānorāda:
atmežojamās platības zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja kontaktinformāciju;
atmežojamās platības atrašanās vietu, atmežojamo platību sadalījumā pa meža nogabaliem;
atmežošanas mērķi saskaņā ar noteikumu pielikuma 3.punktu;
jāpievieno atmežojamās meža zemes izvietojuma plāns;
informācija par kompensējamās mežaudzes platību un ieaudzēšanas vietu, ja atmežošanas
izraisīto oglekļa dioksīda piesaistes potenciāla samazināšanos kompensē atbilstoši šo
noteikumu 4.punktā minētajiem nosacījumiem;
atmežojamajai platībai nepieciešama spēkā esoša meža inventarizācija, kas veikta atbilstoši
normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju un Meža valsts reģistra informācijas apriti,
un apvidū ar pagaidu zīmēm ir nostiprinātas atmežojamās platības robežas.
Valsts meža dienests 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas aprēķina
kompensācijas apmēru.
Ja pieprasījumā norādītā informācija neatbilst šo noteikumu minētajām prasībām vai iesniegtie
dokumenti ir nepilnīgi, Valsts meža dienests 10 dienu laiku laikā no pieprasījuma saņemšanas
dienas par to rakstiski informē kompetento institūciju un meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju,
nosakot 30 dienu termiņu nepilnību novēršanai un precizētās papildinformācijas iesniegšanai.
Ja 30 dienu laikā no papildinformācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas meža īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs to nav iesniedzis, Valsts meža dienests pieņem lēmumu neaprēķināt
kompensāciju.

Kompensāciju persona samaksā:
1. pirms kompetentā institūcija izdevusi administratīvo aktu, kas personai piešķir tiesības
veikt būvniecību vai tiesības mežā ierīkot lauksaimniecībā izmantojamu zemi;
2. pirms saņemts koku ciršanas apliecinājums cirtei (ja nepieciešama koku ciršana);
3. pirms to atļauto darbību uzsākšanas, kuru rezultātā platība tiek atmežota (gadījumos, kad
koku ciršanas apliecinājums nav nepieciešams), ja mežā plānots veikt derīgo izrakteņu
ieguvi vai šo noteikumu 20.punktā minētajā gadījumā.
Kompetentā institūcija informē Valsts meža dienestu par izdoto administratīvo aktu, kas
personai piešķir tiesības veikt būvniecību (nosūta BŪVATĻAUJAS kopiju) vai tiesības mežā
ierīkot lauksaimniecībā izmantojamu zemi.
Koku ciršanas apliecinājums (koku ciršanas nepieciešamības gadījumā), atbilstoši Ministru
kabineta 18.12.2012. noteikumu „Noteikumi par koku ciršanu mežā” 13. nodaļā noteiktajai
kārtībai, virsmežniecības birojā tiks izsniegts:
1. pēc kompensācijas apmaksas,
2. pēc kompetentās institūcijas izdota administratīvā akta saņemšanas virsmežniecībā
(būvniecības un teritorijas labiekārtošanas gadījumā - BŪVATĻAUJA).
Ja pirms šo noteikumu spēkā stāšanās persona ir saņēmusi administratīvo aktu, kas tai
piešķir tiesības veikt darbības, kuru rezultātā platība atmežojama, un tā nav samaksājusi par videi
nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumiem
Nr.806 "Meža zemes transformācijas noteikumi", kompensācijas apmēru aprēķina un samaksu
veic šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
Ja pirms šo noteikumu spēkā stāšanās persona ir iesniegusi meža zemes transformācijas
iesniegumu Valsts meža dienestā, bet nav saņēmusi transformācijas atļauju saskaņā ar Ministru
kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumiem Nr.806 "Meža zemes transformācijas noteikumi",
Valsts meža dienests transformācijas atļauju neizsniedz, bet aprēķina kompensācijas apmēru
šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
Ja atmežošana veikta, bet nav samaksāta kompensācija (ja vien atmežošana nav veikta
saskaņā ar Meža likuma 41.panta otro daļu vai šo noteikumu pielikuma 3.1.apakšpunktā minēto
atmežošanas mērķi), Valsts meža dienests no meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja par labu
valstij piedzen kompensāciju trīskāršā apmērā.

