
                                                              RIEBIŅU NOVADA DOMEI 

 

Saules ielā 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts,  

                                                                     Riebiņu novads, LV-5326 
 

Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.748 „Noteikumi 

par darījumiem ar lauksaimniecības zemi” lūdzu 

piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai 

īpašumā 

 

I. Iesniedzējs 

Es,  , 

 (vārds, uzvārds)  

 
Personas kods 

 
(deklarētās dzīvesvietas adrese vai cita korespondences adrese) 

 
(tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) 

 
(nerezidenta personas identifikācijas kods vai dzimšanas datums un valstspiederība, ja attiecināms) 

 

II. Iesniedzējs – persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības (ja attiecināms) 

 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                    (vārds, uzvārds) 
 

Personas kods                                                                 
 

 
(deklarētās dzīvesvietas adrese vai cita korespondences adrese) 

 
(tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) 

 
(nerezidenta personas identifikācijas kods vai dzimšanas datums un valstspiederība, ja attiecināms) 

 

            

 

III. Iesniedzēja pilnvarotā persona (ja attiecināms) 
 

(vārds, uzvārds) 

___________________________________________________________________(p

ilnvaras numurs un izsniegšanas datums) 

 

 

 

 

IV. Darījuma objekts 

            



   

________________________________________________________

___________________________________________________ 

  

 

V. Zemes turpmākās izmantošanas mērķis 

 

 

 
 

 

VI. Apliecinājums par atbilstību likuma „Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 28.1panta pirmās daļas 1.punkta „c” apakšpunkta nosacījumiem 
(atbilstošo atzīmēt ar x) 

 

Apliecinu, ka 

 
 

a) zemi lauksaimnieciskajā darbībā sākšu izmantot gada laikā pēc tās iegādes  

un izmantošu arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā ir bijusi pieteikta 

tiešajiem maksājumiem 

 

 

b) zemi lauksaimnieciskajā darbībā sākšu izmantot triju gadu laikā pēc tās iegādes   

un izmantošu arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā nav bijusi pieteikta 

tiešajiem maksājumiem 

 

VII. Apliecinājums par atbilstību likuma „Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos”30.1 panta trešās daļas 3.punkta nosacījumam (ja attiecināms) 

(atzīmēt ar X) 

Apliecinu, ka attiecīgā zeme turpmāk tiks izmantota zemes dzīļu izmantošanai  

 

 

   
 

  Apzinos, ka man var uzlikt administratīvo sodu, ja gada laikā 

lauksaimnieciskajā darbībā nesākšu izmantot zemi, kas  

  iepriekšējā vai kārtējā gadā ir bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem, un to 

neizmantošu arī turpmāk, vai triju gadu laikā lauksaimnieciskajā darbībā 

neuzsākšu izmantot zemi, kas iepriekšējā vai kārtējā gadā nav bijusi pieteikta 

tiešajiem maksājumiem, un to  neizmantošu arī turpmāk. 
 

VIII. Pielikumā: 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Piekrītu saņemt informāciju par iesnieguma izskatīšanas gaitu  

uz elektroniskā pasta adresi (atzīmēt ar x) 
 

     

  (paraksts)  (vārds, uzvārds) 
 

 


