Juridiskās personas iesniegums
Nīcas novada domei
Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā
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
,
(nosaukums)

Reģistrācijas numurs

(juridiskā adrese)

(tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

(nerezidentam – valsts, kuras rezidents ir ārvalsts juridiskā persona)

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

(nosaukums)
Reģistrācijas numurs

(juridiskā adrese)
(tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)
(nerezidentam – valsts, kuras rezidents ir ārvalsts juridiskā persona)

III. Iesniedzēja pilnvarotā persona

1

Juridiskās personas iesniegums
(vārds, uzvārds)
(pilnvaras numurs un izsniegšanas datums)

IV. Darījuma objekts

(nekustamā īpašuma kadastra numurs, zemes vienības kadastra apzīmējums, adrese)

V. Zemes turpmākās izmantošanas mērķis

VI. Apliecinājums par atbilstību likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28. 1 panta
pirmās daļas 2. punkta "b" un "d" apakšpunkta nosacījumiem

Apliecinu, ka:
(atbilstošo atzīmēt ar X)
a) zemi lauksaimnieciskajā darbībā sākšu izmantot gada laikā pēc tās iegādes un
to izmantošu arī turpmāk1
b) zemi lauksaimnieciskajā darbībā sākšu izmantot triju gadu laikā pēc tās iegādes un
to izmantošu arī turpmāk2
Apliecinu, ka visi patiesie labuma guvēji ir likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"
28. panta pirmās daļas 1. punktā minētās personas (atzīmēt ar X)

☐
☐

☐

VII. Patiesie labuma guvēji

(dati, kas identificē patieso labuma guvēju – fizisko personu: vārds, uzvārds un personas kods,
bet, ja tāda nav, – cita informācija, kas dod iespēju identificēt fizisko personu)

VIII. Apliecinājums par atbilstību likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 30.1 panta
trešās daļas 3. punkta nosacījumam (ja attiecināms)

Apliecinu, ka attiecīgā zeme turpmāk tiks izmantota zemes dzīļu

2

izmantošanai 3

(atzīmēt ar X)
☐

Juridiskās personas iesniegums

(atzīmēt ar X)
☐

Apzinos, ka man var uzlikt administratīvo sodu, ja gada laikā nesākšu izmantot
lauksaimnieciskajā darbībā zemi, kas iepriekšējā vai kārtējā gadā ir bijusi pieteikta
tiešajiem maksājumiem, un to neizmantošu arī turpmāk vai ja triju gadu laikā nesākšu
izmantot lauksaimnieciskajā darbībā zemi, kas iepriekšējā vai kārtējā gadā nav bijusi
pieteikta tiešajiem maksājumiem, un to neizmantošu arī turpmāk4

IX. Pielikumi
1.
2.
3.
4.

(atzīmēt ar X)
Piekrītu informāciju par iesnieguma izskatīšanas gaitu saņemt uz elektroniskā pasta adresi
☐

(datums5)

(paraksts5)

(vārds, uzvārds)

Z. v.5

Piezīmes.
1

Atzīmē, ja zeme iepriekšējā vai kārtējā gadā ir bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem.

2

Atzīmē, ja zeme iepriekšējā vai kārtējā gadā nav bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem.

1, 2

Neatzīmē, ja attiecīgā zeme paredzēta zemes dzīļu izmantošanai.

3

Atzīmē, ja lauksaimniecības zemi vēlas iegūt īpašumā zemes dzīļu izmantošanai.

4

Neatzīmē, ja attiecīgā zeme paredzēta zemes dzīļu izmantošanai.

5

Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši

normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3

