Juridiskās personas iesniegums
Burtnieku novada pašvaldībai
J.Vintēna ielā 7, Burtniekos,
Burtnieku pag., Burtnieku nov., LV-4206

Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi
I. Iesniedzējs
(nosaukums)

Reģistrācijas numurs

(juridiskā adrese)

(tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

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

II. Iesniedzējs – pilnvarotā persona
(vārds, uzvārds)
(pilnvaras numurs un izsniegšanas datums)
III. 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)
IV. Lūdzu piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā
(darījuma objekta kadastra numurs, nosaukums vai adrese)

V. Zemes turpmākās izmantošanas mērķis

VI. Apliecinājums par atbilstību likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.1 panta pirmās daļas
2. punkta "b" apakšpunkta nosacījumiem
Atbilstošo atzīmēt ar x.
Apliecinu, ka
(atbilstošo atzīmēt ar x)
a) zemi lauksaimnieciskajā darbībā sākšu izmantot gada laikā pēc tās iegādes
un izmantošu arī turpmāk1
b) zemi lauksaimnieciskajā darbībā sākšu izmantot triju gadu laikā pēc tās iegādes
un izmantošu arī turpmāk2
c) zeme paredzēta zemes dzīļu izmantošanai3
Apzinos, ka tad, ja gada laikā lauksaimnieciskajā darbībā nesākšu izmantot zemi, kas iepriekšējā vai kārtējā
gadā ir bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem, vai triju gadu laikā nesākšu izmantot zemi, kas iepriekšējā vai
kārtējā gadā nav bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem, man var tikt uzlikts administratīvais sods 4
VII. Patiesie labuma guvēji
(dati, kas identificē fizisko personu – patiesā labuma guvēju: vārds, uzvārds, adrese un personas kods,
bet, ja tāda nav, – cita informācija, kas dod iespēju identificēt personu)

Apliecinu, ka visi patiesie labuma guvēji ir likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28. panta pirmās
daļas 1. punktā minētās personas.
VII. Apliecinājums par atbilstību likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.1 panta pirmās daļas
2. punkta "f" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem
Atbilstošo atzīmēt ar x
1.

Apliecinu, ka

5

Ieguvēja kapitāldaļu īpašnieks vai īpašnieki, kuri kopā pārstāv vairāk par pusi no balsstiesīgā kapitāla
sabiedrībā, un visas personas, kurām ir tiesības pārstāvēt sabiedrību, ja tās ir tās ir citu Eiropas Savienības
dalībvalstu pilsoņi, Eiropas Ekonomikas valstu vai Šveices konfederācijas pilsoņi, ir saņēmuši
Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību un dokumentu par valsts valodas zināšanām vismaz atbilstoši B
līmeņa 2. pakāpei. (Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecība un valodas zināšanu apliecība pievienota
pielikumā)
VIII. Apliecinājums par atbilstību likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 29. panta astotajā
daļā minētajiem nosacījumiem
Atbilstošo atzīmēt ar x
1.

Apliecinu, ka6
Saistītajām personām kopā īpašumā nav vairāk kā 4000 ha lauksaimniecības zemes.

1.

VIII. Pielikumā:
Darījuma akts

2.
3.
4.
5.

Piekrītu saņemt informāciju par iesnieguma izskatīšanas gaitu uz elektroniskā pasta adresi (atzīmēt ar x)
(datums6)
Z. v.

(paraksts9)

(vārds, uzvārds)
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Piezīmes.
1 Atzīmē, ja zeme iepriekšējā vai kārtējā gadā ir bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem (vienotajam platību
maksājumam) saskaņā ar regulu Nr. 73/2009 vai regulu Nr. 1307/2013.
2 Atzīmē, ja zeme iepriekšējā vai kārtējā gadā nav bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem (vienotajam platību
maksājumam) saskaņā ar regulu Nr. 73/2009 vai regulu Nr. 1307/2013.
3 Atzīmē, ja lauksaimniecības zemi vēlas iegūt īpašumā zemes dzīļu izmantošanai.
4Neatzīmē, ja zeme paredzēta zemes dzīļu izmantošanai.
5 Apliecina un iesniedz atbilstošu dokumentu, ja persona ir citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsonis, Eiropas
Ekonomikas zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis.
6 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Datu pārzinis ir Burtnieku novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009114148, juridiskā
adrese: Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku nov., LV-4206, kas veic
personas datu apstrādi ar nolūku izskatīt iesniegumu, pamatojoties uz Iesniegumu likuma 3.panta
otro daļu.
Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Burtnieku novada
pašvaldības tīmekļa vietnes www.burtniekunovads.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Noteikumi/
iepazīstoties ar Burtnieku novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem “Burtnieku novada
pašvaldības Personas datu apstrādes noteikumi” vai klātienē Burtnieku novada pašvaldības
pagastu pārvaldēs.

