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(protokols Nr. 2, 15.§).

DARĪJUMU AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI IZVĒRTĒŠANAS
KOMISIJAS
NOLIKUMS
1. Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija (turpmāk - KOMISIJA)
ir Lubānas novada domes (turpmāk - Domes) izveidota institūcija, kas uzrauga ar
lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskumu un pieņem lēmumus par piekrišanu
lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, saskaņā ar normatīvos aktos noteikto
kārtību.
2. KOMISIJA savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas
Ministru kabineta noteikumus un šo nolikumu.
3. KOMISIJA savus uzdevumus veic patstāvīgi, ciktāl tās darbību nereglamentē
saistoši normatīvie akti, tā sadarbojas ar citām valsts un pašvaldības institūcijām un
iestādēm, pieaicinātajiem ekspertiem.
4. KOMISIJAS sastāvu apstiprina un izmaiņas tajā izdara ar DOMES lēmumu.
5. KOMISIJAS priekšsēdētājs sasauc KOMISIJAS sēdi ne retāk kā reizi mēnesī, par
to informējot KOMISIJAS locekļus ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms tās.
6. KOMISIJA izvērtē saņemtajā iesniegumā par darījumu ar lauksaimniecības zemi
iekļauto informāciju un iesniegumam pievienoto dokumentu atbilstību normatīvos
aktos noteiktajām prasībām. Nepieciešamības gadījumā uzdod iesniedzējam precizēt
informāciju, iesniegt papildus dokumentus, kā arī nosūta darījuma dokumenta kopiju
pirmpirkuma tiesību izmantotājiem.
7. Pašvaldības administrācija rakstveidā pieprasa lēmuma pieņemšanai nepieciešamo
informāciju valsts informācijas sistēmu pārziņiem un pašvaldībām, kā arī sagatavo
lēmuma projektu.
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8. Iesniedzējs un citas personas par sēdes norises laiku un darba kārtības jautājumiem
tiek informētas ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms attiecīgās sēdes.
9. KOMISIJAS sēdes vada KOMISIJAS priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā
KOMISIJAS priekšsēdētāja vietnieks.
10. KOMISIJA ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse KOMISIJAS locekļu.
11. Lēmumus KOMISIJAS pieņem ar balsu vairākumu, ja balsis dalās vienādi,
izšķirošā ir KOMISIJAS priekšsēdētāja balss.
12. Par katru KOMISIJAS sēdi noformē protokolu, ko paraksta visi klātesošie
KOMISIJAS locekļi. Katram KOMISIJAS loceklim ir tiesības pievienot protokolam
savu atsevišķo viedokli.
13. Lēmumu paraksta KOMISIJAS priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā
KOMISIJAS priekšsēdētāja vietnieks.
14. KOMISIJAS lēmumu par atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā ir
tiesības pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
15. KOMISIJAS darbu materiāltehniski nodrošina Lubānas novada pašvaldība.
Lubānas novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs

Tālis Salenieks
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