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LĒMUMS 

Smiltenē 
2021.gada 12.augustā                                                                          Nr. 87 

 (protokols Nr.7, 7.§) 
 

Par Smiltenes novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas 

izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu  

  

 Likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (turpmāk – Likums) noteic prasības subjektiem 

darījumos ar lauksaimniecības zemi, vienas fiziskas un juridiskas personas īpašumā iegūstamo 

maksimālo lauksaimniecības zemes platību, darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanas kārtību, 

datu iegūšanas kārtību no valsts informācijas sistēmām komisijas lēmuma pieņemšanai un  

pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi, savukārt, Likuma 30.1panta pirmā daļa noteic, ka ar 

lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskumu uzrauga novada pašvaldības izveidota komisija.  

 Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumi Nr.748 “Noteikumi par lēmumu 

pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi” paredz kārtību, kādā tiek izveidota un finansēta 

pašvaldības komisija, tās sastāvu, pašvaldības komisijas tiesības un pienākumus, kārtību, kādā 

pašvaldības komisija izskata iesniegumus par darījumiem ar lauksaimniecības zemi un pieņem 

lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai atteikumu lauksaimniecības 

zemes iegūšanai īpašumā. Atbilstoši minēto noteikumu 16. punktam, novada pašvaldība no 

pašvaldības pārstāvjiem izveido komisiju vismaz piecu locekļu sastāvā lēmumu pieņemšanai par 

lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā.  

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 61. panta pirmajai daļai atsevišķu pašvaldības funkciju 

pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un 

attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas, savukārt, 

atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada 8. jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Smiltenes 

novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.1) 19. punktam atsevišķu 

Pašvaldības funkciju pildīšanai vai administratīvās teritorijas pārvaldīšanai Dome no deputātiem un 

Pašvaldības iedzīvotājiem, pieaicinot speciālistus un ekspertus, veido komisijas, tai skaitā 

konsultatīvas (turpmāk - komisijas), vai darba grupas 

 Ņemot vērā norādīto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

24.punktu, 61. panta pirmo daļu, likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”30.1panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.748 „Noteikumi par lēmumu pieņemšanu 

darījumiem ar lauksaimniecības zemi”16., 17. un 18.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm “Par” (Ainārs 

Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, 

Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, 

Raivis Vizulis, Toms Markss), “Pret” – nav, “Atturas” –  nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Izveidot Smiltenes novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas 

komisiju. 
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2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas 

komisijas Nolikumu Nr.13/21 (pielikumā); 

3. Ievēlēt Smiltenes novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas 

komisijā: 

3.1. Edgaru Avotiņu, personas kods; 

3.2. Ilzi Rušiņu, personas kods; 

3.3. Aldu Zundi, personas kods; 

3.4. Sarmīti Daudzieti, personas kods; 

3.5. Juriju Ronimoisu, personas kods; 

3.6. Initu Dzenīti, personas kods; 

3.7. Guntu Mangali, personas kods.   

4. Ievēlēt par Smiltenes novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas 

komisijas priekšsēdētāju Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Edgaru Avotiņu. 
5. Noteikt, ka Smiltenes novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas 

komisija savu darbību uzsāk ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu. 

6. Ar šī lēmuma stāšanās dienu spēku zaudē Smiltenes novada pašvaldību veidojošo pašvaldību 

(Apes, Raunas un Smiltenes) iepriekš pieņemtie lēmumi par Darījumu ar lauksaimniecības zemi 

izvērtēšanas komisiju izveidošanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                          E.Avotiņš 

 
 


