Likumprojekta
„Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” sākotnējās
ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

1.

2.

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Pamatojums
Likumprojekts sagatavots atbilstoši Ministru
kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokola Nr.32
„Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem
lauksaimniecības zemes efektīvai un ilgtspējīgai
izmantošanai" 51.§ 8.punktā dotajam uzdevumam,
nosakot, ka Zemkopības ministrijai sagatavot un
zemkopības ministram līdz 2013.gada 1.augustam
iesniegt
Ministru
kabinetā
izskatīšanai
likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes
privatizāciju lauku apvidos"", paredzot ietvert
lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgu
regulējošus nosacījumus.
Pašreizējā situācija un problēmas Pašreiz darījumus ar zemi reglamentē likums „Par
zemes privatizāciju lauku apvidos. Minētā likuma
28.pants nosaka to personu loku, kas var iegūt zemi
īpašumā. Likuma 28.panta otrā daļa nosaka, ka ar
2014.gada 1.maiju Eiropas Savienības dalībvalstu
pilsoņi un Eiropas Savienības dalībvalstīs
reģistrētas juridiskās personas zemi var iegūt
īpašumā ar tādiem pašiem noteikumiem kā šā panta
pirmajā daļā minētie subjekti. Minētā panta trešā
daļa nosaka, ka pārejas posmā no 2004.gada
1.maija līdz 2014.gada 30.aprīlim zemi var iegūt
īpašumā saskaņā ar Civillikumu un citiem
likumiem:
1) Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, ja viņi
vēlas
veikt
uzņēmējdarbību
Latvijā
kā
pašnodarbinātie zemnieki un vismaz trīs gadus
nepārtraukti dzīvo Latvijā, kā arī vismaz trīs gadus
pēc kārtas Latvijā aktīvi nodarbojušies ar
lauksaimniecību;
2) pārējie Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un
Eiropas
Savienības
dalībvalstīs
reģistrētas
juridiskās personas, izņemot lauksaimniecības un
meža zemi.
Plašsaziņas līdzekļos periodiski tiek atspoguļots
sabiedrības viedoklis par lauksaimniecības zemes
resursa neapmierinošo apsaimniekošanu, kā arī
lauksaimnieku sabiedriskās organizācijas ir
paudušas viedokli, ka ražojošiem lauksaimniekiem,
ievērojot to finanšu iespējas, ir ierobežotas iespējas
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iegūt zemi īpašumā, jo Latvijā turpina palielināties
spekulatīvu zemes pirkumu īpatsvars, kam ir
negatīva ietekme uz lauksaimniecības nozari
kopumā, jo lauksaimniecības zemes resursi netiek
ilgtspējīgi izmantoti lauksaimnieciskiem mērķiem.
Latvijai nav leģitīmu iespēju pagarināt pārejas
periodu, kā tas tika izdarīts 2011.gadā, jo ES
dokumenti paredz, ka šādu iespēju var izmantot
tikai vienreiz. Līguma par Eiropas Savienības
darbību 4.nodaļas 63.panta 1.daļa nosaka
aizliegumu visiem kapitāla aprites ierobežojumiem
dalībvalstu, kā arī dalībvalstu un trešo valstu
starpā. 64.panta 2.daļa nosaka, ka dalībvalstīm
jātiecas starp dalībvalstīm un trešām valstīm panākt
cik iespējams lielāku kapitāla aprites brīvību,
savukārt 3.daļa - ka atkāpes var paredzēt tikai
Padome saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru
pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un
pieņemot vienprātīgu lēmumu. Līguma par Latvijas
Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai VIII
pielikumā noteikts, ka Latvija var septiņus gadus
no pievienošanās dienas paturēt spēkā savu tiesību
aktu noteikumus par lauksaimniecības zemes un
mežu iegūšanu, attiecībā uz lauksaimniecības
zemes un mežu iegūšanu dalībvalstu pilsoņiem
nekādā gadījumā nedrīkst piemērot noteikumus,
kas ir nelabvēlīgāki par noteikumiem, kuri ir spēkā
Pievienošanās līguma parakstīšanas dienā, ne arī
noteikumus, kuri ir vairāk ierobežojoši nekā trešo
valstu pilsoņiem piemērotie noteikumi. Ja ir
pietiekami pierādījumi par to, ka pēc pārejas posma
beigām būs nopietni traucējumi vai šādu
traucējumu
rašanās
iespējamība
Latvijas
lauksaimniecības zemju tirgū, Komisija pēc
Latvijas lūguma lemj par pārejas posma
pagarināšanu par ne vairāk kā trim gadiem.
Latvija izmantoja augstākminēto tiesību un 2011.
gada 7. aprīlī Eiropas Komisija, pamatojoties uz
Latvijas sagatavoto pozīciju Nr. 1 „Par
Pievienošanās Eiropas Savienībai līgumā noteiktā
pārejas perioda pagarināšanu ierobežojumiem
Eiropas
Savienības
pilsoņiem
iegādāties
lauksaimniecības un meža zemi Latvijā”, pieņēma
lēmumu, ar ko pagarina pārejas periodu attiecībā uz
lauksaimniecības zemes iegādi Latvijā. Tā pirmajā
punktā aprakstīts: „2003. gada Pievienošanās aktā
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ir paredzēts, ka saskaņā ar tajā izklāstītajiem
nosacījumiem septiņus gadus pēc pievienošanās, t.
i., līdz 2011. gada 30. aprīlim, Latvija var paturēt
spēkā aizliegumu iegādāties zemi citu ES
dalībvalstu fiziskām un juridiskām personām, kas
nav nedz dibinātas, nedz reģistrētas Latvijā un kam
nav filiāles vai aģentūras Latvijā. Tas ir pagaidu
izņēmums attiecībā uz kapitāla brīvu apriti, kas
nodrošināta ar Līguma par Eiropas Savienības
darbību 63. līdz 66. pantu. Šo pārējas periodu var
pagarināt vienu reizi par ne vairāk kā trim gadiem.”
Pamatojoties uz augstākminēto Eiropas Komisijas
lēmumu Latvija 2011.gada 14.aprīlī veica
grozījumus likumā „Par zemes privatizāciju lauku
apvidos”, attiecīgi pagarinot termiņu nacionālā
līmenī.
Ņemot vērā, ka Latvija jau ir izmantojusi
Pievienošanās ES līgumā paredzēto tiesību un ir
pagarinājusi pārejas periodu uz trim gadiem un
atkārtota termiņa pagarināšana Pievienošanās ES
līgumā nav paredzēta, Latvijai vairs nav tiesību
atkārtoti pagarināt termiņa. Šāds pagarinājums
attiecīgi būtu uzskatāms par būtisku ES
Pievienošanās līguma nosacījumu pārkāpumu.
Tādējādi tiktu pārkāpts Līguma par Eiropas
Savienības darbību (turpmāk – LESD) 63.panta
1.punkts, kā arī Pievienošanās līgumam pievienotā
Akta par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas,
Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas
Republikas,
Ungārijas
Republikas,
Maltas
Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas
Republikas
un
Slovākijas
Republikas
pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem
līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā VII
pielikuma 3.punktā noteiktais izņēmums Latvijai
noteiktu laika posmu (7 gadus ar iespēju pagarināt
vēl par trim gadiem) saglabāt ierobežojumus
attiecībā uz lauksaimniecības un meža zemju
iegūšanu.
Turklāt jānorāda, ka atšķirībā no citām ES
pamatlīgumos noteiktajām pamatbrīvībām LESD
63.pants attiecas arī uz kapitāla aprites brīvības
ierobežojumu aizliegumu ES dalībvalstu, kā arī ES
dalībvalstu un trešo valstu starpā (vienlaikus
ievērojot LESD 64. un 65.pantā noteiktos
izņēmumus, piemēram, LESD 64.panta 1.punktā
noteiktās tiesības attiecināt uz trešajām valstīm
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ierobežojumus, kas bija spēkā 1993.gada
31.decembrī attiecībā uz kapitāla apriti starp
dalībvalsti un trešajām valstīm).
Latvijas zemes resursu efektīvu un
ilgtspējīgu
izmantošanu
sabiedrības
un
tautsaimniecības interesēs ietekmē:
1.
tendence
samazināties
lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībai –
lauksaimnieciskajai ražošanai pieejamās platības
apjoms 2013.gada maijā ir sarucis līdz 1,99
miljoniem hektāru (Lauku atbalsta dienesta
informācija);
2.
neapsaimniekotas, aizaugošas un
krūmiem klātas lauksaimniecībā izmantojamās
zemes īpatsvara pieaugums – gandrīz 18% no
kopējās lauksaimniecībā potenciāli izmantojamās
zemes;
3.
sadrumstalota lauku zemes īpašumu
struktūra, 360 tūkstošu zemes reformas rezultātā
izveidotu īpašumu, kas atrodas 580 tūkstošos
atsevišķās zemes vienībās;
Ņemot vērā, ka Latvijā zemes cena ir ievērojami
zemāka nekā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs,
zeme kalpo par spekulācijas objektu (piemēram,
Francijā lauksaimniecības zemes cena svārstās no
3500 līdz 8500 eiro par ha, turpretim Latvijā
lauksaimniecības zemes vidējā cena ir 1000 eiro
par ha). No Valsts zemes dienesta (turpmāk –
VZD) nekustamā īpašuma tirgus pārskata par
lauksaimniecības un meža zemes tirgu 2012.gada
4.ceturksnī izriet, ka aptuveni 25% darījumu ar
meža zemēm tirgū ir spekulatīvi – zeme tiek
nopirkta un pēc neilga laika pārdota.
Lauksaimniecības
zemes
tirgū
spekulatīvo
darījumu skaits ir aptuveni 17%. Dažos novados
spekulatīvo darījumu īpatsvars ir lielāks,
piemēram, Alūksnes novadā 30% darījumu ar
lauksaimniecības zemi un 40% darījumu ar meža
zemi ir spekulatīvi. Turklāt lielākā šo zemes pircēju
daļa ir Latvijā reģistrētas uzņēmējsabiedrības. Šis
formāli juridiskais dalījums neatspoguļo situāciju
pēc būtības, jo vairums Latvijā reģistrētās
uzņēmējsabiedrības zemes pirkšanai izmanto
ārvalstu kapitālu, kā arī to dibinātāji (mātes
kompānijas) ir ārvalstu kompānijas.
VZD nekustamā īpašuma tirgus pārskatā par
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lauksaimniecības un meža zemes tirgu 2012.gada
4.ceturksni secināts: tā kā tirgus dalībnieki sagaida
zemes
vērtības
pieaugumu
nākotnē,
lauksaimniecības zeme ir ne tikai pievilcīgs objekts
naudas plūsmas investīcijām vai ar produkcijas, kas
saistīta ar lauksaimniecību, ražošanai, bet arī
investoriem, kurus interesē kapitāla pieaugums
nākotnē.
Latvijas
Lauksaimniecības
universitātes
Ekonomikas fakultātes dekānes Dr.oec. I.Pilveres
2012.gadā veiktajā pētījumā secināts, ka
lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kuras vidējais
kvalitātes vērtējums nepārsniedz 25 balles,
neatmaksājas
izmantot
lauksaimniecībā.
Pamatojoties uz iepriekšminēto, tika secināts, ka
apmēram puse no 300 tūkst. ha nekoptās un
aizaugušās zemes pie labvēlīgiem ekonomiskajiem
un citiem apstākļiem nākotnē varētu tikt izmantotas
lauksaimniecībā un no šobrīd pieejamajiem 2,3
milj. ha potenciāli nākotnē lauksaimnieciskās
darbības veikšanai saglabājami aptuveni 2 miljoni
ha. Pētījumā secināts, ka lielākā daļa nekopto
zemju īpašnieki ir fiziskas personas.
Ņemot vērā iepriekš izklāstīto un ievērojot Valsts
prezidenta 2012.gada 10.oktobrī izdotajā rīkojumā
Nr.5 „Par priekšlikumiem lauksaimniecības zemes
efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai” ("LV", 161
(4764), 11.10.2012.) minēto, lai veicinātu Latvijas
valsts ilgtermiņa aktīva – zemes – racionālu
izmantošanu, nodrošinātu lauksaimniecības zemes
apjoma saglabāšanu, tās efektīvu un ilgtspējīgu
izmantošanu, kā arī Latvijas zemes resursu
aizsardzību un pieejamību iedzīvotājiem, viens no
problēmas risinājumiem ir tiesību aktos iestrādāt
zemes tirgu regulējošus horizontālus nosacījumus.
Zemkopības
ministrija
ir
sagatavojusi
priekšlikumus, kas ietverami likumā „Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” un paredz horizontālus
zemes tirgu regulējošus nosacījumus, kas:
- ir vērsti uz lauksaimniecības zemes
saglabāšanu
lauksaimnieciskajai
ražošanai;
- satur
kritērijus
potenciālajiem
lauksaimniecībā izmantojamās zemes
ieguvējiem;
- veicina lauksaimniecībā izmantojamās
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3.
4.

Saistītie politikas ietekmes
novērtējumi un pētījumi
Tiesiskā regulējuma mērķis un
būtība

zemes
konsolidāciju
un
apsaimniekošanu;
- nesatur ES brīvas kapitāla plūsmas
nosacījumiem pretrunīgas normas.
Projekts šo jomu neskar.
Likumprojekts paredz noteikt šādus
horizontālus lauksaimniecībā izmantojamās zemes
tirgu regulējošus nosacījumus:
1.
zemi, kurā dominē lauksaimniecībā
izmantojamā zeme, var iegūt īpašumā:
1)
fiziska persona:
a)
kura ir reģistrēta Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja;
b) kura vismaz pēdējos trīs gadus pēc kārtas
Latvijā guvusi ieņēmumus no lauksaimnieciskās
ražošanas un atbilst vienotā platības maksājuma
saņemšanas nosacījumiem;
c) kura var apliecināt šīs zemes
izmantošanu trīs gadu laikā un turpmāk pēc tās
iegādes lauksaimniecībā;
2)
juridiska persona:
a) kas ir reģistrēta Valsts ieņēmumu
dienestā kā nodokļu maksātāja;
b) kas vismaz pēdējos trīs gadus pēc kārtas
Latvijā guvusi ieņēmumus no lauksaimnieciskās
ražošanas un atbilst vienotā platības maksājuma
saņemšanas nosacījumiem;
c) kura nodarbina darbiniekus ar
lauksaimniecisko izglītību vai, kuras dalībniekam fiziskai personai ir lauksaimnieciskā vai tai
pielīdzināma izglītība vai vismaz trīs gadus pēc
kārtas
Latvijā
guvusi
ieņēmumus
no
lauksaimnieciskās ražošanas un kurai pieder vairāk
par 50 procentiem pamatkapitāla daļu vai šos
nosacījumus izpilda vairāki pamatkapitāla daļu
turētāji, kuriem pieder kopā vairāk par 50
procentiem pamatkapitāla daļu; vai, kuras
dalībnieka - juridiskas personas dalībniekam fiziskai personai ir lauksaimnieciskā vai tai
pielīdzināma izglītība vai vismaz trīs gadus pēc
kārtas
Latvijā
guvusi
ienākumus
no
lauksaimnieciskās ražošanas un kurai pieder vairāk
par 50 procentiem pamatkapitāla daļu vai šo
nosacījumu izpilda vairāki daļu turētāji, kuriem
pieder kopā vairāk par 50 procentiem
pamatkapitāla daļu;
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d) kas var apliecināt šīs zemes izmantošanu
trīs gadu laikā un turpmāk pēc tās iegādes
lauksaimniecībā;
3) jaunie lauksaimnieki, kas var apliecināt
lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanu
trīs gadu laikā un turpmāk pēc tās iegādes attiecīgi
lauksaimniecībā.
2. Likumprojekts nosaka personu loku uz
kurām lauksaimniecības zemes iegādes prasības
netiek attiecinātas:
1) kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā
esošā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība
uz darījuma noslēgšanas brīdi un pēc darījuma
kopā nepārsniedz 5 ha;
2) Latvijas zemes fonda pārvaldītāju.
3.
Likumprojekts
definē
„jaunā
lauksaimnieka” terminu;
4. Likumprojekts nosaka, ka zemes, kurā
dominē lauksaimniecībā izmantojamā zeme,
darījumu
tiesiskumu
administrēs
vietējās
pašvaldības izveidota komisija.
5. Likumprojekts nosaka personu loku,
kurām secīgā kārtībā ir pirmpirkuma tiesības uz
zemi, kurā dominē lauksaimniecībā izmantojamā
zeme:
1)
kopīpašniekiem;
2)
pašreizējam
vai
pēdējam
nomniekam vai zemes apsaimniekotājam, kas var
apliecināt, ka iepriekš ir pieteicies uz vienoto
platības maksājumu par šo zemi;
3)
pierobežniekiem, secīgā kārtībā
atkarībā no kopējās robežas garuma;
4)
personām, kuru īpašumā esošā
lauksaimniecībā izmantojamā zeme vai cits
nekustamais
īpašums,
kuru
izmanto
lauksaimnieciskajā ražošanā, atrodas secīgā kārtībā
līdz 50 km attālumā no iegādājamās zemes;
5)
Latvijas
zemes
fonda
pārvaldītājam.
5.

Projekta izstrādē iesaistītās
institūcijas

Projekta izstrādē iesaistīta Finanšu ministrija,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija, Tieslietu ministrija, Ekonomikas
ministrija,
Valsts zemes dienests, Latvijas
Pašvaldību savienība, Valsts prezidenta kanceleja.
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6.

Iemesli, kādēļ netika nodrošināta
sabiedrības līdzdalība

Projekts šo jomu neskar.

7.

Cita informācija

Nav.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību
Sabiedrības mērķgrupa
Zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji, kā
arī jaunie lauksaimniecības zemes
ieguvēji.
Sabiedrības
mērķgrupas
aptuvenu lielumu noteikt nav iespējams.
Citas sabiedrības grupas (bez mērķgrupas),
Projekts šo jomu neskar.
kuras tiesiskais regulējums arī ietekmē vai
varētu ietekmēt
Tiesiskā regulējuma finansiālā ietekme
Projekts neietekmē finansējuma izmaiņas
sabiedrības mērķgrupai.

1.

2.

3.

4.

Tiesiskā regulējuma nefinansiālā ietekme

Projekts šo jomu neskar..

5.

Administratīvās procedūras raksturojums

Projekts šo jomu neskar.

6.

Administratīvo izmaksu monetārs
novērtējums
Cita informācija

Projekts šo jomu neskar.

7.

Nav.

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Projekts šo jomu neskar.

1.

2.

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Nepieciešamie saistītie tiesību Zemkopības ministrijai līdz 2014.gada oktobrim
aktu projekti
sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā:
1) noteikumus par darījumu ar zemi, kurā dominē
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tiesiskuma
administrēšanas kārtību, pašvaldības komisijas sastāvu,
tās pienākumus un tiesības.
2) noteikumus
par
zemes,
kurā
dominē
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, pirmpirkuma
tiesību īstenošanas kārtību un termiņiem.
Cita informācija

Nav.

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Projekts šo jomu neskar.
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1.

2.

3.

VI. Sabiedrības līdzdalība un šīs līdzdalības rezultāti
Informācija par likumprojekta izstrādes
Sabiedrības informēšana par projekta
uzsākšanu un priekšlikumu iesniegšanu
izstrādes uzsākšanu
2013.gada 20.jūnijā elektroniski tika nosūtīta
Latvijas Meža īpašnieku biedrībai, Biedrībai
„Zemnieku
Saeima”,
Lauksaimniecības
statūtsabiedrību asociācijai, Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padomei, Latvijas
Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijai,
Latvijas
Lauksaimniecības
kooperatīvu
asociācijai, Latvijas Jauno zemnieku klubam,
Latvijas Kokrūpniecības federācijai, AS
„Latvijas valsts meži”, AS „Latvijas Finieris”,
VAS „Lauku attīstības fonds”.
Likumprojekts tika publicēts Zemkopības
ministrijas mājaslapā http://www.zm.gov.lv
Likumprojekta izstrādes procesā notikušas
Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē
konsultācijas un organizētas 5 sanāksmes ar
Latvijas Meža īpašnieku biedrības, Biedrības
„Zemnieku
Saeima”,
Lauksaimniecības
statūtsabiedrību asociācijas, Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padomes, Latvijas
Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas,
Latvijas
Lauksaimniecības
kooperatīvu
asociācijas un Latvijas Jauno zemnieku kluba
pārstāvjiem.
Sabiedrības pārstāvji konceptuāli atbalsta
Sabiedrības līdzdalības rezultāti
likumprojektu.
Lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas ir
izteikušas šādus būtiskus priekšlikumus:
1.
Latvijas
lauksaimnieku
nevalstiskās organizācijas:
1)
neatbalsta
lauksaimniecības
zemes
izmantošanu
citiem
nelauksaimnieciskiem mērķiem;
2)
lauksaimniecībā izmantojamo
zemi var iegūt īpašumā:
a)
personas, kuras ieguvušas
lauksaimniecisko izglītību vai vismaz trīs
gadus pēc kārtas Latvijā aktīvi nodarbojušās
ar
lauksaimniecību
un
izpilda
lauksaimniecības
produkcijas
ražotāja
nosacījumus;
b) personas, kuras var apliecināt šīs
zemes izmantošanu trīs gadu laikā un turpmāk
pēc tās iegādes lauksaimnieciskajā ražošanā;
c) jaunie lauksaimnieki;
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tiesības
uz
lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir
pašreizējam vai pēdējam nomniekam vai
zemes apsaimniekotājam, kas var apliecināt,
ka iepriekš ir pieteicies uz Vienoto platības
maksājumu un kurš izpilda lauksaimniecības
produkcijas ražotāja nosacījumus;
4) ja lauksaimniecībā izmantojamā
zeme pēc tās iegādes trīs gadu laikā un
turpmāk netiek izmantota lauksaimnieciskajā
ražošanā, lauksaimniecības zemes resursa
aizsardzības, tajā skaitā zemes un augsnes
degradācijas
novēršanas,
nolūkā
un
pieejamības
Latvijas
iedzīvotājiem
nodrošināšanai, tiek atsavināta.
2.
Meža
nozares
nevalstiskās
organizācijas ir izteikušas šādus būtiskus
priekšlikumus:
1) Zemes tirgū nedrīkstētu radīt
situāciju, kad nosacījumi personām, kuras
vēlas veikt īpašuma iegādi, vai nosacījumi
pirmpirkuma tiesībām, ir klaji diskriminējoši
attiecībā pret konkrētu tautsaimniecības
nozaru
pārstāvjiem.
Nosacījumus
lauksaimniecības zemes iegādei var attiecināt
tikai uz to īpašumu iegādi, kuros dominē
lauksaimniecības zeme.
2) veicinot īpašumu konsolidāciju,
pirmpirkuma tiesības varētu paredzēt
nekustamā īpašuma pierobežniekam.
Sabiedrības
pārstāvju
būtiskie
priekšlikumi projekta izstrādes procesā
attiecībā
uz
lauksaimniecības
zemes
dominējošo pazīmi atsavināmajā īpašumā,
lauksaimnieciskās izglītības nepieciešamību,
kā arī pirmpirkuma tiesību subjektiem, ir
ņemti vērā.
3)

pirmpirkuma

4.

Saeimas un ekspertu līdzdalība

Konsultācijas ar Saeimas komisiju un
apakškomisiju, kā arī ar ekspertiem nav
notikušas.

5.

Cita informācija

Nav.

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
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1.

Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Vietējās pašvaldības.

2.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes
funkcijām
Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes
institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide
Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes
institucionālo struktūru.
Esošu institūciju likvidācija
Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes
institucionālo struktūru.
Esošu institūciju reorganizācija
Cita informācija

Projekta izpilde neietekmē institūciju funkcijas
un uzdevumus.
Jaunas institūcijas netiek veidotas.

3.

4.

5.

6.

Zemkopības ministre

Esošu institūciju likvidācija netiek plānota.

Esošas institūcijas reorganizēt vai apvienot nav
plānots.
Likums stājas spēkā 2014.gada 1.maijā.

L.Straujuma
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