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Darba kārtība: 

 

1. Par īstermiņa aizņēmuma ņemšanu  Valsts kasē 

2. Par saistošajiem noteikumiem nr.24 “ Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi 

Kārsavas novadā” 

3. Par deputāta T.Mūrnieka ievēlēšanu komitejas sastāvā 

4. Par nomas līguma darbības pagarināšanu 

5. Par īpašuma iznomāšanu 

6. Par Atzinības raksta piešķiršanu 

7. Par Latgales reģionālās televīzijas sadarbības piedāvājumu 

8. Par  atbalstu projektiem 

9. Iesniegumu izskatīšana 

10. Par komisijas izveidošanu  ēku Ziemassvētku noformējuma izvērtēšanai 

11. Par nekustamā īpašuma „ Ērkšķi”, kadastra Nr. 6868 009 0278 sadalīšanu  

12.Par nekustamā īpašuma „ Kutinovka”, kadastra Nr. 6868 007 0079 sadalīšanu  

13.Par nekustama īpašuma „ Jasmīni” sadalīšanu  

14. Par  nekustamā īpašuma „Piekalni” zemes gabala ar kadastra apzīmējumu  6894 005 0135 

sadalīšanai nepieciešamā zemes ierīcības projekta izstrādi un  izstrādes  nosacījumu 

apstiprināšanu 

15.Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „ Lūcijas”, kadastra apzīmējums  6872 005 0279 

sadalīšanu un zemes iznomāšanu  

16. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu  

17. Par zemes  vienību iznomāšanu 

18. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 004 0154 iznomāšanu 

19. Par zemes vienību ar kadastra  apzīmējumiem 6868 009 0130, 6868 009 0131 iznomāšanu 

20. Par zemes gabalu piekritību Kārsavas novada pašvaldībai  

21. Par zemes nomas un zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu piekritību 

Kārsavas novada pašvaldībai  

22. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu  nekustamiem īpašumiem 

23. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6872 003 0117 zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

24. Par Kārsavas novada lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošanu 

mailto:dome@karsava.lv


25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

Piedalās-  

Deputāti -  Juris Poikāns, Inese Nagle,  Aivars Lipskis, Edgars Puksts,  Pēteris    Laganovskis, 

Tālis Mūrnieks,  Silvija Jaudzema, Anita Vorkale, Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis,  

Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs, Juris Ločmelis 

Nepiedalās – 

Deputāts -  Arvīds Urtāns slimības dēļ 

 

Administrācijas darbinieki: galvenā ekonomiste Svetlana  Sprukte, izpilddirektors Pēteris 

Labanovskis,  juriste Vera Lipska, zemes lietu vecākā speciāliste Anna Orinska 

 

Klātesošās personas: avīzes „ Ludzas zeme”  korespondente Iveta Čigāne, avīzes „ Vietējā 

avīze” korespondente Dzidra Rudzīte 

 

 

 

 

                                                                           1.& 

Par īstermiņa aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē 

                                                                  /I.Silicka, S.Sprukte/  

 

 

1.Kārsavas novada pašvaldībai ir norēķinu konts AS „Latvijas Krājbanka”, kuras darbība, 

pamatojoties uz Finanšu kapitāla tirgus uzraudzības komisijas lēmumu, ir apturēta. Pašvaldībai 

nav iespēju realizēt un finansēt savas funkcijas, jo nav pieejama bankas kontā esošā nauda.  

2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta 1.daļu, kurā noteikts, ka 

pašvaldības, pamatojoties uz domes lēmumu, var ņemt īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumus un 

uzņemties ilgtermiņa saistības, bet īstermiņa aizņēmumi šā likuma izpratnē ir aizņēmumi, kuru 

atmaksas periods nepārsniedz viena saimnieciskā gada ietvarus, atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra 

Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Anita Vorkale, Sandra Palma, 

Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris 

Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

2.1. Ņemt īstermiņa aizņēmumu ar mainīgo procentu likmi, no Latvijas Republikas 

Valsts kases LVL 230000.00 / divi simti trīsdesmit tūkstoši / apmērā, Kārsavas novada 

pašvaldības ikdienas izdevumu un pastāvīgo funkciju realizēšanai. 

 

2.2.Garantēt aizņēmumu ar Kārsavas novada pašvaldības budžetu. 

 

 

 

                                                                     2.& 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.24 

“ Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Kārsavas novadā” 

/V.Lipska/ 

 

 



Pamatojoties Latvijas Republikas likuma “Atkritumu apsaimniekošanas likums” 8.panta 

pirmās daļas 3.punktu   un likuma “Par pašvaldībām” 21. pirmās daļas 16.punktu,43.pantu 

pirmās daļas 13.punktu, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 21.novembra   apvienotās   

finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu, atklāti balsojot  PAR- 14   

(Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Anita Vorkale, Sandra 

Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, 

Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 24 “ Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

noteikumi Kārsavas novadā” /pielikumā/. 

 2.Triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā 

nosūtīt  saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

   

 

 

3.& 

Par deputāta T.Mūrnieka ievēlēšanu  

komitejas sastāvā 

/V.Lipska/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 55.panta pirmās daļas nosacījumiem par to, ka 

katram novada domes deputātam jābūt vismaz vienas domes komitejas loceklim, 21.panta pirmās 

daļas 10.punkta nosacījumiem par to, ka dome savā sēdē ievēl pastāvīgo komitejas locekļus, 

ņemot vērā deputāta T.Mūrnieka viedokli par to, ka viņš vēlētos strādāt izglītības, kutūras, sporta 

un jaunatnes lietu komitejas sastāvā, pamatojoties  uz 08.07.2009. saistošo noteikumu nr.1 

„Kārsavas novada pašvaldības nolikums” 19.punktu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, 

Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Anita Vorkale, Sandra Palma, 

Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle ,   Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, 

Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,   deputāts Tālis Mūrnieks 

nepiedalās balsošanā, Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 Ievēlēt deputātu Tāli Mūrnieku izglītības, kutūras, sporta un jaunatnes lietu 

komitejas  sastāvā. 

 

 

4.& 

Par nomas līguma darbības pagarināšanu 

/V.Lipska/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts zemnieku saimniecības „Bulderjāņi”, reģ. nr. 

240101605, īpašnieces Olitas Mežales  iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas līguma termiņu. 

Nomas līgums noslēgts 2000.gada 1.septembrī, ir iznomātas Kārsavas vidusskolas internāta 

korpusa ēdnīcas telpas, lai nomnieks tajās varētu realizēt savu darbību – skolēnu ēdināšana.  

 Atbilstoši nomas līguma nosacījumiem nomnieks – zemnieku saimniecība „Bulderjāņi” 

maksā pašvaldībai ikmēneša nomas maksu – Ls 71,44 /kopā ar PVN/ par lietošanā nodotajām 

telpām. 

 1.2.Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, dome 

uzskata, ka nomas attiecības ir jāturpina, jo nomnieks veic darbību, kas nepieciešama 

pašvaldībai, un nomas maksa atbilst likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantā noteiktajam, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un 

mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un 



mantas izlietojumu, kā arī manta atsavināma vai nododama lietošanā citai personai par iespējami 

augstāku cenu. Šis nosacījums attiecināms arī uz pašvaldības īpašuma iznomāšanu. 

1.3.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) 

apakšpunktu, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 21.novembra   apvienotās   finanšu  , 

attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, 

Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Anita Vorkale, Sandra Palma, 

Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris 

Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 1.3.1.Pagarināt ar nomnieku - zemnieku saimniecību „Bulderjāņi” – 01.09.2000. 

noslēgtā internāta korpusa ēdnīcas telpu nomas līguma darbības termiņu – uz laika 

periodu, kurā z/s „Bulderjāņi” sniedz skolēnu ēdināšanas pakalpojumu Kārsavas 

vidusskolā. 

 1.3.2.Nomas maksu par iznomātajām telpām atstāt iepriekšējo – Ls 71,44 /kopā ar 

pievienotās vērtības nodokli/. 

 1.3.3.Juristei V.Lipskai sagatavot nomas līguma grozījumus atbilstoši šim domes 

lēmumam. 

 

5.& 

Par īpašuma iznomāšanu 

/V.Lipska/  

 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas 

Mobilais Telefons”, ierakstīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā 

2004.gada 16.decembrī, vienotais reģistrācijas Nr.50003050931, valdes iesniegums, kurā tiek 

lūgts iznomāt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6870 006 0358 un adresi "Ūdenstornis", 

Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, sastāvā ietilpstošā ūdenstorņa atsevišķas daļas tādā apjomā, 

kāds nepieciešams aparatūras un antenu-fīderu sistēmas uzstādīšanai un ekspluatācijai. 

 1.2.Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, dome atzīst, ka ir iespējams nodot 

daļu no minētā pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, kā 

arī to, ka iesniedzēja piedāvātā nomas maksa – Ls 50 mēnesī, kā arī pievienotās vērtības 

nodoklis, atbilst likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 3.pantā noteiktajam, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 

lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas 

izlietojumu, kā arī manta atsavināma vai nododama lietošanā citai personai par iespējami 

augstāku cenu.  

1.3.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) 

apakšpunktu, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 21.novembra   apvienotās   finanšu  , 

attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, 

Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Anita Vorkale, Sandra Palma, 

Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris 

Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 1.3.1.Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Mobilais Telefons” 

nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6870 006 0358 un adresi "Ūdenstornis", Mežvidu 

pagasts, Kārsavas novads, sastāvā ietilpstošā ūdenstorņa atsevišķas daļas tādā apjomā, 

kāds nepieciešams aparatūras un antenu-fīderu sistēmas uzstādīšanai un ekspluatācijai, 

nosakot nomas maksu – Ls 50 mēnesī, kā arī pievienotās vērtības nodoklis, ar līguma 



darbības termiņu – 5 gadi. Par izlietoto elektroenerģiju nomnieks norēķinās atbilstoši 

atsevišķi uzstādīta skaitītāja rādījumiem. 

 1.3.2.Juristei V.Lipskai sagatavot nomas līgumu atbilstoši domes lēmuma 

nosacījumiem. 

 

 

 

6.& 

Par atzinības raksta piešķiršanu 

/I.Silicka/ 

 

Pamatojoties  uz   2011.gada 24.augusta   domes sēdē apstiprināto nolikumu” Kārsavas 

novada pašvaldības Atzinības raksta nolikums” , Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 

21.novembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu, 

atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija 

Jaudzema, Anita Vorkale, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , 

Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 
 

 Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu : 

 

 Valentīnai Kirsanovai par ilggadēju, radošu un nozīmīgu ieguldījumu kultūras 

tradīciju saglabāšanā un attīstīšanā Salnavas pagastā un Kārsavas novadā; 

 Salnavas Tautas nama kurinātājam Jezupam Bleivem par ilggadīgu un 

godprātīgu darbu; 

 Ivaram Poikānam par ieguldīto darbu jaunatnes audzināšanā un autosporta 

tradīciju saglabāšanu; 

  Ilggadējam Kārsavas mūzikas un mākslas skolas putēju orķestra vadītājam 

Imantam Ludvigam Nalivaiko par profesionālu un nozīmīgu ieguldījumu pūtēju 

orķestra mūzikas tradīciju kopšanā un popularizēšanā. 

 

 

                                                                     7. & 

                      Par Latgales reģionālās televīzijas sadarbības piedāvājumu 

/I.Silicka/  

 

 

 Kārsavas novada pašvaldība 2011.gada 4.novembrī ir saņēmusi Latgales reģionālās 

televīzijas vēstuli ar piedāvājumu novada domei 2012.gadā turpināt iesākto sadarbību 

sabiedrības informēšanas jomā.  LRT 2012.gadā piedāvā Kārsavas novada domei piedalīties 

informatīvo stāstu un raidījumu veidošanā  gan latviešu, gan krievu valodā. Stāstu un raidījumu 

tēmas tiek izvēlētas pēc kopīgas abu pušu vienošanās. Par pašvaldības pasākumiem, būtiskiem 

notikumiem, pašvaldības uzņēmumiem LRT piedāvā veidot īpašus reklāmas klipus un 

sludinājumus. LRT stāstus un raidījumus var redzēt LTV7,  LTV1 Novadu ziņās, „ Labrīt, 

Latvija”,  LNT, Latvijas ziņu kanālā. LRT  piedāvā izpildīt augstākminētos darba uzdevumus par 

Ls 150,00 mēnesī, par to nodrošinot: 

- 1 reizi mēnesī raidījumu „ Vakara saruna. Kārsavas novada pašvaldības aktualitātes”, 

kopējais raidlaika apjoms – 15 minūtes ( plus raidījumu atkārtojumi); 

- veikt stāstu un raidījumu filmēšanu un demonstrēšanu darbdienās( 2 stāsti/sižeti 

mēnesī, kopējais apjoms 4 minūtes raidkaika mēnesī), ievērojot nozīmīgumu, ar 

atkārtojumiem latviešu un krievu valodā; 



- izveidot pašvaldības un tās iestāžu nekomerciāla satura informāciju TV ēterā.  

   

 Pamatojoties uz Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 21.novembra   apvienotās   

finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu, atklāti balsojot  PAR- 11   

(Ināra Silicka,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Anita Vorkale, Sandra Palma,  Inese 

Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), 

PRET- nav, ATTURAS- 3 (Juris Poikāns, Aivars Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis),  Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

  Deleģēt Kārsavas novada domes priekšsēdētāju Ināru Silicku   sarunām ar LRT vadību 

par  līguma summas samazināšanu vadoties  no veidoto sižetu skaita.  

 
 

                                                                         8.& 

Par  atbalstu projektiem 

/S.Palma/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā  2011.gada 21.novembrī ir saņemti biedrības Kārsavas 

novada jauniešu centrs "Pūga" valdes locekļa  Toma Barkāna  iesniegumi par finansiālu atbalstu 

projektiem LAD pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās" ietvaros.  

 1. Projekts "Sporta inventāra nomas punkta izveide Kārsavā."  

 Projekta realizācijas rezultātā tis izveidots sporta inventāra nomas punkts. Projekta 

kopējā summa Ls 7000, līdzfinansējums 10% apmērā, Ls 700. 

 Atbildīgie par projekta realizāciju: Mihails Olipovs, Juris Vorkalis.  

 2. Projekts "Slidu asināšanas pakalpojuma nodrošināšana" 

 . Projekta kopējā summa Ls 7000, līdzfinansējums 10% apmērā, Ls 700. 

 

 Atbildīgie par projekta realizāciju:  Mihails Olipovs, Juris Vorkalis. 

  

Pamatojoties uz  likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Kārsavas 

novada pašvaldības  2011.gada 21.novembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  

komitejas  sēdes lēmumu, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 21.novembra   apvienotās   

finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu, atklāti balsojot  PAR- 14   

(Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Anita Vorkale, Sandra 

Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, 

Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

3. Atbalstīt    projektus " Sporta inventāra nomas punkta izveide Kārsavā." , " 

Slidu asināšanas pakalpojuma nodrošināšana ".  

      4. Garantēt projektu līdzfinansējumu 10% apmērā. 

 

 

                                                                     9.& 

                                                   Iesniegumu izskatīšana 

                                                              /I.Nagle/ 

 

1. Kārsavas novada domē ir saņemti personu iesniegumi par dažāda veida sociālās 

palīdzības un pabalstu piešķiršanu. Visi saņemtie iesniegumi ar klāt pievienotajiem ienākumus 

un materiālo stāvokli raksturojošiem dokumentiem izskatīti sociālās komitejas sēdē. Sociālo 

jautājumu komitejas priekšsēdētāja Inese Nagle domes sēdē ziņoja par komitejā pieņemto 



lēmuma projektu un priekšlikumiem par pabalstu un sociālās palīdzības piešķiršanu 

iesniedzējiem. 

1.1.Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, novada  

saistošajiem noteikumiem, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 23.novembra  sociālo un 

veselības lietu  komitejas  sēdes lēmumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     

Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Anita Vorkale, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, 

Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs 

Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

 

 1.2. Apstiprināt  sociālo jautājumu komitejas iesniegto lēmumu projektu   

pamatojoties uz „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35.panta 

3.,4.punktiem, apstiprinot sociālo jautājumu komitejas iesniegto lēmuma projektu 

/lēmuma izvērsts skaidrojums ar personu datiem, pamatojumu un pabalsta summām 

pielikumā /. 

 

 

2.  Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts S. F.   iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai 

dzīvojamo platību.  

2.1.Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu, likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris 

Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Anita Vorkale, Sandra Palma, Aleksandrs 

Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, 

Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

2.2. Reģistrēt S. F. pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās 

palīdzības reģistrā vispārējā grupā ar kārtas numuru . 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 

10.& 

Par komisijas izveidošanu  

ēku Ziemassvētku noformējuma izvērtēšanai 

/I.Silicka/ 

 

Lai novērtētu Kārsavas novada pašvaldības teritorijā esošo fiziskajām un juridiskajām 

personām piederošo ēku Ziemassvētku noformējumu-  dzīvojamās mājas un iestāžu /uzņēmumu/ 

ēku fasādes, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un 15.panta 

1.daļas 5.punktu, atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    

Laganovskis, Silvija Jaudzema, Anita Vorkale, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars 

Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs 

Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

 1. Aicināt  ar plašsaziņas  līdzekļu palīdzību  motivēt ēku (būvju) u.c. objektu 

īpašniekus, valdītājus un apsaimniekotājus veidot Ziemassvētku laikam atbilstošu  ēku 

fasāžu  noformējumu, lai radītu svētku noskaņu. 



 2. Izveidot komisiju ēku fasāžu Ziemassvētku noformējuma izvērtēšanai sekojošā 

sastāvā: 

- Inga Bernāne; 

- Zigmārs Naglis; 

- Inese Krivmane. 

  

 

 

 

11.& 

Par nekustamā īpašuma „ Ērkšķi”, kadastra Nr. 6868 009 0278 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada domē ir saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma „Ērkšķi”, kadastra 

Nr. 6868 009 0278, kurš atrodas Kārsavas novada Malnavas pagastā, sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu atdalāmajam nekustamam īpašumam, pamatojoties uz pamatojoties 23.02.2010. MK 

noteikumu Nr.193 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" , 

22.12.2009. MK noteikumu Nr.1555 „Noteikumi par kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai 

nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu“ prasībām, likuma “Par pašvaldībām”  

21. panta 27. daļu, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 21.novembra   apvienotās   finanšu  , 

attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, 

Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Anita Vorkale, Sandra Palma, 

Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris 

Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 
  

1. Atļaut sadalīt  nekustamo īpašumu “ Ērkšķi ”, kadastra  Nr. 6868 009 0278, 

atdalot no tā zemes gabalu ar kadastra  apzīmējumu 6868 009 0279-0,9 ha platībā un zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0507-2,6 ha platībā. 

 

 2. Piešķirt atdalāmajam nekustamam īpašumam - zemes gabaliem ar kadastra 

apzīmējumiem 6868 009 0279-0,9 ha platībā un 6868 009 0507-2,6 ha platībā- nosaukumu 

„Saulkalniņi”. 

 

 

                                                                 12.& 

Par nekustamā īpašuma „ Kutinovka”, kadastra Nr. 6868 007 0079 sadalīšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

 

 Kārsavas novada domē ir saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma „ Kutinovka”, 

kadastra Nr. 6868 007 0079, kurš atrodas Kārsavas novada Malnavas pagastā, sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam nekustamam īpašumam , pamatojoties uz 23.02.2010. MK 

noteikumu Nr.193 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" , 

22.12.2009. MK noteikumu Nr.1555 „Noteikumi par kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai 

nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu“ prasībām, likuma “Par pašvaldībām”  

21. panta 27. daļu, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 21.novembra   apvienotās   finanšu  , 

attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, 

Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Anita Vorkale, Sandra Palma, 

Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris 



Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1. Atļaut sadalīt  nekustamo īpašumu “ Kutinovka”, kadastra  Nr. 6868 007 0079, 

atdalot no tā vienu atsevišķu  zemes gabalu ar kadastra  apzīmējumu 6868 004 0121-6,2 ha 

platībā. 

 

 2. Piešķirt atdalāmajam nekustamam īpašumam- zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu 6868 004 0121-6,2 ha platībā nosaukumu „ Jaunkutinovka”. 

 

 

 

13.& 

Par nekustama īpašuma „ Jasmīni” sadalīšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

 

Kārsavas novada domē ir saņemts D.  K., 21.11.2011. iesniegums  par viņam piederošā 

nekustama īpašuma „ Jasmīni” ar kadastra Nr. 6894 005 0091,  kurš atrodas Kārsavas novada 

Salnavas pagastā, sadalīšanu divos nekustamos īpašumos. 

Pamatojoties  uz 23.02.2010. MK noteikumu Nr.193 "Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi", 22.12.2009. MK noteikumu Nr.1555 „Noteikumi par 

kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un 

apjomu“ prasībām, D. K. iesniegumu  un likuma “Par pašvaldībām”  21. panta 27.punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 21.novembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un 

teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris 

Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Anita Vorkale, Sandra Palma, Aleksandrs 

Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, 

Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Jasmīni”, atdalot no tā zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumu 6894 001 0047-2,7 ha platībā,  zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6894 005 0136-1,1 ha platībā un  zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6894 

005 0137-1,4 ha platībā.  

 

2. Atļaut atdalīto nekustamo īpašumu- zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem  

6894 001 0047-2,7 ha platībā, 6894 005 0136-1,1 ha platībā, 6894 005 0137-1,4 ha platībā 

pievienot nekustamam īpašumam “ Jančuki” , kadastra Nr. 6894 006 0043. 

 

 

14.& 

Par  nekustamā īpašuma „Piekalni” zemes gabala ar kadastra apzīmējumu  6894 005 

0135 sadalīšanai nepieciešamā zemes ierīcības projekta izstrādi un  izstrādes  nosacījumu 

apstiprināšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

    Izskatot nekustamā īpašuma „ Piekalni” īpašnieka D. K. 21.11.2011. iesniegumu par 

nekustamā īpašuma  „ Piekalni“ sadalīšanu, pamatojoties uz  Zemes ierīcības likuma 5.panta 

1.punktu, 8.panta 3.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 9.2.,12.punktiem, Administratīvā procesa likuma 51.pantu, 



55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 64.panta pirmo daļu, 67.pantu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta 27. punktu , Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 21.novembra   

apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu, atklāti balsojot  

PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Anita 

Vorkale, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  

Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1.  Noteikt, ka nekustamā īpašuma „ Piekalnes“ kadastra Nr. 6894 005 0093 zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0135 sadalīšanai, robežu precizēšanai un 

nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanai  nepieciešams izstrādāt zemes 

ierīcības projektu .  

2.  Apstiprināt  nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei ( pielikums Nr.2). 

 

Pieņemtā lēmuma izvērsts teksts pielikumā Nr.1. 

 

                                                                   15.& 

Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „ Lūcijas”- 

kadastra apzīmējums  6872 005 0279 sadalīšanu un zemes iznomāšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

 

   Kārsavas novada domē ir saņemts zemes nomas pirmtiesīgās personas L. S.  09.11.2011. 

iesniegums ar pašvaldībai piekrītošās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6872 

005 0279-7,6 ha platībā nomas pieteikumu.   

Izvērtējot iesniegumam pievienotos dokumentus tika konstatēts, ka  uz zemes  vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6872 005 0279 atrodas namīpašums, kas pieder L. S. un S. S. ½ domājamā 

daļā katram. 

Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums”   25. panta pirmās daļas 1.punktu, 25. panta 2., 2
1
., 5., 6. daļu, 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta 5. daļas 1.,2. punktu , “Zemes ierīcības likuma“ Pārejas noteikumu 1. punktu, 

23.02.2010. MK noteikumu Nr.193 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi" , 22.12.2009. MK noteikumu Nr.1555 „Noteikumi par kadastra 

informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu“,  

MK 30.08.2005. noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 

līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 5.,6.,7.  punktiem, 30.10.2007. 

noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” prasībām, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta 27. daļu,  Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 21.novembra   

apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu, atklāti balsojot  

PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Anita 

Vorkale, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  

Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Sadalīt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 005 

0279, atdalot no tā 5,6 ha lielu zemes platību, saskaņā ar šim lēmumam pievienoto grafisko 

pielikumu. 

Pēc sadales zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0279 un atdalītai 

zemes vienībai  nekustamā īpašuma lietošanas mērķis noteikts - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- kods 0101. 



2. Piešķirt atdalītai zemes vienībai ar jaunu kadastra apzīmējumu un nosaukumu 

„Pielūcijas". 

  3. Iznomāt L. S. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0279-2,0 ha 

platībā ½ domājamo daļu un no minētās zemes vienības atdalīto daļu  ” Pielūcijas”   5,6 ha 

platībā, nosakot zemes nomas gada maksu 0,5 % no kadastrālās vērtības. 
4. Iznomāt S. S. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0279-2,0 ha platībā  ½ 

domājamo  daļu, nosakot zemes nomas gada maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības gadā. 

  

                                                           16.& 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

                                                   

         Izskatot E. K. 08.11.2011. iesniegumu par nomas tiesību izbeigšanu uz neapbūvētu 

zemes vienību ar  kadastra apzīmējumu 6868 009 0345, uz kuru viņai ar Malnavas pagasta 

padomi 07.06.2007. bija  noslēgts zemes nomas līgums, reģ. Nr.8, pamatojoties uz Latvijas 

Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumiem 

Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību”, 18.05.2009. lauku apvidus zemes nomas līguma 7.2. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 21.novembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un 

teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris 

Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Anita Vorkale, Sandra Palma, Aleksandrs 

Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, 

Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības 

dome NOLEMJ: 
 

         1. Izbeigt E. K., dekl. „ Noriņas”-8, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas novads, 

nomas lietošanas tiesības uz Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6868 009 0345 -0,14 ha  platībā Kārsavas novada Malnavas  pagastā  

ar 2012.gada 1. janvāri.  

          

                                                       

 

17.& 

                                                 Par zemes  vienību iznomāšanu 

                                                                        /A.Orinska/ 

 

 

1. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par Kārsavas novada  Malnavas 

pagasta zemes vienību ar kadastra  apzīmējumiem 6868 005 0047 un 6868 004 0117 nomu, 

izvērtējot lietas materiālus, pamatojoties uz  MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par 

valsts un pašvaldības zemes nomu”  15., 17. punktiem, 23.02.2010. MK noteikumu Nr.193 

"Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" , 22.12.2009. MK 

noteikumu Nr.1555 „Noteikumi par kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās 

informācijas sniegšanas kārtību un apjomu“ prasībām, likuma “Par pašvaldībām”  21. panta 27. 

daļu, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 21.novembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un 

teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris 

Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Anita Vorkale, Sandra Palma, Aleksandrs 

Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, 

Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 



1.1. Veikt apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0047 daļas 5,2 ha 

platībā noteikšanu, nomas vajadzībām ( saskaņā ar šim lēmumam pievienoto grafisko 

pielikumu), kuru turpmāk iznomāt  MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par valsts 

un pašvaldības zemes nomu” noteiktā kārtībā uz pieciem gadiem. 

Atdalītas zemes vienības daās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- kods 0101. 

1.2. Iznomāt Rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 004 

0117-5,18 ha platībā uz pieciem gadiem.  

1.3.  Publiskot informāciju par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0047 

daļas 5,2 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0117 -5,18 ha platībā  

iznomāšanu, izvietot paziņojumus Kārsavas novada pašvaldības domes ēkā laika posmā no 

24.11.2011. līdz 23.12.2011. 

 

               

 

2. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par Kārsavas novada  Malnavas 

pagasta zemes vienību ar kadastra  apzīmējumiem 6868 007 0127, 6868 007 0046, 6868 007 

0042, 6868 007 0043, 6868 007 0044, 6868 003 0244, 6868 003 0187, 6868 003 0188 nomu, 

izvērtējot lietas materiālus, pamatojoties uz MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par 

valsts un pašvaldības zemes nomu”15.,17. punktiem, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 

21.novembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu, 

atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija 

Jaudzema, Anita Vorkale, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , 

Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 
 

2.1. Iznomāt Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 6868 007 0127-6,0 ha platībā, 6868 007 0046-3,0ha platībā,  6868 003 0244-

0,7 ha platībā, 6868 003 0187-1,7 ha platībā MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi 

par valsts un pašvaldības zemes nomu” noteiktā kārtībā uz pieciem gadiem. 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība- kods 0101. 

2.2. Iznomāt Rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6868 

007 0042-0,5 ha platībā, 6868 007 0043-0,7ha platībā, 6868 007 0044-1,0ha platībā, 6868 003 

0188-1,4 ha platībā uz pieciem gadiem.  

2.3. Publiskot informāciju par minēto  zemes vienību iznomāšanu, izvietot 

paziņojumus Kārsavas novada pašvaldības domes ēkā laika posmā no 25.11.2011. līdz 

23.12.2011. 

 

 

 

                                                                       18.& 

Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 004 0154 iznomāšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 26.10.2011. lēmumos (sēdes prot. 

Nr.14.- 25.punkts) noteiktā termiņā – laika posmā no 28.10.2011. līdz 21.11.2011. uz 

iznomājamo pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Kārsavas novada Malnavas pagasta teritorijā 

ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0154 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, izvērtējot 

lietas materiālus pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 



sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums”   16. panta piekto daļu , 22. panta 1. daļu, likuma 

„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 

5. daļas 2. punktu, 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes 

nomu” 15.,18.3. punktiem, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada 

pašvaldības  2011.gada 21.novembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  

komitejas  sēdes lēmumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    

Laganovskis, Silvija Jaudzema, Anita Vorkale, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars 

Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- 

nav, ATTURAS- nav,  deputāte Antoņina Babāne nepiedalās balsošanā,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt A. B., deklarētā dzīves vieta-_____________ Malnava, Malnavas pag., 

Kārsavas nov., Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību Malnavas  pagasta 

teritorijā  ar  kadastra apzīmējumu 6868 004 0154-0,6 ha platībā uz 5 gadiem.  

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība- kods 0101. 

 

2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada nomas maksa, saskaņā ar esošo nekustamā 

īpašuma lietošanas  mērķi,  ir 1,5 % no kadastrālās vērtības.  

3. Uzdot zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai viena mēneša laikā  no šā 

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētā zemes gabala 

nomu.  

 

 

                                                            19.& 

Par zemes vienību ar kadastra  apzīmējumiem 6868 009 0130, 6868 009 0131 

iznomāšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 26.10.2011. lēmumos (sēdes prot. 

Nr.14.- 26., un 27. punkti) noteiktā termiņā – laika posmā no 28.10.2011. līdz 21.11.2011. uz 

iznomājamām pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Kārsavas novada Malnavas pagasta 

teritorijā ar kadastra apzīmējumiem 6868 009 0130, 6868 009 0131 nav pieteikušies vairāki 

nomas pretendenti, izvērtējot lietas materiālus pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 16. panta piekto 

daļu , 22. panta 1. daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5. daļas 2. punktu, 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ 

Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 15.,18.3. punktiem, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 21.novembra   

apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu, atklāti balsojot  

PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Anita 

Vorkale, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  

Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 
1. Iznomāt J. Z., deklarētā dzīves vieta- „Cīruļi”, Malnava, Malnavas pag., 

Kārsavas nov., Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošās  zemes vienības Malnavas  

pagasta teritorijā  ar  kadastra apzīmējumiem  6868 009 0130-0,53 ha platībā un 6868 009 

0131-0,48 ha platībā  uz 5 gadiem.  

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība- kods 0101. 



2. Noteikt, ka  nekustamā īpašuma gada nomas maksa, saskaņā ar esošo nekustamā 

īpašuma lietošanas  mērķi,  ir 1,5 % no kadastrālās vērtības.  

3. Uzdot zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai viena mēneša laikā  no šā 

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētā zemes gabala 

nomu.  

 

            

                                                                             20.& 

                              Par zemes gabalu piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

 

  

Izvērtējot Kārsavas novada teritorijā esošās lauku apvidus  zemes vienības, uz kurām to 

bijušajiem zemes  lietotājiem „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas likuma”  25. panta 1. daļas 3. punkta, 23.panta 11. daļas 1. punktā 

noteiktā termiņā – ar  2010.gada 1. jūniju izbeidzās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības  un uz 

kurām  to bijušie zemes lietotāji MK 30.08.2005.noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās 

lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”  

noteiktā kārtībā ir noslēguši zemes nomas līgumus uz viņi lietošanā bijušo zemi, pamatojoties un 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3. panta piektās daļas otro punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai piekrīt neapbūvēta lauku apvidu 

zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēgti zemes nomas līgumi, likuma 

“Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 21.novembra   

apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu, atklāti balsojot  

PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Anita 

Vorkale, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  

Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 
 

1.  Noteikt, ka  zemes vienība Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 

6894 006 0544 -0,1 ha platībā, uz kuru 25.08.2011. ar J. Ņ. noslēgts zemes nomas līgums ( 

reģ. Nr.357), ir Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienība un ierakstāma 

zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

  

2.  Noteikt, ka  zemes vienība Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 

6894 007 0156 -5,6 ha platībā, uz kuru 11.03.2009. ar O. N. noslēgts zemes nomas līgums 

(reģ. Nr.304), ir Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienība un ierakstāma 

zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

 

                                                                            21.& 

Par zemes nomas un zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu piekritību 

Kārsavas novada pašvaldībai 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

 

           Pamatojoties  uz  A. K. 07.11.2011. iesniegumu un  V. S. 08.11.2011. iesniegumu 

un Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktu un 25.panta 

pirmās daļas 3.punktu,Latvijas Republikas MK 2009. gada 1. septembra noteikumiem Nr.996 



„Kārtība, kādā nosaka  valstij un pašvaldībai piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk 

izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo 

zemi” 4.2.punktu, 4.4.punktu, 13.punktu,  Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu  zemesgrāmatās” 3.punkta piektās daļas 1. un 2. 

punktu, 4¹ panta otras daļas  4.punktu,5.punktu, 6. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 21.novembra   apvienotās   finanšu  , 

attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, 

Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Anita Vorkale, Sandra Palma, 

Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris 

Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1.Izbeigt  A. K., zemes nomas ( nomas līgums Nr.52 no 08.05. 2009) lietošanas  

tiesības uz  zemes vienību Kārsavas novada Mežvidu  pagastā ar kadastra apzīmējumu 

6870 001 0105 – 3,5ha platībā ar 2011.gada 1.decembri. 

Zemes vienība Kārsavas novada Mežvidu  pagastā ar kadastra apzīmējumu 6870 

001 0105 – 3,5ha platībā piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. 

 

2.Izbeigt  V. S., zemes lietošanas  tiesības uz  zemes vienību Kārsavas novada 

Salnavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0087 – 4,3 ha platībā ar 2011.gada 

1.decembri. 

Zemes vienība Kārsavas novada Salnavas  pagastā ar kadastra apzīmējumu 6894 

006 0087 – 4,3 ha platībā piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. 

 

 

                                                                             22.& 

        Par nosaukuma un adreses piešķiršanu  nekustamiem īpašumiem 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

Pamatojoties uz  Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, 

kas nosaka, ka nosaukumus apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina attiecīgā novada 

dome, un pamatojoties uz ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr. 1269 „ 

Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punktu, 6.punktu, 8.punktu, 11.punktu, 28. punktu, 34.punktu, 

38.punktu.  Ministru Kabineta  23.02.2010. noteikumu Nr.193  „Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi“,  likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, atklāti 

balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, 

Anita Vorkale, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis 

Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

            1. Piešķirt adresi „Cīruļmavi,” Malnava, Malnavas pag.,  Kārsavas nov., LV- 5750 zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0539 un uz tās esošajām būvēm. 

            2. Piešķirt adresi „Robežkalns,” Salnava, Salnavas pag.,  Kārsavas nov., LV- 5740 zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0484 un uz tās esošajām būvēm. 

 3.Piešķirt adresi „Salmiņi” , Elstes, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV-5740  zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu  6894 005 0228 un uz tās esošajām būvēm, dzēšot minēto adresi 

no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0087. 

4. Piešķirt nosaukumu „ Lats” zemes vienībai kadastra apzīmējumu 6894 006 0544.  

5. Piešķirt nosaukumu „”Mežstūri”  zemes vienībai kadastra apzīmējumu 6894 007 0156.  

6. Piešķirt nosaukumu „ Taurenīši” zemes vienībām ar  kadastra apzīmējumiem  6894 

004 0036, 6894 004 0037. 

 



 

 

 

                                                                         23.& 

Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6872 003 0117 zemes nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

                                                   /A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Nekustamā īpašuma vērtēšanas komisijas iesniegtos pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 003 0117 3,0 ha platībā 15.11.2011. notikušās  

zemes nomas tiesību izsoles dokumentus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu”, likuma 

“Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 21.novembra   

apvienotās   finanšu  , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu, atklāti balsojot  

PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema, Anita 

Vorkale, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  

Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 

003 0117- 3,0 ha platībā 15.11.2011. notikušās  zemes nomas tiesību izsoles protokolu 

(pielikumā). 

 

2. Iznomāt A.Z.,  dzīves vieta deklarēta ____________ Rīga, LV-1029, pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 003 0117- 3,0 ha platībā uz 10 

gadiem lauksaimniecības vajadzībām, nosakot zemes nomas gada maksu 2,0% no 

kadastrālās vērtības gadā. 

 

3. Uzdot zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai viena mēneša laikā  no šā 

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētā zemes gabala 

nomu.  

 

 

                                                                         24.& 

                  Par Kārsavas novada lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošanu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

Sakarā ar to, ka  Kārsavas novada pašvaldības teritorijā pēc stāvokļa uz 2011. gada 1. 

novembri 23% visām  mežu platībām -aptuveni 5722 ha atbilst jaunaudžu statusam, kas LR 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 7. punkta un 11.02.2003. MK 

noteikumu Nr.76 "Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek zemi, kuru aizņem 

atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes" noteiktā kārtībā netiek aplikta ar nekustamā īpašuma 

nodokli, tas ievērojami ietekmē pašvaldības budžeta ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa, 

Kārsavas novada pašvaldības  2011.gada 21.novembra   apvienotās   finanšu  , attīstības un 

teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Juris 

Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija Jaudzema,  Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, 

Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs 

Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- 1 (Anita Vorkale), ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 



Sagatavot vēstuli Latvijas Pašvaldību Savienībai un Latgales reģionālajai attīstības 

aģentūrai par iespējām rosināt izmaiņas likumdošanas un normatīvajos aktos vai pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas mehānismā, lai  samazinātu minētās nekustamā īpašuma nodokļa tiesiskās 

normas ietekmi uz  pašvaldību budžeta ieņēmumiem.    

 

 

 

 

25.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

/I.Silicka, J.Poikāns/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā tika izskatīts jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa 

parādniekiem. Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  nodokļa administrēšanas 

speciāliste Mārīte Poikāne iesniedza pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu 

, kuru parāds lielāks par summu Ls 100.00 /parādnieku skaits 179, kopējā parāda summa Ls  

37564,16 /. 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta 

1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma “Par nodokļiem un 

nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas 3.punktu, 361.pantu, 

atklāti balsojot  PAR- 14   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis, Silvija 

Jaudzema, Anita Vorkale, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Inese Nagle , 

Tālis Mūrnieks,  Antoņina Babāne, Juris Ločmelis, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Kārsavas novada pašvaldības juristei Verai Lipskai  un nekustamā īpašuma  

nodokļa administrēšanas speciālistei Mārītei Poikānei  sagatavot brīdinājumus par parāda, 

kurš pārsniedz Ls 100.00 , piedziņu no nekustamā īpašuma nodokļa  maksātājiem. 

 

 

 

 

Sēde slēgta plkst.16.45 

 

Sēdi vadīja     Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka  

 

Sēdi protokolēja   Pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


