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  DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr.1 

 

Kārsavas novads, Kārsava                                                       2012.gada  25.janvārī 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēde atklāta plkst.14.00 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par saistošo noteikumu Nr.1 „ „Par novada pamatbudžetu 2012.gadam‖ pieņemšanu 

2. Par saistošo noteikumu Nr.2  „Par novada speciālo budžetu 2012.gadam‖ pieņemšanu 

3. Par  pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 

4. Par izmaiņām  Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā ar 01.01.2012. 

5.Par valsts nekustamā īpašuma  pārņemšanu 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa  parādu dzēšanu 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

8. Par saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par nekustamā īpašuma nodokli Kārsavas novadā 

2012.gadā‖ 

9.Par ēdināšanas maksas noteikšanu 

10. Par atbalstu projektiem  

11.Par saistošajiem noteikumiem Nr.4„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā‖ 

12.Iesniegumu izskatīšana 

13. Par grozījumiem Kārsavas pilsētas bibliotēkas nolikumā 

14.Par  nekustamā īpašuma „Džasmīni‖‖ ,  Salnavas pag., Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai 

15.Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

16.Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „ Kārsavas mežniecība‖ zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0561 sadalīšanai  un  izstrādes  nosacījumu 

apstiprināšanu 

17.Par nekustamā  īpašuma ‖Zaļmuižas ‖ zemes vienības  ar  kadastra apzīmējumu 6872 003 

0001 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

18.Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

19.Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

20.Par nekustama īpašuma „ Putni ‖ sadalīšanu 
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21.Par nekustama īpašuma „ Aļņi ‖ sadalīšanu 

22.Par nekustama īpašuma „ Mavi ‖ sadalīšanu 

23.Par nekustama īpašuma „ Jaunpriedes ‖ sadalīšanu 

24.Par nekustama īpašuma „Mežmalas‖ sadalīšanu.  

25.Par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības platības precizēšanu 

26.Par zemes nomas lietošanas  tiesību izbeigšanu 

27.Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

28.Par  nekustamā īpašuma nosaukuma  maiņu 

29.Par zemes vienības daļas  ar kadastra apzīmējumu  6868 005 0047 8001zemes nomas tiesību 

izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

30.Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6868 007 0127 zemes nomas tiesību izsoli un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

31.Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6868 007 0046 zemes nomas tiesību izsoli un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

32.Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6868 005 0073zemes nomas tiesību izsoli un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

33.Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6868 005 0080zemes nomas tiesību izsoli un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

34.Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6868 004 0117zemes nomas tiesību izsoli un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

35.Par zemes vienību ar kadastra  apzīmējumiem 6868 003 0244, 6868 003 0187,  6868 007 

0042, 6868 007 0043, 6868 007 0044, 6868 003 0188 iznomāšanu 

36.Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 002 0041 iznomāšanu 

37.Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

38.Par grozījumiem Ludzas rajona Mežvidu pagasta padomes 2007.gada 29. jūnija lēmumu 

(protokols Nr.7, 4.§, 5.§ ) „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību anulēšanu‖ un „ Par zemes 

nomas slēgšanu‖. 

39.Par  adrešu piešķiršanu  nekustamajam īpašumam 

 

 

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,  Arvīds Urtāns,  Anita Vorkale, Andrejs Ivanovs 

 

Nepiedalās –   

Deputāte   - Antoņina Babāne, Silvija Jaudzema, Juris Ločmelis, Sandra Palma – aizņemti  

                    pamatdarbā 

                    Aleksandrs Šarkovskis – slimības dēļ 

 

Administrācijas darbinieki: galvenā ekonomiste Svetlana  Sprukte, izpilddirektors Pēteris 

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

pagasta pārvaldniece Irēna  Kaupuže 

Klātesošās personas: avīzes „ Ludzas zeme‖  korespondente Iveta Čigāne 

 

 

 

 



                                                                      1.& 

Par saistošo noteikumu Nr.1 

„Par novada pamatbudžetu 2012.gadam”pieņemšanu 

/S.Sprukte/ 

 

             Pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 3 426 650 latu apmērā , tas ir 

par 9 % mazāk salīdzinot ar 2011.gadā iekasēto. Pamatbudžeta ieņēmumus veido:  

 nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis;  

 nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no 

depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi;  

 transfertu ieņēmumi  no valsts un pašvaldību budžetiem  

 budžeta iestāžu ieņēmumi jeb maksas pakalpojumi.       

    

       2012.gada pamatbudžeta plānoto ieņēmumu lielākais īpatsvars sastāda no PFIF – 29%, 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa 26,7%,  ES struktūrfondiem -21,2%.  

      Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta ieņēmumi ir novirzīti pašvaldības 

funkciju izpildes nodrošināšanai – izglītības, kultūras, sporta iestāžu, sociālo dienestu, sporta un 

kultūras pasākumu, komunālo dienestu, pārvalžu finansēšanai un uzturēšanai, pabalstiem 

maznodrošinātiem iedzīvotājiem, infrastruktūras attīstības projektu līdzfinansējumam.  

Novada budžetu būtiski ietekmēja Krājbankas krahs, kur tika iesaldēti pašvaldības 

līdzekļi Ls  745407 apmērā. Glabātās rezerves Krājbankā bija paredzēts iztērēt 2012.gadā novada 

attīstībai, ES projektu realizēšanai, ēku kapitāliem remontiem, pamatkapitāla veidošanai, 

materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai. Zaudēto līdzekļu rezultātā 2012.gada budžets veidots ar 

pamatbudžeta deficītu (- 691230LVL ) un speciālā budžeta deficītu (-54172LVL). Deficīta 

segumam plānots atgūt līdzekļus Krājbankas reorganizēšanas gaitā.  

 Kopējie pamatbudžeta izdevumi plānoti 4 488 056 latu apmērā. Salīdzinot ar 2011.gada 

izpildi izdevumu apjoms 2012.gadā samazinājies par 14%.  

Kārsavas novada 2012.gada pamatbudžeta izdevumu prioritātes: 

 izglītība, tai atvēlēti 34,1% līdzekļu,  

 ekonomiskā darbība, tai atvēlēti  25,9% līdzekļu,  

 sociālā joma- 12,3%.  

    

Deputāts Juris Poikāns ierosināja, ka katru mēnesi uz domes sēdi galvenajai grāmatvedei 

ir jāziņo  par to, kādās bankās glabājas pašvaldības finanšu līdzekļi un  kādas summas. Tāpat ir 

jāinformē deputāti par to, kā notiek Latvijas Krājbankā  pašvaldības iesaldēto līdzekļu  atgūšana.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 46.pantu,   Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 23.janvāra finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu   komiteju  sēžu atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris 

Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars Lipskis, Inese Nagle , 

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

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 1 projektu „Par novada budžetu 2012.gadam” 

/pielikumā/. 

2.Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai. 

3.Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt 

tos Vides aizsardzības  un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

 



                                                                        2.& 

Par saistošo noteikumu Nr.2 

„Par novada  speciālo budžetu 2012.gadam” pieņemšanu 

/S.Sprukte/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 46.pantu,  Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 23.janvāra finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu   komiteju  sēžu atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris 

Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars Lipskis, Inese Nagle , 

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

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 2 projektu „Par novada speciālo budžetu 

2012.gadam” /pielikumā/. 

2.Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai. 

3.Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt 

tos Vides aizsardzības  un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

 

 

                                                                          3.& 

                                      Par  pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 

/S.Sprukte/ 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 

14.punkta g)apakšpunktu, likumu ‖Par pašvaldību budžetiem‖, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami  pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem‖,  Kārsavas novada pašvaldības  2012.gada 23.janvāra finanšu  komitejas  sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  

Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, Andrejs 

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

NOLEMJ: 

 

  Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas 2012.gadā Kārsavas novada pašvaldības 

iestāžu  sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar pielikumu Nr.1., Nr.2., Nr.3. 

 

 

                                                                           4.& 

           Par izmaiņām  Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā ar 01.01.2012. 

/S.Sprukte/ 

 

 

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 13.punktu, 15.panta 1.daļas 

4.punktu,   Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.janvāra finanšu  komitejas  sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  

Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, Andrejs 

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

NOLEMJ: 

 



Palielināt : 

Amata algu projektu koordinators  par Ls 150.00 apmērā. 

 

Palielināt : 

Malnavas PII – 0.25 amata vienības mūzikas skolotājs – mēneša alga Ls 63.00 

Izglītība  – 0.8 amata vienības izglītības metodiķi – mēneša alga Ls 321.60 

Mājokļa apsaimniekošana – 1.0 amata vienība strādnieks vakanta – mēneša alga   

Ls 200.00 

Salnavas pamatskola- sezonas kurinātāja 0.5 amata vienības- mēneša alga Ls 100.- 

Mūzikas un Mākslas skola: 

1.0 amata vienība direktore – mēneša alga Ls 471.00 

0.6 amata vienība direktora vietnieks  - mēneša alga Ls 213.00 

0.5 amata vienības bibliotekārs – mēneša alga Ls 127.50 

0.4 amata vienības direktora vietnieks (mākslas sk.) – mēneša alga Ls142.00 

 

Likvidēt: 

Kārsavas PII – 1.0 amata vienības pavāra palīgs – mēneša alga Ls 200.00 

Ieviest: 

Kārsavas PII – 1.0 amata vienības pavārs – mēneša alga Ls 220.00 

 

Sakarā ar projekta „Sociālo pakalpojumu mobilās brigādes izveide Kārsavas novadā”  

ieviešanu veikt šādas izmaiņas štatos: 

Ieviest: 

0.125 amata vienības mājas lapas speciālists- mēneša alga Ls 10.00 

 

 

 

5.& 

Par valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu 

/V.Lipska/ 

 

 
 Kārsavas novada pašvaldība ir izskatījusi Valsts meža dienesta 2012.gada 11.janvāra 

vēstuli Nr. 6-1/14 ar priekšlikumu Kārsavas novada pašvaldībai pārņemt bez atlīdzības savā 

īpašumā valsts nekustamo īpašumu  „ Kārsavas mežniecība‖ Malnavas pagastā Kārsavas novadā, 

kas sastāv no  administratīvās ēkas  ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0561 001, saimniecības 

ēkas ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0561 002, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 

6868 009 0561 003   un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0561 0,75 ha platībā, 

kas tiks precizēta  pēc zemes vienības platības ugunsnovērošanas torņa uzturēšanai atdalīšanas. 

 Nekustamais īpašums „ Kārsavas mežniecība‖ Malnavas pagastā Kārsavas novadā, ar 

kadastra  numuru 6868 009 0561, nepieciešams Kārsavas novada pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai – attīstības nodaļas telpu izveidei un tūrisma centra un izstāžu telpu izveidei. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas  

likuma 42.pantu, likuma „ Par pašvaldībām‖  15.panta pirmās daļas 5.,13.punktiem, ņemot vērā 

Kārsavas novada domes 2012.gada 23.janvāra  finanšu komitejas atzinumu,  atklāti balsojot  

PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, 

Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 



1. Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot Kārsavas novada pašvaldībai 

īpašumā bez atlīdzības  nekustamo īpašumu „ Kārsavas mežniecība” Malnavas pagastā 

Kārsavas novadā, kas sastāv no  administratīvās ēkas  ar kadastra apzīmējumu 6868 009 

0561 001, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0561 003 un zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0561. 

2. Noteikt, ka nekustamais īpašums „ Kārsavas mežniecība” Malnavas pagastā 

Kārsavas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra  numuru 6868 009 0561, 

nepieciešams Kārsavas novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai: 

2.1. attīstības nodaļas telpu izveidei; 

2.2. tūrisma centra un izstāžu telpu izveidei. 

3. Segt izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma „ Kārsavas mežniecība” 

Malnavas pagastā Kārsavas novadā,  kas sastāv no zemes gabala ar kadastra  numuru 

6868 009 0561, pārņemšanu un koroborāciju zemesgrāmatā. 

4. Izveidot ar nekustamā īpašuma „ Kārsavas mežniecība” Malnavas pagastā 

Kārsavas novadā,  kas sastāv no zemes gabala ar kadastra  numuru 6868 009 0561, 

pārņemšanas komisiju sekojošā sastāvā: 

 

4.1. Komisijas priekšsēdētājs – Pēteris  Labanovskis 

4.2. Komisijas locekļi-Gunta Silicka, Ilona Lustika.  

 

 

 

                                                                      6.& 

 Par nekustamā īpašuma nodokļa  

parādu dzēšanu 

/V.Lipska/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

esamību personām, kurām Kārsavas novada Malnavas pagastā bija iznomāta zeme un kuras ir 

mirušas. 

 2. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, tika 

konstatēts, ka mirušajām personām – zemes nomniekiem, mantinieku nav. Saskaņā ar 

Civillikuma 693.panta 2.daļu, mantiniekiem jāizsaka sava griba pieņemt mantojumu gada laikā, 

skaitot šo termiņu no mantojuma atklāšanās dienas, ja mantojums atrodas viņa faktiskā 

valdījumā, bet pretējā gadījumā – no ziņu saņemšanas laika par to, ka mantojums atklājies. 

Mantinieki nav zināmi un nav pieteikušies. 

 Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta 3.daļu, pašvaldību budžetos 

ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un 

soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Nodokļa 

parādu atļauts dzēst fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav 

iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un 

nokavējuma naudas.  

 Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu 

dienests vai attiecīgās pašvaldības publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis‖ informāciju par 

nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 27.punktu, likuma „Par 

nodokļiem un nodevām‖ 25.panta 3.daļu , ņemot vērā Kārsavas novada domes 2012.gada 

23.janvāra  finanšu komitejas atzinumu,  atklāti balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     

Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis 



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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 3.1.Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu sekojošām mirušām personām – 

zemes nomniekiem, kuriem nav mantinieku: 

 - Jevģenijs Laganovskis – Ls 10,47; 

 - Vilhelms Lisovskis – Ls 9,22; 

 - Antoņina Bautre – Ls 10,72. 

 3.2.Uzdot Nekustamā īpašuma nodokļu administratorei M.Poikānei veikt darbības, 

lai publicētu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda dzēšanu. 

 

                                                                       7.& 

                                   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

/V.Lipska/ 

 

Pamatojoties uz LR likuma ―Par pašvaldībām‖ 14.panta 2. daļas 4.punktu,  Civilprocesa 

likuma 600.panta 5.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada domes 2012.gada 23.janvāra  finanšu 

komitejas atzinumu,  atklāti balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    

Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, 

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

dome NOLEMJ: 

 

 1.Piedzīt no N. P. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

 2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Anitai Briškai. 

 3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

                                                                 8.& 

Par saistošajiem noteikumiem nr.3 

„Par nekustamā īpašuma nodokli Kārsavas novadā 2012.gadā” 

/V.Lipska/ 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 

 41.panta 1.daļas 1.punktu, 43.panta 1.daļas 13.punktu 45.panta 1.daļu, likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli‖ Pārejas noteikumu 40., 41.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada domes 

2012.gada 23.janvāra  finanšu komitejas atzinumu,  atklāti balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, 

Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars Lipskis, Inese 

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

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 3 „Par nekustamā īpašuma nodokli Kārsavas 

novadā 2012.gadā” /pielikumā/. 

  

 

 

9.& 

Par ēdināšanas maksas noteikšanu 



/P.Laganovskis/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā tika izskatīts jautājums par  izcenojuma noteikšanu par 

ēdināšanu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 27.punktu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 23.janvāra finanšu,  izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu   

komiteju  sēžu atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 9   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    

Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale,  Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, Andrejs 

Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- 1 (Aivars Lipskis),  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt ar šī gada 01.februāri ēdināšanas maksu visās Kārsavas novada pagastu 

pamatskolās un visās novada pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās ēdināšanas 

pakalpojumus sniedz pašvaldība, iekļaujot izmaksās pašvaldības izdevumus Ls 0.25 

apmērā ( virtuves personāla atalgojums, elektrība, ūdens, saimnieciskie izdevumi)  

    2. Piešķirt ar šī gada 01.februāri Ls 0.20 dienā katram Kārsavas novada 

vispārizglītojošo skolu skolēnam un novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēknim 

dienas komplekso pusdienu  maksas daļējai kompensēšanai. 

 

 

 

                                          10.& 

                         Par atbalstu projektiem 

                               /S.Palma, I.Silicka/ 

 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts novada jauniešu centra „ Pūga‖ iesniegums ar 

lūgumu līdzfinansēt biedrības projektu „ Aktīvā sporta laukuma palīgtelpu infrastruktūras izveide 

un aprīkošana sporta aktivitāšu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem‖, lai piedalītos Lauku 

attīstības programmas 2007. – 2013.gadam 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā‖  atklātā projektu  

konkursā. Projekta kopējais finansējums LVL 7000.00, līdzfinansējums 10 % apmērā sastāda 

LVL 700.00. 

 Projekta rezultātā tiks veikta biedrības „Pūga‖ patapināto telpu Vienības iela 101, 

Kārsava vienkāršotā rekonstrukcija, aprīkošana un inventāra iegāde sporta aktivitāšu palīgtelpu 

izveidei.   

Pamatojoties uz  likuma „ Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 27.punktu , ņemot 

vērā Kārsavas novada domes 2012.gada 23.janvāra  finanšu komitejas atzinumu,  atklāti balsojot  

PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, 

Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

  

1.1. Atbalstīt   projektu ” Aktīvā sporta laukuma palīgtelpu infrastruktūras izveide 

un aprīkošana sporta aktivitāšu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem „; 

1.2. Garantēt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā; 

1.3. Noteikt  Mihailu Olipovu  par atbildīgo  par šā projekta realizāciju. 

 

 

2.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts novada kultūras darba koordinatores Valentīnas 

Kirsanovas iesniegums ar lūgumu līdzfinansēt  projektu „ Tērpu iegāde Kārsavas 



amatierkolektīvu vizuālā tēla nodrošināšanai Dziesmu un deju svētkos 2013”, lai piedalītos 

Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam 413.pasākuma „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā‖  

atklātā projektu  konkursā. Projekta kopējais finansējums LVL 7000.00, līdzfinansējums 10 % 

apmērā sastāda LVL 700.00. 

 Projekta rezultātā tiks iegādāti  tautas tērpi Kārsavas novada  amatierkolektīviem. 

Pamatojoties uz  likuma „ Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 27.punktu  , ņemot 

vērā Kārsavas novada domes 2012.gada 23.janvāra  finanšu komitejas atzinumu,  atklāti balsojot  

PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, 

Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

2.1. Atbalstīt   projektu ” Tērpu iegāde Kārsavas amatierkolektīvu vizuālā tēla 

nodrošināšanai Dziesmu un deju svētkos 2013”; 

2.2. Garantēt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā; 

2.3. Noteikt  Valentīnu Kirsanovu  par atbildīgo  par šā projekta realizāciju. 

 

 

 3. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts  Kārsavas kultūras nama direktores Ināras 

Rasimas iesniegums ar lūgumu līdzfinansēt  projektu “ Apskaņošanas, apgaismošanas un 

videoiekārtu iegāde Kārsavas KN un novada amatierteātru darbībai”,  lai piedalītos Lauku 

attīstības programmas 2007. – 2013.gadam 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā‖  atklātā projektu  

konkursā. Projekta kopējais finansējums LVL 7000.00, līdzfinansējums 10 % apmērā sastāda 

LVL 700.00. 

Projekta rezultātā tiks iegādātas apskaņošanas , apgaismošanas videoiekārtas Kārsavas 

kultūras namam un novada amatierteātriem.   

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

novada pašvaldības 2012.gada 23.janvāra  finanšu komitejas atzinumu ,  atklāti balsojot  PAR- 

10   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars 

Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

  

 Neatbalstīt   projektu ” Apskaņošanas, apgaismošanas un videoiekārtu iegāde 

Kārsavas KN un novada amatierteātru darbībai „. 

 

 

                                                            11.& 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.4 

„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” 

/A.Malakāne/ 

 

       Pamatojoties uz  LR likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 

43.panta 1.d.13.punktu, LR likuma ―Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums‖ 

35.panta 4.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada domes 2012.gada 23.janvāra  finanšu komitejas 

atzinumu,  atklāti balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  

Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, Andrejs 

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

NOLEMJ: 



 

 1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 4 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā”/pielikumā/. 

2.Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai. 

3.Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt 

tos Vides aizsardzības  un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

 
 13.& 

                                                        Iesniegumu izskatīšana 

/I.Nagle, V.Lipska/ 

 

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, Kārsavas novada 

pašvaldības  2012.gada 18.janvāra  sociālo un veselības lietu  komitejas  sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita 

Vorkale, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, 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 dzīvojamo māju ―Liepiņas‖ un ―Noriņas‖ 

dzīvokļu īpašnieku P.M., N.N., V.K. un citu /iesniegumu parakstījuši 18 iesniedzēji/ iesniegums, 

kurā tiek lūgts pašvaldībai izskaidrot, uz kādu normatīvo aktu pamata tiek iekasēta nauda par 

māju apsaimniekošanu. 

 Iesniedzēji vēlas zināt: 

 1.Cik naudas ir iekasēts par māju apsaimniekošanu? 

 2.Cik un kur nauda ir izlietota? 

 3.Uz kādiem aprēķiniem balstās pašreizējā iekasējamā summa par katru dzīvokli? 

 4.Kādi pienākumi vai darbi ietilpst apsaimniekotāja darbībā? 

 Iesniedzēji lūdz izskatīt iesniegumu domes sēdē. 

 

Likuma „Par pašvaldībām― 21.pantā norādīts, ka dome var izskatīt sēdē jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, bet ir uzskaitīti tie jautājumi, kurus var izskatīt 

tikai dome. Iesniegumā nav izteikts tāds lūgums vai prasījums, kura izlemšanai nepieciešams 

domes kā lēmējinstitūcijas balsojums, bet ir tikai lūgts izskaidrot normatīvo aktu prasības, kā arī 

apsaimniekošanas maksas izlietošanas kārtību un apsaimniekotāja pienākumus. Pamatojoties uz 

„Iesniegumu likuma― 5.panta 3.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada domes 2012.gada 23.janvāra  

finanšu komitejas atzinumu,  atklāti balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    

Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, 



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

dome NOLEMJ: 

 

 Uzdot izpilddirektoram P.Labanovskim un juristei V.Lipskai sagatavot un sniegt 

iesniedzējiem atbildi atbilstoši iesniegumā norādīto jautājumu būtībai „Iesniegumu 

likumā“ noteiktajā kārtībā un termiņos. 

 

 

 3. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts  Latvijas nedzirdīgo savienības  Rēzeknes 

reģionālās  biedrības priekšsēdētājas  iesniegums par sociālās rehabilitācijas un kultūrmasu 

pasākumu atbalstu Kārsavas novada dzirdes invalīdiem. 

 LNS Rēzeknes reģionālā biedrība lūdz rast iespēju piešķirt sociālajai rehabilitācijai un 

kultūrmasu pasākumiem naudas līdzekļus, lai dzirdes invalīdi varētu piedalīties rīkotajos 

pasākumos.  

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

novada pašvaldības 2012.gada 23.janvāra  finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   

(Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars 

Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 Piešķirt līdzekļus Latvijas nedzirdīgo savienības Rēzeknes reģionālajai biedrībai  Ls 

100 apmērā  no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz vēstulē 

norādīto konta numuru. 

 

4. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. B. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam 

dzīvojamo platību. 

4.1.Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām‖ 47.panta 1., 2.daļu, likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 7.panta 1.daļu, Kārsavas novada pašvaldības  2012.gada 

18.janvāra  sociālo un veselības lietu  komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   

(Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars 

Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

4.2.Noraidīt A. B. iesniegumā izteikto lūgumu par dzīvojamās platības  izīrēšanu. 

4.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

  

5. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. L. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņa 

ģimenei dzīvojamo platību. 

5.1.Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām‖ 47.panta 1., 2.daļu, likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 7.panta 1.daļu, Kārsavas novada pašvaldības  2012.gada 

18.janvāra  sociālo un veselības lietu  komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   

(Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars 

Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

5.2.Noraidīt V. L. iesniegumā izteikto lūgumu par dzīvojamās platības  izīrēšanu. 

5.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 



6. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts sociālā darbinieka iesniegums ar lūgumu 

piešķirt  dzīvojamo platību S.F. ģimenei. 

 6.1. Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām‖ 47.panta 1., 2.daļu, likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājuma risināšanā‖ 3.panta 1.punktu, 11.panta 1.daļu, Kārsavas novada pašvaldības  

2012.gada 18.janvāra  sociālo un veselības lietu  komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot  

PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, 

Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

6.2. Sniegt S. F.    palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņai  dzīvojamo 

platību, dz. Nr.4,  „ Liepkalniņi ” , Goliševas pagasts,  Kārsavas novads.  

6.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

                                                                   13.& 

                     Par grozījumiem Kārsavas pilsētas bibliotēkas nolikumā 

/I.Silicka/ 

 

Pamatojoties uz bibliotēku likuma 21.pantu, 28.10.2009. apstiprināto Kārsavas pilsētas 

bibliotēkas nolikumu, atklāti balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    

Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, 

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

dome NOLEMJ: 

 

 Veikt grozījumus Kārsavas  pilsētas bibliotēkas nolikumā, izsakot 33.punktu sekojošā 

redakcijā: 

 

33. Bibliotēkas struktūrvienības ir: Abonements, Bērnu literatūras nodaļa, Interneta lasītava 

un ārējās apkalpošanas punkts „Bozovas bibliotēka”, Bozovas ciemā, Malnavas 

pagastā, Kārsavas novadā. Struktūrvienību darbību nosaka Bibliotēkas vadītāja 

apstiprināts nolikums. 

 

 

 

                                                           14.& 

Par  nekustamā īpašuma „Džasmīni”,  Salnavas pag., Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts O.N., dekl.dzīvesvieta. _________ ,Salnavas pag., 

Kārsavas novads, kuras vārdā pēc pilnvaras Nr.45 no 21.04.2010. rīkojas O. P., dzīvo Vienības 

ielā 24, Kārsava, Kārsavas novads, 2012.gada 19.janvāra iesniegums par pašvaldībai piederošā 

īpašumā „Džasmīni‖, Salnavas pag.,   Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot ar lietu sasitītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums „Džasmīni‖ ,  

Salnavas pag., Kārsavas novads, kadastra numurs 6894 007 0156, pieder  Kārsavas novada 

pašvaldībai pamatojoties uz ierakstu Ludzas zemesgrāmatu nodaļas Salnavas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0049 9668. Nekustamais īpašums sastāv no viena zemes 

gabala ar kadastra apzīmējums Nr.6894 008 0096,  kopējo platība 5,88 ha.   Zemes gabals nav 

apbūvēts. 



Pašreizējais zemes lietotājs ir O. N., ar kuru 2009.gada 11.martā noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums reģ. Nr.304. 

Pamatojoties uz LR likuma „Publiskās personas mantas atsavināšanas likums‖ 4.panta 

ceturtās daļas 8.punktu atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo 

īpašumu  „Džasmīni‖ , Salnavas pag.,  Kārsavas novads. 

Saskaņā ar Salnavas pagasta teritorijas  plānojumu  , atsavināmais nekustamais īpašums 

nav nepieciešams novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. 

Pamatojoties uz LR likuma „Publiskās personas mantas atsavināšanas likums‖ 4.panta 

ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta  piekto daļu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 37.panta pirmās 

daļas 4.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.janvāra  attīstības un teritoriālo lietu  

komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    

Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, 

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

dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašuma objektu- neapbūvētu zemes gabalu 

„Džasmīni” ,  Salnavas pag., Kārsavas novads, platība 5,88 ha, kadastra numurs Nr.6894 

007 0156. 

2. Noteikt pašvaldības īpašuma objekta- neapbūvēta zemes gabala „Džasmīni” ,  

Salnavas pag., Kārsavas novads atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu cenu.  

3. Noteikt O. N. pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Džasmīni” ,  Salnavas 

pag.,  Kārsavas novads . 

5. Veikt izmaiņas  2009.gada 11.marta  lauku apvidus zemes nomas līguma reģ. 

Nr.304. 

6. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas 

komisijai  veikt nekustamā īpašumu – neapbūvēta zemes gabala „Džasmīni” ,  Salnavas 

pag.,   Kārsavas novads atsavināšanu LR  likuma „Publiskās personas mantas 

atsavināšanas likums” un 01.02.2011.MK noteikumu  Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma 

publiskās personas  manta”  noteiktajā kārtībā. 

 

 

15.& 

                            Par zemes vienību 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. punktā, 23.panta 11. daļas 1. punktā 

noteiktā termiņā 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 

pirmo punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībai  piekrīt apbūvēta lauku apvidu 

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

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

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 2012.gada 23.janvāra  

attīstības un teritoriālo lietu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris 

Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars Lipskis, Inese Nagle , 

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

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1.  Atzīt, ka  zemes vienība Mērdzenes pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 

6872 002 0222-4,0 ha platībā, par kuru ar T. B. 27.12.2012.. noslēgts zemes nomas līgums 

reģ. Nr.49, ir Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošā zeme un ierakstāma zemesgrāmatā 

uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

  

2.  Atzīt, ka  zemes vienības Mērdzenes pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumiem 6872 005 0217-8,5 ha platībā un 6872 005 0218-2,2 ha platībā, par kuru ar 

D. L. 30.09.2011. noslēgts zemes nomas līgums reģ. Nr.47, ir Kārsavas novada pašvaldībai 

piekrītošās zemes un ierakstāmas zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

 

3.  Atzīt, ka  zemes vienība Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 

6868 010 0066-1,0 ha platībā, par kuru ar A. L. 27.12.2011.. noslēgts zemes nomas līgums 

reģ. Nr. 150, ir Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošā zeme un ierakstāma zemesgrāmatā 

uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

  

 

 

16.& 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „ Kārsavas mežniecība” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0561  

sadalīšanai  un  izstrādes  nosacījumu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

    Izskatot nekustamā īpašuma Austrumlatgales virsmežniecības 2012. gada 3. janvāra   

iesniegumu par nekustamā īpašuma  „ Kārsavas mežniecība‖ ar kaadstra Nr. 6868 009 0561 

sadalīšanu, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma― 8. pantu un MK 12.04.2011. noteikumu 

Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi‖, likuma par pašvaldībām 21. panta 27. 

punkta  prasībām, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.janvāra  attīstības un teritoriālo 

lietu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    

Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, 

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

dome NOLEMJ: 

 

1.  Noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma 

„Kārsavas mežniecība“, adrese- „Kārsavas mežniecība”, Malnavas fermas, Malnavas pag., 

Kārsavas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0561-1,1181 ha platībā, 

lai veiktu zemes vienības sadalīšanu,  nekustamā īpašuma apgrūtinājumu precizēšanu un 

piekļuves iespēju nodrošināšanu projektētām zemes vienībām. 

 

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

 

3. Pieņemtā lēmuma izvērsts teksts pielikumā Nr.1. 

                            



 

                                                                17.& 

Par nekustamā  īpašuma ”Zaļmuižas ” zemes vienības  ar  kadastra apzīmējumu 6872 003 

0001 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

 

 Izskatot SIA „Kvintesence― izstrādātā un apstiprināšanai iesniegtā nekustamā 

īpašuma „ Zaļmuižas― zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 003 0001 zemes  ierīcības  

projekta materiālus, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma― 19. panta otro daļu, 20. pantu, 

MK  12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi‖ 9.8. punktu, 

Administratīvā procesa likumu,  likuma „Par pašvaldībām― 47. pantu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 23.janvāra  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita 

Vorkale, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- 

nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1. Apstiprināt SIA „ Kvintesence“  izstrādāto zemes ierīcības projektu Kārsavas 

novada Mērdzenes  pagasta nekustamā īpašuma  „Zaļmuižas“ zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 6872 003 0001.  

 

Pieņemtā lēmuma izvērsts saturs pielikumā Nr.1. 

 
 

 

18.& 

Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

/A.Orinska/ 

 

 

 

  Kārsavas novada domē ir saņemts A. G., deklarētā dzīves vieta –

___________________Malnavas pag., Kārsavas novads, 18.01.2012. iesniegums par nekustamo 

īpašumu  Kārsavas novada Malnavas  pagastā apvienošanu, pamatojoties uz Latvijas Republikas 

1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā 

pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos; LR 2005.gada 

1.decembra „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma‖ 19.panta ceturto daļu, kura nosaka, ka, 

pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst apvienot 

vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā nekustamā īpašuma objektā; 

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

aktualizācijas noteikumi" prasībām, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.janvāra  

attīstības un teritoriālo lietu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris 

Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars Lipskis, Inese Nagle , 

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

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

1. Atļaut pievienot nekustamam īpašumam “Ozoliņi” ar kadastra Nr. 6868 012 0018 

darījuma ceļā 21.12.2011. iegūto nekustamo īpašumu „Zvaigznītes ” ar  kadastra  Nr. 6868 



013 0012, kas sastāv no viena zemes gabala  ar kadastra apzīmējumu 6868 013 0087 6,5 ha 

platībā. 

2. Atļaut pievienot nekustamam  īpašumam “Ozoliņi” ar kadastra Nr. 6868 012 

0018 darījuma ceļā  13.01.2012. iegūto nekustamo īpašumu „Eliziņas ” ar  kadastra  Nr. 

6868 012 0066, kas sastāv no viena zemes gabala  ar kadastra apzīmējumu 6868 012 0066 

1,9 ha platībā. 

 

19.& 

           Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

/A.Orinska/ 

 

 

 

 Kārsavas novada domē ir saņemts SIA‖KARS-E‖ iesniegums par nekustamo īpašumu  

Kārsavas novada Mežvidu pagastā apvienošanu, 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 2012.gada 23.janvāra  attīstības un teritoriālo 

lietu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    

Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, 

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

dome NOLEMJ: 

 

 
 

1. Atļaut  pievienot   nekustamam  īpašumam “Odi” ar kadastra Nr. 6870 004 0173, 

nekustamo īpašumu „Bernāti” ar  kadastra  Nr. 6870 005 0193, kas sastāv no viena zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 6870 005 0193 – 5,6 ha platība. 

 2. Apvienotajam nekustamam īpašumam saglabāt  nosaukumu „Odi”. 

 
 

 

 

 

20.& 

Par nekustama īpašuma „ Putni ” sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

Kārsavas novada domē ir saņemts nekustamā īpašuma „Putni‖ Kārsavas novada 

Goliševas pagastā īpašnieka un tiesiskā valdītāja  V. F. pilnvarotās personas V. Z.  27.12.2012. 

iesniegums  par nekustama īpašuma „  Putni ‖ ar kadastra Nr. 6854 004 0025,  kurš atrodas 

Kārsavas novada  Goliševas pagastā, sadalīšanu  un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu. 

           Pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likuma „Par 

pašvaldībām‖ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus 

citos likumā paredzētajos gadījumos; LR 2005.gada 1.decembra „Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma‖ 19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta 

iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu 

vairākos nekustamā īpašuma objektos; 23.02.2010. MK noteikumu Nr.193 "Kadastra objekta 



reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" prasībām, Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 23.janvāra  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   

(Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars 

Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “ Putni”- kadastra Nr. 6854 004 0025, atdalot 

no tā trīs zemesgrāmatā nereģistrētas zemes vienības- zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6854 004 0390-2,4 ha platībā, 6854 004 0391-3,4 ha platībā un 6854 004 0392-

6,7 ha platībā: 

1.1. atdalītajām zemes vienībām piešķirt nosaukumu „Jaunputni”; 

1.2.noteikt atdalītajām  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6854 004 0390, 

6854 004 0391, 6854 004 0392 nekustamā īpašuma  lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

  

2.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, 

LV-4601).  

 

21.& 

Par nekustama īpašuma „ Aļņi ” sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

Kārsavas novada domē ir saņemts nekustamā īpašuma „ Aļņi‖ Kārsavas novada 

Malnavas pagastā īpašnieces I. S. 11.01.2012. iesniegums  par nekustama īpašuma     „Aļņi‖ ar 

kadastra Nr. 6868 010 0171,  kurš atrodas Kārsavas novada Malnavas pagastā, sadalīšanu  un 

jauna nekustamā īpašuma izveidošanu. 

   Pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām‖ 

21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos; LR 2005.gada 1.decembra „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma‖ 

19. panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra 

informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā 

īpašuma objektos; 23.02.2010. MK noteikumu Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi― prasībām, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 

23.janvāra  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   (Ināra 

Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars Lipskis, 

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

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “ Aļņi”- kadastra Nr. 6868 010 0171, atdalot 

no tā vienu atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0109-6,6 ha platībā: 

1.1. atdalītai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „ Alnīši”; 

1.2 atdalītās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0109 nekustamā 

īpašuma  lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101). 

  

2.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, 

LV-4601).  



 

 

22.& 

Par nekustama īpašuma „ Mavi ” sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

Kārsavas novada domē ir saņemts kooperatīvās sabiedrības  „ Mavi‖ Kārsavas novada 

Malnavas pagastā pilnvarotā pārstāvja P. Z. 23.01.2012. iesniegums  par nekustama īpašuma „ 

Mavi‖ ar kadastra Nr. 6868 009 0035,  kurš atrodas Kārsavas novada Malnavas pagastā, 

sadalīšanu. 

  Pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām‖ 

21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos; LR 2005.gada 1.decembra „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma‖ 

19. panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra 

informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā 

īpašuma objektos; 23.02.2010. MK noteikumu Nr.193 "Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi" prasībām, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 

23.janvāra  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   (Ināra 

Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars Lipskis, 

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

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “ Mavi”- kadastra Nr. 6868 009 0035, atdalot 

no tā divas atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem- 6868 009 0326-0,12 ha 

platībā un 6868 009 0539-0,58 ha platībā: 

1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0326 piešķirt nosaukumu „ 

Cīruļmednieki”; 

1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0326 piešķirt adresi 

„Cīruļmednieki“, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas novads; 

1.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0539 piešķirt nosaukumu 

adresi „Cīruļmavi“; 

1.4. zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6868 009 0326, 6868 009 0539 

nekustamā īpašuma  lietošanas mērķis– lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve ( 

kods 1003). 

  

2.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, 

LV-4601).  

 

23.& 

Par nekustama īpašuma „ Jaunpriedes ” sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

Kārsavas novada domē ir saņemts nekustamā īpašuma „ Jaunpriedes‖ Kārsavas novada 

Goliševas pagastā īpašnieka N. B. 18.01.2012. iesniegums  par nekustama īpašuma „ 

Jaunpriedes‖ ar kadastra Nr. 6854 004 0159,  kurš atrodas Kārsavas novada  Goliševas pagastā, 

sadalīšanu  un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu. 



           Pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likuma „Par 

pašvaldībām‖ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus 

citos likumā paredzētajos gadījumos; LR 2005.gada 1.decembra „Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma‖ 19. panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta 

iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu 

vairākos nekustamā īpašuma objektos; 23.02.2010. MK noteikumu Nr.193 "Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" prasībām, Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 23.janvāra  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   

(Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars 

Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “ Jaunpriedes”- kadastra Nr. 6854 004 0159, 

atdalot no tā vienu atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0219-5,0 ha 

platībā: 

1.1. atdalītai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „ Mazpriedes”; 

1.2 atdalītās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0219 nekustamā 

īpašuma  lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101). 

  

2.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, 

LV-4601).  

 

                                                           24.& 

                                  Par nekustama īpašuma „Mežmalas” sadalīšanu  

/A.Orinska/ 

 

 

           Kārsavas novada domē ir saņemts A. T. , 2012. gada 17.janvāra iesniegums, reģ. Nr. 3-

13.2.1/ 68 par nekustama īpašuma „Mežmalas‖, kurš atrodas Kārsavas novada Mežvidu  

pagasta, sadalīšanu. divos īpašumos.. 

Pamatojoties  uz A. T.  iesniegumu  un likumu ―Par pašvaldībām‖  21. panta 1.daļas 

18.punktu, 78. panta 1. daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.janvāra  attīstības un 

teritoriālo lietu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     

Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Mežmalas” zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6870 006 0007 – 2,2 ha kopplatība.  

2. Jaunizveidotajam īpašumam – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 006 

0007 piešķirt nosaukumu “Aličas”.   

 

25.& 

                         Par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības platības precizēšanu 

/A.Orinska/ 

 

 



          Sakarā ar konstatēto informācijas nesakritību Nekustāmā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas teksta un telpiskajos datos, izvērtējot lietas materiālus, Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra (NĪVK) informācijas sistēmas datu aktualizācijas nolūkā, Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 23.janvāra  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita 

Vorkale, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- 

nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1. Precizēt pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības Kārsavas novada Malnavas 

pagastā   ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0371 platību, nosakot zemes vienības  platību 

0,1 ha, saskaņā ar šim lēmumam pievienoto grafisko pielikumu. 

2. Zemes vienības robežas noteiktas saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas stelpiskajiem datiem, veicot robežu ierādīšanu un uzmērīšanu zemes vienības 

robežas un platība tiks precizētas, kā arī tiks noteikti apgrūtinājumi. 

 

 

26.& 

Par zemes nomas lietošanas  tiesību izbeigšanu 

              /A.Orinska/ 

 

                                                                  

         Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības teritoriālo vienību laika posmā no 2007. 

gada līdz 2011. gadam pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma ‖ 25. pantu noslēgtos lauku apvidus 

zemes nomas līgumus, 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‖,  lauku apvidus zemes 

nomas līgumu VIII daļu, sakarā ar to, ka zemes nomnieks ir miris, ziņu par potenciāliem 

mantiniekiem pašvaldības rīcībā nav,  Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.janvāra  

attīstības un teritoriālo lietu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris 

Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars Lipskis, Inese Nagle , 

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

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

         1. Pārtraukt zemes nomas līguma darbību un izbeigt zemes nomas lietošanas tiesības 

Jevģenijam Laganovskim uz apbūvētu zemes vienību Kārsavas novada Malnavas pagastā 

ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0132-1,0 ha platībā ar 2012. gada 1. janvāri. 

 

 2. Atzīt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0132 ir pašvaldībai 

piekrītoša, kura iznomājama normatīvo aktu noteiktā kārtībā personai, kura iesniegs 

īpašuma tiesības apliecinošo dokumentu uz būvēm, kas atrodas uz minētās zemes vienības. 

 

 

27.& 

Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 
/A.Orinska/ 

 



 

                                                                 

         Izskatot J. K., deklarētā dzīves vieta ________________Malnavas pag., Kārsavas 

nov., 16.01.2012. iesniegumu par nomas tiesību izbeigšanu uz neapbūvētu zemes vienību ar  

kadastra apzīmējumu 6868 003 0083, uz kuru ar Malnavas pagasta padomi 30.06.2009. bija  

noslēgts zemes nomas līgums, reģ. Nr.122, 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‖, 

30.06.2009. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 122 7.1.punktu, likuma ‖Par pašvaldībām‖ 

21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.janvāra  attīstības un teritoriālo 

lietu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    

Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, 

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

dome NOLEMJ: 

 

         1. Lauzt lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.122 uz pašvaldībai piekrītošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0083 nomu , kas 30.06.2009. noslēgts starp 

Malnavas pagasta padomi un J. K., deklarētā dzīves vieta - _______________ Malnavas 

pag., Kārsavas novads, un atzīt, ka nomas lietošanas tiesības uz Kārsavas novada 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0083 -8,2 ha  

platībā Kārsavas novada Malnavas  pagastā  Jurim Koklačam izbeidzās  ar 2012.gada 1. 

janvāri.  

 

 2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0083- 8,2 ha platībā 

ir  piekrītoša Kārsavas novada pašvaldībai. 

 

 

28.& 

                                    Par  nekustamā īpašuma nosaukuma  maiņu 

/A.Orinska/ 

 

 

Kārsavas novada domē ir saņemts nekustamā īpašuma „ Pušmucova‖ Kārsavas novada 

Mežvidu pagastā īpašnieka A. L. pilnvarotās personas O. G. 20.01.2012. iesniegums  par 

nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam, pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 

19.maija likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība 

var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,  23.02.2010. MK noteikumu Nr.193 

„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi― prasībām, Kārsavas 

novada pašvaldības 2012.gada 23.janvāra  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, 

Anita Vorkale, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), 

PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

Mainīt zemes vienībai Kārsavas novada Mežvidu pagasta Griudinīšu ciemā ar 

kadastra apzīmējumu 6870 001 0070  nosaukumu no „ Pušmucova” uz  „Laumas”. 

  

 

 



29.& 

Par zemes vienības daļas  ar kadastra apzīmējumu  6868 005 0047 8001 

 zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Malnavas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6868 005 0047 daļas ( kadastra apzīmējums 6868 005 0047 8001) iznomāšanu 

saņemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ 

Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu‖  15., 18. punktiem, likuma ‖Par pašvaldībām‖ 

21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.janvāra  attīstības un teritoriālo 

lietu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    

Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, 

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

dome NOLEMJ: 

 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 23.11.2011. lēmumu ( 

sēdes prot. Nr. 16., 17.&) noteiktā pieteikšanās termiņā 25.11.2011. - 23.12.2011. uz 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0047 daļu 5,2 ha 

platībā, kurai tika piešķirts kadastra apzīmējums 6868 005 0047 8001, ir pieteikušies 

vairāki pretendenti, uzdot Kārsavas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu vērtēšanas 

komisijai veikt minētās zemes vienības nomas tiesību izsoli. 

2. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu  

6868 005 0047 8001 zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 
 

 

 

30.& 

Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6868 007 0127 

 zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Malnavas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6868 007 0127 iznomāšanu saņemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  Ministru 

kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu‖  

15., 18. punktiem, likuma ‖Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 23.janvāra  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   

(Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars 

Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 23.11.2011. lēmumu ( 

sēdes prot. Nr. 16., 17.&) noteiktā pieteikšanās termiņā 25.11.2011. - 23.12.2011. uz 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 007 0127-6,0 ha 

platībā, ir pieteikušies vairāki pretendenti, uzdot Kārsavas novada pašvaldības Nekustamo 

īpašumu vērtēšanas komisijai veikt minētās zemes vienības nomas tiesību izsoli. 

2. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  



6868 007 0127 zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 
 

 

 

31.& 

Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6868 007 0046 

 zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Malnavas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6868 007 0127 iznomāšanu saņemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  Ministru 

kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu‖  

15., 18. punktiem, likuma ‖Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 23.janvāra  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   

(Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars 

Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 23.11.2011. lēmumu ( 

sēdes prot. Nr. 16.,17.&) noteiktā pieteikšanās termiņā 25.11.2011.- 23.12.2011. uz 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 007 0046-3,0 ha 

platībā, ir pieteikušies vairāki pretendenti, uzdot Kārsavas novada pašvaldības Nekustamo 

īpašumu vērtēšanas komisijai veikt minētās zemes vienības nomas tiesību izsoli. 

2. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

6868 007 0046 zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 

 
 

 

32.& 

Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6868 005 0073 

 zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Malnavas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6868 005 0073 iznomāšanu saņemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  Ministru 

kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu‖  

15., 18. punktiem, likuma ‖Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 23.janvāra  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   

(Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars 

Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 23.12.2011. lēmumu ( 

sēdes prot. Nr. 17., 27.&) noteiktā pieteikšanās termiņā 27.12.2011. - 23.01.2012. uz 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0073-3,5 ha 



platībā, ir pieteikušies vairāki pretendenti, uzdot Kārsavas novada pašvaldības Nekustamo 

īpašumu vērtēšanas komisijai veikt minētās zemes vienības nomas tiesību izsoli. 

2. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 

005 0073 zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 

 
 

 

33.& 

Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6868 005 0080 

 zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Malnavas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6868 005 0080 iznomāšanu saņemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  Ministru 

kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu‖  

15., 18. punktiem, likuma ‖Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 23.janvāra  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   

(Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars 

Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 23.12.2011. lēmumu ( 

sēdes prot. Nr. 17., 27.&) noteiktā pieteikšanās termiņā 27.12.2011. - 23.01.2012. uz 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0080-2,8 ha 

platībā, ir pieteikušies vairāki pretendenti, uzdot Kārsavas novada pašvaldības Nekustamo 

īpašumu vērtēšanas komisijai veikt minētās zemes vienības nomas tiesību izsoli. 

2. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

6868 005 0080 zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 

 
 

 

 

34.& 

Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6868 004 0117 

 zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  rezerves zemes fonda zemes vienības Kārsavas novada Malnavas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6868 004 0117 iznomāšanu saņemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  Ministru 

kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu‖  

15., 18. punktiem, likuma ‖Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 23.janvāra  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   

(Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars 

Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 



1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 23.11.2011. lēmumu ( 

sēdes prot. izr. Nr. 16., 17.&) noteiktā pieteikšanās termiņā 25.11.2011.- 23.12.2011. uz 

rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0117-5,18 ha 

platībā, ir pieteikušies vairāki pretendenti, uzdot Kārsavas novada pašvaldības Nekustamo 

īpašumu vērtēšanas komisijai veikt minētās zemes vienības nomas tiesību izsoli. 

2. Apstiprināt rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

6868 004 0117 zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 

 

 

 

35.& 

Par zemes vienību ar kadastra  apzīmējumiem 6868 003 0244, 6868 003 0187,  6868 

007 0042, 6868 007 0043, 6868 007 0044, 6868 003 0188 iznomāšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 23.11.2011. lēmumos (sēdes prot. 

Nr.16.,17. punkti) noteiktā termiņā – laika posmā no 25.11.2011. līdz 23.12.2011. uz 

iznomājamām pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Kārsavas novada Malnavas pagasta 

teritorijā ar kadastra apzīmējumiem,  un rezerves zemes fonda zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 6868 007 0042, 6868 007 0043, 6868 007 0044, 6868 003 0188 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 2012.gada 23.janvāra  

attīstības un teritoriālo lietu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris 

Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars Lipskis, Inese Nagle , 

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

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Iznomāt A. Š., deklarētā dzīves vieta- „ Albertēni”, Kaskāni, Malnavas pag., 

Kārsavas nov., Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošās  zemes vienības Malnavas  pagasta 

teritorijā  ar  kadastra apzīmējumiem  6868 003 0244-0,7 ha platībā, 6868 003 0187-1,7 ha 

platībā  uz  laiku līdz 5 gadiem.  

1.1. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība- kods 0101. 

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

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

2. Iznomāt A. Š., deklarētā dzīves vieta- „ Albertēni”, Kaskāni, Malnavas pag., 

Kārsavas nov., Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošās  zemes vienības Malnavas  pagasta 

teritorijā  ar  kadastra apzīmējumiem 6868 007 0042-0,5 ha platībā, 6868 007 0043-0,7 ha 

platībā, 6868 007 0044-1,0 ha platībā, 6868 003 0188 -1,4 ha platībā uz  laiku līdz 5 gadiem.  

2.1. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība- kods 0101. 



2.2. 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.  

 

 

36.& 

Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 002 0041 iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 21.12.2011. lēmumos (sēdes prot. 

Nr.18.,28. punktā) noteiktā termiņā publiskotās informācijas par zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 6854 002 0041 iznomāšanu, laika posmā no 27.12.2011. līdz 23.01.2011. uz 

iznomājamo pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Kārsavas novada Goliševas  pagasta teritorijā 

ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0041 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 2012.gada 23.janvāra  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita 

Vorkale, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- 

nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1. Iznomāt A. O., deklarētā dzīves vieta- __________ Pokuļi, Goliševas  pag., 

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

teritorijā  ar  kadastra apzīmējumu 6854 002 0041-1,6 ha platībā uz laiku līdz 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.  

 

 

 

37.& 

Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

     Izskatot A. L. K. 11.01.2012. iesniegumu par nomas tiesību izbeigšanu uz 

neapbūvētām  zemes vienībam ar  kadastra apzīmējumiem 6870 009 0143; 6870 009 0176, uz 



kurām ar Kārsavas novada pašvaldību 08.05.2009. bija  noslēgts zemes nomas līgums, reģ. 

Nr.46, 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‖, 20.04.2011. lauku apvidus zemes nomas 

līguma 7.1.,7.2. punktiem, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.janvāra  attīstības un 

teritoriālo lietu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     

Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis 

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 
 

         1.  Grozīt starp Kārsavas novada pašvaldību un A. L. K. 08.05.2009. noslēgto lauku 

apvidus zemes nomas līgumu ( reģ. Nr. 46) un izbeigt A.L. K., deklarētā dzīves vieta- 

___________Ivanova, Mežvidu pag., Kārsavas novads, zemes nomas lietošanas tiesības uz 

Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 

009 0143- 13,0 ha; 6870 009 0176-3,8 ha  platībā Kārsavas novada Mežvidu pagastā  ar 

2012.gada 1. februāri.  

          

 

                                                                          38.& 

Par grozījumiem Ludzas rajona Mežvidu pagasta padomes 2007.gada 29. jūnija lēmumu 

(protokols Nr.7, 4.§, 5.§ ) „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību anulēšanu” un „ Par 

zemes nomas slēgšanu” 

 

 

           Pamatojoties  uz VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja 16.01.2012 

vēstuli Nr. 2-04.1-L/185‖ Par lēmuma atcelšanu‖ , izvērtējot vēstulē minētos faktus, un no tiem 

izrietošās juridiskās normās reglamentētās zemes pastāvīgās lietošanas tiesību normas, 

pamatojoties uz līkumu „ Par pašvaldībām‖, „ Par zemes privatizāciju lauku apvidos‖ II nodaļu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.janvāra  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   (Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  

Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, Andrejs 

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

NOLEMJ: 

 

1.Atcelt Ludzas rajona Mežvidu pagasta padomes 2007.gada 29. jūnija lēmumus 

(protokols Nr.7, 4.,5.§) „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību anulēšanu” un „Par zemes 

nomas slēgšanu”  par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma 

slēgšanu ar Gunāru Mazuru,  personas kods 220457-11461, uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6870 004 0099- 7,4 ha platībā. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu lauku apvidus zemes nomas līgumu uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6870 004 0099-7,4 ha platībā, kas 29.06.2007. noslēgts starp Mežvidu 

pagasta padomi kā iznomātāju no vienas puses un Gunāru Mazuru, kā nomnieku no otras 

puses. 

3. Atzīt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0099 ir Gunāra Mazura 

zemes lietojums.   

 

39.& 

Par  adrešu piešķiršanu  nekustamajam īpašumam 



/A.Orinska/ 

 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, 

nosaukumus apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina attiecīgā novada dome, savukārt, 

atbilstoši 14. panta trešajai daļai, lēmumu par nosaukuma apstiprināšanu attiecīgā pašvaldība 

piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta valsts zemes dienestam. 

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.  Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta pirmo daļu, 66.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu, 70.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta   

pirmās daļas   27.punktu,   47.panta   pirmo un otro daļu, Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 23.janvāra  attīstības un teritoriālo lietu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   

(Ināra Silicka, Juris Poikāns,     Pēteris    Laganovskis,  Arvīds Urtāns, Anita Vorkale, Aivars 

Lipskis, Inese Nagle , Tālis Mūrnieks, Andrejs Ivanovs,Edgars Puksts), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Nekustamam īpašumam- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0162 

piešķirt  adresi -  „Ratnieki”,  Stapuļi,  Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV- 5725. 

2. Nekustamam īpašumam –zemes vienībai un būvēm uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6868 003 0034- „Silīši”, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5717, 

dzēšot iepriekš reģistrēto adresi - Stacijas iela 10, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas 

nov., 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

  

 

Sēde slēgta plkst.17.01 

 

Sēdi vadīja     Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka  

 

Sēdi protokolēja   Pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 

 


