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1. Par novada domes priekšsēdētājas atvaļinājumu 

2. Par novada domes priekšsēdētājas komandējumu uz Baltkrieviju 

3.Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 

4. Par lēmuma par  apsaimniekošanas un īres maksas noteikšanu Salnavas pagasta dzīvojamajā 

mājā „ Tūjas”  atcelšanu 

5. Par izmaiņām  Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā ar 01.04.2012. 

6.Par saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par novada 

pamatbudžetu 2012.gadam” 

7.Par saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 „Par novada 

speciālo budžetu 2012.gadam” 

8. Par Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam izstrādes pabeigšanu 

9. Par atbalstu projektam 

10. Par dalību 3. Pasaules Latgaliešu saietā 

11.Iesniegumu izskatīšana 

12. Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

13. Par adreses piešķiršanu 

14. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

15. Par  nekustamā īpašuma „Lobēlijas” ,  Mežvidu  pag., Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai 

16. Par nekustama īpašuma „ Vecozoli ” sadalīšanu 

17. Par nekustama īpašuma „ Veltes ” sadalīšanu 

18. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 2011.gada 24.  augusta lēmumā  ( sēdes 

prot. izr. Nr.11., 22.&) „Par zemes pastāvīgās lietošanas  tiesību izbeigšanu un zemes nomu” 

19. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0057 piekritības noteikšanu  
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20. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0070 statusa, piekritības  un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

21. Par  nekustamā  īpašuma lietošanas  mērķa noteikšanu  

22. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0215 iznomāšanu 

23. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  6868 009 0136, 6868 009 0145 iznomāšanu 

24. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6872 003 0058  iznomāšanu 

25. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 003 0083 iznomāšanu 

26. Par zemes vienību ar kadastra  apzīmējumu 6868 011 0057 daļas un zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  6870 005 8054  iznomāšanu 

27. Par zemes nomas līguma slēgšanu 

28. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 6872 001 0238 platības un zemes vienības 

robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

29. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 6872 001 0239 platības un zemes vienības 

robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

30. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 6872 001 0383 platības un zemes vienības 

robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

31. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 6854 004 0131 platības un zemes vienības 

robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 
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33. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 22.02.2012.  lēmumā ( sēdes prot. Nr. 2., 

25.&) un Goliševas pagasta adresācijas objektu adrešu precizēšanu 

34. Par zemes vienības piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

35. Par  nosaukuma piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem 

36. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības 2011.gada 22. jūnija lēmuma (protokols Nr. 9, 

16.& ) „Par zemes vienības piekritību  Kārsavas novada pašvaldībai” 19. punktā. 

37. Par zemes gabala ar kadastra nr. 6894 005 0067 nekustamā  īpašuma lietošanas  mērķa  maiņu 

38. Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

Piedalās 

Deputāti-  Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, 

Anita Vorkale, Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs 
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                    Silvija Jaudzema , Antoņina Babāne – aizņemtas pamatdarbā 

                    Tālis Mūrnieks- slimības dēļ 

 

Administrācijas darbinieki: zemes lietu vecākā speciāliste Anna Orinska, teritorijas plānotāja 

Marina Labanovska, galvenā grāmatvede Vēsma Sondore, galvenā ekonomiste Svetlana Sprukte, 

administratīvās komisijas priekšsēdētājs  Anatolijs Anisimovs 

 

  

 

                                                        1.& 

Par novada domes priekšsēdētājas atvaļinājumu 

(P.Laganovskis) 

 



Kārsavas novada pašvaldība ir izskatījusi novada domes priekšsēdētājas Ināras Silickas 

iesniegumu par kārtējā atvaļinājuma  piešķiršanu. 

 Pamatojoties uz 08.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Kārsavas novada pašvaldības nolikums” 

15.1.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot  PAR- 10   (Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars 

Lipskis, Anita Vorkale, Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), 

PRET- nav, ATTURAS- nav,   Ināra Silicka nepiedalās balsošanā, Kārsavas novada  pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

 1.Piešķirt novada domes priekšsēdētājai Inārai Silickai ikgadējo atvaļinājumu divas 

kalendārās nedēļas  no 2012.gada 10.aprīļa par  laika periodu no 2011.gada 1.jūlija līdz 

2012.gada 30.jūnijam. 

 2.Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam Pēterim Laganovskim aizvietot domes 

priekšsēdētāju viņas atvaļinājuma laikā. 

 

 

2.& 

Par novada domes priekšsēdētājas komandējumu uz Baltkrieviju 

(I.Silicka) 

 

Baltkrievijas Republikas Vēstniecība Latvijas Republikā ir piedāvājusi  Latvijas 

pašvaldībām piedalīties 1.Baltkrievijas un Latvijas sadarbības pašvaldību forumā, kas 

risināsies 28.-30.martā Novopolockā Vitebskas apgabalā. Pasākuma tēma: "Baltkrievijas un 

Latvijas reģionālās un sadraudzības pilsētu sadarbības perspektīvie virzieni". Foruma mērķis ir 

veicināt Baltkrievijas un Latvijas sadarbības attīstību, paplašināt un nostiprināt starpreģionālos 

sakarus tirdzniecības un ekonomikas, investīciju un kultūras jomās, aktivizējot partneru attiecības 

starp Baltkrievijas un Latvijas pašvaldībām.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem  Nr. 969 ” Kārtība, 

kādā atlīdzināmi ar komandējumu saistītie izdevumi” , Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 

26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta 

lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 10   (Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  

Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, Sandra Palma,  Aleksandrs 

Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   Ināra Silicka nepiedalās 

balsošanā, Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Nosūtīt  novada domes priekšsēdētāju  Ināru Silicku  komandējumā uz Baltkrievijas 

Republiku, Novopolockas  pilsētu no 2012.gada  28. – 30.martam.  

 

             

      3.&  

Par nekustamā īpašuma nodokļa  

parādu dzēšanu 

/I.Silicka/ 

 

1.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamību 

personai, kurai ar pašvaldības – Salnavas pagasta padomes – lēmumu ir izbeigtas zemes lietošanas 

tiesības laika periodā pirms novada izveidošanas. 



  Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, tika konstatēts, 

ka V. P. zemes lietošanas tiesības izbeigtas pirms vairāk nekā astoņiem gadiem un nodokļa 

pamatparāds nepārsniedz Ls 100.  

 Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļai, noteiktajā laikā 

nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen 

bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa 

likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Ja nodokļa maksātājam parāda 

summa ir mazāka par 150 latiem, administratīvā akta — maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde 

uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no tā spēkā stāšanās. Dome konstatē, ka attiecībā uz 

konkrēto personu ir iestājies maksājuma piedziņas noilgums, tāpēc nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda piedziņa nav iespējama. 

 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. 

Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 4.daļai, attiecīgā pašvaldība publicē 

laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par nodokļu parādu dzēšanu. 

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

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.marta  

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu 

komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, Sandra Palma,  

Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

   

 Dzēst V. P. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par laika periodu no 1998.gada līdz 

2006.gadam Ls 34.72, nokavējuma nauda – Ls 36.38, kopā – Ls 71.10. 

 

2.Kārsavas novada pašvaldībā 2012.gada 9.martā saņemts Valsts akciju sabiedrības „Valsts 

nekustamie īpašumi” Daugavpils filiāles 2012.gada 5.marta iesniegums Nr.29/3203, kurā 

sabiedrības Daugavpils filiāle lūdz atcelt Kārsavas novada pašvaldības paziņojumu un aprēķinu par 

nekustamā īpašuma nodokli 2010. gadam Nr.12-788, atsaucoties uz to, ka nekustamais īpašums 

Kārsavas novada Salnavas pagastā ar kad.Nr. 6894-004-0030 „Škierbinieki” no 04.07.2001. ir 

VALSTS Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas īpašums. Tāpēc lūdz nekustamā 

īpašuma nodokli par minēto īpašumu piestādīt valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra”. 

Pēc pašvaldības datu bāzē pieejamās informācijas redzams, ka 2010.gadā par īpašumu 

„Škierbinieki” ar kad.Nr. 6894-004-0030 ir veikts aprēķins gan Valsts akciju sabiedrības „Valsts 

nekustamie īpašumi”, gan Valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” un 2010.gad 

12.novembrī izsūtīts maksāšanas paziņojums ar Nr.10-6428, 10-6429 VAS „Privatizācijas 

aģentūra”, Kr.Valdemāra iela 31, Rīga un maksāšanas paziņojuma ar Nr. 10-6427 VAS „Valsts 

nekustamie īpašumi” Vaļņu iela 28, Rīga. 

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma 

nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas, kuru īpašumā vai tiesiskajā 

valdījumā ir nekustamais īpašums. 

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

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu,   Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.marta  

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu 

komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, Sandra Palma,  

Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 



 

 

Dzēst VAS „Valsts nekustamie īpašumi” aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par 

2010.gadu kopsummā Ls 39.98 (Trīsdesmit deviņi lati 98 santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 

29.41 (Divdesmit deviņi lati 41 santīms), nokavējuma nauda Ls 10.57 (Desmit lati 57 

santīmi). 

 

 3.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamību 

par laika periodu no 2005.gada līdz 2008.gadam nekustamajam īpašumam „Numerne” ar kadastra 

numuru 6894 900 0008 Kārsavas novada Salnavas pagastā. Nekustamais īpašums sastāv no 

četriem dzīvokļa īpašumiem ar kadastra numuriem  6894 900 0008, 6894 900 0009, 6894 900 

0010, 6894 900 0011. 

 Nekustamā īpašuma īpašnieks likumā noteiktajā kārtībā nepaziņoja pašvaldībai – Salnavas 

pagasta padomei – par to, ka ir ieguvis īpašuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu. Saskaņā ar 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 2.daļu, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs 

vai daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājs līdz kārtējā taksācijas gada 15.februārim nav saņēmis 

maksāšanas paziņojumu, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību, 

kura iekasē nodokli. J. L., kurš nopirka īpašumu no E. G.,  neizpildīja šo likuma prasību, tāpēc 

pašvaldība nenosūtīja viņam nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu. Likumā noteikto termiņa 

ierobežojumu dēļ pašlaik to vairs nav iespējams izdarīt, līdz ar to ir jādzēš nekustamā īpašuma 

nodokļa pamatparāds par 2005., 2006., 2007. un 2008.taksācijas gadiem Ls 32,23, nokavējuma 

nauda Ls 29,07, kopā – Ls 61,30. 

 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. 

Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 4.daļai, attiecīgā pašvaldība publicē 

laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par nodokļu parādu dzēšanu. 

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

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu,   Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.marta  

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu 

komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, Sandra Palma,  

Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

   

 Dzēst E. G.  nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu par laika periodu no 

2005.gada līdz 2008.gadam Ls 32,23 apmērā, nokavējuma naudu Ls 29,07, kopā – Ls 61,30. 

 

 

                                                                      4.& 

Par lēmuma par  apsaimniekošanas un īres maksas noteikšanu Salnavas pagasta 

dzīvojamajā mājā „ Tūjas”  atcelšanu 

/S.Sprukte,I.Silicka/ 

 

 1.Ar Kārsavas novada domes 2012.gada 22.februāra lēmumu Nr.7 /prot.nr.2/ tika noteikta 

īres maksa Ls 0,28 mēnesī un apsaimniekošanas maksa Ls 0,27 mēnesī par vienu kvadrātmetru 

dzīvojamai mājai „Tūjas” Salnavas pagastā. Minētais lēmums bija nepieciešams tādēļ, lai 

pašvaldība kā apsaimniekotājs atgūtu tos līdzekļus, kurus tā plānoja izmantot šīs mājas jumta 

remontam. Savukārt remontam nepieciešamo naudu pašvaldība plānoja aizņemties Valsts kasē, 



ņemot īstermiņa aizdevumu. Kārtojot aizņēmumam nepieciešamos dokumentus, tika noskaidrots, 

ka īstermiņa aizņēmums būs jāatdod viena gada laikā, bet dzīvokļu īrnieki un īpašnieki, arī 

maksājot ar lēmumu noteikto paaugstināto īres un apsaimniekošanas maksu, varēs norēķināties ar 

pašvaldību vairāku gadu laikā.  

 2.Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu 1.daļas 1.punktu, viena no pašvaldības 

pastāvīgajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus. Tajā gadījumā, ja 

pašvaldība pati veic apsaimniekošanas funkciju, tā var izmantot šī pakalpojuma sniegšanā tikai no 

apsaimniekošanas iegūtos mājas uzkrājumā esošos līdzekļus vai arī tādu kredītu, par kuru dzīvokļu 

īpašnieki norēķināsies kredīta atmaksas termiņā. 

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

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

9.panta 2.daļu,   Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības 

un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris 

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

Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 Atzīt  par spēkā neesošu Kārsavas novada domes 2012.gada 22.februāra lēmumu 

Nr.7 /prot.nr.2/ „Par apsaimniekošanas un īres maksas noteikšanu Salnavas pagasta 

dzīvojamajā mājā„ Tūjas””. 

                                                                        

 

                                                                        

 

                                                                      5.& 

           Par izmaiņām  Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā ar 01.04.2012. 

/S.Sprukte/ 

 

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

4.punktu, Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu,   Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.marta  

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu 

komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, Sandra Palma,  

Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

   

Palielināt : 

Mājokļu apsaimniekošana – 0.25 amata vienības elektriķis – mēneša alga Ls 90.00 

Malnavas ceļu dienests  –  autogreidera vadītāja  mēneša algu par  Ls 70.00 

 

Likvidēt: 

Mežvidu ceļu dienests  – 1.0 amata vienības traktortehnikas vadītājs – mēneša alga Ls 220.00 

Ieviest: 

Mežvidu ceļu dienests  – 1.0 amata vienības autogreidera vadītājs – mēneša alga Ls 290.00 

 

 

 

                                                                       6.& 



Par saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par novada 

pamatbudžetu 2012.gadam” 

/S.Sprukte/ 

 

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

2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, 

jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, 

Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,   , Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 7 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 

„Par novada pamatbudžetu 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. 

 

 

                                                                       7.& 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 „Par novada 

speciālo budžetu 2012.gadam” 

/S.Sprukte/ 

 

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

2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, 

jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, 

Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,   , Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 8 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2 

„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. 

 

8.§ 
 

Par Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam izstrādes pabeigšanu 

/M.Labanovska/ 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 13.10.2011. likuma  „Teritorijas attīstības plānošanas 

likums” Pārejas noteikumu 8.pantu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās 

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, 

Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , Kārsavas novada  pašvaldības 

dome NOLEMJ: 



 

  

1. Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādi turpināt saskaņā ar 

06.10.2009. MK noteikumiem Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi”. 

2. Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam redakciju sabiedrisko 

apspriešanu organizēt saskaņā ar 06.10.2009. MK noteikumu Nr. 1148 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” III nodaļu. 

3. Kārsavas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam apstiprināt saskaņā ar 

13.10.2011. likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 25.panta prasībām. 

4. Uzdot pašvaldības teritorijas plānotājai M.Labanovskai lēmumu par Ludzas novada 

teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes pabeigšanu nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales plānošanas reģionam.  

 

 

  

9.& 

Par atbalstu projektam 

                                                                  /I.Silicka/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts biedrības „ Kūzuls”  valdes locekles V. K. 

iesniegums  ar lūgumu atbalstīt biedrības „ Kūzuls” projektu „ Salnavas parka labiekārtošana”. 

Projekta realizēšanas gaitā tiks sakārtota Salnavas parka teritorija : gājēju celiņa Tautas nams-skola 

izveide, laipas pāri lielajam dīķim parkā izbūve, lapenes uz saliņas izbūve, labierīcību ierīkošana. 

Pamatojoties uz biedrības „ Kūzuls”  valdes locekles V. K.  23.03.2012. iesniegumu,  likuma 

„ Par pašvaldībām „21.panta pirmās daļas 27.punktu  , Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 

26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta 

lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, Sandra Palma,  

Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1.1.Atbalstīt   projektu ” Salnavas parka labiekārtošana „; 

1.2. Garantēt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā; 

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

 

 

10. & 

                                         Par dalību 3. Pasaules Latgaliešu saietā 

                                                             /I.Silicka/ 

                                                                  

 Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības valdes 

priekšsēdētāja Pētera Keiša  vēstule par to, ka saskaņā ar  Rēzeknes pilsētas domes lēmumu, 

Rēzeknē no 5-10.augustam tiks rīkots 3.Pasaules Latgaliešu saiets. Pasākumos tiks iesaistīti visi 

Latgales novadi, klātesot latgaliešiem no austrumiem. Pirmoreiz ieradīsies arī sibīriešu grupa 20 

cilvēku sastāvā. Pasākuma iervaros tiks atklāta konference” Latvijas neatkarības laiks – Latgales 

iespēja vai iznīcība”, kā arī piemiņas plākšņu atklāšana Rēzeknes pilsētas pirmajam valdes 

priekšsēdētājam Francim Kempam un Latvijas un Latgales patriotam ,bijušajam lauksaimniecības 



ministram Aleksandram Nikonovam. Latgaliešu kultūras  biedrības valdes priekšsēdētājs Pēteris 

Keišs lūdz atbalstīt pasākumu finansiāli – Ls 200 apmērā.  

Pamatojoties uz Latgaliešu kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja Pētera Keiša  

06.03.2012. vēstuli,  likuma „ Par pašvaldībām „21.panta pirmās daļas 27.punktu  , Kārsavas 

novada pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , 

izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   

(Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, 

Anita Vorkale, Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,   , Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

 1. Piešķirt finansiālu palīdzību  Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrībai Ls 200 

apmērā  3.pasaules latgaliešu saietam  no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem 

neparedzētiem gadījumiem. 

 2. Piešķirtos līdzekļus pārskaitīt uz vēstulē minēto Rēzeknes Latgaliešu kultūras 

biedrības bankas kontu.  

 

 

                                                                       11.& 

                                                       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, Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, 

kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra 

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita 

Vorkale, Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), 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 P Č. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam 

dzīvojamo platību. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 1.daļas 5.punktu,  likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, Sandra Palma,  



Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Sniegt P. Č. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņam dzīvokli nr.4, Vienības 

ielā 90, Kārsavā, Kārsavas novads.  

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 

3.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Z. K. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņas 

ģimenei dzīvojamo platību vecajā skolā. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars 

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, Sandra 

Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , 

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Noraidīt Z. K. iesniegumā izteikto lūgumu par dzīvojamās platības piešķiršanu. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

4.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts S. L. iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo 

platību Kārsavā. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars 

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, Sandra 

Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , 

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Sniegt  S. L. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņas ģimenei dzīvokli nr.3, 

Dzirnavu ielā 3, Kārsavā, Kārsavas novads.  

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

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

platību Goliševas pagastā. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars 

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, Sandra 

Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , 

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Sniegt  V. L. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņa ģimenei dzīvokli Nr.3,  

„ Vecā skola” ,Goliševas pagasts, Kārsavas novads.  

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

6.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts E. A. iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo 

platību Salnavas pagastā. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars 



Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, Sandra 

Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , 

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Sniegt  E. A. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņam  dzīvojamo platību „ 

Elstes” , Salnavas pagasts, Kārsavas novads.  

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

7.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. J. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam 

dzīvojamo platību. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars 

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, Sandra 

Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , 

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Noraidīt V. J. iesniegumā izteikto lūgumu par dzīvojamās platības piešķiršanu. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

8.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts R. Z. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam 

dzīvojamo platību. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars 

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, Sandra 

Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , 

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Noraidīt R. Z. iesniegumā izteikto lūgumu par dzīvojamās platības piešķiršanu. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

9.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts I. B. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam 

dzīvojamo platību. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars 

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, Sandra 

Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , 

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Noraidīt I. B. iesniegumā izteikto lūgumu par dzīvojamās platības piešķiršanu. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

10.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. F. iesniegums ar lūgumu izīrēt dzīvokli nr.7, 

„Skolotāju” mājā, c.Mērdzene, Mērdzenes pagasts. 

8.1.Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.panta 1.daļu, 6.panta 1.daļu, 9.panta 

1.daļu, 10.panta 2.daļu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, Sandra Palma,  

Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 



 

8.2..Izīrēt A. F. dzīvokli nr.7, „Skolotāju” mājā, c.Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Kārsavas 

novads. 

8.3..Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt īres līgumu uz nenoteiktu laiku. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

11.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. P. iesniegums par atteikšanos no pašvaldības 

palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.panta 3.daļu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars 

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, Sandra 

Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , 

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Pārreģistrēt V. P. pašvaldības palīdzības reģistra vispārējā grupā ar pēdējo kārtas numuru. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

12.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts D. T. iesniegums par atteikšanos no pašvaldības 

palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.panta 3.daļu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars 

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, Sandra 

Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , 

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Pārreģistrēt D. T. pašvaldības palīdzības reģistra vispārējā grupā ar pēdējo kārtas numuru. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 

 13.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts U. V. iesniegums par īres līguma noslēgšanu, 

izīrējot viņai dzīvojamo telpu. 

 10.1..Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta 1., 5.daļu, 10.panta 

1.,3.daļu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, 

Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , Kārsavas novada  pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

 Piedāvāt U.V. sociālo pakalpojumu – uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

12.& 

Par zemes nomas līguma slēgšanu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

1. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts M. R., deklarētā dzīvesvieta Vienības iela 74 

dzīv.6, Kārsavā, Kārsavas novads, 2012.gada 23. janvāra iesniegums par zemes nomas līguma 



noslēgšanu uz daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.6809 002 0359, Vienības ielā 

105, Kārsavā, Kārsavas novads, platība 750 kv.m. uz 5gadiem. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka minētā zemes vienība piekrīt 

Kārsavas novada pašvaldībai, pamatojoties uz likuma  „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgramatās” 3. panta pirmo daļu.  Zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6809 002 0359,  kopplatība 18522 kv.m. (1.8522 ha ), nav reģistrēta 

zemesgrāmatā.  Kārsavas pilsētas teritorijas plānojumā 2007.-2019. gadam plānotā izmantošana 

paredzēta – jauktas darījumu, sabiedrisko iestāžu un dzīvojamās apbūves teritorijas. 

 Zemes vienība nav apbūvēta. Tās patreizējā izmantošana pilsētā ir- pagaidu lietošanā sakņu 

(ģimenes) dārzu ierīkošana. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a apakšpunktu un LR 

Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes 

nomu”, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris 

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

Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1.1. Noslēgt ar M. R.  zemes nomas līgumu uz daļu no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6809 002 0359, Kārsavā, Kārsavas novads, 750 kv.m. platībā, no 2012.gada 

01.aprīļa līdz 2017.gada 01.aprīlim. 

1.2. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

valsts vai pašvaldības zemes nomu”, 18.punkta apakšpunktu 18.2. noteikt 1,5 % apmērā no 

zemes kadastrālās vērtības. 

 

 

2. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts M. N., deklarētā dzīvesvieta Vienības iela 74B 

dzīv.1, Kārsavā, Kārsavas novads, 2012.gada 25.janvāra iesniegums par zemes nomas līguma 

noslēgšanu uz daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.6809 002 0359 ,Vienības ielā 

105, Kārsavā, Kārsavas novads, platība 1400 kv.m. uz 5.gadiem. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka minētā zemes vienība piekrīt 

Kārsavas novada pašvaldībai, pamatojoties uz likuma  „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgramatās” 3. panta pirmo daļu.  Zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6809 002 0359,  kopplatība 18522 kv.m. (1.8522 ha ), nav reģistrēta 

zemesgrāmatā.  Kārsavas pilsētas teritorijas plānojumā 2007.-2019.gadam plānotā izmantošana 

paredzēta – jauktas darījumu, sabiedrisko iestāžu un dzīvojamās apbūves teritorijas.  Zemes 

vienība nav apbūvēta.  Tās patreizējā izmantošana pilsētā ir- pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) 

dārzu ierīkošana. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībam” 21.panta 14.punkta a apakšpunktu un LR 

Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes 

nomu”, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris 

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

Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

2.1. Noslēgt ar M. N.  zemes nomas līgumu uz daļu no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6809 002 0359, Kārsavā, Kārsavas novads, 1400 kv.m. platībā, no 2012.gada 

01.aprīļa līdz 2017.gada 01.aprīlim. 



2.2. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

valsts vai pašvaldības zemes nomu”, 18.punkta apakšpunktu 18.2. noteikt 1,5 % apmērā no 

zemes kadastrālās vērtības. 

 

 

3.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts B. N., deklarētā dzīvesvieta Vienības iela 74B 

dzīv.8, Kārsavā, Kārsavas novads, 2012.gada 25.janvāra iesniegums par zemes nomas līguma 

noslēgšanu uz daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.6809 002 0359 ,Vienības ielā 

105, Kārsavā, Kārsavas novads, platība 750 kv.m. uz 5.gadiem. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka minētā zemes vienība piekrīt 

Kārsavas novada pašvaldībai, pamatojoties uz likuma  „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgramatās” 3. panta pirmo daļu.  Zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6809 002 0359,  kopplatība 18522 kv.m. (1.8522 ha ), nav reģistrēta 

zemesgrāmatā.  Kārsavas pilsētas teritorijas plānojumā 2007.-2019.gadam plānotā izmantošana 

paredzēta – jauktas darījumu, sabiedrisko iestāžu un dzīvojamās apbūves teritorijas.  Zemes 

vienība nav apbūvēta.  Tās patreizējā izmantošana pilsētā ir- pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) 

dārzu ierīkošana. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībam” 21.panta 14.punkta a apakšpunktu un LR 

Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes 

nomu”, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris 

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

Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

3.1. Noslēgt ar B. N.  zemes nomas līgumu uz daļu no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6809 002 0359, Kārsavā, Kārsavas novads, 750 kv.m. platībā, no 2012.gada 

01.aprīļa līdz 2017.gada 01.aprīlim. 

3.2. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

valsts vai pašvaldības zemes nomu”, 18.punkta apakšpunktu 18.2. noteikt 1,5 % apmērā no 

zemes kadastrālās vērtības. 

 

 

13.& 

Par adreses piešķiršanu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

Pamatojoties uz 2009.gada 03.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 

„Adresācijas sistēmas noteikumi”, likuma „ Par pašvaldībām „ 21.panta 27.punktu , Kārsavas 

novada pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , 

izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   

(Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, 

Anita Vorkale, Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,   , Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0223 adresi- Malnavas iela 35A, 

Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717. 

 

 

14.& 



Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts J. K., dzīv. Šosejas ielā 1A dzīv.2, Kārsava, Kārsavas 

novads  2012.gada 21.marta iesniegums par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 6809 003 0123, Skolas ielā 17, Kārsava, Kārsavas novads , mainot zemes 

lietošanas mērķi no koda 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība). 

Zemes vienība Skolas iela 17, Kārsava, Kārsavas novads ir J. K. īpašums. Zemes vienība nav 

apbūvēta. 

 Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”23.punkta 

23.2.2. apakšpunktam, kurš nosaka neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas teritorijā, kura atbilstoši 

Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums lietošanas 

mērķi nosaka vai maina atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijai un 

ja zemes vienība pēc platības un infrastruktūras  atbilst apbūves noteikumos noteiktajām apbūves 

prasībām. 

2011.gada 8.februārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.118 „ Grozījumi Ministru 

kabineta noteikumos Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. Šo noteikumu 14.2 un 14.3 apakšpunkts 

paredz neapbūvēto zemi iedalīt šādi:  

neapgūtā apbūves zeme, kas šo noteikumu izpratnē ir neapbūvēta apbūves zeme, kurai nav 

izbūvēta infrastruktūra- piebraucamais ceļš un elektrības pieslēguma iespējas bez papildus 

elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas izbūves. 

apgūtā apbūves zeme, kas šo noteikumu izpratnē ir neapbūvēta apbūves zeme, kurai ir  

izbūvēta infrastruktūra-  vismaz piebraucamais ceļš un elektrības pieslēguma iespējas bez papildus 

elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas izbūves. 

Kārsavas pilsētas teritorijas plānojumā 2007.-2019.gadam minētās zemes vienības plānotā 

izmatošanas mērķis  ir dalītais -  rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves zeme un lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme , ka arī teritorijas plānojumā pāri minētajai zemes vienībai paredzēta jaunu ielu 

izbūve. 

 Pamatojoties uz „Administratīvā procesa likuma „ 86.pantu, 20.06.2006.gada MK 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”18.punktu, 14’.punktu, 23.punkta 23.2.2. 

apakšpunktu ,   Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris 

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

Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt zemes  vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0123, Skolas ielā 17, Kārsava, 

Kārsavas novads dalīto zemes lietošanas mērķi:  

zemes vienības daļai 18376 kv.m. platībā noteikt lietošanas mērķi- kods 1000 – neapgūta 

ražošanas objektu apbūves zeme. 

Zemes vienības daļai 18350 kv.m. platībā noteikt lietošanas mērķi- kods 0101 – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Kā galveno lietošanas mērķi noteikt- kods 1000 – neapgūta ražošanas objektu apbūves 

zeme.   Zemes vienības kopējā platība 36726 kv.m. 

 



Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rāzeknes tiesu namā 

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

 

 

15.& 

Par  nekustamā īpašuma „Lobēlijas” ,  Mežvidu  pag., Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai 

                                                              /A.Orinska/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts M. J., deklarētā dzīvesvieta Ozolnieki, Kastaņu iela 6 

dzīv.7, Ozolnieku novads,  2012.gada 26.marta iesniegums par pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašumā „Lobēlijas”, Mežvidu pag.,   Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums „Lobēlijas” ,  

Mežvidu pag., Kārsavas novads, kadastra numurs 6870 004 0108, pieder  Kārsavas novada 

pašvaldībai pamatojoties uz ierakstu Ludzas zemesgrāmatu nodaļas Mežvidu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0050 2783. Nekustamais īpašums sastāv no viena zemes 

gabala ar kadastra apzīmējums Nr.6870 004 0108 ar kopējo platība 4,68 ha.   Zemes gabals nav 

apbūvēts. 

Pašreizējais zemes lietotājs ir M. J., ar kuru 2010.gada 15.martā noslēgts Lauku apvidus 

zemes nomas līgums Nr.71.  

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

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

„Lobēlijas” , Mežvidu pag.,  Kārsavas novads. 

Saskaņā ar Mežvidu pagasta teritorijas  plānojumu  , atsavināmais nekustamais īpašums nav 

nepieciešams novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. 

Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, „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 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, 

jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, 

Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,   , Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašuma objektu- neapbūvētu zemes gabalu 

„Lobēlijas” ,  Mežvidu pag., Kārsavas novads, platība 4,68 ha, kadastra numurs Nr.6870 004 

0108. 

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

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

3. Noteikt M. J.  pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Lobēlijas ” ,  Mežvidu 

pag.,  Kārsavas novads . 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas 

komisijai  veikt nekustamā īpašumu – neapbūvēta zemes gabala „Lobēlijas” ,  Mežvidu 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. 

 

 

16.& 



Par nekustama īpašuma „ Vecozoli ” sadalīšanu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada domē ir saņemts nekustamā īpašuma „ Vecozoli” Kārsavas novada 

Goliševas pagastā īpašnieces N. L. pilnvarotās personas V. Z. 16.03.2012. iesniegums  par 

nekustama īpašuma „ Vecozoli” ar kadastra Nr. 6854 004 0190,  kurš atrodas Kārsavas novada  

Goliševas pagastā, sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu. 

           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 26.marta  

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu 

komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, Sandra Palma,  

Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “ Vecozoli”- kadastra Nr. 6854 004 0190, atdalot 

no tā vienu atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0189-3,7 ha platībā. 

Atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0189 -3,7 ha platībā  

nekustamā īpašuma  lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101). 

2. Piešķirt  atdalāmajam nekustamam īpašumam- zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6854 004 0189 nosaukumu „Jaunie Vecozoli”. 

 

3. 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).  

 

17.& 

Par nekustama īpašuma „ Veltes ” sadalīšanu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada domē ir saņemts nekustamā īpašuma „ Veltes” Kārsavas novada 

Malnavas pagastā īpašnieces V. M. pilnvarotās personas I. P.  22.03.2012. iesniegums  par 

nekustama īpašuma „ Veltes” ar kadastra Nr. 6868 009 0051,  kurš atrodas Kārsavas novada  

Malnavas pagastā, sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu. 

           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 26.marta  

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu 

komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, Sandra Palma,  



Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “ Veltes”- kadastra Nr. 6868 009 0051, atdalot 

no tā vienu atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0022-4,2 ha platībā. 

Atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0022-4,2 ha platībā  

nekustamā īpašuma  lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mešsaimniecība ( kods 0201). 

2. Piešķirt  atdalāmajam nekustamam īpašumam- zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6868 005 0022  nosaukumu „ Kāposti”. 

 

3. 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).  

 

 

18.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 2011.gada 24.  augusta lēmumā           

( sēdes prot. izr. Nr.11., 22.&) „Par zemes pastāvīgās lietošanas  tiesību izbeigšanu un zemes 

nomu” 

                                                                   /A.Orinska/ 

 

 Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja 26.03.2012.  vēstuli Nr. 10-

03/8771 – 2  ”Par informācijas sniegšanu” , izvērtējot vēstulē minētos faktus,  pamatojoties uz 

„Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma”  23.panta 11
1
. daļu, 25. panta 1.

 1
 daļu, likuma „ Par pašvaldībām” 21. panta 

27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris 

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

Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Atcelt Kārsavas novada pašvaldības domes 2011.gada 24. augusta lēmuma ( sēdes 

prot. izr. Nr. 11., 22.&) „Par zemes pastāvīgās lietošanas  tiesību izbeigšanu un zemes nomu” 

2. punktu par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Jānim Kuzmanam  uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0232-4,9 ha platībā. 

 

 

19.& 

           Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0057 piekritības noteikšanu  

                                                              /A.Orinska/ 

 

  Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja 19.03.2012. vēstuli Nr. 10-

03/118425-7 „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0057 platību“, izvērtējot 

minēto informāciju, saskaņā ar „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās ” 3.panta piektās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām 

piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, 

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

izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 4.daļai, noslēdzami zemes nomas līgumi, pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 



26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta 

lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, Sandra Palma,  

Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 1. Noteikt, ka apbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0057- 2,8 ha 

kopplatībā, uz  kuru ar ēku īpašnieku noslēdzams lauku apvidu zemes nomas līgums,   

piekrīt Kārsavas  novada pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz Kārsavas 

novada pašvaldības vārda. 

 

20.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0070 statusa, piekritības  un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

  Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja 20.03.2012. vēstuli Nr. 2-04.1-

L/1199 „Par informācijas sniegšanu“, izvērtējot minēto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par 

valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās“ 3. panta 2. 

daļas 4. punktu, 4
1
. panta 2. daļas 6. punktu,  LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija  

noteikumu Nr 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa klasifikācija  un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” prasībām, likuma „Par pašvaldībām“  21. pantā 

27. punktu,  Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris 

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

Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0070- 0,4 ha 

kopplatībā ir starpgabals. 

2. Noteikt, ka minētā zemes vienība piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. 

3. Noteikt  zemes vienībai ar kadastra  apzīmējumu 6854 001 0070  nekustamā 

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

mežsaimniecība- kods 0201. 

 

                                                     21.& 

                             Par  nekustamā  īpašuma lietošanas  mērķa noteikšanu  

                                                              /A.Orinska/ 

 

  Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja 09.03.2012. vēstuli Nr. 2-04.1-

L/1050 un 20.03.2012. vēstuli nr. 2-04.1-L/1199 „Par informācijas sniegšanu“, izvērtējot minēto 

informāciju, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija  noteikumu Nr 496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa klasifikācija  un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” prasībām, likuma „Par pašvaldībām“  21. pantā 27. punktu,  

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu 

, izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   

(Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, 

Anita Vorkale, Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,   , Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 



 

 1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra  apzīmējumu 6809 002 0288  nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi uz– zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā - kods 1101. 

 2. Noteikt  zemes vienībai ar kadastra  apzīmējumu 6854 002 0062  nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi uz– zeme,  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība- kods 

0201. 

 3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra  apzīmējumu 6854 004 0323  nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi uz– zeme,  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība- kods 

0201. 

4. Noteikt  zemes vienībai ar kadastra  apzīmējumu 6872 002 0265  nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi uz– zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā - kods 1101. 

5. Noteikt zemes vienībai ar kadastra  apzīmējumu 6872 005 0332  nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi uz– zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā - kods 1101. 

6. Noteikt  zemes vienībai ar kadastra  apzīmējumu 6894 010 0108  nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi uz– zeme,  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- kods 

0101. 

7. Noteikt  zemes vienībai ar kadastra  apzīmējumu 6894 010 0122  nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi uz– zeme,  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- kods 

0101. 

 

                                                             22.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0215 iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

Izskatot M. P., 02.03.2012. Kārsavas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par pašvaldībai 

piekrītošās apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0215 Mērdzenes  pagastā 

nomas pieteikumu, izvērtējot lietas materiālus, pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma”  25. panta 

ceturto daļu,  MK 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes 

nomu”  18.1. punktu, likuma “Par pašvaldībām”  21. panta 27. daļu, Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, 

jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, 

Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,   , Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt M. P., dekl. dzīves vieta- Malnavas iela 19, Kārsava, Kārsavas novads- 

Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību Mērdzenes  pagasta taritorijā  ar  

kadastra apzīmējumu  6872 002 0215-3,3 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem.  

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība- kods 0101. 

 2. Noteikt nekustamā īpašuma gada nomas maksu  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 minēto zemes gabalu nomu. 

.  

 

23.& 



Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  6868 009 0136, 6868 009 0145 iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

Izskatot I. A., 20.02.2012. Kārsavas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6868 009 0136, 6868 009 0145  Malnavas  

pagastā nomas pieteikumu, izvērtējot lietas materiālus, pamatojoties uz MK 30.10.2007. 

noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu”  18.1. punktu, likuma “Par 

pašvaldībām”  21. panta 27. daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās 

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, 

Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,   , Kārsavas novada  pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

 

1. Izbeigt S. A. zemes nomas lietošanas tiesības uz zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem  6868 009 0136-1,1 ha platībā, 6872 009 0145 -1,0 ha  platībā, sakarā ar to ka 

zemes nomnieks ir miris.   

2. Iznomāt S. A. mantiniekam I. A., dekl. dzīves vieta „Jaunlauki“, Malnava, 

Malnavas pag., Kārsavas novads, pašvaldībai piekrītošās  zemes vienības Malnavas  pagasta 

taritorijā  ar  kadastra apzīmējumiem  6868 009 0136-1,1 ha platībā, 6872 009 0145 -1,0 ha  

platībā uz desmit  gadiem.  

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība- kods 0101. 

 2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada nomas maksa 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 minēto zemes gabalu nomu 

.  

 

                                                                24.& 

Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6872 003 0058  iznomāšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 26.10.2011. lēmumā (sēdes prot. Nr.2., 

23.&) noteiktā termiņā – laika posmā no 27.02.2012. līdz 23.03.2012. uz iznomājamo zemes 

reformas pabeigšanas fondā ieskaitīto zemes vienību Kārsavas novada Mērdzenes  pagasta 

teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6872 003 0058 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, 

izvērtējot lietas materiālus tika konstatēts, ka zemes reformas pabeigšanas fonda zemes vienības 

iznomājama īstermiņa nomā-uz laiku līdz īpašuma tiesību atjaunošanai bijušajiem zemes 

īpašniekiem vai viņu mantiniekiem. 

Pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par valsts un 

pašvaldības zemes nomu” 15.,18.3. punktiem, Administratīvā procesa likuma 4.pantu,5.pantu, 

65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „ Par 

pašvaldībām ” 21. panta 27. punktu, 47.panta pirmo un otro daļu , Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, 

jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, 



Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,   , Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

  

1. Iznomāt zemnieku saimniecībai “Ezerlīči”, reģ. Nr. LV46801003866, juridiskā 

adrese- Lucmuižas ciems, Zvirgzdenes pag., Ciblas novads, zemes reformas pabeigšanas 

fondā ieskaitīto zemes vienību Mērdzenes pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6872 

003 0058-0,7 ha platībā sākot ar 2012. gada 1. aprīli 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 zemes  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.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas 

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

 

 

25.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 003 0083 iznomāšanu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par Kārsavas novada pašvaldībai 

piekrītošās zemes vienības Malnavas pagasta teritorijā  ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0082 

nomas pieteikumu, izvērtējot lietas materiālus, pamatojoties uz  MK 30.10.2007. noteikumu 

Nr.735 „ Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu”  15., 18. punktiem, Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, 

kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra 

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita 

Vorkale, Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, 

ATTURAS- nav  , Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvētu  zemes vienību 

Malnavas  pagasta teritorijā  ar  kadastra apzīmējumu  6868 003 0083-8,2ha platībā uz  laiku 

līdz pieciem gadiem. 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība- kods 0101. 

2. Publiskot informāciju par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0083 

iznomāšanu, izvietojot paziņojumu Kārsavas novada pašvaldības domes ēkā laika posmā no 

29.03.2012. līdz 20.04.2012. 

 

 

26.& 

Par zemes vienību ar kadastra  apzīmējumu 6868 011 0057 daļas un zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu  6870 005 8054  iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 26.10.2011. lēmumā (sēdes prot. Nr.2., 

23.&) noteiktā termiņā – laika posmā no 27.02.2012. līdz 23.03.2012. uz Kārsavas novada 



pašvaldībai piekrītošozemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0057 iznomājamo  daļu 

2,5 ha platībā un zemes reformas pabeigšanas fondā ieskaitīto zemes vienību Kārsavas novada 

Mežvidu pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6870 005 8054-0,7 ha platībā  nav pieteikušies 

vairāki nomas pretendenti, izvērtējot lietas materiālus pamatojoties uz  30.10.2007. Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 15.,18.3. 

punktiem, Administratīvā procesa likuma 4.pantu,5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „ Par pašvaldībām ” 21. panta 27. punktu, 47.panta 

pirmo un otro daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes 

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

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

Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav, deputāts Juris Poikāns nepiedalās balsošanā  , 

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt V. P., dzīves vieta deklarēta- __________ Salnavas pag., Kārsavas novads, 

pašvaldībai piekrītošās zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0057 daļu 2,5 ha 

platībā  Malnavas  pagasta teritorijā  uz laiku līdz 5 gadiem.  

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība- kods 0101. 

 

2. Iznomāt V. P., dzīves vieta deklarēta-_____________ Salnavas pag., Kārsavas 

novads, zemes reformas pabeigšanas fondā ieskaitīto zemes vienību Mežvidu pagasta 

teritorijā  ar  kadastra apzīmējumu 6870 005 8054-0,7 ha platībā uz laiku līdz 5 gadiem.  

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība- kods 0101. 

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

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

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

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētā zemes gabala nomu.  

 

 

27.& 

                                          Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

        1.Kārsavas novada domē ir saņemts V. K., 2012.gada 9.marta iesniegums, par zemes nomas 

līguma noslēgšanu uz zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6870 005 0083- 2,4 ha platībā uz 10 

gadiem. 

          Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 6870 005 0083 – 2,4 ha platība bija piešķirta pastāvīgā lietošanā V. K. mātei V. U.  

Ar Kārsavas novada pašvaldības 2010.gada 24. novembra lēmumu (sēdes protokols Nr. 

13., 37.&) V.U.( mirusi) izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6870 005 0083 -2,4 ha platība, minētā zemes vienība piekrīt Kārsavas 

novada pašvaldībai.  

Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 005 0083- 2,4 ha platībā nav reģistrēta 

zemesgrāmatā. 

V. K. faktiski apsaimnieko  minēto zemes vienību. 

   Pamatojoties uz  30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par valsts 

un pašvaldības zemes nomu” 15.,18.3. punktiem, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 

65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par 



pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 47.panta pirmo un otro daļu atklāti balsojot,  Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, 

kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra 

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita 

Vorkale, Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,    Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

1.1.Noslēgt ar V.K.  zemes  nomas līgumu uz Mežvidu  pagasta zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6870 005 0083 – 2,4 ha kopplatībā, sākot ar  01.04.2012. uz 

pieciem gadiem. 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība- kods 0101. 

1.2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada nomas maksa ir 1,5 % no kadastrālās 

vērtības.  

 

 1.3. Uzdot zemes lietu speciālistei Ludmilai Krišānei viena mēneša laikā  no šā lēmuma 

pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minēto zemes gabalu nomu 

 

 

2. Kārsavas novada domē ir saņemts A. N. , 2012. gada  28. februāra iesniegums, par 

zemes nomas līguma noslēgšanu uz apbūvētu zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6894 006 

0228 -0,3 ha platība . 

          Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka minētā zemes vienība piekrīt 

Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz likuma „ Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām 

un to reģistrēšanu zemesgrāmatās” 3.  panta 5.daļas 1. punktam .  

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0228 – 0,3 ha platība bija piešķirta 

pastāvīgā lietošanā  A. N. mātei B.N., kura pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas ir mirusi. 

 Ar Kārsavas novada pašvaldības 2011.gada 27.07 lēmumu (sēdes protokols Nr.10.,28.&) 

B.  N. izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0228 – 0,3 

ha platība.  

Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0228 – 0,3 ha platība. Kārsavas novada 

nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

A. N. ir B. N. likumiskais mantinieks, kas faktiski ir pieņēmis un apsaimnieko atstāto 

mantojumu.  

          Pamatojoties uz  30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par 

valsts un pašvaldības zemes nomu” 15.,18.3. punktiem, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 

5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 47.panta pirmo un otro daļu , Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, 

jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, 

Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,    Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

2.1.Noslēgt ar A. N.  zemes  nomas līgumu uz apbūvētu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6894 006 0228–0,3 ha kopplatība, adrese- Ozolu iela 7,  Salnava, Salnavas 

pag., Kārsavas novads, LV 5740, sākot ar  no 01.04.2012. uz 10 gadiem. 



2.2.Zemes nomas mērķis –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101). 

2.3.Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada nomas maksa ir 1,5 % no kadastrālās 

vērtības.  

 

 

3. Kārsavas novada domē ir saņemts A. K.  2012. gada  21. marta iesniegums, par zemes 

nomas līguma noslēgšanu uz zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0172 -0,7 ha 

platība . 

          Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka minētā zemes vienība piekrīt 

Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz likumu „ Par zemes reformas pabeigšanu lauku 

apvidus” 18. panta 1.daļu. 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0172 – 0,7 ha platība Kārsavas novada 

nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

          Pamatojoties uz  30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par 

valsts un pašvaldības zemes nomu” 15.,18.3. punktiem, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 

5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 47.panta pirmo un otro daļu atklāti balsojot, Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, 

kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra 

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita 

Vorkale, Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,    Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

3.1.Noslēgt ar A. K.  zemes  nomas līgumu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6894 008 0172 – 0,7 ha kopplatībā, sākot ar  01.04.2012. uz 10 gadiem. 

3.2.Zemes nomas mērķis – lauksaimniecība izmantojamā zeme ( kods 0101). 

3.3. Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada nomas maksa ir 1,5 % no kadastrālās 

vērtības.  

 

  

4.  Kārsavas novada domē ir saņemts J. V. , 2012. gada  20. marta iesniegums, par zemes 

nomas līguma pagarināšanu  uz zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem  6894 011 0054 1,0 ha 

platība  . 

          Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka minētā zemes vienība piekrīt 

Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz likumu „ Par zemes reformas pabeigšanu lauku 

apvidus” 18. panta 1.daļu. J. V. izbeidzas zemes nomas lietošanas tiesības uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6894 011 0054 – 1,0 ha platība ar 01.01.2012 gadu. Zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6894 011 0054 – 1,0 ha platība. Kārsavas novada pašvaldība nav reģistrēta 

zemesgrāmatā. 

    Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta a apakšpunktu un LR 

Ministra kabineta 30.08. 2005. noteikumiem Nr. 644 ” Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus 

zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, 

kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra 

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita 

Vorkale, Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,    Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 



4.1.Noslēgt ar J. V.  zemes  nomas līgumu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6894 011 0054 – 1,0 ha kopplatība, adrese:Žurlova, Salnavas pag.., Kārsavas novads, LV 

5740, no 01.04.2012.gada līdz 31..03. 2017.gadam. 

4.2.Zemes nomas mērķis –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība    ( kods 0101). 

4.3.Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.08. 2005. noteikumiem Nr. 644 ” Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” 7. punktu nomas maksu noteikt 0,5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības gadā. 

 

 

28.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 6872 001 0238 platības un zemes 

vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

 Izvērtējot  SIA „ Kvintesence”, iesniegto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6872 001 

0238 zemes  vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz MK 23.02.2010. 

noteikumiem Nr.193 „Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”,  

MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu 

klasifikāciju”, Mērdzenes pagasta teritorijas plānojumu 2004.-2016. gadiem, Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, 

kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra 

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita 

Vorkale, Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,    Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0238 robežu, situācijas 

un apgrūtinājumu plānu. 

2. Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6872 001 0238 kopplatību- 2,8 ha. 

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

ir lauksaimniecība- kods 0101. 

4. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0238 apgrūtinājumus: 

1. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 0,31ha; 

2. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 0,54ha. 

 

 

29.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 6872 001 0239 platības un zemes 

vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

 Izvērtējot  SIA „ Kvintesence”, iesniegto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6872 001 

0239 zemes  vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz MK 23.02.2010. 

noteikumiem Nr.193 „Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”,  

MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu 



klasifikāciju”, Mērdzenes pagasta teritorijas plānojumu 2004.-2016. gadiem, Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, 

kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra 

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita 

Vorkale, Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,    Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0239 robežu, situācijas 

un apgrūtinājumu plānu. 

2. Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6872 001 0239 kopplatību – 6,2 ha. 

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

ir mežsaimniecība- kods 0201. 

4. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0239 apgrūtinājumus: 

1. 110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,16ha. 

 

30.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 6872 001 0383 platības un zemes 

vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

 Izvērtējot  SIA „ Kvintesence”, iesniegto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6872 001 

0383 zemes  vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz MK 23.02.2010. 

noteikumiem Nr.193 „Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”,  

MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu 

klasifikāciju”, Mērdzenes pagasta teritorijas plānojumu 2004.-2016. gadiem, Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, 

kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra 

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita 

Vorkale, Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,    Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0383 robežu, situācijas 

un apgrūtinājumu plānu. 

2. Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības  kopplatību- 4,6 ha. 

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

ir lauksaimniecība- kods 0101. 

4. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0383 apgrūtinājumus: 

1. 12030303– aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 0,71ha; 

2. 12030303– aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem– 0,07ha. 

 

31.& 
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 6854 004 0131 platības un zemes 

vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 



 Izvērtējot  SIA „ Kvintesence”, iesniegto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6854 004 

0131 zemes  vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz MK 23.02.2010. 

noteikumiem Nr.193 „Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”,  

MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu 

klasifikāciju”, Goliševas pagasta teritorijas plānojumu 2004.-2016. gadiem, Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, 

kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra 

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita 

Vorkale, Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,    Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0131 robežu, situācijas 

un apgrūtinājumu plānu. 

2. Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības platību un noteikt, ka 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0131 kopplatība ir 0,6643ha. 

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

ir lauksaimniecība- kods 0101. 

4. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0131 apgrūtinājumus: 

1. 12050601– aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar 

nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem– 0,0251ha. 

 

 

32.& 
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 6854 003 0142 platības un zemes 

vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

 Izvērtējot  SIA „ Kvintesence”, iesniegto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6854 003 

0142 zemes  vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz MK 23.02.2010. 

noteikumiem Nr.193 „Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”,  

MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu 

klasifikāciju”, Goliševas pagasta teritorijas plānojumu 2004.-2016. gadiem, Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, 

kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra 

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita 

Vorkale, Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,    Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 003 0142 robežu, situācijas 

un apgrūtinājumu plānu. 

2. Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības kopplatību-4,99ha. 

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

ir mežsaimniecība- kods 0201. 

4. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0131 apgrūtinājumus: 

1. 110402– ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija-  0,44ha. 

 

 

 



33.& 

                Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 22.02.2012.  lēmumā ( sēdes 

prot. Nr. 2., 25.&) un Goliševas pagasta adresācijas objektu adrešu precizēšanu 

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot VZD Latgales reģionālās nodaļas 12.03.2012. vēstulē Nr. 10-03/118425-6/1  Par 

informācijas precizēšanu ietverto informāciju, pamatojoties Ministru kabineta 2009.gada 

3.novembra noteikumu Nr. 1269 „ Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. punktu, 30. punktu, 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta   27.punktu,  Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.marta  

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu 

komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, Sandra Palma,  

Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,    Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

    

 

1. Atcelt Kārsavas novada pašvaldības domes 22.02.2012. lēmuma ( prot. izr. Nr. 2., 

25.&) 1.4., 1.10. punktus, saglabājot  Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētās 

adreses:  

1.1.  apbūvētai zemes  vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0292 un uz tās 

esošām  būvēm -  adresi  „ Bajāri”, Doņikova,  Goliševas  pag., Kārsavas nov., LV- 5704; 

1.2.  apbūvētai zemes  vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0098 un uz tās 

esošām  būvēm - adresi- „ Centrs”, Doņikova,  Goliševas  pag., Kārsavas nov., LV- 5704; 

 

2. Atcelt Kārsavas novada pašvaldības domes 22.02.2012. lēmuma ( prot. izr. Nr. 2., 

25.&) 1.9. punktu, jo zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0195 nav adresācijas 

objekts.  

 

3. Mainīt   adreses šādiem  adresācijas objektiem: 

 

3.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0248 un uz tās esošām  būvēm mainīt 

adresi no „Mežstūri”, Antonovka,  Goliševas  pag., Kārsavas nov., LV- 5704 uz  „Mežstūri”, 

Ļamoni,  Goliševas  pag., Kārsavas nov., LV- 5704; 

3.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0165 un uz tās esošām  būvēm mainīt 

adresi no „ Bildes”, Goliševa,  Goliševas  pag., Kārsavas nov., LV- 5704 uz  „ Pussalas”, 

Goliševa,  Goliševas  pag., Kārsavas nov., LV- 5704; 

3.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0063 un uz tās esošām  būvēm mainīt 

adresi no „ Alkšņi”, Antonovka,  Goliševas  pag., Kārsavas nov., LV- 5704 uz  „ Alkšņi”, 

Goliševa,  Goliševas  pag., Kārsavas nov., LV- 5704; 

 

 

 

 

                                                                         34.& 

Par zemes vienības 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 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris 

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

Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,    Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

  

1. Noteikt, ka zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 6870 005 0272 -  7,0 ha  platībā 

Mežvidu pagasta  Ašisolas ciemā, uz kuru ar Aukštikalni Zinaīdu  20.03.2009. 

noslēgts lauku apvidos zemes nomas līgums Nr. 39, piekrīt Kārsavas novada 

pašvaldībai. 

2. Noteikt, ka zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0072 -2,0 ha  platībā 

Malnavas pagasta Nesteru ciemā, uz kuru ar Leonīdu Miezi 07.04.2009. noslēgts 

lauku apvidos zemes nomas līgums Nr. 66, piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. 

 

 

35.& 

Par  nosaukuma piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem 

/A.Orinska/ 

 

 

           Kārsavas novada domē ir saņemti J. V. 2012.gada 20.marta iesniegumi par nosaukuma 

piešķiršanu  nekustamajiem īpašumiem Salnavas  pagasta. teritorijā. 

Pamatojoties uz personīgo iesniegumu 2011.gada 10. jūnijā un V. P. 2011.gada 16. jūnijā 

iesniegumiem, 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 26.marta  

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu 

komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, Sandra Palma,  

Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,    Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 



     1. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0057 nosaukumu 

„Platkalni” Žurlova, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV 5740. 

     1. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 6870 005 0272 nosaukumu 

„Mazkalni” Ašisola, Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV 5740. 

 

 

                                                                   36.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības 2011.gada 22. jūnija lēmuma (protokols Nr. 

9, 16.& ) „Par zemes vienības piekritību  Kārsavas novada pašvaldībai” 19. punktā. 

 

Sakarā ar radušos kļūdu Kārsavas novada pašvaldības 2011.gada 22. jūnija lēmuma 

(protokols Nr. 9, 16.& ) „Par zemes vienības piekritību  Kārsavas novada pašvaldībai” 19. punktā, 

pamatojoties uz lietas faktiskajiem apstākļiem , likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu 

, izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   

(Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, 

Anita Vorkale, Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,    Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Dzēst Kārsavas novada pašvaldības 2011. gada 22. jūnija lēmuma (protokols Nr. 9, 16.& 

) „Par zemes vienības piekritību  Kārsavas novada pašvaldībai” 19. punktu. 

 

2. Atzīt, ka zemes vienība Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6894 007 

0174 – 0,2 ha platībā, par kuru ar A. Š. 03.05.2011. noslēgts zemes nomas līgums, reģ. Nr. 356, ir 

Kārsavas novada pašvaldībai piekrītoša zeme un ierakstāma zemesgrāmatā uz Kārsavas novada 

pašvaldības vārda. 

 

                                                                           37.& 

Par zemes gabala ar kadastra nr. 6894 005 0067 nekustamā  īpašuma lietošanas  mērķa  

maiņu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

          Pamatojoties uz to, ka nekustamā īpašumā „Saulaine“ nenotiek saimnieciskā darbība, 

ēkas un zeme tiek izmantotas tikai personīgām vajadzībām, izvērtējot lietas apstākļus,  

pamatojoties uz MK 20.06.2006. noteikumiem Nr 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

klasifikācija  un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” prasībām, 

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu 

, izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   

(Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, 

Anita Vorkale, Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,    Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

     1.. Mainīt nekustamam īpašumam, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0067  

         – 1,6 ha platība,  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz– zeme,  uz kuras galvenā  

         saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- kods 0101. 

 

                                                                        38.& 

                              Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

                                                              /A.Orinska/ 



 

1. Kārsavas novada domē ir saņemts I. V. 16.03.2012. iesniegums par atteikšanos no nomas 

zemes lietošanas tiesību uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0195 – 0,3 ha 

kopplatībā. 

      Pamatojoties uz I. V. personīgo iesniegumu par atteikšanos no nomas zemes lietošanas 

tiesībām , Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris 

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

Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,    Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1.1.Izbeigt I. V. nomas lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6894 006 0195 – 0,3 ha kopplatībā ar 01.04.2012.  

1.2.Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0195 – 0,3 ha kopplatībā piekrīt 

Kārsavas novada pašvaldībai.  

1.3.Zemes izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

 

      2. Pamatojoties uz to, ka A. B. ir miris un  mantinieki nav zināmi, bet nekustamā 

īpašuma nodoklis  par minēto nekustamo īpašumu netiek maksāts, Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 26.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, 

jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,Aivars Lipskis, Anita Vorkale, 

Sandra Palma,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,    Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

         2.1. Izbeigt A. B. lietošanas tiesības uz neapbūvētu zemes vienību  

            ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0053 – 4,0 ha kopplatība Salnavas pagasta  

            Žurlovas ciemā ar 01.04.2012. 

   2.2.Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0053  - 4,0 ha kopplatība piekrīt 

Kārsavas novada pašvaldībai.  

2.3.Zemes izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

 

 

Sēde slēgta plkst. 13.00 

 

Sēdi vadīja     Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka  

 

Sēdi protokolēja   Pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


