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1.Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam 

2.Par saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par novada 

pamatbudžetu 2012.gadam” 

3. Par piedalīšanos Latvijas Pašvaldību savienības 23.kongresā 

4. Par novada domes priekšsēdētājas komandējumu uz Azerbaidžānu 

5. Par Atzinības raksta piešķiršanu 

6. Par Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam pirmās redakcijas 

un Vides pārskata pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai 

7. Par patapinājuma līguma noslēgšanu 

8. Par nekustamā īpašuma iznomāšanu 

9.Iesniegumu izskatīšana 

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

prot. izr. Nr. 11, 13.&) „Par ciemu izņemšanu no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas” ”, 

nosaukuma un adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam 
11.Par nekustamā īpašuma lietošanas  mērķa noteikšanu un maiņu 

12.Par nekustamā  īpašuma ”Kārsavas mežniecība ”zemes vienības  ar  kadastra apzīmējumu 6868 

009 0561 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „ Kroļi ” zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6868 002 0039 sadalīšanai  un  izstrādes  nosacījumu apstiprināšanu 

14.Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Laduši” zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6870 005 0092 sadalīšanai  un  izstrādes  nosacījumu apstiprināšanu 

15.Par nekustamā īpašuma „Veltes” adreses precizēšanu 

16.Par nekustamā īpašuma „Dīķmalas”nosaukuma un adreses maiņu 

17.Par adresācijas objektu adrešu precizēšanu 

18.Par nekustamā  īpašuma  “Cīruļi” sadalīšanu 

 19.Par nekustamā  īpašuma  “Silīši” sadalīšanu 

 20.Par nekustama īpašuma „Akācijas” sadalīšanu                                                           

 21. Par nekustamo īpašumu apvienošanu 



22.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0098 iznomāšanu 

23.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 010 0054 iznomāšanu 

24.Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 004 0132, 6894 004 0133 iznomāšanu.  

25.Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 011 0062, 6894 011 0063, 6894 011 0074, 

6894 011 0176 iznomāšanu.  

 26.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6894 006 0195 iznomāšanu.  

27.Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu 

28.Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6868 003 0083 zemes nomas tiesību izsoli un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

29. Par zemes vienību platību precizēšanu 

30. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

31. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0166  iznomāšanu 
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34. Par zemes vienību ar kadastra  apzīmējumiem 6894 003 0026, 6894 006 0284, 6894 006 0283, 

6894 006 0164 iznomāšanu 

35. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu 

36. Par deputātu ierosinājumu nekustamā īpašuma iegādei 
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Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

Piedalās-  

Deputāti – Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars 

Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina 

Babāne, Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns 

 

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

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

juriste Vera Lipska, izpilddirektors Pēteris Labanovskis,būvinženieris Zigmārs Naglis 

Klātesošās personas-avīzes „ Ludzas zeme” korespondente Iveta Čigāne 

 

  

 

1.& 

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam 

(I.Silicka) 

 

 Kārsavas novada pašvaldība ir saņēmusi domes priekšsēdētājas vietnieka Pētera 

Laganovska   iesniegumu par ikgadējā  atvaļinājuma piešķiršanu no 7.maija. 

Izskatījusi Kārsavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka P.Laganovska iesniegumu par 

ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis,  Aleksandrs Šarkovskis,  

Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, 

Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, 



ATTURAS – nav, Pēteris Laganovskis nepiedalās balsošanā, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ: 

 

Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniekam P.Laganovskim ikgadējo atvaļinājumu divas   

kalendārās nedēļas no 2012.gada 7.maija par nostrādāto laika periodu no 2010.gada 

30.decembra līdz  2011.gada 29.decembrim. 

 

 

                                                                       2.& 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par novada 

pamatbudžetu 2012.gadam” 

/S.Sprukte/ 

 

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

2012.gada 23.aprīļa  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot PAR – 15( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs 

Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija 

Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  

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

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 9 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. 

 

 

 

3.& 

                    Par piedalīšanos Latvijas Pašvaldību savienības 23.kongresā 

                                                                 (I.Silicka) 

 

 Kārsavas novada pašvaldība ir saņēmusi Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētāja 

Andra Jaunsleiņa 16.04.2012. vēstuli ar uzaicinājumu piedalīties LPS 23.kongresā  18.maijā Preiļu 

novada  kultūras centrā. 

Saskaņā ar LPS statūtiem kongresā novada pašvaldībai ir 2 delegātu vietas – priekšsēdētāja un 1 

pašvaldības deputāts. Kongresa dalības maksa saskaņā ar LPS valdes 2012.gada   6.marta lēmumu 

ir Ls 25,00 no katra kongresa delegāta vai dalībnieka. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.panta otro daļu , Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13(   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle,  Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, 

Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Ināra Silicka, Sandra Palma nepiedalās balsošanā, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

  

 Deleģēt Kārsavas novada pašvaldības priekšsēdētāju Ināru Silicku un  deputāti  

Sandru Palmu piedalīties LPS 23.kongresā 18.maijā Preiļu novada  kultūras centrā. 



 

 

                                                                         4.& 

                        Par novada domes priekšsēdētājas komandējumu uz Azerbaidžānu 

                                                           /P.Laganovskis/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldība ir saņēmusi Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētāja 

Andra Jaunsleiņa  vēstuli par to, ka no 2012.gada 6.jūnija līdz 14.jūnijam tiek organizēta Latvijas 

pašvaldību vadītāju vizīte uz Baku, lai tiktos ar Azerbaidžānas pašvaldību asociāciju un pašvaldību 

pārstāvjiem un pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas. Delegāciju vadīs Latvijas Pašvaldību 

savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis. Latvijas delegācijas sastāvā iekļauta Kārsavas novada 

domes priekšsēdētāja Ināra Silicka. 

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

kādā atlīdzināmi ar komandējumu saistītie izdevumi” , atklāti balsojot PAR – 10(    Pēteris 

Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Inese Nagle,  Andrejs Ivanovs,  Silvija 

Jaudzema, Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – 1 (Juris 

Poikāns), ATTURAS – 3(Sandra Palma, Juris Ločmelis,Antoņina Babāne) ,  Ināra Silicka 

nepiedalās balsošanā, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 Nosūtīt novada domes priekšsēdētāju Ināru Silicku komandējumā uz Azerbaidžānu, 

Baku pilsētu no 2012.gada 6.jūnija līdz 14.jūnijam. 

 

 

5.& 

Par Atzinības raksta piešķiršanu 

                                                                      /I.Silicka/ 

 

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

novada pašvaldības Atzinības raksta nolikums” , Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 

15( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, 

Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, 

Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 
 

1.  Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu    Kārsavas vidusskolas 

skolotājiem un darbiniekiem:  

 

1.1. Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu    6O gadu dzīves jubilejā 

VIKTORIJAM KRIŠĀNAM par ilggadēju,apzinīgu un godprātīgu darbu ,par sporta 

aktivitāšu sekmēšanu, organizēšanu un popularizēšanu  Kārsavas novadā, valstī; 

1.2. Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu   Kārsavas vidusskolas 

angļu valodas skolotājai SOLVITAI LOČMELEI par profesionālu, radošu un atbildīgu 

pedagoģisko darbu, inovatīvu mācību metožu ieviešanu, līdzdalību starptautiskos projektos 

un dažādos konkursos; 

  1.3. Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu   Kārsavas vidusskolas  

mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmeta skolotājam MODRIM KARPOVAM par 

profesionālu, radošu un atbildīgu pedagoģisko darbu, skolēnu kvalitatīvu sagatavošanu 

dalībai mācību priekšmeta aklātajās valsts olimpiādēs; 



 1.4. Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu   Kārsavas vidusskolas 

vēstures skolotājai LUDMILAI BIŽĀNEI par profesionālu, radošu un atbildīgu pedagoģisko 

darbu, skolēnu kvalitatīvu sagatavošanu dalībai mācību priekšmeta olimpiādēs un labiem 

sasniegumiem valsts līmenī; 

 1.5. Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu   Kārsavas vidusskolas 

sākumskolas  skolotājai RITAI NAGLEI par profesionālu un radošu   pedagoģisko darbu un 

atbildīgu  metodiskās komisijas vadīšanu; 

 

1.6 Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu   Kārsavas vidusskolas 

sākumskolas skolotājai INAI GABRĀNEI – par profesionālu un radošu pedagoģisko darbu 

un atbildīgu  metodiskās komisijas vadīšanu; 

1.7. Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu   Kārsavas vidusskolas 

mūzikas  skolotājai GUNITAI DZERKALEI-SARKANEI par profesionālu, radošu un 

atbildīgu pedagoģisko darbu, skolēnu kvalitatīvu sagatavošanu dalībai dažādos novada un 

Latgales zonas mūzikālajos konkursos un pasākumos; 

1.8. Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu   Kārsavas vidusskolas 

bibliotekārei  ILONAI CIBUĻSKAI par kvalitatīvu skolas bibliotēkas pakalpojumu 

sniegšanu, skolas publicitātes un atpazīstamības veicināšanu, un aktīvu līdzdalību dažādos 

jaunrades konkursos; 

1.9. Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu   Kārsavas vidusskolas 

direktora vietniekam saimniecības darbā IVARAM VRUBĻEVSKIM par  ilggadēju, 

godprātīgu un atbildīgu darbu Kārsavas vidusskolā; 

1.10. Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu   Kārsavas vidusskolas 

lietvedei  RUTAI ŽURAVĻOVAI par ilggadēju, godprātīgu un atbildīgu darbu Kārsavas 

vidusskolā; 

1.11. Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu   Kārsavas vidusskolas 

sētniekam  LEONĪDAM IVANOVAM par par ilggadēju, godprātīgu un atbildīgu darbu 

Kārsavas vidusskolā; 

 1.12. Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu   Kārsavas vidusskolas 

direktoram EDGARAM PUKSTAM par profesionālu un atbildīgu ieguldījumu mācību 

iestādes vadīšanā, nodrošinot tās atpazīstamību un augstu vērtējumu Latvijas skolu  

reitingā. 

 

 

 2. Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu    Mežvidu pamatskolas 

skolotājiem un darbiniekiem: 

 

 2.1.  Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu   Mežvidu pamatskolas 

pulciņa skolotājai  JANĪNAI ŠIRINAI par aktīvu un radošu  pieeju mazpulku darbības 

popularizēšanā jauniešu vidū un nozīmīgu iegulījumu Mežvidu mazpulka „Cielaviņa” 

vadīšanā; 

 2.2.  Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu   Mežvidu pamatskolas 

sākumskolas skolotājai  IVETAI LINUŽAI par ilggadēju, profesionālu un radošu pedagoga 

darbu sākumskolas skolēnu izglītošanā; 

 2.3.  Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu   Mežvidu pamatskolas 

sākumskolas skolotājai  INGAI JURDŽEI par ilggadēju, profesionālu un radošu pedagoga 

darbu sākumskolas skolēnu izglītošanā; 

 2.4.Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu   Mežvidu pamatskolas 

apkopējai  ANNAI JURĀNEI par ilggadēju, godprātīgu un atbildīgu darbu Mežvidu 

pamatskolā; 



2.5. Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu   Mežvidu pamatskolas 

apkopējai   BIRUTAI VĪCUPEI par ilggadēju, godprātīgu un atbildīgu darbu Mežvidu 

pamatskolā; 

2.6. Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu   Mežvidu pamatskolas 

direktorei SKAIDRĪTEI STRODEI par profesionālu un atbildīgu ieguldījumu mācību 

iestādes vadīšanā. 

 

  

                                                                                                            66..&&  

Par Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam pirmās redakcijas 

 un Vides pārskata pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai 

/M.Labanovska/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 4.panta 1., 3. un 

5.punktu; 12.panta 1.punktu un Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 36., 37. un 38.patiem, Kārsavas novada domes 

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu  pastāvīgās komitejas 2012.gada 23.aprīļa sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs 

Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Kārsavas novada teritorijas 

plānojuma 2012.- 2024.gadam pirmo redakciju un Vides pārskata pirmo redakciju. 

 

2. Noteikt Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam pirmās redakcijas un 

Vides pārskata pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņu no 2012.gada 21.maija līdz 

2012.gada 2.jūlijam. 

 

3. Publicēt Paziņojumu par Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 

pirmās redakcijas un Vides pārskata pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis” un „Ludzas zeme”, kā arī pašvaldības mājas lapā www.karsava.lv un pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Kārsavas novada Vēstis” 

 

4. Ievietot Kārsavas novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju un Vides pārskata pirmās 

redakcijas materiālus pašvaldības mājas lapā www.karsava.lv un izlikt publiskai apskatei – 

Kārsavas novada pašvaldības attīstības nodaļā: Kārsavas mežniecība, Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads un pagastu pārvaldēs. 

5. Rakstiskus priekšlikumus par Kārsavas novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju un 

Vides pārskata pirmo redakciju var iesniegt līdz 2012.gada 2.jūlijam Kārsavas novada pašvaldībā: 

Vienības iela 53, Kārsava, LV-5717. 

 

6. Organizēt sabiedriskās apspriešanas sanāksmes visās novada pagasta pārvaldēs un pilsētā. 

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Kārsavas novada pašvaldības teritorijas plānotājai 

Marinai Labanovskai. 

 

 

http://www.karsava.lv/
http://www.karsava.lv/


7.§ 

Par patapinājuma līguma noslēgšanu 

/I.Silicka/ 

 

1.Kārsavas novada domē ir saņemts biedrības „ Kūzuls” reģ. Nr. 40008099942 juridiskā 

adrese , Liepu iela-1, Salnava, Kārsavas novads, biedrības priekšsēdētājas Annas Dančas 

iesniegums  par patapinājuma līguma noslēgšanu, nododot biedrībai bezatlīdzības lietošanā telpas  

kadastra Nr. 6894 006 0280 001.pašvaldībai piederošajā Salnavas kultūras namā, Salnavas  

pagasts, Kārsavas novads. Telpās  tiks īstenots projekts „ Šūšanas meistardarbnīcas izveide- 

sociālā pakalpojuma nodrošināšanai Salnavā”  

 Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 

5.panta 2.daļas 4.
1
.punktā noteikts, ka pašvaldība var nodot savu mantu bezatlīdzības lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai. 

 Biedrībai „Kūzuls” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

 Biedrības „Kūzuls ”  darbība ir saistīta ar sociālo pakalpojumu organizēšanu iedzīvotājiem, 

dažādu projektu realizēšanu, tāpēc ir atbalstāma telpu nodošana bezatlīdzības lietošanā. 

  

2.Pamatojoties  uz biedrības „Kūzuls” priekšsēdētājas Annas Dančas   2012.gada 23.aprīļa  

iesniegumu,  likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērēšanas novēršanu” 

5.panta 2.daļas 4.
1
 punktu,  Civillikuma 1947. pantu, 1948.  pantu,  Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 23.aprīļa  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot PAR – 15( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs 

Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija 

Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  

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

 

 

2.1..Nodot biedrībai „Kūzuls” bezatlīdzības lietošanā telpas nr.41, 42, ar kopējo platību 

32,5 kv.m. platībā Salnavas kultūras nama ēkā, Salnavas  pagasts, Kārsavas novads, ēkas 

kadastra numurs 6894 006 0280 001. 

2.2..Patapinājuma līgumu  noslēgt uz 7 gadiem no līguma spēkā stāšanās dienas. 

2.3. Patapinājuma līguma mērķis –  projekta „ Šūšanas meistardarbnīcas izveide- 

sociālā pakalpojuma nodrošināšanai Salnavā” īstenošanai. 

 

8.& 

 Par nekustamā īpašuma iznomāšanu 

/V.Lipska/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts E. K. , dz. Mežarāju iela 15, Dzidriņas, Stopiņu 

novads, LV 2130, iesniegums, kurā tiek lūgts nodot nomā uz 8 gadiem telpas ar kopējo platību 248 

kv.m. 2.Mežvidu pamatskolas ēkā „Muižiņa”, Otrie Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads. 

Kārsavas novads. Nomas mērķis – plastmasas izstrādājumu ražošana. Iesniedzējs gatavo 

iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā projektu Eiropas Savienības finansējuma saņemšanai 

nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības atbalstam. Nomas maksu iesniedzējs lūdz noteikt, sākot ar 

2013.gada 1.janvāri, kad tiek plānots uzsākt ražošanu. 

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

ka ir iespējams iznomāt norādīto telpu pašvaldībai piederošajā ēkā, jo tā nav nepieciešama 

pašvaldības funkciju realizēšanai, tāpēc ir lietderīgi un pašvaldībai izdevīgi iznomāt telpu, gūstot 

ienākumu no telpu nomas. Telpu iznomāšanu regulē Ministru Kabineta noteikumi, nomnieku 

jānosaka izsoles rezultātā. 



 LR Ministru Kabineta 08.06.2010. noteikumu nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” 10.punktā noteikts, ka nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. 

 Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 6.
1
.panta 1.daļu, nekustamā īpašuma nomas līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks 

par 12 gadiem 

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

apakšpunktu, LR Ministru Kabineta 08.06.2010. noteikumiem nr.515 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 

tipveida nosacījumiem”, atklāti balsojot PAR – 15( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris 

Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, 

Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis 

Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ: 

 

 3.1.Nodot  iznomāšanai uz 8 gadiem telpas ar kopējo platību 248 kv.m. 2.Mežvidu 

pamatskolas ēkā „Muižiņa”, kadastra numurs 68700040090001, Otrie Mežvidi, Mežvidu pagasts, 

Kārsavas novads, nomnieka noskaidrošanai izsludinot rakstisku izsoli. 

 3.2.Uzdot pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas komisijai publicēt 

pašvaldības mājaslapā internetā Ministru Kabineta 08.06.2010. noteikumu nr.515 „Noteikumi par 

valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 

līguma tipveida nosacījumiem” 12.punktā minēto informāciju, nosakot nomas tiesību pretendentu 

pieteikšanās termiņu – piecas darbadienas. 

 3.3.Uzdot pašvaldības īpašuma vērtēšanas komisijai noteikt iznomāšanai nodotā nekustamā 

īpašuma nosacīto cenu saskaņā ar iepriekšminēto Ministru Kabineta noteikumu 65. un 

67.punktiem. 

  

 

                                                                      9 .& 

                                                       Iesniegumu izskatīšana 

                                                               /I.Nagle, I.Silicka// 

 

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

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

materiālo stāvokli raksturojošiem dokumentiem izskatīti sociālās komitejas sēdē. Sociālo 

jautājumu komitejas priekšsēdētāja Inese Nagle domes sēdē ziņoja par komitejā pieņemto lēmuma 

projektu un priekšlikumiem par pabalstu un sociālās palīdzības piešķiršanu iesniedzējiem. 

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

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

noteikumiem, atklāti balsojot PAR – 15( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs 

Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Arvīds Urtāns),  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 biedrības” Kārsavas novada pensionāru 

apvienība” valdes priekšsēdētājas Zofijas Ritiņas  2012.gada 15.marta iesniegums par dalības 

maksas apmaksu par piedalīšanos XI Latgales reģiona senioru dziesmu un  deju festivālā , kurš 

notiks šā gada 9.jūnijā Rēzeknē.Dalības maksa Ls 50.00. No Kārsavas novada piedalīsies 3 senioru 

pašdarbības kolektīvi. Dalībnieku nokļūšanai uz festivālu nepieciešams arī transports.  

Pamatojoties uz Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15( Ināra Silicka,   

Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese 

Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 1. Piešķirt finansiālu palīdzību  biedrībai” Kārsavas novada pensionāru apvienība”  

Ls 50 apmērā  , lai  piedalītos XI Latgales reģiona senioru dziesmu un  deju festivālā ,  no 

pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 2. Piešķirtos līdzekļus pārskaitīt uz iesniegumā  minēto Rēzeknes pilsētas domes 

kultūras pārvaldes konta numuru.  

 

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

dzīvojamo platību.  

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

dzīvokļa jautājuma risināšanā” 6.pantu, 7.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR – 15 /I.Silicka, 

P.Laganovskis, A.Ivanovs, A.Lipskis, J.Ločmelis, A.Babāne. A.Urtāns, I.Nagle, S.Jaudzema, 

A.Vorkale, T.Mūrnieks, E.Puksts, J.Poikāns, S.Palma, A.Šarkovskis/, PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

3.2.Reģistrēt A. B. Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru 36. 

3.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

4. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts O. N.   iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai 

dzīvojamo platību.  

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

dzīvokļa jautājuma risināšanā” 24.pantu, saistošo noteikumu “Par Kārsavas novada pašvaldības 

palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.4.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 

/I.Silicka, P.Laganovskis, A.Ivanovs, A.Lipskis, J.Ločmelis, A.Babāne. A.Urtāns, I.Nagle, 

S.Jaudzema, A.Vorkale, T.Mūrnieks, E.Puksts, J.Poikāns, S.Palma, A.Šarkovskis/, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

4.2.Reģistrēt O. N. Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistra dzīvojamo telpu apmaiņas grupā ar kārtas numuru 37. 

4.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

5. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts J. V.   iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai 

dzīvojamo platību.  

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

dzīvokļa jautājuma risināšanā” 6.pantu, 7.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR – 15 /I.Silicka, 

P.Laganovskis, A.Ivanovs, A.Lipskis, J.Ločmelis, A.Babāne. A.Urtāns, I.Nagle, S.Jaudzema, 



A.Vorkale, T.Mūrnieks, E.Puksts, J.Poikāns, S.Palma, A.Šarkovskis/, PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

5.2.Reģistrēt J. V. Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru 38. 

5.3. Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

6. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. M.   iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam 

dzīvojamo platību.  

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

dzīvokļa jautājuma risināšanā” 6.pantu, 7.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR – 15 /I.Silicka, 

P.Laganovskis, A.Ivanovs, A.Lipskis, J.Ločmelis, A.Babāne. A.Urtāns, I.Nagle, S.Jaudzema, 

A.Vorkale, T.Mūrnieks, E.Puksts, J.Poikāns, S.Palma, A.Šarkovskis/, PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

6.2.Reģistrēt A. M. Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru 39. 

6.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

7. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A.L.  iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam 

dzīvojamo platību.  

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

dzīvokļa jautājuma risināšanā” 3.panta 1.punktu, 11.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR – 15 

/I.Silicka, P.Laganovskis, A.Ivanovs, A.Lipskis, J.Ločmelis, A.Babāne. A.Urtāns, I.Nagle, 

S.Jaudzema, A.Vorkale, T.Mūrnieks, E.Puksts, J.Poikāns, S.Palma, A.Šarkovskis/, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

7.2.Sniegt A.L.  palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņam dzīvokli nr.3, 

Stacijas ielā 9, Kārsavā, Kārsavas novads. Īres līgumu noslēgt uz nenoteiktu laiku.  

7.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

8. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts P. B., dz. Stacijas iela 34 – 4, Kārsava, 

iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu sakarā ar logu nomaiņu. 

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

dzīvokļa jautājuma risināšanā” 3.pantu, 26.pantu, iepriekšminēto pašvaldības saistošo noteikumu  

2.,3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 /I.Silicka, P.Laganovskis, A.Ivanovs, A.Lipskis, 

J.Ločmelis, A.Babāne. A.Urtāns, I.Nagle, S.Jaudzema, A.Vorkale, T.Mūrnieks, E.Puksts, 

J.Poikāns, S.Palma, A.Šarkovskis/, PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada  pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

8.2.Noraidīt P. B. iesniegumā norādīto lūgumu par logu ārējo rāmju remontu  

pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu šim mērķim. 

8.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

9. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts D. N., dz. Stacijas iela 34 – 2, Kārsava, 

iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam citu dzīvokli. 

9.1.Pamatojoties uz „Administratīvā procesa likuma” 64.panta 2.daļu, atklāti balsojot: PAR 

– 15 /I.Silicka, P.Laganovskis, A.Ivanovs, A.Lipskis, J.Ločmelis, A.Babāne. A.Urtāns, I.Nagle, 



S.Jaudzema, A.Vorkale, T.Mūrnieks, E.Puksts, J.Poikāns, S.Palma, A.Šarkovskis/, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

9.2.Atlikt D. N. iesnieguma izskatīšanas termiņu uz diviem mēnešiem no iesnieguma 

saņemšanas dienas. 

9.3. Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

  

 10. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts T. J., dz. c. Pudinava, Mērdzenes pagasts, 

Kārsavas novads, 2012.gada 19.aprīļa iesniegums ar lūgumu sniegt palīdzību mājas piebraucamā 

ceļa uzlabošanā. 

 10.1 Pamatojoties uz „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 9.panta 1.daļu, 

atklāti balsojot: PAR – 15 /I.Silicka, P.Laganovskis, A.Ivanovs, A.Lipskis, J.Ločmelis, A.Babāne. 

A.Urtāns, I.Nagle, S.Jaudzema, A.Vorkale, T.Mūrnieks, E.Puksts, J.Poikāns, S.Palma, 

A.Šarkovskis/, PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

  

 10.2.Uzdot Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītājam J.Koļčam pārvaldei piešķirto 

budžeta līdzekļu ietvaros sniegt palīdzību T. J., ierīkojot uzbrauktuvi dzīvojamā mājā, kā arī 

apsekot situāciju, lai noskaidrotu piebraucamā ceļa uzlabošanas izmaksas  

10.3. Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

10.& 

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

(sēdes prot. Izr. Nr. 11, 13.&) „Par ciemu izņemšanu no Valsts adrešu reģistra informācijas 

sistēmas”, nosaukuma un adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam 

                                                             /A.Orinska/ 

 

Sakarā ar konstatētām neprecizitātēm Mērdzenes pagasta teritorijas adresācijas objektu 

izvietojuma un informācijas sistēmā, kas daļēji  radusies sakarā ar Kārsavas novada pašvaldības 

domes  2011. gada 24. augusta lēmuma ( sēdes prot. Izr. Nr.11,13.&) „Par ciemu izņemšanu no 

Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas” lēmuma informācijas ievadīšanu Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra (NĪVK) informācijas sistēmā, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka nosaukumus apbūvei paredzētajām 

zemes vienībām apstiprina attiecīgā novada dome, un pamatojoties uz ministru kabineta 2009.gada 

3.novembra noteikumi Nr. 1269 „ Adresācijas sistēmas noteikumi” prasībām,likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta  27. punktu,  Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  apvienotās 

finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15( Ināra 

Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris 

Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, 

Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Veikt grozījumus  Kārsavas novada pašvaldības domes  2011. gada 24. augusta lēmumā ( 

sēdes prot. Izr. Nr.11,13.&) „Par ciemu izņemšanu no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas”, 

izņemot no dzēsto adresācijas objektu – ciemu saraksta  adresācijas objektu  ar kodu 100198583- 

Kapačovas ciems Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads. 

 

2. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 6872 002 0192 nosaukumu „ Ošupes“. 

 

3. Piešķirt adresācijas objektam zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0192 un uz 

tās esošajām būvem  adresi – „ Ošupes“, Kapačova, Mērdzenes pag., Kārsavas nov., LV- 5726. 



 

 

 

11.& 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un maiņu 

                                                             /A.Orinska/ 

 

  Izvērtējot informāciju no Nekustmā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

(NĪVK IS ) reģistrēto  zemes vienību  nekustamā īpašuma lietošanas mērķu atbilstību faktiskajai 

zemes vienības izmantošanai, 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 23.aprīļa  apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15( Ināra Silicka,   Juris 

Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese 

Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 1. Mainīt nekustamā īpašuma „Sviļovas karjers“ zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

6894 002 0010 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no kods 0903 ( valsts un pašvaldību pārvaldes 

iestāžu apbūve)   uz  kods 0401 (derīgo izrakteņu ieguves teritorija) . 

 

2.  Mainīt nekustamā īpašuma „ Vālodzītes “ ar kadastra Nr. 6868 003 0003 zemes vienības 

are kadastra apzīmējumu 6868 003 0003 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0101 ( zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimnieciba) uz 0601 (individuālo dzīvojamo māju 

apbūve). 

 

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

lietošanas mērķi uz– kods 0201 (zeme,  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība).  

  

 

 

12.& 
Par nekustamā  īpašuma ”Kārsavas mežniecība ” zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 

 6868 009 0561 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

Izskatot SIA „Kvintesence“ 23.04.2012. iesniegumu par zemes ierīcības  projekta 

apstiprināšanu  nekustamam  īpašumam „Kārsavas mežniecībai“ kadastra Nr. 6868 009 0561, 

pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa 

noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9., 8.punktu un 31 punktu, 

Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 

12.,  38.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustāmā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16.1.punktu, Administratīvā procesa likuma 51.pantu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 

1.punktu, 64.panta pirmo daļu, 67.pantu,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 47. pantu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu 

komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris 



Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, 

Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis 

Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ: 

 

Apstiprināt SIA „Kvintesence“ izstrādāto zemes ierīcības projektu Kārsavas novada 

Malnavas pagasta nekustamā īpašuma „Kārsavas mežniecība “ zemes vienībai  ar kadastra 

apzīmējumu 6868 009 0561. 
 

 

 

 
 

 

13.& 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „ Kroļi ” zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6868 002 0039 sadalīšanai  un  izstrādes  nosacījumu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

    Izskatot nekustamā īpašuma „Kroļi“ īpašnieka Laura Kroļa 2012. gada 12. aprīļa   

iesniegumu par nekustamā īpašuma  „ Kroļi” ar kadastra Nr. 6868 002 0039 adalīšanu, 

pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma“ 8. pantu un MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, likuma par pašvaldībām 21. panta 27. punkta  prasībām,   

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu 

komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris 

Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, 

Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis 

Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ: 

 

 

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

„Kroļi“, adrese- „Kroļi”, Grebņova, Malnavas pag., Kārsavas novads, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 6868 002 0039-15,0 ha platībā, lai veiktu zemes vienības sadalīšanu,  

nekustamā īpašuma apgrūtinājumu precizēšanu un piekļuves iespēju nodrošināšanu 

projektētām zemes vienībām. 

 

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

 

3. Pieņemtā lēmuma izvērsts teksts pielikumā Nr.1.                             

 

14.& 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Laduši” zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6870 005 0092 sadalīšanai  un  izstrādes  nosacījumu apstiprināšanu 

                                                             /A.Orinska/ 

 

 

       Izskatot nekustamā īpašuma „Laduši” īpašnieces Valentīnas Kopeikas 30.03.2012. 

iesniegumu par nekustamā īpašuma  „Laduši“ sadalīšanu, pamatojoties uz „Zemes ierīcības 



likuma“ 8. pantu un MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”, likuma par pašvaldībām 21. panta 27. punkta  prasībām,  Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 23.aprīļa  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot PAR – 15( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs 

Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija 

Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  

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

 

 

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

Ranču ciema, Mežvidu pagasta Kārsavas novada, kadastra Nr. 6870 005 0092 ar mērķi veikt 

zemes gabala sadalīšanu, atdalot zemes vienību ar minimālo platību 2.0 ha, robežu precizēšanu un 

nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanu. 

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

 

3. Pieņemtā lēmuma izvērsts teksts pielikumā Nr.1.                             

 

15.& 

Par nekustamā īpašuma „Veltes” adreses precizēšanu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

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

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

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

sistēmas noteikumi” 2.punktu, 6.punktu, 8.punktu, 11.punktu, 28. punktu, 34.punktu, 38.punktu.  

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

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

27.punktu,   47.panta   pirmo un otro daļu,  Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 

15( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, 

Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, 

Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0051 un uz tās esošajām būvēm  

adresi- „Veltes”, Malnava, Malnavas pag.,  Kārsavas novads, LV-5750. 

 

2. Dzēst no valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas adresi „Veltes 22”, Malnava, 

Malnavas pag.,Kārsavas novads, LV-5750, kas reģistrēta uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6868 002 0029. 

16.& 

 

Par nekustamā īpašuma „Dīķmalas”nosaukuma un adreses maiņu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

Izskatot L. Ļ. 13.04.2012. iesniegumu par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses 

maiņu , pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, kas 

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



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

sistēmas noteikumi” 2.punktu, 6.punktu, 8.punktu, 11.punktu, 28. punktu, 34.punktu, 38.punktu.  

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

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

27.punktu,   47.panta   pirmo un otro daļu,  Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 

15( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, 

Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, 

Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1. Mainīt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 6870 006 0209 nosaukumu no „Dīķmalas” 

uz „Breivmaļi”. 

 

2. Mainīt adresācijas objektam Mežvidu pagastā –zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

6870 006 0209 un uz tās esošajām būvēm adresi no „Dīķmalas”, Mežvidi, Mežvidu  pag.,  

Kārsavas novads uz „Breivmaļi”, Mežvidi, Mežvidu  pag.,  Kārsavas novads. 

 

17.& 

Par adresācijas objektu adrešu precizēšanu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

Pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 

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

novada pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs 

Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1.  Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0159 un uz tās esošajām 

būvēm no Stacijas iela 26, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. Uz „Norkas”, Bozova, 

Malnavas pag., Kārsavas nov. LV -5717. 

2. Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6872 004 0072 un uz tās esošajām 

būvēm no „Zaļsalas”, Kozukolni, Mērdzenes pag., Kārsavas nov. Uz „ Dūdiņas”, Kozukolni, 

Mērdzenes pag., Kārsavas nov. LV -5726. 

3. .Mainīt zemes vienībai kadastra apzīmējumu 6894 008 0017 piešķirto adresi  

“Silzemenes”, Otrā Bozova, Salnavas pag., Kārsavas novads., LV 5717 uz adresi – “Silzemeņi” 

Otrā Bozova, Salnavas pag., Kārsavas novads. LV 5717. 

 

18.& 

Par nekustamā  īpašuma  “Cīruļi” sadalīšanu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada domē ir saņemts  iesniegums  par nekustama īpašuma „Cīruļi” sadalīšanu, 

atsavināšanu un atdalāmā nekustamā īpašuma pievienošanu citam nekustamam īpašumam,  kas 

atrodas Kārsavas novada  Malnavas pagasta teritorijā. 



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

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

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

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

informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā 

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

datu aktualizācijas noteikumi“ prasībām, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 

15( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, 

Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, 

Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “ Cīruļi”- kadastra Nr. 6868 009 0249, atdalot 

no tā vienu atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 013  0100-7,41 ha platībā. 

Atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 013 0100- 7,41 ha platībā  

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

lauksaimniecība ( kods 0101). 

2.Atļaut pievienot minēto zemes vienību nekustamam īpašumam “Greivas”- kadastra 

Nr. 6868 007 0092. 

 

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).  

 
19.& 

Par nekustamā  īpašuma  “Silīši” sadalīšanu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada domē ir saņemts iesniegums par nekustama īpašuma „Silīši” Kārsavas 

novada  Malnavas pagasta teritorijā sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu atdalāmam nekustamam 

īpašumam. 

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

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

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

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

informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā 

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

datu aktualizācijas noteikumi“ prasībām, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 

15( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, 

Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, 

Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “ Silīši”- kadastra Nr. 6868 003 0034,  atdalot no 

tā divas  atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6868 003 0035- 0,7 ha paltībā 

un 6868 007 0042-2,2 ha platībā. 



Atdalāmo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6868 003 0035, 6868 007 0042  

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

lauksaimniecība ( kods 0101). 

2. Piešķirt atdalāmam nekustramam īpašumam  nosaukumu “Albertēni –A“. 

 

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).  

 

 

20.& 

Par nekustama īpašuma „Akācijas” sadalīšanu 

                                                             /A.Orinska/ 

 

           Kārsavas novada domē ir saņemts N. D. ( J. K. pilnvarota persona) , 2012. gada 17.aprīļa 

iesniegumu, reģ. Nr. 3-13.2.1/ 319 par nekustama īpašuma „Akācijas”, kurš atrodas Kārsavas 

novada Salnavas  pagasta, sadalīšanu. divos īpašumos.. 

          Izskatot  N. D. iesniegumu , 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 dome NOLEMJ: un likumu “Par pašvaldībām”  21. panta 1.daļas 18.punktu, 

78. panta 1. daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  apvienotās finanšu, attīstības 

un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15( Ināra Silicka,   Juris 

Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese 

Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1. Atļaut atdalīt no nekustama īpašuma “Akācijas” zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6894 009 0007 – 6,1 ha kopplatība.  

2. Atdalītajam  nekustamam īpašumam- zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 

6894 009 0007 piešķirt nosaukumu “Bērzieši”.   

3. Noteikt, ka nekustamā īpašuma lietošanas  mērķis ir –zeme, uz kura galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201. 

 

21.& 

           Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

/A.Orinska/ 

 

 

 

 Kārsavas novada domē ir saņemts T. G., dekl. Dzīves vieta-Vienības iela 49b-7, Kārsava, 

Kārsavas novads, iesniegums par viņai piederošo nekustamo īpašumu  Kārsavas novada Goliševas 

pagastā apvienošanu, pamatojoties uz 23.02.2010. MK noteikumu Nr.193 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi“ , 22.12.2009. MK noteikumu Nr.1555 



„Noteikumi par kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas 

kārtību un apjomu“ prasībām, likuma “Par pašvaldībām”  21. panta 27. daļu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs 

Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 
 

1. Atļaut  apvienot   nekustamos  īpašumus „Rumbiņi” ar kadastra numuru 6854 004 0014 

sastāvošu no divām zemes vienībām 6854 004 0014 un 6854 004 0016 un ēku nekustamo īpašumu 

„ Robežnieki” – kadastra Nr. 6854 504 0001, sastāvošu no dzīvojamās mājas un trim 

nedzīvojamām ēkām. 

2.  Apvienotajam nekustamam īpašumam saglabāt  nosaukumu „Rumbiņi”. 

 

3.  Dzēst no valsts adrešu reģistra informācijas  sistēmas adresi  „Robežnieki”, Goliševa, 

Goliševas pag., Kārsavas nov. , piešķirot zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0014 

un uz tās esošajām būvēm adresi – “Rumbiņi”, Goliševa . Goliševas pag., Kārsavas novads. 

 

 

22.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0098 iznomāšanu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par Kārsavas novada pašvaldībai 

piekrītošās zemes vienības Malnavas pagasta teritorijā  ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0098 

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

Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 15. punktu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs 

Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Arvīds Urtāns),  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 009 0098-1,0ha 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 009 0098  

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

30.04.2012. līdz 25.05.2012. 

 

 

23.& 

              Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 010 0054 iznomāšanu 

                                                             /A.Orinska/ 

 



Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts 18.04.2012.gada O. P. iesniegums par zemes 

reformas pabeigšanas fondā ieskaitītās zemes vienības Salnavas pagasta ar kadastra apzīmējumu 

6894 010 0054 nomas pieteikums, izvērtējot lietas materiālus, pamatojoties uz  MK 30.10.2007. 

noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  trešās daļas 15.punktu, , 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 

15( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, 

Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, 

Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1. Iznomāt zemes reformas pabeigšanas fondā ieskaitīto zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6894 010 0054 – 0,6 ha 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 reformas pabeigšanas fondā ieskaitītās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 010 0054 iznomāšanu, izvietojot paziņojumu 

Kārsavas novada pašvaldības domes ēkā un mājas lapā 30.04.2012. līdz 25.05.2012. 

 

 
24.& 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 004 0132, 6894 004 0133 iznomāšanu  

                                                             /A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada domē ir saņemts G. P., 11.04.2012. iesniegums par zemes nomas līguma 

noslēgšanu uz zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 6870 004 0132 – 0,7 ha; 6870 004 0133 

– 1,7 ha platība uz 5 gadiem. 

  Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6870 004 0132 – 0,7 ha platībā, 6870 004 0133 

– 1,7 ha platība  bija piešķirtas pastāvīgā lietošanā D. G. 

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

13.,37.&) D. G. izbeigtas lietošanas tiesības uz minētām zemes vienībām.  

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6870 004 0132 – 0,7 ha, 6870 004 0133 – 1,7 ha 

platība piekrīt pašvaldībai, zemes vienības  nav reģistrētas zemesgrāmatā. 

G. P. pārņēmusi mirušās vecmātes D. G. mantojumu un faktiski apsaimnieko minēto zemi. 

Pamatojoties uz MK 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu”  trešās daļas 18.3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. daļu, Kārsavas 

novada pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs 

Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1.Noslēgt ar G. P.  zemes  nomas līgumu uz zemes vienībām Mežvidu pagastā ar 

kadastra apzīmējumiem 6870 004 0132–0,7 ha, 6870 004 0133–1,7 ha kopplatībā sākot  

01.05.2012. uz laiku līdz pieciem gadiem. 

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

ir lauksaimniecība- kods 0101. 

3 .Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada nomas maksa ir 1,5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības. 



4.Uzdod zemes lietu speciālistei Ludmilai Krišānei viena mēneša laikā no šā lēmuma 

pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minēto zemes  vienību nomu. 

 

 

25.& 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 011 0062, 6894 011 0063, 6894 011 0074, 

6894 011 0176 iznomāšanu 

                                                             /A.Orinska/ 

 

 

 Kārsavas novada domē ir saņemts I. A.  27.03.2012. iesniegums par zemes nomas līguma 

noslēgšanu uz zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 6894 011 0062 – 2,0 ha; 6894 011 0063 

– 1,0 ha; 6894 011 0047-1,6ha; 6894 011 0176- 0,5 ha, kuras bija piešķirtas pastāvīgā lietošanā M. 

L. 

 Ar Salnavas pagasta padomes 27.01.2009. lēmumu (sēdes protokols Nr. 1.,10.&) M. L tika  

izbeigtas lietošanas tiesības uz minētām zemes vienībām.  

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6894 011 0062 – 2,0 ha; 6894 011 0063 – 1,0 

ha; 6894 011 0047-1,6ha; 6894 011 0176- 0,5 ha platībā piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai, 

zemes vienības  nav reģistrētas zemesgrāmatā. 

I. A. pārņēmusi mirušās  mātes M. L. mantojumu un faktiski apsaimnieko minētās zemes 

vienības. 

Pamatojoties uz  MK 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu”   18.3. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. daļu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs 

Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1.Noslēgt ar I. A.  zemes  nomas līgumu uz zemes vienībām Salnavas  pagastā ar 

kadastra apzīmējumiem 6894 011 0062 – 2,0 ha; 6894 011 0063 – 1,0 ha; 6894 011 0047-

1,6ha; 6894 011 0176- 0,5 ha platībā sākot  01.05.2012. uz laiku līdz desmit gadiem. 

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

darbība ir lauksaimniecība- kods 0101. 

3 .Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada nomas maksa ir  1,5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības. 

4 .Uzdod zemes lietu speciālistei Ludmilai Krišānei viena mēneša laikā no šā lēmuma 

pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minēto zemes  vienību nomu. 

 

 

 

 

 

                                                               26.& 

                        Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6894 006 0195 iznomāšanu 

                                                             /A.Orinska/ 

 

 



Kārsavas novada domē ir saņemts L. M. 16.03. 2012. iesniegums par zemes nomas līguma 

noslēgšanu uz zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0195 -0,3 ha platībā, personīgās 

palīgsaimniecības uzturēšanai . 

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

Kārsavas novada pašvaldībai, pamatojoties uz MK 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu”  trešās daļas 18.1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. 

daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  

lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris 

Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, 

Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis 

Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ: 

 

1 Iznomāt  L.M.  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0195 – 0,3 ha 

kopplatība, personīgās palīgsaimniecības uzturēšanai , sākot ar 01.05.2012. uz laiku līdz 

desmit gadiem. 

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

darbība ir lauksaimniecība- kods 0101.  

3. Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada nomas maksa ir  0,5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības. 

4. Uzdod zemes lietu speciālistei Ludmilai Krišānei viena mēneša laikā no šā lēmuma 

pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minēto zemes gabalu nomu. 

 

27.& 

                        Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu 

                                                             /A.Orinska/ 

 

 

1. Kārsavas novada domē ir saņemts I. Z. , 2012. gada  18. aprīļa iesniegums, par zemes 

nomas līguma pagarināšanu  uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6870 004 0141 – 

0,7 ha platībā. 

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

Kārsavas novada pašvaldībai,  I. Z. zemes nomas lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6870 004 0141- 0,7 ha platībā  izbeidzas ar 10.06.2012. 

    Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. 

punktu, LR Ministru kabineta 30.08. 2005. noteikumiem Nr. 644 ” Noteikumi par neizpirktās 

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

prasībām, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15( Ināra Silicka,   Juris 

Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese 

Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1.1.Noslēgt ar I. Z.  zemes  nomas līgumu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6870 004 0141- 0,7 ha kopplatībā uz laiku  no 11.06.2012. līdz 31.12. 2017. 

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

lauksaimniecība- kods 0101.  



1.2.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. 

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

pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētās  zemes vienības nomu. 

 

 

 

2. Kārsavas novada domē ir saņemts A.  K.  2012. gada  18. aprīļa iesniegums par zemes 

nomas līguma pagarināšanu  uz zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu  6870 004 0134 – 

0,08 ha platībā. 

          

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

Kārsavas novada pašvaldībai, A.K. zemes nomas lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6870 004 0134- 0,08 ha platībā izbeidzas ar 10.06.2012. 

Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. 

punktu, LR Ministru kabineta 30.08. 2005. noteikumiem Nr. 644 ” Noteikumi par neizpirktās 

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

prasībām, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15( Ināra Silicka,   Juris 

Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese 

Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

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

6870 004 0134- 0,08 ha kopplatība, uz laiku  no 11.06.2012. līdz 31.12. 2017. 

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

lauksaimniecība- kods 0101.  

 

2.2. 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. 

 

2.3. Uzdod zemes lietu speciālistei Ludmilai Krišānei viena mēneša laikā no šā lēmuma 

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

 

3. Kārsavas novada domē ir saņemts A. N. 2012. gada 18. aprīļa iesniegums par zemes 

nomas līguma pagarināšanu  uz zemes vienību  ar kadastra apzīmējumiem  6894 005 0067 

– 1,6 ha platībā.          

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

Kārsavas novada pašvaldībai, A.N. zemes nomas lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6894 005 0067-1,6 ha platībā izbeidzas ar 10.06.2012. 

     Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. 

panta 27. punktu, LR Ministru kabineta 30.08. 2005. noteikumiem Nr. 644 ” Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību”, prasībām, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  apvienotās finanšu, 



attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15( Ināra Silicka,   

Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese 

Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

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

6894 005 0067 – 1,6 ha kopplatība uz laiku  no 11.06.2012. līdz 31.12.2017. 

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

lauksaimniecība- kods 0101.  

 

3.2. 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. 

 

     3. 3.Uzdod zemes lietu speciālistei Ludmilai Krišānei viena mēneša laikā no šā lēmuma 

pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minēto zemes gabalu nomu. 

 

 

         4. Kārsavas novada domē ir saņemts A. S. 19.04.2012.  iesniegums par zemes nomas līguma 

noslēgšanu uz zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0125 – 4,0 ha platībā uz 10 

gadiem. 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0125 – 4,0 ha platībā  bija piešķirta 

nomas  lietošanā M. S.( A. S. mātei), ar kuru  27.11. 2007. bija noslēgts nomas līgums Nr. 283. 

A. S. pārņēmis mirušās mātes M. S. mantojumu un faktiski apsaimnieko minēto zemi. 

Pamatojoties uz MK 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu”  trešās daļas 18.3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. daļu, Kārsavas 

novada pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs 

Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

4.1.Noslēgt ar A. S.  zemes  nomas līgumu uz zemes vienību ar  kadastra apzīmējumu 

6894 011 0125 – 4,0ha koppatībā uz laiku no 01.05.2012. līdz 31.12.2017. 

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

darbība ir lauksaimniecība- kods 0101. 

4.3.Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada nomas maksa ir  1,5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības. 

4.4.Uzdod zemes lietu speciālistei Ludmilai Krišānei viena mēneša laikā no šā lēmuma 

pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minēto zemes gabalu nomu. 

 

 

28.& 

Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6868 003 0083 

 zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 



 

 

Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Malnavas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6868 003 0083 iznomāšanu saņemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  Ministru 

kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu”  15., 

18. punktiem, likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 15( Ināra 

Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris 

Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, 

Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 28.03.2012. lēmumu ( sēdes prot. 

Nr. 16.,17.&) noteiktā pieteikšanās termiņā 30.03.2012. – 23.04.2012. uz pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0083-8,2 ha platībā, ir pieteikušies vairāki 

pretendenti, uzdot Kārsavas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijai veikt 

minētās zemes vienības nomas tiesību izsoli. 

2. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

6868 003 0083 zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 

 
 

 

 

29.& 

                                           Par zemes vienību platību precizēšanu  

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējotvairāku zemes vienību platību atšķirības Nekustamā īpašuma valsts kadastra ( 

NĪVK)  informācijas sistēmas teksta  un telpiskos datos,  pamatojoties uz  23.02.2010. MK 

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

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

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

21. panta 27. daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  apvienotās finanšu, attīstības 

un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15( Ināra Silicka,   Juris 

Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese 

Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0012 grafisko pielikumu  

un platību, nosakot, ka  zemes vienības kopplatība ir 0,8 ha. 

2. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0011 platību saskaņā ar 

grafisko pielikumu , nosakot, ka  zemes vienības kopplatība ir 7, 8 ha. 

3 Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0063 platību saskaņā ar 

grafisko pielikumu , nosakot, ka  zemes vienības kopplatība ir 1,0 ha. 

4. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0074 platību saskaņā ar 

grafisko pielikumu , nosakot, ka  zemes vienības kopplatība ir 0,58 ha. 

5. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0054 platību saskaņā ar 

grafisko pielikumu , nosakot, ka  zemes vienības kopplatība ir 1,0 ha. 



 6. Precizēt  zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6854 002 0072 un 6854 001 0054 robežu 

saskaņā ar grafisko pielikumu. 

 

 
 

30.& 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

Pamatojoties uz  LR likuma „ Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 34.panta 

otro daļu , 36.panta pirmo daļu un izsoles noteikumu 7.daļas 7.2. punktu , Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs 

Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2012.gada 17.aprīlī notikušās izsoles rezultātus. 

 

2. Septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt pirkuma līgumu. 

 

 

31.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0166  iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

Izskatot O. G., 24.04.2012.   Kārsavas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par 

pašvaldībai piekrītošās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0166 

Mērdzenes  pagastā uz kuru O. G. izbeigtas zemes pastāvīgās lietošnas tiesības ar Kārsavas novada 

pašvaldības domes 22.06.2011. lēmumu ( sēdes prot. Nr.9.,22.&) nomas pieteikumu, sakarā ar to, 

ka uz minētās zemes vienības atrodas viņai piederošs namīpašums, kas ir viņas lietošanā un piekrīt 

viņas mājsaimniecībai, izvērtējot lietas materiālus, pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma 

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

daļu, 30.08. 2005. noteikumiem Nr. 644 ” Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 

līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,  likuma “Par pašvaldībām”  21. 

panta 27. daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15( Ināra Silicka,   Juris 

Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese 

Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt O. G. Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto   zemes vienību 

Mērdzenes   pagastā  ar  kadastra apzīmējumu 6872 001 0166-0,3ha platībā uz 10 gadiem.  

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

ir lauksaimniecība- kods 0101. 

 2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada nomas maksa ir 0,5 % 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.  

 

                                                               32.& 

                                Par Jurija Kuzņecova iesniegumu 

                                                       /A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 23.04.2012. saņemts J.K., dzīves vieta  deklarēta Jātnieku iela 

70-27, Daugavpils, iesniegums, kurā tiek piedāvāts Kārsavas novada pašvaldībai iegādāties viņam 

piederošo nekustamo īpašumu “Alejas iela 51”, Kārsava, Kārsavas novads, sastāvošu no viena 

zemes gabala 0,943 ha kopplatībā  par Ls 1000 ( vienu tūkstoti) latu. 

Izvērtējot minētā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldību funkciju nodrošināšanai, 

teritorijas esošās un plānotās izmantošanas iespējas, pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 

15. , 21. panta 27. daļu , Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,    

Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns,  Andrejs Ivanovs,  

Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, 

ATTURAS – 4( Edgars Puksts, Juris Ločmelis, Inese Nagle, Sandra Palma), Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

Neiegādāties  J.K. piederošo nekustamo īpašumu “ Alejas iela 51”, Kārsava, Kārsavas 

novads, sastāvošu no viena zemes gabala 0,943 ha kopplatībā  par Ls 1000 ( vienu tūkstoti) 

latu. 

 

                               

                           

33.& 

                 Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu 6894 006 0300 iznomāšanu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 24.04.2012. ir saņemts iesniegums ar zemes reformas 

pabeigšanas fondā ieskaitītās zemes vienības Salnavas pagasta ar kadastra apzīmējumu 6894 

006 0300 nomas pieteikumu, izvērtējot lietas materiālus, pamatojoties uz  MK 30.10.2007. 

noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  trešās daļas 15.punktu, 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 

15( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, 

Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, 

Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Iznomāt zemes reformas pabeigšanas fondā ieskaitīto zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6894 006 0300 –1,0 ha 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 reformas pabeigšanas fondā ieskaitītās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 010 0054 iznomāšanu, izvietojot paziņojumu 

Kārsavas novada pašvaldības domes ēkā un mājas lapā 30.04.2012. līdz 25.05.2012. 

 



34.& 

Par zemes vienību ar kadastra  apzīmējumiem 6894 003 0026, 6894 006 0284, 6894 006 0283, 

6894 006 0164 iznomāšanu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 24.04.2012. ir saņemts iesniegums ar zemes reformas 

pabeigšanas fondā ieskaitīto zemes vienību Salnavas pagasta ar kadastra apzīmējumiem 6894 

003 0026; 6894 006 0284; 6894 006 0283; 6894 006 0164 nomas pieteikumu, izvērtējot lietas 

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

personas zemes nomu”  trešās daļas 15.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. daļu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu 

komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris 

Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, 

Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis 

Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ: 

 

 

1. Iznomāt zemes reformas pabeigšanas fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 6894 003 0026 – 2,7ha, 6894 006 0284 – 0,7ha, 6894 006 0283 – 1,0 ha,  6894 

006 0164 – 1,4 ha 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 reformas pabeigšanas fondā ieskaitīto zemes 

vienību iznomāšanu, izvietojot paziņojumu Kārsavas novada pašvaldības domes ēkā un 

mājas lapā 30.04.2012. līdz 25.05.2012. 

 

35.& 

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu 

                                                          /I.Silicka/ 

 

      Izvērtējot nekustamā īpašuma „Čemuri” kadastra Nr. 6894 003 0025 lietas meteriālus tika 

konstatēts, ka  zemes lietotājs  F. N. ir miris, informācijas par potenciāliem mantiniekiem 

pašvaldības rīcībā nav. 

Par minēto nekustamo īpašumu ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds kopš 1998. gada, kas 

turpina pieaugt, uz minētās zemes vienības atrodas nenoskaidrotas piederības ēkas,   

Pamatojoties uz Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15( Ināra Silicka,   

Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese 

Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

         1. Izbeigt F. N. lietošanas tiesības uz apbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6894 003 0025 – 3,8 ha kopplatība Salnavas pagasta  Sausinīku ciemā.  

2. Apbūvētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 003 0025 – 3,8  ha kopplatība 

piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. 

 

 

36.& 



Par deputātu ierosinājumu nekustamā īpašuma iegādei 
    /I.Silicka/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldības domē tika saņemts deputātu grupas ierosinājums iegādāties    

pārdošanā esošo nekustamo īpašumu Kārsavas pilsētā - “Vienības iela 64”, kas sastāv no zemes 

gabala  ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0109 -2275 kvm platībā un uz tā esošās nedzīvojamās 

ēkas  150 kvm platībā par Ls 10000. 

 Minētais nekustamais īpašums atrodas blakus pašvaldībai piederošam nekustamam 

īpašumam, uz kura plānots būvēt brīvdabas estrādi. 

Novada pašvaldības speciālisti un deputāti apsekoja minēto nekustamo īpašumu dabā, 

vizuāli novērtēja būves tehnisko stavokli un atzina, ka objekta faktiskais stāvoklis atbilst 

piedāvātai  pārdošanas cenai, bet tā turpmākai izmantošanai nepieciešami ievērojami finanšu 

resursi, ko nepieciešams meklēt Eiropas Savienības atbalsta fondos.  

Apsekošanas rezultātā izvērtējot minētā nekustamā īpašuma plānotās izmantošanas 

iespējas, tika konstatēts, ka minētais nekustamais īpašums atrodas plānotās sabiedrisko objektu 

apbūves teritorijā un to būtu iespējams izmantot likumā “Par pašvaldībām” 15. panta 5. punktā  

noteikto autonomo funkciju nodrošināšanai ( novada  muzeja, amatniecības centra vai iedzīvotāju 

interešu grupu nodarbību telpu ierīkošanai). 

Izvērtējot minētā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldību funkciju nodrošināšanai, 

teritorijas esošās un plānotās izmantošanas iespējas, pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 

15. , 21. panta 27. daļu , Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.aprīļa  apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 6(  Juris Poikāns, 

Inese Nagle, Sandra Palma,  Silvija Jaudzema, Anita Vorkale, Antoņina Babāne),  PRET – nav, 

ATTURAS – 9(Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

Aivars Lipskis, Tālis Mūrnieks, Andrejs Ivanovs, Edgars Puksts, Arvīds Urtāns),Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

Neiegādāties   nekustamo īpašumu “Vienības iela 64”, Kārsava, Kārsavas novads,  

sastāvošu no viena zemes gabala 2275 kvm platībā  un vienas nedzīvojamās ēkas  150 kvm 

platībā par Ls 10000 ( desmit tūkstošiem) latu. 

 

 
 

 

 

Sēde slēgta plkst. 19.55 

 

Sēdi vadīja     Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka  

 

Sēdi protokolēja   Pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 


