
  

 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads,LV-5717 

tālr.65781390, fakss 65781395, e-pasts: dome@karsava.lv 

                                            

 

  DOMES   SĒDES PROTOKOLS 

Nr.6 
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Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēde atklāta plkst.14.00 

 

Darba kārtība: 

 

1.SIA „ Kārsavas slimnīca” galvenā ārsta informācija  

2. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu un komisijas izveidošanu 

3. Par atbalstu projektam 

4. Par SIA „Pakavi” iesniegumu 

5. Par Atzinības raksta piešķiršanu 

6. Iesniegumu izskatīšana 

7. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 003 0083 zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Cīrulīši” zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6870 002 0001 sadalīšanai reāļās daļās  un  izstrādes  nosacījumu apstiprināšanu 

9. Par nekustamā īpašuma ”Kroļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 002 0039 zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

10. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu 

11. Par nekustama īpašuma „Upeskalni” sadalīšanu.  

12. Par nekustama īpašuma „Lapas” sadalīšanu 

13. Par nekustama īpašuma „Kiziļas ” sadalīšanu 

14. Par nekustama īpašuma „Rimi” sadalīšanu 

15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu  

16. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  6870 009 0176, 6870 009 0143 iznomāšanu 

17. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 2012.gada 28.  marta lēmumā   (sēdes 

prot. izr. nr.4, 39.&) „Par zemes nomas lietošanas  tiesību izbeigšanu ” 

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

īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un platības precizēšanu 

19. Par zemes vienību platību precizēšanu 

20. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

21. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam 

22. Par automašīnu stāvvietu. 
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Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

Piedalās-   

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

Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Antoņina Babāne, Edgars Puksts,  Tālis Mūrnieks, Arvīds 

Urtāns 

Nepiedalās-   

 deputāti    Andrejs Ivanovs, Silvija Jaudzema, Anita Vorkale- aizņemti pamatdarbā 

Administrācijas darbinieki- zemes lietu vecākā speciāliste Anna Orinska,  galvenā grāmatvede 

Vēsma Sondore, juriste Vera Lipska, izpilddirektors Pēteris Labanovskis 

Klātesošās personas- SIA „ Kārsavas slimnīca” galvenais ārsts Vjačeslavs Protasovs 

 

 

 Domes sēdes sākumā galvenā grāmatvede Vēsma Sondore informēja deputātus par novada 

pašvaldības naudas līdzekļiem banku kontos. 

 

                                                                  1.& 

                           SIA „ Kārsavas slimnīca” galvenā ārsta informācija  

/V.Protasovs/ 

 

 SIA „ Kārsavas slimnīca” valdes loceklis Vjačeslavs Protasovs  informēja deputātus par 

situāciju Kārsavas slimnīcā.  2008.gadā Kārsavas slimnīcā tika izveidota sociālās aprūpes nodaļa. 

 Kārsavas novada pašvaldība par sava novada iedzīvotāju uzturēšanos sociālās aprūpes 

nodaļā maksāja par vienu pacientu Ls 180,00 mēnesī,  minēto summu sastāda:   pacienta pensijas 

iemaksa 90% apmērā un starpību līdz 180.00 apmaksāja Kārsavas novada pašvaldība.  

 V.Protasovs informēja, ka sakarā ar maksājumu samazinājumu no valsts budžeta par 

sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 2012.gadā (samazinājums 26%) 

un iestādes finansiālā stāvokļa pasliktināšanos(2012.gada 1.ceturksnī zaudējumi sastāda Ls 

7854.00), no 2012.gada 1.jūnija tiks noteikta  maksa   par vienu  Kārsavas novada iedzīvotāju , kas 

uzturēsies  sociālās aprūpes nodaļā, Ls 250.00 mēnesī. 

Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, atklāti balsojot 

PAR – 12( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars 

Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Tālis 

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

NOLEMJ: 

 

 No 2012.gada 1.jūnija apmaksāt no domes sociālā budžeta līdzekļiem Ls 250.00 par 

viena Kārsavas novada iedzīvotāja īslaicīgu uzturēšanos SAI „ Kārsavas slimnīca” sociālās 

aprūpes nodaļā.  

 

2.& 

Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

un komisijas izveidošanu 

/V.Lipska/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts biedrības „Zaļie nami”, reģ. nr. 40008140407, 

valdes locekļa Jura Romaņenko iesniegums par dzīvojamās mājas Vienības ielā 72A, Kārsavā, 

Kārsavas novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanu šai biedrībai.  



 Iesniegumam pievienotas sekojošu dokumentu apliecinātas kopijas – dzīvojamās mājas 

dzīvokļu īpašnieku 2012.gada 12.aprīļa kopsapulces protokols, dzīvojamās mājas kopīpašumā 

esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgums, biedrības „Zaļie nami” 

reģistrācijas apliecība, biedrības „Zaļie nami” statūti, Uzņēmumu reģistra 08.05.2009. lēmums par 

biedrības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā, Uzņēmumu reģistra 05.02.2010. lēmums 

par izmaiņu ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā. 

  

 2.Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu un 

ir ievēroti likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta 5.daļā ietvertie 

nosacījumi: 1) dzīvokļu īpašnieku sabiedrība izveidota vai dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums 

noslēgts, ievērojot šajā likumā un citos likumos noteikto kārtību; 2) iesniegts dzīvojamās mājas 

dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas 

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku 

sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, dzīvokļu īpašnieku 

sabiedrības statūti un apliecība par reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā vai dzīvokļu īpašnieku 

savstarpējs līgums; 3) visi dzīvokļu īpašnieku sabiedrības dalībnieki vai savstarpēju līgumu 

noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma 41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar 

privatizācijas komisiju; 4) dzīvokļu īpašnieku sabiedrības dalībnieki vai arī savstarpēju līgumu 

noslēgušie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošo privatizācijas 

objektu skaita. 

 No dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 

pilnvarojuma līguma izriet, ka dzīvokļu īpašnieki ir pilnvarojuši biedrību „Zaļie nami” pārvaldīt un 

apsaimniekot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 72A kopīpašumā esošo daļu un 

zemes gabalu 2867 kv.m. platībā. 

 

 3.Izvērtējot novada domei iesniegtos dokumentus un iepazīstoties ar attīstības komitejas 

iesniegto lēmuma projektu, deputāti atzīst, ka ir iesniegti visi nepieciešamie likumā norādītie 

dokumenti, tāpēc iesniegums ir pamatots un apmierināms. 

4.Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta 5., 

6.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 21.maija   apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Juris 

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

Nagle, Sandra Palma, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – 

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

 

 4.1.Nodot nekustamā īpašuma Vienības ielā 72A, Kārsavā Kārsavas novads, kadastra 

numurs 6809 003 0018, kas sastāv no zemes gabala 2867 kv.m. platībā un trīs stāvu 

daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības biedrībai 

„Zaļie nami”, reģ. nr. 40008140407, juridiskā adrese – Atbrīvošanas aleja 52-6, Rēzekne, LV 

4601, ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas.  

 4.2.Izveidot komisiju dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanai un nodošanas 

– pieņemšanas akta sastādīšanai šādā sastāvā: 

 Deputāts Tālis Mūrnieks; 

 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas namsaimnieks” pārstāvis Edgars 

Lipskis; 

 biedrības „Zaļie nami” valdes loceklis Juris Romaņenko. 

 4.3.Pilnvarot Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoru P.Labanovski slēgt 

dzīvojamās mājas Vienības ielā 72A, Kārsavā, kopīpašuma pārvaldīšanas un 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=35770#p41


apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu ar biedrību „Zaļie nami” par pašvaldības daļas - 

dzīvokļa īpašuma Nr.20 pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 

 

 

                                                                     3.& 

                                                        Par atbalstu projektam 

                                                          /I.Nagle/ 

 

 1. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Ingas Bernānes iesniegums  ar lūgumu atbalstīt 

dalību Izglītības un zinātnes ministrijas atklātajā projektu konkursā „ Resursu punktu 

jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas veic 

darbu ar jaunatni”.Organizēšanas pamats- jaunatnes politikas valsts programmas 2012.gadam  

1.3. apakšsadaļa „ Resursu punktu  jauniešiem izveide pašvaldībās, sadarbībā ar jaunatnes 

organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni. 

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

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 21.maija   apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  

lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris 

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

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

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1.1. Atbalstīt   projektu ” Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā 

ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni ”; 

1.2. Noteikt  Ingu Bernāni  par atbildīgo  par šā projekta realizāciju. 

 

 2. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts biedrības „ Kūzuls” valdes priekšsēdētājas Annas 

Dančas  iesniegums  ar lūgumu atbalstīt dalību Izglītības un zinātnes ministrijas atklātajā 

projektu konkursā „ Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes 

organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni”.Organizēšanas pamats- jaunatnes 

politikas valsts programmas 2012.gadam  1.3. apakšsadaļa „ Resursu punktu  jauniešiem 

izveide pašvaldībās, sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar 

jaunatni. 

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

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 21.maija   apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  

lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris 

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

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

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

2.1. Atbalstīt   projektu ” Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā 

ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni ”; 

2.2. Noteikt  Annu Danču  par atbildīgo  par šā projekta realizāciju. 

 

 

4.& 

                                                     Par SIA „Pakavi” iesniegumu 



/P.Labanovskis/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldības domē tika saņemts SIA „ Pakavi” valdes locekļa 

Ļ.Suhobokova iesniegums 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. 

Pēc deputātu grupas ierosinājuma jautājums par nekustamā īpašuma Vienības ielā 64 iegādi 

tika skatīts 2012.gada 25.aprīļa sēdē.  

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 , 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR –9( Ināra Silicka,   

Juris Ločmelis,  Aleksandrs Šarkovskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Antoņina 

Babāne,  Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – 3(Pēteris Laganovskis, 

Aivars Lipskis, Edgars Puksts ),Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

Iegādāties 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. 

 

 

5.& 

Par Atzinības raksta piešķiršanu 

                                                                      /P.Laganovskis/ 

  

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

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

24.maija apvienotās sociālo un veselības jautājumu, izglītības ,kultūras , sporta un jaunatnes lietu 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris 

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

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

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

  Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu   Malnavas pirmsskolas 

izglītības iestādes „ Sienāzītis“  pirmsskolaskolas skolotājai  Lidijai Rudovičai par ilggadēju, 

radošu un godprātīgu profesionālo darbu 5-6gadīgo bērnu izglītošanā un audzināšanā. 

 

 

                                                                      6.& 

                                                       Iesniegumu izskatīšana 



                                              /I.Nagle, P.Laganovskis, P.Labanovskis/ 

 

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  24.maija apvienotās sociālo un veselības jautājumu, izglītības ,kultūras , 

sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Juris 

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

Nagle, Sandra Palma, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, 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 R. Š. iesniegums, kurā viņš lūdz sadalīt reālās 

daļās nekustamo īpašumu Vienības ielā 86 – zemes gabalu 2137 kv.m. platībā, nodalot zemes daļu, 

kas atbilst viņam piederošā dzīvokļa īpašumam nr.2. Iesniedzējs lūdz viņam piederošo patstāvīgo 

īpašuma reālo daļu nodot viņa valdījumā. Iesniegums pamatots ar Civillikuma 875., 927., 1042., 

1043.pantiem. 

 2.Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un normatīvo aktu prasības, novada dome konstatēja 

sekojošo. 

 Dzīvojamā mājā Vienības ielā 86, Kārsavā, ir  trīs dzīvokļi, to skaitā iesniedzējam 

piederošais dzīvokļa īpašums nr.2, un divi pašvaldībai piederošie dzīvokļi, kuri ir izīrēti. Kā tas ir 

redzams no zemesgrāmatu apliecības un zemes robežu plāna, R.Š. pieder arī 4170/13980 

domājamās daļas kopīpašumā, kurā ietilpst zemes īpašums 2137 kv.m. platībā, kā arī koplietošanas 

telpas dzīvojamā mājā.  

 “Dzīvokļa īpašuma likuma” 16.panta 2.daļas 2.punktā noteikts, ka dzīvokļu īpašnieku 

kopība ir tiesīga pieņemt lēmumu par kopīpašumā esošās daļas lietošanas kārtības noteikšanu 

dzīvokļu īpašnieku starpā. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, “Dzīvokļa īpašuma likuma” 2.panta 2.daļu, 16.panta 

2.daļas 2.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 21.maija   apvienotās finanšu, attīstības 

un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Juris 

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

Nagle, Sandra Palma, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – 

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

 

 

 2.1.Atzīt par iespējamu noteikt lietošanas kārtību nekustamā īpašuma Vienības ielā 

86 kopīpašumā esošajai zemes daļai, nodalot R. Š. lietošanā zemes gabala daļu proporcionāli 

viņa domājamai daļai kopīpašumā – 4170/13980. 

 2.2.Pilnvarot izpilddirektoru P.Labanovski pārstāvēt pašvaldību dzīvojamās mājas 

kopīpašnieku sapulcē un kopīpašumā esošās daļas lietošanas kārtības noteikšanas procesā. 



 

  

 3. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Kārsavas mūzikas un mākslas skolas direktores 

Veras Krišānes iesniegums par to,ka no 25.maija līdz 26.maijam Jelgavā norisināsies Latvijas 

izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivāls, kura ietvaros notiks izvirzīto Latvijas novados pirmo 

vietu ieguvušo orķestru finālkonkurss.   Šajā konkursā ir gods piedalīties arī Kārsavas mūzikas 

skolas pūtēju orķestrim. Divu dienu brauciena izmaksas 42 dalībniekiem sastāda Ls 816.00: 

 ēdināšana-      399,00 

 lielais autobuss-    360,00 

 dalības maksa     25,00 

 komandējums 4 pedagogiem - 32,00 

 Skolas direktore Vera Krišāne lūdz segt no pašvaldības budžeta lielākās izmaksas – 

ēdināšanu un transportu. 

Pamatojoties uz Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 21.maija   apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada  

24.maija apvienotās sociālo un veselības jautājumu, izglītības ,kultūras , sporta un jaunatnes lietu 

komitejas atzinumu atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, 

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

Babāne, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas 

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 Piešķirt Kārsavas mūzikas skolas pūtēju orķestrim braucienam uz Jelgavu  Ls  759.00 

/ēdināšanas un transporta izmaksas/    no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem.  

 

4.  Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts festivāla „ Latgales ērģeļu dienas” organizatores 

Gunas Kises iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt vienu no festivāla „ Latgales ērģeļu dienas 

2012” koncertiem, kas notiks Malnavas Jaunavas Marijas-Rožukroņa Karalienes Romas katoļu 

baznīcā  Kārsavā 2.augustā. Iesniegumā festivāla organizatore lūdz segt izdevumus Ls 160.00 

apmērā par  baznīcas ērģeļu skaņošanu. 

Pamatojoties uz Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 21.maija   apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada  

24.maija apvienotās sociālo un veselības jautājumu, izglītības ,kultūras , sporta un jaunatnes lietu 

komitejas atzinumu ,atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris 

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

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

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 Piešķirt festivāla organizatorei Gunai Kisei ērģeļu skaņošanai   Ls  160.00     no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.  

 

5. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts N. M., dz. Vienības iela 79-1, Kārsava, 

iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam citu dzīvokli. 

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

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

Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

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

 



5.2.Atlikt N. M. iesnieguma izskatīšanas termiņu uz diviem mēnešiem no iesnieguma 

saņemšanas dienas. 

5.3. Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

7.& 

Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 003 0083 zemes nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Nekustamā īpašuma vērtēšanas komisijas iesniegtos pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0083-8,2 ha platībā 2012. gada 9. maija  zemes 

nomas tiesību izsoles dokumentus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

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

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

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

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

Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

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

  

1. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 

0083-8,2 ha platībā 2012. gada 9. maija zemes nomas tiesību izsoles protokolu (pielikumā). 

 

2. Iznomāt A. Z., dzīves vieta deklarēta -____________ Malnavas pag., Kārsavas nov., 

LV-5717, pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0083-8,2 

ha platībā no 2012. gada 1. jūnija  uz laiku līdz pieciem gadiem lauksaimniecības 

vajadzībām, nosakot zemes nomas gada maksu 6,5% no kadastrālās vērtības gadā. 

 

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

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

 

 

8.& 

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

kadastra apzīmējumu 6870 002 0001 sadalīšanai reāļās daļās  un  izstrādes  nosacījumu 

apstiprināšanu 

                                                             /A.Orinska/ 

 

       Izskatot nekustamā īpašuma „Cīrulīši” īpašnieka 16.05.2012. iesniegumu par 

nekustamā īpašuma zemes gabala ar kaadstra apzīmējumu 6870 002 0001 sadalīšanu reālās daļās, 

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 21.maija   apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  

lietu komiteju sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris 

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

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

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

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

„Cīrulīši“ Kārsavas novada Mežvidu pagasta Klonešnīku  ciemā, zemes gabalam ar  



apzīmējumu 6870 002 0001, lai veiktu zemes gabala sadalīšanu reālās daļās, lai atdalītu 

zemes gabala 1/21 domājamo daļu saskaņā ar pievienoto zemes robežuplaņu ar tajā attēlo 

zemes gabal sadales shēmu (pielikumā), 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.                     

                       

 

9.& 

Par nekustamā īpašuma ”Kroļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

 6868 002 0039 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

Izskatot SIA „Kvintesence“ iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „ Kroļi” 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0039 , izvērtējot zemes ierīcības projekta lietas 

materiālus, ņemot vērā nekustamā īpašuma kopīpašnieku Annas Lapikas un Larisas 

Avgustinovičas iesniegumus par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  un nosaukuma 

piešķiršanu, 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 21.maija   apvienotās 

finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 12( Ināra 

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

Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Arvīds 

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

 

 

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

Malnavas pagasta nekustamā īpašuma „Kroļi“ zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 

6868 002 0039. 

 

2.  Pieņemtā lēmuma izvērsts teksts pielikumā Nr.1.                             

 

 

10.& 

Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu 

                                                             /A.Orinska/ 

 

 

Kārsavas novada domē ir saņemti zemes nomnieku  iesniegumi par  ar pašvaldību noslēgto  

lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu  uz zemes vienībām, kuras viņiem bija iznomātas 



”Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma” 25. panta noteiktā kārtībā, bet kuriem beidzas līguma darbības termiņi. 

 Izvērtējot nomnieku iesniegumus, 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 21.maija   

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

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

Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

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

 

 

1. Pagarināt nomas līguma, kas 2007. gada 7. jūnijā noslēgts starp pašvaldību, kā 

iznomātāju, no vienas puses un V. V., dzīves vieta deklarēta ____________Malnava, 

Malnavas pag., Kārsavas novads, kā nomnieku, no otras puses par zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6868 009 0458-0,1 ha platībā nomu uz laiku līdz 2021. gada 31. 

decembrim. 

2. Pagarināt nomas līgumu, kas 2007. gada 7. jūnijā noslēgts starp pašvaldību, kā 

iznomātāju, no vienas puses un A. S., dzīves vieta deklarēta ______________, Kārsava,  

Kārsavas novads, kā nomnieku, no otras puses par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6868 009 0419-0,1 ha platībā nomu uz laiku līdz 2021. gada 31. decembrim. 

3. Pagarināt  ar J. L.V. zemes  nomas līgumu, kas  uz apbūvētu zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6894 006 0115 – 7,0 ha kopplatība, adrese:  ___________ Kaupuži, 

Salnavas pag., Kārsavas novads, LV-5740, no 09.08.2012. līdz 31.12.2022. 

4. Pagarināt ar Z. A.  zemes  nomas līgumu uz zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem  6870 006 0352 –0,7 ha platībā, 6870 006 0232-0,9 ha platībā uz laiku līdz 

2021. gada 31. decembrim. 

5. 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. 

6. Uzdod zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai un zemes lietu speciālistei 

Ludmilai Krišānei divu nedēlu laikā no šā lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot zemes 

nomas līgumu par minētās  zemes vienības nomu. 

 

11.& 

                              Par nekustama īpašuma „Upeskalni” sadalīšanu  

/A.Orinska/ 

 

           Kārsavas novada domē ir saņemts J. Č. 08.05.2012. iesniegums, reģ. Nr. 3-13.2.1/ 

385, par nekustamā īpašuma „Upeskalni”, kas atrodas  Kārsavas novada Salnavas  pagastā, 

sadalīšanu divos īpašumos un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam nekustamam īpašumam. 

Pamatojoties uz LR 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, kurš nosaka, ka, 

pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt 

reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 2012.gada 10.aprīļa 

MK noteikumu „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” MK 

20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā 

īpašuma mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punkta prasībām, Kārsavas novada 



pašvaldības 2012.gada 21.maija   apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes 

atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, 

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

Babāne, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas 

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Atļaut  atdalīt no nekustama īpašuma “Upeskalni” ,kadastra Nr. 6894 009 0046, 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0103 – 6,8 ha kopplatībā.  

2. Jaunizveidotajam īpašumam – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 009 

0103 piešķirt nosaukumu “Salas”.  

 3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0103 nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība- kods 0201 

 

 

                                                                    12.& 

                              Par nekustama īpašuma „Lapas” sadalīšanu  

/A.Orinska/ 

 

           Kārsavas novada domē ir saņemts A. P. 02.05.2012. iesniegums, reģ. Nr. 3-13.2.1/ 

363 par nekustamā īpašuma „Lapas”, kas atrodas  Kārsavas novada Mežvidu pagastā, sadalīšanu 

divos īpašumos un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam nekustamam īpašumam. 

Pamatojoties uz LR 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, kurš nosaka, ka, 

pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt 

reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 2012.gada 10.aprīļa 

MK noteikumu „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” MK 

20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā 

īpašuma mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punkta prasībām, Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 21.maija   apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes 

atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, 

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

Babāne, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas 

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “ Lapas”, kadastra Nr. 6870 003 0060, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0053 – 4,7 ha kopplatībā.  

2. Jaunizveidotajam īpašumam – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 003 

0053 piešķirt nosaukumu “Franti”.  

 3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0053 nekustamā īpašuma 

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

0201. 

 

13.& 

Par nekustama īpašuma „Kiziļas ” sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 



  Kārsavas novada domē ir saņemts J. G. un K. M. 09.05.2012. iesniegums, reģ. Nr. 3-13.2.1/ 

393 par nekustama īpašuma „Kiziļas” Kārsavas novada Mežvidu  pagastā sadalīšanu. divos 

īpašumos.. 

Pamatojoties uz LR 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, kurš nosaka, ka, 

pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt 

reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 2012.gada 10.aprīļa 

MK noteikumu „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” MK 

20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā 

īpašuma mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punkta prasībām, Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 21.maija   apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes 

atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, 

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

Babāne, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas 

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “ Kiziļas”- kadastra Nr. 6870 004 0122, atdalot 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0122 – 14,3 ha kopplatība.  

2. Atļaut pievienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0122 - 14,3 ha 

platībā nekustamam  īpašumam  “Līdumi”- kadastra Nr.  6870 001 0127 

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

lauksaimniecība- kods 0101 

3.  Ēkām un būvēm, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 004 

0122 mainīt adresi no „ Kiziļas”, Otrie Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, LV 5737 

uz  „ Skaistlīdumi”, Otrie Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, LV- 5737. 

 

14.& 

                             Par nekustama īpašuma „Rimi” sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

           Kārsavas novada domē ir saņemts D. Ž. 2012. gada 18. aprīļa iesniegums, reģ. Nr. 3-

13.2.1/ 329, par nekustamā īpašuma „Rimi” Kārsavas novada Mežvidu  pagastā sadalīšanu. trijos  

īpašumos. 

Pamatojoties uz LR 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, kurš nosaka, ka, 

pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt 

reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 2012.gada 10.aprīļa 

MK noteikumu „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” MK 

20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā 

īpašuma mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punkta prasībām, Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 21.maija   apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes 

atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, 

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

Babāne, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas 

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 



1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Rimi”, kadastra numurs 6870 006 0184, atdalot 

no tā divas atsevišķas zemes vienības: zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6870 006 0186 

– 2,2 ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0185 – 3,6 ha platībā.  

2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam –zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  

6870 006 0186 – 2,2 ha platībā piešķirt nosaukumu “Riteņi”.   

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

lauksaimniecība- kods 0101 

3. Jaunizveidotam nekustamam  īpašumam- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  

6870 006 0185 – 3,6 ha platībā piešķirt nosaukumu “Gārņi”.   

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

lauksaimniecība- kods 0101 

 

15.& 

                                             Par zemes nomas līguma noslēgšanu  

/A.Orinska/ 

 

1.  Kārsavas novada domē ir saņemts L. Š. 2012. gada  24.aprīļa iesniegums par zemes 

nomas līguma noslēgšanu uz apbūvētu zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0060 0,5 

ha platībā, kura bija piešķirta pastāvīgā lietošanā viņas mātei M. A. . 

Ar Salnavas pagasta padomes 27.01.2009.gada lēmumu (sēdes prot. Nr. 1, 10.§) M. A. tika 

izbeigtas lietošanas tiesības uz minēto zemes vienību. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0060 – 0,5 ha platībā piekrīt Kārsavas 

novada pašvaldībai,  nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

L. Š. faktiski pieņēmusi mirušas mātes M. A. mantojumu un apsaimnieko minēto zemes 

vienību un maksā par minēto nekustamo īpašumu likumdošanas aktos noteiktos nodokļus.  

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 27. daļu un LR Ministra kabineta 

30.10. 2007. noteikumiem Nr. 735 ” Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  18.3. 

punktu,  Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 21.maija   apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Juris 

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

Nagle, Sandra Palma, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – 

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

 

 

1.1. Noslēgt ar L. Š.  zemes  nomas līgumu par apbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6894 011 0060 – 0,5 ha kopplatībā nomu, adrese: ___________ Salnavas pag., 

Kārsavas novads, LV 5740, nomu uz laiku no 01.05.2012. līdz 31.12. 2017. 

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

lauksaimniecība- kods 0101 

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

kadastrālās vērtības. 

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

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

 

16.& 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  6870 009 0176, 6870 009 0143 

iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 



Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Mežvidu 

pagastā  ar kadastra apzīmējumiem 6870 009 0176, 6870 009 0143 nomas pieteikums, izvērtējot 

lietas materiālus, pamatojoties uz likumu „ Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta ceturto daļu, MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.1.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 21.maija   apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, Aleksandrs 

Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma, Antoņina Babāne, Edgars 

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

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6870 009 

0176- 3,8 ha ha platībā,  6870 009 0143- 13,0 ha platībā uz pieciem gadiem. 
Zemes izmantošanas mērķis – galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība( kods 0101). 

2. Publiskot informāciju par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 6870 009 0176; 6870 009 0143 iznomāšanu, ievietojot paziņojumu Kārsavas 

novada pašvaldības domes ēkā un mājas lapā no 31.05.2012.līdz 25.06.2012. 

 

 

17.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 2012.gada 

28.  marta lēmumā   (sēdes prot. izr. Nr. 4, 39.&) „Par zemes nomas lietošanas  tiesību 

izbeigšanu ” 

                                                                   /A.Orinska/ 

 

 Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja 08.05.2012.  vēstuli Nr. 10-

03/129910-2  ”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 21.maija   apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Juris 

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

Nagle, Sandra Palma, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – 

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

 

 

1.  Atcelt Kārsavas novada pašvaldības domes 2012.gada 28. marta lēmuma ( sēdes 

prot. izr. Nr. 4., 39.&) „Par zemes nomas lietošanas  tiesību izbeigšanu”  2. punktu par zemes 

nomas lietošanas tiesību izbeigšanu A. B. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 011 

0053-4,0 ha platībā. 

 

 

18.& 

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

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un platības precizēšanu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

  Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja 09.05..2012. vēstuli 

Nr.10-03/129910-10 „Par informācijas precizēšanu“, 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, 01.09.2009.MK noteikumu Nr. 

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

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

zemi”13. 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 21.maija   apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes 

atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Juris Ločmelis, Pēteris Laganovskis, 

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

Babāne, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas 

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0070 platību saskaņā ar 

grafisko pielikumu, nosakot, ka  zemes vienības kopplatība ir 0,23 ha. 

2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0070- 0,23 ha 

kopplatībā ir starpgabals. 

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

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

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

mežsaimniecība- kods 0201. 

 

19.& 

                                                 Par zemes vienību platību precizēšanu. 

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot vairāku 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 21.maija   apvienotās finanšu, attīstības 

un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Juris 

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

Nagle, Sandra Palma, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – 

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

 

 

1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0058 platību saskaņā ar 

grafisko pielikum , nosakot, ka  zemes vienības kopplatība ir 2,0 ha. 

2. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0352 platību saskaņā ar 

grafisko pielikumu, nosakot, ka  zemes vienības kopplatība ir 0,7 ha. 
 

 

20.& 

                                Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

/A.Orinska/ 

 



      Kārsavas novada dome ir saņemts V. K. iesniegums par atteikšanos no nomas zemes 

lietošanas tiesībām uz Mežvidu pagasta  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0342– 

7,0 ha kopplatībā. 

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

tiesībām, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 21.maija   apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Juris 

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

Nagle, Sandra Palma, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – 

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

 

1. Izbeigt V. K. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0342 – 7,0 ha 

kopplatībā nomas lietošanas tiesības ar 01. 06. 2012.  

2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0342- 7,0 ha kopplatībā piekrīt 

Kārsavas novada pašvaldībai. 

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

darbība ir lauksaimniecība  (kods 0101). 

 

 

 

 

                                                    21.& 

Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam 

/V.Blinova/ 

 

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

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

atbilstoši Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 

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

47.panta pirmo daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 21.maija   apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu,   atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   

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

Nagle, Sandra Palma, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – 

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

 

 

1.Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0177 un uz tās esošām  

būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6809 002 0177 001, 6809 002 0177 002, 6809 002 0177 003  

adresi- Avotu iela 2, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

Sēde slēgta plkst.17.55 

 

Sēdi vadīja     Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka  

 

Sēdi protokolēja   Pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 



 

 

 


