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Darba kārtība: 

 

1.Par SIA “ Prolink” iesniegumu 

2. Par novada domes priekšsēdētājas vietnieka komandējumu 

3. Par  pašvaldības 2011.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

4. Par atbalstu projektiem 

5. Par izmaiņām  Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā ar 01.07.2012. 

6. Par saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par novada 

pamatbudžetu 2012.gadam” 

7. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 

attīstības investīciju projekta īstenošanai Kārsavas novada Salnavas pagasta Salnavas ciemā 

8. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ Kārsavas namsamnieks” pamatkapitāla palielināšanu 

9. Par aizdevuma galvojumu SIA „ Kārsavas Namsaimnieks”  

10. Par finansiālu atbalstu biedrībai „ Kārsavas novada pensionāru apvienība” 

11. Par saistošajiem noteikumiem Nr.12„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5„Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” 

12. Par saistošajiem noteikumiem Nr.13„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5„Par vienreizēju 

pabalstu piešķiršanu (neizvērtējot ienākumus)” 
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13.Iesniegumu izskatīšana 

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

apzīmējumu 6868 009 0548 sadalīšanai  un  izstrādes  nosacījumu apstiprināšanu 

15. Par nekustama īpašuma „Zemgaļi ” sadalīšanu 

16. Par nekustama īpašuma „Tīrumgals ” sadalīšanu 

17. Par nekustama īpašuma „Krieviņi ” sadalīšanu 

18. Par zemes vienības „Mežlauki” ar kadastra apzīmējumu  6854 002 0067 platības un  zemes 

vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

19. Par  nekustamā īpašuma „Kronīši”,  Malnavas pag., Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai 

20. Par nekustamā īpašuma “ Lobēlijas”, neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6870 

004 0108 atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. 

21. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu 

22. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  6868 003 0141, 6868 003 0242 iznomāšanu 

23. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0342 iznomāšanu 

24. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0115 iznomāšanu 

25. Par ielu norādes zīmju uzstādīšanu  Salnavas pagasta Salnavas un Ruskulovas ciemos 

26. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 24.11.2010. sēdes protokola Nr. 

13.,§.37.) lēmumā „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu”. 

27. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 010 0054  

iznomāšanu 

28. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 006 0300  

iznomāšanu 

29. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra   apzīmējumiem  6894 006 0284, 6894 

006 0283, 6894 006 0164  iznomāšanu 

30. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam 

31. Par zemes iznomāšanu 

32. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0185, Smilšu iela 1, Kārsavā platības 

precizēšanu 

33. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0218 piekritības noteikšanu,zemes 

vienību apvienošanu  un platības precizēšanu 

34. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa  maiņu 

 

                                                

 

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, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, 

Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks , Arvīds Urtāns 

 

 

Administrācijas darbinieki- galvenā ekonomiste Svetlana Sprukte, juriste Vera Lipska, zemes 

lietu vecākā speciāliste Anna Orinska, teritorijas plānotāja Marina Labanovska, zemes komisijas 

priekšsēdētāja Valentīna Bļinova 



Klātesošās personas-  avīzes “ Ludzas zeme” korespondente Iveta Čigāne, Latvijas Biometāna 

asociācijas pārstāvji Inta Pakalns un Henrijs Buks-Vaivads 

 

 

1.& 

Par SIA “ Prolink” iesniegumu 

                                              /M.Labanovska, I.Silicka/ 

 

2012.gada 7.jūnijā Kārsavas novada pašvaldībā saņemts SIA „Prolink” iesniegums 

(reģistrēts 07.06.2012. Nr.512 lietā 3-13.2) par  biogāzes koģenerācijas elektrostacijas būvniecības 

ieceri Kārsavas novada Malnavas pagasta teritorijā.  

SIA “Prolink” pārstāvji, piedaloties domes sēdē,  iepazīstināja ar būvniecības ieceres 

vispārīgiem aspektiem.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas, 14. punkts paredz pašvaldībai autonomu 

funkciju - nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu.  

Saskaņā ar būvniecības likuma 7.pantu vietējās pašvaldības kompetencē ietilpst kontrolēt 

teritorijas plānojuma un tā sastāvā esošo apbūves noteikumu izpildi, t.sk., pārbaudot būvniecības 

ieceres atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam. 

Minētā projekta iecere nav pretrunā  ar spēkā esošo Kārsavas novada  Malnavas pagasta  

teritorijas plānojumu 2004.-2016. gadiem ar grozījumiem, kas apstiprināts ar Malnavas   pagasta 

padomes  2006. gada 27. jūnija lēmumu, saistošie noteikumi Nr. 4 „ Malnavas pagasta teritorijas 

plānojuma grafiskā daļa  un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, 2008. gada 12. 

augusta lēmumu, saistošie noteikumi Nr. 10 „ Malnavas  pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un  ar Kārsavas novada 

pašvaldības 2009.gada 30.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Kārsavas novada 

teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, saskaņā ar kuru projekta realizācijai 

paredzētam   zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0118 atļautā izmantošana noteikta : 

ražošanas un komerciestāžu teritorijas . 

Saskaņā ar “Būvniecības likuma” 12. pantu, pašvaldība, pirms tā pieņem lēmumu par 

būvniecību, nodrošina paredzētās būves publisku apspriešanu ja būve būtiski pasliktina iedzīvotāju 

sadzīves apstākļus, samazina nekustamā īpašuma vērtību vai ietekmē vidi, bet tai nav nepieciešams 

ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu".  

Būves publisku apspriešanu nerīko, ja teritorijai, kurā tā paredzēta, ir spēkā esošs 

detālplānojums.  

Minētā teritorijā spēkā esoša detālplānojuma nav, būvniecības ietekme uz vidi nav 

novērtēta, lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību  tiks pieņemts, 

pēc būvniecības ieceres detalizētas izskatīšanas būvvaldē.  

              Pamatojoties uz augstākminēto , ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25. 

jūnija   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: 

 

Atbalstīt SIA ”Prolink ” ieceri par biogāzes koģenerācijas elektrostacijas būvniecību 

Kārsavas novada Malnavas pagasta nekustamā īpašuma ”Rungas”zemes gabalā ar kadastra 



apzīmējumu 6868 009 0118 likumdošanas, normatīvo aktu un spēkā esošā teritorijas 

plānojuma noteiktā kārtībā.  

 

 

2.& 

 Par novada domes priekšsēdētājas vietnieka komandējumu 

/I.Silicka/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemta Eiroreģiona „Pleskava, Livonija”  vadītāja Jura 

Annuškāna vēstule par to, ka ir sākts  organizēt pašvaldību vadītāju pieredzes braucienu uz kādu 

no Austrumeiropas Eiroreģioniem, lai iepazītos ar to darbu. Ir nodibināti sakari ar Eiroreģionu 

„Karpacki”. Tā ir piecu valstu (Polija, Ukraina, Rumānija, Ungārija, Slovākija) pierobežas 

pašvaldību organizācija. Brauciens tiek plānots uz Polijas biroju, kurš atrodas Rzeszow pilsētā. 

Lai brauciens būtu lietderīgāks un lētāks, sadarbībā ar Igaunijas sekcijas izpilddirektoru, ir nolemts 

tajā iesaistīt visu trīs (arī Igaunijas un Krievijas) sekciju pašvaldību vadītājus. Brauciens notiks ar 

autobusu. No katras valsts piedalīsies 15 personas. Brauciena ilgums no 6.augusta līdz 

10.augustam (ieskaitot). 

Brauciena finansiālie izdevumi: ņemot vērā autobusa izmaksas, personu skaitu un viesnīcas 

cenas, vienas personas izdevumi ir 180 eiro, jeb aptuveni 130 lati. Maksā ietilpst autobusa 

izdevumi, viesnīca ar brokastīm (trīs naktis). Pārējie izdevumi (pusdienas, vakariņas u.c.) ir pašu 

dalībnieku izdevumi.  

Pamatojoties uz Eiroreģiona „Pleskava, Livonija”  vadītāja Jura Annuškāna 13.06.2012.  

vēstuli , Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem  Nr. 969 ” Kārtība, kādā atlīdzināmi 

ar komandējumu saistītie izdevumi” , ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25. 

jūnija   apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, 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, domes 

priekšsēdētājas vietnieks Pēteris Laganovskis  nepiedalās balsošanā, Kārsavas novada pašvaldības  

dome NOLEMJ: 

 

 Nosūtīt novada domes priekšsēdētājas vietnieku  Pēteri Laganovski komandējumā uz 

Poliju no 2012.gada 6.augusta līdz 10.augustam.   

 

 

                                        3. & 

                                        Par  pašvaldības 2011.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

/V.Sondore/ 

 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par budžeta un finanšu vadību” 14.panta 

3.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 72.pantu, Latvijas Republikas 

Ministru Kabineta  2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem 

pārskatiem”  , ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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 Kārsavas novada pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu /pielikumā/. 

 2.Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītājai: 

 2.1.nosūtīt pašvaldības gada publisko pārskatu elektroniskā veidā Vides aizsardzības  

un Reģionālās attīstības  ministrijai  

 2.2. mēneša laikā pēc sagatavošanas publicēt pašvaldības gada publisko pārskatu 

pašvaldības mājaslapā internetā. 

 

 

 

 

 

4.& 

Par atbalstu projektiem 

/I.Nagle/ 

 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītājas Intas 

Jurčas iesniegums  ar lūgumu atbalstīt dalību  VAS „ Hipotēku un zemes banka” projekta Klientu 

kluba „ Mēs paši” projektu konkursā. Projekta nosaukums „ Spēļu istabas izveide Kārsavas 

pilsētas bibliotēkas bēnu nodaļā”  

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

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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. Atbalstīt   projektu ” Spēļu istabas izveide Kārsavas pilsētas bibliotēkas bērnu 

nodaļā  ”; 

1.2. Noteikt  Intu Jurču par atbildīgo  par šā projekta realizāciju. 

 

       

 

2.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Salnavas pagasta pārvaldes vadītājas Annas 

Gabrānes iesniegums  ar lūgumu atbalstīt dalību  VAS „ Hipotēku un zemes banka” projekta 

Klientu kluba „ Mēs paši” projektu konkursā. Projekta nosaukums „ Iepazīsti Salnavas pagastu”.  

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

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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. Atbalstīt   projektu ” Iepazīsti Salnavas pagastu  ”; 

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

 

3.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Mērdzenes  pagasta pārvaldes vadītāja Jāņa Koļča 

iesniegums  ar lūgumu atbalstīt dalību  VAS „ Hipotēku un zemes banka” projekta Klientu kluba „ 

Mēs paši” projektu konkursā. Projekta nosaukums „ Nozīmīgākie Mērdzenes pagasta objekti”.  

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

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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. Atbalstīt   projektu ” Nozīmīgākie Mērdzenes pagasta objekti  ”; 

3.2. Noteikt  Jāni Koļču  par atbildīgo  par šā projekta realizāciju. 

 

4.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Malnavas  pagasta pārvaldes vadītājas Irēnas 

Kaupužes iesniegums  ar lūgumu atbalstīt dalību  VAS „ Hipotēku un zemes banka” projekta 

Klientu kluba „ Mēs paši” projektu konkursā. Projekta nosaukumi „ Vizuālā tēla uzlabošana 

Bozovas etnogrāfiskajam ansamblim” un „ Malnavas pagasta pārvaldes teritorijas labiekārtošana” .  

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

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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. Atbalstīt   projektu ” Vizuālā tēla uzlabošana Bozovas etnogrāfiskajam 

ansamblim  ”; 

4.2.  Atbalstīt   projektu ” Malnavas pagasta pārvaldes teritorijas labiekārtošana  ”; 

4.3. Noteikt  Irēnu Kaupuži   par atbildīgo  par šo projektu realizāciju. 

 

5.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Goliševas   pagasta pārvaldes vadītāja Anatolija 

Posredņikova iesniegums  ar lūgumu atbalstīt dalību  VAS „ Hipotēku un zemes banka” projekta 

Klientu kluba „ Mēs paši” projektu konkursā. Projekta nosaukums „ Vasaras estrādes renovācija”.  

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

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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: 

 

5.1. Atbalstīt   projektu ” Vasaras estrādes renovācija  ”; 

5.2. Noteikt  Anatoliju Posredņikovu  par atbildīgo  par šā projekta realizāciju. 

 

 

6.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Mežvidu pamatskolas direktores Skaidrītes 

Strodes iesniegums  ar lūgumu atbalstīt dalību  VAS „ Hipotēku un zemes banka” projekta Klientu 

kluba „ Mēs paši” projektu konkursā. Projekta nosaukums „ Zēnu tautu tērpi”.  

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

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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: 

 

5.1. Atbalstīt   projektu ” Zēnu tautu tērpi  ”; 

5.2. Noteikt  Skaidrīti Strodi   par atbildīgo  par šā projekta realizāciju. 

 

 

 

                                                            5.& 

                Par izmaiņām  Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā ar 01.07.2012. 

/S.Sprukte/ 

 

 

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

4.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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: 

 

Likvidēt: 

Projekts „ Speciālistu piesaiste Kārsavas novada pašvaldībā”- 1.0 amata vienības projektu 

koordinators – mēneša alga Ls 450.00 

Projekts „ Speciālistu piesaiste Kārsavas novada pašvaldībā”- 1.0 amata vienības sociālais 

darbinieks – mēneša alga Ls 280.00 

Palielināt : 

Sociālais dienests – 0.5 amata vienības sociālais darbinieks – mēneša alga Ls 180.00  

Attīstības nodaļa- 1.0 amata vienības projektu koordinators- mēneša alga Ls 450.00 

 

 



6.& 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par novada 

pamatbudžetu 2012.gadam” 

/S.Sprukte/ 

 

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

pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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. 11 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 Reģionālās attīstības ministrijai  

 

 

 

7.& 

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 

attīstības investīciju projekta īstenošanai Kārsavas novada Salnavas pagasta Salnavas ciemā 

/I.Nagle/ 

 

Pamatojoties uz  28.07.2008.  MK noteikumiem  Nr. 606 „Noteikumi par darbības 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000””, ņemot vērā Kārsavas 

novada pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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 SIA „PROFIN” 2012.gada jūnijā izstrādāto tehniski ekonomisko 

pamatojumu “Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Salnavas pagasta Salnavas 

ciemā” (tālāk tekstā Projekts). 

 

2. Apstiprināt šādu Projekta finanšu plānu: 

Rādītāji LVL % 

Finansējums, kopā 428555,53  



t.sk.  

Attiecināmām izmaksām 

 

351275,02 

 

100% 

Projekta iesniedzēja finansējums (kredīts) 52691,25 15% 

ERAF finansējums 298583,77 85% 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 77 280,51  

Projekta iesniedzēja līdzekļi neattiecināmajām 

izmaksām 
77 280,51 

 

 

3. Apstiprināt šādus Projekta pasākumus (komponentes): 

 

Pasākumi Daudzums 

1 Ūdensvada izbūve sistēmas sacilpošanai no torņa 

līdz Dārzu ielai 

110 m 

2 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Dārzu ielā 920 m 

3 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Ozolu ielas 

rajonā 

600 m 

4 Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

rekonstrukcija (Q=50 m3/dnn) 

1 komplekts 

5 Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas izbūve (qmax=8 

m3/h) 

1 komplekts 

6 Kanalizācijas spiedvada izbūve 250 m 

7  Parka un Ozolu ielas vadu pieslēgšana KSS 700 m 

8  Kalna ielas vada pieslēgšana Ozolu ielas vadam 350 m 

9  CKS paplašināšana no KSS uz dzīvojamo apbūvi 150 m 

10  CKS paplašināšana uz apbūvi starp Kalna un Dārza 

ielu 

360 m 

 

 

4. Lai nodrošinātu ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, Kārsavas novada pašvaldības 

iesniegtā projekta īstenošanu, attiecināmo izmaksu segšanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē 

vai citā kredītiestādē nacionālā līdzfinansējuma vajadzībām 52 691,25LVL [piecdesmit 

divi tūkstoši seši simti deviņdesmit viens lats 25 santīmi]. 

5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku. 

6. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par pievienotās 

vērtības nodokli” normu par priekšnodokļa atskaitīšanu. 

7. Akceptēt Kārsavas novada pašvaldības ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto 

projekta iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši projekta 



iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam (Iesnieguma 2.papilddokuments) un 

projekta budžeta kopsavilkumam (Iesnieguma 3.papilddokuments). 

8.§ 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas namsaimnieks” pamatkapitāla 

palielināšanu 

/V.Lipska/ 

 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kārsavas namsaimnieks” lūdz palielināt sabiedrības 

pamatkapitālu LVL 20000 apmērā. 

 Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam” ir 

ieplānoti līdzekļi LVL 20000 mērķim –  Kārsavas pilsētas ūdenstīkla, kanalizācijas un apkures 

sakārtošanai. 

Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmā 

daļa nosaka, ka sabiedrības pamatkapitālu var palielināt dalībniekiem izdarot ieguldījumus 

sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu, likuma 42.pants nosaka, ka 

pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, 

kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas noteikumi un 14.panta pirmā daļā 

noteikts, ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu 

turētāja lēmumus pieņem pašvaldības domes priekšsēdētājs (turpmāk arī — kapitāla daļu turētāja 

pārstāvis). 

Ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14( Ināra Silicka,   

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

Nagle, Sandra Palma,   Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, Anita Vorkale, Tālis 

Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, deputāts Andrejs Ivanovs nepiedalās 

balsošanā, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas namsaimnieks” 

pamatkapitālu, izdarot naudas līdzekļu ieguldījumu LVL 20000 (divdesmit tūkstoši lati 00 

santīmi) apmērā sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. 

2. Kapitāla daļu turētāja pārstāvim sasaukt dalībnieku sapulci un pieņemt lēmumu 

par sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu. 

3. Uzdot pašvaldības kancelejas vadītājai M.Stepanovai piecu dienu laikā pēc domes 

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kārsavas 

namsaimnieks” domes lēmumu.  

 
                                                                                9.& 

                                          Par aizdevuma galvojumu SIA „ Kārsavas Namsaimnieks”  

        /V.Lipska/ 

 

1. Kārsavas novada pašvaldība izskatīja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kārsavas 

namsaimnieks” valdes locekļa Andreja Ivanova 27.06.2012. iesniegumu par aizdevuma galvojumu 

katlu mājas rekonstrukcijas īstenošanai. 

Kārsavas novada pašvaldības komisija, kura tika izveidota ar apkuri saistīto problēmu 

noskaidrošanai un darbojošos katlu māju apsekošanai, atzina, ka ir izveidojusies ārkārtas situācija 

un nepieciešams steidzams risinājums, lai vispār varētu uzsākt 2012./2013.gada apkures sezonu 



Veckārsavas rajonā. Trīs šajā rajonā esošās katlu mājas nav derīgas turpmākajai ekspluatācijai, līdz 

ar to ir apdraudēta dzīvojamo māju un pašvaldības iestāžu – kultūras nama, bibliotēku, pašvaldības 

administrācijas ēkas – apkure. 

Dzīvojamās mājas Vienības ielā nr. 49, pagrabstāvā, izvietotā katlu māja ir kritiskā 

stāvoklī, apkures katli un tehnoloģiskais aprīkojums pilnīgi nolietots. Virs katlu mājas izvietoto 

dzīvokļu īpašnieki  un īrnieki vairākkārt rakstījuši pašvaldībai sūdzības par to, ka dzīvokļos no 

kurtuves plūst dūmi. Katru gadu veicot remontdarbus, nav izdevies panākt būtiskus uzlabojumus. 

Līdzīga situācija ir katlu mājā, kura izvietota kultūras nama ēkā Vienības ielā 49c, Kārsavā, 

kā arī katlu mājā Kļavu ielā 7.  

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ir izteikušas aizrādījumus un 

brīdinājumus par abu katlu māju tehnisko un ugunsdrošības stāvokli, norādot, ka tiks iesniegts 

rakstisks atzinums par konstatētajiem pārkāpumiem. 

2. Izvērtējot apsekošanas rezultātā iegūto informāciju, dome konstatē, ka naudas līdzekļu 

ieguldīšana visu esošo katlu māju remontam nebūtu lietderīga, bet kapitālsabiedrības valdes 

lēmums par aizņēmuma ņemšanu  vienas katlu mājas Kļavu ielā 7, Kārsavā, rekonstrukcijai, ir 

pamatots un atbalstāms, jo tādā veidā tiktu novērsta ārkārtas situācija siltuma piegādē patērētājiem. 

3.  Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 26.panta 2.daļu, kurā noteikts, ka 

galvojumus pašvaldības var sniegt tikai tām kapitālsabiedrībām, kurās attiecīgās pašvaldības 

kapitāla daļa pārsniedz 50 procentus, vai arī vairāku pašvaldību veidotai kapitālsabiedrībai, kurā 

pašvaldību kapitāla daļu summa pārsniedz 65 procentus, kā arī 25.03.2008. Ministru Kabineta 

noteikumu nr. 196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”  17.punktu, ņemot 

vērā to, ka Kārsavas novada pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļu sabiedrībā ar ierobežotu 

atbildību “Kārsavas namsaimnieks”, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   

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

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

Juris Poikāns, Inese Nagle, Sandra Palma,   Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Edgars Puksts, 

Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, deputāts Andrejs 

Ivanovs nepiedalās balsošanā, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 1.Ārkārtas situācijas novēršanai, garantēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kārsavas 

namsaimnieks”  kredītiestādē ņemto aizdevumu Ls 180 000 /viens simts astoņdesmit tūkstoši latu/  

katlu mājas Kļavu ielā 7, Kārsavā, rekonstrukcijas darbu veikšanai. 

 1.1. Atļaut ņemt A/S „ SWEDBANK” aizdevumu  ar atlikto pamatsummas  maksājumu 

līdz  2013.gada augustam  un paredzēto aizdevuma atmaksas termiņu līdz 2023.gada 31.jūlijam. 

1.2. Plānotā aizņēmuma procentu likme –  5,002. 

 2.Iesniegt Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomē iesniegumu par atļauju sniegt galvojumu, pievienojot tam visus dokumentus, 

kuri norādīti Ministru Kabineta 25.03.2008. noteikumu nr. 196 “Noteikumi par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem” 17.punktā. 

  

 

10.& 

                       Par finansiālu atbalstu biedrībai „ Kārsavas novada pensionāru apvienība” 

/P.Laganovskis/ 

 



1. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts biedrības „Kārsavas novada pensionāru 

apvienība”, reģ. nr. 4000814909, Malnavas iela 4, Kārsava, valdes priekšsēdētājas Zofijas Ritiņas 

iesniegums par pašvaldības  līdzfinansējumu Kopienas iniciatīvu projektam    ” Veselība, 

dzīvotprieks- pensionāru līdzgaitnieks”.  Projekts ir atbalstīts un  no Iniciatīvu Kopienu fonda ir 

piešķirti Ls 1777, bet papildus nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums Ls 169,60 .  

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

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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. Piešķirt finansiālu atbalstu  biedrībai ” Kārsavas novada pensionāru apvienība”  

Ls 169,60 apmērā  , lai  realizētu projektu  ” Veselība, dzīvotprieks- pensionāru 

līdzgaitnieks”;  

 1.2. Piešķirtos līdzekļus pārskaitīt uz iesniegumā  minēto Valsts kases konta numuru.  

 

 2. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts biedrības „Kārsavas novada pensionāru 

apvienība”, reģ. nr. 4000814909, Malnavas iela 4, Kārsava, valdes priekšsēdētājas Zofijas Ritiņas 

iesniegums par pašvaldības finansējuma piešķiršanu  telpas remontam Raiņa ielā 26, Kārsavā, kur 

tiks realizēts projekts ” Veselība, dzīvotprieks- pensionāru līdzgaitnieks”.   Lai veiktu telpu 

remontu, pietrūkst  līdzekļu Ls 299.72 apmērā. Darbus saskaņā ar pievienoto tāmi veiks SIA „ 

ACUK” . 

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

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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: 

 

 22.1. Piešķirt finansiālu atbalstu  biedrībai ” Kārsavas novada pensionāru apvienība”  

Ls 299,72 apmērā  , lai  izremontētu  telpu Raiņa ielā 26; 

 2.2. Piešķirtos līdzekļus pārskaitīt uz SIA „ ACUK”  konta numuru.  

 

                                                           11 .& 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.12 

„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” 

/A.Malakāne/ 

 

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

43.panta 1.d.13.punktu, LR likuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 35.panta 

4.daļu, 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 saistošos noteikumus Nr. 12 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 

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

2.Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai. 

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

aizsardzības  un Reģionālās attīstības  ministrijai  

 

12.& 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.13 

„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 

„Par vienreizēju pabalstu piešķiršanu (neizvērtējot ienākumus)” 

/A.Malakāne/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,Ministru kabineta 2004. 

gada 25. marta noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. 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. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 13 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 

„ Par vienreizēju pabalstu piešķiršanu (neizvērtējot ienākumus)”/pielikumā/. 

2.Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai. 

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

aizsardzības  un Reģionālās attīstības  ministrijai  

 

                                                                  13.& 

                                               Iesniegumu izskatīšana 

                                                            /I.Nagle/ 

 

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

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

materiālo stāvokli raksturojošiem dokumentiem izskatīti sociālās komitejas sēdē. Sociālo 

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

projektu un priekšlikumiem par pabalstu un sociālās palīdzības piešķiršanu iesniedzējiem. 

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

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

noteikumiem, 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 Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītājas Intas Jurčas 

iesniegums  , ka šā gada jūnijā klajā nāk Jāņa Streiča  grāmata „ 1991.Tas garais cilvēkbērna gads” 

un izdevniecība „ Dienas grāmata” piedāvā šo Latgales kultūrvēturei nozīmīgo grāmatu dāvināt 

bibliotēkām. Bibliotēkas vadītāja aicina novada deputātus atbalstīt akciju un dāvināt grāmatu sava 

pagasta un pilsētas bibliotēkām. Grāmatas cena ir Ls 7,79 par eksemplāru. 

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

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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: 

 

 

 Iegādāties 8 Jāņa Streiča grāmatas „ 1991.Tas garais cilvēkbērna gads” novada 

bibliotēkām no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

 

3. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts O. B. iesniegums ar lūgumu izīrēt dzīvokli nr.6, 

Parka ielā 10, Kārsavā. 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.panta 1.daļu, 6.panta 1.daļu, 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.Izīrēt O. B. dzīvokli nr.6, Parka ielā 10, Kārsavā, Kārsavas novads, uz termiņu – 

viens gads. 

3.2. Lēmuma izvēsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

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

iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam citu dzīvokli. 

4.1.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( 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: 

 

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

sniedzamās palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru 40. 



4.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

5. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts P. S., dz. Telegrāfa iela 7-5, Kārsava, iesniegums 

ar lūgumu piešķirt viņam citu dzīvokli. 

5.1.Pamatojoties uz „Administratīvā procesa likuma” 64.panta 2.daļu, 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: 

 

5.2.Atlikt P. S. iesnieguma izskatīšanas termiņu uz diviem mēnešiem no iesnieguma 

saņemšanas dienas. 

 

 

14.& 

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

kadastra apzīmējumu 6868 009 0548 sadalīšanai  un  izstrādes  nosacījumu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

    Izskatot VAS  „Privatizācijas aģentūra“ 24.05.2012. iesniegumu par nekustamā īpašuma  

„ Āres” zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0548 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, ņemot vērā 

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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 

„Āres“, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0548-2,8 ha platībā, kuras adrese- 

„Āres”, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas novads,  lai veiktu zemes vienības sadalīšanu,  

nekustamā īpašuma apgrūtinājumu precizēšanu. 

 

2. Pieņemtā lēmuma izvērsts teksts pielikumā Nr.1.                             

 

15.& 

Par nekustama īpašuma „Zemgaļi ” sadalīšanu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada domē ir saņemts nekustamā īpašuma „Zemgaļi” īpašnieces Lilijas 

Garšnekas 14.06.2012. iesniegums  par nekustama īpašuma „ Zemgaļi” ar kadastra Nr. 6868 009 



0060, Kārsavas novada  Malnavas pagastā, sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un 

nosaukuma piešķiršanu. 

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

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

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

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

informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā 

īpašuma objektos, 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 

datu aktualizācijas noteikumi"  prasībām, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25. 

jūnija   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 “Zemgaļi”- kadastra Nr. 6868 009 0060, atdalot 

no tā vienu atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0064-0,9 ha platībā. 

Atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0064 0,9 ha platībā  

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

lauksaimniecība ( kods 0101). 

2. Atļaut pievienot  atdalāmo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0064 

nekustamam īpašumam “ Vaboles”, kadastra Nr. 6868 006 0006. 

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

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

LV-4601).  

 

16.& 

Par nekustamā īpašuma „Tīrumgals ” sadalīšanu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada domē ir 04.06.2012. ir saņemts iesniegums par  nekustamā īpašuma „ 

Tīrumgals” Kārsavas novada Malnavas pagastā ar kadastra Nr. 6868 003 0029 sadalīšanu un 

atdalāma, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu. 

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

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

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

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

informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā 

īpašuma objektos,  10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 

datu aktualizācijas noteikumi"  prasībām, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25. 

jūnija   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 “Tīrumgals”- kadastra Nr. 6868 003 0029, 

atdalot no tā divas atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6868 003 0029-1,2 

ha platībā, 6868 003 0030-1,9 ha platībā. 

Atdalāmo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6868 003 0029, 6868 003 0030  

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

lauksaimniecība ( kods 0101). 

2. Atļaut pievienot  atdalāmās  zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  6868 003 

0029, 6868 003 0030 nekustamam īpašumam “ Albertīni- A”, kadastra Nr. 6868 003 0249. 

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

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

LV-4601).  

 

17.& 

Par nekustama īpašuma „Krieviņi ” sadalīšanu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada domē ir 21.06.2012. ir saņemts iesniegums par  nekustamā īpašuma „ 

Krieviņi” Kārsavas novada Goliševas pagastā ar kadastra Nr. 6854 004 0171 sadalīšanu, jauna 

nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu. 

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

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

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

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

informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā 

īpašuma objektos, 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 

datu aktualizācijas noteikumi"  prasībām, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25. 

jūnija   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 “Krieviņi”- kadastra Nr. 6854 004 0171, atdalot 

no tā vienu atsevišķu zemes gabalu ar kadastra apzīmējum 6854 005 0054-3,8ha platībā. 

Atdalāmās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0054  nekustamā 

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

lauksaimniecība ( kods 0101). 

2. Piešķirt   atdalāmam nekustamam īpašumam- zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu 6854 005 0054 nosaukumu  “Dāvis”. 

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

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

LV-4601).  

18.& 

Par zemes vienības „Mežlauki” ar kadastra apzīmējumu  6854 002 0067 platības un  

zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 



/A.Orinska/ 

 

 

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

002 0067 zemes  vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz 10.04.2012. 

MK noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"  

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

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

novada pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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 zemes vienības „Mežlauki”ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0067 

robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu. 

2. Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6854 002 0067 kopplatību- 20,13 ha. 

3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0067 apgrūtinājumus: 

1. 110402 – ierīkotās ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija– 1,41ha; 

2. 110402 – ierīkotās ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija– 0,59ha; 

3. 161203- pierobeža-20,13 ha. 

 

19.& 

Par  nekustamā īpašuma „Kronīši”,  Malnavas pag., Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts L. M., deklarētā  dzīves vieta _________, Nesteri, 

Malnavas pag., Kārsavas novads, iesniegums par pašvaldībai piederošā īpašuma „Kronīši” 

nodošanu atsavināšanai. 

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

Kārsavas novada Malnavas pagastā, kadastra numurs 6868 004 0019, pieder  Kārsavas novada 

pašvaldībai, pamatojoties uz 2012. gada 21. jūnija ierakstu Ludzas zemesgrāmatu nodaļas 

Malnavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0050 6719. Nekustamais īpašums sastāv no 

viena neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējums Nr.6868 004 0072 -2,09 ha kopplatībā. 

Pašreizējais zemes lietotājs ir L. M., ar kuru 2009.gada 11.martā noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums reģ. Nr.304. 

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

ceturtās daļas 8.punktu atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz Kārsavas novada 

Malnavas pagasta .nekustamo īpašumu  „Kronīši” , kadastra numurs 6868 004 0019. 

Saskaņā ar Malnavas pagasta teritorijas  plānojumu, atsavināmais nekustamais īpašums nav 

nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. 

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

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



4.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašuma objektu- neapbūvētu zemes gabalu „ 

Kronīši” ,   Kārsavas novada Malnavas pagastā, kadastra numurs 6868 004 0019, kas sastāv 

no viena neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0072 -2,09 ha 

kopplatībā. 

2. Noteikt pašvaldības īpašuma objekta- neapbūvēta zemes gabala „ Kronīši, kadastra 

apzīmējums  6868 004 0019 atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu cenu.  

3. Noteikt L. M. pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Kronīši, kadastra 

numurs 6868 004 0019. 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas 

komisijai  veikt nekustamā īpašumu – neapbūvēta zemes gabala „ Kronīši” kadastra numurs 

6868 004 0019, Kārsavas novada Malnavas pagastā  atsavināšanu LR  likuma „Publiskās 

personas mantas atsavināšanas likums” un 01.02.2011. MK noteikumu  Nr.109 „Kārtība, 

kādā atsavināma publiskās personas  manta”  noteiktajā kārtībā. 

 

 

20.& 

Par nekustamā īpašuma “ Lobēlijas”, neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

6870 004 0108 atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. 

/A.Orinska/ 

 

Izskatot neapbūvēta zemes gabala Kārsavas novada Mežvidu pagastā kadastra apzīmējums 

6870 004 0108, vērtēšanas materiālus un pašvaldības Nekustamā īpašuma vērtēšanas komisijas 

20.06.2012. lēmumu, izvērtējot minētos lietas materiālus, sakarā ar to, ka pašvaldības nekustamā 

īpašuma atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kas atbilst „Valsts un pašvaldību mantas 

atsavināšanas likuma” 4. panta 4. daļas 8. punkta noteikumiem, saskaņā 5. panta 5. daļu 

nekustamais īpašums tiek atsavināts ar brīvās pārdošanas metodi. 

. Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 8. pantā, 37. panta 4. 

punktā noteikto, ka šāda nekustamā īpašuma „ pārdošanas cena ir nosacītā cena, kas atbilst mantas 

vērtībai”, un ievērojot likuma „ Par pašvaldībām” 14. panta 1. daļas 2. punkta, 2. daļas 3. punkta, 

46.,77. pantu nosacījumus, nosacītā cena nevar būt zemāka par īpašuma faktisko vērtību, ņemot 

vērā nekustamā īpašuma  vērtēšanas un atsavināšanas izdevumus, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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  nekustamā īpašuma “ Lobēlijas”- neapbūvēta zemes gabala Kārsavas 

novada Mežvidu  pagastā  kadastra Nr. 6870 004 0108 nosacīto cenu- Ls 1723 ( viens 

tūkstotis septiņi simti divdesmit trīs lati). 

 

 

21.& 

Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu 

                                                             /A.Orinska/ 

 

 

Kārsavas novada domē ir saņemti zemes nomnieku, kuriem beidzas ar pašvaldību noslēgto  

lauku apvidus zemes nomas līgumu darbības termiņi , iesniegumi par nomas līgumu pagarināšanu  

uz zemes vienībām, kuras tika iznomātas ”Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas iesniegumi par  sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta noteiktā 

kārtībā. 

 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,  ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25. 

jūnija   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. Pagarināt zemes nomas līgumu ar sekojošiem nomniekiem:  

 

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

iznomātāju, no vienas puses un G. E., dzīves vieta deklarēta „Donatlinužs”, Moseji, 

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

kadastra apzīmējumu 6868 010 0207-4,4 ha platībā un zemes vienības Malnavas pagastā ar 

kadastra apzīmējumu 6868 010 0208-5,0 ha platībā  nomu uz laiku līdz 2021. gada 31. 

decembrim. 

1.2.Pagarināt nomas līgumu, kas 2007. gada 8. jūnijā noslēgts starp pašvaldību, kā 

iznomātāju, no vienas puses un S. P., dzīves vieta deklarēta „Akācijas”-18, Malnava, 

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

pagastā ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0291-0,04 ha platībā nomu uz laiku līdz 2021. 

gada 31. decembrim. 

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

iznomātāju, no vienas puses un R. L., dzīves vieta deklarēta „Akācijas”-7, Malnava, 

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

pagastā ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0288-0,05 ha platībā nomu uz laiku līdz 2021. 

gada 31. decembrim. 

1.4. Pagarināt nomas līgumu, kas 2007. gada 20. jūlijā noslēgts starp pašvaldību, kā 

iznomātāju, no vienas puses un G. P., dzīves vieta deklarēta Blaumaņa iela 2-27, Ludza, 



Ludzas novads, kā nomnieku, no otras puses par zemes vienības Mērdzenes  pagastā ar 

kadastra apzīmējumu 6872 001 0377-0,1 ha platībā nomu uz laiku līdz 2021. gada 31. 

decembrim. 

1.5.Pagarināt  ar J. Z. zemes  nomas līgumu uz apbūvētu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6894 006 0278 – 0,5 ha kopplatība, adrese: Parka iela 13, Salnava, Salnavas  

pag.., Kārsavas novads, LV 5740, no 19.06.2012. līdz  31.12.2017. 

1.6. Pagarināt  ar D.L. zemes  nomas līgumu uz apbūvētu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6894 006 0184 – 0,2 ha un neapbūvētu zemes vienību 6894 006 0347- 0,6 ha ha 

kopplatība, adrese: Korecki,  Salnava, Salnavas  pag.., Kārsavas novads, LV 5740, no 

19.06.2012. līdz 31.12.2017. 

1.7.Pagarināt  ar J.V., dzīves vieta deklarēta Stacijas iela 32-7, Kārsava, Kārsavas novads,  

zemes  nomas līgumu uz neapbūvētu  zemes vienību Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6894 006 0103–10,00 ha platībā uz laiku līdz 2021. gada 31. decembrim. 

 

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. 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. 

 
 

22.& 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  6868 003 0141, 6868 003 0242 iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Mežvidu 

pagastā  ar kadastra apzīmējumiem 6868 003 0141, 6868 003 0242 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, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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 pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6868 003 0141 

-0,36 ha platībā,  6868 003 0242- 1,91 ha platībā  uz laiku līdz pieciem gadiem. 
Zemes izmantošanas mērķis – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība( kods 

0101). 
2 Publiskot informāciju par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

6868 003 0141, 6868 003 0242 iznomāšanu, izvietojot paziņojumu Kārsavas novada 

pašvaldības domes ēkā un mājas lapā no 30.06.2012.līdz 20.07.2012. 

 

 



23.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0342 iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 15.06.2012. ir saņemts  pašvaldībai piekrītošas zemes vienības 

Mežvidu pagasta ar kadastra apzīmējumiem 6870 006 0342 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 „ 

Ņoteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.1.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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 pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6870 006 0342 – 

7,0 ha platībā uz pieciem gadiem. 

2. Zemes izmantošanas mērķis – galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība( kods 0101). 
3. Publiskot informāciju par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6870 006 0342 iznomāšanu, ievietojot paziņojumu Kārsavas novada pašvaldības domes ēkā 

un mājas lapā no 30.06.2012.līdz 20.07.2012. 

 

 

24.& 

                 Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0115 iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 19.06.2012. ir saņemts iesniegums- pašvaldībai piekrītošas 

zemes vienības Mežvidu pagasta ar kadastra apzīmējumiem 6870 003 0115 nomas pieteikums.  

Izvērtējot informāciju par pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību ar kadastra  apzīmējumu 

6870 003 0115,   tika konstatēts: 

Minētā zemes vienība piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai.  

Zemes vienība nav uzmērīta. 

Uz zemes vienības atrodas nenoskaidrotas piederības būves. Pašvaldības rīcībā nav 

informācijas par būvju īpašnieku.  

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

zemes nomu”  15., 17. punktiem, 10.04.2012. noteikumu Nr. 263 „Kadastra objekta reģistrācijas 

un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, likuma “Par pašvaldībām”  21. panta 27. daļu, ņemot 

vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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 apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0115 daļas 3,0 ha 

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

2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0115 un zemes vienības daļas 

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

lauksaimniecība- kods 0101. 

3. Iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 003 0115 – 

daļu 3,0 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem. 

4. Publiskot informāciju par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6870 003 0115 daļas iznomāšanu, ievietojot paziņojumu Kārsavas novada pašvaldības domes ēkā 

un mājas lapā no 30.06.2012.līdz 20.07.2012. 

 

 

25.& 

           Par ielu norādes zīmju uzstādīšanu  Salnavas pagasta Salnavas un Ruskulovas ciemos 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā  saņemts  Salnavas pagasta pārvaldes  iesniegums  par VAS 

"Hipotēku un zemes banka" projekta klientu grupa "Mēs paši" projektu konkursam iesniegtā 

pārvaldes projekta "Iepazīsti Salnavas pagastu!" ietvaros paredzēto ielu nosaukumu un pašvaldības  

iestāžu norādes zīmju uzstādīšanas saskaņošanu.  

   Projekta realizācijas ietvaros plānots uzstādīt desmit ielu nosaukumu zīmes un vairākas 

pašvaldības  iestāžu norādes zīmes Salnavas pagasta Salnavas un Ruskulovas ciemos, saskaņā ar 

VAS "Latvijas valsts ceļi" Latgales reģiona  Ludzas nodaļas izsniegto atļauju Nr. 4.6.3.-83. 

  Zīmju uzstādīšana uz fizisko un juridisko personu zemes īpašumiem ir saskaņota ar to 

īpašniekiem.  

 Izvērtējot iesniegtos materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  21. panta 27. 

daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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: 

 

Atļaut uzstādīt ielu nosaukumu un pašvaldības iestāžu norādes zīmes Salnavas 

pagasta  Salnavas un Ruskulovas ciemos uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 

6894 006 0443; 6894 006 0096; 6894 006 0487; 6894 006 0342; 6894 006 0267; 6894 

006 0248; 6894 006 0038; 6894 006 0111; 6894 006 0410; 6894  005 0020.  

   

26.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 24.11.2010. sēdes protokola Nr. 

13.,§.37.) lēmumā „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” 

/A.Orinska/ 

 

 



          Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Z.A. 19.06.2012.  iesniegums par Kārsavas novada  

pašvaldības domes  2010. gada 24. novembra lēmuma par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu Z. A.  uz zemes vienību Mežvidu pagasta ar kadastra apzīmējumu  6870 006 0232 un 

nomas līguma noslēgšanu atcelšanu. 

Izvērtējot iesniegumā minētos faktus, kas apstiprināti ar pievienotām dokumentu kopijām, 

kas apstiprina Z. A. tiesības atjaunot zemes īapašuma tiesības uz zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6870 006 0232, pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21. panta 27. daļu , ņemot 

vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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: 

 

 Atcelt Kārsavas novada pašvaldības 2010.gada 24. novembra lēmuma (protokols 

Nr.13.,37.§) „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” daļu, par zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesību izbeigšanu Z. A., uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0232-

0,9 ha platībā.     

 

 

                                                                           27.& 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 010 0054  

iznomāšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 24.04.2012. lēmumā (sēdes prot. Nr. 5., 

17.&) noteiktā termiņā – laika posmā no 30.04.2012. līdz 20.05.2012. uz Kārsavas novada 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6894 010 0054 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, izvērtējot lietas materiālus 

tika konstatēts, ka pašvaldībai piekritīgā zemes vienība pašvaldības funkciju veikšanainav 

nepieciešama un tom iespējams iznomāt. 

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

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

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

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

pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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 P, dekl. Dzīves vieta _____, Kārsava, Kārsavas novads, pašvaldībai 

piekritīgo zemes vienību Salnavas pagasta  teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6894 010 0054-

0,6 ha platībā sākot ar 2012. gada 1. jūliju uz laiku līdz 5 gadiem.  



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

ir lauksaimniecība- kods 0101. 

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

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

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

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

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

 

                                                                           28.& 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 006 0300  

iznomāšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 24.04.2012. lēmumā (sēdes prot. Nr. 5., 

17.&) noteiktā termiņā – laika posmā no 30.04.2012. līdz 20.05.2012. uz Kārsavas novada 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6894 006 0300 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, izvērtējot lietas materiālus 

tika konstatēts, ka pašvaldībai piekritīgā zemes vienība pašvaldības funkciju veikšanainav 

nepieciešama un tom iespējams iznomāt. 

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

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

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

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

pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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 A. T., dekl. Dzīves vieta _________, Korecki, Salnavas pag., Kārsavas 

novads, pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Salnavas pagasta  teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6894 006 0300-1,0 ha platībā sākot ar 2012. gada 1. jūliju uz laiku līdz 5 gadiem.  

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

ir lauksaimniecība- kods 0101. 

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

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

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

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

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 



                                                                        29.& 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem  6894 006 0284, 6894 006 0283, 6894 006 0164  iznomāšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 24.04.2012. lēmumā (sēdes prot. Nr. 5., 

17.&) noteiktā termiņā – laika posmā no 30.04.2012. līdz 20.05.2012. uz Kārsavas novada 

pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām Kārsavas novada Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumiem  6894 006 0284, 6894 006 0283, 6894 006 0164  nav pieteikušies vairāki nomas 

pretendenti, izvērtējot lietas materiālus tika konstatēts, ka pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

pašvaldības funkciju veikšanai nav nepieciešamas un tās iespējams iznomāt. 

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

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

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

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

pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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 I. Č., dekl. Dzīves vieta ___________, Salnava, Salnavas pag.,  Kārsavas 

novads, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Salnavas pagasta  teritorijā ar kadastra 

apzīmējumiem  6894 006 0284-0,7 ha platībā,  6894 006 0283-1,0 ha platībā, 6894 006 0164-

1,4 ha platībā sākot ar 2012. gada 1. jūliju uz laiku līdz 5 gadiem.  

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

ir lauksaimniecība- kods 0101. 

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

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

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

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

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

30.& 

Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam 

/V.Bļinova/ 

 

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, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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: 

 

Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0216 un uz tās esošām  būvēm 

adresi- Šosejas iela 1C, 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. 

 

31.& 

Par zemes iznomāšanu 

/V.Bļinova/ 

 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. S., deklarētā dzīvesvieta __________, Kārsavā, 

Kārsavas novads, 2012.gada 22.jūnija iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par daļu no  

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.6809 002 0226 ,Sporta ielā 31, Kārsavā, Kārsavas 

novads, platība 3000 kv.m. uz 5.gadiem. 

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

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

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgramatās” 4. panta otrās daļas 5.punktu.  Zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu Nr.6809 002 0226,  kopplatība 7432 kv.m.  nav reģistrēta zemesgrāmatā.  

Kārsavas pilsētas teritorijas plānojumā 2007.-2019.gadam plānotā izmantošana paredzēta – jauktas 

darījumu un ražošanas objektu apbūves teritorijas.  Zemes vienība nav apbūvēta.  Tās patreizējā 

izmantošana pilsētā ir- pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošana. 

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

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

nomu”, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25. jūnija   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 A. S. zemes nomas līgumu par daļu no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6809 002 0226, Sporta ielā 31, Kārsavā, Kārsavas novads, 3000 kv.m. 

platībā, no 2012.gada 01.jūlija līdz 2017.gada 01.jūlijam. 

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

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

zemes kadastrālās vērtības. 

 

 

2.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts zemnieku saimniecības “Liepas”, reģ. 

Nr.42401015609, juridiskā adrese – ______ Salnavas pagasts, Kārsavas novads, īpašnieka V.P. 

iesniegums, kurā viņš lūdz iznomāt pašvaldībai piederošos zemes gabalus ar kadastra numuriem 



68090010224, 68090010223, 68090010176,  lauksaimnieciskās darbības paplašināšanai. Vēlamais 

nomas līguma termiņš nav norādīts 

.Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, normatīvo aktu prasības un spēkā esošo 

Kārsavas novada teritorijas attīstības plānojumu, deputāti konstatēja, ka: 

 2.1.Iesniegumā norādītie zemes gabali ir Kārsavas novada pašvaldības īpašumi:  

-nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0224, Lauku iela 30, Kārsava, Kārsavas 

novads, platība 22,1430 ha, reģistrēts Ludzas zemesgrāmatu nodaļas Kārsavas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0047 1605; 

 -nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0223, Lauku iela 32, Kārsava, Kārsavas 

novads, platība 10,6836 ha, reģistrēts Ludzas zemesgrāmatu nodaļas Kārsavas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0047 1607; 

-nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0176, Stacijas iela 45, Kārsava, Kārsavas 

novads, platība 10,2657 ha, reģistrēts Ludzas zemesgrāmatu nodaļas Kārsavas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0047 1607. 

 Īpašumi reģistrēti, zemesgrāmatā pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.
1
.panta otrās daļas 5.punktu - vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības 

ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas otro un desmito punktu. Zemesgrāmatu nodalījuma otrās 

daļas otrajā iedaļā ir ieraksts -  saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 16.pantu noteikts aizliegums piecus gadus zemi 

atsavināt, ieķīlāt, nodibināt uz to personālservitūtu vai iznomāt to ar tiesībām būvēt ēku /būvi/ kā 

patstāvīgu īpašuma objektu. 

 2.2.Kārsavas pilsētas spēkā esošajā teritorijas plānojumā 2007. – 2019.gadiem pilsētas 

attīstības programmā minētajiem īpašumiem plānotā izmantošana ir paredzēta jauktas darījuma 

un ražošanas objektu apbūves teritorija. Teritorijas plānojumā nav izdarīti grozījumi. 

 2.3.Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un  

mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.
1
.panta 1.daļu, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav 

paredzēts citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem. 

 3.Iesniegumā norādītais nomas mērķis - lauksaimnieciskās darbības paplašināšana – 

neatbilst teritorijas plānojumā norādītajam zemes izmantošanas mērķim. 

 Deputāti uzskata, ka nav iespējams izlemt jautājumu šajā domes sēdē, jo ir nepieciešama 

papildus informācija un normatīvo aktu prasību sistēmiska izvērtēšana. 

 

4.Pamatojoties uz iepriekšminēto normatīvo aktu 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: 

 

 Atlikt iesnieguma izskatīšanu uz nākošo kārtējo domes sēdi, uzdodot domes attīstības 

un finanšu komitejām sagatavot kopīgu lēmuma projektu.  

 

 

32.& 



Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0185, Smilšu iela 1, Kārsavā 

platības precizēšanu 

/V.Bļinova/ 

 

 

 Izvērtējot   Valsts zemes dienesta 2012.gada 16.maija vēstuli Nr.2-04/2276 „Par rezerves 

zemes fonda zemes vienībām”  Kārsavas pilsētā tika konstatēta  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6809 002 0185 platības atšķirības Nekustamā īpašuma valsts kadastra (NĪVK) teksta 

un grafiskajos datos, izvērtējot lietas materiālus, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas datu aktualizācijas nolūkā, pamatojoties 2010.gada 23.februāra Ministru kabineta 

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

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu , 2012.gada 25.jūnija apvienotās finanšu, attīstības 

un teritoriālo lietu komitejas 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 Smilšu ielā 1, Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra 

apzīmējums 6809 002 0185 platību atbilstoši NĪKS grafiskajai daļai. 

2.Noteikt, ka zemes vienības Smilšu ielā 1, Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra 

apzīmējums 6809 002 0185 precizētā platība ir 2027 kv.m.  

Veicot zemes vienības robežu uzmērīšanu dabā, zemes vienības platība un robežas  var 

tikt  precizēts un noteikti aprgūtinājumi. 

 

 

 

33.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0218 piekritības noteikšanu, zemes 

vienību apvienošanu un platības precizēšanu 

 

/V.Bļinova/ 

 

 

 Izvērtējot   Valsts zemes dienesta 2012.gada 16.maija vēstuli Nr.2-04/2276 „Par rezerves 

zemes fonda zemes vienībām”  Kārsavas pilsētā tika konstatēts, ka  zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 6809 003 0218 ir iekļauta rezerves zemes fondā. Saskaņā ar likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daļu, 

kurš nosaka zemes reformas gaitā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda 

zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura paredzēta ielu (ceļu) būvniecībai saskaņā ar vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumu. Veicot Vienības ielas rekonstrukcijas darbus minetā zemes 

vienība tika piesaistīta Vienības ielai.  Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daļu,Ministru kabineta 

2009.gada 1.septembra noteikumiem 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, 2012.gada 25.jūnija apvienotās 

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas 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 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0218,platība 620 kv.m.  

piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. 

2. Pievienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0218 zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 6809 003 0252, atbilstoši grafiskajam pielikumam. 

3.Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0252 platību nekustamā 

īpašuma valsts kadastra ( NĪVK) teksta daļā atbilstoši NĪVK grafiskajai daļai- 33280 

kv.m.(3,3280 ha). 

Zemes vienības lietošanas mērķis- kods 1101- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. 

4. Dzēst kadastra apzīmējumu 6809 003 0218 no Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

(NĪVK) teksta un grafiskās daļas. 

 

34.& 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa  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, 

2012.gada 25.jūnija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas 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: 

 

Mainīt nekustamā īpašuma „ Mikši“( kadastra Nr. 6868 013 0070) zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 6868 013 0071 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no kods 0101 

(zeme,  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kods 0201 (zeme,  uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).  

 

Sēde slēgta plkst. 19.45 

 

Sēdi vadīja     Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka  

 

Sēdi protokolēja   Pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 


