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                                                              1.& 
               Ziņojums par Kārsavas novada teritorijas plānojuma izstrādes gaitu 

                                                       /M.Labanovska/ 

 
  Teritorijas plānotāja Marina Labanovska informēja, ka 2.jūlijā beidzās Kārsavas novada Teritorijas 

plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana. Apspriešana ilga sešas nedēļas, tās laikā 

jebkurš interesents varēja iepazīties ar plānojuma materiāliem gan pašvaldības mājas lapā: www.karsava.lv,  

gan pagastu pārvaldēs un pašvaldības Attīstības nodaļā – Mežmuižā, Malnavas pagastā. Sabiedriskās 

apspriešanas sapulces notika katrā pagastā un pašvaldības attīstības nodaļā. Par plānojuma 1.redakciju ir 

saņemti atzinumi no 19 valsts iestādēm un 6 iesniegumi no iedzīvotājiem. Sakarā ar iedzīvotāju izteiktajiem 

priekšlikumiem par plānotās izmantošanas zonējuma izmaiņām, sagatavoti papildus informācijas pieprasījumi 

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālajai pārvaldei, Dabas aizsardzības pārvaldes un Rēzeknes 

reģionālajai vides pārvaldei.  

 Vislielākā iedzīvotāju aktivitāte ir vērojamā Mērdzenes pagastā: ir saņemti vairāki iesniegumi ar 

prasībām mainīt plānoto teritorijas izmantošanu. Šīs prasības savā starpā ir diametrāli pretējas, t.i., daudzie  

pagasta iedzīvotāji ir neapmierināti ar tik plašām derīgo izrakteņu ieguves teritorijām, kas noteiktas plānojuma 

1.redakcijā, savukārt daži zemes īpašnieki lūdz saglabāt tādā pašā apjomā derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. 

Runa iet tieši par dolomīta ieguvi, jo liela daļa Kārsavas novada atrodas uz dolomīta iegūlām. Uz 

nepieciešamību samazināt dolomīta ieguvei paredzētas platības norādīja arī Valsts vides dienesta Rēzeknes 

reģionālā vides pārvalde. Savā atzinumā tā lūdz vēlreiz izvērtēt dolomīta ieguvei paredzēto teritoriju atrašanas 

vietas, sociālo un ekonomisko risku, ko šādas teritorijas var radīt. Rēzeknes reģionālā vides pārvalde uzsvēra, 

ka blakus šīm teritorijām atrodas dabas liegums „Kreiču purvs”, kas ir arī Natura 2000 teritorija. Kaimiņu 

novads - Ciblas novada pašvaldība - savā atzinumā arī lūdz izvērtēt plašo derīgo izrakteņu ieguves teritoriju 

ietekmi uz vidi un iespēju robežās samazināt šīs teritorijas.  

 Teritorijas plānojuma izstrāde uzstāda arvien jaunus uzdevumus, liek aizdomāties par arvien jaunām 

problēmām, kas pārsvarā saistās ar resursu ilgtspējīgu attīstību. Novada vienīgie attīstības resursi ir iedzīvotāji, 

lauksaimniecības zemes, mežu platības, kā arī derīgie izrakteņi, tai skaitā dolomīta atradnes. Iepriekšējos 

novada teritoriālo vienību plānojumos tika noteiktas diezgan plašas derīgo izrakteņu ieguves teritorijas divos 

pagastos: Malnavas un Mērdzenes pagastos. Kārsavas novada Teritorijas plānojumā 2012.2024.gadam 

1.redakcijā vadības grupa lēma iestrādāt plašas derīgo izrakteņu ieguves teritorijas Mērdzenes pagasta 

austrumu daļā, taču samazinot to daudzumu salīdzinājumā ar spēkā esošo plānojumu; kā arī neiekļaut jaunas 

derīgo izrakteņu – dolomīta – ieguves teritorijas Mērdzenes pagastā, kaut arī šādi priekšlikumi tika saņemti, 

uzsākot plānojuma izstrādi.  

 Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā Mērdzenes pagastā izskanēja iedzīvotāju viedoklis, ka 

saglabājot plānojumā tik plašas dolomīta ieguvei paredzētas platības un pieaugot pieprasījumam pēc 

būvmateriāliem-dolomīta, novada teritorijā neatgriezeniski tiks izpostīta dabas ainava, iedzīvotājiem, kuru 

zemes īpašumi atrodas blakus plānotām dolomīta ieguves teritorijām būs neiespējami plānot savu turpmāko ar 

lauksaimniecību saistīto darbību: biškopība, bioloģiskā lauksaimniecība, lauku tūrisms; tie nonāk pretrunā ar 

dolomīta ieguvi.  Dabas resursu nodokļa īpatsvars budžeta kopējos ieņēmumos ir minimāls un ir tikai netiešā  
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pozitīva ietekme: iespējamais nodarbinātības palielinājums. Nevar noliegt, ka ir nepieciešams izmantot šo dabas 

resursu, bet ir jautājums, kā to izdarīt racionāli, nodrošinot zemes dzīļu kompleksu,  vidi saudzējošu un 

ilgtspējīgu izmantošanu, kā to paredz arī LR likums „Par zemes dzīlēm”. 

 Ņemot vērā visus viedokļus, iesniegumus un atzinumus, Plānojumā otrā redakcijā ir jāmaina pieeja  

derīgo izrakteņu ieguves noteikšanā. Plānojuma izstrādātāju priekšlikums ir vēl vairāk samazināt šim mērķim 

domātas teritorijas, atstājot tikai tās teritorijas, kur pašlaik notiek dolomīta ieguve, vai ir saņemtas licences, 

paredzot iespēju šim teritorijām attīstīties, t.i., paplašināties, tādējādi būtu saglabāts līdzsvars starp iedzīvotāju 

interesēm un racionālo dabas resursu izmantošanu. 

 Otrā problēma ir lauksaimniecības zemju apmežošana, kā rezultātā notiek meliorācijas sistēmu 

izpostīšana, zemju pārpurvošanās. Latvijas likumdošana un ekonomiskā situācija pašlaik lielā mērā nosaka, ka 

ir izdevīgi apmežot zemes, nevis izmantot lauksaimniecībā. Iepriekšējā lauku politika noveda pie 

lauksaimniecības zemju aizaugšanas ar krūmiem, kas daļēji arī nosaka šo situāciju, kad saņemt liels iesniegumu 

skaits par apmežošanu.  

 Teritorijas plānojuma uzdevums ir izvērtēt pašvaldības teritorijas attīstības potenciālu un noteikt tā 

izmantošanai nepieciešamās prasības un aprobežojumus; radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai 

un investīciju piesaistei; radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes un teritorijas racionālās izmantošanas 

nodrošināšanai; garantēt tiesības izmantot un attīstīt nekustamo īpašumu saskaņā ar teritorijas plānojumu; 

saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību; veicināt pakalpojumu pieejamību 

un optimālu transporta sistēmas funkcionēšanu.  

 Pašlaik tiek gatavota Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam otrā redakcija, kura 

plānojuma izstrādātāji iesniegs novada domē izskatīšanai novada deputātiem augustā sākumā. Lai deputātiem 

līdz lēmuma pieņemšanai novada domes sēdē par teritorijas plānojuma otrās redakcijas nodošanu sabiedriskai 

apspriešanai būtu laiks izvērtēt visus par un pret un pieņemt ļoti atbildīgu lēmumu, kas skars ne tikai šodienu 

vai rītdienu, bet arī atstās ietekmi uz tālo nākotni.  Latvijas vairāki normatīvie akti  nosaka, ka tikai pašvaldība, 

t.i., deputāti ir tiesīgi izlemt, kāds būs zemes izmantošanas veids nākotnē. 

  Tālāk domes sēdē uzstājās z.s. “ Mauriņi”  īpašnieks Vitauts Gojevs, kurš informēja klātesošos, ka 

savā zemes gabalā viņš vēlas uzsākt dolomīta izstrādi.Ieguldot savus līdzekļus, uzņēmējs plāno  zemi nevis 

pārdot, bet atklāt dolomīta izstrādi. 

 Nākošie uzstājās Eljašānu ģimenes locekļi – Alise Eljašāne un  Ansis Eljašāns. Arī viņi vēlas savā 

īpašumā  veikt dolomīta izstrādi.  

 Deputāts Arvīds Urtāns uzskata , ka dolomīta ieguves robežas teritorijas plānojumā būtu 

jāpaplašina, jo tagad izstrādē tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas, kas dabai  un apkārtējai videi  nenodara 

kaitējumu. Pret šo apgalvojumu iebilda deputāts Aleksandrs Šarkovskis , kurš kā piemēru  minēja Salenieku 

karjeru Malnavas pagastā, jo arī tur kompetentas iestādes solīja, ka lielas ietekmes uz vidi nebūs, bet reālā 

situācija izrādījās pavisam savādāka -  tuvākajos un pat tālākajos ciematos pazuda akās ūdens.  

 Nobeigumā  tika panākta vienošanās , ka līdz augusta domes sēdei ir jāizlemj, cik lielā platībā atļaut 

dolomīta izstrādi Mērdzenes pagastā.  

 

 

 

2.& 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 
/V.Lipska/ 

 



 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts I. L. iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par V. M. 

deklarēto dzīvesvietu. 

2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu, „Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma” 12.panta 1.daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

11.02.2003. noteikumiem nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, ņemot 

vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23. jūlija   apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  

lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, 

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

Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  

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

 

 2.1.Anulēt ziņas par V. M. deklarēto dzīvesvietu ______________, Mērdzenes ciems, 

Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads, LV 5726.  

 2.2.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot V. M., ka ziņas par viņa 

deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu.  

 2.3.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei D.Rudzītei 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

                                                                  3.& 

                                    Par braucienu uz Šļiselburgas pilsētas svētkiem 
/O.Grabovska/ 

 

  Kārsavas novada pašvaldībā rr saņemts uzaicinājums no Igaunijas – Latvijas – Krievijas 

pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Krievijas 

partneriem uz Šļiselburgas pilsētas svētkiem laika periodā  no 12.10.2012.-14.10.2012. 

Dalībnieku skaits – 46 dalībnieki: 23 Kārsavas novada pašvaldības pārstāvji (Kārsavas MMS 

orķestris un novada pārstāvji) un 23 dalībnieki no Viļānu novada (Tautu deju dalībnieki un novada 

pārstāvji).  

Brauciena maršruts: Kārsava – Šļiselburga 448 km 

                                     Šļiselburga – Sankt-Pēterburga 75 km 

                                     Sankt-Pēterburga – Kārsava  457 km 

                                                                            Kopā: 980 km    

Izmaksas:  
       Autobuss – 810.00 Ls (405.00 Ls– Kārsavas novada pašvaldība, 405.00 – Viļānu 

novads) 

                   Apdrošināšana: ~ 50.00 Ls (konkrēta summa būs aprēķināta ievadot vecumu un 

dalībnieku skaitu) 

                   Viesnīca ar brokastīm: 795.00 EUR jeb 558.73 Ls 

                           (2x37.50 Eur + 21x15.00 EUR = 390.00 EUR x (2 naktis) = 780,00 EUR + 

šoferis 15,00 EUR)            

                   Ēdināšana:  117.50 EUR jeb 82.58 Ls  

                           (23x 5.00 EUR =115.00 + šoferis 1 diena 2.50 EUR) 

                    KOPĒJĀS IZMAKSAS  ~ 1096.31 Ls 

 



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

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

lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs 

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

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

ATTURAS – nav,  domes priekšēdētāja Ināra Silicka nepiedalās balsošanā, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 Piešķirt līdzekļus Ls 1100 apmērā pieredzes apmaiņas braucienam uz Šļiselburgu no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

 

                                                                         4.& 

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 

attīstības investīciju projekta īstenošanai Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Mērdzenes 

ciemā 

/O.Grabovska/ 

 

 

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 23. jūlija   apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu 

komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, 

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

Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  

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

 

1. Apstiprināt SIA „PROFIN” 2012.gada jūlijā izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu 

“Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Mērdzenes ciemā” (tālāk 

tekstā Projekts). 

 

2. Apstiprināt šādu Projekta finanšu plānu: 

 

Rādītāji 

LVL % 

Finansējums, kopā   

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām 
351 391,13 

 

100% 

Projekta iesniedzēja finansējums (kredīts) 52 708,67 15% 

ERAF finansējums 298 682,46 85% 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 73 792,14  

Projekta iesniedzēja līdzekļi neattiecināmajām 

izmaksām 
73 792,14 

 



 

3. Apstiprināt šādus Projekta pasākumus (komponentes): 

 

1. Sacilpojuma izbūve un ūdensapgādes tīklu paplašināšana (L=170 m) 

2. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=1350 m) 

3. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija (Q=50 m3/dnn) 

4. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Centrā un Meža ielas rajona pārslēgšana uz 

NAI (Pašteces vadi, L=1045 m, spiedvads, L=10 m, 1 kanalizācijas 

pārsūknēšanas stacija) 

5. Kanalizācijas tīklu paplašināšana Centrā (L=1110 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 52 708,67 LVL [piecdesmit divi tūkstoši 

septiņi simti astoņi lati 67 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). 

 

5.& 

Par Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta” Jauno 

satiksmes dalībnieku šķēršļu trases laukuma  īstenošana”  vietas maiņu 

/P.Labanovskis/ 

 

                 

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

balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, 

Juris Poikāns,  Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Arvīds Urtāns),  PRET – nav, ATTURAS – 2(Inese Nagle, Antoņina Babāne) Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta ELRI-109 

„Satiksmes sistēmas attīstības iespēju paaugstināšana Latvijas – Igaunijas – Krievijas 

starptautiskas nozīmes transporta koridoros” („ESTLATRUS TRAFFIC”) ietvaros mainīt   

jauno satiksmes dalībnieku šķēršļu trases laukuma  īstenošanas vietu no  Kārsavas 



vidusskolas teritorijas (kadastra Nr. 6809 002 0360)    uz  Vienības 64A  ( kadastra Nr. 6809 

003 0108)  paredzēto projekta izmaksu ietvaros. 

 

 

 

6.& 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.14 „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 23.jūlija    apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

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

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

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 14 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 

1 „Par novada pamatbudžetu 2012.gadam” /pielikumā/. 

2.Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai. 

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

Vides aizsardzības  un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

 

                                                                   7.& 

 Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansēšanas kārtība Kārsavas novadā 

un komisijas izveidošanu interešu izglītības programmas izvērtēšanai un finansējuma sadalei 

                                                            /I.Silicka/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pimās daļas 24. punktu, Ministru 

kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas 

kārtība ” 10.punktu , ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.jūlija    apvienotās 

finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra 

Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, 

Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis 

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

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansēšanas kārtību Kārsavas 

novadā; 

2. Ievēlēt komisiju interešu izglītības programmas izvērtēšanai un finansējuma sadalei šādā 

sastāvā: 

      Komisijas priekšsēdētāja – pašvaldības domes priekšsēdētāja Ināra Silicka  

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks -– pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks      

Pēteris   Laganovskis  



Komisijas locekļi: 1) izglītības metodiķe -  Inta Laganovska – Vesere 

                               2)Kārsavas vidusskolas direktors – Edgars Puksts 

                               3)Mērdzenes pamatskolas direktors - Jānis Buļs 

                               4)Mežvidu pamatskolas direktore – Skaidrīte Strode 

                               5) ekonomiste -  Ilona Lustika 

 

 

8 .& 

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 – 13( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs 

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

Jaudzema, Antoņina Babāne, 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 dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu, kurā ieteikts domei sniegt palīdzību I. R., reģistrējot viņu pašvaldības palīdzības 

reģistrā, vispārējā grupā. 

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

dzīvokļa jautājuma risināšanā” 6.pantu, 7.panta 1.daļu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,    

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

Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

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

 

2.2.Reģistrēt I. R. Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās 

palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru 41. 

2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

3.Kārsavas novada dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu, kurā ieteikts domei sniegt palīdzību A. M., reģistrējot viņu pašvaldības 

palīdzības reģistrā, vispārējā grupā. 

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

dzīvokļa jautājuma risināšanā” 6.pantu, 7.panta 1.daļu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,    



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

Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

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

 

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

sniedzamās palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru 42. 

3.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

4.Kārsavas novada dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu, kurā ieteikts domei sniegt palīdzību V. J., reģistrējot viņu pašvaldības palīdzības 

reģistrā, vispārējā grupā. 

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 – 13( Ināra Silicka,    

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

Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

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

 

4.2.Reģistrēt V.J.  Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās 

palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru 43. 

4.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

5. .Kārsavas novada dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu, kurā ieteikts domei sniegt palīdzību O. N., reģistrējot viņu pašvaldības 

palīdzības reģistrā dzīvojamās telpas apmaiņai. 

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

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

palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.4.punktu, atklāti balsojot PAR – 13( 

Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese 

Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis 

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

NOLEMJ: 

 

 5.2.Piedāvāt izīrēt O. N.pašvaldībai piederošo dzīvokli Telegrāfa ielā7-1,Kārsavā. 

5.3. Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

6.Kārsavas novada dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu, kurā ieteikts domei sniegt palīdzību Ž. F.,  piešķirot dzīvokli steidzamā kārtā,jo 

īrētā platība jāatbrīvo līdz 15.07.2012.  

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

dzīvokļa jautājuma risināšanā” 6.pantu, 7.panta 1.daļu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,    

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

Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

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

 

6.2.Piedāvāt izīrēt I. R.  Kārsavas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo platību Stacijas 

ielā 9, Kārsavā, Kārsavas novads.  



6.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 

 

 

9.& 

Par nekustamā īpašuma- dzīvokļa “Dzelzceļa māja Nr.1”-1, Mežvidu pag., Kārsavas novads 

atsavināšanas vērtības apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Izskatot nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Dzelzceļa māja Nr.1”-1, Mežvidu pag., Kārsavas 

novads, kadastra apzīmējums 6870 900 0029, vērtēšanas materiālus un pašvaldības Nekustamā 

īpašuma vērtēšanas komisijas 20.07.2012. lēmumu, izvērtējot  lietas materiālus, sakarā ar to, ka 

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kas atbilst „Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma” 4. panta 4. daļas 6. punkta noteikumiem un nekustamais 

īpašums tiek atsavināts šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

Pamatojoties uz „ Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 8. pantā, 37. panta 

pirmās daļas 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 23.jūlija    apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  

lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, 

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

Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  

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

 

Apstiprināt  nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Dzelzceļa māja Nr.1”-1, Mežvidu pag., 

Kārsavas novads nosacīto cenu- Ls 642,00 ( seši simti četrdesmit divi  lati 00 santīmi). 

 

10.& 

Par nekustamā īpašuma- dzīvokļa “Dzelzceļa māja Nr.1”-2, Mežvidu pag., Kārsavas novads 

atsavināšanas vērtības apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Izskatot nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Dzelzceļa māja Nr.1”-2, Mežvidu pag., Kārsavas 

novads, kadastra apzīmējums 6870 900 0030, vērtēšanas materiālus un pašvaldības Nekustamā 

īpašuma vērtēšanas komisijas 20.07.2012. lēmumu, izvērtējot  lietas materiālus, sakarā ar to, ka 

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kas atbilst „Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma” 4. panta 2. daļas  noteikumiem un nekustamais īpašums 

tiek atsavināts šā likuma 3.panta pirmās daļas  1.punktā noteiktajā kārtībā- pārdodot atklātā 

mutiskā izsolē ar augšupējošu soli. 



Pamatojoties uz „ Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 8. pantā, 17.panta 

pirmaja daļā noteikto, ka šāda nekustamā īpašuma „ izsolē ar augšupejošu soli, izņemot ,šajā 

likumā noteiktos gadījumus, mantu nedrīkst pārdot lētāk par nosacīto cenu” ,  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 

23.jūlija    apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, 

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

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

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

Apstiprināt  nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Dzelzceļa māja Nr.1”-2, Mežvidu pag., 

Kārsavas novads nosacīto cenu- Ls 600,00 ( seši simti  lati 00 santīmi). 

 

11.& 

Par nekustamā īpašuma- dzīvokļa “Dzelzceļa māja Nr.1”-3, Mežvidu pag., Kārsavas novads 

atsavināšanas vērtības apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Izskatot nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Dzelzceļa māja Nr.1”-3, Mežvidu pag., Kārsavas 

novads, kadastra apzīmējums 6870 900 0031, vērtēšanas materiālus un pašvaldības Nekustamā 

īpašuma vērtēšanas komisijas 20.07.2012. lēmumu, izvērtējot  lietas materiālus, sakarā ar to, ka 

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kas atbilst „Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma” 4. panta 4. daļas 6. punkta noteikumiem un nekustamais 

īpašums tiek atsavināts šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

Pamatojoties uz „ Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 8. pantā, 37. panta 

pirmās daļas 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 23.jūlija    apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  

lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, 

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

Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  

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

 

 

 

Apstiprināt  nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Dzelzceļa māja Nr.1”-3, Mežvidu pag., 

Kārsavas novads nosacīto cenu- Ls 340,00 ( trīs simti četrdesmit  lati 00 santīmi). 

 



12.& 

Par nekustamā īpašuma- dzīvokļa “Dzelzceļa māja Nr.1”-4, Mežvidu pag., Kārsavas novads 

atsavināšanas vērtības apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Izskatot nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Dzelzceļa māja Nr.1”-4, Mežvidu pag., Kārsavas 

novads, kadastra apzīmējums 6870 900 0032, vērtēšanas materiālus un pašvaldības Nekustamā 

īpašuma vērtēšanas komisijas 20.07.2012. lēmumu, izvērtējot  lietas materiālus, sakarā ar to, ka 

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kas atbilst „Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma” 4. panta 4. daļas 6. punkta noteikumiem un nekustamais 

īpašums tiek atsavināts šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

Pamatojoties uz „ Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 8. pantā, 37. panta 

pirmās daļas 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 23.jūlija    apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  

lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, 

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

Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  

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

 

 

 

Apstiprināt  nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Dzelzceļa māja Nr.1”-4, Mežvidu pag., 

Kārsavas novads nosacīto cenu- Ls 435,00 ( četri simti trīsdesmit pieci  lati 00 santīmi). 

 

 

 

 

13.& 

Par nekustamā īpašuma- dzīvokļa “Mētras”-8, Mērdzene, Mērdzenes pag.,  Kārsavas novads 

atsavināšanas vērtības apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Izskatot nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Mētras”-8, Mērdzene, Mērdzenes  pag., Kārsavas 

novads, kadastra apzīmējums 6872 900 0024, vērtēšanas materiālus un pašvaldības Nekustamā 

īpašuma vērtēšanas komisijas 20.07.2012. lēmumu, izvērtējot  lietas materiālus, sakarā ar to, ka 

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kas atbilst „Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma” 4. panta 4. daļas 6. punkta noteikumiem un nekustamais 

īpašums tiek atsavināts šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

Pamatojoties uz „ Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 8. pantā, 37. panta 

pirmās daļas 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 23.jūlija    apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  

lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, 

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

Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  

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

 

 

Apstiprināt  nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Mētras”-8, Mērdzene, Mērdzenes pag., 

Kārsavas novads nosacīto cenu- Ls 926,00 ( deviņi simti divdesmit seši  lati 00 santīmi). 

 

 

14.& 

Par adreses piešķiršanu zemes vienībām 

/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 23.jūlija    apvienotās 

finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra 

Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese Nagle, 

Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis 

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

NOLEMJ: 

 

1.Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0061  adresi- Saules iela 22B, 

Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717. 

 2.Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0462  adresi- Telegrāfa iela 

25A, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717. 

3.Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0223  adresi- Malnavas iela 

35A, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717. 

4.Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0108  adresi- Vienības iela 64A 

, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717. 

5.Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0238  adresi- Vienības iela 86A 

, 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. 

 

 



15.& 

Par zemes vienību platības precizēšanu  

/V.Bļinova/ 

 

 Izvērtējot  Valsts zemes dienesta 2012.gada 11.aprīļa vēstuli Nr.2-04/1590„Par pašvaldībai 

piekritīgajām zemes vienībām”  un 2012.gada 27.jūnija vēstuli Nr.2-04/2798 „Par īpašumā par 

samaksu nodotajam zemes vienībām” Kārsavas pilsētā tika konstatētas  zemes vienību  platību 

atšķirības Nekustamā īpašuma valsts kadastra (NĪVK) teksta un grafiskajos datos, izvērtējot lietas 

materiālus, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu aktualizācijas nolūkā, 

pamatojoties 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” , likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

27.punktu , ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.jūlija    apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,    

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

Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

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

 

1.Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0086, Vienības iela 14, Kārsava, 

Kārsavas novads platību nekustamā īpašuma valsts kadastra ( NĪVK) teksta daļā atbilstoši NĪVK 

grafiskajai daļai- 1817 kv.m.(0.1817 ha). 

2.Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0266 platību nekustamā 

īpašuma valsts kadastra ( NĪVK) teksta daļā atbilstoši NĪVK grafiskajai daļai- 4211 kv.m.(0.4211 

ha). 

3.Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0226, Sporta iela 31, Kārsava, 

Kārsavas novads platību nekustamā īpašuma valsts kadastra ( NĪVK) teksta daļā atbilstoši NĪVK 

grafiskajai daļai- 6058 kv.m.(0.6058 ha). 

4.Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0227, Sporta iela 29, Kārsava, 

Kārsavas novads platību nekustamā īpašuma valsts kadastra ( NĪVK) teksta daļā atbilstoši NĪVK 

grafiskajai daļai- 3027 kv.m.(0.3027 ha). 

5.Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0248 platību nekustamā 

īpašuma valsts kadastra ( NĪVK) teksta daļā atbilstoši NĪVK grafiskajai daļai- 4904 kv.m.(0.4904 

ha). 

6.Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0407, Alejas iela 76A, Kārsava, 

Kārsavas novads platību nekustamā īpašuma valsts kadastra ( NĪVK) teksta daļā atbilstoši NĪVK 

grafiskajai daļai- 57739 kv.m.(5.7739 ha). 

7.Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0112, Skolas  iela 4B, Kārsava, 

Kārsavas novads platību nekustamā īpašuma valsts kadastra ( NĪVK) teksta daļā atbilstoši NĪVK 

grafiskajai daļai- 1929 kv.m.(0.1929 ha). 

8.Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0067 platību nekustamā 

īpašuma valsts kadastra ( NĪVK) teksta daļā atbilstoši NĪVK grafiskajai daļai- 1549 kv.m.(0.1549 

ha). 

9.Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0435, Smilšu iela 20, Kārsava, 

Kārsavas novads, platību nekustamā īpašuma valsts kadastra ( NĪVK) teksta daļā atbilstoši NĪVK 

grafiskajai daļai- 1660 kv.m.(0.1660 ha). 



10.Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0227 platību nekustamā 

īpašuma valsts kadastra ( NĪVK) teksta daļā atbilstoši NĪVK grafiskajai daļai- 20481 kv.m.(2,0481 

ha). 

11.Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0245 platību nekustamā 

īpašuma valsts kadastra ( NĪVK) teksta daļā atbilstoši NĪVK grafiskajai daļai- 24704 kv.m.(2,4704 

ha). 

 

Veicot zemes vienību robežu uzmērīšanu dabā, zemes vienību platība un robežas  var tikt  

precizēts un noteikti aprgūtinājumi. 

 

 

 

16.& 

Par zemes vienību lietošanas mērķu maiņu 

/V.Bļinova/ 

 

  

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

īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu  , saskaņā ar 20.06.2006.gada  Ministru 

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

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu, 14ʹ.punkta 

14ʹ.1.apakšpunktu,23.punkta 23.2.2., 23.3.apakšpunktiem, ņemot vērā Kārsavas novada 

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

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

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

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

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

  

1. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0192, Avženkas  iela 3,  Kārsava, 

Kārsavas novads, galveno zemes lietošanas mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi  no koda 1001-

rūpnieciskās ražošanas objektu apbūve  uz kodu 1002- noliktavu apbūve. 

 2. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0267, Telegrāfa  iela 39,  Kārsava, 

Kārsavas novads, galveno zemes lietošanas mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi  no koda 0601-

individuālo dzīvojamo  māju apbūve  uz kodu 1104- transporta līdzekļu garāžu apbūve apbūve. 

3. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0459, Vienības  iela 57A,  

Kārsava, Kārsavas novads, galveno zemes lietošanas mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi  no 

koda 1001-rūpnieciskās ražošanas objektu apbūve  uz kodu 1002- noliktavu apbūve. 

4. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0108, Vienības  iela 64A,  

Kārsava, Kārsavas novads, galveno zemes lietošanas mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi  no 

koda 0801-komercdarbības objektu apbūve  uz kodu   0503 –sportam un atpūtai aprīkotas dabas 

teritorijas.                                                                                                                                                                                  

5. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0157, Skolas  iela 3E,  Kārsava, 

Kārsavas novads, galveno zemes lietošanas mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi  no koda 0601-

individuālo dzīvojamo  māju apbūve  uz kodu 1104- transporta līdzekļu garāžu apbūve apbūve. 



6. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0109, Vienības  iela 64,  Kārsava, 

Kārsavas novads, galveno zemes lietošanas mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi  no koda 0801-

komercdarbības objektu apbūve  uz kodu  908- pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve.                                                                                                                                                                                

7. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0112, Skolas  iela 4B,  Kārsava, 

Kārsavas novads, galveno zemes lietošanas mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi  no koda 

1001- rūpnieciskās ražošanas objektu apbūve  uz kodu  1201- ar maģistrālajām elektropārvades un 

sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 

cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.                                                                                                                                                                                

8. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0158, Skolas  iela 3D,  Kārsava, 

Kārsavas novads, galveno zemes lietošanas mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi  no koda 1001- 

rūpnieciskās ražošanas objektu apbūve  uz kodu  1201- ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru 

līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 

saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.  

 9. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0207 galveno zemes lietošanas 

mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi  no koda 1001-rūpnieciskās ražošanas objektu apbūve  uz 

kodu 1000- neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme. 

   10. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0208 galveno zemes lietošanas 

mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi  no koda 1001-rūpnieciskās ražošanas objektu apbūve  uz 

kodu 1000- neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme. 

  11. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0211 galveno zemes lietošanas 

mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi  no koda 0701- vienstavu un divstāvu daudzdzīvokļu māju 

apbūve apbūve  uz kodu 0700- neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves zeme. Zemes vienības platība 

1452 kv.m. 

12. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0239 galveno zemes lietošanas 

mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi  no koda 1001-rūpnieciskās ražošanas objektu apbūve  uz 

kodu 1000- neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme. 

13. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0240 galveno zemes lietošanas 

mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi  no koda 0908- pārējo sabiedriskās nozīmes objektu 

apbūve  uz kodu 1201- ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, 

naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un 

notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.  

14. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0241 galveno zemes lietošanas 

mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi  no koda 1001-rūpnieciskās ražošanas objektu apbūve  uz 

kodu 1000- neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme. 

15. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0244 galveno zemes lietošanas 

mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi  no koda 0601-individuālo dzīvojamo māju apbūve  uz 

kodu 0600- neapgūta  individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme. 

16. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0247 galveno zemes lietošanas 

mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi  no koda 0601-individuālo dzīvojamo māju apbūve  uz 

kodu 1002-noliktavu apbūve. 

 

 

 

17.& 

Par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas tiesību nodošanu 

/V.Bļinova/ 



 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts I.C. 11.07.2012. iesniegums ar lūgumu 

nodot apsaimniekošanā dzīvokli nr.1 un dzīvokli nr.2 dzīvojamā mājā Vienības ielā 56, Kārsavā. 

Atbilstoši ierakstam Ludzas zemesgrāmatu nodaļas Kārsavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 

nr.281-1 un 281-2, abi dzīvokļi, kā arī palīgceltnes un zeme pieder iesniedzējai, līdz ar to viņai 

jānodod visa dzīvojamā māja, kura sastāv no diviem dzīvokļu īpašumiem. Pamatojoties uz likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantu, ņemot vērā Kārsavas novada 

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

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

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

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

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 1.Nodot dzīvojamās mājas Vienības ielā 56, Kārsavā, Kārsavas novads, pārvaldīšanas 

tiesības īpašniecei I. C. ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas. 

 2.Izveidot komisiju dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanai un nodošanas – 

pieņemšanas akta sastādīšanai šādā sastāvā: 

 - I.C.- dzīvojamās mājas īpašniece; 

 - Andrejs Ivanovs-  SIA „Kārsavas namsaimnieks” valdes loceklis; 

 - Valentīna Bļinova- nekustamo īpašumu speciāliste 

 

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

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

 

 

 

18.& 

Par nekustamā īpašuma – „Dzelzceļa māja Nr. 1”-2, Mežvidu pagasts Kārsavas 

novads,atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Publiskas personas mantas  atsavināšanas likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka atsevišķos 

gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt attiecīgās 

iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas 

valsts vai pašvaldības manta. Kārsavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā manta ir – 

neizīrēts divistabu dzīvoklis un kopīpašuma domājamās daļa 580/1962 no daudzdzīvokļu mājas  

un palīgēkām. Īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Minētajam īpašumam 03.04.2012.Ludzas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma 

tiesības uz Kārsavas novada pašvaldības vārda (Mežvidu pagasta zemesgrāmatas nodalījums 

Nr.350-2). 

Ņemot vērā iepriekšminēto, Kārsavas novada pašvaldība  var nodot atsavināšanai  

Kārsavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu- dzīvokli Nr.2,  „Dzelzceļa māja 

Nr.1”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads. 



Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu ir veikta atsavināmās 

mantas novērtēšana. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 5.panta 

pirmo daļu, 8.panta septīto daļu,3.panta pirmās daļas pirmo punktu,  likuma „ Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas otro punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.jūlija    

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

13( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, 

Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, 

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

dome NOLEMJ: 

 

 

1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

„Dzelzceļa māja Nr. 1”-2, Mežvidu pagasts Kārsavas novads. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu- pārdošana izsolē. 

3. Apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldības nekustamam īpašumam –„Dzelzceļa māja 

Nr. 1”-2, Mežvidu pagasts,  Kārsavas novads (kadastra numurs 6870 900 0030)- pielikumā. 

 

 

19.& 

Par kopīpašuma „Akmentiņi“ sadali, zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai  

ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0154  un  izstrādes  nosacījumu apstiprināšanu 

                                                             /A.Orinska/ 

 

 

       Izskatot nekustamā īpašuma „Akmentiņi” īpašnieku V. J., G. J. un V. J. 17.07.2012. 

iesniegumu par kopīpašuma „Akmentiņi“ sadali reālās daļās, saskaņā  ar kopīpašnieku 2012. gada 

17.jūlija līgumu. Izvērtējot iesniegumam pievienotos dokumentus, pamatojoties uz Zemes ierīcības 

likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta 3.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.,12.punktiem, 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, ņemot vērā Kārsavas novada 

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

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

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

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

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 
 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu- kopīpašumu „Akmentiņi“, atdalot no  tā divas 

atsevišķas zemes vienības – zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0153-0,8 ha 

platībā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0215-8,8 ha platībā un zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0154-20,6 ha kopplatībā daļu aptuveni  3,2 ha 

platībā. 

2. Noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai ar  

kadastra apzīmējumu 6872 005 0154, lai veiktu zemes vienības sadalīšanu, atdalot aptuveni 



3,2 ha lielu zemes platību, saskaņā ar šim lēmumam pievienoto grafisko pielikumu, un veiktu  

nekustamā īpašuma apgrūtinājumu precizēšanu. 

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

 

4. Pieņemtā lēmuma izvērsts teksts pielikumā Nr.1.                    

 

20.& 

 

Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6868 008 0162 nosaukuma  maiņu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

Izskatot V.  J. 17.07.2012. iesniegumu par nekustamā īpašuma nosaukuma  maiņu, 

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

kadastra datu aktualizācijas noteikumi”prasībām, pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 

21.panta  pirmās daļas   27.punktu,  ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.jūlija    

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

13( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, 

Inese Nagle, Sandra Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, 

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

dome NOLEMJ: 

 

 

1. Mainīt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6868 008 0162  nosaukumu no „ 

Ostrovs ” uz „ Zaļmuižas”. 

 

 

21.& 

Par nekustamā   īpašuma ar kadastra Nr. 6870 006 0122 nosaukuma maiņu 

                                                             /A.Orinska/ 

 

Izskatot A. S.18.07.2012. iesniegumu ( reģ. Nr. 3-13.2.1/710), par nosaukuma maiņu  

nekustamam īpašumam ar kadastra numuru   6870 006 0122,  atbilstoši Ministru kabineta 

10.04.2012. noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas 

noteikumi”prasībām, pamarojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 27.punktu,  

ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.jūlija    apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,    Pēteris 

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

Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds 

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

 

 

          1. Mainīt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 6870 006 0122 nosaukumu no   

„Vaboļi” uz  „Mežvizbulītes”.  

 

 



22.& 

Par nekustamā īpašuma „Pļavuslūžas ” sadalīšanu 

                                                              /A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada domē 20.07.2012. ir saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma „ 

Pļavuslūžas” Kārsavas novada Mērdzenes pagastā ar kadastra Nr. 6872 002 0158 sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu  atdalāmajam nekustamam  īpašumam. 

   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai 

vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ 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 23.jūlija    apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu 

komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, 

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

Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  

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

 

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “ Pļavuslūžas”- kadastra Nr. 6872 002 0158, 

atdalot no tā  vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 003 0066-3,0 ha platībā. 

 

2. Piešķirt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  6872 003 0066  

nosaukumu „Pļavupītes”. 

 

23.& 

Par pašvaldībai piekrītošo un rezerves zemes fonda  zemes vienību iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 21.07.2012. un 24.07.2012. ir saņemti iesniegumi par 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienību un rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību Malnavas 

pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumiem 6868 008 0092-0,2 ha, 6868 008 0113-0,5 ha, 6868 

008 0093-0,7 ha, 6868 008 0243-0,3 ha  un Goliševas pagata teritorijā ar kadastra apzīmējumiem 

6854 004 0244- 0,16 ha, 6854 004 0303-0,5 ha, 6854 004 0359-0,5 ha, 6854 004 0238-0,6 ha 

platībā  nomu, izvērtējot ar minēto zemes vienību piekritības 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”  15., 17. punktiem, likuma “Par pašvaldībām”  21. panta 27. daļu, ņemot 

vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 23.jūlija    apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  

lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, 

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

Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  

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

 



 

1. Iznomāt pašvaldībai piekrītošās  zemes vienības Malnavas pagasta teritorijā ar 

kadastra apzīmējumiem 6868 008 0092-0,2 ha, 6868 008 0113-0,5 ha, 6868 008 0093-0,7 ha, 

6868 008 0243-0,3 ha  un zemes vienības Goliševas pagata teritorijā ar kadastra 

apzīmējumiem 6854 004 0244-0,16 ha, 6854 004 0359-0,36 ha platībā uz laiku līdz pieciem 

gadiem. 
Zemes izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

( kods 0101). 

2. Iznomāt rezerves zemes fonda zemes vienības Goliševas pagasta teritorijā ar 

kadastra apzīmējumiem 6854 004 0303-0,5 ha, 6854 004 0238-0,6 ha platībā uz laiku līdz 

pieciem gadiem. 
Zemes izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

( kods 0101). 

 

3. Publiskot informāciju par pašvaldībai piekrītošo un rezerves zemes fondā ieskaitīto 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6868 008 0092-0,2 ha, 6868 008 0113-0,5 ha, 6868 

008 0093-0,7 ha, 6868 008 0243-0,3 ha  un zemes vienību Goliševas pagata teritorijā ar 

kadastra apzīmējumiem 6854 004 0244-0,16 ha, 6854 004 0303-0,5 ha, 6854 004 0359-0,36 ha 

6854 004 0238-0,6 ha platībā iznomāšanu, ievietojot paziņojumu Kārsavas novada 

pašvaldības domes ēkā un mājas lapā laika posmā no 30.07.2012.līdz 20.08.2012. 

 

 

24.& 

Par  nekustamā īpašuma „Ozolāji”,  Goliševas pag., Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. P., deklarētā  dzīves vieta-      _____________, 

Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas novads, iesniegums par pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma „ Ozolāji” nodošanu atsavināšanai. 

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

Kārsavas novada Goliševas pagastā, kadastra numurs 6854 004 0126, pieder  Kārsavas novada 

pašvaldībai, pamatojoties uz 2012. gada 18. jūlija ierakstu Ludzas zemesgrāmatu nodaļas 

Goliševas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0050 7613. Nekustamais īpašums sastāv no 

diviem neapbūvētiem zemes gabaliem- kadastra apzīmējumi Nr.6854 004 0131-0,6643 ha un 6854 

003 0142-4,99 ha kopplatībā. 

Pašreizējais zemes lietotājs ir A. P., ar kuru 2009.gada 12. maijā noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums reģ. Nr.28. 

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

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

Goliševas pagasta .nekustamo īpašumu  „ Ozolāji” , kadastra numurs 6854 004 0126. 

Saskaņā ar Goliševas 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 23.jūlija    apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,    



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

Palma, Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

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

 

 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašuma objektu- nekustamo īpašumu „Ozolāji”, kadastra 

Nr. 6854 004 0126  Kārsavas novada Goliševas pagastā, kas sastāv no diviem neapbūvētiem  

zemes gabaliem – 6854 003 0142-4,99 ha platībā un 6854 004 0131-0,6643 ha platībā. 

2. Noteikt pašvaldības īpašuma objekta- nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 6854 004 0126 

atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu cenu.  

3. Noteikt A. P. pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „ Ozolāji, kadastra numurs 

6854 004 0126. 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas komisijai  

veikt nekustamā īpašumu „ Ozolāji” kadastra numurs 6854 004 0126, 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. 

 

 

25.& 

Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6868 003 0141 zemes nomas tiesību izsoli  

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Malnavas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6868 003 0141 iznomāšanu rezultātā saņemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu”  15., 18. punktiem, likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, ņemot vērā Kārsavas 

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

komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, 

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

Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  

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

 
 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 27.06.2012. lēmumu ( sēdes prot. 

Nr. 8.,21.&) noteiktā pieteikšanās termiņā 30.06.2012. – 20.07.2012. uz pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0141-0,36 ha platībā, ir pieteikušies vairāki 

pretendenti, uzdot Kārsavas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijai veikt 

minētās zemes vienības nomas tiesību izsoli. 

2. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

6868 003 0141 zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 

 

 



 

 

26.& 

Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6868 003 0242 zemes nomas tiesību izsoli  

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Malnavas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6868 003 0242 iznomāšanu rezultātā saņemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 

”  15., 18. punktiem, likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, ņemot vērā Kārsavas novada 

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

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

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

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

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 27.06.2012. lēmumu ( sēdes prot. 

Nr. 8.,21.&) noteiktā pieteikšanās termiņā 30.06.2012. – 20.07.2012. uz pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0242-1,91 ha platībā, ir pieteikušies vairāki 

pretendenti, uzdot Kārsavas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijai veikt 

minētās zemes vienības nomas tiesību izsoli. 

2. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

6868 003 0242 zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 

 
 

 

 

27.& 

Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6870 006 0342 zemes nomas tiesību izsoli  

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Mežvidu pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6870 006 0342 iznomāšanu rezultātā saņemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 

”  15., 18. punktiem, likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, ņemot vērā Kārsavas novada 

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

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

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

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

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 



 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 27.06.2012. lēmumu ( sēdes prot. 

Nr. 8.,21.&) noteiktā pieteikšanās termiņā 30.06.2012. – 20.07.2012. uz pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0342-7,0 ha platībā, ir pieteikušies vairāki 

pretendenti, uzdot Kārsavas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijai veikt 

minētās zemes vienības nomas tiesību izsoli. 

2. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

6870 006 0342 zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 

 
 

 

 

 

28.& 

Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6870 009 0176 zemes nomas tiesību izsoli  

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Mežvidu pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6870 009 0176 iznomāšanu rezultātā saņemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 

”  15., 18. punktiem, likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, ņemot vērā Kārsavas novada 

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

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

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

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

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 27.06.2012. lēmumu ( sēdes prot. 

Nr. 8.,21.&) noteiktā pieteikšanās termiņā 30.06.2012. – 20.07.2012. uz pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 009 0176-3,8 ha platībā, ir pieteikušies vairāki 

pretendenti, uzdot Kārsavas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijai veikt 

minētās zemes vienības nomas tiesību izsoli. 

2. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

6870 009 0176 zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 

 
 

 

 

29.& 

Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6870 009 0143 zemes nomas tiesību izsoli  

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 



Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Mežvidu pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6870 009 0143 iznomāšanu rezultātā saņemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 

”  15., 18. punktiem, likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, ņemot vērā Kārsavas novada 

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

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

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

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

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 27.06.2012. lēmumu ( sēdes prot. 

Nr. 8.,21.&) noteiktā pieteikšanās termiņā 30.06.2012. – 20.07.2012. uz pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 009 0143-13,0 ha platībā, ir pieteikušies vairāki 

pretendenti, uzdot Kārsavas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijai veikt 

minētās zemes vienības nomas tiesību izsoli. 

2. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

6870 009 0143 zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 

 

 

30.& 

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 

23.jūlija    apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, 

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

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

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 

1.1. Pagarināt nomas līguma, kas 2007. gada 27. jūlijā noslēgts starp pašvaldību, kā 

iznomātāju, no vienas puses un A. G., dzīves vieta deklarēta ____________, Šalaji, Mērdzenes  

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



teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0341-0,5 ha platībā  nomu uz laiku līdz 2021. gada 31. 

decembrim. 

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

lauksaimniecība  ( kods 0101). 

1.3 Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada  nomas maksa, saskaņā ar esošo nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi,  ir 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

1.4.Uzdod zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai viena mēneša laikā no šā lēmuma 

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

 

2.1. Pagarināt nomas līgumu, kas 2007. gada 23. jūlijā noslēgts starp pašvaldību, kā 

iznomātāju, no vienas puses un M. L., dzīves vieta deklarēta_______________, Malnava, 

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

pagastā ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0375-0,05 ha platībā nomu uz laiku līdz 2021. gada 

31. decembrim. 

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

lauksaimniecība  ( kods 0101). 

2.3 Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada  nomas maksa, saskaņā ar esošo nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi,  ir 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

2.4.Uzdod zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai viena mēneša laikā no šā lēmuma 

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

 

31. Pagarināt nomas līgumu, kas 2007. gada 20.jūnijā noslēgts starp pašvaldību, kā 

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

Kāravas novads, kā nomnieku, no otras puses par zemes vienības Salnavas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6894 005 0112-1,5 ha platībā nomu uz laiku līdz 2017. gada 31. decembrim. 

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

lauksaimniecība  ( kods 0101). 

3.3 Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada  nomas maksa, saskaņā ar esošo nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi,  ir 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

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

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

 

41. Pagarināt nomas līgumu, kas 2007. gada 20. jūnijā noslēgts starp pašvaldību, kā 

iznomātāju, no vienas puses un T. G.,  dzīves vieta deklarēta- Ozolu iela 3, Salnava, Salnavas 

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

kadastra apzīmējumu 6894 006 0245-1,0 ha platībā nomu uz laiku līdz 2021. gada 31. 

decembrim. 

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

lauksaimniecība  ( kods 0101). 

4.3 Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada  nomas maksa, saskaņā ar esošo nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi,  ir 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

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

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

 

5.1. Pagarināt nomas līgumu, kas 2007. gada 3. jūlijā noslēgts starp pašvaldību, kā 

iznomātāju, no vienas puses un J. P., dzīves vieta deklarēta ___________________, Salnava, 



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

pagastā ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0114-2,0 ha platībā nomu uz laiku līdz 2021. gada 

31. decembrim. 

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

lauksaimniecība  ( kods 0101). 

5.3 Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada  nomas maksa, saskaņā ar esošo nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi,  ir 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

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

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

 

 

31.& 
Par nekustamā īpašuma ”Cīrulīši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 002 0001 zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

                                                             /A.Orinska/ 

 

 

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

Cīrulīši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 002 0001 , izvērtējot zemes ierīcības 

projekta lietas materiālus, ņemot vērā nekustamā īpašuma kopīpašnieku SIA ”Tīravoti” valdes 

locekļa Ivara Silkāna un SIA ”JE enerģija”valdes locekļa Edgara Romanovska iesniegumu 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, , ņemot vērā 

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

lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, 

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

Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  

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

 

 

 

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

Mežvidu pagasta nekustamā īpašuma „Cīrulīši“ zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 

6870 002 0001. 

 

2.  Pieņemtā lēmuma izvērsts teksts pielikumā Nr.1.                             

 

 

 

 

32.& 



Par nekustamā īpašuma ”Laduši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

 6870 005 0092 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

 

Izskatot SIA „Ametrs“ iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „ Laduši” 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 005 0092 , izvērtējot zemes ierīcības projekta lietas 

materiālus, ņemot vērā nekustamā īpašuma ”Laduši” pilnvarotas personas Jāņa Ņukša iesniegumu 

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, , ņemot vērā 

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

lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, 

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

Ivanovs,  Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns),  

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

 

 

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

Mežvidu pagasta nekustamā īpašuma „Laduši“ zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 

6870 005 0092. 

 

2.  Pieņemtā lēmuma izvērsts teksts pielikumā Nr.1.                             

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 19.30 

 

Sēdi vadīja     Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka  

 

Sēdi protokolēja   Pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


