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Kārsavas novads, Kārsava                                                        2012.gada  22.augustā  

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēde atklāta plkst.14.00 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgās redakcijas  un Vides 

pārskata galīgās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai 

2.Par komisijas izveidošanu Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licences izsniegšanai un nolikuma apstiprināšanu 

3.Par apbalvojuma ”Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršanu 

4. Par Atzinības raksta piešķiršanu 

5.Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā  

6. Par saistošajiem noteikumiem Nr.15 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par novada 

pamatbudžetu 2012.gadam” 

7.Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu 

8.Par skolēnu pārvadājumiem Kārsavas novadā 2012./2013.mācību gadā  

9.Iesniegumu izskatīšana 

10.Par adrešu datu precizēšanu 

11.Par  nosaukuma un adreses piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem 

12.Par zemes vienību platību precizēšanu  

13.Par zemes vienību lietošanas mērķu maiņu 

14.Par pašvaldībai piekrītošās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0157 iznomāšanu 

15.Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 003 0141 zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

16.Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 003 0242 zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

17.Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6870 009 0143 zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 
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18.Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6870 009 0176 zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

19.Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību  ar kadastra  apzīmējumiem  6868 008 0092, 6868 008 

0113, 6868 008 0093, 6868 008 0243  iznomāšanu 

20.Par  zemes vienību  ar kadastra  apzīmējumiem  6854 004 0244, 6854 004 0359, 6854 004 

0303, 6854 004 0238  iznomāšanu 

21.Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu 

22.Par lauku apvidus  zemes nomas līguma noslēgšanu 

23.Par lauku apvidus  zemes nomas līguma noslēgšanu 

24. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomu 

25. Par adrešu reģistra informācijas  precizēšanu 

26.Par zemes iznomāšanu 

27.Par  nekustamā īpašuma „Silmaņi” ,  Mērdzenes  pag., Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai 

28. Par zemes vienību platību un zemes lietošanas  mērķu precizēšanu 

29.Par pabalsta piešķiršanu 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

Piedalās-  

Deputāti –     
Nepiedalās -  Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Inese 

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

Mūrnieks , Arvīds Urtāns 

   

Nepiedalās -   
Deputāti – Juris Ločmelis – iemesls nav zināms,  Juris Poikāns – ģimenes apstākļu dēļ,  

 Antoņina Babāne – aizņemta pamatdarbā 

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

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

priekšsēdētāja Valentīna Bļinova, galvenā grāmatvede Vēsma Sondore 

 

 

1.& 
Par Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam  

 galīgās redakcijas  un Vides pārskata galīgās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai 

/M.Labanovska/ 

 

 Teritorijas plānotāja Marina Labanovska informēja, ka ir sagatavota Kārsavas novada 

Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgā redakcija. Tā ir sagatavota, ņemot vērā 1.redakcijas 

sabiedriskās apspriešanas rezultātus, saņemtos valsts institūciju atzinumus un iedzīvotāju 

priekšlikumus. Ir veikti redakcionālie labojumi Paskaidrojuma rakstā un Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumos, precizēta plānotā izmantošana Grafiskajā daļā, sagatavots pārskats par izstrādi, 

kur iekļauti arī visi iedzīvotāju iesniegumi ar priekšlikumiem par teritorijas izmantošanu, kuri tika 

iesniegti gan 1.redakcijas izstrādes laikā, gan 1.redakcijas  sabiedriskās apspriešanas laikā. Pēdējais 



iesniegums tika saņemts sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā Mērdzenē 13.jūlijā, kur tika 

izvērtēti visi saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi par Mērdzenes pagasta plānoto (atļauto) izmantošanu. 

Visiem iesniedzējiem tiks  sniegts skaidrojums par konkrēta iesnieguma iestrādāšanu vai 

neiestrādāšanu teritorijas plānojumā. Izstrādes laikā ir notikušas sarunas ar dažādiem sabiedrības 

pārstāvjiem par Kārsavas novada turpmāko attīstību. Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-

2024.gadam galīgā redakcija ir izstrādāta pamatojoties uz Attīstības programmā noteiktajām attīstības 

prioritātēm, mērķiem un uzdevumiem. Finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejā tika iesniegta 

visa  Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgās redakcijas dokumentācija un 

izklāstīti galvenie novada telpiskās attīstības risinājumi.  

 Domes sēdē deputāti tika iepazīstināti ar  galīgās redakcijas materiāliem, kā arī  uzklausīja gan 

teritorijas plānotājas Marinas Labanovskas, gan savu kolēģu, kuri ir Mērdzenes pagasta iedzīvotāji, 

Arvīda Urtāna un Aivara Lipska viedokļus šajā jautājumā, jo laikā, kad tika apstiprināts Mērdzenes 

pagasta teritorijas plānojums 2006.gadā, veikti un apstiprināti divi grozījumi 2008.gadā,  viņi strādāja 

pagastā padomē un vislabāk pārzina reālo situāciju. 

 Teritorijas plānojuma izstrādes procedūra paredz, ka ir jānodrošina sabiedrībai iespēja 

iepazīties ar galīgās redakcijas materiāliem un sniegt atsauksmes.   

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

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

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45.pantu, Kārsavas novada domes apvienotās 

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu pastāvīgās komitejas 2012.gada 20.augusta sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot PAR – 10( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars 

Lipskis,  Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns,  

Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – 2 (Edgars Puksts, Inese Nagle), Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam redakciju par 

galīgo redakciju. 

 2. Nodot sabiedriskajai apspriešanai Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.- 

2024.gadam galīgo redakciju un Vides pārskata galīgo redakciju. 

3. Noteikt Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam galīgās  redakcijas 

Vides pārskata galīgās redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņu no 2012.gada 10.septembra 

līdz 2012.gada 7.oktobrim. 

4. Iesniegt Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgo redakciju un 

Vides pārskata galīgo redakciju Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai.  

5. Uzdot veikt kontroli par lēmuma izpildi Kārsavas novada pašvaldības teritorijas 

plānotājai Marinai Labanovskai. 
 

 

 

 

                                                                            2.& 

Par komisijas izveidošanu Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licences izsniegšanai un nolikuma apstiprināšanu 

                                                                    /E.Puksts/ 



 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu; 21.panta 1.daļas 

14.punkta f apakšpunktu, 24.punktu;’” Izglītības likuma” 17.panta 3. daļas 16.punktu, 46.panta 

5.daļu , 47.panta 3. daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 17.augusta izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,    

Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema,  

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

ATTURAS – 1(Sandra Palma), Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 
 

 

  1.Ievēlēt komisiju Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licences izsniegšanai šādā sastāvā: 

 

      Komisijas priekšsēdētājs – izpilddirektors Pēteris Labanovskis 

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

                               2)mūzikas un mākslas skolas direktore –Vera Krišāne 

                               3)sporta metodiķis Mihails Oļipovs 

                               4) soc. dienesta vadītāja-Andžela Malakāne 

 2. Apstiprināt Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licenču izsniegšanas komisijas nolikumu. 

 

 

                                                                         3.& 

                    Par apbalvojuma ”Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršanu 

                                                          / P.Laganovskis/ 

 

 

Pamatojoties uz 2010.gada 24.marta domes sēdē apstiprināto nolikumu „Par apbalvojuma 

„Kārsavas novada goda pilsonis” piešķiršanu” un  Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 

17.augusta izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu , 

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 20.augusta finanšu , attīstības un teritoriālo   lietu 

komiteju sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis 

Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 
 

 

1. Izvirzīt apbalvojumam  „ Kārsavas novada Goda pilsonis” sekojošus kandidātus: 

 

Intu Ostrovsku par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu novada jaunās paaudzes patriotisma 

audzināšanā,  aktīvu līdzdalību  novada un Latgales reģiona kultūras un ģimenes  tradīciju 

veidošanā, attīstīšanā un saglabāšanā. 

 

Pamatojoties uz 2010.gada 24.marta domes sēdē apstiprināto nolikumu „Par apbalvojuma 

„Kārsavas novada goda pilsonis” piešķiršanu” un    atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,    

Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,    Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, 



Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, 

ATTURAS – 1(Andrejs Ivanovs), Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

        2. Neizvirzīt otro kandidātu apbalvojumam „ Kārsavas novada Goda pilsonis“. 
 

 

Pamatojoties uz 2010.gada 24.marta domes sēdē apstiprināto nolikumu „Par apbalvojuma 

„Kārsavas novada goda pilsonis” piešķiršanu” un  Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 

17.augusta izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu , 

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 20.augusta finanšu , attīstības un teritoriālo   lietu 

komiteju sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Andrejs Ivanovs,  Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis 

Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 
 

 

3. Piešķirt Kārsavas novada Atzinības rakstu sekojošiem kandidātiem: 

 

Agnesei Skrulei par  godprātīgu, apzinīgu un profesionālo darbību veselības aprūpes 

nodrošināšanā Kārsavas novada iedzīvotājiem; 

    

Nikolajam Nikuļinam par ieguldījumu  izglītības un kultūrvēsturiskā mantojuma  apzināšanā un 

saglabāšanā; 

 

Emīlijai Voverei par  ilggadēju pedagoģisko darbu un ieguldījumu novada kultūras, 

daiļamatniecības  un sabiedriskās dzīves veidošanā; 

 

Valentīnai Kirsanovai par radošu un profesionālu ieguldījumu Salnavas pagasta un Kārsavas 

novada kultūrvides attīstībā, ES fondu līdzekļu piesaisti un novada tēla popularizēšanu; 

 

Aneļai Silkānei  par Mērdzenes pagasta un Kārsavas novada kultūrvēstures tradīciju  

saglabāšanu, pārmantošanu un attīstīšanu, paaudžu saliedēšanu un iesaistīšanu kultūrvides 

veidošanā un saglabāšanā; 

 

Līvijai Urtānei par ilggadēju, radošu un godprātīgu profesionālo darbu, inovatīvu pieeju un 

ieguldījumu pirmsskolas izglītības iestādes attīstības veicināšanā. 

 

 

Domes sēdi atstāj deputāts Andrejs Ivanovs 

 

4.& 

Par Atzinības raksta piešķiršanu 

                                                                      /I.Silicka/ 

 

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

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

17.augusta izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu , atklāti balsojot 



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

Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra 

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

   Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu    Salnavas pamatskolas 

direktoram ALEKSANDRAM PAVLOVSKIM 6O gadu dzīves jubilejā   un par ilggadēju 

pedagoģisko darbu un ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā, izglītošanā.  

 

 

2. Pamatojoties  uz   apstiprināto Kārsavas  novada pašvaldības konkursa „Sakoptākā sēta” 

nolikumu,  2011.gada 24.augusta  domes sēdē apstiprināto nolikumu” Kārsavas novada 

pašvaldības Atzinības raksta nolikums” ,  atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,    Pēteris 

Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,   Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis 

Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 
 

 

 2.1. Piešķirt Atzinības rakstu Ainai un Jānim Barsukoviem par sakoptāko  ciemata 

sētu  Kārsavas novadā  pašvaldības organizētajā konkursā „ Kārsavas novada sakoptākā 

sēta 2012”; 

 2.2. Piešķirt Atzinības rakstu Ivetai un Jānim Rancāniem  par sakoptāko lauku  sētu 

Kārsavas novadā   pašvaldības organizētajā konkursā „ Kārsavas novada sakoptākā sēta 

2012”; 

 2.3. Piešķirt Atzinības rakstu Sanitai un Ivaram Silkāniem   par sakoptu 

uzņēmējdarbības vidi Kārsavas novadā   pašvaldības organizētajā konkursā „ Kārsavas 

novada sakoptākā sēta 2012”. 

  

 

5.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības  amatu sarakstā 

/S.Sprukte/ 

 

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

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

nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, Ministru kabineta 20009.gada 28.jūlija noteikumiem 

Nr. 836 „ Pedagogu darba samaksas noteikumi”,   Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 

20.augusta finanšu , attīstības un teritoriālo   lietu komiteju sēdes atzinumu , atklāti balsojot PAR – 

11( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Silvija 

Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra 

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

 

1. Palielināt no 2012.gada 1.septembra Kārsavas mūzikas un mākslas   skolas 

administrācijas mēneša algas par 10% . 

2. Noteikt no 2012.gada 1.septembra Kārsavas mūzikas un mākslas skolas 

bibliotekārei  0.25 amata vienības. 

  



 

6.& 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.15 „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 20.augusta     apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju 

sēdes atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs 

Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, 

Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 
 

 1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 15 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 novada domes priekšsēdētājas atvaļinājumu 

                                                             (I.Silicka) 

 

Kārsavas novada pašvaldība ir izskatījusi novada domes priekšsēdētājas Ināras Silickas 

iesniegumu par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu no 3.septembra. 

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

nolikums” 15.1.punktu, , atklāti balsojot PAR – 11(    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

Aivars Lipskis,   Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, 

Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav,  Ināra Silicka nepiedalās balsošanā, 

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 
 

 

 1.Piešķirt novada domes priekšsēdētājai Inārai Silickai ikgadējo atvaļinājumu divas 

kalendārās nedēļas, no 2012.gada 3.septembra, par  laika periodu no 2011.gada 1.jūlija līdz 

2012.gada 30.jūnijam. 

 2.Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam Pēterim Laganovskim aizvietot domes 

priekšsēdētāju viņas atvaļinājuma laikā. 

 

8.& 

Par skolēnu pārvadājumiem Kārsavas novadā 2012./2013.mācību gadā 

/P.Laganovskis/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Mežvidu pagasta  Padoles, Stiebrinieku, Bringu 

ciemu iedzīvotāju /Gundega Mazure, Rasma Ģērmane, Irēna Rumbiniece/  iesniegums ar lūgumu 



nodrošināt  skolēnu pārvadāšanu uz skolu ar novada autobusu, jo līdz šim bērnus uz skolu veda 

vecāki ar savu transportu.  

Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta 19.punktu, atklāti balsojot PAR – 11( 

Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Silvija Jaudzema,  

Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET 

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

 

 Pagarināt autobusa vadītājam Sandrim Jurdžam skolēnu pārvadāšanas maršrutu ar 

2012.gada 3.septembri : 

 Mežvidi- Padole- Bringi  - 7,5 km 2 reizes dienā 

 Bringi – Padole-Mežvidi  -7,5 km 2 reizes dienā 

 

 

 

                                                                  9.& 

                                                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 – 11( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs 

Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, 

Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  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 V. D. iesniegums ar lūgumu izīrēt dzīvokli nr.6, 

Skolas ielā 3, Kārsavā. 

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

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

Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, 

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

 
 

2.1.Izīrēt V. D. dzīvokli nr.6, Skolas ielā 3, Kārsavā, Kārsavas novads, uz termiņu – 

viens gads. 



2.2.Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kārsavas namsaimnieks” noslēgt īres līgumu 

uz noteiktu laiku – vienu gadu no īres līguma stāšanās spēkā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

3. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts T. B. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai 

dzīvojamo platību. 

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

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

Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis 

Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

3.2.Noraidīt T. B. iesniegumā izteikto lūgumu par dzīvojamās platības piešķiršanu. 

3.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

4.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. M. iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo 

platību Goliševas pagastā. 

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

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

Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis 

Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

4.2.Sniegt  A.M. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņam dzīvokli 

nr3.,Vecā skola, Goliševa, Goliševas pagasts, Kārsavas novads.  

4.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

5.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. M. iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo 

platību Mežvidu pagastā. 

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

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

Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis 

Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

5.2.Sniegt  A. M. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņam dzīvokli nr., 

dzelzceļa mājā Nr.2, Mežvidu pagasts,   Kārsavas novads.  

5.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

6.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts I. R. iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo 

platību Mežvidu pagastā. 



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

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

Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis 

Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

6.2.Sniegt  I. R. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņas ģimenei 

dzīvokli Nr1, skolotāju mājā, Mežvidu pagasts,   Kārsavas novads.  

6.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

7.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts J.U. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai 

dzīvojamo platību. 

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

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

Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis 

Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

7.2.Reģistrēt  J. U.  Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru- 42 

7.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

8.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Ž. Deņisovas iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai 

dzīvojamo platību. 

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

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

Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis 

Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

8.2.Reģistrēt  Ž. D. Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru-43. 

 

8.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 

 

10.& 

Par adrešu  datu precizēšanu   
/I.Silicka/’ 

 



Izvērtējot VZD Latgales reģionālās nodaļas 30.07.2012. vēstulē Nr.2-04.1-L/3472 Par 

adrešu datu kārtošanu Kārsavas novada pašvaldībā un 01.08.2012. vēstulē Nr. 2-04.1-L/3553 Par 

ziņu sniegšanu valsts adrešu reģistram ietverto informāciju, 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 20.augusta     apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  

lietu komiteju sēdes atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds 

Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas 

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1. Piešķirt adreses  adresācijas objektiem- minētām ēkām un ar tām funkcionāli 

saistītām ēkām , saskaņā ar pielikumiem Nr. 1., Nr. 2. 

 

2. Noteikt, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētās 

būves  nav adresācijas objekti,  jo tās faktiski dabā neeksistē, saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

3. Identificēt valsts adrešu reģistra datiem atbilstošos adresācijas objektus: 

3.1. adrese 104801755- „Ķīši”, Kabulova, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5717 

attiecināma uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 013 0058 un būvēm ar kadastra 

apzīmējumiem 6868 013 0058 001-6868 013 0058 008; 

3.2. adrese 106138476- „ Salvijas”, Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV-5725 

attiecināma uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0215 un būvēm ar kadastra 

apzīmējumiem 6870 006 0215 001, 6870 006 0215 004, 6870 006 0215 005, 6870 006 0215 

006,6870 006 0215 007. 

4. Dzēst no Valsts adrešu reģistra adreses, kurām nav atbilstošu adresācijas objektu, 

kuri pastāvētu dabā un būtu reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā: 

4.1. kods 103749577- „Smiltaines”, Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV-5725; 

4.2. kods 103750217- „Grāvīši”, Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV-5725; 

4.3.  kods 103751196- „ Bērziņi,”, Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV-5725; 

4.4. kods 104652780- „Čemuri”, Sausinīki, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV-5740; 

4.5. kods 104652803- „Gutani”, Sausinīki, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV-5740; 

4.6. kods 105645787- „Kārsavas mežniecība”, Malnavas fermas, Malnavas pag., Kārsavas 

nov. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

 

 

11.& 

Par  nosaukuma un adreses piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem 

/I.Silicka/’ 



 

           Kārsavas novada domē ir saņemts N. D. 2012.gada 6.augusta iesniegums par nosaukuma 

piešķiršanu  zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem  6894 001 0149; 6894 007 8029 Salnavas  

pagasta. teritorijā,  SIA „ Silakalni 1” valdes locekles J.O.    iesniegums par adreses piešķiršanu un  

VZD Latgales reģionālas nodaļas 2012.gada 30.jūlija iesniegums Nr. 2-04.L/3472 „Par adrešu datu 

kārtošanu Kārsavas novada pašvaldībā „ ar pievienoto Nekustamā īpašuma valsts kadastra un 

Valsts adrešu reģistra informāciju par iztrūkstošajām adresēm.   

  Izvērtējot iesniegto informāciju, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

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

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

3.novembra noteikumi Nr. 1269 „ Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punktu, 6.punktu, 8.punktu, 

11.punktu, 28. punktu, 34.punktu, 38.punktu.  Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 

65.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu, 70.pantu un 79.pantu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta   pirmās daļas   27.punktu,   47.panta   pirmo un otro daļu, ņemot vērā 

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 20.augusta     apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  

lietu komiteju sēdes atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds 

Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas 

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6894 001 0149, 6894 007 8029 

nosaukumu „Zaķi”. 

2. Atstāt  jaunbūvei /lauksaimniecības šķūnis/ , kas atrodas uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6870 004 0050 ,pēc  adreses: „Līdumi”, Otrie Mežvidi, Mežvidu  pag., 

Kārsavas nov., LV- 5725, jo jaunbūve ir saistīta ar esošo dzīvojamās mājas  adresi  

„Līdumi”, Otrie Mežvidi, Mežvidu  pag., Kārsavas nov., LV- 5725 un jauna adrese nav 

nepieciešama. 

 3. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0078 nosaukumu no 

„Kronīši” uz „Mazkronīši”, piešķirt minētai zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām adresi- 

„Mazkronīši”, Nesteri, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV -5717  

 4. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 009 0113 nosaukumu „ 

Akmeņsola”,   zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām piešķirt  adresi- „ Akmeņsola”, 

Ivanova, Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV -5725.  

 5. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 009 0113 nosaukumu „ 

Akmeņsola”,   zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām piešķirt  adresi- „ Akmeņsola”, 

Ivanova, Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV -5725.  

6. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 010 0098 nosaukumu „ 

Jurmuiža”,   zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām piešķirt  adresi- „ Jurmuiža”, Linuži, 

Salnavas pag., Kārsavas nov., LV -5740.  

7. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0127 nosaukumu „ 

Burbulīši”,  zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām piešķirt  adresi- „Burbulīši”, Aizelkšņi, 

Salnavas pag., Kārsavas nov., LV -5740.  

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 



 

 

 

12.& 

Par zemes vienību platību precizēšanu  

/I.Silicka/’ 

 

 Izvērtējot konstatētās zemes vienību  platību atšķirības Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

(NĪVK) teksta un telpiskajos datos, 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 20.augusta     

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

11( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Silvija 

Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra 

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

 

1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 9102 platību nekustamā 

īpašuma valsts kadastra ( NĪVK) teksta daļā atbilstoši NĪVK grafiskajai daļai, nosakot 

minētās zemes vienības platību 0,24 ha. 

2. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0115 platību nekustamā 

īpašuma valsts kadastra ( NĪVK) grafiskajā daļā atbilstoši NĪVK teksta  daļai, nosakot 

minētās zemes vienības platību 0,5 ha, saskaņā ar  pievienoto grafisko pielikumu. 

3. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0117 platību nekustamā 

īpašuma valsts kadastra ( NĪVK) grafiskajā un teksta daļā, nosakot minētās zemes vienības 

platību 1,85 ha, saskaņā ar  pievienoto grafisko pielikumu. 

Veicot zemes vienību robežu uzmērīšanu dabā, zemes vienību platības un robežas tiks  

precizēts un noteikti apgrūtinājumi. 

 

 

13.& 

Par zemes vienību lietošanas mērķu maiņu 

/I.Silicka/’ 

 

  

 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, 14.punkta 14.1.apakšpunktu, 

23.punkta 23.2.2., 23.3. apakšpunktiem, Kārsavas novada pašvaldības domes 2009. gada 

30.septembra saistošiem noteikumiem Nr.6 „Par Kārsavas novada teritoriālo vienību teritorijas 

plānojumu apstiprināšanu”, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 20.augusta     

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

11( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Silvija 

Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra 

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



 

 

1. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 013 0045 -10,77 ha platībā 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  no -zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101) uz – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība ( kods 0201). 

 2. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0065 daļas ar kadastra 

apzīmējumu 6854 002 0065 8002 -194,92 ha platībā nekustamā īpašuma  lietošanas mērķi  no - 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība ( kods 0201)  uz –derīgo 

izrakteņu ieguves teritorijas ( kods 0401). 

3. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 010 0156 -0,7 ha platībā  

nekustamā īpašuma  lietošanas mērķi  no - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība     ( kods 0101) uz – derīgo izrakteņu ieguves teritorijas ( kods 0401). 

4. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 006 0044- 8,6 ha platībā 

nekustamā īpašuma  lietošanas mērķi  no - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība      ( kods 0101) uz – derīgo izrakteņu ieguves teritorijas ( kods 0401). 

Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu 

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

dienas. 

 

14.& 

Par pašvaldībai piekrītošās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0157 

iznomāšanu 

/I.Silicka/’ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 21.08.2012. ir saņemts iesniegums par pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6872 005 0157-0,5 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 20.augusta     apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu, 

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

Lipskis,  Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese 

Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ: 

 

 

1. Iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Mērdzenes pagasta teritorijā ar 

kadastra apzīmējumu 6872 005 0157-0,5 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 piekrītošās zemes vienības Mērdzenes pagasta 

teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0157-0,5 ha platībā iznomāšanu ievietojot 

paziņojumu Kārsavas novada pašvaldības domes ēkā un mājas lapā laika posmā no 

27.08.2012. līdz 21.09.2012. 



 

15.& 

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

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

/I.Silicka/’ 

 

Izvērtējot Nekustamā īpašuma vērtēšanas komisijas iesniegtos pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0141-0,36 ha platībā 2012. gada 3. augusta  

zemes nomas tiesību izsoles dokumentus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  , likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 

20.augusta     apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu , atklāti 

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

Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, 

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

 

 

 

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

0141- 0,36 ha platībā 2012. gada 3. augusta zemes nomas tiesību izsoles protokolu 

(pielikumā). 

 

2. Iznomāt I. U., dzīves vieta deklarēta –__________, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717, 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0141-0,36 ha platībā 

no 2012. gada 1. septembra  uz laiku līdz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām, 

nosakot zemes nomas gada maksu 2,0% no kadastrālās vērtības gadā. 

 

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

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

 

 

 

16.& 

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

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

/I.Silicka/’ 

 

Izvērtējot Nekustamā īpašuma vērtēšanas komisijas iesniegtos pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0242-1,91 ha platībā 2012. gada 3. augusta  

zemes nomas tiesību izsoles dokumentus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  , likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 

20.augusta     apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu , atklāti 

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

Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, 

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



 

 

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

0242- 1,91 ha platībā 2012. gada 3. augusta zemes nomas tiesību izsoles protokolu 

(pielikumā). 

 

2. Iznomāt L. K., dzīves vieta deklarēta – _______, Malnavas fermas, Malnavas pag., 

Kārsavas nov., LV-5717, pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 

003 0242-1,91 ha platībā no 2012. gada 1. septembra  uz laiku līdz pieciem gadiem 

lauksaimniecības vajadzībām, nosakot zemes nomas gada maksu 2,0% no kadastrālās 

vērtības gadā. 

 

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

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

 

 

 

17.& 

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

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

/I.Silicka/’ 

 

Izvērtējot Nekustamā īpašuma vērtēšanas komisijas iesniegtos pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 009 0143- 13,0 ha platībā 2012. gada 3. augusta  

zemes nomas tiesību izsoles dokumentus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” , likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 

20.augusta     apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu , atklāti 

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

Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, 

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

 

 

1. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 009 

0143- 13,0 ha platībā 2012. gada 3. augusta zemes nomas tiesību izsoles protokolu 

(pielikumā). 

 

2. Iznomāt D.R., dzīves vieta deklarēta –___________, Mežvidu pag., Kārsavas nov., 

LV-5717, pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 009 0143-13,0 

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

vajadzībām, nosakot zemes nomas gada maksu 4,5% no kadastrālās vērtības gadā. 

 

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

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

 

 



18.& 

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

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

/I.Silicka/’ 

 

Izvērtējot Nekustamā īpašuma vērtēšanas komisijas iesniegtos pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 009 0176- 3,8 ha platībā 2012. gada 3. augusta  

zemes nomas tiesību izsoles dokumentus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

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

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

20.augusta     apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu , atklāti 

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

Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, 

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

 

 

1. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 009 

0176- 3,8 ha platībā 2012. gada 3. augusta zemes nomas tiesību izsoles protokolu (pielikumā). 

 

2. Iznomāt D.R., dzīves vieta deklarēta –____________ Mežvidu pag., Kārsavas nov., 

LV-5717, pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 009 0176-3,8 

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

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

 

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

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

 

 

19.& 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību  ar kadastra  apzīmējumiem  6868 008 0092, 

6868 008 0113, 6868 008 0093, 6868 008 0243  iznomāšanu 

/I.Silicka/’ 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 25.07..2012. lēmumā (sēdes prot. Nr. 9., 

17.&) noteiktā termiņā – laika posmā no 30.07.2012. līdz 20.08.2012. uz Kārsavas novada 

pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību Kārsavas novada Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumiem 6868 008 0092, 6868 008 0113, 6868 008 0093, 6868 008 0243 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 

publiskas personas 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 20.augusta     apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu 

komiteju sēdes atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds 



Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas 

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1. Iznomāt A. G., dekl. Dzīves vieta ______________ Malnavas pag., Kārsavas novads, 

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Malnavas pagasta  teritorijā ar kadastra 

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

ha platībā, 6868 008 0243- 0,3 ha platībā sākot ar 2012. gada 1. septembri uz laiku līdz 5 

gadiem.  

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

ir lauksaimniecība- kods 0101. 

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

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

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

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

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

20.& 

Par  zemes vienību  ar kadastra  apzīmējumiem  6854 004 0244, 6854 004 0359, 

6854 004 0303, 6854 004 0238  iznomāšanu 

/I.Silicka/’ 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 25.07.2012. lēmumā (sēdes prot. Nr. 9., 

17.&) noteiktā termiņā – laika posmā no 30.07.2012. līdz 20.08.2012. uz zemes vienībām  

Kārsavas novada Goliševas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumiem 6854 004 0244, 6854 004 

0359, 6854 004 0303, 6854 004 0238  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 

publiskas personas 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 20.augusta     apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju 

sēdes atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs 

Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, 

Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1 Iznomāt  V. S., dzīves vieta deklarēta _____________, Goliševas pag., Kārsavas 

novads, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Goliševas pagasta 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 V. S., dzīves vieta deklarēta -__________ Goliševas pag., Kārsavas novads, 

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. 

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

lauksaimniecība- kods 0101. 

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

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

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

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

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

21.& 

Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu 
           /I.Silicka/’ 

 

             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 

20.augusta     apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu , atklāti 

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

Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, 

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

 

 

 

1. Pagarināt nomas līguma, kas 2007. gada 19. jūnijā noslēgts starp pašvaldību, kā 

iznomātāju, no vienas puses un A. Z., dzīves vieta deklarēta _______________ Salnavas pag., 

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

6894 005 0228 – 3,1 ha platībā Salnavas pagastā  uz laiku līdz 2017. gada 31. decembrim. 

2. Pagarināt nomas līgumu, kas 2007. gada 07.augustā. noslēgts starp pašvaldību, kā 

iznomātāju, no vienas puses un E. M., dzīves vieta deklarēta _____________ Salnavas pag., 

Kārsavas novads, kā nomnieku, no otras puses par zemes vienību Salnavas pagastā ar 

kadastra apzīmējumu 6894 006 0324-0,3 ha platībā nomu uz laiku līdz 2017. gada 31. 

decembrim. 

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

iznomātāju, no vienas puses un Z. G., dzīves vieta deklarēta___________________ Mežvidu 

pag.,  Kārsavas novads, kā nomnieku, no otras puses par zemes vienību Mežvidu pagastā ar 



kadastra apzīmējumu 6870 003 0133-5,9 ha platībā nomu uz laiku līdz 2021. gada 31. 

decembrim. 

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

iznomātāju, no vienas puses un I. K., dzīves vieta deklarēta _____________, Mežvidu pag.,  

Kārsavas novads, kā nomnieku, no otras puses par zemes vienību Mežvidu pagastā ar 

kadastra apzīmējumu 6870 002 0044 -4,7 ha platībā nomu uz laiku līdz 2021. gada 31. 

decembrim. 

5. Pagarināt nomas līgumu, kas 2007. gada 03. jūlijā noslēgts starp pašvaldību, kā 

iznomātāju, no vienas puses un J. Š., dzīves vieta deklarēta ___________Salnavas pag.,  

Kārsavas novads, kā nomnieku, no otras puses par zemes vienību Salnavas pagastā ar 

kadastra apzīmējumu 6894 006 0200-5,9 ha platībā nomu uz laiku līdz 2021. gada 31. 

decembrim. 

6 .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. 

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

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

 

22.& 

Par lauku apvidus  zemes nomas līguma noslēgšanu 

/I.Silicka/’ 

 

          Kārsavas novada domē ir saņemts I. O. 2012. gada 8.augusta iesniegums, par zemes nomas 

līguma noslēgšanu uz zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 6870 006 0296 – 0,2 ha platībā, 

6870 006 0135 – 3,4 ha platībā, 6870 006 0136-1,0 ha platība uz 5  gadiem. 

          Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka minētas zemes vienības piekrīt 

Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz likumu „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta ceturto daļu. 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6870 006 0296 – 0,2 ha, 6870 006 0135 – 3,4 

ha; 6870 006 0136-1,0 ha platībā bija iznomātas J. B. ( I. O. tēvam). 

Pēc tēva nāves I. O. faktiski pieņēma  J. B. atstāto mantojumu un apstrādā zemi, kura bija 

piešķirta nomas lietošanā.  

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6870 006 0296, 6870 006 0135, 6870 006 0136 

nav reģistrēta zemesgrāmatā. Uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 006 0296  un  

6870 006 0135  atrodas dzīvojamās  mājas ar saimniecības ēkām. 

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

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

punktu,  ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 20.augusta     apvienotās finanšu, 

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

Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, 

Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Noslēgt ar I. O.  zemes  nomas līgumu par apbūvētu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 6870 006 0296 – 0,2 ha platībā un 6870 006 0135 – 3,4 ha platībā un 



neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0136 – 1,0 ha platībā nomu uz 

laiku  līdz 31.12. 2017. 

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

kadastrālās vērtības. 

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

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

 

23.& 

                        Par lauku apvidus  zemes nomas līguma noslēgšanu 

/I.Silicka/’ 

 

Izskatot  Kārsavas novada pašvaldības domē ir saņemto B. U.  2012. gada 16. maija 

iesniegumu, par zemes nomas līguma noslēgšanu uz apbūvētu zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējumu 6870 003 0115 – 3,2 ha platība uz 10 gadiem, izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus 

tika konstatēts: 

Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta 1. daļas 2.punktu, .B. U. izbeigtas zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības uz minēto zemes vienību  ar Kārsavas novada pašvaldības domes 26.01.2011 

lēmumu ( sēdes prot.Nr.2., 23.§).  

Uz minētās zemes vienības ir namīpašums, kas atrodas B. U. lietošanā un piekrīt viņa 

mājsaimniecībai. 

       Saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību zemes  īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3. panta 5. daļas 1. punktu minētā zemes vienība piekrīt Kārsavas novada 

pašvaldībai un saskaņā ar LR Ministra kabineta 30.08. 2005. noteikumiem Nr. 644 ” Noteikumi 

par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību”, iznomājama bijušam zemes lietotājam. 

Pamatojoties augstāk  minēto un likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 27. daļu , ņemot vērā 

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 20.augusta     apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  

lietu komiteju sēdes atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds 

Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas 

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 

1.Iznomāt B. U. Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo zemes  vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6870 00 0115 – 3,2 ha platībā adrese- _________Goreiši,  Mežvidu pag., 

Kārsavas nov., LV 5725, uz laiku līdz  31.12. 2021. 

 2. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

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

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību” 7. punktu nomas maksu noteikt 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 

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

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

 



 

 

24.& 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomu 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta 27.06.2012. vēstuli Nr.2-04-/2798 

„Par īpašumā par samaksu nodotajam zemes vienībām” ar pievienoto sarakstu no Nekustamā 

īpašuma  valsts kadastra informācijas sistēmas par  tajā reģistrētajām zemes vienībām,   

02.08.2012. vēstuli Nr.10-03/154694-7, 03.08.2012.vēstuli Nr.10-03/154694-4 „Par informacijas 

precizēšanu” , pamatojoties uz LR likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums „ 26.panta pirmo daļu, LR  likuma „ Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta sesto daļu, 13.panta pirmās 

daļas astoto punktu , 3.panta sesto daļu , 30.10.2007.MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

valsts un pašvaldības zemes nomu” un  ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 

20.augusta     apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu , atklāti 

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

Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, 

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

 

 

1. Izbeigt K. T.,  zemes   lietošanas tiesības uz zemes vienību  Mazā Dārzu ielā 4, Kārsavā, 

Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 002 0370- 1196 kv.m. platībā ar 2012.gada 

1.septembri. 

  Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā. 

 

2. Izbeigt V. A.,  zemes   lietošanas tiesības uz zemes vienību  Sporta ielā 19, Kārsavā, 

Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 002 0454- 2295 kv.m. platībā ar 2012.gada 

1.septembri. 

  Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā. 

 

3. Izbeigt S. O.,  zemes   lietošanas tiesības uz zemes vienību  Dārzu ielā 16, Kārsavā, 

Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 003 0167- 1376 kv.m. platībā ar 2012.gada 

1.septembri. 

 Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā. 

 

4. Izbeigt I. N.,  zemes   lietošanas tiesības uz zemes vienību  Telegrāfa  ielā 10, Kārsavā, 

Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 002 0151- 2250 kv.m. platībā ar 2012.gada 

1.septembri. 

Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā. 

 

5. Izbeigt D. B.,  zemes   lietošanas tiesības uz zemes vienību  Latgales   ielā 18, Kārsavā, 

Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 003 0152- 2362 kv.m. platībā ar 2012.gada 

1.septembri. 

Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā. 

  



6. Izbeigt Ļ. P.,  zemes   lietošanas tiesības uz zemes vienību  Stacijas   ielā 41, Kārsavā, 

Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 001 0174- 2385 kv.m. platībā ar 2012.gada 

1.septembri. 

 Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā. 

  

 

7. Izbeigt L. B.,  zemes   lietošanas tiesības uz 5/8 domājamām daļām no zemes vienības  

Miera   ielā 4, Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 001 0143, kopējā platībā 

1181 kv.m. ar 2012.gada 1.septembri. 

 Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā. 

 

8. Izbeigt L. A.,  zemes   lietošanas tiesības uz 1/3 domājamo daļu no zemes vienības  Sporta   

ielā 16, Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 002 0217, kopējā platībā 2485 

kv.m. ar 2012.gada 1.septembri. 

 Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā. 

 

  

 

25.& 

Par adrešu reģistra informācijas  precizēšanu 

/V.Bļinova/ 

 

  Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas  un Valsts adrešu reģistra 

informācijas sistēmas datu aktualizācijas nolūkā,  pamatojoties uz Ministru kabineta  10.04.2012. 

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

Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269  „Adresācijas sistēmas noteikumi“ un prasībām, 

ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 20.augusta     apvienotās finanšu, attīstības un 

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

Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis 

Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Precizēt informāciju par adresācijas objektu – „Dzelzceļa māja Nr.1“-1, Mežvidu 

pagasts, Kārsavas novads, LV-5725 mainot adresi uz „Dzelzceļa māja 1“-1, Mežvidu pagasts, 

Kārsavas novads, LV-5725,  kadastra apzīmējums 6870 900 0029.   

2. Precizēt informāciju par adresācijas objektu – „Dzelzceļa māja Nr.1“-2, Mežvidu 

pagasts, Kārsavas novads, LV-5725 mainot adresi uz „Dzelzceļa māja 1“-2, Mežvidu pagasts, 

Kārsavas novads, LV-5725,  kadastra apzīmējums 6870 900 0030.   

3. Precizēt informāciju par adresācijas objektu – „Dzelzceļa māja Nr.1“-3, Mežvidu 

pagasts, Kārsavas novads, LV-5725 mainot adresi uz „Dzelzceļa māja 1“-3, Mežvidu pagasts, 

Kārsavas novads, LV-5725,  kadastra apzīmējums 6870 900 0031.   

4. Precizēt informāciju par adresācijas objektu – „Dzelzceļa māja Nr.1“-4, Mežvidu 

pagasts, Kārsavas novads, LV-5725 mainot adresi uz „Dzelzceļa māja 1“-4, Mežvidu pagasts, 

Kārsavas novads, LV-5725,  kadastra apzīmējums 6870 900 0032. 

5. Precizēt  Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 25.jūlija domes sēdes protokola Nr.9., 

14.&.“ Par adreses piešķiršanu zemes vienībām“ 5.punktu sekojošā redakcijā- 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 lēmuma spēkā stāšanās dienas.  

 

26.& 

Par zemes iznomāšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts I. J., deklarētā dzīvesvieta ________________, 

Kārsavā, Kārsavas novads, 2012.gada 25.jūlija iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu 

par daļu no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.6809 002 0228 , Kārsavā, Kārsavas 

novads, platība 1500 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” 4ʹ. panta otrās daļas 5.punktu.  Zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu Nr.6809 002 0228,  kopplatība 11850 kv.m.  nav reģistrēta zemesgrāmatā.  

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

individuālo dzīvojamo māju 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 20.augusta     apvienotās finanšu, 

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

Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, 

Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 1.1.Noslēgt ar I. J. zemes nomas līgumu par daļu no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6809 002 0228,  Kārsavā, Kārsavas novads, 1500 kv.m. platībā, no 2012.gada 

01.septembra līdz 2017.gada 01.septembrim. 

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. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

Atbrīvošanas alejā 88,  Rēzekne, LV-4601,viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. 

 

 

27.& 

Par  nekustamā īpašuma „Silmaņi” ,  Mērdzenes  pag., Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts I. R., deklarētā dzīvesvieta________ Pušmucovas 

ciems, Pušmucovas pagasts, Kārsavas novads, pilnvarotās personas A. K. , 2012.gada 10.augusta 



iesniegums par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā „Silmaņi”, Mērdzenes pagasts,  

Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot ar lietu sasitītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums „Silmaņi” ,  

Mērdzenes pag., Kārsavas novads, kadastra numurs 6872 001 0238, pieder  Kārsavas novada 

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

Mērdzenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000507615. Nekustamais īpašums sastāv no 

trīs neapbūvētiem zemes gabaliem ar kopējo platību 13,42 ha: 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0238 ar kopējo platība 2,94 ha; 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0239 ar kopējo platība 6,17 ha; 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0383 ar kopējo platība 4,31 ha. 

Pašreizējais zemes lietotājs ir Ilmārs Rudzītis, ar kuru 2009.gada 28.augustā noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums Nr.30. 

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

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

„Silmaņi” , Mēdrzenes pagasts,  Kārsavas novads. 

Saskaņā ar Mērdzenes pagasta teritorijas  plānojumu  , atsavināmais nekustamais īpašums 

nav nepieciešams novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. 

Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, „Publiskās 

personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta  piekto daļu, 

3.panta pirmās daļas 2.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 20.augusta     apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju 

sēdes atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,    Pēteris Laganovskis, Aleksandrs 

Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, 

Edgars Puksts, Inese Nagle, Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

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

kadastra numurs  6872 001 0238,   Kārsavas novada Mērdzenes pagastā,  kas sastāv no trim 

neapbūvētiem zemes gabaliem - zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0238 - 2,94 

ha platībā,  zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0239 - 6,17 ha platība  un  zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0383 - 4,31 ha platībā. 

2. Noteikt pašvaldības īpašuma objekta- nekustama īpašuma „Silmaņi”,  Mērdzenes  

pagasts, Kārsavas novads atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu cenu. 

3. Noteikt I.R.  pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Silmaņi ” ,  Mērdzenes 

pagasts,  Kārsavas novads, kadastra numurs 6872 001 0238. 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas 

komisijai  veikt nekustamā īpašuma „Silmaņi” ,  Mērdzenes pag.,   Kārsavas novads 

atsavināšanu LR  likuma „Publiskās personas mantas atsavināšanas likums” un 

01.02.2011.MK noteikumu  Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskās personas  manta”  

noteiktajā kārtībā. 

 

 

28.& 

Par zemes vienību platību un zemes lietošanas  mērķu precizēšanu 

/ V.Bļinova/ 

 



Kārsavas novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta 27.06.2012. vēstuli Nr.2-04-/2798 

„Par īpašumā par samaksu nodotajam zemes vienībām” ar pievienoto sarakstu no Nekustamā 

īpašuma  valsts kadastra informācijas sistēmas par  tajā reģistrētajām zemes vienībām  ,  Kārsavas 

pilsētas domes zemes komisijas 1996.gada 26.jūnija lēmumu Nr.61 „Par zemes īpašuma tiesību 

atjaunošanu” , Kārsavas pilsētas domes zemes komisijas 1995.gada 5.jūlija lēmumu Nr.13 „Par 

zemes īpašuma tiesību atjaunošanu” ,  konstatēja: 

ka ar Kārsavas pilsētas domes zemes komisijas 1996.gada 26.jūnija lēmumu Nr.61 „Par zemes 

īpašuma tiesību atjaunošanu”  Kārsavas evanģēliski luteriskāi draudzei, juridiskā adrese Vienība 

iela 72, Kārsava, Kārsavas novads, reģ.Nr.90000659735,  īpašuma tiesības atzītas uz kopējo 

mantojamās zemes platību 5,53 ha (55300 kv.m.), nosakot apgrūtinājumus uz zemes esošām ēkām 

un būvēm.  Zemes reformas gaitā mantojamais zemes īpašums tika sadalīts atsavišķās zemes 

vienībās, jo uz tām atradās fiziskām un juridiskām personam piederošas ēkas un būves, kas tika 

reģistrēti zemesgrāmatā kā atsevišķi  ēku un būvju īpašumi. Par zemes vienību Vienības iela 72, 

Kārsava, Kārsavas novads ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0110, platība 1350 kv.m. , 2004.gada 

14.oktobrī ir pieņemts zemes komisijas lēmums Nr.12. „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu”.  

ar Kārsavas pilsētas domes zemes komisijas 1995.gada 5.jūlija lēmumu Nr.13 „Par zemes 

īpašuma tiesību atjaunošanu” , V. R.  īpašuma tiesības atzītas uz kopējo mantojamās zemes platību 

9670 kv.m., nosakot apgrūtinājumus uz zemes esošām ēkām un būvēm.  Zemes reformas gaitā 

mantojamais zemes īpašums tika sadalīts atsavišķās zemes vienībās, jo uz tām atradās fiziskām un 

juridiskām personam piederošas ēkas un būves, kas tika reģistrēti zemesgrāmatā kā atsevišķi  ēku 

un būvju īpašumi. 

  Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu aktualizācijas  nolūkā,  

pamatojoties uz Ministru kabineta  10.04.2012. noteikumu Nr.263  „Kadastra objekta reģistrācijas 

un kadastra datu aktualizācijas noteikumi“   ,  ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 

20.augusta     apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu , atklāti 

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

Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, 

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

 

1. Precizēt Kārsavas evanģēliski luteriskās draudzes mantojamās  zemes zemes vienību 

platības un robežas atbilstoši grafiskajiem pielikumiem un noteikt zemes lietošanas mērķus: 

1.1. zemes vienībai Parka ielā 1, Kārsava, Kārsavas novads , kadastra apzīmējums 6809 

003 0245 ,  kopējā platība 24704 kv.m.(2,4704 ha)  

Noteikt galveno zemes lietošanas mērķi un  zemes vienības lietošanas mērķi- kods 0501- 

dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās 

atļautā saimnieciska darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijānorādīta lietošanas 

mērķa. 

1.2. zemes vienībai Parka ielā 6, Kārsava, Kārsavas novads , kadastra apzīmējums 6809 

003 0111 ,  kopējā platība 2150 kv.m.(0,2150 ha)  

Noteikt galveno zemes lietošanas mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi- kods 0601- 

individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

1.3. zemes vienībai Parka ielā 4, Kārsava, Kārsavas novads , kadastra apzīmējums 6809 

003 0024 ,  kopējā platība 2686 kv.m.(0,2686 ha)  

Noteikt galveno zemes lietošanas mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi- kods 0601- 

individuālo dzīvojamo māju apbūve. 



1.4. zemes vienībai Parka ielā 10, Kārsava, Kārsavas novads , kadastra apzīmējums 

6809 003 0034 ,  kopējā platība 2607 kv.m.(0,2607 ha)  

Noteikt galveno zemes lietošanas mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi- kods 0702 

–trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve. 

1.5. zemes vienībai Parka ielā 8, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 

003 0227   kopējā platība 20481 kv.m.(2,0481 ha)  

 Noteikt galveno zemes lietošanas mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi- kods 0501- 

dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās 

atļautā saimnieciska darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijānorādīta lietošanas 

mērķa. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību robežas un platība var tikt precizētas un 

noteikti apgrūtinājumi. 

 

2.Precizēt V. R. mantojamās  zemes zemes vienību platības un robežas atbilstoši 

grafiskajiem pielikumiem un noteikt zemes lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienībai Šosejas ielā 15A, Kārsava, Kārsavas novads , kadastra apzīmējums 

6809 003 0237 ,  kopējā platība 1854 kv.m.  

Noteikt galveno zemes lietošanas mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi- kods 0601- 

individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

2.2. zemes vienībai Šosejas ielā 17, Kārsava, Kārsavas novads , kadastra apzīmējums 

6809 003 0042 ,  kopējā platība 8001 kv.m.  

Noteikt zemes vienībai dalīto lietošanas mērķi, zemes vienības daļai 2178 kv.m. platībā 

kods- 0701- vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, zemes vienības daļai 5831 

kv.m. platībā- kods  0900- neapgūta sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme, kā ka 

galveno zemes lietošanas mērķi noteikt-  kods   0701- vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību robežas un platība var tikt precizētas un 

noteikti apgrūtinājumi. 

    

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

Atbrīvošanas alejā 88,  Rēzekne, LV-4601,viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas.   
 

                                                          

                                                                29.& 

                                               Par pabalsta piešķiršanu 

     /I.Nagle/      

  

  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15. panta pirmās daļas 7.punktu., 

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

20.augusta     apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  lietu komiteju sēdes atzinumu , atklāti 

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

Silvija Jaudzema,  Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts, Inese Nagle, 

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

 



1. Piešķirt pabalstu skolas piederumu un kancelejas preču iegādei – Ls 25 apmērā 22 

Kārsavas novada bērniem, kuri uzsāk mācības pirmajā klasē (22 x Ls 25 = Ls 550) no 

Kārsavas novada pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem. 

2. Piešķirt pabalstu skolas piederumu un kancelejas preču iegādei – Ls 15 apmērā 2.-

4. klašu 8 Kārsavas novada bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (8 x Ls 15 = 

Ls 120) no Kārsavas novada pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem. 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 19.45 

Sēdi vadīja     Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka  

 

Sēdi protokolēja   Pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


