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Sēde atklāta plkst.14.00 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par novada domes 26.10.2011. sēdes lēmuma Nr.9„Par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu 

izcenojumu paaugstināšanu‖ precizēšanu 

2. Par izmaiņām  Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā ar 15.10.2012. 

3.Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par novada pamatbudţetu 

2012.gadam‖ 

4.  Par grozījumiem 2011.gada 22.februāra lēmumā „ Par tehnikas izmantošanas izcenojumu 

noteikšanu‖   

5. Par grozījumiem 2011.gada  27.jūlija lēmumā „ Par SIA ―Kārsavas namsaimnieks‖ aizņēmuma 

galvojumu 

6. Par grozījumiem 2012.gada 27.jūnija lēmumā‖ Par tehniski ekonomiskā pamatojuma 

apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai 

Kārsavas novada Salnavas pagasta Salnavas ciemā‖  

7. Par mantas nodošanu Malnavas koledţai 

8. Par 22.02.2012. domes lēmuma Nr.15 ―Par SIA „Kārsavas slimnīca‖ ēkas pārņemšanu 

pašvaldības bilancē‖ atzīšanu par spēkā neesošu 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 

10. Par Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam  apstiprināšanu un saistošo 

noteikumu Nr.19 izdošanu 

11. Par novada domes priekšsēdētājas papildatvaļinājumu 

12.Par atbalstu Meţvidu pamatskolas projektam 

13.Par grozījumiem 2011.gada 26.oktobra lēmumā „Par patapinājuma līguma noslēgšanu‖ 

mailto:dome@karsava.lv


14. Par  finansējuma piešķiršanu ES Pierobeţa.lv  

15.Iesniegumu izskatīšana 

16.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0238 , Vienības ielā 86A, Kārsavā, 

Kārsavas novads, platības un zemes vienības robeţu, situācijas un apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu. 

17.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0223 , Malnavas ielā 35A, Kārsavā, 

Kārsavas novads, platības un zemes vienības robeţu, situācijas un apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu. 

18.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0462 , Telegrāfa ielā 25A, Kārsavā, 

Kārsavas novads, platības un zemes vienības robeţu, situācijas un apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu. 

19.Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.2 ,Vienības ielā 17, Kārsavā, Kārsavas novads īpašuma 

nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

20. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 2012. gada 25. janvāra lēmumā (sēdes 

prot. izr. Nr. 1, 5.&) „Par valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu‖ 

21. Par Kārsavas novada pašvaldības domes  25.07.2012. lēmuma „Par kopīpašuma „Akmentiņi― 

sadali, zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0154  un  

izstrādes  nosacījumu apstiprināšanu―atcelšanu  

22. Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

23. Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

24. Par nekustamā īpašuma „Upmaļi ‖ sadalīšanu 

25. Par nekustamā īpašuma „Vecās priedes ‖ sadalīšanu 

26. Par nekustamā īpašuma „Glāţnieki‖ sadalīšanu 

27. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  6894 010 0041; 6894010 0042 platības  zemes vienības 

robeţu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

28. Par pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību iznomāšanu 

29. Par zemes pastāvīgās  lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem 

Kārsavas  novada pašvaldībai. 

30. Par mantojamo zemi Meţvidu pagastā 

31. Par zemes vienību lietošanas mērķu maiņu 

32. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 011 0074 un 6894 011 0137 sadalīšanu 

33. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

34. Par nekustamā īpašuma „Silavi ‖ sadalīšanu 

35. Par nekustamā īpašuma „Prieţu Kalns ‖ sadalīšanu 

36. Par satiksmes ierobeţojumiem uz Kārsavas novada pašvaldības ceļa Lukstinīki -Malnava 

 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

Piedalās-  

Deputāti –      Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris 

Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra 

Palma 

 

 



Nepiedalās –  
Deputāti –  Andrejs Ivanovs, Silvija Jaudzema- aizņemti pamatdarbā 

                    Inese Nagle - atvaļinājumā 

 

Administrācijas darbinieki- galvenā ekonomiste Svetlana Sprukte, zemes lietu vecākā speciāliste 

Anna Orinska, teritorijas plānotāja Marina Labanovska, zemes komisijas priekšsēdētāja Valentīna 

Bļinova, izpilddirektors Pēteris Labanovskis,  projektu vadītāja Olita Grabovska, tūrisma 

informācijas konsultante Inga Bernāne 

 

Klātesošās personas-  juriste Vera Lipska, avīzes „ Ludzas zeme― korespondente  Iveta Čigāne 

 

 

 

 

1.& 

                                  Par novada domes 26.10.2011. sēdes lēmuma nr.9 

„Par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu izcenojumu paaugstināšanu” 

precizēšanu 

                                                                   (Ziņo:  S.Sprukte) 

 

I. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖21.panta pirmās daļas 27.punktu, Kārsavas 

novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu  komitejas 

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

Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis 

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

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 Precizēt Kārsavas novada domes 26.10.2011. sēdes lēmumu nr.9 /protokols nr.14/ „Par 

ūdens un kanalizācijas pakalpojumu izcenojumu paaugstināšanu”, izdarot tajā  redakcionāla 

rakstura  precizējumus saskaľā ar šī lēmuma II.punktu. 

  

II.Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām‖21.panta pirmās daļas 14.punkta c un e 

apakšpunktiem, kā arī uz finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   

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

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

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

 

 1.Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs Kārsavas novada Malnavas pagastā 

/Malnavas ciemā/, Mežvidu pagastā /Mežvidu ciemā/, Salnavas pagastā /Salnavas ciemā/, 

Mērdzenes pagastā /Mērdzenes ciemā un Pudinavas ciemā/ un Goliševas pagastā /Goliševas 

ciemā/ ir Kārsavas novada pašvaldība. 

 2.Kārsavas novada pašvaldības sniedzamie pakalpojumi ūdenssaimniecības nozarē 

1.punktā minētajos pagastos ir ūdensapgādes nodrošināšana /ūdens ieguve, sagatavošana un 

piegāde patērētājiem/ un sadzīves kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana /notekūdeľu 

savākšana un attīrīšana/. 

 3.Šī lēmuma pirmajā punktā minētajos pagastos ir spēkā šādi tarifi /bez PVN/: 



 

Pagasts 
 

Izcenojums 
pēc normas,           

ūdens 
Ls/1m3 

Izcenojums 
pēc normas,    
kanalizācija 

Ls/1m3 

 Ūdens 
izcenojums    
Ls/ vienam 
cilv. mēn. 

Izcenojums 
kanalizācijai 
- Ls/vienam 

cilv.mēn. 

Malnavas pagasts 0,5 0,5 2 2,12 

Mežvidu pagasts 0,47 0,47 1,73 1,73 

Salnavas pagasts 0,6 0,6 2,21 2,21 

Mērdzenes 
pagasts 0,72 0,72 2,33 2,33 

Goliševas pagasts 0,61 0,61 2,22 2,22 

 

 4.Maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek aprēķināti un iekasēti, 

pielietojot lēmuma 3.punktā noteiktos tarifus un spēkā esošo pievienotās vērtības likmi. 

 5.Lēmuma 3.punktā noteiktie tarifi ir spēkā no 2012.gada 26.janvāra. 

 6.Kārsavas novada dome ar savu lēmumu ūdensapgādes un kanalizācijas tarifus var 

pārskatīt, nosakot tos atbilstoši ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksām. 

 

 

                                                                        2.& 

                  Par izmaiľām  Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā ar 15.10.2012. 

(Ziņo:  S.Sprukte) 

 

 

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

4.punktu, atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 
 

Veikt izmaiľas  Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā: 

 

Palielināt : 

Logopēds (Valsts fin.) Mērdzenes PII- 0.286 likme- 77.14Ls 

 

 

                                                                         3.& 

Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par novada 

pamatbudžetu 2012.gadam” 

/Ziņo:  S.Sprukte/ 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 46.pantu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 

18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti 



balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, 

Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, 

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

NOLEMJ: 

 

1.Pieľemt saistošo noteikumu Nr. 18 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. 

 

                                                                          4 .& 

Par grozījumiem 2011.gada 22.februāra lēmumā „ Par tehnikas izmantošanas izcenojumu 

noteikšanu” 

/ Ziņo:  S.Sprukte/ 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 

14.punkta g)apakšpunktu, likumu ‖Par pašvaldību budţetiem‖, Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu  komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars 

Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds 

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

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Veikt grozījumus 2011.gada 22.februāra lēmumā „ Par tehnikas izmantošanas 

izcenojumu noteikšanu”. 

2. Noteikt ar 2012.gada 1.novembri tehnikas izcenojumus saskaľā ar pielikumu Nr.1 

„Traktortehnikas izcenojumu aprēķins Kārsavas novada pašvaldībā”. 

 

 

5.& 

Par grozījumiem 2011.gada  27.jūlija lēmumā „ Par SIA “Kārsavas namsaimnieks” 

aizľēmuma galvojumu” 

/ Ziņo:  S.Sprukte/ 

 

Izskatījusi sabiedrības ar ierobeţotu atbildību ―Kārsavas namsaimnieks‖ valdes locekļa 

Andreja Ivanova 25.07.2011. iesniegumu ―Par aizdevuma galvojumu projektā ―Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Kārsavā‖ paredzēto aktivitāšu īstenošanai‖, pamatojoties uz likuma ―Par 

pašvaldību budţetiem‖ 26.panta 2.daļu, kurā noteikts, ka galvojumus pašvaldības var sniegt tikai tām 

kapitālsabiedrībām, kurās attiecīgās pašvaldības kapitāla daļa pārsniedz 50 procentus, vai arī vairāku 

pašvaldību veidotai kapitālsabiedrībai, kurā pašvaldību kapitāla daļu summa pārsniedz 65 procentus, 

kā arī 25.03.2008. Ministru Kabineta noteikumu nr. 196 ―Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem 

un galvojumiem‖  17.punktu, ņemot vērā to, ka Kārsavas novada pašvaldībai pieder 100% kapitāla 

daļu sabiedrībā ar ierobeţotu atbildību ―Kārsavas namsaimnieks‖, Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu  komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars 



Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds 

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

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

Precizēt Kārsavas novada pašvaldības 2011.gada 27.jūlija lēmumu „ Par SIA „ 

Kārsavas namsaimnieks” aizľēmuma galvojumu” , izdarot grozījumus šā lēmuma 1.1. punktā 

un izsakot šādā redakcijā:  
 

 1.Garantēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kārsavas namsaimnieks” Valsts kasē  

vai kredītiestādē ľemto aizdevumu Ls 200 000 /divi simti tūkstoši latu/ projekta 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā” paredzēto maksājumu veikšanai. 

 1.1. Atļaut ľemt  aizdevumu ar atlikto pamatsummas  maksājumu līdz  2013.gada 

aprīlim un paredzēto aizdevuma atmaksas termiľu līdz  2013.gada 30.aprīlim. 

1.2. Plānotā aizľēmuma procentu likme –  5,955. 

 2.Iesniegt Finanšu ministrijas Pašvaldību aizľēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomē iesniegumu par atļauju sniegt galvojumu, pievienojot tam visus 

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

pašvaldību aizľēmumiem un galvojumiem” 17.punktā. 

 

 

6.& 

Par grozījumiem 2012.gada 27.jūnija lēmumā” Par tehniski ekonomiskā pamatojuma 

apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai 

Kārsavas novada Salnavas pagasta Salnavas ciemā”  

/Ziņo : S.Sprukte/ 

 

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‖‖, Kārsavas novada 

pašvaldības 2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu  komitejas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

Precizēt Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 27.jūnija lēmumu „ Par tehniski 

ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības 

investīciju projekta īstenošanai Kārsavas novada Salnavas pagasta Salnavas ciemā”  , izdarot 

grozījumus šā lēmuma 2.,4. punktā un izsakot šādā redakcijā:  

 

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

pamatojumu “Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Salnavas pagasta Salnavas 

ciemā” (tālāk tekstā Projekts). 



 

2. Apstiprināt šādu Projekta finanšu plānu: 

Rādītāji LVL % 

Finansējums, kopā 425 042,77  

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām 

 

351 275,02 

 

100% 

Projekta iesniedzēja finansējums (kredīts) 52 691,25 15% 

ERAF finansējums 298 583,77 85% 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 73 767,75  

Projekta iesniedzēja līdzekļi neattiecināmajām 

izmaksām 
73 767,75 

 

 

3. Apstiprināt šādus Projekta pasākumus (komponentes): 
 

Pasākumi Daudzums 

1 Ūdensvada izbūve sistēmas sacilpošanai no torņa 

līdz Dārzu ielai 

110 m 

2 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Dārzu ielā 920 m 

3 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Ozolu ielas 

rajonā 

600 m 

4 Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

rekonstrukcija (Q=50 m3/dnn) 

1 komplekts 

5 Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas izbūve (qmax=8 

m3/h) 

1 komplekts 

6 Kanalizācijas spiedvada izbūve 250 m 

7  Parka un Ozolu ielas vadu pieslēgšana KSS 700 m 

8  Kalna ielas vada pieslēgšana Ozolu ielas vadam 350 m 

9  CKS paplašināšana no KSS uz dzīvojamo apbūvi 150 m 

10  CKS paplašināšana uz apbūvi starp Kalna un Dārza 

ielu 

360 m 

 

 

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

iesniegtā projekta īstenošanu, attiecināmo izmaksu segšanai ľemt aizľēmumu Valsts kasē 



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

tūkstoši seši simti deviľdesmit viens lats 25 santīmi]. 

5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku. 

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

vērtības nodokli” normu par priekšnodokļa atskaitīšanu. 

7. Akceptēt Kārsavas novada pašvaldības ERAF līdzfinansējuma saľemšanai 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). 

 

 

 

      7.& 

Par mantas nodošanu Malnavas koledžai 

/Ziņo: V.Lipska/ 

 

 1.Latvijas Republikas valdības, kuru pārstāvēja Finanšu ministrija, un Malnavas pagasta 

padomes starpā tika noslēgts ―Granta līgums Eiropas Kopienas ārējā palīdzība‖ Nr.2003/004-979-

06-03/2.2/0031‖ par pasākuma “Malnava – Latvijas automehāniķu izglītības centrs Latgalē” 

ieviešanu. 

 Saskaņā ar līguma nosacījumiem, pasākuma realizācijas rezultātā iegūtā manta tika nodota 

palīdzības saņēmēja /Malnavas pagasta padomes/ īpašumā un uzskaitīta pašvaldības grāmatvedības 

bilancē. Pašlaik šī manta ir Kārsavas novada pašvaldības īpašums. 

 Līguma 7.panta 3.punktā noteikts, ka palīdzības saņēmējam nav tiesību pārdot, atsavināt, 

ieķīlāt mantu un/vai kādu citu kustamu vai nekustamu īpašumu, kas ir iegūts pasākuma ieviešanas 

laikā un/vai veikt kādas citas aktivitātes, kā rezultātā trešā persona pārņem īpašuma tiesības, vismaz 

7 gadus pēc līguma termiņa izbeigšanās. 

 Šī lēmuma pieņemšanas brīdī septiņu gadu termiņš ir notecējis, tāpēc pašvaldība var 

atsavināt mantu likumā noteiktā kārtībā. 

 2. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, tika konstatēts, 

ka ir lietderīgi un pamatoti nodot pasākumā izveidoto īpašumu Malnavas koledţai, jo tas netiek 

izmantots pašvaldības funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai.  

 ‖Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma‖ 42.panta 3.daļā ir noteikts, ka publiskas 

personas kustamo mantu var nodot bez atlīdzības valsts, atvasinātu publisku personu, kā arī citu 

publisko tiesību subjektu īpašumā.  Malnavas koledţa ir publiskās personas – valsts - izglītības 

iestāde, kura izpilda automehāniķu izglītošanas funkciju. Kārsavas novada pašvaldības izglītības 

iestādes neveic šo funkciju. Tāpēc pašvaldībai ir likumā noteiktās tiesības nodot mantu bez atlīdzības 

Malnavas koledţas īpašumā. Izglītības iestādes vadītājs ir izteicis piekrišanu pieņemt mantu. 

 3.Pamatojoties uz ‖Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma‖ 42.panta 2., 

3.daļu, likuma „Par pašvaldībām‖ 7.pantu, 15.panta 1.daļas 4.punktu, 21.panta 1.daļas 17.punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu  

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

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

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

nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 



 

 

 3.1.Nodot Malnavas koledžas īpašumā pasākuma “Granta līgums Eiropas Kopienas 

ārējā palīdzība” Nr.2003/004-979-06-03/2.2/0031” ieviešanas laikā iegūto kustamo mantu 

saskaľā ar pamatlīdzekļu inventāra sarakstu /pielikumā/. 

 3.2. Izveidot nodošanas komisiju 3 cilvēku sastāvā: 

   Aleksandrs Šarkovskis 

   Pēteris Labanovskis 

   Pēteris Laganovskis 

 

 

8.& 

Par 22.02.2012. domes lēmuma Nr.15 

“Par SIA „Kārsavas slimnīca” ēkas pārľemšanu pašvaldības bilancē” 

atzīšanu par spēkā neesošu 

/ Ziņo: V.Lipska/ 

 

 1.Ar Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 22.februāra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.15 

/protokols Nr.2/ par SIA ―Kārsavas slimnīca‖ piederošo ēku pārņemšanu dibinātāja – pašvaldības – 

īpašumā.  

 2. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, tika konstatēts, 

ka ‖Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums‖ nav attiecināms uz pašvaldībai piederošo 

kapitālsabiedrību un šī likuma normas nevar piemērot kapitālsabiedrībai piederošā nekustamā 

īpašuma atsavināšanai vai nodošanai bezatlīdzības kārtībā. Kapitālsabiedrības īpašuma atsavināšanas 

kārtība ir dalībnieku sapulces un valdes kompetencē atbilstoši statūtos un likuma ―Par valsts un 

pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām‖ 49. un 64.pantos noteiktajam. 

3.Pamatojoties uz likuma 21.panta 1.daļas 27.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu  komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars 

Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds 

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

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 Atzīt par spēkā neesošu Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 22.februāra sēdes 

lēmumu Nr.15 “Par SIA Kārsavas slimnīca” ēkas pārľemšanu pašvaldības bilancē” /protokols 

Nr.2/. 

  

9.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu dzēšanu 

/ Ziņo: V.Lipska/ 

 

 I.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamību 

personām, kurām ar pašvaldības lēmumu ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un kuras ir mirušas. 

 2. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, tika konstatēts, 

ka mirušajām personām – zemes lietotājiem mantinieki nav pieteikušies. Saskaņā ar Civillikuma 



693.panta 2.daļu, mantiniekiem jāizsaka sava griba pieņemt mantojumu gada laikā, skaitot šo 

termiņu no mantojuma atklāšanās dienas, ja mantojums atrodas viņa faktiskā valdījumā, bet pretējā 

gadījumā – no ziņu saņemšanas laika par to, ka mantojums atklājies. Mantinieki nav pieteikušies. 

 Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta 3.daļu, pašvaldību budţetos 

ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda 

naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Nodokļa parādu 

atļauts dzēst fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no 

mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas.  

 Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu 

dienests vai attiecīgās pašvaldības publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis‖ informāciju par nodokļu 

parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

3.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 27.punktu, likuma „Par 

nodokļiem un nodevām‖ 25.panta 1.daļas 3.punktu, 3.daļu,  Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 

18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 12( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, 

Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, 

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

NOLEMJ: 

 

 

 3.1.Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu sekojošām mirušām personām, kurām 

beigušās zemes lietošanas tiesības: 

 - A. T.– par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6868-007-0073 „Pušča‖, Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 5.00 par 2010.gadau, 

nokavējuma nauda – Ls 1.88, kopā – Ls 6.88; 

 - J. B. – par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6868-003-0073 „Pustoška‖, Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 0.86 par laika periodu no 

2008.gada līdz 2009.gadam, nokavējuma nauda – Ls 0.58, kopā – Ls 1.44; 

- J. A.– par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6868-008-0113 „Drusti‖, Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 12.93 par laika periodu no 

2005.gada līdz 2010.gadam, nokavējuma nauda – Ls 9.00, kopā – Ls 21.93; 

- M. Š.– par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6868-009-0355 „Puisāni‖, Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 1.96 par laika periodu no 

2007.gada līdz 2009.gadam, nokavējuma nauda – Ls 1.58, kopā – Ls 3.54; 

- J. S. – par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6868-003-0170 „Jātnieki‖, Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 5.43 par laika periodu no 

2009.gada līdz 2010.gadam, nokavējuma nauda – Ls 2.13, kopā – Ls 7.56; 

- V. T. – par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6868-003-0146; 6868-003-0147 

„Tuziki‖, Malnavas pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 13.26 

par laika periodu no 2007.gada līdz 2009.gadam, nokavējuma nauda – Ls 5.60, kopā – Ls 18.86; 

 

 - J. K. – par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6868-001-0075 „Zilenes‖, Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 20.72  par laika periodu no 

2009.gada līdz 2010.gadam, nokavējuma nauda – Ls 10.10, kopā – Ls 30.82; 



  - V. M. – par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6868-003-0193 „Halvas‖, Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 5.00   par 2010.gadu, 

nokavējuma nauda – Ls 1.88, kopā – Ls 6.88; 

- I. B. – par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6868-009-0358 „Ieviņas‖, Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 5.00  par 2010.gadu, 

nokavējuma nauda – Ls 1.88, kopā – Ls 6.88; 

- A. Š. – par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6868-003-0160 „Noriki‖, Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 5.00  par 2010.gadu, 

nokavējuma nauda – Ls 1.88, kopā – Ls 6.88; 

- J. M. – par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6868-010-0080 „Māliņi‖, Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 7.74  par laika periodu no 

2009.gada līdz 2010.gadam, nokavējuma nauda – Ls 3.52, kopā – Ls 11.26; 

- Z. K. – par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6868-011-0057 „Usnes‖, Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 17.24  par laika periodu no 

2009.gada līdz 2010.gadam, nokavējuma nauda – Ls 8.41, kopā – Ls 25.65; 

- A. B. – par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6868-003-0073 „Rutuļi‖, Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 35.56  par laika periodu no 

2009.gada līdz 2010.gadam, nokavējuma nauda – Ls 14.47, kopā – Ls 50.03; 

- A. D. – par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6868-009-0376 „Irbītes‖, Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 5.00 par 2010.gadu, 

nokavējuma nauda – Ls 1.89, kopā – Ls 6.89; 

- A. S.– par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6868-002-0068 „Viesturi‖, Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 8.24  par laika periodu no 

2008.gada līdz 2010.gadam, nokavējuma nauda – Ls 4.10, kopā – Ls 12.34; 

- B.M.– par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6868-003-0131 „Circeņi‖, Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 8.60  par laika periodu no 

2007.gada līdz 2010.gadam, nokavējuma nauda – Ls 4.59, kopā – Ls 13.19. 

 

 

 

II.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamību 

personām, kurām ar pašvaldības lēmumu ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības daţādos laika 

periodos. 

 2.Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, tika konstatēts, 

ka visām personām nekustamā īpašuma nodoklis ir aprēķināts par laika periodu, kad bija izbeigtas 

zemes lietošanas tiesības. 

 Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 7.panta 3.daļas 3.punktam nekustamā 

īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo mēnesi pēc tam, kad izbeigušās valsts vai 

pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanas vai nomas tiesības.  
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.pantam, Finanšu ministrija, Valsts 

ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis‖ informāciju par 

nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

 3.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 27.punktu, likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli‖ 9.panta 2.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra 

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

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



Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  

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

 

 

 3.1.Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu sekojošām personām, kurām ar pašvaldības  

lēmumu izbeigtas zemes lietošanas tiesības: 

 - V. I.  – par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6868-003-0152 „Mucenieki,  Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 5.05 par laika periodu no 

2009.gada līdz 2010.gadam, nokavējuma nauda – Ls 1.901, kopā – Ls 6.96; 

 - Z. L.   – par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6868-009-0425 „Begonijas‖,  

Malnavas pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 0.05 par 

2009.gadu, nokavējuma nauda – Ls 0.04, kopā – Ls 0.09; 

 

- J. N. – par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6868-009-0503 „Dangas‖,  Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 15.46, par laika periodu no 

2009.gada līdz 2010.gadam, nokavējuma nauda – Ls 6.42, kopā – Ls 21.88; 

- Ļ. G. – par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6868-003-0148 „Meldri‖,  Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 7.39 par laika periodu no 

2006.gada līdz 2010.gadam, nokavējuma nauda – Ls 3.81, kopā – Ls 11.20;  

- A. Ľ.  – par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6868-003-0115 „Ullas‖,  Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 5.00 par 2010.gadu, 

nokavējuma nauda – Ls 1.88, kopā – Ls 6.88; 

- V. S. – par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6868-009-0472 „Silvans‖,  Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 1.46 par 2010.gadu, 

nokavējuma nauda – Ls 0.55, kopā – Ls 2.01; 

- P. S.  – par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6868-009-0382 „Ķiršziedi,  Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 0.61 par laika periodu no 

2009.gada līdz 2010.gadam, nokavējuma nauda – Ls 0.26, kopā – Ls 0.87; 

- N. P. – par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6868-009-0505 „Kolnasāta‖,  Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls 5.00 2010.gadu, nokavējuma 

nauda – Ls 1.91, kopā – Ls 6.91; 

- Z. K.– par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6868-011-0074 „Ţubītes‖,  Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads- nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Ls11.75 par 2010.gadu, 

nokavējuma nauda – Ls 4.68, kopā – Ls 16.43. 

 

Plkst. 16.48 domes sēdi atstāj deputāte Sandra Palma. 

 

10.& 

Par Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam  

 apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.19  izdošanu 

/ Ziņo: M.Labanovska/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likuma‖ 25.panta 1., 2. un 4.daļu,  

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

Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds 



Urtāns, Edgars Puksts),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Kārsavas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam un izdod 

saistošos noteikumus Nr. 19 “Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”. 

 

 2. Publicēt paziľojumu par saistošo noteikumu Nr. 19 “Kārsavas novada teritorijas 

plānojuma 2012.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā 

daļa” pieľemšanu  laikrakstos Latvijas vēstnesis, Ludzas zeme, pašvaldības informatīvajā 

izdevumā Kārsavas novada Vēstis, pašvaldības mājas lapā www.karsava.lv. 

 

3. Saistošie noteikumi  Nr. 19 “Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.- 

2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” stājās spēkā 

nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā Latvijas vēstnesis un ir īstenojami, kad tiek 

pabeigtas 13.10.2011. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta trešajā daļā minētas 

darbības. 

 

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

plānotājai Marinai Labanovskai. 

 
 

                                                               11 .& 

Par novada domes priekšsēdētājas papildatvaļinājumu 

/ Ziņo: P.Laganovskis/ 

 

Kārsavas novada pašvaldība ir izskatījusi novada domes priekšsēdētājas Ināras Silickas 

iesniegumu par  papildatvaļinājuma piešķiršanu. 

 Pamatojoties uz Darba likuma 151.panta otro daļu,  „ Valsts un pašvaldību izstitūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums‖  42.panta 1.,9.daļu , Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu  komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot PAR – 10(  Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris 

Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars 

Puksts),  PRET – nav, ATTURAS – nav,  Ināra Silicka nepiedalās balsošanā, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 1.Piešķirt novada domes priekšsēdētājai Inārai Silickai papildatvaļinājumu par 

2012.gadu  5 piecas darba dienas no   2012. gada 29.oktobra. 

 2.Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam Pēterim Laganovskim aizvietot domes 

priekšsēdētāju viľas atvaļinājuma laikā. 

 

12.& 

                                           Par atbalstu Mežvidu pamatskolas projektam 

                                                                    / Ziņo: I.Silicka/ 

 

http://www.karsava.lv/


 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Meţvidu pamatskolas direktores Skaidrītes Strodes 

iesniegums  ar lūgumu atbalstīt dalību Sorosa fonda rīkotajā projektu konkursā „ Skola kā kopienas 

attīstības resurss‖.Projekta mērķis; Izveidot Meţvidu pamatskolu par vietējās sabiedrības, izglītības, 

kultūras un veselīga dzīvesvieda atbalsta centru.. Projekta nosaukums "Skola- sabiedrības 

daudzfunkcionālais centrs". 

Pamatojoties uz  likuma „ Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 27.punktu  , Kārsavas 

novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu  komitejas 

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

Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis 

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

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

  

 

1.1. Atbalstīt  Mežvidu pamatskolas projektu ”  Skola- sabiedrības daudzfunkcionālais 

centrs ”; 

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

 

 

13.& 

Par grozījumiem 2011.gada 26.oktobra lēmumā 

„Par patapinājuma līguma noslēgšanu” 

                                                                 /Ziņo: S.Palma/ 

  

  1.Kārsavas novada domē ir saņemts biedrības „Kārsavas novada jauniešu centrs „Pūga‖  

valdes locekļa Toma Barkāna iesniegums  par grozījumu izdarīšanu 2011.gada 7.novembra 

patapinājuma līgumā. Iesniedzējs lūdz palielināt bezatlīdzības lietošanā nodoto telpu platību  no 95,3 

kv.m. uz 111,76 kv.m.  Kārsavas vidusskolas ēkā. 

 Biedrības „Kārsavas novada jauniešu centrs „Pūga‖ darbība ir saistīta ar pašvaldības teritorijā 

dzīvojošo jauniešu aktivitāšu un daţādu projektu realizēšanu. Deputāti uzskata, ka ir atbalstāma 

lielākas telpu platības nodošana jauniešu centra lietošanā. 

2.Pamatojoties  uz biedrības „Kārsavas novada jauniešu centrs „Pūga‖ valdes locekļa Toma 

Barkāna  2012.gada 16.oktobra iesniegumu,  likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērēšanas novēršanu‖ 5.panta 2.daļas 4.
1
 punktu, un Civillikuma 1947. pantu, 1948.  

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

Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

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

NOLEMJ: 

 

 

 Palielināt biedrībai „Kārsavas novada jauniešu centrs „Pūga”, reģ. nr. 40008169116, 

juridiskā adrese – Vienības iela 49c, Kārsava, Kārsavas novads, bezatlīdzības lietošanā nodoto 

telpu platību  no 95,3 kv.m. uz 111,76 kv.m.  Kārsavas vidusskolas ēkā, kadastra numurs 6809 

002 0360 004, izdarot attiecīgus grozījumus 2011.gada 7.novembra telpu patapinājuma līgumā. 

 

 



                                                                          14.& 

Par  finansējuma piešķiršanu ES Pierobeža.lv  

/Ziņo :I.Bernāne/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā  2012.gada 03. oktobrī tika saņemta Ludzas novada pašvaldības 

vadītājas A. Gendeles vēstule par kopīgo reklāmas materiālu sagatavošanu izstāţu sezonai projekta 

ES Pierobeţa.lv ietvaros un lūdz izskatīt jautājumu par finansējuma piešķiršanu kartes tulkošanai un 

izdošanai vācu valodā un mājas lapas izveidošanai: 

 1. Kartes „ES Pierobeţa.lv‖ izgatavošana un tīmekļa vietnes izstrāde un uzturēšana 

pierobeţas novadu popularizēšanai. 

 Rezultātā tiks izveidota karte vācu valodā (2 000 gab.), karte latviešu valodā (10 000 gab), 

prezentācijas materiāli, izstrādāta un uzturēta tīmekļa vietne pierobeza.lv. 

Kopējā summa 182.00 Ls. 

 2. Ciblas, Kārsavas, Zilupes un Ludzas novadu tūrisma kartes sagatavošana un iespiešana. 

 Rezultātā tiks izveidota tūrisma karte (8000 gab.) ar tūrisma objektiem u n pakalpojumiem. 

Kopējā summa 150.00 Ls 

Pamatojoties uz  likuma „ Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ludzas novada 

pašvaldības  domes priekšsēdētājas A.Gendeles 2012.gada 28.septembra vēstuli Nr. 3-7.2./466, 

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

Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds 

Urtāns, Edgars Puksts),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ: 

3. Atbalstīt  finasējuma piešķiršanu tūrisma galamērķa „ES Pierobeža.lv” attīstībai 

182.00 Ls apmērā. 

4. Atbalstīt finansējuma piešķiršanu Ciblas, Karsavas, Zilupes un Ludzas novadu 

tūrisma kartes izgatavošanai 150.00 Ls apmērā. 

            5. Noteikt atbildīgo par informācijas atjaunošanu un uzturēšanu tūrisma informācijas 

konsultanti  I. Bernāni. 

 

15.& 

Iesniegumu izskatīšana 

    / Ziņo: I.Silicka/ 

 

1. Kārsavas novada domē ir saņemti personu iesniegumi par daţāda 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, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Arvīds Urtāns, Edgars Puksts),  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 M.S. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam 

dzīvojamo platību. 

2.1.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, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina 

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

nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

2.2.Reģistrēt  M. S. Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru-44. 

 

2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

3. Kārsavas novada dome ir izskatījusi J. K., dzīv._______, Kārsavā, Kārsavas novads, 

iesniegumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu sakarā ar mātes Annas Kušneres nāvi. 

3.1. Pamatojoties uz 2011.gada 24. februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par vienreizēju 

pabalstu piešķiršanu (neizvērtējot ienākumus)‖ 3.2.1. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 11( Ināra 

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

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

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 3.2. Nepiešķirt J. K. apbedīšanas pabalstu. 

3.3. Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 
 

 

16.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0238 , Vienības ielā 86A, Kārsavā, 

Kārsavas novads, platības un zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu 

/ Ziņo: V.Bļinova/ 

 

         Izvērtējot SIA „ Kvintesence‖, iesniegto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 

003 0238 , Vienības ielā 86A, Kārsavā, Kārsavas novads,zemes vienības robeţu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz MK 10.04.2012. noteikumiem Nr.263‖ Kadastra objektu 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi‖, MK 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1602 „ 

Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju‖, Kārsavas pilsētas  

teritorijas plānojumu 2007-2019. gadiem,  Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra 

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( 

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



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

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

 

  

1. Apstiprināt  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0238, Vienības ielā 86A, 

Kārsavā, Kārsavas novads,  robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu. 

2.  Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6809 003 0238 , Vienības ielā 86A, Kārsavā, Kārsavas novads , kopplatību – 4400 kv.m. (0.44 

ha). 

3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0238, Vienības ielā 86A, 

Kārsavā, Kārsavas novads apgrūtinājumus:  

1. 160801- aizsargjoslas teritorija ap kapsētu -4400 kv.m. (0.44 ha); 

2. 161203- pierobeža – 4400kv.m. (0.44 ha). 

 

  

17.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0223 , Malnavas ielā 35A, Kārsavā, 

Kārsavas novads, platības un zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu 

/ Ziņo: V.Bļinova/ 

 

         Izvērtējot SIA „ Kvintesence‖, iesniegto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 

003 0223 , Malnavas ielā 35A, Kārsavā, Kārsavas novads,zemes vienības robeţu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz MK 10.04.2012. noteikumiem Nr.263‖ Kadastra objektu 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi‖, MK 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1602 „ 

Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju‖, Kārsavas pilsētas  

teritorijas plānojumu 2007-2019. gadiem, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra 

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( 

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

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

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

 

 

1.Apstiprināt  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0223, Malnavas ielā 35A, 

Kārsavā, Kārsavas novads,  robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu. 

2. Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6809 003 0223 , Malnavas  ielā 35A, Kārsavā, Kārsavas novads , kopplatību – 700 kv.m. (0.07 

ha). 

3.Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0223, Malnavas ielā 35A, 

Kārsavā, Kārsavas novads apgrūtinājumus:  

1. 160201- zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa - 100 kv.m. (0.01 ha); 

2. 12050601- aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar 

nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 100 kv.m.(0.01 ha); 

3. 161203- pierobeža –  700 kv.m. (0.07 ha). 

  

 



18.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0462 , Telegrāfa ielā 25A, Kārsavā, 

Kārsavas novads, platības un zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu 

/ Ziņo: V.Bļinova/ 

 

         Izvērtējot SIA „ Kvintesence‖, iesniegto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 

002 0462 , Telegrāfa ielā 25A, Kārsavā, Kārsavas novads,zemes vienības robeţu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz MK 10.04.2012. noteikumiem  Nr.263‖ Kadastra objektu 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi‖, MK 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1602 „ 

Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju‖, Kārsavas pilsētas  

teritorijas plānojumu 2007-2019. gadiem, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra 

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( 

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

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

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

 

 

1.Apstiprināt  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0462, Telegrāfa  ielā 25A, 

Kārsavā, Kārsavas novads,  robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu. 

2. Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6809 002 0462 , Telegrāfa  ielā 25A, Kārsavā, Kārsavas novads , kopplatību – 800 kv.m. (0.08 

ha). 

3.Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0462, Telegrāfa ielā 25A, 

Kārsavā, Kārsavas novads apgrūtinājumus:  

1. 161203- pierobeža –  800 kv.m. (0.08 ha). 

  

  

19.& 

Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.2 ,Vienības ielā 17, Kārsavā, Kārsavas novads 

īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

/ Ziņo: V.Bļinova/ 

 

2012.gada 15.oktobrī  Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts B. M. , dzīv. 

_____________________, Kārsavā, Kārsavas novads, kuras vārdā 11.10.2012. izdotas pilnvaras 

reģ.Nr.586 , rīkojas D. M. iesniegums, ar lūgumu nodot atsavināšanai pašvaldībai piekrītošu  

dzīvokli Nr.2, Vienības ielā 17,Kārsavā,  Kārsavas novads. Starp SIA „Kārsavas namsaimnieks‖ un 

B. M.ir noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums  par dzīvokļa Nr.2, Vienības iela 17, Kārsava, 

Kārsavas novads ar kopējo platību 38.80 kv.m. izīrēšanu.  B. M. īres un komunālo pakalpojumu 

apmaksā parādu nav.  

Pamatojoties uz augstākminēto un likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu , 45.pantu  , Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 

18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti balsojot 

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



Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars 

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

 

1. Nodot atsavināšanai pārdodot par brīvu cenu Kārsavas novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu- dzīvokļa īpašumu  Nr.2, Vienības ielā 17, Kārsava, Kārsavas novads un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no zemesgabala  un palīgceltnēm.  

 

2. Uzdot  Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju  privatizācijas 

komisijai: 

2.1. veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma Nr.2, Vienības iela 17, 

Kārsava,Kārsavas novads ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

2.2. organizēt atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ievērojot Publiskās personas 

mantas atsavināšanas likuma 8.panta 6.daļas prasības. 

2.3. veikt dzīvokļa īpašuma Nr.2, Vienības iela 17, Kārsava,Kārsavas novads 

atsavināšanu Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktaja kārtībā. 

 

20.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 2012. gada 25. janvāra lēmumā (sēdes 

prot. izr. Nr. 1, 5.&) „Par valsts nekustamā īpašuma pārľemšanu” 

                                                             / Ziņo: A.Orinska/ 

 

Sakarā ar veiktajām izmaiņām valstij Zemkopības ministrijas personā piederošā nekustamā 

īpašuma „Kārsavas meţniecība‖, kadastra Nr. 6868 009 0561 sastāvā, minētā nekustamā īpašuma 

sadali divos nekustamos īpašumos, pašvaldībai bez atlīdzības īpašumā nododamā nekustamā 

īpašuma  „Meţmuiţa‖,  kadastra numurs 6868 009 0610 izveidošanu un īpašuma tiesību uz šo 

nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21. 

panta  27. punktu,  Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības 

un teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,   Pēteris 

Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina 

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

nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Veikt grozījumus  Kārsavas novada pašvaldības domes  2012. gada 25. janvāra 

lēmumā ( sēdes prot. izr. Nr.1, 5.&) „Par valsts nekustamā īpašuma pārľemšanu”: 

 

1.1 izteikt minētā lēmuma 1. punktu šādā redakcijā: 

 

„ Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot Kārsavas novada pašvaldībai 

īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu „Mežmuiža” Malnavas pagasta Kārsavas novadā, 

kas sastāv no administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0561 001, divām 

nedzīvojamām  ēkām ar kadastra pazīmējumiem 6868 009 0561 002, 6868 009 0561 003 un 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0587- 0,75 ha kopplatībā.” 

 

1.2. lēmuma 2.,3.,4. punktos nekustamā īpašuma nosaukumu „Kārsavas  mežniecība” 

aizstāt ar nosaukumu „Mežmuiža” un vārdus „zemes gabala kadastra numurs 6868 009 0561” 

aizstāt ar vārdiem „zemes gabala kadastra apzīmējums 6868 009 0587 ”. 



 

 

21.& 

Par Kārsavas novada pašvaldības domes  25.07.2012. lēmuma „Par kopīpašuma 

„Akmentiľi“ sadali, zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 

6872 005 0154  un  izstrādes  nosacījumu apstiprināšanu“atcelšanu  

                                                             / Ziņo: A.Orinska/ 

 

 

       Izskatot nekustamā īpašuma „Akmentiņi‖ īpašnieku V. J., G. J. un V. J.pilnarotās 

personas V. J. 26.09.2012. iesniegumu par Kārsavas novada  novada pašvaldības domes  25.07.2012. 

lēmuma „Par kopīpašuma „Akmentiņi― sadali, zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai  ar 

kadastra apzīmējumu 6872 005 0154  un  izstrādes  nosacījumu apstiprināšanu―atcelšanu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu,  Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti 

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

Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, 

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

 

  Atcelt  Kārsavas novada pašvaldības domes  25.07.2012. (sēdes prot. Nr. 9.,19.&) 

lēmumu „Par kopīpašuma „Akmentiľi“ sadali, zemes ierīcības projekta izstrādi zemes 

vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0154  un  izstrādes  nosacījumu apstiprināšanu“  

 

 

22.& 

Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

/ Ziņo: A.Orinska/ 

                               

         Izskatot B. B., _______________________, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., 

27.09.2012. iesniegumu par nomas tiesību izbeigšanu uz neapbūvētu zemes vienību ar  kadastra 

apzīmējumu 6868 009 0468 0,5 ha platībā ar 2013. gada 1. janvāri, uz kuru ar pašvaldību 

26.02.2009. bija noslēgts lauku apvidus  zemes nomas līgums, reģ. Nr.56, pamatojoties uz Latvijas 

Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās‖ 3.panta piektās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumiem Nr.644 

„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību‖, 26.02..2009. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.56 7.1.punktu, likuma 

‖Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra 

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( 

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

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

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

 

         1. Izbeigt B. B., dzīves vieta deklarēta- ____________, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas 

nov., zemes nomas lietošanas tiesības uz Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvētu 

zemes  vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0468 -0,5 ha platībā ar 2013. gada 1. janvāri. 



 2. Veikt grozījumus lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr. 56, kas noslēgts 26.02.2009. 

starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un B. B.  kā nomnieku no otras puses.  

 3. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0468-0,5 ha platībā ir  

piekrītoša Kārsavas novada pašvaldībai. 

 

 

23.& 

Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu 
/ Ziņo: 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,  Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra apvienotās 

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,   

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

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

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar sekojošiem nomniekiem:  

 

1.1.Pagarināt nomas līguma, kas 2007. gada 03. jūlijā noslēgts starp pašvaldību, kā iznomātāju, no 

vienas puses un A.P., dzīves vieta deklarēta______________Salnavas pag., Kārsavas novads, kā 

nomnieku, no otras puses par apbūvētu  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0394 – 2,0 

ha platībā Salnavas  pagastā  uz laiku līdz 2022. gada 31. decembrim. 

1.2. Nomas zemes nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme , uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir  lauksaimniecība ( kods 0101). 

1.3 .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. 

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

dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minēto zemes gabalu nomu.  

 

1.2.Pagarināt nomas līguma, kas 2007. gada 29.oktobra noslēgts starp pašvaldību, kā iznomātāju, no 

vienas puses un I. Ģ., dzīves vieta deklarēta ________Salnavas ciems, Salnavas pag., Kārsavas 

novads, kā nomnieku, no otras puses par apbūvētu  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 006 

0289 – 0,1 ha platībā Salnavas  pagastā  uz laiku līdz 2022. gada 31. decembrim. 

2. Zemes nomas mērķis – lauksaimniecība izmantojamā zeme ( 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 nekustamā īpašuma „Upmaļi ” sadalīšanu 

                                                              / Ziņo: A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada domē 18.10.2012. ir saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma           

„Upmaļi‖ Kārsavas novada Malnavas pagastā ar kadastra Nr. 6868 010 0012 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, Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti 

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

Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, 

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

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “ Upmaļi”- kadastra Nr. 6868 010 0012, atdalot no 

tā  vienu zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0197-8,4 ha platībā. 

 

2. Piešķirt atdalāmajam nekustamam īpašumam nosaukumu „ Straujupbērzi”. 

 

 

25.& 

                         Par nekustamā īpašuma „Vecās priedes ” sadalīšanu 

                                                              / Ziņo: A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada domē 18.10.2012. ir saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma           „ 

Vecās priedes‖ Kārsavas novada Goliševas  pagastā ar kadastra Nr. 6854 005 0021 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, Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti 

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



Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, 

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

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Vecās priedes”- kadastra Nr. 6854 005 0021, 

atdalot no tā  vienu zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0020-2,5 ha platībā. 

 

2. Piešķirt atdalāmajam nekustamam īpašumam nosaukumu „ Septiľbērzi”. 
 

 

26.& 

                              Par nekustama īpašuma „Glāžnieki” sadalīšanu 

                                                             / Ziņo: A.Orinska/ 

 

           Kārsavas novada domē ir saņemts U. K., 2012. gada 12.oktobrī iesniegumu, reģ. Nr. 3-

13.2.1/1321 par nekustama īpašuma „Glāžnieki‖, kurš atrodas Kārsavas novada Salnavas  pagasta, 

sadalīšanu. divos  īpašumos.. 

   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, Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti 

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

Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, 

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

  

 1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Glāžnieki” zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6894 009 0009- 44,4 ha kopplatībā.  

2. Piešķirt atdalāmajam nekustamam īpašumam nosaukumu  “Niedrāji”. 

3. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0009 nekustamā 

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

( kods 0201). 
 

 

27.& 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  6894 010 0041; 6894010 0042 platības  zemes 

vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

                                                                   / Ziņo: A.Orinska/ 

 

         Izvērtējot SIA „ Kvintesence‖, iesniegto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 

004 0069 zemes vienības robeţu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz MK 

23.02.2010. noteikumiem Nr.193‖ Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas 

noteikumi‖, MK 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1602 „ Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta 

apgrūtinājumu klasifikāciju‖, Meţvidu  pagasta teritorijas plānojumu 2004-2016. gadiem, Kārsavas 

novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas 



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

Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

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

NOLEMJ: 

 

1.Apstiprināt  zemes vienību  ar kadastra apzīmējumiem 6894 010 0041; 6894 010 0042 

robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānus. 

2. Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6870 010 0041 kopplatību – 18,0 ha 

       6870 010 0042 kopplatību – 3,49 ha 

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

lauksaimniecība ( kods0101). 

4. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 010 0042 apgrūtinājumus;  

     12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 0,16 ha. 

     5. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumiem 6894 010 0041; 6894  

      010 0042  nosaukumu „ Migliľas”. 
 

28.& 

Par pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību iznomāšanu 

                                                             / Ziņo: A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā  ir saņemti iesniegumi par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumiem 6872 003 0087 -2,1ha platībā  , 6872 003 0052- 0,6 ha platībā, 6854 004 

0359- 0,36 ha platībā   nomu, izvērtējot minēto zemes vienību piekritības lietas materiālus, 

Mērdzenes pagasta, Meţvidu pagasta  un Goliševas pagasta teritorijas plānojumos šiem zemes 

gabaliem noteikto plānoto izmantošanu, 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, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra 

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( 

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

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

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

 

 

1. Iznomāt pašvaldībai piekrītošās  zemes vienības  Mērdzenes pagasta teritorijā ar 

kadastra apzīmējumu 6872 003 0087-2,1 ha platībā, 6872 003 0052-0,6 ha platībā, Mežvidu 

pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0065-  9,7 ha platībā,  un zemes gabalu 

Goliševas pagastā ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0359-0,36 ha platībā  uz laiku līdz 

pieciem gadiem. 

Zemes gabalu nekustamā īpašuma lietošanas  mērķis – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

2. Publiskot informāciju par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Mērdzenes pagasta 

teritorijā 6872 003 0087-2,1 ha platībā, 6872 003 0052-0,6 ha platībā, zemes vienības Mežvidu 

pagastā ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0065-9,7 ha platībā  un zemes vienības Goliševas 

pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0359-0,36 ha platībā  iznomāšanu,  



izvietojot paziľojumu Kārsavas novada pašvaldības domes ēkā un Kārsavas novada mājas 

lapā laika posmā no 29.10.2012. līdz 21.11.2012. 

 

 

 

29.& 

Par zemes pastāvīgās  lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem 

Kārsavas  novada pašvaldībai 

                                                                / Ziņo: A.Orinska/ 

 

1.  

Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 29 08.2012. vēstulē Nr.2-04/3858 (  

reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā  30.08.2012. Nr. 3-10.1/671)  un 24.09.2012. vēstulē Nr2-04-

L/4231 ( reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā 24.09.2012. Nr. 3-10.1/750) ietverto informāciju, 

tika konstatēts, ka N. P., dzīves vieta deklarēta ____________ Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas 

novads, līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts 

akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka" par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6854 004 0270 1,4 ha platībā Kārsavas  novada Goliševas pagastā  izpirkšanu.  

Uz zemes vienības atrodas ēkas.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, 

ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta 

priekšapmaksa.  

Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā 

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, apbūvēta lauku 

apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas 

līgumi.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punktu, „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta piektās 

daļas 1.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

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

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt N. P., dzīves vieta deklarēta _______________, Goliševa, Goliševas pag., 

Kārsavas novads, lietošanas tiesības ar 2011.gada 31.decembri uz zemes vienību Kārsavas novada 

Goliševas pagastā  ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0270 -1,4 ha platībā.  

2. Atzīt, ka zemes vienība Kārsavas novada Goliševas pagastā  ar kadastra apzīmējumu 6854 

004 0270 -1,4 ha platībā ir piekrītoša Kārsavas novada pašvaldībai.  



3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

2.  

Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 29 08.2012. vēstulē Nr.2-04/3858         

( reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā  30.08.2012. Nr. 3-10.1/671)  un 24.09.2012. vēstulē Nr2-

04-L/4231(  reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā 24.09.2012. Nr. 3-10.1/750) ietverto 

informāciju, tika konstatēts, ka I.  C.,  līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka‖ par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0081- 10,13 ha platībā Kārsavas  novada Malnavas 

pagastā  izpirkšanu.   

Uz zemes vienības  ēku nav   

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka‖, arī tādā gadījumā, 

ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta 

priekšapmaksa.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta 2¹ daļa nosaka, ka zemes nomas pirmtiesības 

personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 2.daļu, 

2¹ daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

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

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt lietošanas tiesības ar 2011.gada 31.decembri I. C., uz zemes vienību Kārsavas 

novada Malnavas pagastā  ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0081 -10,13 ha platībā.  

2. Noteikt, ka I. C. viena gada laikā pēc lietošanas tiesību izbeigšanās- līdz 2013.gada 

1.janvārim ir nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0081-10,13 

ha platībā.  

 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

3. 

Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 29 08.2012. vēstulē Nr.2-04/3858 (  

reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā  30.08.2012. Nr. 3-10.1/671)  un 24.09.2012. vēstulē Nr2-04-

L/4231(  reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā 24.09.2012. Nr. 3-10.1/750) ietverto informāciju, 

tika konstatēts, ka A. P., dzīves vieta deklarēta _______________Tallina, Igaunija, līdz 2011.gada 

30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas 



Hipotēku un zemes banka" par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0139- 0,3 ha 

platībā Kārsavas  novada Malnavas pagastā  izpirkšanu.  

Uz zemes vienības atrodas ēkas.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, 

ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta 

priekšapmaksa.  

Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā 

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, apbūvēta lauku 

apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas 

līgumi.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punktu, „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta piektās 

daļas 1.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

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

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt A. P., dzīves vieta deklarēta ____________________, Tallina, Igaunija, lietošanas 

tiesības ar 2011.gada 31.decembri uz zemes vienību Kārsavas novada Malnavas pagastā  ar kadastra 

apzīmējumu 6868 003 0139 -0,3 ha platībā.  

2. Atzīt, ka zemes vienība Kārsavas novada Malnavas pagastā  ar kadastra apzīmējumu 6868 

003 0139 -0,3ha platībā ir piekrītoša Kārsavas novada pašvaldībai.  

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

 

4. 

Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 29 08.2012. vēstulē Nr.2-04/3858 (  

reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā  30.08.2012. Nr. 3-10.1/671)  un 24.09.2012. vēstulē Nr2-04-

L/4231(  reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā 24.09.2012. Nr. 3-10.1/750) ietverto informāciju, 

tika konstatēts, ka S. B., dzīves vieta deklarēta ________________, Ludza, Ludzas novads,  līdz 

2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju 

sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka" par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 

003 0216-2,4 ha platībā Kārsavas  novada Malnavas pagastā  izpirkšanu.  

Uz zemes vienības atrodas ēkas.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 



lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, 

ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta 

priekšapmaksa.  

Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā 

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, apbūvēta lauku 

apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas 

līgumi.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punktu, „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta piektās 

daļas 1.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

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

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1. Izbeigt S. B., dzīves vieta deklarēta ______________________, Ludza, Ludzas novads, 

lietošanas tiesības ar 2011.gada 31.decembri uz zemes vienību Kārsavas novada Malnavas pagastā  

ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0216 -2,4 ha platībā.  

2. Atzīt, ka zemes vienība Kārsavas novada Malnavas pagastā  ar kadastra apzīmējumu 6868 

003 0216-2,4 platībā ir piekrītoša Kārsavas novada pašvaldībai.  

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

5. 

Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 29 08.2012. vēstulē Nr.2-04/3858         

( reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā  30.08.2012. Nr. 3-10.1/671)  un 24.09.2012. vēstulē Nr2-

04-L/4231(  reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā 24.09.2012. Nr. 3-10.1/750) ietverto 

informāciju, tika konstatēts,  V. G., dzīves vieta deklarēta ____________________, Malnavas pag., 

Kārsavas novads, līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar 

valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka‖ par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6868 004 0107-2,2ha platībā Kārsavas  novada Malnavas pagastā  izpirkšanu.   

Uz zemes vienības  ēku nav   

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka‖, arī tādā gadījumā, 

ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta 

priekšapmaksa.  



Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta 2¹ daļa nosaka, ka zemes nomas pirmtiesības 

personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 2.daļu, 

2¹ daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

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

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1. Izbeigt lietošanas tiesības ar 2011.gada 31.decembri V. G., dzīves vieta deklarēta „ 

_________-Malnavas pag., Kārsavas novads, uz zemes vienību Kārsavas novada Malnavas pagastā  

ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0107 -2,2ha platībā.  

 

2. Noteikt, ka V. G. viena gada laikā- līdz 2013.gada 1.janvārim ir jāizmanto nomas 

pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0107-2,2 ha platībā.  

 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

 

6.  

Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 29 08.2012. vēstulē Nr.2-04/3858 (  

reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā  30.08.2012. Nr. 3-10.1/671)  un 24.09.2012. vēstulē Nr2-04-

L/4231(  reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā 24.09.2012. Nr. 3-10.1/750) ietverto informāciju, 

tika konstatēts, ka Z. L., dzīves vieta deklarēta  _____________, Rīga, līdz 2011.gada 30.decembrim 

nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un 

zemes banka" par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0111-2,7 ha platībā Kārsavas  

novada Malnavas pagastā  izpirkšanu.  

Uz zemes vienības atrodas ēkas.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, 

ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta 

priekšapmaksa.  

Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā 

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, apbūvēta lauku 

apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas 

līgumi.  



Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punktu, „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta piektās 

daļas 1.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

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

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt Z. L., dzīves vieta deklarēta ______________,Rīga,  lietošanas tiesības ar 

2011.gada 31.decembri uz zemes vienību Kārsavas novada Malnavas pagastā  ar kadastra 

apzīmējumu 6868 004 0111 -2,7 ha platībā.  

2. Atzīt, ka zemes vienība Kārsavas novada Malnavas pagastā  ar kadastra apzīmējumu 6868 

004 0111 -2,7ha platībā ir piekrītoša Kārsavas novada pašvaldībai.  

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

 

7.  

Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 29 08.2012. vēstulē Nr.2-04/3858         

( reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā  30.08.2012. Nr. 3-10.1/671)  un 24.09.2012. vēstulē Nr2-

04-L/4231(  reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā 24.09.2012. Nr. 3-10.1/750) ietverto 

informāciju, tika konstatēts, ka A. K. līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka‖ par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0110- 0,5 ha platībā Kārsavas  novada Malnavas pagastā  

izpirkšanu.   

Uz zemes vienības  ēku nav   

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka‖, arī tādā gadījumā, 

ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta 

priekšapmaksa.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta 2¹ daļa nosaka, ka zemes nomas pirmtiesības 

personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 2.daļu, 

2¹ daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

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

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 



1. Izbeigt lietošanas tiesības ar 2011.gada 31.decembri A. K., uz zemes vienību Kārsavas 

novada Malnavas pagastā  ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0110- 0,5 ha platībā. 

2. Noteikt, ka Aleksandram Kovolānam viena gada laikā pēc lietošanas tiesību izbeigšanās- 

līdz 2013.gada 1.janvārim ir nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 

008 0110-0,5 ha platībā.  

 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

8.  

Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 29 08.2012. vēstulē Nr.2-04/3858         

( reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā  30.08.2012. Nr. 3-10.1/671)  un 24.09.2012. vēstulē Nr2-

04-L/4231(  reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā 24.09.2012. Nr. 3-10.1/750) ietverto 

informāciju, tika konstatēts, ka L. O, dzīves vieta deklarēta- ______________ Malnavas pag., 

Kārsavas nov.,  līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar 

valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka‖ par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6868 010 0073- 9,6 ha platībā Kārsavas  novada Malnavas pagastā  izpirkšanu.   

Uz zemes vienības atrodas ēkas.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, 

ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta 

priekšapmaksa.  

Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā 

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, apbūvēta lauku 

apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas 

līgumi.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punktu, „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta piektās 

daļas 1.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

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

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt L. O. dzīves vieta deklarēta- _______________ Malnavas pag., Kārsavas nov., 

lietošanas tiesības ar 2011.gada 31.decembri uz zemes vienību Kārsavas novada Malnavas pagastā  

ar kadastra apzīmējumu 6868 010 0073 -9,6 ha platībā.  

2. Atzīt, ka zemes vienība Kārsavas novada Malnavas pagastā  ar kadastra apzīmējumu 6868 

010 0073 -9,6ha platībā ir piekrītoša Kārsavas novada pašvaldībai.  



3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

 

9.  

Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 29 08.2012. vēstulē Nr.2-04/3858         

( reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā  30.08.2012. Nr. 3-10.1/671)  un 24.09.2012. vēstulē Nr2-

04-L/4231(  reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā 24.09.2012. Nr. 3-10.1/750) ietverto 

informāciju, tika konstatēts, ka A. K., dzīves vieta deklarēta ____________Meţvidi, Meţvidu pag., 

Kārsavas novads, līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar 

valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka‖ par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6870 003 0163-0,5ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 006 

0315-2,1 ha platībā Kārsavas  novada Meţvidu pagastā  izpirkšanu.   

Zemes vienības nav apbūvētas.   

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka‖, arī tādā gadījumā, 

ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta 

priekšapmaksa.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta 2¹ daļa nosaka, ka zemes nomas pirmtiesības 

personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 2.daļu, 

2¹ daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

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

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1. Izbeigt A. K., dzīves vieta deklarēta _____________Meţvidu pag., Kārsavas novads, ar 

2011.gada 31.decembri lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0163-

0,5ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6870 006 0315-2,1 ha platībā Kārsavas  

novada Meţvidu pagastā.   

 

2. Noteikt, ka A.K.  viena gada laikā pēc lietošanas tiesību izbeigšanās- līdz 2013.gada 

1.janvārim ir jāizmanto nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 003 

0163-0,5ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6870 006 0315-2,1 ha platībā. 

 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

 



 

 

10.  

Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 29 08.2012. vēstulē Nr.2-04/3858 (  

reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā  30.08.2012. Nr. 3-10.1/671)  un 24.09.2012. vēstulē Nr2-04-

L/4231(  reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā 24.09.2012. Nr. 3-10.1/750) ietverto informāciju, 

tika konstatēts, ka I. G., dzīves vieta deklarēta ___________________Meţvidu pag., Kārsavas nov., 

līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju 

sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka" par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 

004 0080-6,9 ha platībā Kārsavas  novada Meţvidu  pagastā  izpirkšanu.  

Uz zemes vienības atrodas ēkas.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, 

ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta 

priekšapmaksa.  

Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā 

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, apbūvēta lauku 

apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas 

līgumi.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punktu, „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta piektās 

daļas 1.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

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

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt I. G., dzīves vieta deklarēta ___________________ Meţvidu pag., Kārsavas nov., 

lietošanas tiesības ar 2011.gada 31.decembri uz zemes vienību Kārsavas novada Meţvidu pagastā ar 

kadastra apzīmējumu 6870 004 0080 -6,9 ha platībā.  

2. Atzīt, ka zemes vienība Kārsavas novada Meţvidu pagastā  ar kadastra apzīmējumu 6870 

004 0080 -6,9 ha platībā ir piekrītoša Kārsavas novada pašvaldībai.  

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

 

 

11. 

  



Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 29 08.2012. vēstulē Nr.2-04/3858 (  

reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā  30.08.2012. Nr. 3-10.1/671)  un 24.09.2012. vēstulē Nr2-04-

L/4231(  reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā 24.09.2012. Nr. 3-10.1/750) ietverto informāciju, 

tika konstatēts, ka I. E., dzīves vieta deklarēta _____________ Meţvidu pag., Kārsavas nov., līdz 

2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju 

sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka" par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 

006 0224-3,0ha platībā Kārsavas novada Meţvidu pagastā  izpirkšanu.  

Uz zemes vienības atrodas ēkas.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, 

ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta 

priekšapmaksa.  

Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā 

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, apbūvēta lauku 

apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas 

līgumi.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punktu, „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta piektās 

daļas 1.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

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

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

  

1. Izbeigt I. E. dzīves vieta deklarēta _______________ Meţvidu pag., Kārsavas nov., 

lietošanas tiesības ar 2011.gada 31.decembri uz zemes vienību Kārsavas novada Meţvidu pagastā ar 

kadastra apzīmējumu 6870 004 0224 -3,0 ha platībā.  

2. Atzīt, ka zemes vienība Kārsavas novada Meţvidu pagastā  ar kadastra apzīmējumu 6870 

004 0224 -3,0 ha platībā ir piekrītoša Kārsavas novada pašvaldībai.  

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

 

12. 

Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 29 08.2012. vēstulē Nr.2-04/3858         

( reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā  30.08.2012. Nr. 3-10.1/671)  un 24.09.2012. vēstulē Nr2-

04-L/4231(  reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā 24.09.2012. Nr. 3-10.1/750) ietverto 

informāciju, tika konstatēts, ka A. T., dzīves vieta deklarēta ______________ Meţvidu pag., 

Kārsavas novads, līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar 

valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka‖ par zemes vienības ar kadastra 



apzīmējumu 6870 008 0038-6,1ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 008 

0055-1,9ha platībā Kārsavas  novada Meţvidu pagastā  izpirkšanu.  Zemes vienības nav 

apbūvētas.   

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka‖, arī tādā gadījumā, 

ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta 

priekšapmaksa.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta 2¹ daļa nosaka, ka zemes nomas pirmtiesības 

personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 2.daļu, 

2¹ daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

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

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt A. T., dzīves vieta deklarēta __________________ Meţvidu pag., Kārsavas 

novads, ar 2011.gada 31.decembri lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 

008 0038-6,1ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6870 008 0055 -1,9 ha platībā 

Kārsavas  novada Meţvidu pagastā.   

2. Noteikt, ka A. T. viena gada laikā pēc lietošanas tiesību izbeigšanās- līdz 2013.gada 

1.janvārim ir jāizmanto nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 008 

0038-6,1ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6870 008 0055-1,9 ha platībā. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

 

 

13. 

 

Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 29 08.2012. vēstulē Nr.2-04/3858         

( reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā  30.08.2012. Nr. 3-10.1/671)  un 24.09.2012. vēstulē Nr2-

04-L/4231(  reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā 24.09.2012. Nr. 3-10.1/750) ietverto 

informāciju, tika konstatēts, ka  J. B., dzīves vieta deklarēta _________________ Mērdzenes pag., 

Kārsavas novads, līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar 

valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka‖ par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6872 006 0115-1,5ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6872 006 

0116-1,4ha platībā Kārsavas  novada Mērdzenes  pagastā  izpirkšanu.  Uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6872 006 0115 atrodas ēkas, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 006 

0116 nav apbūvēta.   



Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka‖, arī tādā gadījumā, 

ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta 

priekšapmaksa.  

Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā 

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, apbūvēta lauku 

apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas 

līgumi.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta 2¹ daļa nosaka, ka zemes nomas pirmtiesības 

personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 2. daļu, 

2¹. daļu, likuma  „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās‖ 3.panta piektās daļas 1.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra 

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( 

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

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

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

 

 

1. Izbeigt J. B., dzīves vieta deklarēta ________________ Mērzdenes pag., Kārsavas novads, 

ar 2011.gada 31.decembri lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 006 

0115-1,5ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6872 006 0116 -1,4 ha platībā 

Kārsavas  novada Mērdzenes pagastā.   

2. Atzīt, ka apbūvēta zemes vienība Kārsavas novada Mērdzenes pagastā  ar kadastra 

apzīmējumu 6872 006 0115 -1,5 ha platībā ir piekrītoša Kārsavas novada pašvaldībai.  

3. Noteikt, ka J. B. viena gada laikā pēc lietošanas tiesību izbeigšanās- līdz 2013.gada 

1.janvārim ir jāizmanto nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 006 

0116-1,4 ha platībā. 

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

 

14. 

Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 29 08.2012. vēstulē Nr.2-04/3858 (  

reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā  30.08.2012. Nr. 3-10.1/671)  un 24.09.2012. vēstulē Nr2-04-

L/4231(  reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā 24.09.2012. Nr. 3-10.1/750) ietverto informāciju, 

tika konstatēts, ka T. V., dzīves vieta deklarēta ______________________ Salnavas pag., Kārsavas 

nov., līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju 



sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka" par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 

001 0027-1,56 ha un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 001 0093- 6,8 ha platībā Kārsavas  

novada Salnavas  pagastā  izpirkšanu.  

Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 001 0027 atrodas ēkas, zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 6894 001 0093 nav apbūvēta .  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, 

ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta 

priekšapmaksa.  

Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā 

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, apbūvēta lauku 

apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas 

līgumi.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta 2¹ daļa nosaka, ka zemes nomas pirmtiesības 

personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 2. daļu, 

2¹. daļu, likuma  „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās‖ 3.panta piektās daļas 1.punktu,  Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra 

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( 

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

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

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

 

1. Izbeigt T. V., dzīves vieta deklarēta _________________Salnava, Salnavas pag., Kārsavas 

nov., lietošanas tiesības ar 2011.gada 31.decembri uz zemes vienību Kārsavas novada Salnavas 

pagastā ar kadastra apzīmējumu 6894 001 0027 -1,56 ha platībā un zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6894 001 0093-6,8 ha paltībā.  

2. Atzīt, ka zemes vienība Kārsavas novada Salnavas pagastā  ar kadastra apzīmējumu 6894 

001 0027-1,56 ha platībā ir piekrītoša Kārsavas novada pašvaldībai.  

3. Noteikt, ka T. V. viena gada laikā pēc lietošanas tiesību izbeigšanās- līdz 2013.gada 

1.janvārim ir jāizmanto nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 001 

0093-6,8 ha platībā. 

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

 

 

 



15. 

Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 29 08.2012. vēstulē Nr.2-04/3858         

( reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā  30.08.2012. Nr. 3-10.1/671)  un 24.09.2012. vēstulē Nr2-

04-L/4231(  reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā 24.09.2012. Nr. 3-10.1/750) ietverto 

informāciju, tika konstatēts, ka V. B., dzīves vieta deklarēta __________________ Salnava, 

Salnavas pag., Kārsavas novads, līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka‖ par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0081-3,9ha platībā Kārsavas novada Salnavas pagastā  

izpirkšanu.   

Uz zemes vienības  ēku nav   

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka‖, arī tādā gadījumā, 

ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta 

priekšapmaksa.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta 2¹ daļa nosaka, ka zemes nomas pirmtiesības 

personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 2.daļu, 

2¹ daļu,  Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

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

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt V. B., dzīves vieta deklarēta- __________________ Salnava, Salnavas pag., 

Kārsavas novads, lietošanas tiesības ar 2011.gada 31.decembri uz zemes vienību Kārsavas novada 

Salnavas pagastā  ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0081 -3,9ha platībā.  

 

2. Noteikt, ka V. B. viena gada laikā- līdz 2013.gada 1.janvārim ir jāizmanto nomas 

pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0081-3,9ha platībā.  

 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

 

16. 

Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 29 08.2012. vēstulē Nr.2-04/3858 (  

reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā  30.08.2012. Nr. 3-10.1/671)  un 24.09.2012. vēstulē Nr2-04-

L/4231(  reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā 24.09.2012. Nr. 3-10.1/750) ietverto informāciju, 

tika konstatēts, ka K. B.,  dzīves vieta deklarēta _______________ Salnavas pag., Kārsavas nov., 

līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju 



sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka" par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 

006 0072-3,4ha platībā Kārsavas novada Salnavas  pagastā  izpirkšanu.  

Uz zemes vienības atrodas ēkas.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, 

ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta 

priekšapmaksa.  

Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā 

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, apbūvēta lauku 

apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas 

līgumi.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punktu, „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta piektās 

daļas 1.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

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

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt K. B., dzīves vieta deklarēta ________________ Salnavas pag., Kārsavas nov., 

lietošanas tiesības ar 2011.gada 31.decembri uz zemes vienību Kārsavas novada Salnavas pagastā ar 

kadastra apzīmējumu 6894 006 0072 -3,4 ha platībā.  

2. Atzīt, ka zemes vienība Kārsavas novada Salnavas pagastā  ar kadastra apzīmējumu 6894 

006 0072 -3,4 ha platībā ir piekrītoša Kārsavas novada pašvaldībai.  

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

17. 

Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 29 08.2012. vēstulē Nr.2-04/3858         

( reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā  30.08.2012. Nr. 3-10.1/671)  un 24.09.2012. vēstulē Nr2-

04-L/4231(  reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā 24.09.2012. Nr. 3-10.1/750) ietverto 

informāciju, tika konstatēts, ka A. M., dzīves vieta deklarēta ____________________ Salnava, 

Salnavas pag., Kārsavas novads, līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka‖ par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 007 0122-6,3ha platībā Kārsavas  novada Salnavas pagastā  

izpirkšanu.   

Uz zemes vienības  ēku nav   

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 



lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka‖, arī tādā gadījumā, 

ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta 

priekšapmaksa.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta 2¹ daļa nosaka, ka zemes nomas pirmtiesības 

personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 2.daļu, 

2¹ daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

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

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

  

 

1. Izbeigt A. M., dzīves vieta deklarēta-__________________ Salnava, Salnavas pag., 

Kārsavas novads, lietošanas tiesības ar 2011.gada 31.decembri uz zemes vienību Kārsavas novada 

Salnavas pagastā  ar kadastra apzīmējumu 6894 007 0122 -6,3ha platībā.  

 

2. Noteikt, ka A. M. viena gada laikā- līdz 2013.gada 1.janvārim ir jāizmanto nomas 

pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 007 0122-6,3ha platībā.  

 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

 

18. 

Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 29 08.2012. vēstulē Nr.2-04/3858 (  

reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā  30.08.2012. Nr. 3-10.1/671)  un 24.09.2012. vēstulē Nr2-04-

L/4231(  reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā 24.09.2012. Nr. 3-10.1/750) ietverto informāciju, 

tika konstatēts, ka A. B.,  dzīves vieta deklarēta _________________ Kārsava, Kārsavas nov., līdz 

2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju 

sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka" par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 

006 0295-0,14ha platībā Kārsavas novada Salnavas  pagastā  izpirkšanu.  

Uz zemes vienības atrodas ēkas.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, 

ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta 

priekšapmaksa.  

Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā 

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, apbūvēta lauku 



apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas 

līgumi.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta pirmās daļas 4.punktu, „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 3.panta piektās 

daļas 1.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas atzinumu , atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, 

Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita 

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

novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt A.B., dzīves vieta deklarēta___________________________Kārsava, Kārsavas 

nov., lietošanas tiesības ar 2011.gada 31.decembri uz zemes vienību Kārsavas novada Salnavas 

pagastā ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0295 -0,14ha platībā.  

2. Atzīt, ka zemes vienība Kārsavas novada Salnavas pagastā  ar kadastra apzīmējumu 6894 

006 0295 -0,14 ha platībā ir piekrītoša Kārsavas novada pašvaldībai.  

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

 

30.& 

                                          Par mantojamo zemi Mežvidu pagastā 

                                                             / Ziņo: A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldības domē ir saņemta Valsts Zemes dienesta 2012.gada 19.septembra 

vēstule Nr. 10-03/169684-2 (  reģistrēta  26.09.2012. Nr. 3-10.1/757 ) ―Par A. R. mantojamo zemi 

Meţvidu pagastā‖, ar informāciju par to, ka pārbaudot  J. S.  mantojamās zemes īpašuma lietas 

materiālus, Valsts zemes dienestā tika konstatēti fakti, kas neļauj atjaunot īpašuma tiesības uz 

mantojamo zemi pilnā apmērā, jo mantojamās zemes platība nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas teksta un telpiskajos  datos būtiski atšķiras.  

   Izvērtējot vēstulē minētos faktus un  iespējas precizēt  J. S. mantojamās zemes platību, lai 

viņa mantinieki varētu realizēt īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemi pilnā apmērā, 

pamatojoties uz likuma ―Par pašvaldībām‖  21. panta 27. daļu, atklāti balsojot PAR – 11( Ināra 

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

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

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Grozīt J. S. mantojamās zemes, uz kuru viľam, pamatojoties uz Latgales apgabaltiesas 

1997. gada 26. marta spriedumu, ar Ludzas rajona Mežvidu pagasta padomes 2007. gada 29. 

jūnija lēmumu Nr.7.1. „Par piešķirto lietošanā zemi izmaiľām kadastra datu bāzē” pārgājušas 

lietošanas tiesības no brāļa S. S., grafisko pielikumu, nododot J. S. valdījumā  zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 6870 010 0157- 3,4 ha platībā vietā mantojamai zemei līdzvērtīgu 

zemi- pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar  kadastra apzīmējumu  6870 010 0179- 8,3 ha 

kopplatībā. 

 



2. Veikt izmaiľas Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo zemju sastāvā, izslēdzot zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 010 0179- 8,3 ha platībā  un ieskaitot zemes vienību  ar 

kadastra apzīmējumu 6870 010 0157-3,4 ha platībā. 

 

 

31.& 

                                                  Par zemes vienību lietošanas mērķu maiľu 

                                                                  / Ziņo: A.Orinska/ 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, uzklausot 

deputātes Antoņinas Babānes  priekšlikumu, atklāti balsojot PAR – 10( Ināra Silicka,   Pēteris 

Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina 

Babāne,  Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts),  PRET – nav, ATTURAS – 1(Anita 

Vorkale), Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

  

         Atlikt jautājuma izskatīšanu uz  nākošo domes sēdi. 

 

32.& 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 011 0074 un 6894 011 0137 sadalīšanu 
/Ziņo: A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldības domē. ir saņemts VAS „Latvijas valsts ceļi‖ iesniegums 

Nr.32/2988, 05.10.2012. reģ.Nr.3-10.1/785 ar lūgumu veikt nepieciešamās  zemes gabalu robeţu 

pārkārtošanas darbības, lai izpildītu 28.08.2012. Sadarbības līgumā  LVC  2012/4.4/80AC 

nosacījumus un nodrošinātu projekta „Valsts 1. šķiras autoceļa P48 Kārsava –Tilţa-Dubļukalns 

posma Kārsava-Salnava ( km 0,00-6,55) rekonstrukcija‖ , pamatojoties uz VAS „Latvijas valsts ceļi‖  

iesniegumu un minēto sadarbības līgumu, kā arī 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra 

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi‖ prasībām, likuma „Par pašvaldībām‖ 

21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 18.oktobra apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu ,atklāti balsojot PAR – 11( Ināra Silicka,   Pēteris 

Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina 

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

nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Atdalīt no Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6894 011 0074 0,04 ha lielu zemes platību, piešķirot nosaukumu „Pašvaldība 1”,  

saskaľā ar grafisko pielikumu. 

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

lauksaimniecība- kods 0101 

2. Atdalīt no Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā piekrītošās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6894 011 0137 0,03 ha lielu zemes platību, piešķirot nosaukumu 

„Autoceļš 1”,  saskaľā ar grafisko pielikumu. 

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

lauksaimniecība- kods 0101 

3. Veicot zemes robežu uzmērīšanu atdalāmo zemes gabalu robežas un platības tiks 

precizētas. 



 

 

33.& 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

/Ziņo: A.Orinska/ 

 

1.  Kārsavas novada domē ir saņemts V. R. 05.10.2012. iesniegums par zemes nomas līguma 

noslēgšanu uz neapbūvētu zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0331-5,7 ha platībā, 

kura bija piešķirta pastāvīgā lietošanā viņas vīram P. R. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0331 –5,7 ha platībā piekrīt Kārsavas novada 

pašvaldībai,  un saskaņā ar lauku apvidus zemes nomas līgumu bija iznomāta P. R., zemes vienība 

nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

P. R. miris, V. R. faktiski pieņēmusi viņa atstāto mantojumu un apsaimnieko minēto zemes 

vienību un maksā par to nekustamā īpašuma nodokli un nomas maksu.  

 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, 

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

Lipskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Arvīds 

Urtāns, Edgars Puksts),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ: 

 

 

1 Lauzt zemes nomas līgumu, kas noslēgts starp pašvaldību un P.R. 

2. Noslēgt ar V.R. zemes  nomas līgumu par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6872 001 0331 – 5,7 ha kopplatībā nomu uz laiku no 01.11.2012. līdz 31.12. 

2017. 

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

lauksaimniecība- kods 0101 

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

kadastrālās vērtības. 

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

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

 

 

34.& 

Par nekustamā īpašuma „Silavi ” sadalīšanu 

                                                              /Ziņo: A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada domē 16.10.2012. ir saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma           

„Silavi‖ Kārsavas novada Mērdzenes  pagastā ar kadastra Nr. 6872  002 0044 sadalīšanu un 

nosaukumu piešķiršanu  atdalāmajiem nekustamiem  īpašumiem. 

   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, atklāti balsojot PAR – 11( Ināra 

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

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

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “ Silavi”- kadastra Nr. 6872 002 0044, atdalot no 

tā  divus zemes gabalus: zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6872 007 0100 -11,0 ha platībā 

un zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6872 006 0053-5,9 ha platībā. 

 

2. Piešķirt atdalāmajam nekustamam īpašumam-zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu 6872 007 0100  nosaukumu „ Kausu Elfi”. 

 

3. Piešķirt atdalāmajam nekustamam īpašumam-zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu 6872 006 0053  nosaukumu „ Batu Elfi”. 

 

 

 

35.& 

Par nekustamā īpašuma „Priežu Kalns ” sadalīšanu 

                                                              /Ziņo: A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada domē 22.10.2012. ir saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma           

„Prieţu kalns‖ Kārsavas novada Mērdzenes  pagastā ar kadastra Nr. 6872  005 0286 sadalīšanu un 

nosaukumu 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, atklāti balsojot PAR – 11( Ināra 

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

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

ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “ Priežu Kalns”- kadastra Nr. 6872 005 0286 , 

atdalot no tā  zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6872 007 0064 -5,9 ha platībā. 

 

2. Piešķirt atdalāmajam nekustamam īpašumam-zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu 6872 007 0064 nosaukumu „ Kreičbērzi”. 

 

 

 

 

 



 

36.& 

Par satiksmes ierobežojumiem uz 

Kārsavas novada pašvaldības ceļa Lukstinīki -Malnava 

/A.Šarkovskis/ 

 

 Pamatojoties uz „Ceļu satiksmes likuma‖ 8.panta 1.daļu, Ministru Kabineta 

15.12.1998. noteikumu nr.456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami 

transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobeţojumi‖ 2.1., 4.2., 5.punktiem, lai nodrošinātu  ceļa 

seguma saglabāšanu, atklāti balsojot PAR – 10( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs 

Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Ločmelis,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Arvīds Urtāns, Edgars Puksts),  PRET – nav, ATTURAS – 1(Juris Poikāns), Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 1. Ierobežot kravas transportlīdzekļu   satiksmes plūsmu   Kārsavas novada Malnavas 

pagasta ceļa posmā Lukstinīki-Malnava uz nenoteiktu laiku. 

2.  Noteikt  Aleksandru Šarkovski par atbildīgo par šā lēmuma  izpildi. 

3.Pašvaldības kancelejas vadītājai nodrošināt informācijas  par transportlīdzekļu 

satiksmes ierobežojumiem ievietošanu Kārsavas novada pašvaldības mājaslapā , norādot 

autoceļa posmu, ierobežojuma veidu, termiľu un kontakttālruni. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 19.10 

 

Sēdi vadīja                                                  Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

 

Sēdi protokolēja                           Pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


