
           
  

 

 

 

 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

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

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

 

                                                                                                                                                        

  DOMES    SĒDES PROTOKOLS 

Nr.1 

 

Kārsavas novads, Kārsava                                                     2013.gada  23.janvārī 

 

Sēde sasaukta plkst. 9.00 

Sēde atklāta plkst.9.00 

 

 

Darba kārtība: 

 

 

1. Par Kārsavas novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu sarakstu 

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

pamatbudžetu 2012.gadam” 

3. Par saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.21 „Par novada 

pamatbudžetu 2013.gadam” 

4. Par saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.22 „Par novada 

speciālo budžetu 2013.gadam” 

5. Par Kārsavas novada pašvaldības  savstarpējo norēķinu izmaksu apstiprināšanu 

6. Par Kārsavas novada pašvaldības būvvaldes izveidošanu 

7. Par saistošo noteikumu Nr.4„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1„Kārsavas novada 

pašvaldības nolikums” pieņemšanu 

8. Par saistošajiem noteikumiem Nr.5„Par nekustamā īpašuma nodokli Kārsavas novadā 

2013.gadā” 

9. Par noteikumiem Nr.1“Par autotransporta izmantošanu Kārsavas novada pašvaldības 

iestādēs” 

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

11. Par nekustamā īpašuma nomas maksas parāda dzēšanu 

mailto:dome@karsava.lv


12. Par papildinājumiem „Kārsavas novada pašvaldības domes deputātu, iestāžu vadītāju un 

darbinieku atlīdzības sistēmas nolikumā” 

13. Par telpas iznomāšanu bankomāta uzstādīšanai 

14. Par pašvaldības kapitālsabiedrību minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 

15. Par maksas noteikšanu par mūzikas un mākslas skolas sniegto pakalpojumu 

16. Par stipendiju nolikuma apstiprināšanu 

17. Par mēķdotācijas līdzekļu  sadalīšanu 

18. Par atbalstu projektam 

19. Iesniegumu izskatīšana 

20. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 17, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 

6809 003 0123  lietošanas mērķa maiņu 

21. Par nekustamā īpašuma „Akācijas”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads sadalīšanu reālās 

daļas 

22. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0183, 

      Kārsavā, Kārsavas novads   

23. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.6809 003 0183 , Vienības ielā 40A, 

Kārsavā precizētās platības, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu 

24. Par nekustamā īpašuma „Pakavi” sadalīšanu un nosaukuma maiņu 

25. Par nekustamā īpašuma „Pļavslūžas” sadalīšanu un nosaukuma maiņu 

26. Par nekustamā īpašuma  nosaukuma un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

27. Par pašvaldībai piekritīgās   zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  

      6868 009 0590  iznomāšanu 

28. Par pašvaldībai piekritīgās apbūvētās   zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  

 6868 009 0330  iznomāšanu 

29. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu 

30. Par adreses piešķiršanu 

31. Par  adrešu piešķiršanu un apstiprināšanu  nekustamajiem īpašumiem 

32.  Par zemes nomas lietošanas  tiesību izbeigšanu  

33. Par  nekustamā īpašuma „Krišāni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 001 0113 

sadalīšanu 

34. Par mantojamo zemi Mežvidu pagastā 

35. Par zemes vienību platības precizēšanu  

36. Par zemes vienību sadales projektiem 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova 

 

Piedalās-  

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

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  

Sandra Palma,  Inese Nagle 

 

Nepiedalās –  

 Deputāti  -  Silvija Jaudzema, Anita Vorkale- aizņemtas pamatdarbā 



 

Administrācijas darbinieki- galvenā ekonomiste Svetlana Sprukte,  zemes komisijas 

priekšsēdētāja Valentīna Bļinova, izpilddirektors Pēteris Labanovskis, galvenā grāmatvede  Mārīte 

Kuleša,  zemes lietu vecākā speciāliste Anna Orinska, izglītības metodiķe Vaira Šicāne 

 

 

Klātesošās personas-  avīzes „ Ludzas zeme“ korespondente Iveta  Čigāne 

 

 

Domes priekšsēdētāja Ināra Silicka ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildus jautājumu: 

 

37. Par būvniecības ieceres nodošanu  atkārtotai publiskajai apspriešanai 

 

Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 31.pantu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra 

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

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  

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

NOLEMJ: 

 

Iekļaut domes sēdes darba kārtībā jautājumu 

 

37. Par būvniecības ieceres nodošanu  atkārtotai publiskajai apspriešanai 

 

 

Tādējādi domes sēdes darba kārtība ir:  

 

1. Par Kārsavas novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu sarakstu 

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

pamatbudžetu 2012.gadam” 

3. Par saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.21 „Par novada 

pamatbudžetu 2013.gadam” 

4. Par saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.22 „Par novada 

speciālo budžetu 2013.gadam” 

5. Par Kārsavas novada pašvaldības  savstarpējo norēķinu izmaksu apstiprināšanu 

6. Par Kārsavas novada pašvaldības būvvaldes izveidošanu 

7. Par saistošo noteikumu Nr.4„Grozījumi saistošajos noteikumos nr.1„Kārsavas novada 

pašvaldības nolikums” pieņemšanu 

8. Par saistošajiem noteikumiem Nr.5„Par nekustamā īpašuma nodokli Kārsavas novadā 

2013.gadā” 

9. Par noteikumiem Nr.1“Par autotransporta izmantošanu Kārsavas novada pašvaldības 

iestādēs” 

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

11. Par nekustamā īpašuma nomas maksas parāda dzēšanu 

12. Par papildinājumiem „Kārsavas novada pašvaldības domes deputātu, iestāžu vadītāju un 

darbinieku atlīdzības sistēmas nolikumā” 

13. Par telpas iznomāšanu bankomāta uzstādīšanai 



14. Par pašvaldības kapitālsabiedrību minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 

15. Par maksas noteikšanu par mūzikas un mākslas skolas sniegto pakalpojumu 

16. Par stipendiju nolikuma apstiprināšanu 

17. Par mēķdotācijas līdzekļu  sadalīšanu 

18. Par atbalstu projektam 

19. Iesniegumu izskatīšana 

20. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 17, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 

6809 003 0123  lietošanas mērķa maiņu 

21. Par nekustamā īpašuma „Akācijas”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads sadalīšanu reālās 

daļas 

22. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0183, 

      Kārsavā, Kārsavas novads   

23. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.6809 003 0183 , Vienības ielā 40A, 

Kārsavā precizētās platības, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu 

24. Par nekustamā īpašuma „Pakavi” sadalīšanu un nosaukuma maiņu 

25. Par nekustamā īpašuma „Pļavslūžas” sadalīšanu un nosaukuma maiņu 

26. Par nekustamā īpašuma  nosaukuma un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

27. Par pašvaldībai piekritīgās   zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  

      6868 009 0590  iznomāšanu 

28. Par pašvaldībai piekritīgās apbūvētās   zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  

 6868 009 0330  iznomāšanu 

29. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu 

30. Par adreses piešķiršanu 

31. Par  adrešu piešķiršanu un apstiprināšanu  nekustamajiem īpašumiem 

32.  Par zemes nomas lietošanas  tiesību izbeigšanu  

33. Par  nekustamā īpašuma „Krišāni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 001 0113 

sadalīšanu 

34. Par mantojamo zemi Mežvidu pagastā 

35. Par zemes vienību platības precizēšanu  

36. Par zemes vienību sadales projektiem 

37. Par būvniecības ieceres nodošanu  atkārtotai publiskajai apspriešanai 

 

Novada pašvaldības galvenā grāmatvede Mārīte Kuleša sniedz informāciju domes 

deputātiem par novada pašvaldības naudas līdzekļiem banku kontos. 

SIA „ Kārsavas Namsaimnieks“ valdes loceklis Andrejs Ivanovs ziņo par  komunālo 

pakalpojumu nemaksātājiem Kārsavas pilsētā un kā noris darbs ar parādu piedziņu. 

Izpilddirektors Pēteris Labanovskis ziņo par bijušās Vītolu pamatskolas internāta ēkas 

tehnisko stāvokli. 

 

 

 

 

 

 

 



      1.& 

                  Par  Kārsavas novada pašvaldības pašvaldības vēlēšanu iecirkľu sarakstu 

                                                                  /N.Tarasova/ 

 

Pamatojoties uz  Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma 1.panta 3.apakšpantu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra 

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 

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

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

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

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

 

1.Apstiprināt Kārsavas novada vēlēšanu iecirkľu sarakstu ar grozījumiem  iecirľu 

nosaukumos un adresēs; 

2.  Nosūtīt Centrālai vēlēšanu komisijai Kārsavas novada vēlēšanu iecirkľu sarakstu 

ar veiktajiem grozījumiem:   

Iecirkņa 

numurs 

Iecirņa 

nosaukums 

Iecirkņa nosaukums 

pēc grozījumiem 

Iecirkņa adrese Iecirņa adrese pēc 

grozījumiem 

642 Dienas aprūpes 

centrs 

Dienas aprūpes 

centrs 

Mežvidi, 

Mežvidu pagasts, 

Kārsavas novads, 

LV-5725 

„Aprūpes centrs”, 

Mežvidi, Mežvidu 

pag., Kārsavas 

novads, LV-5725 

628 Kultūras nams Kultūras nams Vienības iela 49 

C, Kārsava, 

Kārsavas novads, 

LV-5717 

Vienības iela 49 

C, Kārsava, 

Kārsavas novads, 

LV-5717 

641 Malnavas 

koledža 

Malnavas 

koledžas muižas  

korpuss 

Malnavas 

koledža, Malnava, 

Malnavas pagasts, 

Kārsavas novads, 

LV-5750 

„Malnavas 

koledža”, 

Malnava, 

Malnavas pag., 

Kārsavas novads, 

LV-5750 

636 Pagasta 

padomes zāle 

Pagasta 

pārvaldes zāle 

Pagasta padomes 

zāle, Goliševa, 

Goliševas pag., 

Kārsavas novads, 

LV-5704 

„Aizgārša”, 

Goliševa, 

Goliševas pag., 

Kārsavas novads, 

LV-5704 

643 Tautas nams Tautas nams Tautas nams, 

Mērdzene, 

Mērdzenes pag., 

Kārsavas novads, 

LV-5726 

“Tautas nams”, 

Mērdzene, 

Mērdzenes pag., 

Kārsavas novads, 

LV-5726 

651 Tautas nams Tautas nams Tautas nams, Liepu iela 1, 



Salnava, Salnavas 

pagasts, Kārsavas 

novads, LV-5740 

Salnava, Salnavas 

pag., Kārsavas 

novads, LV-5740 

 

 

  
 

 

                                                                  2.& 

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

novada pamatbudţetu 2012.gadam” 

/Ziņo:  S.Sprukte/ 

 

 

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

2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta 

un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

Babāne, Andrejs Ivanovs, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese 

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

 

 

1.Pieľemt saistošo noteikumu Nr. 1 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 

„Par novada pamatbudţetu 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. 

 

 

 

                                                                     3.& 

 Par saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.21 „Par 

novada pamatbudţetu 2013.gadam” 

/Ziņo:  S.Sprukte/ 

 

 

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

2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta 

un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

Babāne, Andrejs Ivanovs, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese 

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

 

 

 



1.Pieľemt saistošo noteikumu Nr. 2 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 

21 „Par novada pamatbudţetu 2013.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 saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.22 „Par 

novada speciālo budţetu 2013.gadam” 

/Ziņo:  S.Sprukte/ 

 

 

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

2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta 

un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

Babāne, Andrejs Ivanovs, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese 

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

 

 

 

1.Pieľemt saistošo noteikumu Nr. 3 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 

22 „Par novada speciālo budţetu 2013.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. 

 

 

                                                                    5.& 

Par   Kārsavas novada pašvaldības savstarpējo norēķinu  izmaksu apstiprināšanu 

/S.Sprukte/ 

 

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

14.punkta g)apakšpunktu, likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Kārsavas 

novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( 

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

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  

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

NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības  savstarpējo norēķinu izmaksas 2013.gadā, 

saskaľā ar pielikumu Nr.1., Nr.2., Nr.3. 

 



 

                6.& 

Par Kārsavas novada pašvaldības būvvaldes izveidošanu 

/P.Labanovskis/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 14.punktu, kurā noteikts, ka 

pašvaldībai ir jānodrošina savā administratīvajā teritorijā būvniecības procesa tiesiskums, 21.panta  

1.daļas 24.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu 

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

Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs, Tālis Mūrnieks, 

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

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 1.Izveidot Kārsavas novada pašvaldības būvvaldi, nosakot, ka tās sastāvā ir trīs 

personas: 

   Vadītājs           Zigmārs Naglis 

                                                             Ausma Auzāne 

                                                             Valentīna Bļinova 

 2.Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības būvvaldes nolikumu /pielikumā/. 

 

 

7.& 

Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi saistošajos noteikumos nr.1 

„Kārsavas novada pašvaldības nolikums” 

pieľemšanu 

/I.Silicka/ 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 

24.pantu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs, Tālis 

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

nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 1.Pieľemt saistošos noteikumus Nr.4  „Grozījumi saistošajos noteikumos nr.1 

„Kārsavas novada pašvaldības nolikums” ar tajos izdarītajiem labojumiem /pielikumā/. 

 2.Triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt 

saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  

ministrijai. 

 

       8.& 

 Par saistošajiem noteikumiem Nr.5 

„Par nekustamā īpašuma nodokli Kārsavas novadā 2013.gadā” 

/I.Silicka/ 



 

 

 Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 

 41.panta 1.daļas 1.punktu, 43.panta 1.daļas 13.punktu 45.panta 1.daļu, likuma "Par nekustamā 

īpašuma nodokli" Pārejas noteikumu 40.
1
.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 

21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

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

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

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

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

 

 Pieľemt saistošos noteikumus Nr. 5 „Par nekustamā īpašuma nodokli Kārsavas 

novadā 2013.gadā” /pielikumā/. 

                                                                                                              
9.& 

 Par noteikumiem nr.1 

“Par autotransporta izmantošanu Kārsavas novada pašvaldības iestādēs” 

//I.Silicka/ 

 

 

 Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 41.panta 1.daļas 2.punktu, Kārsavas 

novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( 

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

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  

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

NOLEMJ: 

 

 Pieľemt noteikumus nr. 1 “Par autotransporta izmantošanu Kārsavas novada 

pašvaldības iestādēs” /pielikumā/. 

 
       

      

 

10.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda piedziľu 

/I.Silicka/ 

 

 
          Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu,  

Civilprocesa likuma 540.panta 3.punktu, 600.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 

367.pantu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

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

Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, 



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

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1.1.Piedzīt no J. L. nekustamā īpašuma nodokļa, piedziľu vēršot uz nodokļa parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

1.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gaidai 

Rutkovskai. 

1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

2.1.Piedzīt no V. L. nekustamā īpašuma nodokļa, piedziľu vēršot uz nodokļa parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gaidai 

Rutkovskai. 

2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

    

 

. 

           11.& 

 Par nekustamā īpašuma nomas maksas 

parāda dzēšanu 

/I.Silicka/ 

 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi nekustamā īpašuma nomas maksas parāda 

esamību mirušajai personai J. N. 

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

konstatēts, ka uz mirušajai personai J. N. piederējušo zemi ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0110, 

platība 0,2 ha, 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 zināmi un nav pieteikušies. Ar pašvaldības 

domes 24.02.2011. sēdes lēmumu ir izbeigtas zemes nomas tiesības un zeme ieskaitīta pašvaldībai 

piekritīgajās zemēs. 

1.3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, MK 2009.gada 

15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 

100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo 

parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no 

budžeta iestādes bilances, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes 

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

Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs, Tālis 

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

nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 



Dzēst nekustamā īpašuma nomas maksas parādu Ls 4,84 par mirušajai personai J.N. 

piederējušo zemi ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0110.  

 

 

12.& 

Par papildinājumiem  

„Kārsavas novada pašvaldības domes deputātu, iestāţu vadītāju un darbinieku  

atlīdzības sistēmas nolikumā” 

/I.Silicka/ 

 

 

 

 Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 41.panta 1.daļas 2.punktu, Kārsavas 

novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( 

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

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  

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

NOLEMJ: 

 

 Atlikt jautājuma  izskatīšanu uz nākošo domes sēdi.     
  

 
 

13.& 

Par telpas iznomāšanu bankomāta uzstādīšanai 

/I.Silicka/ 

 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts akciju sabiedrība “Citadele banka”, vienotais 

reģistrācijas numurs 40103303559, juridiskā adrese Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, valdes locekļa 

Kaspara Cikmača ierosinājums atļaut izvietot bankomātu pie pašvaldībai piederošās ēkas Vienības ielā 53, 

Kārsavā, Kārsavas novads. 
 2. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, deputāti uzskata, 

ka ir atbalstāma iecere novietot bankas automātu pilsētas centrā, lai atvieglotu pašvaldības 

iedzīvotājiem bankas pakalpojumu izmantošanu. Pašvaldība gūs ienākumus no savas mantas 

iznomāšanas. 

 Pašvaldība ir iznomājusi minētās ēkas daļu AS „GE Money Bank” tās bankomāta 

izvietošanai, nosakot nomas maksu Ls 50 mēnesī. Ir uzskatāms par taisnīgu un lietderīgu noteikt 

tādu pašu nomas maksu arī AS “Citadele banka”, jo nomas mērķis ir tāds pats – bankas automāta 

novietošana. 
 3.Pamatojoties uz Ministru Kabineta 08.06.2010. noteikumu nr.515 „Noteikumi par 

valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 

līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra 

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 

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

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



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

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

 

 

 3.1.Nodot akciju sabiedrība “Citadele banka”, vienotais reģistrācijas numurs 40103303559, 

juridiskā adrese Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, nomas lietošanā 1 kvadrātmetru no telpas 

ēkā Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra numurs 6809 002 0140, nosakot nomas 

maksu Ls 50 mēnesī. 

 3.2.Domes juristei V.Lipskai sastādīt terminētu nomas līgumu ar iepriekšminētajiem 

nosacījumiem. Noteikt nomas līguma termiľu – 3 gadi no tā noslēgšanas brīţa, ar iespēju 

pagarināt nomas līguma termiľu uz nākošajiem trīs gadiem. 

 
 

14.& 

Par pašvaldības kapitālsabiedrību minimālo 

dividendēs izmaksājamo peļľas daļu 

/I.Silicka/ 

 

 

 

 Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 3.panta 

otrajai daļai, pašvaldības dome nosaka pašvaldības kapitālsabiedrībam minimālo dividendēs 

izmaksājamo peļņas daļu (procentos no sabiedrības tīrās peļņas), kā arī nosaka kārtību, kādā 

pašvaldības kapitālsabiedrības un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošās kapitālsabiedrības 

iemaksā pašvaldības budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (procentos no sabiedrības tīrās 

peļņas). 

 Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 4.panta trešā daļa 

nosaka, ka, ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pati pašvaldība, tās kapitāla daļām atbilstošās 

dividendes ieskaita attiecīgās pašvaldības budžetā. Atbilstoši likuma 37.pantam, kapitāla daļu 

turētājs var noteikt kapitālsabiedrības peļņas izlietošanas principus, ievērojot likumos, Ministru 

kabineta noteikumos un apstiprinātajās nozares attīstības koncepcijās, stratēģijās un citos nozares 

attīstību reglamentējošos dokumentos noteiktos mērķus un uzdevumus. 

 Ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības finanšu pastāvīgās komitejas, attīstības 

pastāvīgās komitejas, sociālo, veselības, izglītības un jaunatnes lietu pastāvīgās komitejas 

atzinumus, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

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

Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, 

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

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 1.Noteikt minimālo dividendēs izmaksājamo peļľas daļu 5%  apmērā no attiecīgās 

/”Kārsavas namsaimnieks” un „Kārsavas slimnīca”/ Kārsavas novada pašvaldības 

kapitālsabiedrības rīcībā palikušās peļľas pēc kārtējā gada pārskata apstiprināšanas. 

 2.Noteikt, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis publiski privātās kapitālsabiedrības, 

kurā pašvaldībai nav izšķirošās ietekmes  /„Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas 



sabiedrība”/ kārtējā dalībnieku sapulces sasaukumā par gada pārskata apstiprināšanu un 

pārskata gada peļľas izlietošanu sniedz priekšlikumu noteikt dividendēs izmaksājamo peļľas 

daļu ne mazāku par  5%  apmērā no tīrās pārskata gada peļľas. 

 3.Pašvaldības kapitālsabiedrību un pašvaldības publiski privātās kapitālsabiedrības 

Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgā peļľas daļa ir kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces 

lēmumā noteiktā kapitālsabiedrības peļľas daļa, kura pašvaldībai piekrīt proporcionāli 

pašvaldībai piederošo kapitāla daļu nominālvērtību summai. 

 4.Noteikts, ka dividendes ieskaitāmas Kārsavas novada domes pamatbudţetā ne vēlāk 

kā viena mēneša laikā no kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanas. 

 5.Noteikt, ka konkrēto dividendēs izmaksājamo peļľas daļu saskaľā ar revidētiem 

kapitālsabiedrību gada pārskatiem nosaka kapitāla daļu turētāja pārstāvis, bet ne mazāku 

par lēmuma 1.punktā minēto dividendēs izmaksājamo peļľas daļas apmēru. 

 6.Noteikt, ka pēc kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas /valdes/ tiesiski un 

ekonomiski pamatota priekšlikuma kapitāla daļu turētāja pārstāvis var noteikt atšķirīgu 

minimālo dividendēs izmaksājamo peļľas daļu par attiecīgo pārskata gadu, ja tas ir 

nepieciešams, lai novērstu draudus komercdarbības ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas 

saglabāšanai. 

 7.Noteikt, ka nesadalītā pārskata gada peļľa tiek novirzīta kapitālsabiedrības 

attīstībai vai iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai. 

 8.Dividendes nav aprēķināmas un izmaksājamas, ja kapitālsabiedrības pašu kapitāls 

ir mazāks par pamatkapitālu. 

9.Noteikt, ka šajā lēmumā noteiktās dividendes piemēro, sākot ar 2012.pārskata gadu. 

 

 
       15.& 

                       Par maksas noteikšanu par mūzikas un mākslas skolas sniegto pakalpojumu 

                                                                              /I.Silicka/ 

 

  

 Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu, „ Izglītības likuma” 59.panta ceturtās daļas 2.punktu, Kārsavas mūzikas un mākslas 

skolas nolikuma 3.1.2. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās 

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes 

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

Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs, Tālis 

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

nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 Noteikt maksu par Kārsavas mūzikas un mākslas skolas sniegto maksas pakalpojumu 

vienam audzēknim  mācību gada laikā – Ls 5 par vienu mēnesi.  

 

 

 
 
 



                                                               16.& 

Par  noteikumu Nr.2 „Par stipendiju piešķiršanu Kārsavas novada pašvaldības Kārsavas 

vidusskolas izglītojamiem” apstiprināšanu 

/E.Puksts/ 

 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu, likuma „Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra 

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 

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

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

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

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

 

Apstiprināt noteikumus Nr.2  „Par stipendiju piešķiršanu Kārsavas novada 

pašvaldības Kārsavas vidusskolas izglītojamiem”. 

 

 

                                                                         17.& 

                                         Par mērķdotācijas līdzekļu sadalīšanu 

                                                                /E.Puksts/ 

 

Pamatojoties uz 2012.gada 15.novembra LR likumu „Par valsts budžetu 2013.gadam” 

6.,7.,9.pielikumu, MK noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, MK 

noteikumiem Nr.564 „Grozījumi Ministru Kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 „ 

Pedagogu darba samaksas noteikumi””, MK noteikumi Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala 

budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, MK 

noteikumiem Nr.565 „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos  Nr.1616 

„Kārtība, kādā aprēķina un sadala budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības 

iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu 

darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai”” , atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, 

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

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

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

 

Apstiprināt mērķdotāciju sadalījumu Kārsavas novada pašvaldības izglītības 

iestādēm laika periodam no 01.01.2013. līdz 31.08.2013: 

 

Finansējums KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS pamata un vispārējās vidējās izglītības 

pedagogu darba samaksai (bez valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām)                  1 

mēnesim, no 01.01.2013.-31.08.2013., piešķirts sekojošs:  Ls 16400.00 (sešpadsmit tūkstoši  četri 

simti lati, 00 santīmi) 

, t.sk., 

 internāta pedagogs -1 likme,  



 pagarinātās dienas grupas pedagogs - 1 likme; 

 

 MA-  1.05 likmes (294.00 Ls) 
 

 

   3% piemaksa  spec.pamatizgl. progr.stundām 
 

  8% piemaksa 4.kv.pak pedagogiem 

 

ADMINISTRĀCIJAS, ATBALSTA PERSONĀLA LIKMES: 

 

Direktors – 1 likme  

Direktora vietnieks – 2 likmes  

Bibliotekārs – 0.5 likmes  

Psihologs – 1 likme  

Logopēds -  0.5 likmes  

 

Finansējums MEŢVIDU PAMATSKOLAS pamata un vispārējās vidējās izglītības 

pedagogu darba samaksai (bez valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām).                 1 

mēnesim ,no 01.01.2013.-31.08.201., piešķirts sekojošs:  Ls 3890.00 (trīs tūkstoši astoņi  simti 

deviņdesmit lati, 00 santīmi), t.sk., 

 

 internāta pedagogs -1 likme,  

 pagarinātās dienas grupas pedagogs – 0.25 likmes; 

 3% piemaksa  spec.pamatizgl. progr.stundām 

 8% piemaksa 4.kv.pak pedagogiem 

 

 

 

 

ADMINISTRĀCIJAS, ATBALSTA PERSONĀLA LIKMES: 

 

Direktors – 1 likme  

Direktora vietnieks – 0.1 likmes  

Bibliotekārs – 0.11 likmes  

 

Finansējums SALNAVAS PAMATSKOLAS pamata un vispārējās vidējās izglītības 

pedagogu darba samaksai (bez valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām).                  1 

mēnesim ,no 01.01.2013.-31.08.2013., piešķirts sekojošs:  Ls 3940.00 (trīs tūkstoši deviņi simti  

četrdesmit  lati, 00 santīmi), t.sk., 

 

 internāta pedagogs -1 likme,  

 pagarinātās dienas grupas pedagogs – 0.25 likmes; 

 6% piemaksa  spec.pamatizgl. progr.stundām 



 

 

 

ADMINISTRĀCIJAS, ATBALSTA PERSONĀLA LIKMES: 

 

Direktors – 1 likme  

Direktora vietnieks – 0.1 likmes  

Bibliotekārs – 0.11 likmes  

Logopēds - 0.095 likmes  

Pedagoga palīgs-0.333 likmes  

 

Finansējums MĒRDZENES PAMATSKOLAS pamata un vispārējās vidējās izglītības 

pedagogu darba samaksai (bez valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām).                 1 

mēnesim ,no 01.01.2013.-31.08.2013., piešķirts sekojošs:  Ls 4040.00 (četri tūkstoši četrdesmit  

lati, 00 santīmi), t.sk., 

 

 pagarinātās dienas grupas pedagogs – 0.25 likmes; 

 

 MA-  0.1 likme (Ls 28.00) 

 

 6% piemaksa  spec.pamatizgl. progr.stundām 

 

 

 

 

ADMINISTRĀCIJAS, ATBALSTA PERSONĀLA LIKMES: 

 

Direktors – 1 likme  

Direktora vietnieks – 0.1 likmes  

Bibliotekārs – 0.11 likmes  

Pedagoga palīgs -0.6 likmes  

 

 

 

1. Apmaksu par likmi : 

1.1. Kārsavas vidusskolas direktoram- Ls 666,- 

1.2. Mērdzenes pamatskolas direktoram- Ls 503,- 

1.3.  Salnavas pamatskolas direktoram- Ls 492,- 

1.4. Mežvidu pamatskolas direktoram- Ls 492,- 

 

2.Likmes direktoru vietniekiem: 

2.1.  piemērojot apmaksu par 1 likmi Ls 374,-: 

2.1.1. Mežvidu pamatskola – 0.1 likmes; 

2.1.2. Salnavas pamatskola- 0.1 likmes 

2.2. piemērojot apmaksu par l likmi Ls 385,- 

2.2.1. Mērdzenes pamatskola- 0.1 likmes; 



2.3. piemērojot apmaksu par l likmi Ls 490,- 

2.3.1. Kārsavas vidusskola – 2 likmes 

 

3. Likmes: 

 Kārsavas vidusskolā: 

3.1. psihologs – 1 likme ( apmaksa par 1likmi Ls 330,-); 

3.2. logopēds- 0.5 likmes (apmaksa par 1likmi Ls 330,-); 

Salnavas pamatskolā: 

3.3. logopēds- 0.095 likmes (apmaksa par 1likmi Ls 280,-); 

4. Bibliotekāru likmes: 

4.1. piemērojot apmaksu par 1 likmi Ls 340,-: 

   4.1.1.Kārsavas vidusskola - 0.5 likmes  

4.2. piemērojot apmaksu par 1 likmi Ls 280,-: 

4.2.1. Salnavas pamatskola – 0.11 likmes 

   4.2.2.  Mežvidu pamatskola- 0.11 likmes  

         4.2.3.  Mērdzenes pamatskola- 0.11 likmes  

5. Pedagogiem, kuriem ir normatīvajos aktos noteiktā izglītība un kas strādā ar 

izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestādēs,  piemaksa par attiecīgajām mācību priekšmetu 

stundām sekojoši: 

5.1. īstenojot speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 21015611)-3%; 

5.2. īstenojot speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības  

traucējumiem (kods 21015811; 21015911)-6%. 

6. Pedagogiem, kas Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros ir ieguvuši 4.kvalitātes pakāpi, par 

viņu veikto pedagoģisko darbu piemaksa  8 procentu apmērā no mācību priekšmeta 

pedagoga mēneša darba algas likmes.   

7. Pedagoga palīga likmes, piemērojot MK noteikumu Nr. 564 Grozījumi MK 

28.07.2009.noteikumos Nr. 836 „ Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 

4.tabulu: 

7.1. Salnavas pamatskola - 0.333 likmes; 

7.2. Mērdzenes pamatskola – 0.6  likmes 

8. Internāta pedagogu  likmes, piemērojot MK noteikumu Nr. 564 Grozījumi MK 

28.07.2009.noteikumos Nr. 836 „ Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 

4.tabulu: 

8.1. Kārsavas vidusskola – 1 likme; 

8.2. Mežvidu pamatskola-1 likme; 

8.3. Salnavas pamatskola-1 likme. 

9. Pagarinātas dienas grupas pedagogu likmes, piemērojot MK noteikumu Nr. 564 

Grozījumi MK 28.07.2009.noteikumos Nr.836 „ Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

1.pielikuma 4.tabulu: 

9.1. Kārsavas vidusskola – 1 likme; 

9.2. Mežvidu pamatskola- 0.25 likmes; 

9.3. Salnavas pamatskola- 0.25 likmes; 

9.4. Mērdzenes pamatskola -0.25 likmes. 



 

1. Pedagogu piecgadīgo, sešgadīgo bērnu apmācība pēc sekojošām likmēm, piemērojot MK 

noteikumu Nr.564 Grozījumi MK 28.07.2009. noteikumos Nr. 836 „ Pedagogu darba samaksas 

noteikumi”” 1.pielikuma 4.tabulu: 

 

1.1. Mežvidu PII „Saulīte”                1,651 likmes, t.sk., 0.05 likmes nodarbību sagatavošana 

1.2. Malnavas PII „Sienāzītis”              2,1 likme, t.sk.,   0.1 likme nodarbību sagatavošana 

1.3. Malnavas PII „Aizgāršas fil.”      0.55 likmes, t.sk., 0.05 likmes nodarbību sagatavošana 

1.4. Mērdzenes pamatskola                0.65 likmes, t.sk., 0.05 likmes nodarbību sagatavošana 

1.5. Kārsavas PII                                 2,4 likmes, t.sk.,  0.1likme nodarbību sagatavošana 

1.6. Salnavas pamatskola                   0.55.likmes, t.sk., 0.05likmes nodarbību sagatavošana. 

 

 

2. Apmaksa no valsts mērķdotācijām mūzikas pedagogu piecgadīgo, sešgadīgo bērnu apmācību, 

piemērojot MK noteikumi Nr.564 „ Grozījumi MK 28.07.2009. noteikumos Nr. 836 „ Pedagogu 

darba samaksas noteikumi”” 1.pielikuma 4.tabulu,  pēc sekojošām likmēm : 

2.1. Mežvidu PII „Saulīte”        0.125 likmes;   

2.2. Mērdzenes pamatskola         0.1 likmi; 

2.3. Kārsavas PII                          0.25 likmes; 

2.4. Salnavas pamatskola 0.125 likmi; 

2.5. Malnavas PII „Sienāzītis”      0.1 likmi.         

 

3. Apmaksa no valsts mērķdotācijām logopēda pedagoga piecgadīgo, sešgadīgo bērnu 

apmācību, piemērojot MK noteikumi Nr.564 „ Grozījumi MK 28.07.2009. noteikumos Nr. 836 

„ Pedagogu darba samaksas noteikumi”” 1.pielikuma 4.tabulu: 

   3.1. Malnavas PII „Sienāzītis”       0.5 likmes; 

   3.2. Salnavas pamatskola          0.19 likmes; 

   3.3. Mērdzenes pamatskola        0.286 likmes.         

                                                     

 

 

4. Pedagogu, mūzikas pedagogu 1 likmes apmaksai no pašvaldības finansējuma piemēro MK 

noteikumu Nr.564 „ Grozījumi MK 28.07.2009. noteikumos Nr. 836 „ Pedagogu darba 

samaksas noteikumi””” 1.pielikuma 4.tabulu.  

 

5. Apmaksājot no pašvaldības finansējuma pedagogu darba samaksu, nodrošināt sekojošas 

likmes par nodarbību sagatavošanu: 

     5.1. Mērdzenes pamatskola          0.1  likme; 

     5.2. Mežvidu PII „Saulīte”           0.1 likme; 

     5.3. Malnavas PII „Sienāzītis”     0.1 likme; 

     5.4. Kārsavas PII                          0.3 likmes.                                             

 

 

                                                                       18.& 

                                                        Par atbalstu projektam 

/I.Silicka/ 



 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts biedrības “ Saskaņa un atbalsts”, reģ. Nr. 

40008155775, valdes priekšsēdētājas A.Mednes  iesniegums ar lūgumu līdzfinansēt  projektu „ 

Mūzikas instrumentu un apskaľošanas iekārtu iegāde Malnavas pagasta kapellai “ 

Malnavas muzikanti””, lai piedalītos Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam 

413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējās attīstības 

stratēģijas īstenošanas teritorijā”  atklātā projektu  konkursā. Projekta kopējais finansējums LVL 

7000.00, līdzfinansējums 10 % apmērā sastāda LVL 700.00. 

 Projekta rezultātā tiks iegādāti mūzikas instrumenti un apskaņošanas iekārtas Malnavas 

pagasta kapellai. 

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

novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13( 

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

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  

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

NOLEMJ: 

 

 

1.1. Atbalstīt   projektu„ Mūzikas instrumentu un apskaľošanas iekārtu iegāde 

Malnavas pagasta kapellai “ Malnavas muzikanti”” ; 
1.2. Garantēt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā; 

1.3. Noteikt  A.Medni par atbildīgo  par šā projekta realizāciju. 

 

                                                                                                            

 

      19.& 

Iesniegumu izskatīšana 

                                                                   / Ziņo I.Nagle/ 

 

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

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

materiālo stāvokli raksturojošiem dokumentiem izskatīti sociālās komitejas sēdē. Sociālo 

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

projektu un priekšlikumiem par pabalstu un sociālās palīdzības piešķiršanu iesniedzējiem. 

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

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

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

Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs, 

Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese Nagle),  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 J.S. iesniegums ar lūgumu apmaksāt rēķinu par 

arhīva pakalpojumiem. 

2.1.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punktu, 21.panta 1.daļas 

27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  

Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs, Tālis 

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

nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 2.2.Nepiešķirt Ls 14 J. S. rēķina apmaksāšanai par arhīva pakalpojumiem. 

 2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

3.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts O. L. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam 

dzīvojamo platību. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 1.daļas 5.punktu,  likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

Babāne, Andrejs Ivanovs, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese 

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

 

3.2.Sniegt O. L. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viľam dzīvokli 

nr.1,”Vecmeţsargi”, Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads.  

3.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

4.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts I. P. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai 

dzīvojamo platību. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

Babāne, Andrejs Ivanovs, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese 

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

 

4.2.Sniegt palīdzību I. P. dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

4.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

                                                                   

5.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts M. D. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam 

dzīvojamo platību. 



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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 1.daļas 5.punktu,  likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

Babāne, Andrejs Ivanovs, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese 

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

 

5.2.Sniegt M. D. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viľam  pagaidu 

dzīvojamo telpu-dzīvokli nr., Stacijas ielā  9, Kārsavā, Kārsavas novads.  

5.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

6.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. B. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam 

dzīvojamo platību Kārsavā. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 1.daļas 5.punktu,  likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13( Ināra Silicka,   Pēteris 

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

Babāne, Andrejs Ivanovs, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese 

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

 

6.2. Atlikt iesnieguma izskatīšanu uz nākošo domes sēdi. 

 

 

7.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts  Latvijas nedzirdīgo Savienības  Rēzeknes 

reģionālās  biedrības priekšsēdētājas Mārītes Truntikas  iesniegums par sociālās rehabilitācijas un 

kultūrmasu pasākumu atbalstu Kārsavas novada dzirdes invalīdiem. 

 7.1.LNS Rēzeknes reģionālā biedrība lūdz rast iespēju piešķirt sociālajai rehabilitācijai un 

kultūrmasu pasākumiem naudas līdzekļus, lai dzirdes invalīdi varētu piedalīties rīkotajos 

pasākumos.  

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

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

Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, 

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

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 7.2.Piešķirt līdzekļus Latvijas nedzirdīgo Savienības Rēzeknes reģionālajai biedrībai  

Ls 100 apmērā  no pašvaldības budţeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

7.3.Piešķirtos līdzekļus pārskaitīt uz vēstulē norādīto konta numuru. 

 

 

 

8.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts I. U., dzīv. „Reņģi”, c. Annas muižas, Mežvidu 

pagasts, Kārsavas novads, iesniegums par sociālā pakalpojuma piešķiršanu un apmaksu no 

pašvaldības līdzekļiem viņas dēlam Artim Urtānam.  



Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu, Ministru Kabineta 13.07.1999. 

noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu 

vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 3.punktu, Kārsavas novada pašvaldības  

2013.gada 23.janvāra  sociālo un veselības lietu  komitejas  sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 

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

Juris Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs, Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns, Edgars 

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

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

8.1.Sniegt  A. U., sociālo pakalpojumu, noslēdzot līgumu par pašvaldību savstarpējo 

norēķinu kārtību par sociālās aprūpes iestādes „Īpašais bērns” sniegto aprūpes pakalpojumu 

uz vienu gadu – no 2013.gada 1.februāra  līdz 2014.gada 31.janvārim. 
 

 

Domes sēdi atstāj domes priekšēdētāja Ināra Silicka un deputāts Tālis 

Mūrnieks.Tālāk sēdi vada domes priekšsēdētājas vietnieks Pēteris Laganovskis. 

 

 

20.& 

Par nekustamā īpašuma Skolas iela 17, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 

6809 003 0123  lietošanas mērķa maiľu 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts J. K., dzīv. _____________________ Kārsava, 

Kārsavas novads  2013.gada 24.janvāra iesniegums par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0123, Skolas ielā 17, Kārsava, Kārsavas novads , platība 

3,67 ha, mainot zemes lietošanas mērķi no koda 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve) uz kodu 

0201 , meža zemi- jaunaudzi. 

Izvērtējot lietas apstakļus konstatēts, ka zemes vienība Skolas iela 17, Kārsava, Kārsavas 

novads ir J. K. īpašums. Zemes vienība nav apbūvēta.  Apsekojot zemes vienību dabā konstatēts, ka 

tā ir apaugusi ar bērziem. 

2012.gada 21.martā Kārsavas novada pašvaldībā bija saņemts J.K. iesniegums ar lūgumu 

mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0123 lietošanas mērķi no  koda 0601 

(individuālo dzīvojamo māju apbūve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība).  

Ar Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 28.marta domes sēdes protokolu Nr.4.,14.& 

nekustamjam īpašumam zemes lietošanas mērķis tika mainīts atbilstoši Kārsavas pilsētas teritorijas 

plānojumā 2007.-2019.gadam  plānotajam izmatošanas mērķim, kurš  ir noteikts  dalītais -   neapgūta 

rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves zeme un lauksaimniecībā izmantojamā zeme , ka arī 

teritorijas plānojumā pāri minētajai zemes vienībai paredzēta jaunu ielu izbūve.  

Jaunais Kārsavas novada teritorijas plānojums, kurš tika izstrādāts  2012.-        2024.gadam vēl 

nav stājies spēkā.   Minētajā teritorijas plānojumā nekustamam īpašumam ir noteikts zemes 

izmantošanas veids  -kods 0501 ( dabas pamatnes, parki , zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes 

objektu teritorijas).  

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

Administratīvā procesa likuma 64.panta 2.daļu ,2013.gada 21.janvāra Kārsavas novada 



pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot PAR – 11(   Pēteris Laganovskis, 

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

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

nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 

  Atlikt  J.K. iesnieguma izskatīšanu  uz laiku līdz tiks apstiprināts Kārsavas novada 

teritorijas plānojums, kurš tika izstrādāts  2012.-2024.gadam  ,bet ne ilgāk par par četriem 

mēnešiem no iesnieguma saľemšanas dienas. 

 

Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu 

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

dienas. 

 

                                                                            21.& 

 Par nekustamā īpašuma „Akācijas”, Meţvidu pagasts, Kārsavas novads sadalīšanu reālās 

daļas 

/V.Bļinova/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts biedrības „Baltās Akācijas”, reģ.nr.40008200231, 

valdes priekšsēdētājas Ineses Apeines iesniegums par nekustamā īpašuma „Akācijas”,  Mežvidi, 

Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, sadalīšanu reālās.  

 Saskaņā ar Ludzas zemesgrāmatu nodaļas Mežvidu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr.100000453629 informāciju nekustamais īpašums „Akācijas” sastāv no pirmsskolas izglītības 

iestādes ēkas ar sešiem dzīvokļu īpašumiem un nedzīvojamās ēkas. Zem ēkām ir zeme 0,8 ha 

platībā. Ēkā atrodas Meţvidu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde. Visu dzīvokļu domājamo 

daļu kopsumma sastāda 2640/5427 daļas no kopīpašuma, bet pašvaldībai pieder 2787/5427 daļas 

no kopīpašuma, tas ir, pašvaldībai pieder vairāk nekā 50% no nekustamā īpašuma.  

Civillikuma 1074 pants noska, ka nevienu kopīpašnieku nevar piespiest palikt kopīpašumā, 

ja vien tā nodibināšanas noteikumi nerunā tam pretim; turpretim katrs kopīpašnieks var katrā laikā 

prasīt dalīšanu.  

Likuma „ Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 7.nodaļas 46.pants  nosaka, 

ka nekustamo īpašumu, arī ēkas, kas sadalītas reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties vai ar tiesas 

spriedumu, ja nepieciešams uzliekot aprobežojumus vai nosakot servitūtus, var ierakstīt 

zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos kā pastāvīgu īpašuma objektu , ja: 

1) katram īpašniekam ir atsevišķs zemes gabals, uz kura atrodas viņa ēkas vai ēkas daļa un 

zemes gabalam piešķirts ir piešķirts kadastra numurs; 

2) katram  atdalītajam nekustamajam īpašumam pašvaldība ir noteikusi adresi; 

3) katrai dzīvojamās mājas daļai un saimniecības ēkām kā pastāvīgam īpašumam iekārtota 

ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta. 

 Īpašuma tiesības, uz reālās daļās sadalīto kopīpašumu, zemesgrāmatā nostiprināmas 

pamatojoties uz  kopīpašnieku vienošanos par kopīpašuma sadali reālās daļās. 

Kad ir izpildīti visi augstākminētie noteikumi, būvvalde sniedz atzinumu par nekustamā 

īpašuma  sadali reālās daļās. 



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

2013.gada 21.janvāra Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

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

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

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

 

 Atļaut  sadalīt nekustamo īpašumu „Akācijas”, Meţvidi, Meţvidu pagasts, Kārsavas 

novads reālās daļās, ievērojot likumā „ Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu 

zemesgrāmatās” 7.nodaļas  46. un 47.pantā  noteiktās prasības. 

 

  

22.& 

Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0183, 

Kārsavā, Kārsavas novads   
/V.Bļinova/ 

 

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

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

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

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

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

47.panta pirmo daļu,  ,   2013.gada 21.janvāra Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu  

,   atklāti balsojot PAR – 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris 

Poikāns, Juris Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  

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

NOLEMJ: 

 

Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0183  adresi- Vienības iela 40A , 

Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717.   

  

  

23.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.6809 003 0183 , Vienības ielā 40A, 

Kārsavā precizētās platības, zemes robeţu, situācijas un apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

 Izvērtējot  SIA „Kvintesence””, jurid.adrese  Stacijas iela 44-kab.407, Ludza, LV-5701, 

reģ.Nr.42403023757, iesniegto zemes vienības Vienības ielā 40A, Kārsavā, Kārsavas novads, 

kadastra apzīmējums Nr.6809 003 0183 zemes vienības robežu situācijas un apgrūtinājumu plānu, 

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

un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”,, Aizsargjoslu likuma” 13.panta 1.pantu, 14.panta otro 

daļu ,Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma 



objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”,Ministru kabineta 27.07.2010. noteikumu Nr.674 „Noteikumi 

par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, 

pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to 

uzstādīšanas kārtību” 4.punkta 4.16.2.apakšpunktu,  2013.gada 21.janvāra Kārsavas novada 

pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu ,   atklāti balsojot PAR – 11(   Pēteris Laganovskis, 

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

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

nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes vienības 

Vienības ielā 40A, Kārsava , Kārsavas novads, kadastra apzīmējums Nr.6809 003 0183, 

zemes robeţu, situācijas un apgrūtinājumu plānu . 

2 . Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

Nr.6809 003 0183 platību- 7771 kv.m. (0.7717 ha). 

3. Noteikt zemes vienībai Vienības ielā 40A, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra 

apzīmējums Nr.6809 003 0183 apgrūtinājumus: 

1. 120401- aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un 

kabeļu kanalizāciju – 148 kv.m.  ( 0,0148 ha); 

2. 120301 – aizsargjoslas teritorija gar ielu-  sarkanā līnija  – 493 kv.m. (0, 0493 ha); 

3. 120301 – aizsargjoslas teritorija gar ielu- sarkanā līnija – 257 kv.m. (0, 0257 ha); 

4. 161203- pierobeţa – 7717 kv.m. (0,7717 ha). 

 

 

 24.& 

      Par nekustamā īpašuma „Pakavi” sadalīšanu un nosaukuma maiľu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 10.12.2012. ir saņemts iesniegums ( reģ. Nr. 3-13.2.1/1173) 

par nekustamā īpašuma „Pakavi” Kārsavas novada Malnavas pagastā ar kadastra Nr. 6868 009 

0261 sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu  atdalāmajiem zemes gabaliem. 

   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, 2013.gada 21.janvāra 

Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, 

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

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

Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese Nagle),  PRET – 

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

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Pakavi”- kadastra Nr. 6868 009 0261, atdalot 

no tā trīs atsevišķas  zemes vienības: zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 010 0108-



2,7 ha platībā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0061 -5,7 ha platībā un 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0062-5,0 ha platībā. 

 

2. Piešķirt atdalāmajām zemes vienībām nosaukumus: zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6868 010 0108- „Austrumcīruļi”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 

005 0061– „Austrumpakavi”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  6868 005 0062-

„Lielpakavi”. 

  

 

 25.& 

      Par nekustamā īpašuma „Pļavuslūţas” sadalīšanu un nosaukuma maiľu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 21.12.2012. ir saņemts iesniegums ( reģ. Nr. 3-13.2.1/1203) 

par nekustamā īpašuma „Pļavslūžas” Kārsavas novada Mērdzenes pagastā ar kadastra Nr. 6872 

002 0158 sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu  atdalāmajiem zemes gabaliem. 

   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 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11(   Pēteris 

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

Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese Nagle),  PRET – 

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

 

 

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

atdalot no tā sešas atsevišķas  zemes vienības: zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 

005 0402-12,9 ha platībā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0409-1,2 ha 

platībā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0337-2,1 ha platībā, zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0217-24,5 ha platībā, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6872 002 0280-4,5 ha platībā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 002 

0278-10,8 ha platībā. 

2. Piešķirt atdalāmajam nekustamam īpašumam zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem  6872 005 0402, 6872 005 0409, 6872 001 0337, 6872 001 0217,  6872 002 0280, 

6872 002 0278 nosaukumu „Zaļās ainavas”. 

 

  

 

 

26.& 

Par nekustamā īpašuma  nosaukuma un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

/A.Orinska/ 



 

 Kārsavas novada pašvaldībā 14.01.2013. saņemts Valsts akciju sabiedrības  „Latvijas 

Valsts ceļi“ 09.01.2013. iesniegums par Kārsavas novada Malnavas pagasta teritorijā ietilpstošās 

valsts galvenā autoceļa A13 „Krievijas robeža ( Grebņova)-Rēzekne-Daugavpils- Lietuvas robeža 

( Medumi)“ daļas informācijas precizēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sisitēmā  ( NĪVK IS), visu zemes vienību apvienošanu vienā nekustamā īpašumā, nosaukuma 

maiņu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu. 

Izvērtējot iesniegumā minētos argumentus, NĪVK IS reģistrēto nekustamā īpašuma „A13“, 

kadastra Nr. 6868 002 0090,  un nekustamā īpašuma „Šosejas iela“, kadastra Nr. 6868 009 0028, 

informāciju, pamatojoties uz Nekustamā  īpašuma valsts kadastra likuma,  10.04.2012. MK 

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

prasībām,  likuma “Par pašvaldībām”  21. Panta 27. daļu, 2013.gada 21.janvāra Kārsavas novada 

pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu ,   atklāti balsojot PAR – 11(   Pēteris Laganovskis, 

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

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

nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

1. Atļaut apvienot nekustamos īpašumus, pievienojot nekustamam īpašumam 

„Šosejas iela“  kadastra Nr. 6868 009 0028, kas atrodas Malnavas pagasta teritorijā,  kura 

sastāva ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0537, nekustamo īpašumu 

„A13“ ar kadastra Nr 6868 002 0090, kura sastāvā ietilpst zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 6868 002 0090-7,0 ha platībā, 6868 004 0129-30,5 ha platībā, 6868 007 0120-

15,0 ha platībā, 6868 008 0234-22,8 ha platībā, 6868 009 0104-1,65 ha platībā, 6868 009 0126-

0,35 ha platībā. 

Visu zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 1101- zeme dzelzceļa 

infrastruktūras nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.  

 

2. Apvienotajam nekustamam īpašumam, kura sastāvā  ietilps  lēmuma 1. punktā 

minētās zemes vienības, mainīt nosaukumu uz „Autoceļš A 13“. 

 

27.& 

Par pašvaldībai piekritīgās   zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  

  6868 009 0590  iznomāšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 28.11.2012. lēmumā (sēdes prot. Nr. 

13., 26.&) noteiktā termiņā – laika posmā no 30.11.2012. līdz 21.12.2012.  uz Kārsavas novada 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6868 009 0590 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, pamatojoties uz 

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

nomu” 15.,18.3. punktiem, likuma „Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, 2013.gada 21.janvāra 

Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, 

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

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



Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese Nagle),  PRET – 

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

 

 

 

1. Iznomāt I.A., dzīves vieta deklarēta ______________, Malnava, Malnavas  pag., 

Kārsavas nov.,  pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību Malnavas pagasta teritorijā ar 

kadastra apzīmējumu 6868 009 0590-1,0 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem. 

Zemes nekustamā īpašuma lietošanas  mērķis 0101-zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2.Noteikt, ka iznomātās zemes vienības nomas maksa ir 1,5% no zemes vienības 

kadastrālās vērtības gadā.  

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

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

 

 

28.& 

Par pašvaldībai piekritīgās apbūvētās   zemes vienības  

ar kadastra  apzīmējumu   6868 009 0330  iznomāšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldības domē 17.01.2013. saņemts zemnieku saimniecibas ”Bērzi”, 

reģistrācijas Nr. 46801002536, iesniegums par pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības  

Kārsavas novada Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0330 -0,8997 ha 

platībā nomu. 

Iesniegumam pievienota Latgales apgabaltiesas 2011. Gada 4. Jūlija sprieduma kopija, kas 

apliecina zemnieku saimniecības ”Bērzi ” tiesisko valdījumu uz ēku īpašumu ar kadastra Nr 6868 

509 0002, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 03330. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0330, kuras nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis ir 1003-lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, 2007. Gada 28. Decembrī 

Ministru kabineta 30.08. 2005. Noteikumu Nr. 644 ” Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus 

zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” noteiktā kārtībā tika 

iznomāta maksātnespējīgai akciju sabiedrībai ”Ludzas piensaimnieks” tai piederošo ēku 

uzturēšanai. 

Sakarā ar to, ka ēkas un būves, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 

009 0330, ir pārgājušas citas  personas īpašumā, pamatojoties uz LR likuma „Valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. Panta piektās daļas 1. Punktu, 

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

nomu” 15.,18.3. punktiem, likuma „Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, 2013.gada 21.janvāra 

Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, 

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

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

Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese Nagle),  PRET – 

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

 

 



1. Lauzt lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 51 par pašvaldībai piekrītošās 

apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0330  nomu, kas 2007. gada 

28.decembrī noslēgts starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un  maksātnespējīgo 

akciju sabiedrību ”Ludzas piensaimnieks” kā nomnieku no otras puses. 

 

2. Iznomāt  zemnieku saimniecībai ”Bērzi”, reģistrācijas Nr. 46801002536, juridiskā 

ardese- ”Bērzi”, Meitri, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5717, pašvaldībai piekritīgo 

apbūvēto zemes vienību ”Krejotava”  Kārsavas novada Malnavas pagasta teritorijā ar 

kadastra apzīmējumu 6868 009 0330 -0,8997 ha kopplatībā uz laiku līdz 2022. gada 

31.decembrim. 

 

3. Noteikt, ka iznomātās zemes vienības nomas maksa ir 1,5% no zemes vienības 

kadastrālās vērtības gadā.  

 

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

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

 

 

29.& 

               Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu 

/A.Orinska/ 
                                 

             Kārsavas novada domē ir saņemti zemes nomnieku iesniegumi, par nomas līgumu 

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

privatizācijas un privatizācijas iesniegumi par  sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. 

panta noteiktā kārtībā un  kuriem beidzas ar pašvaldību noslēgto  lauku apvidus zemes nomas 

līgumu darbības termiņi ,. 

 Izvērtējot nomnieku iesniegumus, pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. Panta otro daļu, 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumiem 

Nr.644 ”Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību”, prasībām, 2013.gada 21.janvāra Kārsavas novada pašvaldības 

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 

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

Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  

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

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

1.1. Pagarināt nomas līguma  Nr. 31, kas 2007. Gada 27. Jūnijā noslēgts starp 

pašvaldību, kā iznomātāju, no vienas puses un Z. E., dzīves vieta deklarēta- _______ 

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

Malnavas pagasta teritorijā  ar kadastra apzīmējumu 6868 012 0183-0,1 ha platībā  nomu uz 

laiku līdz 2022. Gada 31. Decembrim. 

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

darbība ir lauksaimniecība  ( kods 0101). 

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

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



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

lēmuma pieľemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minēto zemes gabalu nomu. 

 

 
2.1.Pagarināt nomas līguma, kas 2007. Gada 3. Jūlijā noslēgts starp pašvaldību, kā iznomātāju, 

no vienas puses un R. N.  dzīves vieta deklarēta _____________-, Lapovas c., Malnavas pag., 

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

apzīmējumu 6870 002 0083 0,5 ha platībā Meţvidu  pagastā  uz laiku līdz 2017. Gada 31. Decembrim. 

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

darbība ir lauksaimniecība  ( kods 0101). 

2.3 .Saskaľā 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. 

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

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

3.1. Pagarināt nomas līguma, kas 2007. Gada 29.oktobra noslēgts starp pašvaldību, kā 

iznomātāju, no vienas puses un S. O., dzīves vieta deklarēta _________ Līdumnīki., Salnavas pag., 

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

6894 010 0034 – 5,2 ha platībā Salnavas  pagastā  uz laiku līdz 2022. Gada 31. Decembrim. 

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

darbība ir lauksaimniecība  ( kods 0101). 

3.3 . Saskaľā ar LR Ministru kabineta 30.08. 2005. Noteikumiem Nr. 644 ” Noteikumi 

par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” 7. Punktu nomas maksu noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības gadā. 

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

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

 

30.& 

Par adreses piešķiršanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemti  J. P. 06.12.2012. ( reģ. Nr. 3-13.2.1/1174) un 

02.01.2013. ( reģ. Nr. 3-13.2.1/8) iesniegumi par adreses piešķiršanu, nekustamā īpašuma „ Ūzuli ” 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0012 , kas atrodas Goliševas pagasta teritorijā un 

kurā īpašnieks nākotnē paredz uzsākt dzīvojamās mājas būvniecību,  komercdarbības uzsākšanu  

un viņam piederošā uzņēmuma reģistrāciju šajā adresē. 

Saskaņā ar Goliševas pagasta teritorijas plānojumu 2004.–2016. Gadiem ( saistošie 

noteikumi Nr. 2 ”Goliševas pagasta teritorijas plānojuma 2004.–2016.gadiem grafiskā daļa un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”), kas pamatojoties uz Kārsavas novada pašvaldības 

domes 2009. Gada 30. Septembra saistošiem noteikumiem Nr.6 „ Par Kārsavas novada teritoriālo 

vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” ir saistošs Goliševas pagasta teritorijā, nekustamā 

īpašuma „Ūzuli” atļautā izmantošana ir lauku zemes, kas pieļauj viensētas būvniecību minētā 

īpašumā, bet neparedz teritorijas izmantošanu komercdarbībai. Goliševas pagasta teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumos nav izdalītas atsevišķas apbūvei paredzētas  zemes vienības. 



Izvērtējot likumdošanas un normatīvo aktu noteikumus adreses piešķiršanai nav pamata 

piešķirt adresi minētai zemes vienībai, kurā nav uzsākts būvtiesību īstenošananas process. 

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

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

pašvaldības Teritorijas izmnatošanas un apbūves noteikumiem, Ministru kabineta 03.11.2009. 

noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” prasībām un likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 27.punktu, 47.panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 70. Panta  pirmo daļu,  

79. Panta  pirmo daļu,  2013.gada 21.janvāra Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu 

,   atklāti balsojot PAR – 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris 

Poikāns, Juris Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  

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

NOLEMJ: 

 

1. Atteikt piešķirt adresi  nekustamā īpašuma „Ūzuli”, kadastra Nr. 6854 004 0012, 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0012, kas atrodas Kārsavas novada 

Goliševas pagasta teritorijā. 

 

2. Šis lēmums  stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam un to var pārsūdzēt 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot Administratīvajā rajona 

tiesā. 

 

            

31.& 

Par  adrešu piešķiršanu un apstiprināšanu  nekustamajiem īpašumiem 

/A.Orinska/ 

 

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

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

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

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

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

47.panta pirmo daļu, 2013.gada 21.janvāra Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu 

,   atklāti balsojot PAR – 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris 

Poikāns, Juris Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  

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

NOLEMJ: 

 

  

1. Piešķirt būvēm, kas atrodas uz nekustamā īpašuma „Eglīši” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 6894 011 0082, adresi- „ Eglīši”, Aizelkšľi, Salnavas pag., Kārsavas 

nov., LV- 5717. 

 



2. Piešķirt ēkām un būvēm, kas atrodas uz nekustamā īpašuma „Ziemeļi” zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 011 0008, adresi- „ Ziemeļi”, Jakulinski, Meţvidu 

pag., Kārsavas nov., LV-5725. 

 

3. Piešķirt būvēm, kas atrodas uz nekustamā īpašuma „Adaiši”zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6870 004 0015, adresi- „ Adaiši”, Otrie Meţvidi, Meţvidu pag., 

Kārsavas nov., LV-5740. 

 

4. Piešķirt būvēm, kas ietilpst būvju īpašuma ar kadastra Nr. 6870 506 0007 sastāvā, 

adresi -„Aprūpes centrs”, Meţvidi, Meţvidu pag.,  Kārsavas nov., LV- 5725. 

 

32.& 
                               Par zemes nomas lietošanas  tiesību izbeigšanu  

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības teritoriālo vienību laika posmā no 2007. Gada līdz 

2012. Gadam, saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma ” 25. Pantu noslēgtos lauku apvidus zemes nomas līgumus, 

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”,  lauku apvidus zemes nomas līgumu VIII daļu, sakarā ar 

to, ka zemes nomnieki ir miruši, uz zemes vienībām atrodas nomas pirmtiesīgām personām 

lietošanā esošās ēkas, kas piekrita šo personu mājsaimniecībām, pamatojoties uz  likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 2013.gada 21.janvāra Kārsavas novada pašvaldības apvienotās 

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes 

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

Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, 

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

pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Izbeigt zemes nomas lietošanas tiesības N. L. uz Kārsavas novada pašvaldībai 

piekrītošo apbūvēto zemes vienību  Mērdzenes pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6872 002 0268- 3,4 ha platībā ar 2013. gada 1. Janvāri. 

 

2. Izbeigt zemes nomas lietošanas tiesības Ľ. P. uz Kārsavas novada pašvaldībai 

piekrītošo apbūvēto zemes vienību Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6868 003 0150-0,3 ha  platībā ar 2013. gada 1. Janvāri. 

 

3. Izbeigt zemes nomas lietošanas tiesības T. J. uz Kārsavas novada pašvaldībai 

piekrītošo apbūvēto zemes vienību Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6868 003 0130-0,5 ha  platībā ar 2013. gada 1. Janvāri. 

 



4. Izbeigt zemes nomas lietošanas tiesības O. P. uz Kārsavas novada pašvaldībai 

piekrītošo apbūvēto zemes vienību Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6868 003 0120-0,25 ha  platībā ar 2013. gada 1. Janvāri. 

 

5. Izbeigt zemes nomas lietošanas tiesības V. S.  uz Kārsavas novada pašvaldībai 

piekrītošo apbūvēto zemes vienību Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6868 003 0138-0,4 ha  platībā ar 2013. gada 1. Janvāri. 

 

6. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6872 002 0268-3,4 ha platībā, 

6868 003 0150-0,3 ha platībā, 6868 003 0130-0,5 ha platībā, 6868 003 0120 -0,25 ha, 

6868 003 0138-0,4 ha platībā  turpmāk iznomājamas 30.10.2007. MK noteikumu Nr. 

735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” noteiktā kārtībā uz minētām 

zemes vienībām esošo ēku īpašniekiem. 

 

7. Noteikt, ka līdz lēmuma 6. Punktā minēto personu iesniegumu un ēku piederības  

dokumentu saľemšanai,  pašvaldībai piekrītošās apbūvētās zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumiem 6872 002 0268-3,4 ha platībā, 6868 003 0150-0,3 ha platībā, 

6868 003 0130-0,5 ha platībā, 6868 003 0120 -0,25 ha platībā, 6868 003 0138-0,4 ha 

platībā  nav nekustamā īpašuma nodokļa objekti. 

 

       33.& 

Par nekustamā īpašuma „Krišāni” zemes vienības  

ar kadastra apzīmējumu  6870 001 0113 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

       Izskatot nekustamā īpašuma „Krišāni” īpašnieka A. C. iesniegumu par nekustamā īpašuma  

„Krišāni“ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 001 0113 , kuras kopplatība ir 1,9 ha, 

sadalīšanu, tika konstatēts, ka saskaņā ar Mežvidu pagasta Teritotrijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem, minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība ir noteikta 2,0 ha.  

 Pamatojoties uz Mežvidu pagasta teritorijas plānojumu 2006.- 2018. gadiem, kas 

apstiprināts ar Mežvidu pagasta padomes  2006.gada 18.decembra lēmumu ( saistošie noteikumi 

Nr.6 „Mežvidu pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi”), kas  pamatojoties uz Kārsavas novada domes 30.09.2009. lēmumu (sēdes prot. 

Nr.9.,21.&) „ Par Kārsavas novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”  ir 

spēkā esošs Mežvidu pagasta teritorijā, likuma „ Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, 47. pantu, 

Administratīva procesa likuma 70., 79. Pantu, 2013.gada 21.janvāra Kārsavas novada pašvaldības 

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 

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

Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  

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

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

 



1. Noteikt, ka nav iespējams sadalīt  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 001 

0113, kuras kopplatība ir 1,9 ha, divās zemes vienībās, jo Meţvidu pagasta teritorijas 

plānojumā mininimālā jaunveidojamās zemes vienības platība ir noteikta 2,0 ha. 

 

2. Šis lēmums  stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam un to var pārsūdzēt 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot Administratīvās rajona 

tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601). 

 

 

34.& 

                                                 Par mantojamo zemi Meţvidu pagastā 

/A.Orinska/ 

 

           Kārsavas novada pašvaldības domē ir saņemta Valsts Zemes dienesta 2012.gada 28. 

novembra vēstule Nr. 10-03/191435-1/1 ( reģ. 29.11.2012 Nr. 3-10.1/985) „ Par lēmuma 

precizēšanu” kurā pašvaldība tika informēta par to, ka pārbaudot VZD Latgales reģionālās nodaļas 

arhīva rīcība esošos dokumentus, tika konstatēts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6870 

010 0179 – 8,3 ha platībā, par kuru Kārsavas novada pašvaldības  dome ar   2012.gada 22 oktobra 

lēmumu ( sēdes prot. Nr. 12. § 30.).” Par mantojamo zemi Mežvidu pagastā” paredzēja iekļaut J. S.  

mantojamās zemes sastāvā, ir A. P. mantojamā zeme. 

          Izvērtējot vēstulē minētos faktus un iespējas precizēt J. S. mantojamās zemes platību, 

lai viņa mantinieki varētu realizēt īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemi pilna apmērā, 

pamatojoties uz likumu „ Par pašvaldībām” 21. panta 27. Daļu, 2013.gada 21.janvāra Kārsavas 

novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu ,   atklāti balsojot PAR – 11(   Pēteris Laganovskis, 

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

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

nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 

 

     1. Atcelt Kārsavas novada pašvaldības domes 2012. gada 22. oktobra lēmumu            ( 

sēdes prot. Nr. 12. § 30.).” Par mantojamo zemi Meţvidu pagastā”. 

 

  2. Grozīt J. S. mantojamās zemes, uz kuru viľam, pamatojoties uz Latgales 

apgabaltiesas 1997. gada 26. marta spriedumu, ar Ludzas rajona Meţvidu 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 papildus  NĪVK IS reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 010 

0157–3,4 ha platībā, mantojamai zemei līdzvērtīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6870 006 0342 – 7,0 ha platībā. 

 

3. Veikt izmaiľas Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo zemju sastāvā, izslēdzot no 

pašvaldībai piekrītošo zemju sastāva zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0342 – 

7,0 ha platībā. 
 

 

 



 

       35.& 

Par zemes vienību platības precizēšanu  

/A.Orinska/ 

 

 Izvērtējot Valsts zemes dienesta 2012.gada 21.decembra vēstuli Nr.2-04/5481 „ Kārsavas 

novada Goliševas pagasta zemes vienību robežu un platību precizēšanu ” par to, ka veicot Latvijas 

Republikas –Krievijas Federācijas  valsts robežas demarkāciju tika precizētas valsts robežjoslas  

zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0054 robežas un platība, kā rezultātā tika 

izmainītas pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežas un platības, saskaņā ar  iesniegumam 

pievienotiem grafiskiem pielikumiem. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu aktualizācijas nolūkā, 

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

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

27.punktu , 2013.gada 21.janvāra Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu ,   atklāti 

balsojot PAR – 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, 

Juris Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

 

1. Precizēt Kārsavas novada pašvaldības lietojumā esošo zemes vienību platības, 

apstiprinot  precizētās platības zemes vienībām : 6854 001 0057-0,9ha, 6854 001 0058- 0,3 ha, 

6854 001 0059-1,1ha, 6854 001 0060-3,2ha, 6854 001 0061-1,5 ha, 6854 001 0062- 1,4ha.  

 

2. Veicot zemes vienību robeţu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības tiks   

precizēts un noteikti apgrūtinājumi. 

 

 

        

 

                                                                       36.& 

Par zemes vienību sadales projektiem 

 

1.  

Par nekustamā īpašuma „Ābeles” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0004 sadales projektu 
 

Kārsavas novada pašvaldībā  saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 



robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 03.04.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/1479 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Ābeles” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0004” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „ Ābeles” zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6854 001 0004 atsavināma zeme 0,14 ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0054 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 

03.04.2012.  Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Ābeles ” z.v. kad. apz. 6854 001 0004). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0004 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 03.04.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums  „Ābeles” z.v. kad. apz. 6854 001 0004) nekustamā īpašuma „Ābeles” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 6854 001 0004 daļas aptuveni 0,14 ha platībā 



atsavināšanai un tās pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

6854 001 0054.  

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.  

2. Zemes vienības platība pēc sadalīšanas neatbilst pašvaldības teritorijas plānojumā 

noteiktai jaunveidojamās zemes vienības minimālai platībai ( 2,0 ha). 

3. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

2. 

 

Par nekustamā īpašuma „Alkšľi” zemes vienības  

ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0063 sadales projektu 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. 

slēdzienā Nr. 2-03.1-L/1437 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Alkšņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0063” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Alkšņi” zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6854 004 0063 atsavināma zeme 0,13 ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0506 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 

30.03.2012. Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Alkšņi ” z.v. kad. apz. 6854 004 0063). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas 6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 



nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0063 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums  „Alkšľi” z.v. kad. apz. 6854 004 0063) nekustamā īpašuma „Alkšľi” zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0063 daļas aptuveni 0,13 ha platībā atsavināšanai  

un  pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0506. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.  

2. Zemes vienības platība  pēc sadalīšanas neatbilst pašvaldības teritorijas plānojumā 

noteiktai jaunveidojamās zemes vienības minimālai platībai ( 2,0 ha). 

3. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

3. 

 

Par nekustamā īpašuma „Bitītes” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0125 sadales projektu 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 



joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 05.04.2012. 

slēdzienā Nr. 2-03.1-L/1515 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Bitītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0125” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts, ka no nekustamā  īpašuma „Bitītes” zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6854 004 0125 atsavināma zeme 0,16 ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0506 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 05.04.2012.   

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Bitītes ” z.v. kad. apz. 6854 004 0125). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0125 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11(   Pēteris 

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

Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese Nagle),  PRET – 

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 05.04.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Bitītes” z.v. kad. apz. 6854 004 0125) nekustamā īpašuma „Bitītes” zemes 



vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 6854 004 0125 daļas aptuveni 0,16 ha platībā 

atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 

004 0506. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.  

2. Zemes vienība pēc sadalīšanas neatbilst pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktai 

jaunveidojamās zemes vienības minimālai platībai ( 2,0 ha). 

3. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

4. 

 

Par nekustamā īpašuma „ Duncāni” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0011 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 03.04.2012. 

slēdzienā Nr. 2-03.1-L/1477 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Duncāni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0011” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts, ka no nekustamā  īpašuma „Duncāni” zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6854 001 0011 atsavināma zeme 2,03ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0054 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 2012. gada 5. 

aprīļa  Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Duncāni ” z.v. kad. apz. 6854 001 0011). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 



nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0011 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 03.04.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums  „Duncāni” z.v. kad. apz. 6854 001 0011) nekustamā īpašuma „Duncāni” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0011 daļas aptuveni 2,03ha platībā 

atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 

001 0054. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.  

 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

5. 

Par nekustamā īpašuma „ Duncāni” zemes vienības  

ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0015 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 



apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 23.11.2012. 

slēdzienā Nr. 2-03.1-L/3079 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Duncāni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0015” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts, ka no nekustamā  īpašuma „Duncāni” zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6854 001 0015 atsavināma zeme 2,13ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0054 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 2012. gada 

23.novembra  Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Duncāni ” z.v. kad. apz. 6854 001 

0015). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0011 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11(   Pēteris 

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

Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese Nagle),  PRET – 

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 23.11.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums  „Duncāni” z.v. kad. apz. 6854 001 0015  nekustamā īpašuma „Duncāni” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0015 daļas aptuveni 2,13ha platībā 



atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 

001 0054. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.  

 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

 

6. 

 

Par nekustamā īpašuma „Dzintari” zemes vienības  

ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0057 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 17.10.2012. 

slēdzienā Nr. 2-03.1-L/4570 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Dzintari” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0057” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts, ka no nekustamā  īpašuma „Dzintari” zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6854 004 0057 atsavināma zeme 0,29 ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0506 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 17.10.2012.   

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Dzintari” z.v. kad. apz. 6854 004 0057). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 



nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0057 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 17.10.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums  „Dzintari” z.v. kad. apz. 6854 004 0057). nekustamā īpašuma „Dzintari” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 6854 004 0057 daļas aptuveni 0,29 ha platībā 

atsavināšanai un  pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

6854 004 0506. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.  

 

2. Zemes vienība pēc sadalīšanas neatbilst pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktai 

jaunveidojamās zemes vienības minimālai platībai ( 2,0 ha). 

 

3. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

7. 

Par nekustamā īpašuma „Ieviľas” zemes vienības  

ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0008 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 



robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 17.10.2012. 

slēdzienā Nr. 2-03.1-L/4571 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Ieviņas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0008” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts, ka no nekustamā  īpašuma „Ieviņas” zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6854 004 0008 atsavināma zeme 0,38 ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0506 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 17.10.2012.   

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Ieviņas ” z.v. kad. apz. 6854 004 0008). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0008 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 17.10.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Ieviľas” z.v. kad. apz. 6854 004 0008 nekustamā īpašuma „Ieviľas” zemes 



vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 6854 004 0008 daļas aptuveni 0,38 ha platībā 

atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 

004 0506. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.  

 

2. Zemes vienība platība pēc sadalīšanas nedrīkst būt mazāka par pašvaldības teritorijas 

plānojumā noteikto jaunveidojamās zemes vienības minimālo platību ( 2,0 ha). 

 

3. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

8.  

Par nekustamā īpašuma „Imantas” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0020 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 23.11.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/5080 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Imantas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0020” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „ Imantas” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu Nr.6854 001 0020 atsavināma zeme 1,17 ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0054 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 23.11.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Imantas ” z.v. kad. apz. 6854 001 0020). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 



izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0020 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 23.11.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums  „Imantas” z.v. kad. apz. 6854 001 0020) nekustamā īpašuma „Imantas” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0020 daļas aptuveni 1,17 ha platībā 

atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 

001 0054.  

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.  

 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

9.  

Par nekustamā īpašuma „Jānīši” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0066 sadalīšanu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 



joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 17.07.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/3079 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Jānīši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0066” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Jānīši” zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6854 001 0066 atsavināma zeme 0,32ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0054 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 17.07.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Jānīši” z.v. kad. apz. 6854 001 0066). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0066 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11(   Pēteris 

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

Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese Nagle),  PRET – 

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 17.07.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Jānīši” z.v. kad. apz. 6854 001 0066) nekustamā īpašuma „Jānīši” zemes 



vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0066 daļas aptuveni 0,32 ha platībā atsavināšanai 

un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0054. 

 

2. Atzīt par lietderīgu zemes vienību robeţu pārkārtošanas rezultātā zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6854 001 0054 daļas aptuveni 0,02 ha platībā atdalīšanu un 

pievienošanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0066, kā līdzvērtīgu 

atsavināmai zemei  

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.  

3. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. 

 

 

10. 

Par nekustamā īpašuma „Jānīši” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0014 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 17.07.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/3084 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Jānīši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0014” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Jānīši” zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6854 001 0014 atsavināma zeme 0,04ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0054 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 17.07.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Jānīši” z.v. kad. apz. 6854 001 0014). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 



izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0014 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 17.07.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Jānīši” z.v. kad. apz. 6854 001 0014) nekustamā īpašuma „Jānīši” zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0014 daļas aptuveni 0,04 ha platībā atsavināšanai 

un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0054. 

 

2. Atzīt par lietderīgu zemes vienību robeţu pārkārtošanas rezultātā zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6854 001 0054 daļas aptuveni 0,01 ha platībā atdalīšanu un 

pievienošanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0014, kā līdzvērtīgu 

atsavināmai zemei  

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platības tiks precizētas. 

3. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. 

 

 

11.  

Par nekustamā īpašuma „Jānīši” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0063 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 



Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 17.07.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/3082 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Jānīši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0063” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Jānīši” zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6854 001 0063 atsavināma zeme 0,05ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0054 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 17.07.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Jānīši” z.v. kad. apz. 6854 001 0063). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0063 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 



1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 17.07.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Jānīši” z.v. kad. apz. 6854 001 0063) nekustamā īpašuma „Jānīši” zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0066 daļas aptuveni 0,05 ha platībā atsavināšanai 

un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0054. 

 

2. Atzīt par lietderīgu zemes vienību robeţu pārkārtošanas rezultātā zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6854 001 0054 daļas aptuveni 0,05 ha platībā atdalīšanu un 

pievienošanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0063, kā līdzvērtīgu 

atsavināmai zemei  

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platības tiks precizētas. 

3. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. 

 

 

 

12. 

Par nekustamā īpašuma „Jānīši” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0064 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 03.04.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/1480 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Jānīši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0064” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „ Jānīši” zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6854 001 0064 atsavināma zeme 0,35ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0054 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 03.04.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Jānīši ” z.v. kad. apz. 6854 001 0064). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 



īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0064 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11(   Pēteris 

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

Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese Nagle),  PRET – 

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 03.04.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Jānīši” z.v. kad. apz. 6854 001 0064) nekustamā īpašuma „Jānīši” zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0064 daļas aptuveni 0,35 ha platībā atsavināšanai 

un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0054. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platības tiks precizētas. 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. 

 

 

13. 

Par nekustamā īpašuma „Jumiķi” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0017 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 



robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 03.04.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/1475 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Jumiķi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0017” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „ Jumiķi” zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6854 001 0017 atsavināma zeme 1,67 ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0054 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 03.04.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Jumiķi ” z.v. kad. apz. 6854 001 0017). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0017 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11(   Pēteris 

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

Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese Nagle),  PRET – 

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

 



1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 03.04.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums  „Jumiķi” z.v. kad. apz. 6854 001 0017) nekustamā īpašuma „Jumiķi” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 6854 001 0017 daļas aptuveni 1,67 ha platībā 

atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 

001 0054. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platības tiks precizētas. 

 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

14. 

Par nekustamā īpašuma „Jumiķi” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0018 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 03.04.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/1476 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Jumiķi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0018” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „ Jumiķi” zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6854 001 0018 atsavināma zeme 1,38 ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0054 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 03.04.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Jumiķi ” z.v. kad. apz. 6854 001 0018). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 



nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0018 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 03.04.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums  „Jumiķi” z.v. kad. apz. 6854 001 0018). nekustamā īpašuma „Jumiķi” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0018 daļas aptuveni 1,38 ha platībā 

atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 

001 0054. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platības tiks precizētas. 

 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

15. 

Par nekustamā īpašuma „Krastmalas” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0117 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 



platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/1435 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Krastmalas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0117” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „ Krastmalas” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu Nr.6854 004 0117 atsavināma zeme 0,03 ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0506 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 30.03.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Krastmalas” z.v. kad. apz. 6854 004 0117). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0117 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11(   Pēteris 

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

Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese Nagle),  PRET – 

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Krastmalas” z.v. kad. apz. 6854 004 0117) nekustamā īpašuma 

„Krastmalas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0117 daļas aptuveni 0,03 ha 



platībā atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6854 004 0506. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platības tiks precizētas. 

2. Zemes vienības platība pēc sadalīšanas neatbilst pašvaldības teritorijas plānojumā 

noteiktai jaunveidojamās zemes vienības minimālai platībai ( 2,0 ha). 

3. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

16. 

Par nekustamā īpašuma „Krastmalas” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0049 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/1432 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Krastmalas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0049” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „ Krastmalas” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu Nr.6854 004 0049 atsavināma zeme 0,45 ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0506 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 30.03.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Krastmalas” z.v. kad. apz. 6854 004 0049). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

 



Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0049 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11(   Pēteris 

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

Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese Nagle),  PRET – 

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Krastmalas” z.v. kad. apz. 6854 004 0049) nekustamā īpašuma 

„Krastmalas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0049 zemes vienības daļas 

aptuveni 0,45 ha platībā atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 6854 004 0506. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platības tiks precizētas. 

2. Zemes vienības platība  pēc sadalīšanas neatbilst pašvaldības teritorijas plānojumā 

noteiktai jaunveidojamās zemes vienības minimālai platībai ( 2,0 ha). 

3. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

17. 

Par nekustamā īpašuma „Leiči” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0046 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 



platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/1428 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Leiči” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0046” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „ Leiči” zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 6854 005 0046 atsavināma zeme 0,19 ha platībā tās pievienošanai valsts robežjoslas 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0108 (atsavināmās  zemes vienības platība tikts 

precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 30.03.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Leiči” z.v. kad. apz. 6854 005 0046). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0046 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. Zemes vienības sadales 

projektam ( īpašums  „Leiči” z.v. kad. apz. 6854 005 0046) nekustamā īpašuma „Leiči” zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu  6854 005 0046 daļas aptuveni 0,19 ha platībā atsavināšanai 

un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0108.  

 



2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

 

 

18. 

Par nekustamā īpašuma „Līči” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0024 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/1430 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Līči” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0024” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Līči” zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6854 004 0024 atsavināma zeme 0,27 ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0506 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 30.03.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Līči” z.v. kad. apz. 6854 004 0024). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0024 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 



Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11(   Pēteris 

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

Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese Nagle),  PRET – 

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Līči” z.v. kad. apz. 6854 004 0024) nekustamā īpašuma „Līči” zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0024 daļas aptuveni 0,27 ha platībā atsavināšanai 

un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0506. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību  platības tiks precizētas. 

 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

19. 

Par nekustamā īpašuma „Medusrasa” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0164 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 17.10.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/4573 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 



nekustamā īpašuma „Medusrasa” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0164” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „ Medusrasa” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu Nr.6854 004 0164 atsavināma zeme 0,23 ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0506 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 17.10.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Medusrasa” z.v. kad. apz. 6854 004 0164). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0164 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 17.10.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Medusrasa” z.v. kad. apz. 6854 004 0164). nekustamā īpašuma 

„Medusrasa” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0164 zemes vienības daļas 

aptuveni 0,23 ha platībā atsavināšanai un  pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 6854 004 0506.  

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platības tiks precizētas. 

 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 



 

 

 

20. 

 

Par nekustamā īpašuma „Melnlīči” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0083 sadales projektu 

 

Kārsavas novada domē saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/1436 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Melnlīči” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0083” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „ Melnlīči” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu Nr.6854 004 0083 atsavināma zeme 0,58 ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0506 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 30.03.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Melnlīči” z.v. kad. apz. 6854 004 0083). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0083 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 



noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11(   Pēteris 

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

Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese Nagle),  PRET – 

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums  „Melnlīči” z.v. kad. apz. 6854 004 0083) nekustamā īpašuma „Melnlīči” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0083 daļas aptuveni 0,58 ha platībā 

atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 

004 0506. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platības tiks precizētas. 

 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

21. 

Par nekustamā īpašuma „Skujmetes” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0045 sadales projektu 

 

Kārsavas novada domē saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 02.04.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/1453 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Skujmetes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0045” ar tam 



pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Skujmetes” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu Nr.6854 002 0045 atsavināma zeme 0,46 ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0072 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 02.04.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Skujmetes” z.v. kad. apz. 6854 002 0045). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0045 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 02.04.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums  „Skujmetes” z.v. kad. apz. 6854 002 0045) nekustamā īpašuma 

„Skujmetes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0045 daļas aptuveni 0,46 ha 

platībā atdalīšanai, atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 6854 002 0072. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platības tiks precizētas. 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. 

 

 



 

 

22. 

Par nekustamā īpašuma „Stārķi” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0001 sadales projketu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/1431 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Stārķi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0001 ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „ Stārķi” zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6854 004 0001 atsavināma zeme 0,13 ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0506 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 30.03.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Stārķi” z.v. kad. apz. 6854 004 0001). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0001 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 



informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11(   Pēteris 

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

Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese Nagle),  PRET – 

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

 

1. Apstiprināt atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. Zemes vienības 

sadales projektu ( īpašums „Stārķi” z.v. kad. apz. 6854 004 0001) nekustamā īpašuma „Stārķi” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0001 daļas aptuveni 0,13 ha platībā 

atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 

004 0506.  

 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam un to var 

pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot Administratīvās 

rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601). 

 

 

23. 

Par nekustamā īpašuma „Upeskrasts” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0002 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotā pārstāvja- SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai 

piegulošās zemes vienības, lai nodrošinātu valsts robežjoslu 12m platumā visā  Kārsavas novada 

pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/1426 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 



nekustamā īpašuma „Upeskrasts” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0002” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „ Upeskrasts” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu Nr.6854 005 0002 atsavināma zeme 0,14 ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0108 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 30.03.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Upeskrasts” z.v. kad. apz. 6854 005 0002). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0002 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11(   Pēteris 

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

Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese Nagle),  PRET – 

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums„Upeskrasts” z.v. kad. apz. 6854 005 0002) nekustamā īpašuma 

„Upeskrasts” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0002 daļas  aptuveni 0,14 ha 

platībā atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6854 005 0108. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platības tiks precizētas. 

 



2. Zemes vienība pēc sadalīšanas neatbilst pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktai 

jaunveidojamās zemes vienības minimālai platībai ( 2,0 ha). 

 

3. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

24. 

Par nekustamā īpašuma „Upmala” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0055 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/1433 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Upmala” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0055” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „ Upmala” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu Nr.6854 004 0055 atsavināma zeme 0,31 ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0506 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 30.03.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Upmala” z.v. kad. apz. 6854 004 0055). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

 



Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0055 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11(   Pēteris 

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

Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese Nagle),  PRET – 

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums  „Upmala” z.v. kad. apz. 6854 004 0055)  nekustamā īpašuma „Upmala” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0055 daļas aptuveni 0,31 ha platībā 

atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 

004 0506.  

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platības tiks precizētas. 

 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

25. 

Par nekustamā īpašuma „Valsts meţi” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0049 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 



platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 02.04.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/1454 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Valsts meži” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0049” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Valsts meži” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu Nr.6854 002 0049 atsavināma zeme 0,17 ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0072 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 02.04.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Valsts meži” z.v. kad. apz. 6854 002 0049). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0049 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 02.04.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Valsts meţi” z.v. kad. apz. 6854 002 0049)  nekustamā īpašuma „Valsts 

meţi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0049 daļas aptuveni 0,17 ha platībā 

atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 

002 0072.  



Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platības tiks precizētas. 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. 

 

 

26. 

Par nekustamā īpašuma „Valsts meţi” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0032 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 03.04.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/1478 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Valsts meži” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0032” ar tam 

pievienoto Pielikumu slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes 

atsavināšanu ir konstatēts, ka no nekustamā  īpašuma „Valsts meži” zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6854 001 0032 atsavināma zeme 1,26 ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0054 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 03.04.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Valsts meži” z.v. kad. apz. 6854 001 0032). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0032 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 



Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 03.04.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Valsts meţi” z.v. kad. apz. 6854 001 0032) nekustamā īpašuma „Valsts 

meţi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0032 daļas aptuveni 1,26 ha platībā 

atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 

001 0054. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platības tiks precizētas.  

 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. 

 

 

27. 

Par nekustamā īpašuma „Vecaine” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0021 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 17.07.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/3086 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Valsts meži” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0021” ar tam 



pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Vecaine” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu Nr.6854 001 0021 atsavināma zeme 0,44 ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0054 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 17.07.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Vecaine” z.v. kad. apz. 6854 001 0021). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0021sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 17.07.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums  „Vecaine” z.v. kad. apz. 6854 001 0021) nekustamā īpašuma „Vecaine” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 001 0021 daļas aptuveni 0,44 ha platībā 

atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 

001 0054. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platības tiks precizētas. 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. 

 

28. 

Par nekustamā īpašuma „Vecupes” zemes vienības 



 ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0119 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 17.10.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/4572 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Valsts meži” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0119” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Vecupes” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu Nr.6854 004 0119 atsavināma zeme 0,78 ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0506 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 17.10.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Vecupes” z.v. kad. apz. 6854 004 0119). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0119 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 



Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 17.10.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Vecupes” z.v. kad. apz. 6854 004 011). nekustamā īpašuma „Vecupes” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0119 daļas aptuveni 0,78 ha platībā 

atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 

004 0506. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platības tiks precizētas. 

 

2. Zemes vienība pēc sadalīšanas neatbilst pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktai 

jaunveidojamās zemes vienības minimālai platībai ( 2,0 ha). 

 

3. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

29. 

Par nekustamā īpašuma „Zvaigznītes” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0100 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/1429 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Zvaigznītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0100” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Zvaigznītes” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu Nr.6854 005 0100 atsavināma zeme 0,46 ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0108 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 



Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 30.03.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Zvaigznītes” z.v. kad. apz. 6854 005 0100). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0100 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Zvaigznītes” z.v. kad. apz. 6854 005 0100) nekustamā īpašuma 

„Zvaigznītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0100 daļas aptuveni 0,46 ha 

platībā atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6854 005 0108. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platības tiks precizētas. 

 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

30. 

Par nekustamā īpašuma „Zvaigznītes” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0025 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 



Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/1427 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Goliševas pagasta 

nekustamā īpašuma „Zvaigznītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0025” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Zvaigznītes” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu Nr.6854 005 0025atsavināma zeme 1,84 ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0108 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 30.03.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Zvaigznītes” z.v. kad. apz. 6854 005 0025). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0025 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 



Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Zvaigznītes” z.v. kad. apz. 6854 005 0025) nekustamā īpašuma 

„Zvaigznītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0025 daļas aptuveni 1,84 ha 

platībā atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6854 005 0108. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platības tiks precizētas.  

 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

 

31. 

Par nekustamā īpašuma „Ārgaļi” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0141 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/1421 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Malnavas pagasta 

nekustamā īpašuma „Ārgaļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0141” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Ārgaļi” zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 6868 002 0141 atsavināma zeme 0,04 ha platībā tās pievienošanai valsts robežjoslas 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0114 (atsavināmās  zemes vienības platība tikts 

precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 30.03.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Ārgaļi” z.v. kad. apz. 6868 002 0141). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.  



 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0141 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums  „Ārgaļi” z.v. kad. apz. 6868 002 0141) nekustamā īpašuma „Ārgaļi” zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0141 daļas aptuveni 0,04ha platībā atsavināšanai 

un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0114.  

 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. 

 

 

32. 

Par nekustamā īpašuma „Austrumtāles” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0026 sadales projektu 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 



Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 17.07.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/3067 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Malnavas pagasta 

nekustamā īpašuma „Austrumtāles” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0026” ar 

tam pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Austrumtāles” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 6868 002 0026 atsavināma zeme 0,37 ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0114 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 17.07.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Austrumtāles” z.v. kad. apz. 6868 002 0026). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Likuma 

I nodaļas  6. pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa 

un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav 

izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa 

nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku nevienojas citādi. 

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0026 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 17.07.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Austrumtāles” z.v. kad. apz. 6868 002 0026) nekustamā īpašuma 

„Austrumtāles” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0026 daļas aptuveni 0,37ha 

platībā atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6868 002 0114.Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platības tiks precizētas. 

 



2. Zemes vienība pēc sadalīšanas neatbilst pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktai 

jaunveidojamās zemes vienības minimālai platībai ( 2,0 ha). 

 

3. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

33. 

Par nekustamā īpašuma „Grāvīši” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0063 sadales projektu 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 17.10.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/4569 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Malnavas pagasta 

nekustamā īpašuma „Grāvīši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0063” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „ Grāvīši” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 6868 002 0063 atsavināma zeme 0,04 ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0114 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 17.10.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Grāvīši” z.v. kad. apz. 6868 002 0063). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.  

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0063 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 



informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 17.10.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums  „Grāvīši” z.v. kad. apz. 6868 002 0063) nekustamā īpašuma „Grāvīši” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0063daļas aptuveni 0,04ha platībā 

atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 

002 0114, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platības tiks precizētas.  

 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

34. 

Par nekustamā īpašuma „Jēkabi” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0065 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/1423 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Malnavas pagasta 

nekustamā īpašuma „Jēkabi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0065” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „ Jēkabi” zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 6868 001 0065 atsavināma zeme 0,30 ha platībā tās pievienošanai valsts robežjoslas 



zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0073 (atsavināmās  zemes vienības platība tikts 

precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 30.03.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Jēkabi” z.v. kad. apz. 6868 001 0065). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.  

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0065 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums  „Jēkabi” z.v. kad. apz. 6868 001 0065) nekustamā īpašuma „Jēkabi” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0065 daļas aptuveni 0,30 ha platībā 

atsavināšanai un  pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

6868 001 0073.  

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platības tiks precizētas. 

 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

35. 

Par nekustamā īpašuma „Kapači” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0109 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 



Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 21.11.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/5045 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Malnavas pagasta 

nekustamā īpašuma „Kapači” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0109” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Kapači” zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 6868 002 0109 atsavināma zeme 0,30 ha platībā tās pievienošanai valsts robežjoslas 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0114 (atsavināmās  zemes vienības platība tikts 

precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās  zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 21.11.2012.  

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „ Kapači” z.v. kad. apz. 6868 002 0109). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.  

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0109 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt  VZD Latgales reģionālās nodaļas 21.11.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums  „Kapači” z.v. kad. apz. 6868 002 0109) nekustamā īpašuma „Kapači” 



zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0109 daļas aptuveni 0,30ha platībā 

atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 

002 0114,  veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platības tiks precizētas.  

 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

36. 

Par nekustamā īpašuma „Mazupes” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0029 sadales projektu 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 21.11.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/5040 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Malnavas pagasta 

nekustamā īpašuma „Mazupes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0029” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Mazupes” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 6868 006 0029 atsavināma zeme 0,0092 ha platībā, kas atrodas citas valsts 

teritorijā (atdalāmās zemes platība tiks precizēta, veicot robežjoslas zemes kadastrālo uzmērīšanu). 

Zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 

21.11.2012. Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Mazupes” z.v. kad. apz. 6868 006 0029). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.  

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0029 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 



informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis, Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  

Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese Nagle),  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 21.11.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Mazupes” z.v. kad. apz. 6868 006 0029) nekustamā īpašuma „Mazupes” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0029 daļas aptuveni 0,0092 ha platībā 

atdalīšanai un atsavināšanai, jo minētā zemes platība atrodas citas valsts teritorijā. 

 

2. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platības tiks precizētas. 

 

37. 

Par nekustamā īpašuma „Mazupes” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0029 sadales projektu 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 26.10.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/4647 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Malnavas pagasta 

nekustamā īpašuma „Mazupes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0029” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Mazupes” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 6868 006 0029 atsavināma zeme 0,31ha platībā, tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0109 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 



Zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 

26.10.2012. Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Mazupes” z.v. kad. apz. 6868 006 0029). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.  

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0029 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 26.10.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Mazupes” z.v. kad. apz. 6868 006 0029) nekustamā īpašuma „Mazupes” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0029 zemes vienības daļas aptuveni 0,31 ha 

platībā atsavināšanai un  pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6868 006 0109. 

 

2. Atzīt par lietderīgu pārkārtojot zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  6868 006 

0029 un 6868 006 0109 robeţas, atdalīt no zemes vienības 6868 006 0109 daļu aptuveni 0,02 ha 

platībā un,  kā atsavināmai zemei līdzvērtīgu, pievienot zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6868 006 0029, atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 26.10.2012. Zemes 

vienības sadales projektam ( īpašums  „Mazupes” z.v. kad. apz. 6868 006 0029).  

 

3. Noteikt atdalīto zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

 

38. 

Par nekustamā īpašuma „Mazupes” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0030 sadales projektu 

 



 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 21.11.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/5041 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Malnavas pagasta 

nekustamā īpašuma „Mazupes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0030” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Mazupes” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 6868 006 0030 atsavināma zeme 0,0065 ha platībā, kas atrodas citas valsts 

teritorijā (atsavināmās  zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 

21.11.2012. Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Mazupes” z.v. kad. apz. 6868 006 0030). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.  

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0030 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 



1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 21.11.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Mazupes” z.v. kad. apz. 6868 006 0030) nekustamā īpašuma „Mazupes” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0030 sadalei, atdalot zemes vienības daļu 

aptuveni 0,0065 ha platībā, jo minētā zemes platība atrodas citas valsts teritorijā.  

 

 

39. 

Par nekustamā īpašuma „Mazupes” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0030 sadales projektu 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 26.10.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/4646 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Malnavas pagasta 

nekustamā īpašuma „Mazupes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0030” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Mazupes” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 6868 006 0030 atsavināma zeme 0,05ha platībā, tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0109 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 

26.10.2012. Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Mazupes” z.v. kad. apz. 6868 006 0030). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.  

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0030 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 



.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 26.10.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Mazupes” z.v. kad. apz. 6868 006 0030) nekustamā īpašuma „Mazupes” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0030 zemes vienības daļas aptuveni 0,05 ha 

platībā atsavināšanai un tās pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6868 006 0109. 

 

2.  Noteikt atdalīto zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

40. 

Par nekustamā īpašuma „Pabierţi” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0013 sadales projektu 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 21.11.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/5043 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Malnavas pagasta 

nekustamā īpašuma „ Pabierži” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0013” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Pabierži” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 6868 002 0013 atsavināma zeme 4,3342 ha platībā, kas atrodas citas valsts 

teritorijā (atdalāmās zemes platība tiks precizēta, veicot robežjoslas zemes kadastrālo uzmērīšanu). 



Zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 

21.11.2012. Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Pabierži” z.v. kad. apz. 6868 002 0013). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.  

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0013 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 21.11.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Pabierţi” z.v. kad. apz. 6868 002 0013) nekustamā īpašuma „Pabierţi” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0013 sadalei zemes vienības daļas  aptuveni 

4,3342 platībā  atsavināšanai, jo minētā zemes platība atrodas citas valsts teritorijā. 

  

 

2. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, atsavināmās zemes platība tiks precizēta. 

 

 

41. 

Par nekustamā īpašuma „Pabierţi” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0013 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 



robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 21.11.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/5044 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Malnavas pagasta 

nekustamā īpašuma „Pabierži” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0013” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Pabierži” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 6868 002 0013 atsavināma zeme 1,31ha platībā, tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0114 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

 

Zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 

21.11.2012. Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Pabierži” z.v. kad. apz. 6868 002 0013). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.  

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0013 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 26.10.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Pabierţi” z.v. kad. apz. 6868 006 0030)  nekustamā īpašuma „Pabierţi” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0013 sadalīšanai un robeţu pārkārtošanai: 

 

1.1. atdalot zemes vienības daļu aptuveni 0,05 ha platībā zemes atsavināšanai un tās 

pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0114; 

  



1.2. pārkārtojot zemes vienību 6868 002 0013 un 6868 002 0114 robeţu, atdalot no zemes 

vienības 6868 002 0114 daļu aptuveni 0,02 ha platībā un, vienojoties par zemes atsavināšanu, 

kā atsavināmai zemei līdzvērtīgu, pievienojot zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 

002 0013. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektētās zemes platības tiks precizētas. 

 

2. Noteikt atdalīto zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. 

 

42. 

Par nekustamā īpašuma „Robeţa” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0052 sadales projektu 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 17.07.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/3068 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Malnavas pagasta 

nekustamā īpašuma „ Robeža” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0052” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Robeža” zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 6868 002 0052 atsavināma zeme 0,74 ha platībā tās pievienošanai valsts robežjoslas 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0114 (atsavināmās  zemes vienības platība tikts 

precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 17.07.2012. 

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „ Robeža” z.v. kad. apz. 6868 002 0052). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.  

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0052 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 



Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 17.07.2012.  Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Robeţa” z.v. kad. apz. 6868 002 0052) nekustamā īpašuma „Robeţa” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0052 daļas aptuveni 0,74 ha platībā 

atsavināšanai un tās pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

6868 002 0114. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.  

 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

 

43. 

Par nekustamā īpašuma „Ruļļi” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0010 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 17.07.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/3068 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Malnavas pagasta 



nekustamā īpašuma „ Ruļļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0010” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Ruļļi” zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 6868 001 0010 atsavināma zeme 0,47 ha platībā tās pievienošanai valsts robežjoslas 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0073 (atsavināmās  zemes vienības platība tikts 

precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 30.03.2012. 

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „ Ruļļi” z.v. kad. apz. 6868 001 0010). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.  

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0010 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Ruļļi” z.v. kad. apz. 6868 001 0010). nekustamā īpašuma „Ruļļi” zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0010 daļas aptuveni 0,47 ha platībā atsavināšanai 

un  tās pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0073.  

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.  

 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

44. 

Par nekustamā īpašuma „Smiltaine” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0113 sadales projektu 

 



 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 17.07.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/3066 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Malnavas pagasta 

nekustamā īpašuma „ Smiltaine” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0113” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Smiltaine” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 6868 002 0113 atsavināma zeme 0,01 ha platībā tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0114 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības atdalīšanu, zemes 

vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 17.07.2012. 

Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „ Smiltaine” z.v. kad. apz. 6868 002 0113). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.  

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0113 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 



Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 17.07.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Smiltaine” z.v. kad. apz. 6868 002 0113) nekustamā īpašuma „Smiltaine” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0113 daļas aptuveni 0,01 ha platībā 

atsavināšanai un tās pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

6868 002 0114.  

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.  

 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

45. 

Par nekustamā īpašuma „Ūzulnīki” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0024 sadales projektu 

 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 21.11.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/5042 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Malnavas pagasta 

nekustamā īpašuma „Ūzulnīki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0024” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Ūzulnīki” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 6868 006 0024 atsavināma zeme 0,08 ha platībā, kas atrodas citas valsts 

teritorijā (atsavināmās zemes platība tiks precizēta, veicot robežjoslas zemes kadastrālo 

uzmērīšanu). 

Zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 

21.11.2012. Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „ Ūzulnīki” z.v. kad. apz. 6868 006 0024). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 



vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.  

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0024 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 

punktu,Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, 

Juris Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 21.11.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Ūzulnīki” z.v. kad. apz. 6868 006 0024) nekustamā īpašuma „Ūzulnīki” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0024 daļas aptuveni 0,08 ha platībā 

atsavināšanai, jo minētā zemes platība atrodas citas valsts teritorijā. 

 

2. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektētā atsavināmās  zemes platība tiks precizēta.  

 

 

46. 

Par nekustamā īpašuma „Ūzulnīki” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0024 sadales projektu 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 



platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 26.10.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/4647 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Malnavas pagasta 

nekustamā īpašuma „ Ūzulnīki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0024” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Ūzulnīki” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 6868 006 0024 atsavināma zeme 0,60 ha platībā, tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0109 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tiks precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 

26.10.2012. Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Ūzulnīki” z.v. kad. apz. 6868 006 0024). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.  

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0024 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 26.10.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Ūzulnīki” z.v. kad. apz. 6868 006 0024) nekustamā īpašuma „Ūzulnīki” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0024 daļas aptuveni 0,60 ha platībā 

atsavināšanai un tās pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

6868 006 0109. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.  

 

2.  Noteikt atdalīto zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

47. 



Par nekustamā īpašuma „Zaļkalni” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0013 sadales projektu 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/1424 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Malnavas pagasta 

nekustamā īpašuma „ Zaļkalni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0013” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „ Zaļkalni” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 6868 001 0013 atsavināma zeme 0,39 ha platībā, tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0073 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tiks precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 

30.03.2012. Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Zaļkalni” z.v. kad. apz. 6868 001 0013). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.  

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0013 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 



– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt  VZD Latgales reģionālās nodaļas 30.03.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Zaļkalni” z.v. kad. apz. 6868 001 0013) nekustamā īpašuma „ Zaļkalni” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0013 daļas aptuveni 0,39 ha platībā 

atsavināšanai un tās pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

6868 001 0073. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.  

 

2. Noteikt atdalīto zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

48. 

Par nekustamā īpašuma „Āboliľi” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0085 sadales projektu 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 05.04.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/1519 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Salnavas pagasta 

nekustamā īpašuma „Āboliņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0085” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Āboliņi” zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 6894 008 0085 atsavināma zeme 0,08 ha platībā, tās pievienošanai valsts robežjoslas 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0174 (atsavināmās  zemes vienības platība tiks 

precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 

05.04.2012. Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Āboliņi” z.v. kad. apz. 6894 008 0085). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.  



 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0085 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(   Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris 

Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 05.04.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Āboliľi” z.v. kad. apz. 6894 008 0085) nekustamā īpašuma „Āboliľi” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0085  daļas  aptuveni 0,08ha platībā 

atsavināšanai un tās pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

6894 008 0174.  

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.  

 

2.  Noteikt atdalīto zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

49. 

Par nekustamā īpašuma „Atzari” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0057 sadales projektu 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 



Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 23.01.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/289 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Salnavas pagasta 

nekustamā īpašuma „Atzari” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0057” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Atzari” zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 6894 008 0057 atsavināma zeme 0,07 ha platībā, tās pievienošanai valsts robežjoslas 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0174 (atsavināmās  zemes vienības platība tiks 

precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 

23.01.2012. Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Atzari” z.v. kad. apz. 6894 008 0057). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.  

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0057 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11( Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  

Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese Nagle),  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 23.01.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Atzari” z.v. kad. apz. 6894 008 0057) nekustamā īpašuma „Atzari” zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0057 daļas  aptuveni 0,07 ha platībā atsavināšanai 

un tās pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0174.  

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.  

 

2.  Noteikt atdalīto zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

 

 

50. 



Par nekustamā īpašuma „Laksti” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0153 sadales projektu 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 23.01.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/290 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Salnavas pagasta 

nekustamā īpašuma „Laksti” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0153” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Laksti” zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 6894 008 0153 atsavināma zeme 0,53 ha platībā, tās pievienošanai valsts robežjoslas 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0174 (atsavināmās  zemes platība tiks precizēta, 

veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 

23.01.2012. Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Laksti” z.v. kad. apz. 6894 008 0153). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.  

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0153 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,  

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 



– 11( Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  

Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese Nagle),  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 23.01.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Laksti” z.v. kad. apz. 6894 008 0153) nekustamā īpašuma „Laksti” zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0153 daļas aptuveni 0,53 ha platībā atsavināšanai 

un tās pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0174.  

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.  

 

2.  Noteikt atdalīto zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

51. 

Par nekustamā īpašuma „Pērkoni” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0029 sadales projektu 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 05.04.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/1518 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Salnavas pagasta 

nekustamā īpašuma „Pērkoni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0029” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Atzari” zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 6894 008 0029 atsavināma zeme 0,24 ha platībā, tās pievienošanai valsts robežjoslas 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0174 (atsavināmās  zemes  platība tiks precizēta, 

veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 

23.01.2012. Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Pērkoni” z.v. kad. apz. 6894 008 0029). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.  



 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0029 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11( Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  

Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese Nagle),  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 05.04.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Pērkoni” z.v. kad. apz. 6894 008 0029) nekustamā īpašuma „Pērkoni” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0029 daļas  aptuveni 0,24 ha platībā  

atsavināšanai un tās pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

6894 008 0174. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.  

 

2.  Noteikt atdalīto zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

52. 

Par nekustamā īpašuma „Ritovi” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0082 sadales projektu 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 



platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 23.01.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/291 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Salnavas pagasta 

nekustamā īpašuma „Ritovi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0082” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Ritovi” zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 6894 008 0082 atsavināma zeme 0,07 ha platībā, tās pievienošanai valsts robežjoslas 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0174 (atsavināmās  zemes vienības platība tiks 

precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 

23.01.2012. Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Ritovi” z.v. kad. apz. 6894 008 0082). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.  

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0082 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11( Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  

Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese Nagle),  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 23.01.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Ritovi” z.v. kad. apz. 6894 008 0082) nekustamā īpašuma „Ritovi” zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0082 daļas  aptuveni 0,07 ha platībā atsavināšanai 

un tās pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0174. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.  

 

2.  Noteikt atdalīto zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

 



53. 

Par nekustamā īpašuma „Sjakstes” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0147 sadales projektu 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 23.01.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/292 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Salnavas pagasta 

nekustamā īpašuma „Sjakstes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0147” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Sjakstes” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 6894 008 0147 atsavināma zeme 0,51 ha platībā, tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0174 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tiks precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 

23.01.2012. Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Sjakstes” z.v. kad. apz. 6894 008 0147). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.  

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0147 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 



lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11( Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  

Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese Nagle),  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 23.01.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Sjakstes” z.v. kad. apz. 6894 008 0147) nekustamā īpašuma „Sjakstes” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0147 daļas  aptuveni 0,51 ha platībā 

atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 

008 0174. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.  

 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. 

 

 

54. 

Par nekustamā īpašuma „Sjakstes” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0150 sadales projektu 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 23.01.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/295 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Salnavas pagasta 

nekustamā īpašuma „Sjakstes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0150” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Sjakstes” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 6894 008 0150 atsavināma zeme 0,17 ha platībā, tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0174 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tiks precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 

23.01.2012. Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Sjakstes” z.v. kad. apz. 6894 008 0150). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 



vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.  

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0150 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11( Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  

Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese Nagle),  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 23.01.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Sjakstes” z.v. kad. apz. 6894 008 0150)  nekustamā īpašuma „Sjakstes” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0150 daļas  aptuveni 0,17 ha platībā 

atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 

008 0174. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.  

 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. 

 

55. 

Par nekustamā īpašuma „Sjakstes” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0148 sadales projektu 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjosluvisā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 



apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 23.01.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/293 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Salnavas pagasta 

nekustamā īpašuma „Sjakstes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0148” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Sjakstes” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 6894 008 0148 atsavināma zeme 0,15 ha platībā, tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0174 (atsavināmās  zemes  platība 

tiks precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 

23.01.2012. Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Sjakstes” z.v. kad. apz. 6894 008 0148). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas  8. 

panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.  

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma I nodaļas  6. 

pantā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa un atlikusī tā 

daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav izmantojama 

atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa nekustamā īpašuma 

atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma īpašnieku nevienojas 

citādi. 

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0148 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11(Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  

Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese Nagle),  

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

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 23.01.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Sjakstes” z.v. kad. apz. 6894 008 0148) nekustamā īpašuma „Sjakstes” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0148 daļas aptuveni 0,15 ha platībā 



atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 

008 0174. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.  

 

2. Noteikt atdalāmai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. 

 

 

 

56. 

Par nekustamā īpašuma „Sjakstes” zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0149 sadales projektu 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts LR Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas-SIA 

„Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, adrese: Brīvības iela 224, Rīga, LV-1039) 2012.gada 

29.novembra iesniegums ( reģ. 05.12.2012., Nr.3-13.21/1163) ar lūgumu apstiprināt vairāku 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo nekustamā īpašuma objektu- valsts robežjoslai 

piegulošo zemes vienību sadales projektus, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā  

Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 23.01.2012. 

slēdzienā Nr.2-03.1-L/294 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Salnavas pagasta 

nekustamā īpašuma „Sjakstes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0149” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par 

zemes atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Sjakstes” zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 6894 008 0149 atsavināma zeme 0,43 ha platībā, tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0174 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tiks precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 

23.01.2012. Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Sjakstes” z.v. kad. apz. 6894 008 0149). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.  

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0149 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas 

Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 



noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un 

pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un 

informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

.2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona 

Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā 

saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.janvāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 11( Pēteris Laganovskis, Aleksandrs Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  

Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  Arvīds Urtāns, Edgars Puksts,  Sandra Palma,  Inese Nagle),  

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

 

 

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 23.01.2012. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Sjakstes” z.v. kad. apz. 6894 008 0149) nekustamā īpašuma „Sjakstes” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0149 daļas aptuveni 0,43 ha platībā 

atsavināšanai un pievienošanai valsts robeţjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 

008 0174.  

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.  

 

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201-zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. 

 

 

                                                               37.& 

   Par būvniecības ieceres nodošanu  atkārtotai publiskajai apspriešanai 

                                                /I.Nagle/  

 

Sakarā ar SIA „ Prolink” būvniecības ieceri tika veikta publiskā apspriešana par biogāzes 

koģēnerācijas stacijas „ Rungas” Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, būvniecību. Sabiedriskā 

apspriešana norisinājās no 04.12. 2012. līdz 04.01.2013., kā rezultātā tika saņemtas tikai 18 

aptaujas anketas, no kurām 5 par būvniecības ieceres atbalstīšanu un 13 pret būvniecības ieceres 

atbalstīšanu.  Ņemot vērā  zemo iedzīvotāju atsaucību un nepietiekošo informētību par 

apspriešanas objektu, pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu , kas 

nosaka, ka konsultatīvos nolūkos pēc pašvaldības iedzīvotāju, domes vai tās priekšsēdētāja 

iniciatīvas, pamatojoties uz domes lēmumu, var organizēt publisko apspriešanu par pašvaldības 

autonomās kompetences jautājumiem , atklāti balsojot PAR – 11( Pēteris Laganovskis, Aleksandrs 

Šarkovskis,  Aivars Lipskis,  Juris Poikāns, Juris Ločmelis,  Antoņina Babāne, Andrejs Ivanovs,  

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

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ: 

 



Nodot atkārtoti publiskajai sabiedriskajai apspriešanai  SIA „ Prolink” būvniecības 

ieceri par biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecību nekustamajā īpašumā „Rungas” 

Malnavas pagastā, Kārsavas novadā no 08.02.2013. līdz 17.03.2013. 

  

 

 

Sēde slēgta plkst. 14.00 

 

Sēdi vadīja                                                 Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

 

                                                                       Domes priekšsēdētājas vietnieks Pēteris Laganovskis 

 

Sēdi protokolēja                        Pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


