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Darba kārtība: 

 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa  parāda piedziņu 

3. Par zemes nomas maksu 

4. Par atteikšanos no ceļa servitūta un apgrūtinājuma dzēšanu zemesgrāmatā 

5. Par saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Grozījumi  24.02.2010.saistošajos noteikumos Nr.4  

„Par pašvaldības nodevām Kārsavas novadā‖ 

6. Par SIA ―Auseklis‖ kioska novākšanu 

7. Par līguma noslēgšanu un parakstīšanu ar dzīvnieku patversmi SIA „ Meţavairogi‖  

8. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības būvvaldes nolikumā 

9. Par izmaiņām amatu sarakstā  

10. Par saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.21 „Par novada 

pamatbudţetu 2013.gadam‖ 

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

izcenojumu paaugstināšanu‖ precizēšanu 

12. Par grozījumiem pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā un nolikumā 

13. Par grozījumiem Kārsavas mūzikas un mākslas skolas nolikumā 

14. Par Kārsavas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu  uzņemšanas noteikumu apstiprināšanu 

15. Par atbalstu projektiem  

16. Iesniegumu izskatīšana 
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17. Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

18. Par zemes vienības „Arkli‖, kadastra apzīmējums 6868 012 0100 platības apstiprināšanu 

19. Par nosaukumu piešķiršanu pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Kārsavas novada 

Malnavas pagasta teritorijā    

20. Par nosaukumu piešķiršanu nekustamam īpašumam-pašvaldībai piekrītošai  zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0351  Kārsavas novada Malnavas pagasta teritorijā    

21. Par nekustamā īpašuma „Dzērvenīte‖, kadastra Nr. 6854 004 0035 sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu 

22. Par nekustamā īpašuma „Purvmala‖, kadastra Nr. 6854 004 0019 sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu 

  

23. Par nekustamā īpašuma „Rītarasas‖, kadastra Nr. 6872 002 0053 sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu 

  

24. Par nekustamā īpašuma „Kursīši‖, kadastra Nr. 6872 001 0076 sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu 

25. Par nekustamo īpašumu „Gauri‖ kadastra Nr. 6870 002 0099  un „Zaķusalas‖kadastra Nr. 

6870 002 0076 apvienošanu 

26. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un  lauku apvidus  zemes nomas līgumu  noslēgšanu 

27. Par apbūvētas  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0140 iznomāšanu                                                            

28. Par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu 

29. Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

30. Par pašvaldībai piekrītošo   zemes vienību 6868 009 0190, 6872 006 0113 iznomāšanu 
31.  Par zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0261,6868 07 0116 iznomāšanu 

32. Par Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo   zemes vienību  iznomāšanu 

33. Par zemes vienības platības precizēšanu  

34. Par lauku apvīdu  zemes nomas līguma noslēgšanu 

35. Par lauku apvidus  zemes nomas līguma pagarināšanu  

36. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 008 0061; 6894 008 0020; 6894 008 0070 

iznomāšanu 

37. Par  nosaukuma piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem 

38. Par nekustama īpašuma „Pīlādţi‖ sadalīšanu 

39. Par zemes ierīcības projekta „NOGĀZES‖  apstiprināšanu 

40. Par  adrešu maiņu un apstiprināšanu  nekustamajam īpašumam 

41. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Kviešzeme‖, Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads,   kadastra apzīmējumu 6868 009 0351 sagatavošanu atsavināšanai 

42. Par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma  „Austrumlejas‖,Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads sagatavošanu atsavināšanai 

43. Par nekustamā īpašuma  Sporta ielā 26, Kārsavā, Kārsavas novads iznomāšanu 

44. Par nekustama īpašuma Skolas iela 17, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 6809 

003 0123  zemes   lietošanas  mērķa maiņu 

45. Par nekustamā īpašuma „Vītolu skola‖, Malnavas pagasts, Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai 

46. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Akācijas‖ zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6870 006 0057  sadalīšanai reālās daļās un izstrādes nosacījumu 

apstiprināšanu 



47. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2, Vienības ielā 17, Kārsavā, Kārsavas novads , 

nosacītās cenas apstiprināšanu 

48. Par nekustamā īpašuma „Kaķpēdiņas‖ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 007 

0011 zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību  un  izstrādes  nosacījumu 

apstiprināšanu 

49. Par Ludzas rajona slimnīcas  pakalpojuma izmantošanu 

50. Par  publiskās  apspriešanas valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeţa(Grebņeva) - 

Rēzekne - Daugavpils – Lietuvas robeţa (Medumi) km 0,6 -13,4 rekonstrukcijai Kārsavas 

novadā, Malnavas pagastā rīkošanu 

51. Daţādi 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova 

 

Piedalās-  

Deputāti - Pēteris Laganovskis,  Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, 

Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds 

Urtāns, Antoņina Babāne, Inese Nagle 

Nepiedalās –  

 Deputāts  - Juris Ločmelis- aizņemts 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, zemes lietu speciāliste Ludmila Krišāne 

 

Klātesošās personas-   Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirkņa priekšnieks 

Gunārs Paškevičs, kārtības policijas nodaļas vadītājs Juris Civkors,  juriste Vera Lipska, laikraksta 

„Ludzas zeme― korespondente Iveta Čigāne, Goliševas pagasta pārvaldes vadītājs Anatolijs 

Posredņikovs,Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja Irēna Kaupuţe, Meţvidu pagasta pārvaldes 

vadītāja Antra Bojāre, Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Koļčs, Salnavas pagasta 

pārvaldes vadītāja Anna Gabrāne 

 

 

 

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirkņa priekšnieks Gunārs 

Paškevičs sniedza informāciju par  kriminogēno situāciju, problēmām,risinājumiem bijušajā 

Ludzas novadā. 

Novada pašvaldības galvenā grāmatvede Mārīte Kuleša sniedz informāciju domes 

deputātiem par novada pašvaldības naudas līdzekļiem banku kontos. 

 

 

       1.& 

  Par nekustamā īpašuma nodokļa  

                parādu dzēšanu 

    /V.Lipska/ 



 

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

juridiskām personām, kurām ir iestājies maksājuma piedziņas noilgums, tāpēc nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda piedziņa nav iespējama. 

 

 Salnavas pagastā - Latvijas Republikas Finanšu ministrijai, reģistrācijas numurs 

90000014724, par īpašumu „Ruskulova-2‖ kadastra numurs 6894-005-0171 par 2003.gadu 

pamatparāda summa Ls 1.71 nokavējuma nauda Ls 1.71, kopā Ls 3.42; 

 

Malnavas pagastā -LR Zemkopības Ministrijas Valsts Augu Aizsardzības Dienests, 

reģistrācijas numurs 9000008601 – par īpašumu „Kārsavas stacija 40‖ kadastra numurs 6868-003-

0202 pamatparāds par 2004. gadu Ls 3.29 un nokavējuma nauda Ls 3.29 kopsummā Ls 6.58 un – 

par īpašumu „Ūdens pumpja māja‖ kadastra numurs 6868-003-0214 pamatparāds par 2004. gadu 

Ls 2.36 un nokavējuma nauda Ls 2.36  kopsummā Ls 4.72. 

 

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 9.panta 1.daļā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā 

laikā. Šī likuma 9.panta 2.daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai 

nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam 

―Par nodokļiem un nodevām‖ un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta 

piespiedu izpildes kārtībai. Dome konstatē, ka attiecībā uz konkrētām personu ir iestājies 

maksājuma piedziņas noilgums, tāpēc nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama. 

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

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

soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. 

Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta 4.daļai, attiecīgā pašvaldība 

publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par nodokļu parādu dzēšanu. 

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

nekustamā īpašuma nodokli‖ 9.panta 2.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra 

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

14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs 

Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, 

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

pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

 

1.1.Dzēst Latvijas Republikas Finanšu ministrijas (8659) nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par 2003.gadu pamatparāda summa Ls 1.71 nokavējuma nauda Ls 1,71 kopā Ls 

3.42. 

1.2.Dzēst LR Zemkopības Ministrijas Valsts Augu Aizsardzības Dienesta nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par īpašumu Kārsavas stacija 40 (2758) un  par īpašumiem Ūdens 

pumpja māja  (2774) pamatparāds par 2004. gadu Ls 5.65 un nokavējuma nauda Ls 5.65  

kopsummā Ls 11.30. 

 

2.Kārsavas novada pašvaldībā, veicot datu bāzes sakārtošanu, tika konstatēts, ka par 

īpašumu „Silataka‖ ar kadastra numuru 6868-004-0152 - 9.4 ha, 2010.gadā ir veikts aprēķins gan 



M. G., gan M. A. Pēc zemesgrāmatu nodaļas paziņojuma redzams, ka īpašnieka maiņa notikusi 

28.01.2010., bet likums „Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 7.panta 1.daļa paredz , ka nekustamā 

īpašuma nodokli sāk maksāt ar nākamo taksācijas gadu pēc īpašuma vai valdījuma tiesību rašanās, 

tāpēc apreķinātais nodoklis M. A. bija jāaprēķina tikai ar 2011.gadu.  

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 2.panta 1.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma 

nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas, kuru īpašumā vai tiesiskajā 

valdījumā ir nekustamais īpašums. Pēc datu bāzē pieejamās informācijas redzams, ka 27.01.2010. 

M. G. ir veicis nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu par 2010.gadu. 

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

nekustamā īpašuma nodokli‖ 9.panta 2.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra 

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

14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs 

Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, 

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

pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

 

 

Dzēst M. A.  (konts 14135) aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par 2010.gadu 

kopsummā Ls 31.93 (Trīsdesmit viens lats 93 santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 22.17 

(Divdesmit divi lati 17 santīmi), nokavējuma nauda Ls 9.76 (Deviņi lati 76 santīmi). 

 

 

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

personai, kurai ir iestājies maksājuma piedziņas noilgums, personas ir mirušas, tāpēc nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama. 

Salnavas pagastā:  

J. P. (8510) par īpašumu „Oponosi‖ kadastra numurs 6894-010-0043 par laika periodu no 

2002. līdz 2004.gada pamatparāda summa Ls 5.67 nokavējuma nauda Ls 5.67, kopā Ls 11.34 

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 9.panta 1.daļā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā 

laikā. Šī likuma 9.panta 2.daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai 

nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam 

―Par nodokļiem un nodevām‖ un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta 

piespiedu izpildes kārtībai. Dome konstatē, ka attiecībā uz konkrēto personu ir iestājies maksājuma 

piedziņas noilgums, tāpēc nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama. 

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

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

soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. 

Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta 4.daļai, attiecīgā pašvaldība 

publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par nodokļu parādu dzēšanu. 

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

nekustamā īpašuma nodokli‖ 9.panta 2.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra 

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

14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs 

Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, 



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

pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

 

 

Dzēst J. P. (8510) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par laika periodu no 2002.-

2004.gadu pamatparāda summa Ls 5.67, nokavējuma nauda Ls 5.67, kopā Ls 11.34. 

 

 

      2.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda piedziņu 

    /V.Lipska/ 

 
          Pamatojoties uz LR likuma ―Par pašvaldībām‖ 14.panta 2. Daļas 4.punktu,  

Civilprocesa likuma 600.panta 5.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra 

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

14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs 

Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, 

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

pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

 

 

 

 1.Piedzīt no M. G. nekustamā īpašuma nodokļa, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

 2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu /izpildrīkojumu/ nosūtīt zvērinātai 

tiesu izpildītājai Anitai Kalniņai. 

 3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

3.& 

Par zemes nomas maksu 

    /V.Lipska/ 

 

 1.Ar Kārsavas novada domes 28.11.2012. sēdes lēmumu tika nolemts iznomāt I. P. 

pašvaldībai piederošo īpašumu - zemes gabalu 7071 kv.m. platībā Raiņa ielā 2a, Kārsavā,  kadastra 

apzīmējums 6809 002 0268, un zemes gabalu 1634 kv.m. platībā Raiņa ielā 2b, Kārsavā, kadastra 

apzīmējums 6809 002 0054, nosakot nomas maksu – 6% no zemes kadastra vērtības gadā. 

 Tika sastādīts zemes nomas līguma projekts un nosūtīts nomniekam – I. P. – parakstīšanai.  

 2013.gada 21.janvārī pašvaldībā saņemts sabiedrības ar ierobeţotu atbildību 

„Niktransports‖ valdes locekļa I. P. iesniegums. Tajā norādīts, ka uz iznomātajiem zemes gabaliem 

atrodas SIA „Niktransports‖ piederošās ēkas un būves. Iesniedzējs, pamatojoties uz Civillikuma 

2120.pantu un 2122.pantu, lūdz samazināt nomas maksu no 6% uz 3%, tādējādi atbalstot 

uzņēmējdarbību novadā. 



 2.Ņemot vērā to, ka uz pašvaldībai piederošajiem zemes gabaliem atrodošās ēkas 

tiek izmantotas komercdarbībā, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 14.panta 2.daļu, Civillikuma 2120., 2122.pantiem, 

likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta 1.daļas 10.punktu, 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, 

Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija 

Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne, Inese 

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

 

 Noteikt nomas maksu 4% no zemes kadastra vērtības gadā . 

 

 

4.& 

Par atteikšanos no ceļa servitūta  

un apgrūtinājuma dzēšanu zemesgrāmatā 

/V.Lipska/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts O. N., dzīves vieta – „Elstes‖, Salnavas pagasts, 

Kārsavas novads, iesniegums ar lūgumu dzēst ceļa servitūtu, kas noteikts kā viņam piederošās 

zemes apgrūtinājums par labu pašvaldības lietošanā esošajiem zemes gabaliem.  

 2.Izvērtējot lietas faktiskos apstākļus, pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo 

aktu prasības, tika konstatēts, ka ar 2008.gada 29.jūlija Salnavas pagasta padomes izziņu Nr.3-

11/122 (222) un 2008.gada 15.septembra Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas lēmumu Nr.11-

01-L2/287 O. N. piederošajam zemes gabalam „Burkšķi‖, 13,02 ha platībā, kadastra numurs 6894-

005-0176, tika noteikts apgrūtinājums – ceļa servitūts 0,08 ha par labu Salnavas pagasta 

pašvaldības zemes lietojumiem ar kadastra numuriem 6894 005 0283 un 6894 005 8002. Pašreiz 

minētie zemes gabali ir Kārsavas novada pašvaldības lietošanā. Ceļa servitūts tika reģistrēts 

Ludzas zemesgrāmatu nodaļas Salnavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0044 4029 kā 

O.Naglim piederošā nekustamā īpašuma „Burkšķi‖ apgrūtinājums. 

 Kā izriet no deputātu rīcībā esošā topogrāfiskā plāna, pašvaldības zemes lietojumus ar ceļu 

Kārsava – Salnava savieno vietējās nozīmes ceļš, pa kuru ir iespējams piekļūt abiem pašvaldības 

zemes gabaliem. Servitūta ceļš nepilda savu tiešo funkciju, tas nekad nav izmantots, dabā nepastāv 

un nav nepieciešams pašvaldībai. 

 Atbilstoši domes attīstības komitejas atzinumam, no ceļa servitūta var atteikties, dzēšot 

apgrūtinājumu nekustamā īpašuma „Burkšķi‖ zemesgrāmatas nodalījumā. 

 3.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 12.pantu, 21.panta 1.daļas 27.punktu,  

Civillikuma 1237.panta 1.punktu, kurā noteikts, ka personālie un reālservitūti izbeidzas, servitūta 

izlietotājam no tiem atsakoties, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās 

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 13(Pēteris 

Laganovskis, Ināra Silicka, Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, 

Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds 

Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, deputāte Inese Nagle nepiedalās 

balsošanā,  Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

 



 3.1.Atteikties no ceļa servitūta 0,08 ha platībā, kas noteikts kā O. N. piederošā zemes 

gabala „Burkšķi” 13,02 ha platībā, kadastra numurs 6894-005-0176, apgrūtinājums par labu 

Kārsavas novada pašvaldības zemes lietojumiem ar kadastra numuriem 6894 005 0283 un 

6894 005 8002, un nostiprināts Ludzas zemesgrāmatu nodaļas Salnavas pagasta zemes 

grāmatas nodalījumā Nr.1000 0044 4029. 

 3.2.Dzēst ceļa servitūta atzīmi Nr.1.4. Ludzas zemesgrāmatu nodaļas Salnavas 

pagasta zemes grāmatas nodalījuma Nr.1000 0044 4029 trešās daļas 1.iedaļā. 

 

 

5.& 

 Par saistošajiem noteikumiem Nr. 6 

„Grozījumi  24.02.2010.saistošajos noteikumos nr.4  

„Par pašvaldības nodevām Kārsavas novadā” 

/V.Lipska/ 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta pirmās daļas 3.punktu  un 

21.panta pirmās daļas 15.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās 

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris 

Laganovskis, Ināra Silicka, Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, 

Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds 

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

pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

 

 1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi  24.02.2010.saistošajos noteikumos 

Nr.4 „Par pašvaldības nodevām Kārsavas novadā” /pielikumā/. 

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

saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijai. 

 

6.& 

Par SIA “Auseklis” kioska novākšanu 

/V.Lipska/ 

 

 

  

.2011.gada 14.februārī Kārsavas novada pašvaldībā tika saņemts sabiedrības ar ierobeţotu 

atbildību ―Auseklis‖ valdes locekļa J. K. /turpmāk tekstā – iesniedzējs/ atkārtots iesniegums, 

sastādīts 2011.gada 10.februārī, kurā viņš lūdza iznomāt 50 kvadrātmetru zemes pēc adreses 

Vienības iela 72c, Kārsavā. Iesniegums pamatots ar to, ka uz šīs zemes atrodas SIA ―Auseklis‖ 

piederošs īpašums.  

 Iesniegumam nav pievienoti nekādi dokumenti, taču pašvaldības rīcībā ir iepriekšējam 

iesniegumam pievienotā pavadzīmes kopija, no kuras redzams, ka 2009.gada 7.maijā akciju 

sabiedrība ―Preses apvienība‖ pārdod SIA ―Auseklis‖ kiosku. 

 Ar 2010.gada 24.novembra Kārsavas novada domes sēdes lēmumu nr.27, prot.nr.13, 

iesniedzēja lūgums tika noraidīts, vienlaicīgi piedāvājot iesniedzējam iespēju novietot kiosku citā 



vietā. Ar 2011.gada 24.novembra lēmumu jautājuma atkārtota izskatīšana tika atlikta līdz 

teritorijas plānojuma jaunās redakcijas spēkā stašānās brīdim. 

 2.Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, 

ka kiosks nav būve ―Būvniecības likuma‖ 1.panta 3.punkta izpratnē, kurā noteikts, ka būve — 

būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija.  Tādu veidojumu, 

kurš nav būve, kurš ir pārvietojams un nav uzbūvēts likumā noteiktajā kārtībā, nevar ierakstīt 

zemesgrāmatā. No pašvaldības rīcībā esošā dokumenta – pavadzīmes, izriet, ka kiosks ir kustama 

/pārvietojama/ manta, nevis nekustamais īpašums – ēka vai būve. Pretējā gadījumā – ja 2009.gada 

7.maijā tiktu pārdots nekustamais īpašums /ēka vai būve/, pašvaldībai būtu jāpiedāvā pirmpirkuma 

tiesības atbilstoši tobrīd spēkā esošajiem likuma ―Par pašvaldībām‖ 78.panta nosacījumiem, ko 

darījuma dalībnieki nav izdarījuši. 

 Tādējādi, kiosks kā kustams īpašums atrodas uz pašvaldībai piekrītošās ielai piesaistītās 

zemes daļas nelikumīgi un traucē ielas izbūves darbus. 

 3.Pašvaldībai ir iespēja iznomāt tās īpašumā esošo zemi, ievērojot likumā ―Par valsts un 

pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu‖ paredzētos nosacījumus un 

atbilstoši  spēkā esošajam teritorijas plānojumam. Pašvaldībai ir tiesības iznomāt tai piederošo 

zemi, uz kuras atrodas citai personai piederošs nekustams īpašums – ēkas un būves. Par 

nekustamā īpašuma /ēku un būvju/ īpašnieku atbilstoši Civillikuma 994. Pantam atzīstams tas, kas 

par tādu ierakstīts zemesgrāmatā. Iesniedzējs – SIA ―Auseklis‖ – nav iesniedzis dokumentus, kas 

apliecinātu nekustamā īpašuma piederību atbilstoši Civillikuma prasībām, bet ir iesniedzis 

pavadzīmi, kura apliecina tikai saistību /darījuma/ faktu starp divām pusēm – akciju sabiedrību 

―Preses apvienība‖ kā pārdevēju un sabiedrību ar ierobeţotu atbildību ―Auseklis‖ kā pircēju. Šāds 

darījums ir saistošs tikai pusēm, bet neuzliek nekādus pienākumus pašvaldībai. 

 Izskatot lietu atkārtoti, ir kosnatēts, ka: 1)adrešu reģistrā nepastāv iesniegumā norādītā 

adrese – Vienības iela 72c, Kārsava, Kārsavas novads; 2)norādītais zemes nogabals nav Kārsavas 

novada pašvaldības īpašums, kuru var iznomāt ēku un būvju uzturēšanai, bet ir ielai piesaistītā 

teritorija likuma ―Par pašvaldībām‖ 15.panta 1.daļas 2.punktā norādītās obligātās funkcijas 

realizēšanai – ielu un ceļu uzturēšana, tāpēc zemes gabalam nav adreses un nav kadastra numura; 

3)iesniedzējs nav iesniedzis ēku un būvju īpašuma tiesības apliecinošos dokumentus 

/zemesgrāmatu aktu vai aktu par būves nodošanu ekspluatācijā/, bet, pat ja šādi dokumenti būtu 

iesniegti, pašvaldība nevarētu iznomāt tai nepiederošu nekustamo īpašumu. 

 Vienlaicīgi pašvaldība dara zināmu iesniedzējam, ka sabiedrības ar ierobeţotu atbildību 

―Auseklis‖ īpašums atrodas ielai piesaistītajā terotorijā, uz kuras notiks Vienības un Skolas ielas 

rekonstrukcijas būvdarbi. Kioska atrašanās šajā vietā traucēs rekonstrukcijas darbu veikšanu, tāpēc 

īpašniekam jāpārvieto kiosks uz citu zemes gabalu, kuru pašvaldība ir tiesīga nodot terminēta 

nomas līguma noslēgšanai un kuru pašvaldība piedāvāja iesniedzējam 2010.gada 24.novembra 

Kārsavas novada domes sēdes lēmumā nr.27. 

 Uz šo brīdi r stājies spēkā Kārsavas novada teritorijas plānojums 2012. – 2024.gadam. 

 Tas neparedz ielai piesaistītās teritorijas izmantošanu ēku būvniecībai vai pārvietojamo 

kiosku novietošanai, tāpēc ielai piederošā zemes daļa ir jāatbrīvo no uz tās esošā objekta. 

4.Pamatojoties uz iepriekšminēto, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra 

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

14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs 

Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, 

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

pašvaldības  dome NOLEMJ:  



 

 

 Piedāvāt SIA “Auseklis” valdes loceklim J.K. atbrīvot pašvaldībai piekrītošo Skolas 

ielas daļu no SIA “Auseklis” piederošā īpašuma kioska līdz 11.martam, pretējā gadījumā 

pašvaldība būs spiesta griezties ar prasību tiesā. 

 

 

 

    7.& 

      Par līguma noslēgšanu un parakstīšanu ar dzīvnieku patversmi SIA „ Meţavairogi”  

/I.Silicka/ 

 

Ņemot vērā to, ka novada pašvaldībā nav izveidota dzīvnieku patversme,  Kārsavas novada 

pašvaldības nolikuma 45.punkta prasības par to, ka pašvaldības domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez 

domes saskaņojuma parakstīt saimnieciskos līgumus par naudas summu, kas sastāda 2000 latus, kā 

arī nepieciešamību organizēt novada teritorijā  bezsaimnieka klaiņojošu suņu izķeršanu,  

izmitināšanu, uzturēšanu, aprūpi, eitanāziju, kremāciju, kā arī nobrauktu, noindētu, beigtu 

dzīvnieku līķu aizvākšanu, vietas dezinfekciju un līķu utilizāciju, pamatojoties uz likuma ―Par 

pašvaldībām‖ 15.panta 1.daļas 2.punktu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra 

Silicka, Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, 

Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne, 

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

 

 Pilnvarot Kārsavas novada domes priekšsēdētāju Ināru Silicku noslēgt un parakstīt 

līgumu ar dzīvnieku patversmi “Meţavairogi”, reģ. Nr.40008187785, par minētā 

pakalpojuma sniegšanu, nepārsniedzot “Publisko iepirkumu likumā” noteikto kopējo līguma 

summu līdz Ls 3000, kura neparedz iepirkuma procedūru. 

 

 

8.&  

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības 

būvvaldes nolikumā 

/V.Lipska/ 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta  1.daļas 8.punktu, Kārsavas 

novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Sandra 

Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija 

Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne, Inese 

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

 

 

 Apstiprināt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības būvvaldes nolikuma trešās 

nodaļas 10.punktā, ar kuru noteikt būvvaldes sastāvu – 2 cilvēki /pielikumā/. 

 

 



                                                                  9.& 

                                             Par izmaiņām amatu sarakstā 

     /S.Sprukte/ 

 

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

4.punktu , Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra 

Silicka, Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, 

Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne, 

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

 

 

Palielināt : 

Būvvalde – 0.58 amata vienības būvinspektors – mēneša alga Ls 261.00 

 

Likvidēt: 

Būvvalde  – 1.0 amata vienības būvinţenieris – mēneša alga Ls 450.00 

Ieviest: 

Būvvalde  – 1.0 amata vienības būvvaldes vadītājs – mēneša alga Ls 540.00 

  

 

10.& 

 Par saistošajiem noteikumiem Nr.7 „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 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Sandra Palma, Edgars Puksts, 

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

Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne, Inese Nagle),  PRET – nav, ATTURAS 

– nav,  Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 7 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. 

 

 

11.& 

                                  Par novada domes 26.10.2011. sēdes lēmuma nr.9 

„Par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu izcenojumu paaugstināšanu” 

precizēšanu 



                                                                   (Ziņo:  I.Nagle) 

 

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

Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību 

106.panta 2.punktu,  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris 

Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs 

Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, 

Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  

dome NOLEMJ:  

 

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

„Par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu izcenojumu paaugstināšanu”, izdarot tajā  

redakcionāla rakstura  precizējumus saskaņā ar šī lēmuma II.punktu. 

  

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

apakšpunktiem, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības 

un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, 

Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, 

Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds 

Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ:  

 

 1.Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs Kārsavas novada Malnavas pagastā 

/Malnavas ciemā/, Meţvidu pagastā /Meţvidu ciemā un Otro Meţvidu ciemā/, Salnavas 

pagastā /Salnavas ciemā un Korecku ciemā/, Mērdzenes pagastā /Mērdzenes ciemā un 

Pudinavas ciemā/ un Goliševas pagastā /Goliševas ciemā/ ir Kārsavas novada pašvaldība. 

 2.Kārsavas novada pašvaldības sniedzamie pakalpojumi ūdenssaimniecības nozarē 

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

piegāde patērētājiem/ un sadzīves kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana /notekūdeņu 

savākšana un attīrīšana/. 

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

 

Pagasts 
 

Izcenojums 
pēc normas,           

ūdens 
Ls/1m3 

Izcenojums 
pēc normas,    
kanalizācija 

Ls/1m3 

 Ūdens 
izcenojums    
Ls/ vienam 
cilv. Mēn. 

Izcenojums 
kanalizācijai 
– Ls/vienam 

cilv.mēn. 

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

Mežvidu pagasts 0,47 0,47 1,73 1,73 

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

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

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

 



 4.Maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek aprēķināti un iekasēti, 

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

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

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

pārskatīt, nosakot tos atbilstoši ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksām. 

 

 

 

 

 

12.& 

                 Par grozījumiem pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā un nolikumā 

/E.Puksts/ 

 

Pamatojoties uz jaunajiem MK noteikumiem Nr. 709 (2012.g.16.oktobrī)  „Noteikumi par 

pedagoģiski medīcīniskajām komisijām‖, Metodiskajām rekomendācijām pašvaldību pedagoģiski 

medicīnisko komisiju un Iekļaujošās izglītības atbalsta centru pedagoģiski medicīnisko komisiju 

darba organizēšanai, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris 

Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs 

Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, 

Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  

dome NOLEMJ:  

 

 

1.Veikt izmaiņas komisijas sastāvā –komisijas sastāvā iekļaut sertificētu ārstniecības personu 

(ārstu).  
2.Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas 

nolikumā. 
 

 
 

13.& 

                         Par grozījumiem Kārsavas mūzikas un mākslas nolikumā 

/P.Laganovskis/ 

 

Pamatojoties Izglītības likuma 22. Panta pirmo daļu un Profesionālās izglītības likuma 17. pantu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, 

Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs 

Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, 

Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ:  
 

 

Veikt grozījumus Kārsavas mūzikas un mākslas nolikumā. 

 



 

 

14.& 

Par Kārsavas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu  uzņemšanas noteikumu apstiprināšanu 

/P.Laganovskis/ 

 

Pamatojoties uz Profesionālās izglītības likuma 27.panta 9. punktu,Izglītības likuma 

3.pantu un Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas nolikumu, Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars 

Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, 

Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

 

Apstiprināt Kārsavas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumus. 

 

 
 

 

      15.& 

Par atbalstu projektiem 

      /I.Nagle/ 

 

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

Posredņikova  iesniegums ar lūgumu līdzfinansēt  projektu „ Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma 

izveide Goliševas ciemā”, lai piedalītos Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam 

413.pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana 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 izveidots bērnu rotaļu un atpūtas laukums Goliševas  ciemā. 

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

novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese 

Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, 

Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  

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

 

1.1. Atbalstīt   projektu„ Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma izveide Goliševas ciemā ” ; 

1.2. Garantēt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā; 

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

  

 

   2.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Malnavas pagasta pārvaldnieces Irēnas Kaupuţes 

iesniegums ar lūgumu rast līdzfinansējumu projektam‖Apkārtējās vides sakopšana un 

labiekārtošana Malnavā vecāka gadagājuma cilvēkiem‖, lai piedalītos Lauku attīstības 2007.-



2013.gadam 413.pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās‖atklātā projektu konkursā. 

  Projekta rezultātā tiks sakārtota apkārtējā vide ap pansionātu ‖Mūsmājas‖,kas atrodas līdzās 

Malnavas parkam. 

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

novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese 

Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, 

Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  

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

2.1.Atbalstīt projektu „Apkārtējās vides sakopšana un labiekārtošana Malnavā vecāka 

gadagājuma cilvēkiem”; 

2.2.Garantēt  projekta līdzfinansējumu 10% apmērā; 

2.3.Noteikt Irēnu Kaupuţi atbildīgo par šā projekta realizāciju. 

 

 

  3.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Kārsavas mūzikas un mākslas skolas direktore 

Veras Krišānes iesniegums ar lūgumu rast līdzfinansējumu projektam‖Mūzikas instrumentu un 

apskaņošanas iekārtu iegāde Kārsavas Mūzikas un mākslas skolai”, lai piedalītos Lauku 

attīstības 2007.-2013.gadam 413.pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās‖atklātā projektu 

konkursā.Projekta kopējais finansējums LVL 7000.00, līdzfinansējums 10% apmērā sastāda LVL 

700.00 

  Projekta rezultātā tiks iegādāti mūzikas instrumenti-marimba, akustisko bungu komplekts, kuri 

tiks izmantoti skolas pūtēju orķestra kvalitatīvākam skanējumam, atvērta jauna izglītības 

programma-Sitaminstrumentu spēle un apskaņošanas , gaismas iekārtas Kārsavas Mūzikas un 

mākslas skolas koncertzālei. 

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

novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese 

Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, 

Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  

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

 3.1. Atbalstīt projektu „Mūzikas instrumentu un apskaņošanas iekārtu iegāde Kārsavas 

Mūzikas un mākslas skolai”; 

3.2. Garantēt  projekta līdzfinansējumu 10% apmērā; 

3.3.Noteikt Veru Krišāni atbildīgo par šā projekta realizāciju. 

 

 

 

4.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Kārsavas kultūras nama iesniegums ar lūgumu 

rast līdzfinansējumu projektam”Kārsavas kultūras nama amatierteātru izrāţu apskaņošanas 

iekārtu iegāde” , lai piedalītos Lauku attīstības 2007.-2013.gadam 413.pasākuma „Lauku 

ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības attīstības stratēģiju 



īstenošanas teritorijās‖atklātā projektu konkursā.Projekta kopējais finansējums LVL 7000.00, 

līdzfinansējums 10% apmērā sastāda LVL 700.00 

  Projekta rezultātā tiks iegādātas skaņas apstrādes iekārtas , statīvi, teātra bezvadu sistēmas 

skandas augsta līmeņa specefektu, izrāţu mūzikas atskaņošanas un skaņas pastiprinošās iekārtas 

kvalitatīvākam skanējumam. 

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

novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese 

Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, 

Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  

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

 

4.1. Atbalstīt projektu „Kārsavas kultūras nama amatierteātru izrāţu apskaņošanas 

iekārtu iegāde”; 

4.2.Garantēt  projekta līdzfinansējumu 10% apmērā; 

4.3.Noteikt Ināru Rasimu atbildīgo par šā projekta realizāciju. 

 

 

16.& 

Iesniegumu izskatīšana 

                                                      / Ziņo  P.Laganovskis, I.Nagle/ 

 

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

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

materiālo stāvokli raksturojošiem dokumentiem izskatīti sociālās komitejas sēdē. Sociālo 

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

projektu un priekšlikumiem par pabalstu un sociālās palīdzības piešķiršanu iesniedzējiem. 

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

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

noteikumiem, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra 

Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija 

Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  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 2013.gada 1.februārī ir saņemts festivāla „ Latgales ērģeļu 

dienas‖ organizatores G. K. iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt vienu no festivāla „ Latgales 

ērģeļu dienas 2013‖ koncertiem, kas notiks Malnavas Jaunavas Marijas-Roţukroņa Karalienes 

Romas katoļu baznīcā  Kārsavā 25.maijā Iesniegumā festivāla organizatore lūdz segt izdevumus Ls 

300.00 apmērā par  baznīcas ērģeļu skaņošanu un samaksu māksliniecei. 



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

novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese 

Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, 

Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  

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

  

 

 2.1.Piešķirt festivāla organizatorei G. K. ērģeļu skaņošanai   Ls  200.00     no 

pašvaldības budţeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, pārskaitot iedalītos naudas 

līdzekļus uz  „Jauniešu mūzikas studija-biedrība” , reģ. Nr. 40008130856. 

 

  

3.Kārsavas novada pašvaldībā 14.februārī  ir saņemts novada sporta metodiķa Mihaila 

Olipova iesniegums  piešķirt Ls 100  Kārsavas novada vieglatlētam R.Ţ., kurš  no 21. marta divas 

nedēlas  piedalīsies treniņnometnē Portugālē Latvijas izlases vieglatlētikas komandas sastāvā 

tāllekšanā un 3soļlekšanā.  

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

novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese 

Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, 

Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  

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

 

 3.1.Piešķirt Kārsavas novada vieglatlētam R. Ţ. Ls 50    no pašvaldības budţeta 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, pārskaitot iedalītos naudas līdzekļus Latvijas 

vieglatlētikas federācijai. 

 

  

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

dzīvojamo platību Kārsavā. 

4.1.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 – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra 

Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs 

Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, 

Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ:  

 

4.2.Sniegt V. B. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņam  dzīvojamo 

platību vienu istabu bijušajā Aizgāršas pamatskolas ēkā, Goliševā, Goliševas pagastā, 

Kārsavas novads. 

4.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

5.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts L. I. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai 

dzīvojamo platību. 



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

dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 7.panta 1.daļu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, 

Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, 

Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds 

Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ:  

 

5.2.Reģistrēt L. I. Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru 40.     

5.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

6.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts I. S. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam 

dzīvojamo platību. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 7.panta 1.daļu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, 

Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, 

Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds 

Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ:  

 

6.2.Reģistrēt I. S. Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru 41.     

6.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

                                                                   

7.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts J. B. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam 

dzīvojamo platību Kārsavā. 

7.1.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 – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra 

Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs 

Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, 

Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ:  

 

7.2.Sniegt J. B.  palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņam  dzīvojamo 

platību Vienības 49-14, Kārsavā, Kārsavas novads. 

7.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 8.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi, ka  personai –O. P. – ir zuduši apstākļi, kuri 

bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai pašvaldības palīdzības reģistra vispārējās kārtas  grupā. 



8.1.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 

10.panta 1.daļas 2. punktu, 47.panta 1.,2.daļu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, 

Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, 

Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds 

Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ:  

 

 8.2.Izslēgt O. P. no Kārsavas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa 

jautājumu risināšanai. 

 8.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

9.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts I. R. iesniegums par atteikšanos no pašvaldības 

palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

9.1.Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām‖ 47.panta 1., 2.daļu, likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 18.panta 3.daļu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, 

Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, 

Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds 

Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ:  

 

 9.2.Pārreģistrēt I. R.  pašvaldības palīdzības reģistra vispārējā grupā ar pēdējo 

kārtas numuru. 

9.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

10.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts S. C.(rindā A. C.) iesniegums par atteikšanos no 

pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

10.1.Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām‖ 47.panta 1., 2.daļu, likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 18.panta 3.daļu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, 

Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, 

Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds 

Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ:  

 

10.2.Pārreģistrēt A. C. pašvaldības palīdzības reģistra vispārējā grupā ar pēdējo 

kārtas numuru. 

10.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 

 

17.& 

                                   Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

/A.Orinska/ 



 

 

Izvērtējot Kārsavas novada teritorijā esošās lauku apvidus  zemes vienības, uz kurām to 

bijušajiem zemes  lietotājiem „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma‖  25. panta 1. daļas 3. punktā, 23.panta 11. daļas 1. 

punktā noteiktā termiņā izbeidzās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības  un uz kurām  to bijušie 

zemes lietotāji MK 30.08.2005. noteikumu Nr.644 ―Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus 

zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību‖ noteiktā kārtībā ir 

noslēguši zemes nomas līgumus uz viņiem lietošanā bijušo zemi, pamatojoties un likuma „Par 

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

daļas otro punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībai  piekrīt neapbūvēta lauku 

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

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.1 daļā noteiktā termiņā ir noslēgti zemes 

nomas līgumi, likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars 

Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, 

Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

 

1.  Atzīt, ka zemes vienība Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6868 

004 0107-2,2  ha platībā, par kuru ar V. G. 20.12.2012. noslēgts zemes nomas līgums reģ. 

Nr.181, ir Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienība un ierakstāma 

zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

 

2.  Atzīt, ka zemes vienības Meţvidu pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumiem  

6870 003 0163- 0,5 ha, 6870 006 0315-2,1 ha platībā, par kurām ar A.  K. 05.12.2012. noslēgts 

zemes nomas līgums reģ. Nr.95, ir Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienība un 

ierakstāma zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

 

3.  Atzīt, ka zemes vienība Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6894 

001 0093-6,8  ha platībā, par kuru ar T. V.  01.12.2012. noslēgts zemes nomas līgums reģ. 

Nr.15-1.5/3 ir Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienība un ierakstāma 

zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

  

4  Atzīt, ka zemes vienība Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6894 

007 0122-6,3  ha platībā, par kuru ar A. M. 01.12.2012. noslēgts zemes nomas līgums reģ. 

Nr.15-1.5/2  ir Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienība un ierakstāma 

zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

 

 

18.& 

Par zemes vienības „Arkli”, kadastra apzīmējums 6868 012 0100 platības apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 



Kārsavas novada pašvaldībā saņemts SIA „Kvintesence‖, reģ.Nr.42403023757, 26.02.2013. 

izgatavotais zemes vienības „Arkli‖ Kārsavas novada Malnavas pagasta zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6868 012 0100  kadastrālās uzmērīšanas zemes robeţu plāns.  

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka Nekustamā īpašuma 

valsts  kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 012 

0100 zemes platība ir 4,3 ha. 

Saskaņā ar SIA „Kvintesence‖ iesniegto 26.02.2013. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6868 012 0100 robeţu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6868 012 0100 kadastrālās uzmērīšanas rezultātā noteiktā platība ir 3,94 ha. 

Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos‖ 2. panta devīto daļu, 

pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu kadastrāli uzmērītajām zemes 

vienībām, kuru platība pārsniedz patstāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖  21. panta 27. 

punktu, SIA „Kvintesence‖, reģistrācijas Nr.42403023757, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6868 012 0100 kadastrālās  uzmērīšanas rezultātā izgatavoto zemes vienības robeţu, situācijas un 

apgrūtinājumu plāniem, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris 

Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs 

Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, 

Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  

dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Arkli” Kārsavas novada Malnavas pagastā  zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 012 0100 kadastrālās uzmērīšanas rezultātā  noteikto 

precizēto platību 3,94 ha.  

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. 

 

 

 

19.& 

Par nosaukumu piešķiršanu pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām  

 Kārsavas novada Malnavas pagasta teritorijā 

 /A.Orinska/ 

  

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts Malnavas pagasta pārvaldes iesniegums ( reģistrēts 

21.09.2012., Nr. 3-13.2.1/924) par vairāku Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 

Malnavas pagasta teritorijā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

Izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto informāciju 

par  pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6868 009 0523, 6868 009 

0525, 6868 009 0259 tika konstatēts, ka minētās  zemes vienības Malnavas pagasta teritorijā ir bez 

nosaukuma, tādēļ,  lai aktualizētu datus par minētām zemes vienībām, ir nepieciešams tām piešķirt 

nosaukumus. 



Saskaņā ar Nekustamā īpašuma kadastra likuma 1.panta 14.punktu un Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, nekustamā īpašuma nosaukumu piešķir pašvaldība, 

pieņemot lēmumu.  

Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14. panta ceturtā daļa nosaka, ka 

apstiprinātie nosaukumi novada pagastā nedrīkst atkārtoties un tiem jāatbilst Valsts valodas likumā 

noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu. 

Piešķiršanai  paredzētie nosaukumi „ Koras‖ un „Airas‖ Malnavas pagasta teritorijā nav 

piešķirti nevienam nekustamam īpašumam un atbilst Valsts valodas likuma noteiktajām prasībām 

par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu. 

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu un adreses piešķiršanu 

dokumentu veidā, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53. un 84.pantam, 

Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta trešajai daļai, sniedzamas Valsts zemes 

dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, Kārsavas 

novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese 

Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, 

Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  

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

 

 

1. Piešķirt nosaukumu „Koras” pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai Kārsavas novada Malnavas 

pagastā ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0523 . 

 

2. Piešķirt nosaukumu „Airas” pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai Kārsavas novada Malnavas 

pagastā ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0525.  

 

3. Pievienot Kārsavas novada Malnavas pagasta nekustamā  īpašuma „Mazstraumes” kadastra  

Nr. 6868 009 0260, pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 

0260 funkcionāli saistīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu   6868 009 0259 . 

 

 

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. 

 

  
20.& 

Par nosaukumu piešķiršanu nekustamam īpašumam- 

pašvaldībai piekrītošai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0351 

Kārsavas novada Malnavas pagasta teritorijā    

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6868 009 0351 nomnieka V. S. iesniegums ( reģistrēts 28 01 2013., Nr.18-3/58) par 



Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6868 009 0351 nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto informāciju 

par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0351 tika konstatēts, 

ka minētā  zemes vienības Malnavas pagasta teritorijā ir bez nosaukuma, tādēļ,  lai aktualizētu 

datus par minēto, ir nepieciešams tai  piešķirt nosaukumu. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma kadastra likuma 1.panta 14.punktu un Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, nekustamā īpašuma nosaukumu piešķir pašvaldība, 

pieņemot lēmumu.  

Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14. panta ceturtā daļa nosaka, ka 

apstiprinātie nosaukumi novada pagastā nedrīkst atkārtoties un tiem jāatbilst Valsts valodas 

likumā noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu. 

Piešķiršanai pieprasītais nosaukums „ Kviešzeme‖ Malnavas pagasta teritorijā nav piešķirts 

nevienam nekustamā īpašuma objektam un atbilst Valsts valodas likuma noteiktajām prasībām 

par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu. 

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu un adreses 

piešķiršanu dokumentu veidā, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53. un 

84.pantam, Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta trešajai daļai, sniedzamas 

Valsts zemes dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, 

Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs 

Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, 

Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ:  

 

 

             1. Piešķirt nosaukumu „Kviešzeme” nekustamam īpašumam-pašvaldībai piekrītošai zemes 

vienībai Kārsavas novada Malnavas pagastā  ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0351. 

 

  2. 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 „Dzērvenīte”, kadastra Nr. 6854 004 0035 sadalīšanu 

un nosaukuma piešķiršanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 06.02.2013. ir saņemts L. K., dzīves vieta deklarēta 

_________________ Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov., iesniegums (reģ.Nr.3-13.2.1/74) par 

viņai piederošā nekustamā īpašuma „Dzērvenīte‖ Kārsavas novada Goliševas  pagastā ar kadastra 



Nr.6854 004 0035 sadalīšanu, atdalot vienu atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6854 

004 0038-3,0 ha platībā, un nosaukuma piešķiršanu  atdalāmajam nekustamam  īpašumam. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32. Un 33. Pantiem, pēc tiesīgās 

personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams 

izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos 

īpašumos vai grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma 

objektus (t.sk. zemes vienības). 

Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums.  Saskaņā ar šā likuma 14.panta otro un trešo 

daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome  ar lēmumu. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14. Panta ceturtā daļa nosaka, ka 

apstiprinātie nosaukumi novada pagastā nedrīkst atkārtoties, un tiem jāatbilst Valsts valodas 

likumā noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

Jauna nekustamā īpašuma izveidošanai pieteiktais nosaukums ir- „Magonītes‖ Goliševas 

pagasta teritorijā nav piešķirts nevienam nekustamam īpašumam un atbilst Valsts valodas likuma 

noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu. 

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu 

dokumentu veidā, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53. Un 84.pantam, 

Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. Panta trešajai daļai, sniedzamas Valsts zemes 

dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

   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 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra 

Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija 

Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET 

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

 

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Dzērvenīte” Kārsavas novada Goliševas 

pagastā,  kadastra Nr. 6854 004 0035, atdalot no tā vienu  zemes  vienību  ar kadastra 

apzīmējumu 6854 004 0038 -3,0 ha platībā. 

 

2. Piešķirt atdalāmajam nekustamam īpašumam- zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu 6854 004 0038 nosaukumu „ Magonītes”. 

 

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. 

 

 



 

22.& 

Par nekustamā īpašuma „Purvmala”, kadastra Nr. 6854 004 0019 sadalīšanu 

un nosaukuma piešķiršanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 07.02.2013. ir saņemts M. Š., dzīves vieta deklarēta ________ 

Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov., iesniegums (reģ.Nr.3-13.2.1/83) par viņai piederošā 

nekustamā īpašuma „Purvmala‖ Kārsavas novada Goliševas  pagastā ar kadastra Nr.6854 004 0019 

sadalīšanu, atdalot divas atsevišķas zemes vienības: zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6854 

004 0019-3,0 ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0028 -1,8 ha platībā, 

kā arī nosaukumu piešķiršanu  atdalāmajiem nekustamiem  īpašumiem. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32.,33.pantiem, pēc tiesīgās 

personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams 

izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos 

īpašumos vai grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma 

objektus (t.sk. zemes vienības). 

Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums.  Saskaņā ar šā likuma 14.panta otro un trešo 

daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome  ar lēmumu. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14. panta ceturtā daļa nosaka, ka 

apstiprinātie nosaukumi novada pagastā nedrīkst atkārtoties, un tiem jāatbilst Valsts valodas 

likumā noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

Jauna nekustamā īpašuma izveidošanai pieteiktie nosaukumi-„Jaunpurvmala‖ ( zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0019) un „Vecpurvmala‖ ( zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6854 005 0028) Goliševas pagasta teritorijā nav piešķirti nevienam nekustamam 

īpašumam un atbilst Valsts valodas likuma noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu 

veidošanu un lietošanu. 

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu 

dokumentu veidā, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53. un 84.pantam, 

Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta trešajai daļai, sniedzamas Valsts zemes 

dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

 

   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 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra 

Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija 

Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET 

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

 

 



  

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Purvmala” Kārsavas novada Goliševas 

pagastā,  kadastra Nr. 6854 004 0019, atdalot divas atsevišķas zemes vienības: zemes vienību  

ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0019-3,0 ha platībā un zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6854 005 0028 -1,8 ha platībā. 

 

2. Piešķirt atdalāmajam nekustamam īpašumam- zemes vienībai  ar kadastra 

apzīmējumu 6854 004 0019-3,0 ha platībā  nosaukumu „Jaunpurvmala” , zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 6854 005 0028 -1,8 ha platībā- nosaukumu „Vecpurvmala”. 

 

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. 

 

 

 23.& 

Par nekustamā īpašuma „Rītarasas”, kadastra Nr. 6872 002 0053 sadalīšanu 

 un nosaukuma piešķiršanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 14.02.2013. ir saņemts K. P., dzīves vieta deklarēta 

__________ Mihalova, Mērdzenes pag., Kārsavas nov., iesniegums (reģ.Nr.3-13.2.1/108) par 

viņam piederošā nekustamā īpašuma „Rītarasas‖ Kārsavas novada Mērdzenes pagastā ar kadastra 

Nr.6872 002 0053 sadalīšanu, atdalot atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 002 

0248-1,1 ha platībā, tās pievienošanai nekustamam  īpašumam „Dzelmes‖, kadastra Nr. 6872 001 

0010. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās 

personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams 

izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos 

īpašumos vai grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma 

objektus (t.sk. zemes vienības). 

Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums.  Saskaņā ar šā likuma 14.panta otro un trešo 

daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome  ar lēmumu. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14. panta ceturtā daļa nosaka, ka 

apstiprinātie nosaukumi novada pagastā nedrīkst atkārtoties, un tiem jāatbilst Valsts valodas 

likumā noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu 

dokumentu veidā, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53. un 84.pantam, 

Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta trešajai daļai, sniedzamas Valsts zemes 

dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

 

   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 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra 

Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija 

Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET 

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

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Rītarasas” Kārsavas novada Mērdzenes 

pagastā - kadastra Nr. 6872 002 0053, atdalot no tā vienu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6872 002 0248 -1,1 ha platībā. 

 

2. Atļaut pievienot atdalīto nekustamo īpašumu –zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējumu 6872 002 0248 nekustamam īpašumam „ Dzelmes”, kadastra Nr. 6872 001 0010. 

 

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. 

 

 

 24.& 

Par nekustamā īpašuma „Kursīši”, kadastra Nr. 6872 001 0076 sadalīšanu 

un nosaukuma piešķiršanu 

 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 13.02.2013. ir saņemts O. P., dzīves vieta deklarēta 

_________________, Kārsava, Kārsavas nov., iesniegums (reģ.Nr.3-13.2.1/99) par nekustamā 

īpašuma „ Kursīši‖ Kārsavas novada Mērdzenes pagastā ar kadastra Nr.6872 001 0076 sadalīšanu, 

saskaņā ar 13.02.2013. ar nekustamā īpašuma „Kursīši‖ īpašnieku noslēgto pirkuma līgumu,  

atdalot atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0076-2,44 ha platībā piešķirot  

nosaukumu  „ Kursanti‖. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32., 33. Pantiem, pēc tiesīgās 

personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams 

izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos 

īpašumos vai grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma 

objektus (t.sk. zemes vienības). 

Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums.  Saskaņā ar šā likuma 14.panta otro un trešo 

daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome  ar lēmumu. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14. Panta ceturtā daļa nosaka, ka 

apstiprinātie nosaukumi novada pagastā nedrīkst atkārtoties, un tiem jāatbilst Valsts valodas 

likumā noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  



Jauna nekustamā īpašuma izveidošanai pieteiktais nosaukums „Kursanti‖ Mērdzenes 

pagasta teritorijā nav piešķirts nevienam nekustamam īpašumam un atbilst Valsts valodas likuma 

noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu. 

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu 

dokumentu veidā, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53. Un 84.pantam, 

Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. Panta trešajai daļai, sniedzamas Valsts zemes 

dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

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 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars 

Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, 

Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

 

1. Piekrist nekustama īpašuma “ Kursīši” Kārsavas novada Mērdzenes pagastā – kadastra 

Nr. 6872 001 0076 sadalei, atdalot no tā vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6872 001 0076 -2,44 ha platībā. 

 

2. Piešķirt atdalītam nekustamam īpašumam –zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 

6872 001 0076 nosaukumu „Kursanti”. 

 

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. 

 

 

 

 

25.& 

Par nekustamo īpašumu „Gauri” kadastra Nr. 6870 002 0099 

 un „Zaķusalas” kadastra Nr. 6870 002 0076 apvienošanu 

 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 12.02.2013. ir saņemts SIA „Latgales dārzeņu loģistika‖, reģ. 

Nr. 52403021211, pilnvarotās personas G. G., iesniegums (reģ.Nr.3-13.2.1/96) par SIA „Latgales 

dārzeņu loģistika‖ piederošo nekustamo īpašumu „Gauri‖ kadastra Nr.6870 002 0099 un 

„Zaķusalas‖ kadastra Nr. 6870 002 0076, kas atrodas  Kārsavas novada Meţvidu  pagasta teritorijā 

apvienošanu. 



Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 24.,  32., 33. Un 34. Pantiem, 

pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir 

iespējams izveidot nekustamo īpašumu, apvienojot reģistrētus nekustamos īpašumus vienā 

nekustamajā īpašumā. 

Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums.  Saskaņā ar šā likuma 14.panta otro un trešo 

daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu. 

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu 

dokumentu veidā, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53. Un 84.pantam, 

Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. Panta trešajai daļai, sniedzamas Valsts zemes 

dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

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

vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,   10.04.2012. MK 

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

prasībām, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra 

Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs 

Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, 

Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ:  

 

 

1. Atļaut apvienot nekustamos īpašumus, kas atrodas Kārsavas novada Meţvidu  

pagastā, pievienojot nekustamam īpašumam „Gauri” ar kadastra Nr. 6870 002 0099, kas 

sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6870 002 0099 nekustamo īpašumu 

„Zaķusala”, kas sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6870 002 0076. 

 

2. Apvienotajam nekustamajam īpašumam saglabāt nosaukumu „Gauri”. 

 

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. 

 

 

 

26.& 

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un  lauku apvidus  zemes nomas līgumu  noslēgšanu 

                                                               / Ziņo: A.Orinska/ 

 

      Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts I. C. 06.02.2013. iesniegums, par zemes nomas 

līguma noslēgšanu uz  Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām  Malnavas 

pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumiem 6868 009 0436-0,02 ha platībā, 6868 009 0390-0,05 

ha platībā uz 10gadiem. 

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

Kārsavas novada pašvaldībai, jo pamatojoties uz likumu „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma‖ 25. panta 2.1.  daļu  



par  minēto zemes vienību nomu 28.11.2011 bija noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 

156 ar R. C.  

R. C. ir mirusi  18.12.2012. I. C.  faktiski pieņēma mātes  atstāto mantojumu  un  vēlas 

izmantot  arī nomas zemi. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 27.punktu, Ministru kabineta 

30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖ III daļas 

Neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtība nosacījumiem, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra 

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

14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, 

Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris 

Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

 

1. Izbeigt zemes nomas līguma Nr. 156,  kas noslēgts 28.11.2011. starp pašvaldību kā 

iznomātāju no vienas puses un R. C. kā nomnieku no otras puses darbību. 

 

2. Noslēgt ar I. C. zemes nomas līgumu par neapbūvētu  zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējumiem 6868 009 0436-0,02 ha platībā, 6868 009 0390-0,05 ha platībā nomu uz  laiku  

līdz 31.12. 2022. 

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

ir lauksaimniecība- kods 0101 

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

kadastrālās vērtības. 

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

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

 

 

 

27.& 

Par apbūvētas  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0140 iznomāšanu                                                           

/ Ziņo: A.Orinska/ 

 

      Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts S. B. 2013.gada 21.februāra iesniegums, par 

zemes nomas līguma, kas 27.06.2007. bija noslēgts starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses 

un S. B. kā nomnieku no otras puses, par apbūvētas zemes vienības Malnavas pagasta Bozovas 

ciemā ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0140 nomas līguma izbeigšanu, pamatojoties uz to, ka ar 

zemes vienību saistīto būvju īpašuma tiesības ir pārgājušas citai personai. 

   Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka apbūvētā pašvaldībai piekrītošā 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0140 -0,17 ha platībā bija iznomāta S. B., 

pamatojoties uz to, ka zemes gabala atradās viņai piederošās ēkas. 

 S. B. namīpašumu ir pārdevusi citai fiziskai personai, un darījuma rezultātā īpašuma tiesības 

ir nostiprinātas Č. A.. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, „Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma‖ 25. panta 4. 



daļu, LR Ministra kabineta 30.10. 2007. noteikum Nr. 735 ‖ Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu‖ prasībām,  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris 

Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs 

Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, 

Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  

dome NOLEMJ:  

 

 

1. Izbeigt S. B. zemes nomas lietošanas tiesības uz Kārsavas novada pašvaldībai 

piekrītošo apbūvēto zemes  vienību  kadastra apzīmējumu 6868 003 0140 -0,17ha platībā  ar 

2013. gada 1. janvāri. 

2. Noslēgt ar Č. A.,  zemes nomas līgumu par apbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6868 003 0140-0,17 ha platībā nomu uz laiku no  01.01.2013. līdz 31.12. 2017. 

3. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no- kods 0101-zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz-kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

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

kadastrālās vērtības. 

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

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

 

Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu 

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

dienas. 

 

28.& 

Par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu 

                                                             /A.Orinska/ 

 

 

Kārsavas novada domē ir saņemts J. G. 08.02. 2013.iesniegums par nomas līguma 

noslēgšanu uz zemes vienībām Mērdzenes pagasta Krīvu Stiglovas ciemā ar kadastra 

apzīmējumiem 6872 001 0163, 6872 001 0164 uz pieciem gadiem. 

Izvērtējot iesniegumā minētos faktus un pievienotos dokumentus, tika konstatēts, ka uz 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0163 atrodas namīpašums „Mazkrievijas―, par 

kura mantiniekiem saskaņā ar 07.06.2012. mantojuma apliecību Nr.1805 ir atzīti: J. G. un viņas 

nepilngadīgie bērni J. G. un S. G. 1/3 domājamā daļā katrs.  

Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0164 ietilpst nekustamā īpašuma  

„Mazkrievijas― sastāvā un ir nepieciešams  ģimenes uzturēšanai. 

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 27.punktu,  Ministru kabineta 

30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖ II daļas 

Aapbūvēta publiskas personas  zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtība nosacījumiem un III daļas Neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala 

nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēķināšanas kārtība nosacījumiem, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, 



Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs 

Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, 

Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ:  

 

1. Noslēgt ar J. G.,  dzīves vieta deklarēta- „Mazkrievijas“, Krīvu Stiglova, Mērdzenes 

pag., Kārsavas nov., zemes nomas līgumu par apbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6872 001 0163-2,0 ha platībā un neapbūvētas zemes vienības ar kaadstra 

apzīmējumu 6872 001 0164-3,0 ha platībā nomu uz laiku līdz 2017. gada 31. decembrim. 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no- kods 0101-zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

kadastrālās vērtības. 

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

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

 

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. 

 

29.& 

Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

                                                                /A.Orinska/ 

 

Kārsavas  novada pašvaldībā ir saņemts V. K., dzīves vieta deklarēta- _____________, 

Rēzekne, 06.02.2013. iesniegumu par nomas tiesību izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošo 

neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0190-0,5 ha platībā ar 2013. gada 

1.martu. 

Par minētās zemes vienības nomu, saskaņā ar 30.10. 2007. Noteikumiem Nr.735               

‖Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖, starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses 

un Valdi Kotānu kā nomnieku no otras puses, 30.05.2011. bija noslēgts lauku apvidus  zemes 

nomas līgums, reģ. Nr.142.  

 

Pamatojoties uz likuma ‖Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra 

Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija 

Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET 

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

 

 

1. Izbeigt V. K., dzīves vieta deklarēta- __________, Rēzekne,  nomas lietošanas tiesības 

uz Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemes  vienību  ar kadastra 

apzīmējumu 6868 009 0190- 0,5 ha platībā ar 2013. gada 1.martu. 

 



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. 

 

 

 

30.& 

Par pašvaldībai piekrītošo   zemes vienību 6868 009 0190, 6872 006 0113 iznomāšanu 

                                                             / Ziņo: A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi par pašvaldībai piekrītošo  zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0190-0,5ha platībā Kārsavas novada Malnavas pagastā  un 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 006 0113-2,2 ha platībā  Mērdzenes pagastā 

iznomāšanu. 

Izvērtējot minēto zemes vienību esošās un plānotās izmantošanas atbilstību Kārsavas novada 

teritorijas plānojumam, tika konstatēts, ka minētās zemes vienības nav nepieciešamas pašvaldības 

funkciju veikšanai. 

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

zemes nomu‖ III daļas Neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas 

kārtība un nomas maksas aprēķināšanas kārtība nosacījumiem,likuma ―Par pašvaldībām‖21. panta 

27.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra 

Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs 

Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, 

Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ:  

 

1. Iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Malnavas pagasta teritorijā ar 

kadastra apzīmējumu 6868 009 0190-0,5 ha platībā un zemes vienību Mērdzenes pagasta 

teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6872 006 0113-2,2 ha platībā. 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

2. Publiskot informāciju par pašvaldībai piekrītošo zemes vienības Malnavas pagasta 

teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0190- 0,5 ha platībā un zemes vienības 

Mērdzenes pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6872 006 0113-2,2 ha platībā, nosakot 

pieteikšanās termiņu 04.03.2013.-22.03.2013.  

 

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. 

 

31.& 

   Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6872 001 0261,  6868 004 0116  iznomāšanu 

                                                                        /A.Orinska/ 

 



Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi par Kārsavas novada  Mērdzenes  pagasta 

zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu 6872 001 0261 un zemews vienības Malnavas pagasta 

teritorijā ar kadastra apzīmējumu  6868 004 0116 iznomāšanu. 

Izvērtējot lietas materiālus, tika konstatēts, ka minētās zemes vienibas ir ieskaitītas rezerves 

zemes fondā. 

Lai nodrošinātu pašvaldībai piekrītošo un tās rīcībā esošo zemesgrāmatā nereģistrētu  

zemes vienību racionālu  izmantošanu, aizsardzību un uzturēšanu labā lauksaimnieciskā stāvoklī, 

kā arī lai rastu likuma „Par pašvaldībām‖ 76. panta 1.,6.punktos noteikto pašvaldības ekonomiskā 

pamata- mantas, tai skaitā finanšu resursu daļas, kas iegūstama no nodokļu maksājumiem budţetā 

un citiem ieņēmumiem, palielināšanas iespējas, pašvaldība ir tiesīga uz laiku līdz 5 gadiem 

iznomāt zemesgrāmatā nereģistrētus zemes gabalus, kas zemes reformas laikā līdz īpašnieka vai 

valdītāja maiņai atrodas tās rīcībā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, Ministru kabineta 

30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖ III daļas 

Neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtība nosacījumiem, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra 

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

14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, 

Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris 

Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

 

1. Iznomāt Rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 001 

0261-0,9 ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0116 -2,0 platībā uz 

laiku līdz pieciem gadiem.  

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

ir lauksaimniecība- kods 0101. 

2. Publiskot informāciju par rezerves zemes fonda zemes vienības Mērdzenes pagasta 

teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0261-0,9 ha platībā un zemes vienības Malnavas 

pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0116-2,0 ha platībā, nosakot 

pieteikšanās termiņu 04.03.2013.-22.03.2013.  

 

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. 
 

 

32.& 

Par Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo   zemes vienību  iznomāšanu 

                                                             / Ziņo: A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību sastāvu, tika konstatēts, 

ka daudzas pašvaldībai piekrītošās zemes vienības vairākus gadus netiek izmantotas saimnieciskā 

darbībā un tādēļ tās nav nekustamā īpašuma nodokļa objekti. 



Lai nodrošinātu pašvaldībai piekrītošo un tās rīcībā esošo zemesgrāmatā nereģistrētu  

zemes vienību racionālu  izmantošanu, aizsardzību un uzturēšanu labā lauksaimnieciskā stāvoklī, 

kā arī lai rastu likuma „Par pašvaldībām‖ 76.panta 1.,6.punktos noteikto pašvaldības ekonomiskā 

pamata- mantas, tai skaitā finanšu resursu daļas, kas iegūstama no nodokļu maksājumiem budţetā 

un citiem ieņēmumiem, palielināšanas iespējas, pašvaldība ir tiesīga uz laiku līdz 5 gadiem 

iznomāt zemesgrāmatā nereģistrētus zemes gabalus, kas zemes reformas laikā līdz īpašnieka vai 

valdītāja maiņai atrodas tās rīcībā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21. Panta 27. Punktu, Ministru kabineta 

30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖ III daļas 

Neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtība nosacījumiem, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra 

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

14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, 

Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris 

Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

 

1.  Iznomāt  uz laiku līdz pieciem gadiem bez apbūves tiesībām  Kārsavas novada 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Kārsavas  novada Goliševas, Malnavas un Mērdzenes 

pagastu teritorijās, saskaņā ar šim lēmumam pievienotiem  pielikumiem  Nr.1.,2.,3.  

2. Zemesgabalu nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- kods 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. Izsludināt pieteikšanos uz Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 

Goliševas, Malnavas un Mērdzenes pagastos nomu, nosakot pieteikšanās termiņu 

04.03.2013.-22.03.2013.  

Informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot Kārsavas novada domes, 

Goliševas, Malnavas un Mērdzenes pagastu pārvalţu ēkās un pašvaldības mājas lapā.  

Informācija par iznomājamo zemes vienību atrašanās vietu ērti atrodama interneta 

adresē www.karte.lad.gov.lv 

                                                                                                   

 

33.& 

                                 Par zemes vienību platību precizēšanu  

/L.Krišāne/ 

 

           Izvērtējot vairāku zemes vienību platību atšķirības Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) teksta un telpiskajos datos, pamatojoties uz Ministru 

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

aktualizācijas noteikumi‖ prasībām, likuma „ Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, Kārsavas 

novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese 

Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, 

Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  

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

 

http://www.karte.lad.gov.lv/


 

 

  1. Precizēt zemes vienību platības, saskaņā ar  NĪVK IS telpiskajos  datos reģistrēto 

informāciju, nosakot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6894 006 0217 platību 7,7 ha, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu platību 0,5 ha. 

 

 

34.& 

Par lauku apvidu  zemes nomas līguma noslēgšanu 

 /L.Krišāne/ 

1. 

 Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. T. 30. 01.2013.  iesniegums, reg. Nr. 3-

13.2.1./63 par zemes nomas līguma noslēgšanu uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

6870 008 0038 – 6,1 ha platībā, 6870 008 0055 – 1,9 ha platībā uz 10 gadiem. 

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

Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz likumu „ Par zemes reformas pabeigšanu lauku 

apvidus‖ 18. panta 1.daļu.  

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6870 008 0038 – 6,1 ha, 6870 008 0055 – 1,9 ha 

platība bija piešķirtas pastāvīgā lietošanā A.T.  

Ar Kārsavas novada pašvaldības domes 2012.gada 22. oktobra lēmumu (sēdes protokols 

Nr. 12, § 29) A. T. izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 

008 0038 – 6,1 ha,  6870 008 0055 – 1,9 ha platība. 

          Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām‖ 21. panta 14. punkta a apakšpunktu un 

LR 30.08. 2005. Ministru kabineta. noteikumiem  Nr. 644 ‖ Noteikumi par neizpirktās lauku 

apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību‖ 7.punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, 

Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs 

Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, 

Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ:  

 

 

1. Noslēgt ar A. T.  zemes  nomas līgumu uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

6870 008 0038 – 6,1 ha platībā, 6870 008 0055 – 1,9 ha platība, uz laiku  līdz 31.12.2018. 

2. Saskaņā ar LR. Ministru kabineta. noteikumiem  Nr. 644 ” Noteikumi par neizpirktās 

lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 

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

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

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

 

 

2. 

 



Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. T., 22.01.2013. iesniegums, reģ. Nr. 3-13.2.1/68 

par zemes nomas līguma noslēgšanu uz zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu  6894 006 0556 – 

0,6 ha platībā. 

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

Kārsavas novada pašvaldībai un 2009. gada 29. aprīlī noslēgts nomas līgums Nr.556 ar A. D. uz 

10. gadiem. 

 Pamatojoties uz minētajiem  faktiem,  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra 

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

14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, 

Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris 

Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

 Atteikt A. T. noslēgt nomas līgumu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 006 

0556 0,6 ha platībā Salnavas pagasta teritorijā. 

 

 

 

35.& 

                                  Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu 

/L.Krišāne/ 

 

1. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts J. D. 2013. gada  05.februāra iesniegums, par 

zemes nomas līguma Nr. 278 no 30.10.2007. pagarināšanu  uz zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējumu  6894 006 0097 – 2,4 ha platībā. 

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

Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz likumu „ Par zemes reformas pabeigšanu lauku 

apvidus‖ 18. panta 1.daļu. 

         J. D.  izbeidzas zemes nomas lietošanas tiesības uz minēto  zemes vienību ar 

29.10..2012 gadu. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0097 – 2,4 ha  platība. 

Kārsavas novada pašvaldība nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

          Pamatojoties uz 30.08. 2005. Ministru kabineta. noteikumiem  Nr. 644 ‖ Noteikumi 

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

kārtību‖ 7. . punktu, Administratīvā procesa likumu 4.pantu, 5. pantu, 65.panta trešo daļu, 66. 

panta pirmās daļas 1. punktu, 67. pantu un 79. pantu, likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. 

punktu, 47. panta pirmo un otro daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra 

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

14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, 

Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris 

Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

1.Pagarināt  ar J.D.  zemes  nomas līgumu uz neapbūvētu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6894 006 0097 – 2,4 ha kopplatība, adrese: Verpeļi, Salnavas  pag.., Kārsavas 

novads, LV 5740, no 01.02.2013.gada līdz 31. 12. 2018. 

2. Zemes nomas mērķis – lauksaimniecība izmantojamā zeme ( kods 0101). 



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

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

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

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

 

2. Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts Z. D. 2013. gada 12.februāra iesniegums, par 

zemes nomas līguma Nr. 276 no 30.10.2007. pagarināšanu  uz zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējumu  6894 005 0039 – 2,7 ha; platība  . 

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

Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz likumu „ Par zemes reformas pabeigšanu lauku 

apvidus‖ 18. panta 1.daļu.  

          Z. D.  izbeidzas zemes nomas lietošanas tiesības uz minēto  zemes vienību ar 

29.10..2012 gadu. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0097 – 2,4 ha  platībā. 

Kārsavas novada pašvaldība nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

          Pamatojoties uz 30.08.2005. Ministru kabineta. noteikumiem  Nr. 644 ‖ Noteikumi 

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

kārtību‖ 7. . punktu, Administratīvā procesa likumu 4.pantu, 5. pantu, 65.panta trešo daļu, 66. 

panta pirmās daļas 1. punktu, 67. pantu un 79. pantu, likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. 

punktu, 47. panta pirmo un otro daļu,  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra 

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

14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, 

Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris 

Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

1.Pagarināt  ar Z. D.  zemes  nomas līgumu uz neapbūvētu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6894 005 0039 – 2,7 ha kopplatība, adrese: „Meţareji”, Salnavas  pag.., 

Kārsavas novads, LV 5740, no 15.02.2013.gada līdz 31. 12. 2018. 

2. Zemes nomas mērķis – lauksaimniecība izmantojamā zeme ( kods 0101). 

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

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

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

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

 

3.Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts R. P.-L. , 2013. gada  12.februāra iesniegums, par 

zemes nomas līguma Nr. 289 no 27.11.2007. pagarināšanu  uz zemes vienībām  ar kadastra 

apzīmējumiem  6894 006 0116 – 0,3 ha; 6894 006 0119 – 0,7 ha platība  Zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 6894 006 0116 ir apbūvēta.. 

          Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka minētās zemes vienības 

piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz likumu „ Par zemes reformas pabeigšanu 

lauku apvidus‖ 18. panta 1.daļu.  

         R. P.-L. izbeidzas zemes nomas lietošanas tiesības uz minētām  zemes vienībām ar 

26.11..2012 gadu. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6894 006 0116 – 0,3 ha; 6894 006 

0119 – 0,7ha  platība  Kārsavas novada pašvaldība nav reģistrētas zemesgrāmatā. 

          Pamatojoties uz 30.08.2005. Ministru kabineta. noteikumiem  Nr. 644 ‖ Noteikumi 

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



kārtību‖ 7. . punktu,  Administratīvā procesa likumu 4.pantu, 5. pantu, 65.panta trešo daļu, 66. 

panta pirmās daļas 1. punktu, 67. pantu un 79. pantu, likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. 

punktu, 47. panta pirmo un otro daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra 

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

14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, 

Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris 

Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

1.Pagarināt  ar R. P.-L. zemes  nomas līgumu uz zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 6894 006 0116 – 0,3 ha; 6894 006 0119 – 0,7ha  ha kopplatība, adrese: 

Salnava, Salnavas  pag.., Kārsavas novads, LV 5740, no 15.02.2013.gada līdz 31. 12. 2018. 

2. Zemes nomas mērķis – lauksaimniecība izmantojamā zeme ( kods 0101). 

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

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

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

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

 

4. Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts V. L. S. 2013. gada 13.februāra iesniegums, par 

zemes nomas līguma Nr. 5 no 11.11.2007. pagarināšanu  uz zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējumu  6870 009 0203– 1,4 ha; platībā  . 

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

Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz likumu „ Par zemes reformas pabeigšanu lauku 

apvidus‖ 18. panta 1.daļu.  

          V.L. S. izbeidzas zemes nomas lietošanas tiesības uz minēto  zemes vienību ar 

10.11..2012 gadu. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6870 009 0203– 1,4 ha  platība. 

Kārsavas novada pašvaldība nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

          Pamatojoties uz 30.08.2005. Ministru kabineta. noteikumiem  Nr. 644 ‖ Noteikumi 

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

kārtību‖ 7. . punktu, Administratīvā procesa likumu 4.pantu, 5. pantu, 65.panta trešo daļu, 66. 

panta pirmās daļas 1. punktu, 67. pantu un 79. pantu, likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. 

punktu, 47. panta pirmo un otro daļu,  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra 

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

14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, 

Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris 

Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

1.Pagarināt  ar V.  L. S.  zemes  nomas līgumu uz neapbūvētu zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6870 009 0203 – 1,4 ha kopplatība, adrese: Masli, Meţvidu  pag., 

Kārsavas novads, LV 5725, no 15.02.2013.gada līdz 31. 12.2018. 

2. Zemes nomas mērķis – lauksaimniecība izmantojamā zeme ( kods 0101). 

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

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

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

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



 

      5. Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts S.  M. 2013. gada 13.februāra iesniegums, 

par zemes nomas līguma Nr. 10 no 29.06.2007. pagarināšanu  uz zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējumu  6870 011 0063– 0,3 ha platība  . 

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

Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz likumu „ Par zemes reformas pabeigšanu lauku 

apvidus‖ 18. panta 1.daļu.  

          S. M. izbeidzas zemes nomas lietošanas tiesības uz minēto  zemes vienību ar 

28.06..2012 gadu. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6870 011 0063– 0,3 ha  platība. 

Kārsavas novada pašvaldība nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

          Pamatojoties uz 30.08.2005. Ministru kabineta. noteikumiem  Nr. 644 ‖ Noteikumi 

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

kārtību‖ 7. . punktu, Administratīvā procesa likumu 4.pantu, 5. pantu, 65.panta trešo daļu, 66. 

panta pirmās daļas 1. punktu, 67. pantu un 79. pantu, likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. 

punktu, 47. panta pirmo un otro daļu,  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra 

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

14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, 

Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris 

Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

1.Pagarināt  ar S. M. zemes  nomas līgumu uz apbūvētu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6870 011 0063 – 0,3 ha kopplatība, adrese: Vecināni, Meţvidu  pag., Kārsavas 

novads, LV 5725, no 15.02.2013.gada līdz 31. 12. 2018. 

2. Zemes nomas mērķis – ēku un būvju uzturēšana.  

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

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

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

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

 

6 .    Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts N. Č. 2013. gada 22.februāra iesniegums par 

zemes nomas līguma Nr. 30 no 01.10.2007. pagarināšanu  uz zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējumu  6870 003 0068– 9,6 ha platība  . 

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

Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz likumu „ Par zemes reformas pabeigšanu lauku 

apvidus‖ 18. panta 1.daļu.  

          N. Č. izbeidzas zemes nomas lietošanas tiesības uz minēto  zemes vienību ar 

30.09..2012 gadu. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0068– 9,6 ha  platība. 

Kārsavas novada pašvaldība nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

          Pamatojoties uz 30.08.2005. Ministru kabineta. noteikumiem  Nr. 644 ‖ Noteikumi 

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

kārtību‖ 7. . punktu, Administratīvā procesa likumu 4.pantu, 5. pantu, 65.panta trešo daļu, 66. 

panta pirmās daļas 1. punktu, 67. pantu un 79. pantu, likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. 

punktu, 47. panta pirmo un otro daļu,  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra 

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

14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, 



Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris 

Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

1.Pagarināt  ar N. Č.  zemes  nomas līgumu uz apbūvētu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6870 003 0068 – 9,6 ha kopplatība, adrese: Lakšinīki, Meţvidu  pag., Kārsavas 

novads, LV 5725, no 01.03.2013.gada līdz 31. 12. 2022. 

2. Zemes nomas mērķis – lauksaimniecība izmantojamā zeme ( kods 0101)..  

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

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

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

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

 

7.. Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts J. Č.  2013. gada  22.februāra iesniegums, par 

zemes nomas līguma Nr. 295 no 28.11..2007. pagarināšanu  uz zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējumu  6894 006 0138 – 3,0 ha; platība  . 

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

Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz likumu „ Par zemes reformas pabeigšanu lauku 

apvidus‖ 18. panta 1.daļu. 

         J. Č. izbeidzas zemes nomas lietošanas tiesības uz minēto  zemes vienību ar 

27.11.2012 gadu. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0138 – 3,0 ha  platība. 

Kārsavas novada pašvaldība nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

          Pamatojoties uz 30.08. 2005. Ministru kabineta. noteikumiem  Nr. 644 ‖ Noteikumi 

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

kārtību‖ 7. . punktu, Administratīvā procesa likumu 4.pantu, 5. pantu, 65.panta trešo daļu, 66. 

panta pirmās daļas 1. punktu, 67. pantu un 79. pantu, likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. 

punktu, 47. panta pirmo un otro daļu,  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra 

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

14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, 

Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris 

Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

1.Pagarināt  ar J. Č.  zemes  nomas līgumu uz apbūvētu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6894 006 0138 – 2,4 ha kopplatība, adrese: Korecki, Salnavas  pag., Kārsavas 

novads, LV 5740, no 01.02.2013.gada līdz 31. 12. 2018. 

2. Zemes nomas mērķis – lauksaimniecība izmantojamā zeme ( kods 0101). 

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

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

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

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

 

 

36.& 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 008 0061, 6894 008 0020,  

6894 008 0070 iznomāšanu 



/L.Krišāne/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums, par pašvaldībai piekrītošo zemes 

vienību Salnavas pagastā ar kadastra apzīmējumiem 6894 008 0061, 6894 008 0020, 6894 008 

0070 nomu. 

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

zemes nomu‖ , likuma „ Par pašvaldībām‖ 21.panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars 

Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, 

Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

1.Iznomāt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6894 008 

0061 – 3,0 ha platībā,  6894 008 0020 – 2,0 ha platībā, 6894 008 0070– 4,8 ha platībā uz laiku 

līdz pieciem gadiem. 

2. Zemes izmantošanas mērķis – galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( 

kods 0101). 

3.Publiskot informāciju par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 6894 008 0061, 6894 008 0020, 6894 008 0070 iznomāšanu, ievietojot 

paziņojumu Kārsavas novada pašvaldības domes ēkā un mājas lapā no 04.03.2013. līdz 

22.03.2013. 

 

 

 

37.& 

Par  nosaukuma piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem 

/L.Krišāne/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Oskara Petinena  2013.gada 13. februāra 

iesniegums par nosaukuma piešķiršanu  nekustamam īpašumam Meţvidu  pagasta. teritorija 

Pamatojoties uz 2013.gada 13. februāra personīgo iesniegumu, Administratīvo teritoriju un 

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

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

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

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

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

pašvaldībām‖ 21.panta   pirmās daļas   27.punktu,   47.panta   pirmo un otro daļu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra 

Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija 

Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET 

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

 

Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 6870 005 0113 nosaukumu 

„Kvadrāts”. 



 

 

38.& 

Par nekustama īpašuma „Pīlādţi” sadalīšanu 

/L.Krišāne/ 

 

           Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts A. E.  2013. gada 20. februāra iesniegums 

par nekustama īpašuma „Pīlādţi‖, kurš atrodas Kārsavas novada Salnavas  pagastā, sadalīšanu 

divos  īpašumos, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu. 

           Pamatojoties  uz A. E.  20.02. 2013. personīgo iesniegumu  un likumu ―Par 

pašvaldībām‖  21. panta 27.punktu, „ Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma‖ 19. panta pirmo 

daļu; 10.04.2012. MK noteikumu Nr. 263 „ Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi‖ prasībām, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra 

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

14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, 

Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris 

Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

 

        1. Atļaut sadalīt  nekustamo īpašumu “Pīlādţi” , atdalot no tā atsevišķu zemes 

vienību ar   kadastra  apzīmējumu  6894 005 0002 – 4,1 ha kopplatība.  

       2. Jaunizveidotam  īpašumam  ar  kadastra  apzīmējumu  6894 005 0002 piešķirt  

         nosaukumu “Laigalova”.   

 

39.& 

Par zemes ierīcības projekta „Nogāzes”  apstiprināšanu 

/L.Krišāne/ 

 

           Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts SIA „KVINTESENCE‖ zemes ierīcības 

projekts īpašumam „Nogāzes‖  ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0119 Salnavas pagastā. 

          Pamatojoties uz SIA „KVINTESENCE‖ 18.02.2013 sagatavotu zemes ierīcības 

projektu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0119 nosaukumu „Nogāzes‖ un Zemes 

ierīcības likuma 19.panta otro daļu , 20.pantu, 12.04.2011. MK noteikumiem Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi‖, Administratīva procesa likuma 51.pantu, 55.panta 

1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 64.panta pirmo daļu, 67.pantu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra 

Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija 

Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET 

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

 

 

1. Apstiprināt SIA „KVINTESENCE” izstrādāto zemes ierīcības projektu īpašumam  

„Nogāzes” ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0119. 



2. Īpašuma pārkārtošanas rezultātā jaunizveidotajiem īpašumiem apstiprināt 

piešķirto nosaukumu „ Birze".  

 Zemes izmantošanas mērķis- kods 0201-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir meţsaimniecība. 

3. Kārsavas novada domei uz projekta grafiskās daļas izdrukas izdarīt attiecīgu  

spiedoga atzīmi. 

      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

 

 

40.& 

Par  adrešu maiņu un apstiprināšanu  nekustamajam īpašumam 

/L.Krišāne/ 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, 

nosaukumus apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina attiecīgā novada dome, savukārt, 

atbilstoši 14.panta trešajai daļai, lēmumu par nosaukuma apstiprināšanu attiecīgā pašvaldība piecu 

darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta valsts zemes dienestam. 

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

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

un pamatojoties uz ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr. 1269 „ Adresācijas 

sistēmas noteikumi‖ 2.punktu, 6.punktu, 8.punktu, 11.punktu, 28. punktu, 34.punktu, 38.punktu.  

Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 

1.punktu, 67.pantu, 70.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta   pirmās daļas   

27.punktu,   47.panta   pirmo un otro daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra 

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

14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, 

Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris 

Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

 

  Mainīt ēkām un būvēm, kas atrodas uz zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6870 

006 0170 adresi no „Zaļā iela 1, Meţvidi, Meţvidu pag., Kārsavas nov.” uz adresi  „  Zaļā iela 

11, Meţvidi, Meţvidu pag., Kārsavas nov.,” LV- 5725. 

 

 
41.& 

Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Kviešzeme”, Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads,   kadastra apzīmējumu 6868 009 0351 sagatavošanu atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. S. ,deklarētā dzīves vieta __________ Malnava, 

Malnavas pagasts, Kārsavas novads, 2013.gada 22.janvāra iesniegums par pašvaldībai piekrītošās 



zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0351, kopējā platība 1,95 ha, kas atrodas 

Kārsavas novada Malnavas pagastā nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts: ka saskaņā ar   

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 

3.panta piektās daļas 2.punktu zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0351, kopējā 

platība 1,95 ha ( veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta), kas 

atrodas Kārsavas novada Malnavas pagastā piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai.  Nomas tiesīgā 

persona Valerjans Slišāns ir izmantojis zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar  kadastra 

apzīmējumu 6868 009 0351 , 2009.gada 26.jūnijā noslēdzot zemes nomas līgumu (reģ.Nr.106) 

likuma „ Valsts un pašvaldību īpašuma  privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likums‖ 25.panta 2ˡ.daļas noteiktajā kārtībā.  Minētā zemes vienība nav reģistrēta 

zemesgrāmatā. 

 Atbilstoši „Publiskas  personas mantas atsavināšanas  likuma‖ 4.panta ceturtās daļas 

8.punktā noteiktajam Valerjanam Slišānam ir tiesības ierosināt zemes vienības „Kviešzeme‖  , 

kadastra apzīmējums 6868 009 0351 atsavināšanu.  

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

novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese 

Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, 

Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  

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

 

1.Nostiprināt īpašuma tiesības uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Kviešzeme”, 

Malnavas pagasts, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6868 009 0351, kopējā platība 

1,95 ha ( veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta), uz 

Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

2. Pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju V. S., pārstāvēt Kārsavas novada pašvaldību 

nekustamā īpašuma „Kviešzeme”,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0351 

platību robeţu noteikšanas, kadastrālās uzmērīšanas procesā un kadastra objekta 

reģistrācijas procesā mērniecību veicošās institūcijās un Valsts zemes dienesta 

struktūrvienībās. 

 

 

 

      42.& 

Par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma  „Austrumlejas”,Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads sagatavošanu atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 

 

 

Saskaņā ar   likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās‖ 4ˡ.panta otrās daļas 1.punktu zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6868 004 

0153, kopējā platība 0,3 ha (veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt 

precizēta), kas atrodas Kārsavas novada Malnavas pagastā piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. Uz 

minētās zemes vienības atrodas pašvaldībai piederoša dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums 6868 

004 0153 001 . 



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

novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese 

Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, 

Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  

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

 

1.Nostiprināt īpašuma tiesības uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Austrumlejas”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads uz Kārsavas novada pašvaldības vārda 

un nodot atsavināšanai 

          2.Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Valentīnai Bļinovai reģistrēt  pašvaldībai 

piekrītošo nekustamo īpašumu „Austrumlejas”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads Ludzas 

rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā un veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar 

minētā nekustamā īpašuma sagatavošanu atsavināšanai. 

3. Ar šī lēmuma izpildi saistītos izdevumus segt no  Kārsavas novada pašvaldības 

budţeta līdzekļim. 

 

 

43.& 

Par nekustamā īpašuma  Sporta ielā 26, Kārsavā, Kārsavas novads iznomāšanu 

/V.Bļinova/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2013.gada 01.februārī saņemts V. P, deklarētā dzīvesvieta 

„Mičuri‖, Salnavas pagasts, Kārsavas novads iesniegums ar lūgumu  iznomāt zemes gabalu Sporta 

ielā 26, Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 002 0241, kas robeţojas ar viņai 

piederošo īpašumu Alejas ielā 21, Kārsavā, Kārsavas novads. 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts: ka minētā 

zemes vienība ir Kārsavas novada pašvaldības īpašums, kas reģistrēts Kārsavas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0049 1529. Zemes vienības kopējā platība 15433 kv.m. Uz 

minēto nekustamo īpašumu zemesgrāmatā ir noteikts aizliegums- saskaņa ar likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 16.panta pirmo daļu 

noteikts aizliegums piecus gadus zemi atsavināt, ieķīlāt, nodibināt uz to personālservitūtu, bet 

neaizliedz zemi iznomāt bez apbūves tiesībām. 

Saskaņā ar likuma „ Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās‖ 14.panta 2.daļu, pēc pašvaldības zemes īpašuma tiesību nostiprināšanas 

zemesgrāmatās rīcību ar īpašumu regulē likums „Par pašvaldībām‖ un Civillikuma noteikumi ar 

ierobeţojumiem, kas noteikti zemes reformas likumos, citos likumos un Ministru kabineta 

noteikumos. Civillikuma 2120.pantā noteikts, ka nomas maksai jābūt patiesai atlīdzībai par lietas 

lietošanu, un tādēl to nedrīst nolikt tikai izskata pēc. Atbilstoši Civillikuma 2122.pantam, nomas 

maksai jābūt noteikti līdzīgai kā pirkuma maksai, un , ja iznomātājs un nomnieks nevar vienoties 

par nomas maksu, pieņemams, ka abas puses vienojušās par tirgus cenu. 

Vadoties pēc vispārējās prakses nomas maksa varetu būt noteikta 1,5%-6% apmērā  no 

zemes kadastrālās vērtības. 

Minētā zemes vienība dabā atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

1.panta 11.punkta a apakšpunktam ir zemes starpgabals. Zemes gabals nav apbūvēts. 



 Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas  un 

apbūves noteikumi paredz minētās zemes vienības galveno izmantošanas  veidu –DA- dabas 

pamatnes teritorija pilsētās un ciemos  ar estētisku un rekreācijas nozīmi- meţi, parki un 

apstādījumi. Galvenā izmantošana: teritorijas labiekārtojums- parks, meţaparks, apstādījumi, 

dabas tūrisma infrastruktūras objekti. 

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

pirmās daļas 14.punkta a apakšpunktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra 

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

14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, 

Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris 

Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

 

1. Iznomāt V. P. pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Sporta iela 26, Kārsava, 

Kārsavas novads, kadastra numurs 6809 002 0241, platība 15433 kv.m., bez apbūves 

tiesībām, nosakot nomas maksu 1.5 % gadā. 

2. Uzdot juristei V.Lipskai sastādīt zemes nomas līgumu ar šajā domes lēmumā 

minētajiem nosacījumiem un paredzot zemes nomas termiņu 5.gadi. 

 

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. 

 

 

44.& 

Par nekustamā īpašuma Skolas iela 17, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 6809 

003 0123  zemes   lietošanas  mērķa maiņu 

/V.Bļinova/ 

 

 Izskatīt atkārtoti Kārsavas novada pašvaldībā  saņemto J. K., dzīv. Šosejas ielā 1A dzīv.2, 

Kārsava, Kārsavas novads  2013.gada 24.janvāra iesniegumu, kurā viņš lūdz nomainīt zemes gabala 

ar kadastra numuru 6809 003 0123 lietošanas kategoriju no zemes zem ēkam uz meţa zemi- 

jaunaudzi. 

Ar Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 23.janvāra domes sēdes protokolu Nr.1.,20.& ,  

tika atlikta J.K. iesnieguma izskatīšana uz laiku līdz tiks apstiprināts Kārsavas novada teritorijas 

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

kas 2012.gada 22.oktobrī apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Kārsavas 

novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 

Grafiskā daļa‖ stājās spēkā 2013.gada 25.janvārī. 

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

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

laika gaitā tā ir apaugusi ar bērziem.  

Savam iesniegumam J.K. ir pievienojis meţa apsaimniekošanas projekta  kopiju.  



Pēc  J. K. iesnieguma saprotams, ka viņs vēlas veikt kadastra datu akutalizāciju par savu 

īpašumu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā mainot zemes vienības lietošanas 

veidu un mērķi.  

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk –Kadastra informācijas 

sistēmā) minētajam nekustamam īpašumam zemes lietošanas  veids ir noteikts - zeme zem ēkam un 

pagalmiem, un zemes lietošanas mērķis – dalītais – kods 1000- nepapgūta raţošanas objektu apbūves 

zeme-18376 kv.m.un kods 0101- zemes uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

18350 kv.m., kā galvenais lietošanas mērķis noteikts –kods 1000 neapgūta raţošanas objektu 

apbūves zeme.  

2012.gada 10.aprīla Ministru kabineta noteikumi Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi „ 70.punktā noteikts ,ka kadastra datus par zemes vienību 

aktualizē , ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā zemes vienība kadastrāli uzmērīta vai 

mainījušies to raksturojošie dati. 

Minēto noteikumu  72.punktā noteikts ,ka atbilstoši zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas 

dokumentiem Kadastra informācijas sistēmā aktualizē: 

  72.1. zemes vienības platību un tās sadalījumu pa lietošanas veidiem. 

Minēto noteikumu  75.punktā noteikts ,ka atbilstoši  vietējās pašvaldības vai valsts 

institūcijas sniegtajām ziņām Kadastra informācijas sistēmā aktualizē: 

75.2 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekritīgo platību. 

2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņas kārtība‖ 17.punkta 17.6. 

apakšpunktā noteikts, ka lietošanas mērķa maiņu var ierosināt, ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā 

neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas 

plānojumā noteiktajai (plānotajai) izmantošanai. 

 Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas  un 

apbūves noteikumi paredz minētās zemes vienības galveno izmantošanas  veidu –DA- dabas 

pamatnes teritorija pilsētās un ciemos  ar estētisku un rekreācijas nozīmi- meţi, parki un 

apstādījumi.  

Galvenā izmantošana: teritorijas labiekārtojums- parks, meţaparks, apstādījumi, 

dabas tūrisma infrastruktūras objekti. 

 Pamatojoties uz  likuma „ Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 27.punktu ,  2006.gada 

20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņas kārtība‖18.punktu, 17.pukta 17.6. , 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, 

Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs 

Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, 

Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ:  

 

 1) Mainīt  nekustamam īpašumam Skolas ielā 17, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra 

numurs 6809 003 0123, zemes vienības   kadastra apzīmējums 6809 003 0123, kopējā platība 

36726 kv.m. galveno zemes lietošanas mērķi un zemes vienības lietošanas mērķi no dalītā 

zemes lietošanas mērķa: zemes vienības daļai 18376 kv.m. lietošanas mērķis- kods 1000 – 

neapgūta raţošanas objektu apbūves zeme, zemes vienības daļai 18350 kv.m. lietošanas 

mērķi- kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,   



uz  - kods 0501- dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes 

objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa. 

 

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. 

 

  

45.& 

Par nekustamā īpašuma „Vītolu skola”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads 

nodošanu atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka ,ka 

pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo mantu, 

slēgt darījumu, ka arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskās personas mantas 

atsavināšanas likuma  4.panta pirmo daļu , kura nosaka , ka pašvaldības mantas atsavināšanu var 

ierosināt , ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai un 

4.panta otro daļu, kurš nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes 

vadītājs, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.februāra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra 

Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs 

Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, 

Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ:  

 

            Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākošo domes sēdi. 

 

 

 

46.& 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Akācijas” zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0057  sadalīšanai reālās daļās un izstrādes 

nosacījumu apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Izskatot nekustamā īpašuma „Akācijas‖ īpašnieka 25.02.2013. iesniegumu par nekustamā 

īpašuma, apbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0057 , sadalīšanu reālās daļās, 

pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma‖ 8.pantu un MK 12.04.2011.noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi‖, Kārsavas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, 

kas 2012.gada 22.oktobrī apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Kārsavas 

novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 

Grafiskā daļa‖ , likuma „Par pašvaldībām‖21.panta 27.punktā noteiktajam, 2013.gada 25.februāra 

Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  komitejas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra 



Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, Silvija 

Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET 

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

 

1. Noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

„Akācijas” , Meţvidu pagasts, Kārsavas novads, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 

6870 006 0057, lai veiktu zemes gabala sadalīšanu reālās daļās,  saskaņā ar pievienoto zemes  

robeţu plānu ar tajā attēloto zemes gabala sadales shēmu (pielikumā), robeţu precizēšanu un 

nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanu. 

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

3. Pieņemtā lēmuma izvērsts teksts pielikumā Nr.1. 

 

 

 

47.& 

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2, Vienības ielā 17, Kārsavā, Kārsavas novads , 

nosacītās cenas apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām‖ 21.panta 27.punktu,  Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 2013.gada 25.februāra Kārsavas 

novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo  komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, 

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

Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt mantas novērtēšanas komisijas 2013.gada 15.februāra sēdes protokolu 

Nr.1, nosakot nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 ,Vienības iela 17, Kārsava, Kārsaavs 

novads nosacīto cenu Ls 1140 ,00 (viens tūkstotis viens simts četrdesmit lati un 00 santīmi). 

 

 

 

 

 

 

48.& 

Par nekustamā īpašuma „Kaķpēdiņas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 

007 0011 zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību  un  izstrādes  nosacījumu 

apstiprināšanu 

/A. Orinska/ 

 

    Izskatot nekustamā īpašuma „Kaķpēdiņas‖ īpašnieka pilnvarotās personas A. Š. 

23.01.2013. iesniegumu par nekustamā īpašuma „Kaķpēdiņas‖ sadalīšanu, pamatojoties uz „Zemes 

ierīcības likuma― 8. pantu un MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi‖, Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam, likuma par 



pašvaldībām 21. panta 27. punkta noteikumiem, atklāti balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, 

Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, 

Aleksandrs Šarkovskis, Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds 

Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, Kārsavas novada pašvaldības  dome 

NOLEMJ:  

 

 

1.  Noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma 

„Kaķpēdiņas”, adrese- „Kaķpēdiņas”, Kaskāni, Malnavas pag., Kārsavas nov., kadastra Nr. 

6868 007 0011, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 007 0011- 6,5 ha platībā, lai 

veiktu zemes vienības  sadalīšanu,  saskaņā ar iesniegumam pievienoto zemesgabala sadales 

shēmu, robeţu precizēšanu un nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanu. 

 Pieņemtā lēmuma izvērsts teksts pielikumā Nr.1. 

2.   Apstiprināt  zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus ( pielikums Nr.2). 

                                         

 

49.& 

Par Ludzas rajona slimnīcas  pakalpojuma izmantošanu 

/I.Silicka/  

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemta  SIA „Ludzas rajona slimnīca‖ valdes locekļa 

J.Atstupena  vēstule par jauna pakalpojuma ieviešanu. 

SIA „ Ludzas rajona slimnīca‖ ar šā gada 4 martu piedāvā jaunu pakalpojumu – sociālās 

rehabilitācijas vienas gultas izmantošana gada laikā  Ls 2980 apmērā. Gultas izmantošanas 

laiku gada laikā koordinē pati pašvaldība. 

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

balsojot :  PAR – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, 

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

Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada pašvaldības  dome NOLEMJ:  

 

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākošo domes sēdi. 

2. Līdz nākošani domes sēdei novada bāriņtiesai un sociālajam dienestam sniegt 

atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību. 

 

 

                                                                      50.& 

Par  publiskās  apspriešanas valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeţa(Grebņeva) - 

Rēzekne - Daugavpils – Lietuvas robeţa (Medumi) km 0,6 -13,4 rekonstrukcijai Kārsavas 

novadā, Malnavas pagastā rīkošanu 

                                                    /I.Silicka/  

 

Kārsavas novada pašvaldībā 22.02.2013. ir saņemta A/S „ Ceļuprojekts‖ nodaļas vadītāja 

V.Rautmaņa vēstule ar lūgumu atļaut rīkot publisko  apspriešanu valsts galvenā autoceļa A13 

Krievijas robeţa(Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils – Lietuvas robeţa (Medumi) km 0,6 -13,4 

rekonstrukcijai 



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 – 14(Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Inese 

Nagle,Sandra Palma, Edgars Puksts, Aivars Lipskis, Andrejs Ivanovs, Aleksandrs Šarkovskis, 

Silvija Jaudzema.,Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Arvīds Urtāns, Antoņina Babāne),  

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

 

1.Nodot  publiskajai sabiedriskajai apspriešanai  A/S” Ceļuprojekts” būvniecības 

ieceri par  valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeţa(Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils – 

Lietuvas robeţa (Medumi) km 0,6 -13,4 rekonstrukciju Kārsavas novadā  no 08.03.2013. līdz 

08.04.2013. 

2. Noteikt  būvprojekta publisko apspriešanu Kārsavas novada domes zālē 5.aprīlī 

plkst. 14.00. 

  

51.& 

Daţādi 

                                                                     /I.Silicka/ 

 

Domes sēdes noslēgumā domes priekšēdētāja Ināra Silicka informēja deputātus par braucienu 

uz Azerbaidţānu un visi ar braucienu saistītie izdevumi tiks segti no personīgajiem 

līdzekļiem.Brauciens plānots no 8.-13. martam  Kārsavas un Gusaru pašvaldību sadarbības līguma 

ietvaros. Deputātiem nebija iebildumu, ka domes priekšsēdētāja Ināra Silicka dosies darba 

braucienā uz Azerbaidţānu. 

 

Sēde slēgta plkst.19.35 

 

Sēdi vadīja                                                 Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

 

Sēdi protokolēja                        Pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 


