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Darba kārtība: 

 

1. SIA „ EKO VIDA” , SIA „Prolink” informācija par biogāzes un koģenerācijas  staciju  

celtniecību 

2. Par saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par koku ciršanu ārpus meža zemes Kārsavas 

novadā” 
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 

4. Par izmaiņām Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā ar 2013.gada 1.aprīli 

5. Par saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.21 „Par novada 

pamatbudžetu 2013.gadam” 

6. Par finansiālu atbalstu projektam 

7. Par novada pirmskolas izglītības iestāžu darbību vasaras periodā 

8. Par   “ Kārtība par Kārsavas novada izglītības iestāžu  labāko izglītojamo (individuālo 

sasniegumu) izvirzīšanu ikgadējai svinīgai pieņemšanai pie  Kārsavas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājas” apstiprināšanu 

9. Iesniegumu izskatīšana 

10. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0257, Vienības ielā 87, 

Kārsavā,Kārsavas novadā,   platības precizēšanu  

mailto:dome@karsava.lv


11. Par Kārsavas novada pašvaldības 2009.gada 25.novembra domes sēdes lēmuma 6.& 

(prot.Nr.13) “Par pašvaldībai piederošo un piekrītošo lauku apvidus zemi un pašvaldībai 

piekrītošās lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai “ precizēšanu 

12. Par adreses piešķiršanu adresācijas objektam   

 13. Par zemes vienības piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

14. Par Kārsavas novada pašvaldības domes 27.02.2013. lēmuma ( sēdes prot. Nr. 2.,19.&) 

      „Par nosaukumu piešķiršanu pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Kārsavas novada            

Malnavas pagasta teritorijā” precizēšanu  

  

15. Par nekustamo īpašumu „Dzintarvas”, kadastra Nr. 6868 009 0216, „Ērkšķi”, kadastra Nr. 

6868 009 0278 sadalīšanu 

  

16. Par nekustamā īpašuma „Adrijas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 006 0322 

sadalīšanu 

17. Par nekustamā īpašuma „Pilinieki”, kadastra Nr. 6868 010 0085 sadalīšanu 

      un nosaukuma piešķiršanu 

18. Par nekustamā īpašuma „Odiņi”, kadastra Nr. 6870 004 0164 sadalīšanu 

     un nosaukuma piešķiršanu 

19. Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

20. Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

21. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu 6868 009 0190  

iznomāšanu 

22. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību  ar kadastra  apzīmējumiem 6868 009 0198, 6868 

009 0258  iznomāšanu 

23. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6872 006 0113  

iznomāšanu 

24. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6872 005 0183  

iznomāšanu 

25. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības  ar kadastra  apzīmējumu  6872 006 0071 

iznomāšanu                                                          

26. Par pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību  ar kadastra  apzīmējumiem   6894 008 0061, 

6894 008 0020, 6894 008 0070 iznomāšanu 

27. Par pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību ar kadastra  apzīmējumiem 6854 001 0062, 6854 

005 0115  iznomāšanu                                                        

28. Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6872 007 0116 daļas  zemes nomas tiesību 

izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

29. Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6872 003 0053 zemes nomas tiesību izsoli un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

30. Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0504 zemes nomas tiesību izsoli un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

31. Par pašvaldībai piekrītošo   zemes vienību  iznomāšanu 

32. Par lauku apvidu  zemes nomas līguma noslēgšanu 

33. Par lauku apvidu  zemes nomas līguma noslēgšanu 

34. Par rezerves fonda zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6872 001 0261 iznomāšanu 

35. Par rezerves fonda zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu 6868 004 0116 iznomāšanu                                                        

36. Par grozījumiem lauku apvidus zemes nomas līgumā                                                                     



37. Par lauku apvidu zemes nomas līguma pagarināšanu 
38. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanu 

39. Par  nosaukuma  piešķiršanu nekustamam īpašumam 

40. Par adreses  piešķiršanu adresācijas objektam  

41. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

42. Par zemes vienību piekritības maiņu 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova 

 

Piedalās-  

Deputāti –   Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, 

Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese 

Nagle, Andrejs Ivanovs 

Nepiedalās –  

 Deputāti  - Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema – aizņemti 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-  juriste Vera Lipska, laikraksta“ Ludzas zeme“ korespondente Iveta Čigāne, 

SIA „ EKO VIDA“ pārstāvis Zintis Vībāns, SIA „ Prolink“ pārstāvis Ģirts Folmanis, Latvijas 

Biometāna asociācijas pārstāvji Henrijs Buks-Vaivads un  Ints Pakalns, jaunatnes lietu speciālists 

Juris Vorkalis 

 

 

 

      1.& 

SIA „ EKO VIDA” , SIA „Prolink” informācija par biogāzes un koģenerācijas  staciju 

celtniecību 

/J.Poikāns,A.Babāne,I.Silicka,A.Ivanovs/ 

 

 Domes priekšsēdētāja Ināra Silicka informēja deputātus, ka ir jāpieņem lēmums par atļauju 

būvēt biogāzes staciju /SIA „Prolink” / Malnavas pagasta „ Rungās” un koģenerācijas staciju /SIA 

„ EKO VIDA”/ Telegrāfa ielā, Kārsavā un sēdē piedalās abu uzņēmumu  pārstāvji. 

 SIA „ EKO VIDA” pārstāvis Zintis Vībāns  un SIA „ Prolink” pārstāvis Gatis Folmanis 

sniedza informāciju deputātiem par „zaļās”elektroenerģijas un siltuma ražošanu  un realizāciju 

Kārsavas novadā. Uzņēmumi sola saražoto siltumenerģiju pārdot pašvaldībai par 14-15 latiem par 

megavatstundu un līdz ar to var samazināties maksa par piegādāto siltumu līdz 30%.Stacijas 

būvniecībā tiktu iesaistīti vietējie iedzīvotāji  un rastos jaunas darba vietas. Biogāzes ražošanai kā 

izejviela ir nepieciešama kukurūza un lauksaimnieki varēs audzēt kukurūzu un nopelnīt. 

 Aktīvāk par biogāzes stacijas būvniecību deputātus, gan vietējos iedzīvotājus informēja 

SIA „ Prolink” , kas rīkoja sapulces un notika divas sabiedriskās apspriešanas un  iedzīvotāju 

viedokļi tika atspoguļoti aizpildot aptaujas anketas. 



 Novada būvvaldes vadītājs Zigmārs Naglis informēja, ka pirmajā sabiedriskās apspriešanas 

reizē par atļauju būvēt biogāzes staciju Malnavas pagasta „ Rungās” aptaujas anketas aipildīja 17 

cilvēki, 4 no tām bija par biogāzes stacijas būvniecību, 13 pret. Atkārtotā sabiedriskā apspriešanā  

tika iesniegtas 132 anketas, notām 112 par , 20 pret.  

 Deputāts Juris Poikāns informēja klātesošos, ka personīgi bija aizbraucis uz Jelgavas 

novadu un ticies ar zemniekiem un pilsētniekiem. Secinājumi ir tādi, ka lauksaimniekiem, kuri 

vēlēsies nodarboties ar kukurūzas audzēšanu, bus nepieciešama speciāla tehnika. Tās iegādei būtu 

nepieciešams apmēram pusmiljons latu. Uzņēmums piedāvā zemniekiem izmantot arī viņu 

tehniku, taču tas ir mazāk izdevīgi. Lai mūsu Latgales zemē izaudzētu labu  kukurūzas ražu , ir 

jālieto daudz minerālmēslu.  Nav tik vienkārši arī par siltuma enerģijas pārdošanu pašvaldībai. Kā 

piemēru deputāts J.Poikāms minēja Iecavu, kur uzņēmums pašvaldībai pārdod siltumu par  18 

latiem par megavatstundu, bet siltuma tarifs pilsētā ir 39 lati par megavatstundu. Tas ir 

samazinājies pavisam nedaudz, bet aukstā laikā , kad pieturas zema gaisa  temperatūra, biogāzes 

stacija siltumu neražo pietiekamā daudzumā un pašvaldībai ir jādomā, kā apsildīt savu  

daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus. 

SIA” Kārsavas Namsaimnieks” valdes loceklis A.Ivanovs izteica savu viedokli par staciju 

būvniecību. Kārsavas pilsētas katlu māja skolas rajonā , kas atrodas dzīvojamajā mājā, vairs 

neatbilst daudzajām prasībām.Tuvāko māju apkārtnē sniegs ir pelēks no katlu mājas pelnu kārtas. 

Katlu māja patērē daudz vairāk kurināmā nekā jaunā katlu māja, kas uzcelta pie kultūras nama. Ja 

deputāti nolemj atbalstīt biogāzes un koģenerācijas staciju izbūvi Kārsavas novadā, ir jāatbalsta abi 

projekti, jo nav zināms,ka abi uzņēmumi tiešām sāks strādāt. 

 Deputāte Antoņina Babāne uzskata, ka kukurūzas audzēšana padarīs jau tā neauglīgo 

Latgales zemi pavisam nederīgu lauksaimniecībai.Veicot kukurūzas novākšanu vēlā rudenī, 

pašvaldībai ir jārēķinās, ka pa lauku ceļiem brauks smagā tehnika un tie tiks stipri izdangāti. Visi 

zina, ka vēl padomju laikos izveidotā meliorācijas sistēma vietām atrodas tuvu augsnes virskārtai 

un braucot ar smago tehniku, sistēma tiktu sabojāta. Audzējot kukurūzu vienā vietā 7 gadus, 

augsne būs noplicināta, pārsātināta ar minerālmēslojumu.  

 Deputāti nolēma šo jautājumu nevirzīt uz balsošanu, vēlreiz izvērtēt visus plusus un 

mīnusus, pakonsultēties ar speciālistiem, novada zemniekiem un tad arī lemt. 

  

       2.& 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.8 

„Par koku ciršanu ārpus meža zemes Kārsavas novadā” 

/Ziņo V.Lipska/ 

 

 Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma 

„Meža likums” 8.panta 2.daļu, Ministru Kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu 

Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

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

atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris 

Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  

Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 8 „Par koku ciršanu ārpus meža zemes Kārsavas 

novadā”  /pielikumā/. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=247350


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

saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

3.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa  

parādu dzēšanu 

/Ziņo V.Lipska/  

 

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

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

parāda piedziņa nav iespējama:  

 

1.1.Malnavas pagastā - CENTRĀLĀ DZĪVOJAMO MĀJU PRIVATIZĀCIJAS 

KOMISIJA, reģistrācijas numurs 90000086012: 

-par īpašumu „Dzelzceļa māja 401.2 km” kadastra numurs 6868-003-0210 pamatparāds par 

laika periodu no 2002.- 2003. gadam Ls 1.66 un nokavējuma nauda Ls 1.66 kopsummā Ls 3.32; 

-par īpašumu „Dzelzceļa māja 23” kadastra numurs 6868-003-0203 pamatparāds par laika 

periodu no 2006.- 2007. gadam Ls 2.61 un nokavējuma nauda Ls 2.60 kopsummā Ls 5.21; 

-par īpašumu „Dzelzceļa māja 24” kadastra numurs 6868-003-0204 pamatparāds par laika 

periodu no 2002.- 2007. gadam Ls 2.94 un nokavējuma nauda Ls 2.94 kopsummā Ls 5.88; 

-par īpašumu „Dzelzceļa māja 28” kadastra numurs 6868-003-0207 pamatparāds par laika 

periodu no 2001.- 2003. gadam Ls 5.79 un nokavējuma nauda Ls 5.85 kopsummā Ls 11.64; 

-par īpašumu „Dzelzceļa māja 29” kadastra numurs 6868-003-0205 pamatparāds par laika 

periodu no 2004.- 2007. gadam Ls 2.43  un nokavējuma nauda Ls 2.43 kopsummā Ls 4.86; 

-par īpašumu „Dzelzceļa māja 54” kadastra numurs 6868-003-0209 pamatparāds par laika 

periodu no 2004.- 2007. gadam Ls 1.51 un nokavējuma nauda Ls 1.51 kopsummā Ls 3.02; 

-par īpašumu „Dzīvojamā māja Nr.4” kadastra numurs 6868-009-0564 pamatparāds par 

2005. gadu Ls 4.32 un nokavējuma nauda Ls 4.32 kopsummā Ls 8.64; 

-par īpašumu „Dzīvojamā māja Nr. 402 km” kadastra numurs 6868-pamatparāds par laika 

periodu no 2001.- 2002. gadam Ls 11.85 un nokavējuma nauda Ls 12.09 kopsummā Ls 23.94; 

-par īpašumu „Stūrīši” kadastra numurs 6868-009-0562 pamatparāds par laika periodu no 

2001.- 2007. gadam Ls 33.69 un nokavējuma nauda Ls 33.93 kopsummā Ls 67.62; 

-par īpašumu „Ūdens pumpja māja” kadastra numurs 6868-003-0214 pamatparāds par laika 

periodu no 2006.- 2007. gadam Ls 4.71 un nokavējuma nauda Ls 4.70  kopsummā Ls 9.41. 

 

 Salnavas pagastā : 

- par īpašumu „Ruskulova” kadastra numurs 6894-005-0144 par 2008.gadu pamatparāda 

summa Ls 1.97 nokavējuma nauda Ls 1.69, kopā Ls 3.66; 

 

 KOPĀ pamatparāds Ls 73.48, nokavējuma nauda Ls 73.72 kopsummā Ls 147.20. 

 

 1.2.Malnavas pagastā – Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija, reģistrācijas 

numurs 90000086012: 

-par īpašumu „Dzelzceļa māja 401.2 km” kadastra numurs 6868-003-0210 pamatparāds par 

laika periodu no 2004.- 2007. gadam Ls 2.59 un nokavējuma nauda Ls 2.59 kopsummā Ls 5.18; 



-par īpašumu „Dzelzceļa māja 28” kadastra numurs 6868-003-0207 pamatparāds par laika 

periodu no 2006.- 2007. gadam Ls 2.61 un nokavējuma nauda Ls 2.60 kopsummā Ls 5.21; 

-par īpašumu „Kārsavas stacija 25” kadastra numurs 6868-003-0201 pamatparāds par laika 

periodu no 2006.- 2007. gadam Ls 1.98 un nokavējuma nauda Ls 1.98 kopsummā Ls 3.96; 

 

 KOPĀ pamatparāds Ls 7.18, nokavējuma nauda Ls 7.17 kopsummā Ls 14.35 

 

1.3.Malnavas pagastā - Būvniecības, enerģētikas un mājokļu Valsts aģentūrai, reģistrācijas 

numurs 90000086012 (29.05.2009. MK rīkojums Nr 353 „Par Būvniecības, enerģētikas un 

mājokļu valsts aģentūras likvidāciju”): 

: 

-par īpašumu „Akācijas” kadastra numurs 6868-009-0563 pamatparāds par 2003.gadu Ls 

6.72 un nokavējuma nauda Ls 6.72 kopsummā Ls 13.44; 

-par īpašumu „Dzelzceļa māja 29” kadastra numurs 6868-003-0205 pamatparāds par 

2003.gadu Ls 1.55un nokavējuma nauda Ls 1.55 kopsummā Ls 3.10; 

-par īpašumu „Dzelzceļa māja 54” kadastra numurs 6868-003-0209 pamatparāds par 

2003.gadu Ls 0.63 un nokavējuma nauda Ls 0.63 kopsummā Ls 1.26; 

-par īpašumu „Ūdens pumpja māja” kadastra numurs 6868-003-0214 pamatparāds par laika 

periodu no 2003.- 2005. gadam Ls 4.72 un nokavējuma nauda Ls 4.72  kopsummā Ls 9.44. 

 KOPĀ pamatparāds Ls 13.62, nokavējuma nauda Ls 13.62 kopsummā Ls 27.24 

 

1.4.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 Centrālā dzīvojamo māju 

privatizācijas komisija un Būvniecības, enerģētikas un mājokļu Valsts aģentūra ir likvidētas, tāpēc 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama. 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļu, pašvaldību budžetos 

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, pašvaldība reizi ceturksnī 

publicē savā mājaslapā internetā 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, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 1.daļas 

7.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.marta apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis 

Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), 

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

 

 

 

1.4.1.Dzēst likvidētajai CENTRĀLAJAI DZĪVOJAMO MĀJU PRIVATIZĀCIJAS 

KOMISIJAI (9356; 2554; 2551; 2552; 2553; 2784; 2779; 2903; 2556; 2557; 3048) nekustamā 



īpašuma nodokļa parādu par laika periodu no 2001.-2007.gadu pamatparāda summu Ls 

73.48, nokavējuma naudu Ls 73.72, kopā Ls 147.20. 

1.4.2.Dzēst Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, (2783; 2895; 3047) 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par laika periodu no 2004.-2007.gadu pamatparāda 

summa Ls 7.18nokavējuma nauda Ls 7.17 kopā Ls 14.35 

 1.4.3.Dzēst Būvniecības, enerģētikas un mājokļu VA, (2629; 2623; 2621; 2617) 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par laika periodu no 2003.-2005.gadam pamatparāda 

summa Ls  13.62 nokavējuma nauda Ls 13.62 kopā Ls 27.24 

 

 

2.1.Dome konstatējusi nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamību Malnavas pagastā - 

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrai, reģistrācijas numurs 90001445937: 

-par īpašumu „Dzelzceļa māja 401.2 km” kadastra numurs 6868-003-0210 pamatparāds par 

laika periodu no 2008.- 2010. gadam Ls 7.96 un nokavējuma nauda Ls 5.79 kopsummā Ls 13.75; 

-par īpašumu „Dzelzceļa māja 23” kadastra numurs 6868-003-0203 pamatparāds par laika 

periodu no 2008.- 2010. gadam Ls 6.93 un nokavējuma nauda Ls 4.26 kopsummā Ls 11.19; 

-par īpašumu „Dzelzceļa māja 24” kadastra numurs 6868-003-0204 pamatparāds par laika 

periodu no 2008.- 2010. gadam Ls 4.65 un nokavējuma nauda Ls 2.94 kopsummā Ls 7.59; 

-par īpašumu „Dzelzceļa māja 28” kadastra numurs 6868-003-0207 pamatparāds par laika 

periodu no 2008.- 2010. gadam Ls 6.22 un nokavējuma nauda Ls 3.94 kopsummā Ls 10.16; 

-par īpašumu „Dzelzceļa māja 29” kadastra numurs 6868-003-0205 pamatparāds par laika 

periodu no 2008.- 2009. gadam Ls 1.40  un nokavējuma nauda Ls 1.07 kopsummā Ls 2.47; 

-par īpašumu „Dzelzceļa māja 54” kadastra numurs 6868-003-0209 pamatparāds par laika 

periodu no 2004.- 2009. gadam Ls 1.78 un nokavējuma nauda Ls 1.35 kopsummā Ls 3.13; 

-par īpašumu „Dzelzceļa māja Nr.22” kadastra numurs 6868-003-0206 pamatparāds par 

laika periodu no 2002.- 2009. gadam Ls 8.33 un nokavējuma nauda Ls 7.80 kopsummā Ls  16.13; 

-par īpašumu „Kārsavas stacija 25” kadastra numurs 6868-003-0201 pamatparāds par laika 

periodu no 2008.- 2010. gadam Ls 4.72 un nokavējuma nauda Ls 2.99 kopsummā Ls 7.71; 

-par īpašumu „Kārsavas stacija 40” kadastra numurs 6868-003-0202 pamatparāds par laika 

periodu no 2006.- 2009. gadam Ls 10.95 un nokavējuma nauda Ls 9.91  kopsummā Ls 20.86; 

-par īpašumu „Stūrīši” kadastra numurs 6868-009-0562 pamatparāds par laika periodu no 

2008.- 2010. gadam Ls 10.87 un nokavējuma nauda Ls 7.90 kopsummā Ls 18.77; 

-par īpašumu „Ūdens pumpja māja” kadastra numurs 6868-003-0214 pamatparāds par laika 

periodu no 2008.- 2009. gadam Ls 6.62 un nokavējuma nauda Ls 5.02  kopsummā Ls 11.64. 

KOPĀ pamatparāds Ls 70.43, nokavējuma nauda Ls 52.97 kopsummā Ls 123.40 

2.2.Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta 2.daļas 11.punkts nosaka, ka ar 

nekustamā īpašuma nodokli neapliek valstij un pašvaldībām piekritīgo nekustamo īpašumu, kas 

nav nodots lietošanā un iznomāts. Kārsavas novada pašvaldībā 2011.gada 2.maijā bija saņemta 

SIA „PILOTS LTD” pretenzija Nr.27 no 29.04.2011., kurā bija nosaukti īpašumi, kuri nav izīrēti 

un ir tukši, tāpēc lūdza veikt nodokļu korekciju (vēstulē minētie objekti ir neizīrēti un netiek 

izmantoti no 2005.gada, kad VAS “Privatizācijas aģentūra” nodeva SIA „PILOTS LTD” 

pārvaldīšanā un apsaimniekošanā iepriekšminētos dzīvokļus).   

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļu, pašvaldību budžetos 

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,  pašvaldība reizi ceturksnī 

publicē savā mājaslapā internetā 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, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 1.daļas 

7.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.marta apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis 

Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), 

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

 

 

Dzēst Būvniecības, enerģētikas un mājokļu VA, (3235; 3327; 3230; 16132; 3231; 3233; 

3232; 3234; 2558; 3229; 2550; 3296; 16133; 3236) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

laika periodu no 2001.-2007.gadu pamatparāda summu Ls 70.43 nokavējuma nauda Ls 52.97 

kopā Ls 123.40. 

 

 

3.1.Kārsavas novada pašvaldībā 2013.gada 8.martā tika saņemts VAS „Privatizācijas 

aģentūra” vēstule „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu”, kurā norādīts, ka 

Privatizācijas aģentūra nepiekrīt maksāšanas paziņojumā  norādītajam nekustamā īpašuma nodokļa 

parādam un nokavējuma naudai un apstrīd to.  

3.2. Dome konstatējusi nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamību Malnavas pagastā - 

Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra", reģistrācijas numurs 40003192154: 

 

-par īpašumu „Pureņu stacija”, kadastra numurs 6868-508-0020, pamatparāds par 2010. 

gadu Ls 0.63 un nokavējuma nauda Ls 0.27, kopsummā Ls 0.90;/neizīrēts/ 

-par īpašumu „411.km”. kadastra numurs 6868-508-0021, pamatparāds par 2010. gadu Ls 

0.57 un nokavējuma nauda Ls 0.25, kopsumma Ls 0.82 /neizīrēts/; 

-par īpašumu „Ūdens pumpja māja” kadastra numurs 6868-003-0214 pamatparāds par 

2010. gadu Ls 0.22 un nokavējuma nauda Ls 0.10 kopsummā Ls 0.32 /neizīrēts/. 

 

 KOPĀ: pamatparāds Ls 1.42 kavējuma nauda Ls 0.62 summa Ls 2.04 

 

.Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta 2.daļas 11.punkts nosaka, ka ar 

nekustamā īpašuma nodokli neapliek valstij un pašvaldībām piekritīgo nekustamo īpašumu, kas 

nav nodots lietošanā un iznomāts. Neviens no minētajiem dzīvokļiem nebija izīrēts, tāpēc 

nekustamā īpašuma nodoklis par tiem nebija jāmaksā. 

Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 4.daļai,  pašvaldība reizi ceturksnī 

publicē savā mājaslapā internetā 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.marta 

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

13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina 

Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, 

Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 



 

Dzēst Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" (15274; 15275; 16136) 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 2010.gadu, pamatparāda summa Ls 1.42, 

nokavējuma nauda Ls 0.62 kopā Ls 2.04. 

 

 

             4.& 

Par izmaiņām  Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā ar 2013.gada 1.aprīli 

/Ziņo S.Sprukte/ 

 

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

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

teritoriālo lietu komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis 

Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), 

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

 

 

Palielināt : 

Salnavas pamatskolas PII – 0.875 amata vienības skolotāja palīgs – mēneša alga Ls 192.50 

 

 

5.& 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.21 „Par novada 

pamatbudžetu 2013.gadam” 

/Ziņo:  S.Sprukte/ 

 

 

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

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

atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris 

Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  

Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 9 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 

21 „Par novada pamatbudžetu 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. 

                                

 

6.& 

   Par finansiālu atbalstu projektiem 

/Ziņo I.Nagle/ 



 

 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Kārsavas novada pensionāru apvienības , reģ. Nr. 

4000814909, valdes priekšsēdētājas Zofijas Ritiņas   iesniegums ar lūgumu līdzfinansēt  projektu 

programmā ”Nāc un dari,Tu vari”, ko organizē Borisa un Ināras Teterovu fonds.  Projekta kopējais 

finansējums LVL 5000.00, līdzfinansējums 10 % apmērā sastāda LVL 500.00.  

            Projekta rezultātā no SIA „Kārsavas slimnīca” patapinātajā ēkā tiks veikts remonts senjoru 

istabas izveidei,  iegādāts aprīkojums (televizors,televizora galdiņš, lielais galds, 20 krēsli, plaukts, 

žalūzijas u.c), kā arī tiks organizētas dažādas apmācības (filcēšana, dekupāža, zīda un stikla 

apgleznošana) un  lekcijas, kā arī iegādāti tērpi senjoru deju kopai „Senlejas”. 

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

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

sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, 

Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, 

Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 1.1. Atbalstīt  Kārsavas novada pensionāru apvienības  projektu programmā”Nāc un 

dari,Tu vari”,ko organizē Borisa un Ināras Teterovu fonds ;  

1.2. Garantēt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā;  

1.3. Noteikt  Z.Ritiņu atbildīgo  par šā projekta realizāciju.  

 

2.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts  biedrības „Kārsavas novada jauniešu centrs 

„Pūga””,reģ. nr 40008169116,valdes priekšsēdētāja Jura Vorkaļa    iesniegums ar lūgumu 

līdzfinansēt  projektu programmā ”Nāc un dari,Tu vari”, ko organizē Borisa un Ināras Teterovu 

fonds.  Projekta kopējais finansējums LVL 5000.00, līdzfinansējums 10 % apmērā sastāda LVL 

500.00.  

Projekta rezultētā tiks labiekārtos atpūtas un vingošanas laukums Saules ielas beigās 

Malnavas ciemā pie ugunsdzēsības dīķa. Tiks iegādāts un uzstādīts gan ielu vingrošanas āra 

aprīkojums, gan āra trenežieri. Teritorija tiks labiekārtota ar soliņiem un miskastēm. Laukums būs 

brīvi pieejams ikvienam novada iedzīvotājam. 

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

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

sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, 

Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, 

Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

   2.1. Atbalstīt  biedrības „Kārsavas novada jauniešu centrs „Pūga”” projektu 

programmā”Nāc un dari,Tu vari”,ko organizē Borisa un Ināras Teterovu fonds ;  

2.2. Garantēt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā;  



2.3. Noteikt  J.Vorkali atbildīgo  par šā projekta realizāciju.  

   

 

 

                                                                          7.& 

                              Par novada pirmskolas iestāžu darbību vasaras periodā 

                                                                /Ziņo I.Silicka / 

 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.marta  apvienotajā finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu  komitejas sēdē  tika izskatīts Kārsavas novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba 

koordinatores Janīnas Ņukšas iesniegums par novada pirmsskolas iestāžu darbību vasaras periodā. 

Pamatojoties uz Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.marta izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 

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

balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris 

Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  

Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 Atlikt jautājuma  izskatīšanu līdz nākošai domes sēdei. 

 

 

8.& 

Par   “ Kārtība par Kārsavas novada izglītības iestāžu  labāko izglītojamo 

(individuālo sasniegumu) izvirzīšanu ikgadējai svinīgai pieņemšanai pie  Kārsavas 

novada pašvaldības domes priekšsēdētājas” apstiprināšanu 

/Ziņo E.Puksts/  

 

 Pamatojoties uz  Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.apakšpunktu,kas nosaka, 

ka pašvaldība  atbalsta izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, 

projektos un sporta sacensībās, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.marta izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra 

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, 

Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese 

Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

Apstiprināt  kārtību par Kārsavas novada izglītības iestāžu  labāko izglītojamo 

(individuālo sasniegumu) izvirzīšanu ikgadējai svinīgai pieņemšanai pie  Kārsavas novada 

pašvaldības domes priekšsēdētājas /pielikumā/. 

 

 

      9.& 

Iesniegumu izskatīšana 

/Ziņo I.Nagle, P.Laganovskis, V.Bļinova/ 



 

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

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

materiālo stāvokli raksturojošiem dokumentiem izskatīti sociālās komitejas sēdē. Sociālo 

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

projektu un priekšlikumiem par pabalstu un sociālās palīdzības piešķiršanu iesniedzējiem. 

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

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

pašvaldības 2013.gada 27.marta    sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris 

Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  

Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 
  

 

 1.2. Apstiprināt  sociālo jautājumu komitejas iesniegto lēmumu projektu   

pamatojoties uz „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35.panta 

3.,4.punktiem, apstiprinot sociālo jautājumu komitejas iesniegto lēmuma projektu /lēmuma 

izvērsts skaidrojums ar personu datiem, pamatojumu un pabalsta summām pielikumā /. 

 

 

2.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemta Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā fonda 

prezidenta-ģenerāļa J.Vectirāna vēstule  par finansiālu atbalstu Ls 1000 apmērā , lai restaurētu 

Kārsavas pilsētas ģerboni pilsētas ģerboņu galerijā. Restaurācijas darbi tiks uzsākti 2013.gada 

maijā. Fonds 2012.gadā restaurējis 30 Zemgales-Kurzemes ģerboņus.  

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

novada pašvaldības 2013.gada 21.marta izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas 

sēdes atzinumu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.marta apvienotās   finanšu, attīstības 

un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars 

Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis 

Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), 

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

 

 

2.1. Noslēgt līgumu ar Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā fonda pārstāvi par  

summas Ls 1000 apmērā  sadalīšanu uz 3 gadiem, pārskaitot katru gadu 1/3 no paredzētās 

summas. 

2.2. Piešķirtos līdzekļus pārskaitīt uz vēstulē norādīto konta numuru.  

 

 

 

 

3.   Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemta Latgales Kultūras centra izdevniecības vadītāja 

Jāņa Elkšņa vēstule par to, ka Latgales Kultūras  centra izdevniecība gatavo izdošanai 

kultūrvēsturisku un literāru gadagrāmatu „ Tāvu zemes kalendars-2014” . Tas būs šī kalendāra 

75.gadagājums. Latgales pagastu un pilsētu bibliotēkas „ Tāvu zemes kalendaru” katru gadu saņem 



bez maksas. Izdevniecība lūdz piešķirt līdzfinansējumu Ls 100 apmērā minētās gadagrāmatas 

izdošanai, ko paredzēts izdot 2013.gada augustā. 

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

novada pašvaldības 2013.gada 21.marta izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas 

sēdes atzinumu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.marta apvienotās   finanšu, attīstības 

un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 6   (Ināra Silicka, Edgars 

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Anita Vorkale,  Arvīds Urtāns), PRET- 5(Andrejs 

Ivanovs, Sandra Palma, Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Antoņina Babāne), ATTURAS- 

2(Tālis Mūrnieks, Juris Ločmelis),  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

3.1.Sniegt finansiālu atbalstu Ls 100 apmērā gadagrāmatas „ Tāvu zemes kalendars- 

2014” izdošanai no  pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

3.2. Piešķirtos līdzekļus pārskaitīt uz vēstulē norādīto konta numuru.  

 

 

 

4.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemta Preiļu novada domes priekšsēdētāja Alda 

Adamoviča vēstule  par finansiālu atbalstu grāmatas „ Latgale fotogrāfijās” izdošanu. Tiks izdota 

Latgalē pirmā kopīgā grāmata, kurā būs attēloti fotogrāfu darbi no visiem Latgales novadiem. 

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

novada pašvaldības 2013.gada 21.marta izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas 

sēdes atzinumu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.marta apvienotās   finanšu, attīstības 

un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 12   (Ināra Silicka, Edgars 

Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, 

ATTURAS- 1(Juris Ločmelis),  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

4.1.Neatbalstīt finansiāli grāmatas „ Latgale fotogrāfijās” izdošanu. 

 

5.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemta Labdarības un finansējuma atbalsta fonda valdes  

priekšsēdētāja Jāņa Stankeviča  vēstule ar lūgumu atbalstīt finansiāli  albuma „ Latgale” 

izveidošanai (aero foto darbiem,dizaina sagatavošanai,albuma izdošanai), tādējādi veicinot 

reģionālās izglītības, kultūras un tūrisma attīstību. 

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

novada pašvaldības 2013.gada 21.marta izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas 

sēdes atzinumu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.marta apvienotās   finanšu, attīstības 

un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 12   (Ināra Silicka, Edgars 

Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, 

ATTURAS- 1(Juris Ločmelis),  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

5.1. Neatbalstīt finansiāli albuma „ Latgale”  izdošanu. 

 



 6. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Mežvidu Tautas nama vadītājas Antoņinas 

Mūrnieces iesniegums par papildus finansējuma piešķiršanu Mežvidu pagasta vīru vokālā 

ansambļa „ Ozoli” 15 gadu jubilejas pasākumam. Nepieciešamais finansējums Ls 100. 

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

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

komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 12   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale,  Sandra Palma, 

Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- 

nav, deputāts Tālis Mūrnieks nepiedalās balsošanā, Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

6.1.Sniegt finansiālu atbalstu Ls 100 apmērā  vīru vokālā ansambļa „Ozoli” 15 gadu 

jubilejas pasākuma organizēšanai no  pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem. 

 

 

7.Izskatot  Kārsavas novada pašvaldībā  2013.gada 15.martā saņemto J. K., dzīv. Šosejas ielā 

1A dzīv.2, Kārsava, Kārsavas novads  2013.gada 15.marta iesniegumu, kurā viņš lūdz nomainīt 

zemes gabala ar kadastra numuru 6809 003 0123 lietošanas kategoriju no zemes zem ēkam uz meža 

zemi- jaunaudzi un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz meža zemi, tika konstatēts, ka: 

Ar Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 27.februāra domes sēdes protokolu Nr.2.,44.& , 

„ Par nekustama īpašuma Skolas iela 17, Kārsava, Kārsavas novads kadastra numurs 6809 003 

0123  zemes   lietošanas  mērķa maiņu” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0123 

tika mainīts zemes lietošanas mērķis , atbilstoši teritorijas plānojumam, 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. 

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- neapgūta ražošanas 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 ražošanas objektu 

apbūves zeme-.2012.gada 10.aprīļa 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. 

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

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

sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, 

Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, 



Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

7.1.Noraidīt J.K. 2013.gada 15.marta iesniegumu. 

7.2.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. 

 

 

 8.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi, ka  personai –M. K. – 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, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 27.marta    

sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, 

Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 8.2.Izslēgt M. K. no Kārsavas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa 

jautājumu risināšanai. 

 8.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 9.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi, ka  personai –G. Č. – ir zuduši apstākļi, kuri 

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

9.1..Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

10.panta 1.daļas 2.punktu, 47.panta 1.,2.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 27.marta    

sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, 

Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 
 

 9.2.Izslēgt G. Č.  no Kārsavas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa 

jautājumu risināšanai. 

 9.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

10.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi, ka V. R. ir jāpārreģistrē palīdzības reģistrā 

ar pēdējo kārtas numuru. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.panta 3.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 27.marta    

sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, 

Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 



 

10.2.Pārreģistrēt V. R.  pašvaldības palīdzības reģistra vispārējā grupā ar pēdējo 

kārtas numuru. 

10.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

11.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi, ka R. P. jāpārreģistrē palīdzības reģistrā ar 

pēdējo kārtas numuru. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.panta 3.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 27.marta    

sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, 

Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

11.2. Pārreģistrēt R.P. pašvaldības palīdzības reģistra vispārējā grupā ar pēdējo 

kārtas numuru. 

11.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

12.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. L.  iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam 

dzīvojamo platību sakarā ar atgriešanos no ieslodzījuma. 

12.1.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, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 27.marta    

sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, 

Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

12.2.Sniegt V. L. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņam  dzīvojamo 

platību Stacijas ielā 9, Kārsavā, Kārsavas novads. 

12.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

10.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0257, Vienības ielā 87, 

Kārsavā,Kārsavas novadā,   platības precizēšanu  

/Ziņo V.Bļinova/ 

 

 Izvērtējot zemes vienību ar kadstra apzīmējumu 6809 002 0257, Vienības ielā 87, Kārsava, 

Kārsavas novads, Kārsavas  tika konstatētas  zemes vienības  platība  Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra (NĪVK) teksta un grafiskajos datos, neatbilst platībai uz kuru mantiniekam atzītas 

īpašuma tiesības, izvērtējot lietas materiālus, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas datu aktualizācijas nolūkā, pamatojoties 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta 

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

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu ,  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 27.marta    



sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, 

Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1.Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0257, Kārsava, Kārsavas 

novads platību un robežas, nekustamā īpašuma valsts kadastra ( NĪVK) teksta un grafiskaja  

daļā  1134 kv.m.(0,1134 ha) – atbilstoši grafiskajam pielikumam. 

  

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

tikt precizētas un noteikti apgrūtinājumi. 

 

 

11.& 

Par Kārsavas novada pašvaldības 2009.gada 25.novembra domes sēdes lēmuma 6.& 

(prot.Nr.13) “Par pašvaldībai piederošo un piekrītošo lauku apvidus zemi un pašvaldībai 

piekrītošās lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai “ precizēšanu 

/Ziņo  V.Bļinova/ 

 

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

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

sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, 

Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, 

Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Precizēt Kārsavas novada pašvaldības 2009.gada 25.novembra domes sēdes lēmuma 

6.& (prot.Nr.13) “Par pašvaldībai piederošo un piekrītošo lauku apvidus zemi un  

pašvaldībai piekrītošās lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai  “,  

izsakot minētā lēmuma    5.punkta 5.2. apakšpunkta otro daļu sekojošā redakcijā – 

“Austrumlejas”, Nesteri, Malnavas pag., Kārsavas nov., kad.Nr.6868 004 0153 - 0,3 ha 

platībā. 

 

 

12.& 

Par adreses piešķiršanu adresācijas objektam   
/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 15.03.2013. saņemts Emīla Gutāna, dzīves vieta deklarēta- 

Šosejas iela 1a-6, Kārsava, Kārsavas nov., iesniegums (reģ.Nr.3-13.2.1/190) par adreses 

piešķiršanu nekustamam īpašumam „Annas"- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 

0099. 

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

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

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



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

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

47.panta pirmo daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.marta apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, 

Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

Piešķirt adresācijas objektam -nekustamā īpašuma „Annas” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6868 009 0099  adresi-  „Annas”, Malnavas fermas, Malnavas pag., Kārsavas 

nov.,  LV-5717. 

  

  

13.& 

 Par zemes vienības piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas Rezeknes biroja 13.03.2013. 

vēstulē Nr. 2-04.1-L/1352  Par zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

6868 013 0129 minētos faktus, tika konstatēts, ka minētā zemes vienība, uz kuras atrodas 

Kārsavas novada pašvaldībai piederošās būves-pašvaldības autoceļa Rudiņova-Ījovka daļa, 

kļūdaini ieskaitīta rezerves zemes fondā. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās”, 3.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas 

laikā pašvaldībai piekrīt uz pašvaldības vārda ierakstāma zemesgrāmatā zeme, uz kuras atrodas 

pašvaldībai piederošas ēkas (būves), Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 

„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk 

izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo 

zemi” 11.5.punktu, un to, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6868 013 0129 nepieciešama 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktā noteikto pašvaldības funkciju veikšanai–pašvaldības 

autoceļu uzturēšanai,  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.marta apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, 

Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6868 013 0129, kuras kopplatība ir 

0,08 ha, piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. 

2. Noteikt minētai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi kods 1101- zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu nodalījuma joslā. 

 

 

14.& 



Par Kārsavas novada pašvaldības domes 27.02.2013. lēmuma ( sēdes prot. Nr. 2.,19.&) 

 „Par nosaukumu piešķiršanu pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām  

Kārsavas novada Malnavas pagasta teritorijā” precizēšanu   

/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 nekustamiem īpašumiem. 

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.marta apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- 

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

 

              Precizēt Kārsavas novada pašvaldības domes 27.02.2013. lēmumu ( sēdes prot. Nr. 

2.,19.&) „Par nosaukumu piešķiršanu pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Kārsavas 

novada Malnavas pagasta teritorijā” un izteikt minētā lēmuma 1. un  2. punktu šādā 

redakcijā : 

 

             1. Piešķirt nosaukumu „Airas” pašvaldībai piekrītošam nekustamam īpašumam ar 

kadastra Nr. 6868 009 0237.  

2. Sadalīt nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 6868 009 0237, atdalot zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6868 009 0523, piešķirot atdalītajam nekustamam īpašumam 

nosaukumu „Koras”. 

 



 15.& 

Par nekustamo īpašumu „Dzintarvas”, kadastra Nr. 6868 009 0216, „Ērkšķi”, kadastra Nr. 

6868 009 0278 sadalīšanu 

 

/A.Orinska/ 

 

1.Kārsavas novada pašvaldībā 15.03.2013. ir saņemts J. B., dzīves vieta deklarēta- 

_________ Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., iesniegums (reģ.Nr.3-13.2.1/191) par viņai 

piederošā nekustamā īpašuma „ Dzintarvas” Kārsavas novada Malnavas pagastā ar kadastra 

Nr.6868 009 0216 sadalīšanu, atdalot vienu atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 

009 0150-1,6 ha platībā, tās pievienošanai nekustamam  īpašumam „Jaunlauki”, kadastra Nr. 6868 

009 0083. 

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.marta apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas  sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris 

Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds 

Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

1.1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Dzintarvas” Kārsavas novada Malnava 

pagastā,  kadastra Nr. 6868 009 0216, atdalot no tā vienu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6868 009 0150 -1,6 ha platībā. 

 



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

apzīmējumu 6868 009 0150 nekustamam īpašumam „ Jaunlauki”, kadastra Nr. 6868 009 

0083. 

 

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. 

 

 

2.Kārsavas novada pašvaldībā 15.03.2013. ir saņemts J. B., dzīves vieta deklarēta- 

_________--Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., iesniegums (reģ.Nr.3-13.2.1/191) par viņai 

piederošā nekustamā īpašuma „ Ērkšķi” Kārsavas novada Malnavas pagastā ar kadastra Nr.6868 

009 0278 sadalīšanu, atdalot vienu atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 009 

0149-0,9 ha platībā, tās pievienošanai nekustamam  īpašumam „Jaunlauki”, kadastra Nr. 6868 009 

0083. 

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.marta apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas  sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris 

Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds 

Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 



2.1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Ērkšķi” Kārsavas novada Malnava pagastā - 

kadastra Nr. 6868 009 0278, atdalot no tā vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 

009 0149 -0,9 ha platībā. 

 

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

apzīmējumu 6868 009 0149 nekustamam īpašumam „ Launlauki”, kadastra Nr. 6868 009 

0083. 

 

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. 

 

16.& 

Par nekustamā īpašuma „Adrijas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 006 0322 

sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

         Sakarā ar to, ka uz nekustamā īpašuma „Adrijas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6870 006 0322 atrodas divas funkcionāli nesaistītas būves - dzīvojamā māja „Adrijas” ar kadastra 

apzīmējumu 6870 006 0322 002 un dzīvojamā māja „Skolotāju māja”- kadastra apzīmējums 6870 

006 0322 001, ir nepieciešams sadalīt zemes vienību, lai izveidotu divus pastāvīgus kadastra 

objektus. 

 Pamatojoties uz 10.04.2012. LR MK noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 12.1, 70. punktu prasībām, likuma „Par 

pašvaldībām“ 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.marta apvienotās 

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra 

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, 

Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese 

Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

  

1. Sadalīt nekustamā īpašuma „Adrijas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 

006 0322, atdalot dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0322 001 uzturēšanai 

0,16 ha lielu zemes platību, saskaņā ar šim lēmumam pievienoto grafisko pielikumu. Veicot 

zemes vienību uzmērīšanu zemes vienību robežas un platības tiks precizētas.  

2. Atdalīšanas rezultātā izveidotam nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu 

„Skolotāju māja”. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0322 001 un ar to 

saistītai zemes vienībai adresi - ”Skolotāju māja”, Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov., 

LV- 5725. 

3. Atlikušai nekustamā īpašuma „Adrijas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6870 006 0322 daļai un būvei ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0322 002 piešķirt adresi - ” 

Adrijas”,  Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV- 5725. 

4. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0322 sadalīšanas rezultātā 

izveidotām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0101 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz 0601- individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zemes. 



 

 

17.& 

Par nekustamā īpašuma „Pilinieki”, kadastra Nr. 6868 010 0085 sadalīšanu 

un nosaukuma piešķiršanu 

 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 13.03.2013. ir saņemts K. K., dzīves vieta deklarēta- 

____________, Lielā Zeļčova, Malnavas pag., Kārsavas nov., iesniegums (reģ.Nr.3-13.2.1/186) 

par viņai piederošā nekustamā īpašuma „ Pilinieki” Kārsavas novada Malnavas pagastā ar kadastra 

Nr.6868 010 0085 sadalīšanu, atdalot vienu atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 

010 0086-3,0 ha platībā un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32. un 33. pantu, 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.marta apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas  sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris 

Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds 

Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Pilinieki” Kārsavas novada Malnava pagastā - 

kadastra Nr. 6868 010 0085, atdalot no tā vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 

010 0086 -3,0 ha platībā. 

 

2. Piešķirt atdalītam nekustamam īpašumam  nosaukuma „ Mosejķi”. 



 

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. 

 

18.& 

Par nekustamā īpašuma „Odiņi”, kadastra Nr. 6870 004 0164 sadalīšanu 

un nosaukuma piešķiršanu 

 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 13.03.2013. ir saņemts I. S., dzīves vieta deklarēta- 

_________________, Otrie Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov., iesniegums (reģ.Nr.3-

13.2.1/181) par  nekustamā īpašuma „ Odiņi” Kārsavas novada Mežvidu pagastā ar kadastra 

Nr.6870 004 0164 sadalīšanu, atdalot vienu atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 

004 0204-4,6 ha platībā un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32. un 33. pantu, 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.marta apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas  sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris 

Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds 

Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 



 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Odiņi” Kārsavas novada Mežvidu pagastā- 

kadastra Nr. 6870 004 0164, atdalot no tā vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 

004 0204 -4,6 ha platībā. 

 

2. Piešķirt atdalītam nekustamam īpašumam  nosaukuma „ Lielodi”. 

 

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 zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

                                                                /A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 04.03.2013. ir saņemts P. G., dzīves vieta deklarēta- 

___________, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov., iesniegums ( reģ. Nr. 3-13.2.1/158) par 

zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 6854 004 0094-1,1 ha platībā, 6854 004 0107-2,2 ha platībā,  6854 004 0108-0,5 ha 

platībā, 6854 004 0109-0,8 ha platībā.  

Par minēto zemes vienību nomu, saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.08.2005. 

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

un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, prasībām, starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas 

puses un A. G. kā nomnieku no otras puses, 06.05.2009. bija noslēgts lauku apvidus zemes nomas 

līgums, reģ. Nr.18. 

Sakarā ar to, ka A. G. ir mirusi, bet viņas pārdzīvojušais laulātais P. G. nevēlas izmantot 

minētās zemes vienības, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas 

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

sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, 

Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, 

Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

Izbeigt A. G. nomas lietošanas tiesības uz Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošām 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6854 004 0094-1,1 ha platībā, 6854 004 0107-2,2 

ha platībā,  6854 004 0108-0,5 ha platībā, 6854 004 0109-0,8 ha platībā, ar 2013. gada 1.aprīli 

 

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 zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

                                                                /A.Orinska/ 

 



Kārsavas novada pašvaldībā 19.03.2013. ir saņemts V. P., dzīves vieta deklarēta-    

__________________,  Mičuri, Salnavas pag., Kārsavas nov., iesniegums ( reģ. Nr. 3-13.2.1/207) 

par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6868 011 0057 daļu 2, 5 ha platībā. 

Par minēto zemes vienību nomu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 „ 

Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu” prasībām, starp pašvaldību kā iznomātāju no 

vienas puses un V. P.  kā nomnieku no otras puses, 30.03.2012. bija noslēgts lauku apvidus zemes 

nomas līgums, reģ. Nr.164. 

Saskaņā ar V. P. 19.03.2013. iesniegumu, augstāk minētā  lauku apvidus zemes nomas 

līguma (reģ. Nr.164.) 7.1. punktu,  pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta 27. 

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

teritoriālo lietu komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 12   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra 

Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,   deputāts Juris Poikāns nepiedalās balsošanā, Kārsavas novada  pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

Izbeigt V. P. nomas lietošanas tiesības uz Kārsavas novada  pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 6868 011 0057 daļu -2,5 ha platībā,  ar 2013. gada 

1.aprīli 

 

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 pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  

  6868 009 0190  iznomāšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 27.02.2013. lēmumā (sēdes prot. Nr. 

2., 30.&) noteiktā termiņā – laika posmā no 04.03.2013. līdz 22.03.2013. uz Kārsavas novada 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6868 009 0190 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, pamatojoties uz 

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

nomu” 15.,18.3. punktiem, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada 

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

atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris 

Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds 

Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt O. G., dzīves vieta deklarēta _________________, Malnava, Malnavas  pag., 

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

kadastra apzīmējumu 6868 009 0190-0,5 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem. 



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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

kadastrālās vērtības gadā.  

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

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

 

22.& 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību  ar kadastra  apzīmējumiem  

  6868 009 0198, 6868 009 0258  iznomāšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 27.02.2013. lēmumā (sēdes prot. Nr. 

2., 30.&) noteiktā termiņā – laika posmā no 04.03.2013. līdz 22.03.2013. uz Kārsavas novada 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienībām Kārsavas novada Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumiem  6868 009 0198, 6868 009 0258 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, 

pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas 

personas  zemes nomu” 15.,18.3. punktiem, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 

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

komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 12   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds 

Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav, 

deputāte Antoņina Babāne nepiedalās balsošanā, Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1. Iznomāt S. B., dzīves vieta deklarēta ____________________, Malnava, Malnavas  

pag., Kārsavas nov.,  pašvaldībai piekrītošo  zemes vienības Malnavas pagasta teritorijā ar 

kadastra apzīmējumiem 6868 009 0198-0,5 ha platībā un 6868 009 0258 0,5 ha platībā uz 

laiku līdz pieciem gadiem. 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

kadastrālās vērtības gadā.  

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

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

 

23.& 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  

  6872 006 0113  iznomāšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 27.02.2013. lēmumā (sēdes prot. Nr. 

2., 30.&) noteiktā termiņā – laika posmā no 04.03.2013. līdz 22.03.2013.  uz Kārsavas novada 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Mērdzenes pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6872 006 0113 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, pamatojoties uz 

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



nomu” 15.,18.3. punktiem, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada 

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

atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris 

Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds 

Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Margrietiņas”, vienotais reģistrācijas Nr. 

42401010545, juridiskā adrese- „Margrietiņas”, Šalaji, Mērdzenes pag., Kārsavas nov.,  

pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību Mērdzenes pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 

6872 006 0113-2,2 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem. 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

kadastrālās vērtības gadā.  

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

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

 

24.& 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

 ar kadastra  apzīmējumu  6872 005 0183  iznomāšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 27.02.2013. lēmumā (sēdes prot. Nr. 

2., 32.&) noteiktā termiņā – laika posmā no 04.03.2013. līdz 22.03.2013.  uz Kārsavas novada 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Mērdzenes pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6872 005 0183 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, pamatojoties uz 

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

nomu” 15.,18.3. punktiem, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada 

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

atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris 

Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds 

Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt I. N., dzīves vieta deklarēta ___________________, Šalaji, Mērdzenes pag., 

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

kadastra apzīmējumu 6872 005 0183-0,4 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem. 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

kadastrālās vērtības gadā.  

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

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

 

25.& 



Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības  

ar kadastra  apzīmējumu  6872 006 0071 iznomāšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 27.02.2013. lēmumā (sēdes prot. Nr. 

2., 32.&) noteiktā termiņā – laika posmā no 04.03.2013. līdz 22.03.2013.  uz Kārsavas novada 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Mērdzenes pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6872 006 0071 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, pamatojoties uz 

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

nomu” 15.,18.3.  punktiem, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada 

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

atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris 

Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds 

Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt I. L., dzīves vieta deklarēta _________________, Silagaiļi, Mērdzenes pag., 

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

kadastra apzīmējumu 6872 006 0071-2,1 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem. 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

kadastrālās vērtības gadā.  

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

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

 

 

26.& 

Par pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību 

ar kadastra  apzīmējumiem   6894 008 0061, 6894 008 0020, 6894 008 0070 

iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 27.02.2013. lēmumā (sēdes prot. Nr. 

2., 32.&) noteiktā termiņā – laika posmā no 04.03.2013. līdz 22.03.2013.  uz Kārsavas novada 

pašvaldībai piekritīgām  zemes vienībām  Kārsavas novada  Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumiem 6894 008 0061, 6894 008 0020, 6894 008 0070 nav pieteikušies vairāki nomas 

pretendenti, pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par 

publiskas personas  zemes nomu” 15.,18.3. punktiem, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. 

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

teritoriālo lietu komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis 

Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), 

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

 

 



1. Iznomāt O. P., dzīves vieta deklarēta- __________________, Kārsava, Kārsavas nov., 

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Salnavas pagasta teritorijā 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. 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

kadastrālās vērtības gadā. speciālistei Ludmilai Krišānei viena mēneša laikā  no šā lēmuma 

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

 

27.& 

Par pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību ar kadastra  apzīmējumiem  

  6854 001 0062, 6854 005 0115  iznomāšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 27.02.2013. lēmumā (sēdes prot. Nr. 

2., 32.&) noteiktā termiņā – laika posmā no 04.03.2013. līdz 22.03.2013.  uz Kārsavas novada 

pašvaldībai piekritīgām  zemes vienībām  Kārsavas novada  Goliševas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumiem 6854 001 0062, 6854 005 0115 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, 

pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas 

personas  zemes nomu” 15.,18.3. punktiem, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 

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

komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1.Iznomāt L. K., dzīves vieta deklarēta ______________, Goliševa, Goliševas  pag., 

Kārsavas nov., pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Goliševas pagasta teritorijā ar 

kadastra apzīmējumiem 6854 001 0062-1,4 ha, 6854 005 0115-2,5 ha platībā uz laiku līdz 

pieciem gadiem. 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

kadastrālās vērtības gadā.  

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

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

 

 

28.& 

Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6872 007 0116 daļas 

 zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 



Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Mērzdenes pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6872 007 0116 daļas iznomāšanu rezultātā saņemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  

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

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

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

atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris 

Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds 

Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 27.02.2013. lēmumā (sēdes 

prot. Nr. 2., 32.&) noteiktā termiņā – laika posmā no 04.03.2013. līdz 22.03.2013. uz 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 007 0116 daļas 20,8 ha  

platībā, ir pieteikušies vairāki pretendenti, veikt minētās zemes vienības daļas nomas tiesību 

izsoli. 

2. Izveidot minētās zemes vienības daļas nomas tiesību izsoles komisiju, šādā sastāvā: 

 

1. Pēteris Labanovskis- pašvaldības izpilddirektors-komisijas priekšsēdētājs; 

2. Anna Orinska- zemes lietu vecākā specāliste; 

3.Aivars Lipskis  - deputāts    

 

3. Apstiprināt pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 007  

0116 daļas 20,8 ha  zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 
 

 

29.& 

Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6872 003 0053 

 zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Mērzdenes pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6872 003 0053 iznomāšanu rezultātā saņemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  

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

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

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

atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris 

Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds 

Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 
 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 27.02.2013. lēmumā (sēdes 

prot. Nr. 2., 32.&) noteiktā termiņā – laika posmā no 04.03.2013. līdz 22.03.2013. uz 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 003 0053 -2,4 ha 



platībā nomu, ir pieteikušies vairāki pretendenti, veikt minētās zemes vienības daļas nomas 

tiesību izsoli. 

2. Izveidot minētās zemes vienības daļas nomas tiesību izsoles komisiju, šādā sastāvā: 

 

1. Pēteris Labanovskis- pašvaldības izpilddirektors-komisijas priekšsēdētājs; 

2. Anna Orinska- zemes lietu vecākā specāliste; 

3.Aivars Lipskis  -deputāts       

 

3. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 003 

0053-2,4 ha   zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 

 

 

30.& 

Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0504 

 zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Malnavas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6868 009 0504 iznomāšanu rezultātā saņemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  

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

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

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

atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris 

Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds 

Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 
 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 27.02.2013. lēmumā (sēdes 

prot. Nr. 2., 32.&) noteiktā  termiņā – laika posmā no 04.03.2013. līdz 22.03.2013. uz 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0504 -2,0 ha 

platībā nomu, ir pieteikušies vairāki pretendenti, veikt minētās zemes vienības daļas nomas 

tiesību izsoli. 

2. Izveidot minētās zemes vienības daļas nomas tiesību izsoles komisiju, šādā sastāvā: 

 

1. Pēteris Labanovskis- pašvaldības izpilddirektors-komisijas priekšsēdētājs; 

2. Anna Orinska- zemes lietu vecākā specāliste; 

3.Aivars Lipskis  -deputāts       

 

3. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 

0504-2,0 ha   zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 
 

 

31.& 

Par pašvaldībai piekrītošo   zemes vienību  iznomāšanu 

                                                             / Ziņo: A.Orinska/ 



 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 

Goliševas pagasta teritorijā  ar kadastra apzīmējumiem 6854 004 0108,  6854 004 0109, Mežvidu 

pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumiem 6870 006 0251,  6870 004 0059 un Salnavas pagasta 

teritorijā ar kadastra apzīmējumiem 6894 006 0047,  6894 011 0067,   6894 006 0046 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.marta apvienotās finanšu, attīstības 

un teritoriālo lietu komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 12   (Ināra Silicka,  Pēteris 

Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, 

ATTURAS- 1(Edgars Puksts),  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt pašvaldībai piekrītošās  zemes vienības Goliševas pagasta teritorijā ar  

kadastra apzīmējumu 6854 004 0108-0,5 ha platībā un  6854 004 0109-0,8 ha platībā. 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

2. Iznomāt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Mežvidu pagasta teritorijā ar 

kadastra apzīmējumiem  6870 006 0251 -  2,9 ha platībā,  6870 004 0059 – 2,3 ha platībā  

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

3. Iznomāt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Salnavas pagasta teritorijā ar 

kadastra apzīmējumiem 6894 006 0047– 1,6 ha platībā,  6894 011 0067-4,7 ha platībā un 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6894 006 0046 daļu– 1,4 ha platībā 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

4. Publiskot informāciju par augstāk minēto pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 

Goliševas, Mežvidu un Salnavas pagastu teritorijās nomu, nosakot pieteikšanās termiņu 

03.04.2013.-19.04.2013.  

 

32.& 

Par lauku apvidu  zemes nomas līguma noslēgšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts I. S., dzīves vieta deklarēta ________________, 

Mazā Zeļčova, Malnavas pag., aārsavas nov., 22.03.2013. iesniegums, reģ. Nr. 3-13.2.1./217 par 



zemes nomas līguma noslēgšanu uz pašvaldībai piekritīgo zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 

6868 011 0057 daļu –2,5 ha platībā. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu, 30.10.2007. Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu” 15.,18.3. punktiem, 

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

komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

   Noslēgt ar I. S. zemes nomas līgumu par zemes vienības Malnavas pagasta teritorijā  

ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0057 daļas –2,5 ha platībā nomu uz laiku līdz  pieciem 

gadiem. 

 

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

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

 

33.& 

Par lauku apvidu  zemes nomas līguma noslēgšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. Z. 22.03.2013. iesniegums, reģ. Nr. 3-

13.2.1./219 par zemes nomas līguma noslēgšanu uz zemes reformas pabeigšanai nodoto zemes  

vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 003 9065 –1,0 ha platībā. 

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

zemes reformas pabeigšanas fondā. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. Panta 27.punktu, 30.10.2007. Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.,18.3. punktiem,   

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

komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1.Noslēgt ar A. Z. zemes nomas līgumu par zemes vienības Mērdzenes pagasta 

teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6872 003 9065 –1,0 ha platībā nomu uz laiku līdz pieciem 

gadiem. 

 

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

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

 

 

34.& 

Par rezerves fonda zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  

  6872 001 0261 iznomāšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 



 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 27.02.2013. lēmumā (sēdes prot. Nr. 

2., 31.&) noteiktā termiņā – laika posmā no 04.03.2013. līdz 22.03.2013. uz reserves zemes fonda 

zemes vienības Kārsavas novada Mērdzenes pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6872 001 

0261 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu” 15.,18.3. punktiem, likuma 

„Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.marta 

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

13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina 

Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, 

Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1.Iznomāt O. P., dzīves vieta deklarēta- ________________, Kārsava, Kārsavas nov., 

rezerves fonda zemes vienību Mērdzenes pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6872 

001 0261-0,9 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem. 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

kadastrālās vērtības gadā.  

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

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

 

 

35.& 

Par rezerves fonda zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  

  6868 004 0116 iznomāšanu 

                                                                     /A.Orinska/ 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 27.02.2013. lēmumā (sēdes prot. Nr. 

2., 31.&) noteiktā termiņā – laika posmā no 04.03.2013. līdz 22.03.2013. uz reserves zemes fonda 

zemes vienības Kārsavas novada Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6868 004 

0116 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu” 15.,18.3. punktiem, likuma 

„Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.marta 

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

12   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, 

Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  deputāte Antoņina Babāne nepiedalās balsošanā, 

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1. Iznomāt S. B.,  dzīves vieta deklarēta- „Saulaines”, Malnava, Malnavas pag., 

Kārsavas nov., rezerves fonda zemes vienību Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6868 004 0116-2,0 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem. 



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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

kadastrālās vērtības gadā.  

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

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

 

 

 

36.& 

Par grozījumiem lauku apvidus zemes nomas līgumā                                                                

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 25.03.2013. ir saņemts V. P., dzīves vieta deklarēta- 

__________________, Kārsava, Kārsavas nov., iesniegums ( reģ. Nr. 3-13.2.1/226) par grozījumu 

veikšanu lauku apvidus zemes nomas līgumā, sakarā ar to, ka nomas objekta -zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6854 002 0067 noteikšanas un uzmērīšanas rezultātā ir mainijusies zemes 

vienības platība. 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0067 nomu, saskaņā ar LR Ministru 

kabineta 30.08.2005. noteikumiem Nr.644 ”Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 

līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” prasībām, 06.05.2009. starp 

pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un V. P. kā nomnieku no otras puses, bija noslēgts 

nomas līgums, reģ. Nr. 21., kurā nomas objekta platība noteikta 15,7 ha. 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0067 noteikšanas un uzmērīšanas 

rezultātā  precizētā platība ir  20,13 ha.  

 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, LR Ministru kabineta 

30.08.2005. noteikumiem Nr.644 ”Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” prasībām,2009.gada 6. maija lauku apvidus 

zemes nomas līguma Nr. 21 7.2 punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.marta 

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

13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina 

Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, 

Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

 

1. Veikt grozījumus 2009. gada 6. maija  lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21 , 

kas noslēgts starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un V. P. kā nomnieku no otras 

puses, 1.1.  punktā , nosakot , ka iznomājamās zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6854 

002 0067 precizētā platība pēc tās aktualizēšanas nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā  2012. gada 28.septembrī  ir 20,13 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. 



 

 

37.& 

Par lauku apvidu zemes nomas līguma pagarināšanu 
      /L.Krišāne/ 

 

    Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts A. R. 2013. gada 28.februāra iesniegums, par 

zemes nomas līguma Nr.19 no 29.07.2007. pagarināšanu  uz zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējumu  6870 003 0149 –1,1ha platībā. 

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

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

apvidus” 18. panta 1.daļu. 

         A. R.  izbeidzas zemes nomas lietošanas tiesības uz minēto  zemes vienību ar 29.10.2012. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0149– 1,1 ha  platībā Kārsavas novada 

pašvaldībā 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.marta apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita 

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, 

Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1.Pagarināt  ar A. R.  zemes  nomas līgumu uz neapbūvētu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6870 003 0149 – 1,1 ha kopplatībā, adrese: Lakšnīki, Mežvidu  pag., Kārsavas 

novads, LV 5740, no 01.03.2013. līdz 31. 12. 2028. 

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. 

 

 
38.& 

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

/L.Krišāne/ 

 

       1.Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts A. L.  2013. gada  28.februāra iesniegums par zemes 

nomas līguma noslēgšanu  uz Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes vienību  ar 

kadastra apzīmējumu  6894 010 0032 – 3,9 ha platībā uz desmit gadiem.   

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

Kārsavas novada pašvaldībai, pamatojoties uz likuma „ Par zemes reformas pabeigšanu lauku 

apvidus” 25. panta ceturto daļu. 



          Par minēto zemes vienību ar S. L. 30.10.2007. gada bija noslēgts lauku apvidu zemes nomas 

līgums Nr. 278 . 

         S. L. ir miris. Pēc tēva nāves A. L.  faktiski pieņēma atstāto mantojumu un apstrādā minēto 

zemes gabalu. 

         Uz zemes vienības atrodas Antonam Lubānam  lietošanā esošā dzīvojamā māja ar 

saimniecības ēkām, kas piekrīt šīs personas mājsaimniecībai. 

          Pamatojoties uz 30.10. 2007. Ministru kabineta. noteikumiem  Nr. 735 ” Noteikumi 

par publiskas personas zemes nomu” 18.3 . punktu , likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. daļu ,  

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

komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1.1. Lauzt zemes nomas līgumu Nr.278, kas noslēgts 30.10.2007. starp pašvaldību  kā 

iznomātāju no vienas puses un S. L. kā nomnieku no otras puses. 

1.2. Noslēgt ar A. L.  zemes  nomas līgumu par apbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6894 010 0032 – 3,9 ha kopplatībā nomu uz laiku 01.03.2013. līdz 31.12.2018. 

1.3. Zemes nomas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101). 

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

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

1.5.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 domē ir saņemts G. K.  2013. gada 12.marta iesniegums par zemes 

nomas līguma noslēgšanu uz zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0029 2,0 ha platībā 

uz 10. gadiem. 

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

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

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta ceturto daļu, MK 30.10.2007. noteikumu 

Nr. 735 „ Ņoteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 27. daļu. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0029– 2,0 ha  

platībā piederēja J. L.( G. K. vectēvam)..Pēc vectēva nāves G. K. pieņēma  atstāto mantojomu un 

faktiski apstrādā zemi, kura bija piešķirta lietošana Jānim Ločmelim  Zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu  6894 011 0029 – 2,0 ha  platībā Kārsavas novadā nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

          Pamatojoties uz 30.10.. 2007. Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 735 ” Noteikumi 

par publiskas personas zemes nomu” 18.3 . punktu , likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. daļu ,  

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

komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 



 

  2.1. Noslēgt ar G. K.  zemes  nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6894 011 0029 – 2,0 ha kopplatībā nomu uz laiku  no 01.04.2013.  līdz 31.12. 

2018. 

2.2.Zemes nomas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101). 

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

kadastrālās vērtības. 

2.4.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 P. M.  2013. gada  18. marta iesniegums par zemes 

nomas līguma noslēgšanu  uz Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes vienību  ar 

kadastra apzīmējumu  6870 005 0155– 6,0 ha platībā uz pieciem gadiem.   

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

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

apvidus” 25. panta ceturto daļu. 

          Par minēto zemes vienību ar V. M. 08.05.2009. gada bija noslēgts lauku apvidu zemes 

nomas līgums Nr. 53 . 

         V. M. ir mirusi. Pēc mātes nāves viņas dēls P. M.  faktiski pieņēma atstāto mantojumu un 

apstrādā minēto zemes gabalu. 

         Uz zemes vienības atrodas lietošanā esošā dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām, kas piekrīt 

šīs personas mājsaimniecībai. 

          Pamatojoties uz 30.10. 2007. Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 735 ” Noteikumi 

par publiskas personas zemes nomu” 18.3 . punktu,  likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. daļu ,  

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

komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

3.1.Lauzt zemes nomas līgumu Nr 53, kas noslēgts 08.05.2009.gada starp  pašvaldību kā 

iznomātāju no vienas puses un V. M. kā nomnieku no otras  puses. 

3.2.Noslēgt ar P. M. zemes  nomas līgumu par apbūvētas  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6870 005 0155 – 6,0 ha kopplatībā nomu uz laiku 01.03.2013. līdz 31. 12. 2018. 

3.3. Zemes nomas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101). 

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

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

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

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

 

 

 



39.& 

Par  nosaukuma  piešķiršanu nekustamam īpašumam 

/L.Krišāne/ 

 

 

           Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts iesniegums par nosaukuma piešķiršanu  

nekustamajam īpašumam Mežvidu  pagasta teritorijā. 

Pamatojoties uz 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.marta 

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

13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina 

Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, 

Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

 

      Piešķirt nekustamam īpašumam, ar kadastra numuru  6870 005 0153 kas atrodas 

Mežvidu pagasta teritorijā, nosaukumu „Marsi”. 

 

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. 

 

40.& 

Par adreses  piešķiršanu adresācijas objektam  

/L.Krišāne/ 

 

           Kārsavas novada pašvaldība ir saņemti iesniegums par adreses piešķiršanu zemes vienībai 

Salnavas   pagasta teritorija ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0047 un būvēm, kas atrodas uz 

minētās zemes vienības. 

Pamatojoties uz 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.marta 

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



13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina 

Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, 

Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

   

 Piešķirt zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0047 un uz tās esošām ēkām 

un būvēm adresi:  „ Sala”, Salas , Salnavas pag., Kārsavas nov.,  LV- 5740. 

 

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. 

 

 

 

 

41.& 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

/L.Krišāne/ 

 

Izvērtējot informāciju no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā{NĪVK 

IS)  reģistrēto zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķu atbilstību faktiskajai zemes 

vienības izmantošanai, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu 

Nr.496 „ Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” prasībām, likuma  „Par pašvaldībām” 21.pantā 27. punktu, 

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

komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, 

Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0322 

no kods 0101 (zeme, uz kura galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kods 0601 

(individuālo dzīvojamo māju  apbūves zeme) 

 

2. Mainīt nekustamā īpašuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0172 

no kods 0601(individuālo māju apbūves gabals).uz kods 0101(zeme, uz kura galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība).) 

 

 

 

42.& 

Par zemes vienību piekritības maiņu 

/L.Krišāne/ 

 



          Izvērtējot Kārsavas novada teritorija esošās lauku apvidus zemes vienības un 

pamatojoties uz 01.09.2009. MK noteikumu Nr. 996 „ Kārtība, kas nosaka valstij un pašvaldībām 

piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī 

valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13. punktu , likumu  “Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatas” 3 un 4 ¹ pantu, ,likuma „ Par 

pašvaldībām”15. panta 7. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.marta apvienotās 

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra 

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, 

Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese 

Nagle, Andrejs Ivanovs), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

 

1. Mainīt zemes vienību piekritību un noteikt par Kārsavas novada pašvaldībai 

piekrītošām šādas apbūvētas zemes  vienības: 

    1.1.zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0198 – 2,9 ha platībā,  (zeme,  uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) kods 0101. 

    1.2.zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6870 009 0113– 1,3 ha platībā,  (zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) kods 0101. 

 1.3.zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0295– 0,04 ha platībā, ( ūdens 

ņemšanas vieta), kods 1201 

    1.4.zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0322– 0,2 ha platībā, (individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme), kods 0601. 
2. Noteikt, ka veicot zemes gabalu kadastrālo uzmērīšanu, zemes gabalu platības tiks precizētas. 

3. Veikt izmaiņas NĪVK IS. 

 

                                                                             

 

Sēde slēgta plkst. 18.40 

 

Sēdi vadīja                                                 Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

 

Sēdi protokolēja                        Pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         


