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Darba kārtība: 

 

1. Par koģenerācijas stacijas būvniecību Telegrāfa ielā 37, Kārsava, Kārsavas novads un 

siltumenerģijas piegādes līguma slēgšanu ar SIA “Eko Vida” 

2. Par  Kārsavas novada  Malnavas pagasta  nekustamā īpašumā „Rungas” plānotās biogāzes 

koģenerācijas elektrostacijas būvniecības ieceri  

3. Par telpas iznomāšanu 

4. Par  saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.21 „Par 

novada pamatbudžetu 2013.gadam” 

5. Par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu 

6. Par izmaiņām Kārsavas novada pašvaldības  amatu sarakstā ar 1.maiju 

7.  Par   2013.gada 22.februāra lēmuma Nr.15 / 2.punkts/, protokols Nr.2 „ Par atbalstu 

projektam”  atcelšanu  

8. Par atbalstu projektiem 

9. Par novada pirmskolas izglītības iestāžu darbību vasaras periodā 

10. Iesniegumu izskatīšana 

11. Par nekustamā īpašuma „ Sirmauši”,  kadastra Nr. 6868 009 0201 sadalīšanu 

12. Par nekustamā īpašuma „ Olimpi”, kadastra Nr. 6868 009 0225 sadalīšanu 

13. Par nekustamā īpašuma „ Plūmjaleja”, kadastra Nr. 6872 002 0292 sadalīšanu 
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14.  Par grozījumiem  Kārsavas novada pašvaldības domes 24.01.2013. lēmumā „Par 

nekustamā īpašuma „Pakavi” sadalīšanu un nosaukuma maiņu” 

15. Par  adreses precizēšanu 

16. Par nekustamā īpašuma „Mežrasas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0106 

zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību  un  izstrādes  nosacījumu apstiprināšanu                                    

17. Par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības  ar kadastra  apzīmējumu   6868 003 0073 daļas   

iznomāšanu                                                                

18. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 009 0504 zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

19. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6872 003 0053 zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

20. Par pašvaldībai piederošās zemes vienībasar kadastra  apzīmējumu  6872 007 0116 daļas 

iznomāšanu  

21. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības   ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0321 sadali  

22. Par adresācijas objekta  izveidošanu un adreses  piešķiršanu    

23. Par pašvaldībai piekrītošo   zemes vienību Goliševas pagasta teritorijā  iznomāšanu 

24. Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 17, Kārsava, Kārsavas novads, pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu un komisijas izveidošanu 

25.  Par zemes vienības  Avotu ielā 26A, Kārsavā, Kārsavas novads iznomāšanu 

26.  Par zemes vienības  Avotu ielā 28, Kārsavā, Kārsavas novads iznomāšanu 

27. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6870 004 0281 un 6870 004 0282 piekritību 

Kārsavas novada pašvaldībai 

28. Par pagasta ceļa , zemes vienības kadastra apzīmējumu 6894 002 0112 , Salnavas pagastā, 

Kārsavas novadā, sagatavošanu atsavināšanai 

29. Par  nekustamā īpašuma „Akācijas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0057   

atsavināšanu 

30. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 27.03.2013. sēdes protokola Nr. 4., 

39.§. lēmumā „Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam”. 

31. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam 

32. Par nekustama īpašuma „Linupļavas”  sadalīšanu                             

33. Par nekustama īpašuma „Baloži”  sadalīšanu.             

34. Par nekustama īpašuma „Vainadzītes”  sadalīšanu  

35.  Par lauku apvidu zemes nomas līguma pagarināšanu  

36. Par  zemes vienības piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

37. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0046; 6894 

006 0047 iznomāšanu       

38. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0059 

iznomāšanu 

39. Par Valsts rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0251 

iznomāšanu 

40. Par Valsts rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0067 

iznomāšanu 

41. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

42.Par Atzinības raksta piešķiršanu 
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Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Aivars 

Lipskis, Silvija Jaudzema 

 

Nepiedalās –  

 Deputāti -  Andrejs Ivanovs –atvaļinājumā, Inese Nagle- komandējumā 

 

Administrācijas darbinieki- galvenā ekonomiste Svetlana Sprukte,  zemes komisijas 

priekšsēdētāja Valentīna Bļinova, izpilddirektors Pēteris Labanovskis, galvenā grāmatvede  Mārīte 

Kuleša,  zemes lietu vecākā speciāliste Anna Orinska 

 

Klātesošās personas-  laikraksta“ Ludzas zeme“ korespondente Dzintra Batņa 

 

 

       1.& 

Par koģenerācijas stacijas būvniecību Telegrāfa ielā 37, Kārsava, Kārsavas novads un 

siltumenerģijas piegādes līguma slēgšanu ar SIA “Eko Vida” 

        /Ziņo  P.Laganovskis/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts SIA “Eko Vida”, vienotais reģistrācijas numurs 

44103075457, juridiskā adrese “Rietrumi”, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409, 

2013.gada 22.aprīļa iesniegums “Par siltumenerģijas ražošanu un piegādi Kārsavas centralizētās 

siltumapgādes sistēmai”, kurā iesniedzējs norāda, ka apņemas Telegrāfa ielā 37, Kārsava, Kārsavas 

novads (kadastra numurs 6809 002 0463), izbūvēt un nodot ekspluatācijā ar atjaunojamiem 

energoresursiem – koksnes šķeldu, darbināmu koģenerācijas staciju un veikt Kārsavas centralizētās 

siltumapgādes sistēmas apvienošanu vienotā sistēmā, izbūvējot nepieciešamās siltumtrases, līdz ar 

ko izsaka lūgumu, ar brīdi, kad saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām ekspluatācijā tiek 

nodota koģenerācijas stacija un ir pabeigta Kārsavas centralizētās siltumapgādes sistēmas 

apvienošana, no SIA “Eko Vida” iepirkt Kārsavas centralizētās siltumapgādes sistēmas vajadzībām 

visu koģenerācijas stacijas saražoto siltumenerģiju. 

 SIA “Eko Vida” arī norāda, ka pēc Kārsavas centralizētās siltumapgādes sistēmas 

apvienošanas esošās katlu mājas var palikt pieslēgtas pie jaunizveidotās siltumapgādes sistēmas un 

nepieciešamības gadījumā var tikt izmantotas kā rezerves siltumenerģijas ražošanas avoti, t.i., var 

tikt izmantotas periodos kad koģenerācijas stacijas siltumenerģijas ražošanas jauda ir nepietiekoša 

visa centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumenerģijas patēriņa slodzes segšanai, kas būtiski 

paaugstina siltumapgādes drošību.  

 2.Ņemot vērā to, ka novada teritorijā siltumenerģiju ražo un piegādā pašvaldības 

izveidota kapitālsabiedrība un pašvaldība ir ieinteresēta kvalitatīvā un drošā siltumapgādes 

nodrošināšanā, siltumenerģijas patērētājiem sniedzot pakalpojumu par pēc iespējas zemākām 



izmaksām, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas paredz, 

ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī 

veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, un 15.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde 

un kanalizācija, siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, 

novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, 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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 
 2.1.Atbalstīt SIA “Eko Vida” (44103075457) ieceri uz zemesgabala Telegrāfa ielā 37, Kārsava, 

Kārsavas novads (kadastra numurs 6809 002 0463) izbūvēt ar atjaunojamiem eneregoresursiem 

darbināmu koģenerācijas tipa elektrostaciju ar paredzamo ekspluatācijā nodošanas termiņu līdz 

2014.gada 1.novembrim. 

 2.2.Atbalstīt SIA “Eko Vida” (44103075457) ieceri apvienot Kārsavas centralizētās 

siltumapgādes sistēmas atsevišķās apkures zonās vienotā siltumapgādes sistēmā, izbūvējot jaunus 

maģistrālos siltumtīklus. 

 2.3.Paredzēt, ka siltumenerģijas piegāde Kārsavas centralizētajai siltumapgādes sistēmai tiek 

uzsākta ar brīdi, kad saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem koģenerācijas stacija ir nodota 

ekspluatācijā. Siltumenerģija no koģenerācijas stacijas Kārsavas centralizētajā siltumapgādes 

sistēmā tiks nodota/pieņemta kā bāzes jauda, noslēdzot ar SIA “Eko Vida” siltuma iepirkuma līgumu 

par koģenerācijas stacijas saražotā siltuma piegādi patērētājiem. 

  

  

                                                                               2.&  

Par  Kārsavas novada  Malnavas pagasta  nekustamā īpašumā „Rungas” plānotās 

biogāzes koģenerācijas elektrostacijas būvniecības ieceri  

/ Ziņo P.Laganovskis, I.Silicka  / 

 

Kārsavas novada pašvaldībā tika saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Prolink”, reģ. 

nr.50103232101, juridiskā adrese Rīga, Dzirnavu iela 92 – 3,  LV- 1050, iesniegums ar lūgumu 

atbalstīt  biogāzes koģenerācijas elektrostacijas būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā „Rungas”, 

kadastra numurs 6868 009 0118.  

Lai noskaidrotu novada iedzīvotāju viedokli šajā visam novadam būtiskajā jautājumā, tika 

veikta atkārtota publiskā apspriešana par biogāzes koģenerācijas elektrostacijas būvniecību. 

 Sabiedriskā apspriešana norisinājās no 15.02.2013.. līdz 15.03.2013., kā rezultātā tika 

saņemtas 132 aptaujas anketas, no kurām 112 anketās bija norādīts būvniecības ieceri atbalstošs 

viedoklis, bet 20 anketas bija pret būvniecības ieceres atbalstīšanu. Daļā sabiedriskās apspriešanas 

anketu paustais viedoklis bija bez projekta objektīvas izvērtēšanas un argumentēta  pamatojuma.  

Bez tam novada lielākie zemnieki vairākkārt apsprieda ar minētā objekta būvniecību un 

plānotās biogāzes ražošanas procesu saistīto ietekmi uz novada lauksaimniecības nozares tālāku 

virzību, zemes racionālu izmantošanu, ceļu un meliorācijas sistēmu saglabāšanu un uzturēšanu. 



Zemnieku apspriedēs tika izteikti vairāki argumentēti iebildumi pret biogāzes koģenerācijas 

stacijas būvniecību, jo pēc lauksaimnieku un nozares speciālistu domām, tiktu apdraudēta novada 

tradicionālā zemkopība un degradēta lauku vide, noplicinot augsnes un ierobežojot tradicionālo 

lauksaimniecības nozaru (graudkopības, lopkopības u.c.) attīstību. 

Izvērtējot būvniecības projektu pēc būtības, pastāv arī citu negatīvu ietekmju  riski: 

elektrostacijai nepieciešamās izejvielas- kukurūzas iegūšanas problēmas Latgales klimatisko 

apstākļu dēļ, iespējamais ģenētiski modificētās kukurūzas vai citu  ģenētiski modificēto kultūraugu 

ieviešanas risks, meliorācijas sistēmu un pievadceļu bojāšana.     Kārsavas pilsētas un Malnavas 

ciemata teritorijas iespējamais gaisa, grunts un ūdens piesārņojuma risks. Stacijas būvniecība 

negatīvi ietekmētu nekustamā īpašuma tirgu, jo radītu apkārtējo īpašumu vērtības pazemināšanos 

un neprognozējamu lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus virzību. 

Bez tam rada šaubas plānotās pilsētas objektu siltumapgādes iespējamība un efektivitāte, jo 

stacijas darbība liela sala apstākļos nav iespējama, pie kam attālums no plānotās  stacijas  līdz 

siltuma patērētājiem ( pilsētas katlumājai)   ir lielāks par 1200 m.  

Bez tam šaubas par SIA „Prolink” projekta nopietnību liecina fakts, ka  pirmajai 

sabiedriskajai apspriešanai iesniegtajos biogāzes koģenerācijas stacijas projekta materiālos  tika 

konstatētas rupjas kļūdas ( norādītas Kārsavas pilsētā neeksistējošas ielas, nebija paredzēta arī 

siltumtrases izbūves vieta u.tml.)  

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.
1
.panta 1.daļu, 

62.
2
.panta 5.daļu, „Būvniecības likuma” 11.panta 3., 4.daļu, 12.panta 1.daļu, atklāti balsojot, PAR-  

0,  PRET – 6( Antoņina Babāne, Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns, Tālis Mūrnieks, Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis), ATTURAS – 7 (Sandra Palma, Juris Poikāns, Aivars Lipskis, Juris 

Ločmelis, Aleksandrs Šarkovskis, Edgars Puksts, Anita Vorkale), Kārsavas novada pašvaldības  

dome NOLEMJ: 

 

Noraidīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Prolink”, reģ. Nr.50103232101 biogāzes 

koģenerācijas elektrostacijas būvniecības ieceri nekustamā īpašumā „Rungas” Kārsavas 

novada Malnavas pagastā. 

 

 Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, 

Rīgā, LV -1010, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

3.& 

Par telpas iznomāšanu 

/I.Silicka/ 

 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts juristes Veras Lipskas iesniegums ar lūgumu 

iznomāt telpu nr.21 ar platību 11,78 kv.m pašvaldībai piederošajā ēkā Vienības ielā 53, Kārsavā, 

Kārsavas novads, lai varētu reģistrēt tajā pašnodarbinātās personas prakses vietas adresi. 

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

to, ka V.Lipska sniedz juridiskos pakalpojumus pašvaldībai, dome atzīst, ka ir iespējams nodot 

nomā minēto telpu, nosakot tādu pašu maksu par 1 kvadrātmetru, kāda ir noteikta citiem šīs ēkas 

nomniekiem – Ls 1. 



1.3.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 

likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, 

kurā noteikts, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 22.aprīļa  apvienotās finanšu,  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- 

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

 

 1.3.1.Iznomāt juristei V.Lipskai telpu nr. 21 pašvaldībai piederošajā ēkā Vienības ielā 53, 

Kārsavā, Kārsavas novads, nosakot nomas maksu Ls 1 par vienu kvadrātmetru, tai skaitā 

pievienotās vērtības nodoklis. Telpas platība – 11,78 kv.m.,  nomas maksa – Ls 12 mēnesī. 

 1.3.2.Nomas līgumu noslēgt no 2013.gada 1.maija, paredzēt tā darbības termiņu – 10 gadi 

no līguma noslēgšanas brīža. 

  

 

      4.& 

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

pamatbudžetu 2013.gadam” 

/S.Sprukte/ 

 

 

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

2013.gada 22.aprīļa  apvienotās finanšu,  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 10 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. 

 

 

      5.& 

Par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu 

                   /S.Sprukte/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta 1.daļu, kurā noteikts, ka 

pašvaldības, pamatojoties uz domes lēmumu, var ņemt īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumus un 

uzņemties ilgtermiņa saistības, bet īstermiņa aizņēmumi šā likuma izpratnē ir aizņēmumi, kuru 

atmaksas periods nepārsniedz viena saimnieciskā gada ietvarus, Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 22.aprīļa  apvienotās finanšu,  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

 

Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz trīs gadiem ar mainīgo 

procentu likmi no Latvijas Republikas Valsts kases- LVL 280 000 apmērā, Kārsavas vidusskolas 

kopmītņu ēkas un telpu renovācijai.  

 

 

 

6.& 

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

/S.Sprukte/ 

 

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

4.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.aprīļa  apvienotās finanšu,  izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 11   (Ināra 

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns,  Anita Vorkale, Tālis 

Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis), PRET- nav, 

ATTURAS- 2(Silvija Jaudzema, Antoņina Babāne),  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 
 

 

Palielināt : 

 

Teritorijas labiekārtošana – 1.0 amata vienības uzkopšanas darbu vadītājs – mēneša alga Ls 250.00 

 

                                                                       7.& 

Par  2013.gada 22.februāra lēmuma Nr.15, /2.punkts/ protokols Nr.2 „ Par atbalstu 

projektam” atcelšanu 

/I.Silicka/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldība 2013.gada 22.februāra domes sēdē / protokols Nr.2 , 15.& 

2.punkts / pieņēma lēmumu atbalstīt projektu „Apkārtējās vides sakopšana un labiekārtošana 

Malnavā vecāka gadagājuma cilvēkiem”  un garantēja līdzfinansējumu 10% apmērā.  

 Projekta izstrādes gaitā mainījās projekta potenciālais realizētājs un projekta nosaukums. 

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

novada pašvaldības 2013.gada 22.aprīļa  apvienotās finanšu,  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, Aivars Lipskis, Silvija 

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

 



 Atcelt Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.februāra lēmumu Nr.15 /2.punkts/ par  

atbalstu projektam „Apkārtējās vides sakopšana un labiekārtošana Malnavā vecāka 

gadagājuma cilvēkiem”. 

 

 

      8.& 

                                                       Par atbalstu projektiem 

/I.Silicka/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts biedrības Vides skolas „Rītupe” , reģ. Nr. 

40008061003, valdes priekšsēdētājas  Irēnas Kaupužes iesniegums ar lūgumu rast līdzfinansējumu 

projektam ”Parka teritorijas labiekārtošana un atpūtas zonas izveide Malnavā” , lai piedalītos 

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

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās”atklātā projektu 

konkursā, kā arī nodot biedrībai  patapinājumā zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6868 009 

0501  2,63 ha platībā Malnavas ciemā.  

   Projekta rezultātā tiks sakārtots  parks pie pansionāta ”Mūsmājas  un izveidota atpūtas 

zona. 

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

valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērēšanas novēršanu” 5.panta 2.daļas 4.
1
 

punktu, un Civillikuma 1947. pantu, 1948.  pantu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 

22.aprīļa  apvienotās finanšu,  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

1.1.Atbalstīt projektu ”Parka teritorijas labiekārtošana un atpūtas zonas izveide 

Malnavā”  ; 

1.2.Garantēt  projekta līdzfinansējumu 10% apmērā; 

1.3.Noteikt Irēnu Kaupuži atbildīgo par šā projekta realizāciju 

    1.4. Nodot biedrībai Vides skola” Rītupe”  bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumu 6868 009 0501  2,63 ha platībā Malnavas ciemā Kārsavas novads, 

noslēdzot patapinājuma līgumu. 

1.5.Patapinājuma līgumu  noslēgt uz 10 gadiem no līguma spēkā stāšanās dienas, ar 

nosacījumu, ka patapinājuma līgums stājas spēkā ar brīdi, kad biedrība Vides skola” Rītupe 

iegūst sabiedriskā labuma organizācijas statusu. 

    1.6. Patapinājuma līguma mērķis –  biedrības statūtos paredzēto mērķu realizēšana. 

 

 

         2.  Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Kārsavas novada pensionāru apvienības , 

reģ. Nr. 4000814909, valdes priekšsēdētājas Zofijas Ritiņas   iesniegums ar lūgumu līdzfinansēt  

projektu „ Lobs ar lobu sazatika”  programmā ”Nāc un dari,Tu vari”, ko organizē Borisa un Ināras 

Teterovu fonds.  Projekta realizēšanai nepieciešams pašvaldības  līdzfinansējums Ls 1078.38 

apmērā . 

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

novada pašvaldības 2013.gada 22.aprīļa  apvienotās finanšu,  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, Aivars Lipskis, Silvija 

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

  Atbalstīt Kārsavas novada pensionāru apvienības  projektu „ Lobs ar lobu sazatika” 

programmā”Nāc un dari,Tu vari”,ko organizē Borisa un Ināras Teterovu fonds  Ls 1078,38 

apmērā.  

 

 

9.& 

                 Par novada pirmskolas izglītības iestāžu darbību vasaras periodā 

/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 2012.gada 25.marta apvienotās   finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, uzklausot Kārsavas novada pirmsskolas 

izglītības iestāžu vadītāju ieteikumus, 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, Aivars Lipskis, Silvija 

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

 

 

 Atbalstīt novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba koordinatores iesniegto  

pirmsskolas iestāžu darba grafiku no 1.jūnija līdz 31.augustam: 

 

 

N.p.k. Iestāde Jūnijs Jūlijs Augusts 

1.  Kārsavas PII Strādā Atvaļinājumā Uzsāk darbu 

ar 05.08. 

2. Malnavas PII Strādā Atvaļinājumā Uzsāk darbu 

ar 05.08. 

3. Mežvidu PII Strādā Atvaļinājumā Uzsāk darbu 

ar 05.08. 

4. Mērdzenes sk. Pirmssk. 

Grupa 

Strādā 

līdz 25.06. 

Atvaļinājumā Uzsāk darbu 

ar 05.08. 

5. Aizgāršas sk. Pirmssk. 

Grupa 

Strādā Atvaļinājumā Atvaļinājumā 

6. Salnavas sk. 5-6 grupa Strādā Atvaļinājumā Atvaļinājumā 

 

 

 



      10.& 

Iesniegumu izskatīšana 

/Ziņo I.Silicka/ 

 

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 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), 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 pašvaldība ir konstatējusi, ka  personai –M. K. – ir zuduši apstākļi, kuri 

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

2.1.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 22.aprīļa  

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, Aivars Lipskis, 

Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

 

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

jautājumu risināšanai. 

 2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 3.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi, ka  personai –R. Č. – ir zuduši apstākļi, kuri 

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

3.1.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 22.aprīļa  

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, Aivars Lipskis, 

Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 



 

 3.2.Izslēgt M. Č.  no Kārsavas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa 

jautājumu risināšanai. 

 3.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 4.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi, ka  personai –A. P. – ir zuduši apstākļi, kuri 

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

4.1.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 22.aprīļa  

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, Aivars Lipskis, 

Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

 4.2.Izslēgt A. P.  no Kārsavas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa 

jautājumu risināšanai. 

 4.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

5.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. K. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam 

dzīvojamo platību Kārsavā. 

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

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

jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija 

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

 

5.2.Piedāvāt A. K.  dzīvojamo platību  Stacijas 34, Kārsavā    , Kārsavas novads. 

5.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

11.& 

Par nekustamā īpašuma „ Sirmauši”,  kadastra Nr. 6868 009 0201 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

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

„Sirmauši”, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., iesniegums (reģ.Nr.3-13.2.1/296) par viņam 

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

009 0201 sadalīšanu, atdalot divas atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6868 009 

0137-1,0 ha platībā un 6868 009 0202 -0,4 ha platībā, izveidojot  nekustamo īpašumu ar 

nosaukumu „Zeltslotiņas”. 

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 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Sirmauši” Kārsavas novada Malnavas pagastā,  

kadastra Nr. 6868 009 0201 atdalot no tā divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

6868 009 0137-1,0 ha platībā un 6868 009 0202 -0,4 ha platībā. 

 

2. Piešķirt atdalītam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 6868 009 0137-1,0 ha platībā un 6868 009 0202 -0,4 ha platībā,  

nosaukumu        „ Zeltslotiņas”. 

 

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. 

 

 

12.& 

Par nekustamā īpašuma „ Olimpi”, kadastra Nr. 6868 009 0225 sadalīšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 15.03.2013. ir saņemts J. L., dzīves vieta deklarēta- „Olimpi”, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., iesniegums (reģ.Nr.3-13.2.1/297) par viņam piederošā 

nekustamā īpašuma „ Olimpi” Kārsavas novada Malnavas pagastā ar kadastra Nr.6868 009 0225 



sadalīšanu, atdalot vienu atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0138-0,8 ha 

platībā, izveidojot nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Rožlapiņas”. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32., 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 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Olimpi” Kārsavas novada Malnava pagastā,  

kadastra Nr. 6868 009 0225,  atdalot no tā vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 

009 0138-0,8ha platībā. 

 

2. Piešķirt atdalītam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu   6868 009 0138-0,8 ha platībā,  nosaukumu „ Rožlapiņas”. 

 

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. 

  
 

13.& 

Par nekustamā īpašuma „ Plūmjaleja”, kadastra Nr. 6872 002 0292 sadalīšanu 



/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 16.04.2013. ir saņemts SIA MYRTILLUS, reģ. Nr. 

41203020212, juridiskā adrese- „Arāji”, Kurmāles pag., Kuldīgas nov., iesniegums (reģ.Nr.3-

13.2.1/289) par nekustamā īpašuma „ Plūmjaleja” Kārsavas novada Mērdzenes pagastā ar 

kadastra Nr.6872 002 0292 sadalīšanu, atdalot trīs  atsevišķas zemes vienības: 6872 001 0367-0,9 

ha platībā, 6872 001 0372-1,8 ha platībā, 6872 001 0124- 3,6 ha platībā, pievienojot tās 

nekustamam īpašumam „Sulas”, kadastra Nr. 6872 001 0262. 

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 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

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

pagastā,  kadastra Nr. 6872 002 0292,  atdalot trīs  atsevišķas zemes vienības:  6872 001 

0367-0,9 ha platībā, 6872 001 0372-1,8 ha platībā, 6872 001 0124-3,6 ha platībā. 

 

2. Atļaut pievienojot atdalītās zemes vienības  nekustamam īpašumam „Sulas”, 

kadastra Nr. 6872 001 0262. 

 

Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu 

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



dienas. 

 

14.& 

Par grozījumiem  Kārsavas novada pašvaldības domes 24.01.2013. lēmumā „Par 

nekustamā īpašuma „Pakavi” sadalīšanu un nosaukuma maiņu” 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 15.04.2013. ir saņemts A. A. pilnvarotās personas J. Z. 

iesniegums ( reģ. Nr. 3-13.2.1/284) par nekustamā īpašuma „Pakavi” Kārsavas novada Malnavas 

pagastā ar kadastra Nr. 6868 009 0261 sadalīšanas rezultātā izveidojamā  nekustamā  īpašuma 

nosaukuma precizēšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 6868 005 0061 un 6868 005 0062.. 

   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”, 20.06.2006. gada Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” prasībām, likuma „Par pašvaldībām“ 21. 

panta 27.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- 

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

 

 

 

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

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

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

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

 

2. Piešķirt atdalāmajiem nekustamiem īpašumiem nosaukumus:  

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

- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0061 un zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu  6868 005 0062- „Lielpakavi”. 

 

3. Mainīt zemes vienībām 6868 005 0061-5,7 ha platībā un 6868 005 0062-5,0 ha 

platībā  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība uz 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība. 

 

15.& 

Par  adreses precizēšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 



 

Izvērtējot VAS „Latvijas dzelzceļš” ierosinājumu par adreses “Ūdenstornis ”, Kārsavas 

stacija , Malnavas pag., Kārsavas nov., adresācijas objekta atrašanās vietas precizēšanu, 

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

pašvaldības 2013.gada 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

Precizēt Kārsavas novada Malnavas pagasta adresācijas objektu un noteikt, ka adrese   

“Ūdenstornis”, Kārsavas stacija, Malnavas pag., Kārsavas nov., attiecas uz inženierbūvi, 

saskaņā  ar šim lēmumam pievienoto grafisko pielikumu. 

 

 

16.& 

Par nekustamā īpašuma „Mežrasas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 

0106 zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību  un  izstrādes  nosacījumu 

apstiprināšanu 

/A. Orinska/ 

 

    Izskatot nekustamā īpašuma „Mežrasas” īpašnieka G. P. 02.04.2013. iesniegumu ( reģ. 

Nr. 3-13.2.1/243) par nekustamā īpašuma „ Mežrasas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6872 002 0106 sadalīšanu, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma“ 8. pantu un MK 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Kārsavas novada teritorijas 

plānojuma 2012.-2024. gadam, likuma par pašvaldībām 21. panta 27. punkta noteikumiem,  

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1.  Noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma „ 

Mežrasas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0106-4,0 ha platībā, lai veiktu 

zemes vienības  sadalīšanu,  saskaņā ar iesniegumam pievienoto zemes gabala sadales shēmu, 

robežu precizēšanu un nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanu. 

 Pieņemtā lēmuma izvērsts teksts pielikumā Nr.1. 

2.   Apstiprināt  zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus ( pielikums Nr.2). 

 

 

17.& 

Par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības  ar kadastra  apzīmējumu  

  6868 003 0073 daļas   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 003 0073 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 22.aprīļa  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, 

Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), 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 piekrītošās  zemes vienības Malnavas pagasta teritorijā ar 

kadastra apzīmējumu 6868 003 0073 daļu ( izņemot 0,1 ha platību zem ēku drupām un 

pamatiem) – 1,9 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.  

 

18.& 

Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 009 0504 zemes nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot  pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0504 

2013. gada 17. aprīļa  zemes nomas tiesību izsoles komisijas iesniegtos izsoles  dokumentus, 

pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „ 

Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  , likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 

0504- 2,0 ha platībā 2013. gada 17. aprīļa zemes nomas tiesību izsoles protokolu (pielikumā). 

 

2. Iznomāt S. B., dzīves vieta deklarēta –____________, Malnava, Malnavas pag., 

Kārsavas nov., LV-5750, pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 

009 0504-2,0 ha platībā sākot ar 2013. gada 1. maiju  uz laiku līdz pieciem gadiem 



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

vērtības gadā. 

 

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

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

 

 

19.& 

Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6872 003 0053 zemes nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

Izvērtējot  pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 003 0053 

2013. gada 17. aprīļa  zemes nomas tiesību izsoles komisijas iesniegtos izsoles  dokumentus, 

pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „ 

Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  , likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 003 

0053- 2,4 ha platībā 2013. gada 17. aprīļa zemes nomas tiesību izsoles protokolu (pielikumā). 

 

2. Iznomāt I. L., dzīves vieta deklarēta – __________, Silagaiļi, Mērdzenes pag., 

Kārsavas nov., LV-5726, pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 

003 0053-2,4 ha platībā sākot ar 2013. gada 1. maiju uz laiku līdz pieciem gadiem 

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

vērtības gadā. 

 

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

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

 

20.& 

Par pašvaldībai piederošās zemes vienības 

ar kadastra  apzīmējumu  6872 007 0116 daļas iznomāšanu  

                                                                  /A.Orinska/ 

 

Izvērtējot  pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 007 0116 

daļas 20,8 ha platībā  2013. gada 17. aprīļa  zemes nomas tiesību izsoles komisijas iesniegtos 

izsoles  dokumentus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 30.10.2007. 

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

pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija 

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

 

 

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

0116 daļas - 20,8 ha platībā 2013. gada 17. aprīļa zemes nomas tiesību izsoles protokolu 

(pielikumā). 

 

2. Iznomāt I. P.,  dzīves vieta deklarēta –_______________, Zibla, Malnavas pag., 

Kārsavas nov., LV-5717, pašvaldībai piederošās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 

007 0116 daļu -20,8 ha platībā sākot ar 2013. gada 1. maiju  uz pieciem gadiem 

lauksaimniecības vajadzībām, nosakot zemes nomas gada maksu 21,0% no kadastrālās 

vērtības gadā. 

 

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

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

 

21.& 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības   

ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0321 sadali  

                                                                  /A.Orinska/ 

 

 Izvērtējot pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0321 

robežu noteikšanas materiālus tika konstatēts, ka zemes vienības konfigurācija neatbilst zemes 

ierīcības normatīvo aktu prasībām un zemes vienības tālākās izmantošanas nodrošināšanai 

nepieciešams sadalīt  minēto zemes vienību. 

Izvērtējot lietas materiālus, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0321 

konfigurācijas pielāgošanai racionālas izmantošanas prasībām, pamatojoties 2012.gada 10.aprīļa 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi”, 20.06.2006. gada Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” , prasībām, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu ,  Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1. Sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0321, atdalot zemes vienības 

daļu aptuveni 0,2 ha zemes platībā, kas pēc zemes lietošanas veida klasificējama kā zeme zem 

ceļiem,  saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu. 

 

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

precizētas un noteikti apgrūtinājumi. 



 

 2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas veidu- zeme zem 

ceļiem un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0900- neapgūta sabiedriskas nozīmes 

objektu apbūves  zeme  

 

 

22.& 

Par adresācijas objekta  izveidošanu un adreses  piešķiršanu    
                                                                  /A.Orinska/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 22.04.2013. saņemts iesniegums (reģ.Nr.3-13.2.1/190) par jauna 

adresācijas objekta izveidošanu un jaunas adreses piešķiršanu adresācijas objektam – būvēm ar 

kadastra apzīmējumiem 6868 009 0559 005, 6868 009 0559 006, 6868 009 0559 007. 

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 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- 

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

 

 

 

 Izveidot jaunu adresācijas objektu, kas sastāv no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6868 

009 0559 005, 6868 009 0559 006, 6868 009 0559 007, piešķirot jaunu adresi- „Jaunmavi”, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov.,  LV-5717. 

  

  

23.& 

Par pašvaldībai piekrītošo   zemes vienību Goliševas pagasta teritorijā  iznomāšanu 

                                                              / Ziņo: A.Orinska/ 

 

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

2., 30.&) noteiktā termiņā – laika posmā no 03.04. 2013. līdz 19.04.2013. uz Kārsavas novada 

pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām Kārsavas novada Goliševas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumiem 6854 004 0107, 6854 004 0108, 6854 004 0109 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 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt V. S., dzīves vieta deklarēta- _______________________, Ļamoni, Goliševas 

pag., Kārsavas nov.,  pašvaldībai piekritīgās   zemes vienības Goliševas pagasta teritorijā:  

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

laiku līdz  pieciem gadiem. 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

2. Iznomāt A. F., dzīves vieta deklarēta- _________, Pustoška, Goliševas pag., Kārsavas 

nov.,  pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību Goliševas pagasta teritorijā ar  kadastra 

apzīmējumu 6854 004 0107-2,2 ha platībā,  sākot ar 2013. gada 1. maiju uz laiku līdz  

pieciem gadiem. 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

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 dzīvojamās mājas Vienības ielā 17, Kārsava, Kārsavas novads, pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu un komisijas izveidošanu 

/V.Bļinova/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas G. M. 

iesniegums par dzīvojamās mājas Vienības ielā 17, Kārsavā, Kārsavas novads, pārvaldīšanas 

tiesību nodošanu pilnvarotajai personai.  

 Iesniegumam pievienotas sekojošu dokumentu  kopijas – dzīvojamās mājas dzīvokļu 

īpašnieku 2013.gada 18.aprīļa kopsapulces protokols Nr.1, dzīvojamās mājas  pārvaldīšanas 

pilnvarojuma līgums, privatizēto dzīvokļu zemesgrāmatu apliecības.  

  

  2.Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu un 

ir ievēroti likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta 5.daļā ietvertie 

nosacījumi: 1)iesniegts dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par dzīvojamās mājas 

kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu ar dzīvokļu 

īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums; 2)visi 

savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir privatizējuši dzīvokļus; 3)savstarpēju līgumu 

noslēguši dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no dzīvojamā mājā esošo 

privatizācijas objektu skaita; 4)dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot likumā 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteikto kārtību. 

 No dzīvojamās mājas pārvaldīšanas  pilnvarojuma līguma izriet, ka dzīvokļu īpašnieki ir 

pilnvarojuši G. M. pārvaldīt un apsaimniekot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 17 

kopīpašumā esošo daļu un zemes gabalu 1115 kv.m. platībā. 



 Izvērtējot novada domei iesniegtos dokumentus un iepazīstoties ar attīstības un teritoriālo 

lietu komitejas iesniegto lēmuma projektu, deputāti atzīst, ka ir iesniegti visi nepieciešamie likumā 

norādītie dokumenti, tāpēc iesniegums ir pamatots un apmierināms. 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta 

5., 6.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- 

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

 1.Nodot nekustamā īpašuma Vienības ielā 17, Kārsavā Kārsavas novads, kadastra 

numurs 6809 001 0185, kas sastāv no zemes gabala 1115 kv.m. platībā un  daudzdzīvokļu 

dzīvojamās ēkas, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības G. M., ne vēlāk kā divu 

mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas.  

2.Izveidot komisiju dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanai un nodošanas – 

pieņemšanas akta sastādīšanai šādā sastāvā: 

  -  G. M.- dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona; 

 - Andris Ivanovs-  SIA „Kārsavas namsaimnieks” valdes loceklis; 

 - Valentīna Blinova- nekustamo īpašumu speciāliste. 

 
25.& 

 Par zemes vienības  Avotu ielā 26A, Kārsavā, Kārsavas novads iznomāšanu 

                                                                  /V.Bļinova/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2013.gada 16.aprīlī saņemts K. O., deklarētā dzīvesvieta 

______________, Kārsava,Kārsavas novads iesniegums ar lūgumu  iznomāt zemes gabalu Avotu 

ielā 26A, Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 001 0025, platība 850 kv.m. uz 

5.gadiem. 

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

Kārsavas novada pašvaldībai, pamatojoties uz likuma  „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgramatās” 4ʹ. panta otrās daļas 6.punktu, tas ir starpgabals un 

robežojas ar Karīnai Orinskai piederošo īpašumu Avotu iela 26, Kārsava, Kārsavas novads.   

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr.6809 001 0025, platība 850 kv.m.  nav reģistrēta 

zemesgrāmatā.  Kārsavas pilsētas teritorijas plānojumā 2007.-2019.gadam plānotā izmantošana 

paredzēta – individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijas.  Zemes vienība nav apbūvēta.  Tās 

patreizējā izmantošana pilsētā ir- pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošana. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībam” 21.panta 14.punkta a apakšpunktu un LR 

Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes 

nomu”, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 



1. Iznomāt  K. O.   pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

Nr.6809 001 0025, Avotu iela 26A, Kārsavā, Kārsavas novads, 850 kv.m. platībā, noslēdzot 

nomas līgumu,  no 2013.gada 01.maija līdz 2018.gada 01.maijam. 

2 Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

valsts vai pašvaldības zemes nomu”, 18.punkta apakšpunktu 18.2. noteikt 1,5 % apmērā no 

zemes kadastrālās vērtības. 

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Valentīnai Bļinovai viena mēneša laikā  no šā 

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētās zemes vienības  

nomu.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

 

 

 
26.& 

 Par zemes vienības  Avotu ielā 28, Kārsavā, Kārsavas novads iznomāšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2013.gada 16.aprīlī saņemts K. O., deklarētā dzīvesvieta 

Avotu iela 26, Kārsava,Kārsavas novads iesniegums ar lūgumu  iznomāt zemes gabalu Avotu ielā 

28, Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 001 0026, platība 6400 kv.m. uz 

5.gadiem. 

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

Kārsavas novada pašvaldībai, pamatojoties uz likuma  „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgramatās” 4ʹ. panta otrās daļas 5.punktu,  un robežojas ar 

Karīnai Orinskai piederošo īpašumu Avotu iela 26, Kārsava, Kārsavas novads.   Zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu Nr.6809 001 0026, platība 6400 kv.m.  nav reģistrēta zemesgrāmatā.  

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

individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijas.  Zemes vienība nav apbūvēta.   Tās patreizējā 

izmantošana pilsētā ir- pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošana. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībam” 21.panta 14.punkta a apakšpunktu un LR 

Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes 

nomu”, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 1. Iznomāt  K. O.   pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

Nr.6809 001 0026, Avotu iela 28, Kārsavā, Kārsavas novads, 6400 kv.m. platībā, noslēdzot 

nomas līgumu,  no 2013.gada 01.maija līdz 2018.gada 01.maijam. 

2 Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

valsts vai pašvaldības zemes nomu”, 18.punkta apakšpunktu 18.2. noteikt 1,5 % apmērā no 

zemes kadastrālās vērtības. 



3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Valentīnai Bļinovai viena mēneša laikā  no šā 

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētās zemes vienības  

nomu.  

 

 

 

27.& 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6870 004 0281 un 6870 004 0282 

piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

/V.Bļinova/ 

 

Izvērtējot zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6870 004 0281 un 6870 004 0282   

Kārsavas novada Mežvidu pagastā piekritību, tika konstatēts, ka minēto zemes vienību piekritība – 

pašvaldības lietojums- Nekustamā īpašuma valsts kadastra (NĪVK) teksta daļa ir kļūdaina. Par 

minētajām zemes vienībām atbilstoši Kārsavas novada pašvaldības 2010.gada 22.septembra domes 

sēdes lēmumam Nr.11. 1.punkts (11.paragrāfs) ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības , kur norādīts, 

ka zemes piekrīt pašvaldībai un 2010.gada 11.oktobrī noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums 

Nr.72. 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās”, 3.panta piektās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas 

laikā pašvaldībai piekrīt uz pašvaldības vārda ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikatu izmantošanas un 

pabeigšanas likuma noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi , Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

 

1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  6870 004 0281, Mežvidu pagastā, 

Kārsavas novadā,  kuras kopplatība ir 4,3 ha, piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. 

 1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  6870 004 0282, Mežvidu pagastā, 

Kārsavas novadā,  kuras kopplatība ir 1,9 ha, piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. 

 

28.& 

Par pagasta ceļa , zemes vienības kadastra apzīmējumu 6894 002 0112 , Salnavas 

pagastā, Kārsavas novadā, sagatavošanu atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2013.gada 19.aprīlī saņemta AS” Latvijas valsts meži” ,  

juridiskā adrese Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046, vienotais registrācijas numurs 40003466281,  

LVM Nekustamo īpašumu vadītāja Ziemeļlatgales mežsaimniecībā G.Vigupa 18.04.2013. vēstule 

Nr.4.1.-1.2-021a_150_13_406 ar lūgumu nodot valstij, LR Zemkopības Ministrijas personā, 

pašvaldībai piekrītošo ceļu,  zemes vienības kadastra apzīmējumu 6894 002 0112 – 1,28 km; 5,5 

m; 0,7 ha platībā, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā. 



Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts: ka saskaņā ar   

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta ceturto daļu zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 002 0112  , kopējā platība 0,7 ha 

( veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta), kas atrodas Kārsavas 

novada Salnavas pagastā piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. 

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

novada pašvaldības 2013.gada 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1.Nostiprināt īpašuma tiesības uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību    Salnavas  

pagastā, Kārsavas novadā, kadastra apzīmējums 6894 002 0112   , kopējā platība 0,7 ha ( 

veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta), uz Kārsavas novada 

pašvaldības vārda. 

2. Pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju Akciju sabiedrību” Latvijas valsts meži” ,  

juridiskā adrese Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046, vienotais registrācijas numurs 

40003466281, pārstāvēt Kārsavas novada pašvaldību   zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6894 002 0112    platību robežu noteikšanas, kadastrālās uzmērīšanas procesā 

un kadastra objekta reģistrācijas procesā mērniecību veicošās institūcijās un Valsts zemes 

dienesta struktūrvienībās, kā arī reģistrēt zemes vienību Zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda. 

 

 

 

29.& 

Par  nekustamā īpašuma „Akācijas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0057   

atsavināšanu 

/V.Bļinova/ 

  

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

novada pašvaldības 2013.gada 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 Pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju biedrības „Baltās Akācijas”, reģ.nr.40008200231, 

valdes priekšsēdētāju Inesi Apeini, pārstāvēt Kārsavas novada pašvaldību nekustamā 

īpašuma „Akācijas”, kurš sastāv no divstāvu dzīvojamās mājas un zemes ,iedzīvotājiem 

piekrītošās daļas,  zemes vienību  platību robežu noteikšanas, kadastrālās uzmērīšanas 

procesā un kadastra objekta reģistrācijas procesā mērniecību veicošās institūcijās un Valsts 

zemes dienesta struktūrvienībās. 

 



 

30.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 27.03.2013. sēdes protokola Nr. 4., 

39.§. lēmumā „Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam” 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

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

daļu, kas nosaka, ka nosaukumus apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina attiecīgā 

novada dome, 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 22.aprīļa  

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, Aivars Lipskis, 

Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības domes 27.03.2013.  sēdes protokola 

Nr. 4., 39.§ lēmumā „Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam” un izteikt 

minēto lēmumu šādā redakcijā:    

      „  Piešķirt nekustamam īpašumam, ar kadastra numuru  6870 004 0153,  kas atrodas 

Mežvidu pagasta teritorijā, nosaukumu „Marsi”. 

 

 

31.& 

                          Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

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

daļu, kas nosaka, ka nosaukumus apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina attiecīgā 

novada dome, 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 22.aprīļa  

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, Aivars Lipskis, 

Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

Piešķirt  nosaukumu „Irbes” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6870 004 0281, 

kas atrodas Mežvidu pagasta teritorijā. 

 

32.& 



                                 Par nekustamā īpašuma „Linupļavas”  sadalīšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

           Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts A. J.   09.04.2013. iesniegums par nekustamā 

īpašuma „Linupļavas”, kas atrodas Kārsavas novada Mežvidu pagasta teritorijā, sadalīšanu divos  

īpašumos, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu. 

           Pamatojoties  uz A. J.  09.04. 2013. personīgo iesniegumu, „Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra likuma” 19. panta pirmo daļu,  LR MK 10.04.2012. noteikumu Nr. 263 „ Kadastra 

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām,  un likumu “Par 

pašvaldībām”  21. panta 27..punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija 

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

 

 

        Atļaut sadalīt  nekustamo īpašumu “ Linupļavas” , atdalot no tā atsevišķu zemes vienību ar  

kadastra  apzīmējumu  6870 001 0062 – 10,6 ha kopplatībā, no tās 10,3 ha meža zeme, piešķirot 

atdalītajam nekustamam īpašumam  nosaukumu “Bērzāji”.   

 

 

 

                                                                    33.& 

                                   Par nekustamā īpašuma „Baloži”  sadalīšanu  

                                                                  /A.Orinska/ 

 

           Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts A. K.  28.03.2013. iesniegums par nekustamā 

īpašuma „Baloži”, kurš atrodas Kārsavas novada Salnavas pagastā, sadalīšanu divos  īpašumos, 

jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu. 

           Pamatojoties  uz A. K.  28.03.2013. iesniegumu, „Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma” 19. panta pirmo daļu,  LR MK 10.04.2012. noteikumu Nr. 263 „ Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām,  un likumu “Par pašvaldībām”  

21. panta 27.punktu,  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- 

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

 

 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “ Baloži”, atdalot no tā atsevišķu zemes vienību ar  kadastra  

apzīmējumu  6894 009 0114–20,3 ha kopplatībā , no tās  19,1 ha meža zeme, piešķirot nosaukumu 

“Bebrāji”.   
 

34.& 

                                      Par nekustamā īpašuma „Vainadzītes”  sadalīšanu  

                                                                  /A.Orinska/ 

 



           Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts L. N. 22.04.2013. iesniegums par nekustamā 

īpašuma „Vainadzītes”, kurš atrodas Kārsavas novada Mežvidu pagastā, sadalīšanu divos  

īpašumos, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu. 

 Pamatojoties uz L. N. 22.04.2013. personīgo iesniegumu, „Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma” 19. panta pirmo daļu, LR MK 10.04.2012. noteikumu Nr. 263 „ Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām,  un likumu “Par pašvaldībām”  

21. panta 27.punktu,  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- 

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

 

 

         Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “ Vainadzītes”, kadastra Nr. 6870 004 0212, atdalot 

no tā trīs atsevišķas zemes vienības:  6870 005 0156– 2,6 ha platībā, 6870 004 0213 – 1,4 ha 

platībā un 6870 004 0214 – 2,0 ha platībā, piešķirot jaunveidojamam  nekustamam īpašumam 

nosaukumu “Kalnāji”.   

 

35.& 

                               Par lauku apvidu zemes nomas līguma pagarināšanu  

                                                                  /A.Orinska/ 

 

     Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts J. M.  2013. gada  28.aprīļa  iesniegums par zemes 

nomas līguma Nr.267 no 10.08.2007. pagarināšanu  uz zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem  

6894 010 0027 –0,5ha platībā,  6894 010 0142 – 2,9 ha platībā. 

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

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

apvidus” 18. panta 1.daļu. 

         J. M.  izbeidzas zemes nomas lietošanas tiesības uz minētām  zemes vienībām ar 09.08.2012. 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6894 010 0027 –0,5ha; 6894 010 0142 – 2,9  ha  

platība Kārsavas novada pašvaldība nav reģistrētas zemesgrāmatā. 

          Pamatojoties uz 30.08. 2005. Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 644  ” Noteikumi 

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

kārtību” 7.  punktu, Administratīvā procesa likumu 4.pantu, 5. pantu, 65.panta trešo daļu, 66. panta 

pirmās daļas 1. punktu, 67. pantu un 79. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 47. 

panta pirmo un otro daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija 

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

 

1.Pagarināt  ar J.M.  zemes  nomas līgumu uz neapbūvētam zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 6894 010 0027 –0,5ha, 6894 010 0142 – 2,9 ha kopplatībā, adrese: ______ 

Salnavas  pag., Kārsavas novads, LV- 5740,  līdz 2023.gada 31. decembrim. 

 



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

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

 

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

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

                            

36.& 

Par  zemes vienības piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

           Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts VZD Latgales reģionālas nodaļas 10.04.2013. 

iesniegums Nr. 10-03/234128-1/1 par lēmumu „ Par zemes nomas līguma izbeigšanu”. 

         Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai, noslēdzami zemes nomas līgumi, 

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 

1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskām un juridiskajām personām, ja šīs personas saņēmušas 

kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību 

atjaunošana likumos nav paredzēta, šī zeme piešķirta pašvaldībai personisko palīgsaimniecību 

vajadzībām atbilstoši likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam un 

saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu to paredzēts izmantot tikai šīm vajadzībām. 

         Saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to  nostiprināšanu 

zemesgrāmatas”13. panta pirmās daļas 1. punktu, valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesību 

nostiprināšanai zemesgrāmatas par pamatu ir pašvaldības domes lēmums. 

         Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to  

nostiprināšanu zemesgrāmatas” 3. panta 2. daļas 5. punktu, piektās daļas 2. punktu, 13. panta 

pirmās. daļas 1.. punktu,  un likumu „ Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanu”  25. panta pirmās daļas 1. punktu, 21. daļu, Administratīvā 

procesa likuma 4. pantu, 5. pantu, 65. panta trešo daļu, 67 un 79. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 

15. panta 10. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 47. panta pirmo un otro daļu, Kārsavas 

novada pašvaldības 2013.gada 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0342, kuras kopplatība ir 7,0 ha, 

piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. 

 

   2. Zemes  vienības nekustamā īpašuma lietošanas  mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  

darbība ir lauksaimniecība  ( kods 0101). 

 

 

 

37.& 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  6894 006 0046,  

6894 006 0047 iznomāšanu 



                                                                  /A.Orinska/ 

 

        Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 27.03.2013. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr. 4) noteiktā termiņā – posmā no 03.04.2013. līdz 19.04.2013. uz Kārsavas novada pašvaldībai 

piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumiem  

6894 006 0046, 6894 006 0047 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, pamatojoties uz 

30.10.2007. MK noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15, 18. 3. 

punktiem, Administratīva procesa likuma  4. pantu, 5.pantu, 65. panta trešo daļu, 66.panta pirmās 

daļas 1. punktu, 67. pantu un 79.pantu , likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 47. panta 

pirmo un otro daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- 

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

 

     1. Iznomāt O. Č., dekl. dzīves vieta- ________________, Rēzekne, pašvaldībai piekritīgas 

zemes vienības Salnavas pagasta teritorijā:  6894 006 0046 – 1,4ha platībā,  6894 006 0047- 

1,6 ha platībā sākot  ar 01.05.2013. uz laiku līdz 5 gadiem. 

       Nekustamā īpašumā  lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101). 

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

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

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

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

 

 

 

      38.& 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0059 

iznomāšanu 

                                                                    /A.Orinska/ 

 

        Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 27.03.2013. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr. 4) noteiktā termiņā – posmā no 03.04.2013. līdz 19.04.2013. uz Kārsavas novada pašvaldībai 

piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Mežvidu pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6870 

004 0059 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumu 

Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15, 18. 3. punktiem, Administratīva 

procesa likuma  4. pantu, 5.pantu, 65. panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1. punktu, 67. pantu 

un 79.pantu , likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 47. panta pirmo un otro daļu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.aprīļa  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, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  deputāts 

Juris Poikāns nepiedalās balsošanā,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 



     1. Iznomāt V. P. , dekl. dzīves vieta__________, Salnavas pag.,  Kārsavas nov., pašvaldībai 

piekritīgo zemes vienību  Mežvidu pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0059- 2,3 

ha platībā sākot  ar 01.05.2013. uz laiku līdz 5 gadiem. 

       Nekustamā īpašumā  lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101). 

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

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

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

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

 

      39.& 

Par Valsts rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6870 006 0251 iznomāšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

        Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 27.03.2013. lēmumā ( sēdes prot. Nr. 4) 

noteiktā termiņā – posmā no 03.04.2013. līdz 19. 04.2013. uz Kārsavas novada pašvaldībai 

piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Mežvidu pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6870 

004 0059 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, izvērtējot lietas materiālus tika konstatēts, ka 

pašvaldībai piekritīgas zemes vienības pašvaldības funkciju veikšanai nav nepieciešama un to 

iespējams iznomāt. 

         Pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par valsts un 

pašvaldības zemes nomu” 15, 18. 3. punktiem, Administratīva procesa likuma  4. pantu, 5.pantu, 

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

pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 47. panta pirmo un otro daļu, Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 22.aprīļa  attīstības un teritoriālo   lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 

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

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, 

Silvija Jaudzema, Juris Poikāns), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

 

     1. Iznomāt J. R. , dekl. dzīvesvieta _________ Ilzeskalnas pag.,  Rēzeknes nov., valsts rezerves 

zemes fonda zemes vienību Mežvidu pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0251- 2,9 

ha platībā sakot  ar 01.05.2013. uz laiku līdz 5. gadiem. 

       Nekustamā īpašumā  lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101). 

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

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

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

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

 

 

       40.& 

   Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0067 iznomāšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 



 

        Sakarā  ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 27.03.2013. lēmumā ( sēdes 

prot. Nr. 4) noteiktā termiņā – no 03.04.2013. līdz 19.04.2013. uz zemes reformas pabeigšanas 

fondā ieskaitīto zemes vienību Kārsavas novada Salnavas teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6894 

011 0067 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, pamatojoties uz 30.10.2007. MK 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 22.aprīļa  attīstības un 

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

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

Sandra Palma, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema, Juris 

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

 

1. Iznomāt J. V., deklarētā dzīves vieta- __________, Salnavas pag., Kārsavas nov., zemes 

reformas pabeigšanas fonda zemes vienību Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 

6894 011 0067 -4,7 ha platībā sākot ar 01.05.2013. uz laiku līdz 5 gadiem. 

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

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

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

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

 

 

41.& 

Par  zemes lietošanas  mērķa noteikšanu 

/A.Orinska/ 

 

           Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts VZD Latgales reģionālas nodaļas 04.04.2013. 

iesniegums Nr. 2-04.1-L/1591  „ Par zemes lietošanas mērķi zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 68700060362”. 

         Pamatojoties uz MK 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr. 263.” Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 20.2.punktu, MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr. 496 „ Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņu kārtība” , likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.aprīļa  attīstības un teritoriālo   lietu komitejas sēdes 

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

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

Aleksandrs Šarkovskis, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema, Juris Poikāns), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

     Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0362, kuras  kopplatība ir 0,2 ha,  

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

 

 

                                                                      42.& 



                                             Par Atzinības raksta piešķiršanu  

                                                                  /I.Silicka/ 

 

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

novada pašvaldības Atzinības raksta nolikums” , 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, Aivars Lipskis, Silvija 

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

 

 Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu   Salnavas  pamatskolas 

direktoram ALEKSANDRAM PAVLOVSKIM  par profesionālu un atbildīgu ieguldījumu 

mācību iestādes vadīšanā. 

 

  

 

 

Sēde slēgta plkst. 18.45 

 

Sēdi vadīja                                                 Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

 

Sēdi protokolēja                        Pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 


