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Darba kārtība: 

 

 

1. Par pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā  

2. Par būvju nojaukšanu 

3. Par telpas iznomāšanu 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

6. Par  saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.21 „Par 

novada pamatbudţetu 2013.gadam” 

7. Par  saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.22 „Par 

novada  speciālo budţetu 2013.gadam” 

8. Par atbalstu projektam 

9. Iesniegumu izskatīšana 

10. Par adresācijas objekta  adreses  precizēšanu   

11. Par Goliševas pagasta adresācijas objekta  adreses  precizēšanu    

12. Par nekustamā īpašuma „ Mazlaurāni”,  kadastra Nr. 6872 005 0270 sadalīšanu 

13. Par nekustamā īpašuma „ Upmalas”,  kadastra Nr. 6872 004 0026 sadalīšanu 

14. Par nekustamā īpašuma „ Kūkas”, kadastra Nr. 6868 010 0135 sadalīšanu 

15. Par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības  ar kadastra  apzīmējumu   6872 001 0162 daļas   

iznomāšanu 

mailto:dome@karsava.lv


16. Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

17. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību  ar kadastra  apzīmējumiem  6868 009 0444, 6868 

009 0468 platību precizēšanu un   iznomāšanu 

18. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 004 0099 platības,  zemes vienības 

robeţu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

19. Par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  6894 003 0026; 6870 004 0289  

iznomāšanu 

20.  Par lauku apvidu zemes nomas līguma pagarināšanu 

21. Par lauku apvidu  zemes nomas līguma noslēgšanu 

22. Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 79, Kārsava, Kārsavas novads, pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu un komisijas izveidošanu 

23. Par Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa domes sēdes lēmuma Nr.24 

(prot.Nr.6) “Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 17, Kārsava, Kārsavas novads, 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu un komisijas izveidošanu” precizēšanu 

24. Par zemes iznomāšanu 

25. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6870 008 0038 un 6870 008 0055  Kārsavas 

novada Meţvidu pagastā piekritību  Kārsavas novada pašvaldībai 

26. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Stacijas ielā 15D, Kārsava, Kārsavas novads,   

kadastra apzīmējumu 6809 001 0187 sagatavošanu atsavināšanai 

27. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību   ar kadastra apzīmējumiem 6870 004 0281  un 

6870 004 0282  Kārsavas novada,  Meţvidu pagastā  sagatavošanu atsavināšanai 

28. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0072, 

Kārsavā, Kārsavas novads   

29. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.6809 002 0140 , Vienības ielā 53, Kārsavā 

precizētās platības, zemes robeţu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

30. Par  zemes vienības ”Kordijas”, Meţvidu pagasts, Kārsavas novads,   kadastra apzīmējums 

6870 004 0190  sagatavošanu atsavināšanai 

31. Par nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam 

 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova 

 

Piedalās-  

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

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

Lipskis, Silvija Jaudzema, Inese Nagle 

 

Nepiedalās –  

 Deputāti -  Andrejs Ivanovs –slimības dēļ 

 

Administrācijas darbinieki- galvenā ekonomiste Svetlana Sprukte,  zemes komisijas 

priekšsēdētāja Valentīna Bļinova,  galvenā grāmatvede  Mārīte Kuleša,  zemes lietu vecākā 

speciāliste Anna Orinska 

 



Klātesošās personas-  laikraksta“ Ludzas zeme“ korespondente Dzintra Batņa, juriste Vera 

Lipska, SIA „ Paletten Group“  valdes loceklis Elmārs Grišuļonoks 

 

 

 Domes sēdes sākumā  deputāti uzklausīja SIA „ Paletten group“ valdes locekļa Elmāra 

Grišuļonoka informāciju. SIA „ Paletten Group“ lūdz nomāt ar izpirkuma tiesībām zemi ar asfalta 

būvi Malnavas pagastā , kadastra apzīmējums 6868 009 0028 ,  kamīnmalkas glabāšanai.  

Saskaņā ar Kārsavas novada teritorijas plānojumu, kas 2012.gada 22.oktobrī apstiprināts ar 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-

2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, zemesgabala ar 

kadastra apzīmējumu 6868 009 0114,  kas atrodas Malnavas pagasta teritorijā, ir noteikta plānotā 

(atļautā) izmantošana atbilstoši izmantošanas nosacījumiem, kas definēti Teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumos  funkcionālajam zonējumam Transporta infrastruktūras teritorija. 

  Atbilstoši Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam teritorijas 

izmantošanas apbūves noteikumu sadaļai -  5.13.Transporta infrastruktūras teritorija  ir teritorija, 

kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir valsts, pašvaldības un komersantu 

inţenierbūves un transporta infrastruktūras būves, bet kā palīgizmantošana - īslaicīgas lietošanas 

būve - mazumtirdzniecības un /vai pakalpojumu objekts.  Zemes gabala izmantošanas noteikumi 

un aprobeţojumi ir noteikti Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam teritorijas 

izmantošanas apbūves noteikumos.   

Deputāti konstatēja, ka zemesgabalā esošo būvju  izmantošana  kamīnmalkas glabāšanai 

līdz Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu  sadaļā 5.13. Transporta infrastruktūras teritorija   atļautās izmantošanas 

uzsākšanai, nav pretrunā  ar minēto  prasībām.  

 

 

Novada pašvaldības galvenā grāmatvede Mārīte Kuleša sniedza informāciju domes 

deputātiem par novada pašvaldības naudas līdzekļiem banku kontos. 

 

 

 

 

         1.& 

                              Par pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

      /V.Lipska/ 

 

 

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk - LVRTC) realizē Eiropas Savienības 

fonda projektu Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu 

attīstība lauku reģionos” (turpmāk – Projekts). 

 

Šī projekta LVRTC lūdz  Kārsavas novada pašvaldību nodot bezatlīdzības lietošanā atsevišķas 

telpas un zemi pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos. 

 

Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” pašreizējā 

redakcija nedod tiesības nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības mantu valsts akciju sabiedrībai. 



 

Lai sekmīgi varētu tikt realizēts valsts iedzīvotājiem nozīmīgais Projekts, izskatīšanai Ministru 

kabinetā tiek virzīti grozījumi MK noteikumos Nr. 79 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra 

un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti "Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas 

pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)"”, paredzot pašvaldībām tiesības 

nodot savu nekustamo īpašumu bezatlīdzības lietošanā Projekta īstenotājam. 
 

Ņemot vērā iepriekšminēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu, atklāti 

balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 1. Nodot VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” bezatlīdzības lietošanā   Eiropas 

Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko 

sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” realizācijas nodrošināšanai pašvaldībai piederošajos 

nekustamajos īpašumos šādas telpas un zemi:   

 

1.  „Tautas nams”, Goliševa, Goliševas pagasts, Kārsavas novads, LV-5704, būves kadastra 

apzīmējums 6854 004 0334 001; 

2. „Pagastmāja”, Meţvidi, Meţvidu pagasts, Kārsavas novads, LV-5725, būves kadastra 

apzīmējums  6870 006 0247 001;   

3. „Muiţiņa”, Otrie Meţvidi, Meţvidu pagasts, Kārsavas novads, LV-5725,  kadastra  

apzīmējums  6870 004 0090;   

4. „Pudinavas pamatskola", Pudinava,  Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads, LV-5726, 

būves kadastra apzīmējums  6872 002 0032 001; 

5.  „Meţmuiţa”, Malnavas fermas, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, LV- 5750,  būves 

kadastra apzīmējums  6868 009 0561 001.   

 

2. Noslēgt Telpu lietošanas līgumus un Zemes lietošanas līgumus, saskaņā ar pielikumu, uz 

termiņu līdz 2035. gada 31. augustam ieskaitot. 

 

3. Noteikt, ka Līgumi par pašvaldības zemes un telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā stājas 

spēkā vienlaicīgi ar grozījumiem Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr. 79 

„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3. 

aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts 

teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)””,  kas paredz  Pašvaldības tiesības  nodot savu nekustamo 

īpašumu bezatlīdzības lietošanā LVRTC Projekta realizācijas nodrošināšanai. 

 

 

 

 

        2.& 

Par būvju nojaukšanu 

/V.Lipska/ 

 



 1.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi, ka A. G. piederošās būves ar kadastra 

numuriem 6894 006 0272 001, 6894 006 0272 002, 6894 006 0272 003, 6894 006 0272 004, 6894 

006 0272 005, Kārsavas novada Salnavas pagasta Salnavas ciemā ir pilnīgi sagruvušas, to lietošana 

ir bīstama un būvju atliekas bojā ainavu.  

2.Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1.,2.daļu, „Būvniecības likuma” 

31.pantu, Civillikuma 1084.pantu ,  2013.gada 27.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās 

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

atzinumu,   atklāti balsojot  PAR- 12   (Ināra Silicka, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina 

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

Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- 2(Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis),  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 Piedāvāt būvju īpašniekam A. G. savest kārtībā viņam piederošās sagruvušās ēku 

atliekas vai tās nojaukt divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

3.& 

Par telpas iznomāšanu 

/V.Lipska/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Z. N.  iesniegums ar lūgumu iznomāt sporta zāli 

100 kv.m. platībā pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā „Vītolu skola”, skolas ēkā, adrese 

– c. Vītoli, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, lai varētu organizēt tajā novada jauniešu sporta 

nodarbības – skvoša spēli. Nomnieks apņemas aprīkot telpu par saviem līdzekļiem, pielāgojot to 

skvoša spēles prasībām. 

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

to, ka nekustamais īpašums netiek izmantots, tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju 

realizēšanai, dome atzīst, ka ir iespējams nodot nomā minēto telpu, lai novada iedzīvotāji varētu 

lietderīgi un veselīgi pavadīt brīvo laiku. 

 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, Ministru Kabineta 08.06.2010. noteikumu nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” 7.punktu, 2013.gada 27.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, 

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

atzinumu,   atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 1.3.1.Iznomāt Z. N.,  sporta zāli 100 kv.m. platībā, pašvaldībai piederošajā 

nekustamajā īpašumā „Vītolu skola”, skolas ēkā ar kadastra numuru  68680100167001, 



zemes gabala kadastra numurs 6868 010 0167, c. Vītoli, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, 

nosakot nomas maksu Ls 0,10 par vienu kvadrātmetru, tai skaitā pievienotās vērtības 

nodoklis. 

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

gadi no līguma noslēgšanas brīţa. 

 

 

 

4.&  

Par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda piedziņu 
/V.Lipska/ 

 

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

likuma 600.panta 5.daļu, 2013.gada 27.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, 

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

atzinumu,   atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 1.Piedzīt no V. P. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

 2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Gaidai Rutkovskai. 

 3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

                 5.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa  

parādu dzēšanu 

/V.Lipska/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamību 

J.K.  

J. K. zemes lietošanas uz īpašumu „Izabellas” ar kadastra numuru 6894-008-0230 -20.9 ha 

platībā, kurš atrodas Salnavas pagastā, Kārsavas novada izbeigtas jau 2009.gadā ar Salnavas 

pagasta padomes 2009.gada 27.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 

(protokols Nr. 1). (Minētais īpašums ir Kārsavas novada pašvaldības lietojumā). Likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta trešās daļas 3.punkts paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa 

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

nekustamā īpašuma lietošanas vai nomas tiesības.  

2009.gada 17.martā J. K. ir noslēgusi nomas līgums uz zemes vienību ar kadastrs numuru 

6894-008-0032 2.5 ha platībā. Kļūdas rezultātā nomniecei J.K. 2009. Un 2010.gadā tika veikts 

aprēķins par visu platību 20.9 ha platībā.  



Pēc pašvaldības datu bāzē redzamās informācijas redzams, ka J.K. 2009. un 2010.gadā ir 

veikusi apmaksu par iznomāto zemes vienību, bet atlikusī summa veido parādu.  Likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli 1.panta 2.daļa paredz, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek 

pašvaldības nekustamo īpašumu. Tā kā īpašums „Izabellas” ar kadastra numuru 6894-005-0230 ir 

pašvaldības lietojumā, par pašvaldības neiznomāto zemi 18.4 ha platībā 2009., 2010.gadā 

nekustamā īpašuma nodoklis nebija jārēķina.  

Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.pantam, Valsts ieņēmumu dienests vai 

attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu 

parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta 

trešās daļas 3.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu , 2013.gada 

27.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 Dzēst J.K.  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 2009., 2010.gadu –  pamatparāds 

Ls 75.51, nokavējuma nauda Ls 43.06 kopsummā Ls 118.57.  

 

 

6.& 

Par  saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.21 „Par novada 

pamatbudţetu 2013.gadam” 

/S.Sprukte/ 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu,  2013.gada 27.maija Kārsavas novada 

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

jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 11 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 

21 „Par novada pamatbudţetu 2013.gadam” /pielikumā/. 

2.Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai. 

3.Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt tos 

Vides aizsardzības  un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

 

 

 



 7.& 

Par  saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.22 „Par novada 

speciālo budţetu 2013.gadam” 

/S.Sprukte/ 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu,  2013.gada 27.maija Kārsavas novada 

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

jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 12 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 

22 „Par novada speciālo budţetu 2013.gadam” /pielikumā/. 

2.Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai. 

3.Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt tos 

Vides aizsardzības  un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

 

      8.& 

                                                         Par atbalstu projektam 

/I.Nagle/ 

 

 

1.Kārsavas novada pašvaldība ir  iesniegusi projektu” Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā 

stāvokļa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam 

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

stratēģijas īstenošanas teritorijā”  atklātā projektu  konkursā.  

            Projekta kopējais finansējums  Ls 8470.00,   

                    t.sk.attiecināmās izmaksas-Ls 7000.00, 

      no tām pašvaldības līdzfinansējums-Ls 700.00,  

                         publiskais finansējums-Ls 6300.00 

Projekta rezultātā tiks iztīrīts dīķis, sakopta pieguļošā teritorija (izcirsti koki un krūmi) un 

labiekārtota teritorija (gar dīķa malu izveidota taciņa, izvietoti soliņi atpūtai, atkritumu urnas). 

Pamatojoties uz  likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu , 2013.gada 

27.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

1.1. Atbalstīt   projektu” Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana un 

teritorijas labiekārtošana .” 

1.2.Projekta kopējais finansējums Ls 8470.00 apmērā  



                         t.sk.atiecināmās izmaksas-Ls 7000.00, 

            no tām pašvaldības līdzfinansējums-Ls 700.00,  

                              publiskais finansējums-Ls 6300.00 

                    

            1.3. Noteikt   Ritu Jonikāni atbildīgo par šī projekta realizāciju. 

 

 

 

      9.& 

Iesniegumu izskatīšana 

/Ziņo V. Lipska,  I.Nagle, I.Silicka/ 

 

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

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

materiālo stāvokli raksturojošiem dokumentiem izskatīti sociālās komitejas sēdē. Sociālo 

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

projektu un priekšlikumiem par pabalstu un sociālās palīdzības piešķiršanu iesniedzējiem. 

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

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

noteikumiem, 2013.gada 29.maija Kārsavas novada pašvaldības sociālo un veselības lietu 

komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese 

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

 

 1.2. Apstiprināt  sociālo jautājumu komitejas iesniegto lēmumu projektu   

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

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

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

 

2. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. P., L. Č., J. P.  un citu iesniedzēju /kopā – 11 

personu paraksti/ iesniegums, kurā tiek lūgts atremontēt ceļu Keiseļi – Klonešnīki vai arī atjaunot 

bijušo dzelzceļa pārbrauktuvi Pureņu ciemā. 

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, tika 

noskaidrots, ka iesniegumā norādītais ceļš  nav pašvaldības ceļš, bet ir servitūta ceļš, kas noteikts 

kā nekustamā īpašuma apgrūtinājums par labu ceļa izmantotājiem piekļūšanai saviem īpašumiem. 

 Atbilstoši Civillikuma 1130.pantam, servitūts ir tāda tiesība uz svešu lietu, ar kuru īpašuma 

tiesība uz to ir lietošanas ziņā aprobeţota kādai noteiktai personai vai noteiktam zemes gabalam 

par labu.  

 Iesniegumā minētais ceļš ir šāds servitūts, kas nodibināts par labu tā izlietotājiem  

nokļūšanai līdz savam īpašumam, un ir ierakstīts zemesgrāmatā. 

 Civillikuma 1151.pantā noteikts: „Ja servitūta izlietošanai vajadzīgs uzturēt un izlabot 

kalpojošo lietu, tad tas jādara servitūta izlietotājam”. 

 Ņemot vērā iepriekšminēto normatīvo aktu prasības, servitūta ceļa uzturēšana ir tā lietotāju 

pienākums, bet pašvaldībai nav tiesību ieguldīt budţeta līdzekļus privātīpašuma uzturēšanā un 

remontēšanā. 



 Likuma ”Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un  

mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.un 7.pantā noteikts, ka pašvaldība nedrīkst ieguldīt savus 

līdzekļus un mantu citai personai piederošā īpašumā vai nodot tos bezatlīdzības lietošanā. 
 Dzelzceļa pārbrauktuve ir valsts īpašums, kura remontam pašvaldība iepriekšminēto likuma 

prasību dēļ nav tiesīga izmantot sava budţeta līdzekļus.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 15.panta 1.daļas 2.punktu, 

2013.gada 27.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav, deputāts Juris Poikāns nepiedalās 

balsošanā,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 Noraidīt V. P., L.Č., J. P. un citu iesniedzēju iesniegumā izteikto lūgumu par ceļa 

Keiseļi – Klonešnīki vai bijušās dzelzceļa pārbrauktuves Pureņu ciemā remontu. 

 

 3. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. S., dzīvo Kārsavas novada Mērdzenes pagastā 

__________________ par finansiālas palīdzības sniegšanu, jo 2013.gada 12.maijā pērkona negaisa 

laikā  tika zaudētas trīs govis.  

Pamatojoties uz Kārsavas novada pašvaldības 2011. gada 24.februāra  saistošo noteikumu 

Nr.5 „ Par vienreizējo pabalstu piešķiršanu (neizvērtējot ienākumus)” trešās nodaļas  3.1. punktu , 

2013.gada 27.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot  PAR- 14   

(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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

  3.1. Piešķirt V.S. vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā Ls 100 apmērā. 

3.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 4. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts S. B., dzīvo Skolas ielā ___, Kārsavā, iesniegums 

par palīdzību ţoga uzstādīšanai,kas robeţojas ar Kārsavas vidusskolas sporta laukumu. Bērni 

vakaros spēlē bumbu un tā trāpa S.B. privātīpašumā, ko apsargā suns.S.B. lūdz uzstādīt koka vai 

metāla ţogu, jo tiek apdraudēta bērnu veselība. 

Pamatojoties uz  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 27.maija apvienotās finanšu, 

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

atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 



Sakarā ar to, ka 2013.gada budţetā līdzekļi ţoga uzstādīšanai nav ieplānoti un  novada 

pašvaldība plāno iesaistīties projektā par  Kārsavas vidusskolas sporta laukuma 

rekonstrukciju, nepiešķirt līdzekļus ţoga uzstādīšanai.  

 

 

5.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Z. R. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai 

dzīvojamo platību. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, 2013.gada 29.maija Kārsavas novada pašvaldības 

sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 
 

5.2.Sniegt palīdzību Z. R. dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

5.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

6.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts L. G. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam 

dzīvojamo platību. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, 2013.gada 29.maija Kārsavas novada pašvaldības 

sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

6.2.Sniegt palīdzību L. G. dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

6.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

7.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. L. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai 

dzīvojamo platību. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, 2013.gada 29.maija Kārsavas novada pašvaldības 

sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

7.2.Sniegt palīdzību V.L. dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

7.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 



8.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts S. G. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai 

dzīvojamo platību. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, 2013.gada 29.maija Kārsavas novada pašvaldības 

sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

8.2.Sniegt palīdzību S. G. dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

8.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

9.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts O. M. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam 

dzīvojamo platību. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, 2013.gada 29.maija Kārsavas novada pašvaldības 

sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

9.1.Sniegt palīdzību O. M. dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

9.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

10.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts M. K. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai 

dzīvojamo platību. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, 2013.gada 29.maija Kārsavas novada pašvaldības 

sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

10.2.Sniegt palīdzību M. K.  dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

10.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

    11.1. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Ţ. F. iesniegums ar lūgumu piešķirt 

dzīvojamo platību Kārsavā,Vienības ielā-39. 



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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, 2013.gada 29.maija Kārsavas novada pašvaldības 

sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

11.2.Sniegt  Ţ. F. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņai dzīvokli 

Nr2.,Vienības ielā 39, Kārsava, Kārsavas novads.  

11.3. Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

    12.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts L. Č.  iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo 

platību Dzelzceļa māja nr.2, Bozovā, Malnavas pagasts, Kārsavas novads. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, 2013.gada 29.maija Kārsavas novada pašvaldības 

sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

12.2.Sniegt  L. Č. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņai dzīvokli Nr.2 

,Dzelzceļa māja Nr.28  Bozova, Malnavas pagasts, Kārsavas novads.  

12.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

    13.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts M. D.  iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo 

platību sakarā ar to, ka māja, kurā viņš dzīvoja, nodega. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, 2013.gada 29.maija Kārsavas novada pašvaldības 

sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

13.2.Sniegt  M. D. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņai dzīvokli nr. 

3, Saules ielā 36, Kārsavā Kārsavas novads.  

13.3. Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

   14.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V.Ţ.  iesniegums ar lūgumu piešķirt 

dzīvojamo platību dzīvoklis nr.2, „Vecmeţsargi”, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads. 



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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, 2013.gada 29.maija Kārsavas novada pašvaldības 

sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

14.2.Atlikt   V. Ţ. iesnieguma  par  palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

izskatīšanu līdz papildus informācijas noskaidrošanai. 

 

15. Kārsavas novada pašvaldībā 2013.gada 25.aprīlī  ir saņemts Latvijas Nedzirdīgo sporta 

federācijas prezidenta Vara Strazdiņa iesniegums par finansiālo atbalstu dzirdes invalīdiem. 

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

balsojot  PAR- 8   (Ināra Silicka,  Pēteris Laganovskis,  Antoņina Babāne, Anita Vorkale,  Sandra 

Palma, Aivars Lipskis, Silvija Jaudzema, Inese Nagle), PRET- 6 ( Edgars Puksts, Juris Ločmelis, 

Juris Poikāns,Tālis Mūrnieks, Arvīds Urtāns,Aleksandrs Šarkovskis), ATTURAS- nav,  Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

15.1.Piešķirt Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijai finansiālo atbalstu Ls 100 apmērā , 

lai daļēji kompensētu  izdevumus par Kārsavas novada iedzīvotāja R. Z.  piedalīšanos 

Starptautiskajā nedzirdīgo basketbola turnīrā Zviedrijā. 

15.2. Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

10.& 

Par adresācijas objekta  adreses  precizēšanu    
                                                                  /A.Orinska/ 

 

 

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

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

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

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

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

47.panta pirmo daļu,  2013.gada 27.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, 

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

atzinumu,   atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

  Piešķirt adresācijas objektam – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0089 un 

uz tās esošajām buvēm adresi- „Mazvilgi”, Vilgi, Salnavas pag., Kārsavas nov. 

 



 

11.& 

Par Goliševas pagasta adresācijas objekta  adreses  precizēšanu    

                                                                  /A.Orinska/ 

 

 

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

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

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

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

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

47.panta pirmo daļu,  2013.gada 27.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, 

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

atzinumu,   atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

Mainīt apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0094 adresi no- 

„Geķi”, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov., LV-5704  uz  -„Tornīši”, Goliševa, Goliševas 

pag., Kārsavas nov.,LV-5704. 

 

12.& 

Par nekustamā īpašuma „ Mazlaurāni”,  kadastra Nr. 6872 005 0270 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 26.04.2013. ir saņemts iesniegums (reģ.Nr.3-13.2.1/330) par  

nekustamā īpašuma „  Mazlaurāni” Kārsavas novada Mērdzenes pagastā ar kadastra Nr.6872 005 

0270 sadalīšanu, atdalot divas atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6872 001 

0264-3,5 ha platībā un 6872 001 0265-6,5ha platībā, izveidojot  nekustamo īpašumu ar nosaukumu 

„Laurīši”. 

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, 2013.gada 27.maija 

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

sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

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

pagastā,  kadastra Nr. 6872 005 0270 atdalot no tā divas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 6872 001 0264-3,5 ha platībā un 6872 001 0265-6,5ha platībā. 

 

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

kadastra apzīmējumiem 6872 001 0264-3,5 ha platībā un 6872 001 0265-6,5ha platībā  

nosaukumu „ Lauralauki”. 

 

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 „ Upmalas”,  kadastra Nr. 6872 004 0026 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 26.04.2013. ir saņemts iesniegums (reģ.Nr.3-13.2.1/405) par  

nekustamā īpašuma „ Upmalas” Kārsavas novada Mērdzenes pagastā ar kadastra Nr.6872 004 

0026 sadalīšanu, atdalot divas atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6872 002 

0027-11,0 ha platībā un 6872 002 0028-0,7ha platībā, izveidojot nekustamo īpašumu ar 

nosaukumu „Meţupmalas”. 

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, 2013.gada 27.maija 

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

sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „ Upmalas” Kārsavas novada Mērdzenes 

pagastā ar kadastra Nr. 6872 004 0026, atdalot divas atsevišķas zemes vienības: 

6872 002 0027-11,0 ha platībā un 6872 002 0028-0,7ha platībā, izveidojot nekustamo 

īpašumu ar nosaukumu „Meţupmalas”. 

 

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 nekustamā īpašuma „ Kūkas”, kadastra Nr. 6868 010 0135 sadalīšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 14.05.2013. ir saņemts  S. K., dzīves vieta deklarēta- 

____________ Mazā Bandarova, Malnavas pag., Kārsavas nov., iesniegums (reģ.Nr.3-13.2.1/364) 

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

Nr.6868 010 0135 sadalīšanu, atdalot vienu atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 

008 0184-5,2 ha platībā, izveidojot nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Vējliepas”. 

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, 2013.gada 27.maija 

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

sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

 

 

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

kadastra Nr. 6868 010 0135 atdalot no tā vienu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6868 008 0184-5,2 ha platībā. 

 

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

kadastra apzīmējumu   6868 008 0184-5,2 ha platībā,  nosaukumu „Vējliepas”. 

 

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. 

 

15.& 

Par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības  ar kadastra  apzīmējumu  

  6872 001 0162 daļas   iznomāšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

Izskatot A. G.,  dzīves vieta deklarēta__________, Meitri, Malnavas  pag., Kārsavas nov., 

iesnigumu par  pašvaldībai piekrītošās  zemes vienības Mērdzenes  pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6872 001 0162 daļu ( izņemot 0,1 ha platību zem ēkām,   ēku drupām un pamatiem) – 

3,7 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem,  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 27.maija 

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



komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- 

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

 

Iznomāt  A. G., dzīves vieta deklarēta_______________, Meitri, Malnavas  pag., 

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

kadastra apzīmējumu 6872 001 0162 daļu ( izņemot 0,1 ha platību zem ēkām,  ēku drupām 

un pamatiem) – 3,7 ha platībā sākot ar 2013. gada 1. jūniju 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.  

 

 

 

16.& 

Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

                                                                /A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 09.05.2013. ir saņemts V. K., dzīves vieta deklarēta- 

Ozolciema iela   __________, Rīga, iesniegums ( reģ. Nr. 3-13.2.1/361) par zemes nomas 

lietošanas tiesību izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošām  zemes vienībam: 6868 009 0183-0,25ha, 

6868 009 0282-0,1 ha  platībā. 

Par minēto zemes vienību nomu, saskaņā ar 30.08. 2005. Ministru kabineta. Noteikumiem  

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

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

Vladimiru Karpovu  kā nomnieku no otras puses, 30.06.2011. bija noslēgts lauku apvidus zemes 

nomas līgums, reģ. Nr.121. 

Saskaņā ar V. K. 09.058.2013. iesniegumu, augstāk minētā  lauku apvidus zemes nomas 

līguma  7.1. punktu,  pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. Panta 27. punktu, Kārsavas 

novada pašvaldības 2013.gada 27.maija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

 

Izbeigt V. K., dzīves vieta deklarēta- ______________, Rīga,  nomas lietošanas tiesības 

uz pašvaldībai piekrītošām  zemes vienībam: 6868 009 0183-0,25ha, 6868 009 0282-0,1 ha  

platībā ar 2013. Gada 1. jūniju. 

 



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. 

 

 

17.& 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību  ar kadastra  apzīmējumiem  

  6868 009 0444, 6868 009 0468 platību precizēšanu un   iznomāšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

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

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

pašvaldībai piekritīgo zemes vienībām Kārsavas novada Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra 

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

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

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

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 27.maija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

 

 

1.Precizēt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra  apzīmējumiem  6868 009 

0444, 6868 009 0468 platības un noteikt, ka zemes vienības ar  kadastra  apzīmējumu 6868 

009 0444 platība ir 0,28 ha,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0468 platība 

ir 0,55 ha. 

 

2.  Iznomāt L. N., dzīves vieta deklarēta ______________, Malnava, Malnavas  pag., 

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

kadastra  apzīmējumiem  6868 009 0444-0,28 ha platībā,  6868 009 0468 -0,55 ha platībā  

sākot ar 2013. gada 1. jūniju uz laiku līdz pieciem gadiem. 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3.Noteikt, ka iznomāto zemes vienībunomas 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  6870 004 0099 platības,  zemes vienības robeţu, 

situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 



 

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

004 0099 zemes vienības robeţu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz MK 

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

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

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

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 27.maija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

 

1. Apstiprināt  zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0099 robeţu, situācijas 

un apgrūtinājumu plānu. 

2.  Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6870 004 0099 kopplatību – 6,95 ha 

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

ir lauksaimniecība ( kods0101). 

4. Noteikt zemes vienības apgrūtinājumus: 

1. 110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,47 ha. 

2. 110502 – tauvas joslas teritorija gar upi – 0,19 ha. 

3. 11020103 – 10-25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos - -2,26 ha. 

4. 161203 – pierobeţa – 6,95 ha. 

 
19.& 

Par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  6894 003 0026; 6870 004 0289 

iznomāšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi, par valsts  rezerves fonda zemes 

iznomāšanu Salnavas pagasta ar kadastra apzīmējumu 6894 003 0026 un Meţvidu pagasta ar 

kadastra apzīmējumu 6870 004 0289. 

         Izvērtējot informāciju par pieprasītam  zemes vienībām, tika konstatēts kā minētas zemes 

vienība piekrīt valsts rezerves fondam.  

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

pašvaldības zemes nomu” 15, 17..punktiem, likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta 27. daļu,  

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 27.maija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

 



1. Iznomāt no valsts rezerves fonda  zemes vienības  ar kadastra apzīmējumiem 6894 003 

0026 - 2,7 ha; 6870 004 0289. – 1,6 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem. 

2. Zemes izmantošanas mērķis – zeme, uz kura galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101). 

3. Publiskot informāciju par valsts  rezerves fonda. zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 6894 003 0026; 6870 004 0289  iznomāšanu, ievietojot paziņojumu 

Kārsavas novada pašvaldības domes ēkā un mājas lapā no 03.06.2013.līdz 14.06.2013. 

 

 

 
  20.& 

                       Par lauku apvidu zemes nomas līguma pagarināšanu 

                                                                  /A.Orinska/ 

 

 

    1. Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts G. B. iesniegums, par zemes nomas līguma Nr.255. 

pagarināšanu  uz zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0246 – 0,8 ha platība  . 

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

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

apvidus” 18. panta 1.daļu. 

         G. B.  izbeidzas zemes nomas lietošanas tiesības uz minēto  zemes vienību 2012 gada. Zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0246– 0,8 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 27.maija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 
 

 

1.Pagarināt  ar G. B.  zemes  nomas līgumu uz neapbūvētu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6894 006 0246– 0,8 ha   kopplatībā, adrese: Salnava, Salnavas  pag., Kārsavas 

novads, LV 5740, no 01.05.2013. līdz 31. 12. 2018. 

2. Zemes nomas mērķis – lauksaimniecība izmantojamā zeme ( kods 0101). 

3 Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada  nomas maksa, saskaņā ar esošo nekustamā īpašuma 

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

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

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

 

    2. Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts J. L. iesniegums, par zemes nomas līguma Nr.249. 

pagarināšanu  uz zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0090 – 1,2 ha platībā  . 



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

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

apvidus” 18. panta 1.daļu. 

         J. L. izbeidzas zemes nomas lietošanas tiesības uz minēto  zemes vienību 2012 gada.. Zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0090 – 1,2 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 27.maija 

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

komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- 

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

 

1.Pagarināt  ar J. L. zemes  nomas līgumu uz neapbūvētu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6894 005 0090 – 1,2 ha   kopplatība, adrese: Ruskulova, Salnavas  pag.., 

Kārsavas novads, LV 5740, no 01.05.2013. līdz 31. 12. 2023. 

2. Zemes nomas mērķis – lauksaimniecība izmantojamā zeme ( kods 0101). 

3 Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada  nomas maksa, saskaņā ar esošo nekustamā īpašuma 

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

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

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

 

 

 

21.& 

Par lauku apvidu  zemes nomas līguma noslēgšanu 

                                                                   /A.Orinska/ 
 

          Kārsavas novada pašvaldības domē ir saņemts S. B. iesniegums par zemes nomas līguma 

noslēgšanu uz apbūvētu zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0139 – 1,7 ha platība uz 

5 gadiem. 

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

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

apvidus” 18. panta 1.daļu. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6870006 0139 – 1,7  ha platība 

piederēja S. B.   Ar Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 22. oktobra lēmumu (sēdes protokols 

Nr. 12, § 29) S. B.  izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 

006 0139 – 1,7 ha platība. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0139 – 1,7 ha platībā  

nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

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

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

zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, Kārsavas 

novada pašvaldības 2013.gada 27.maija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 



kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 
 

 

1. Noslēgt ar S B. zemes  nomas līgumu uz apbūvētu  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6870 006 0139– 1,9 ha kopplatība, adrese:  „ Ozollejas” Skūpova, Meţvidu pag., 

Kārsavas novads, LV 5725, līdz 31.12. 2018. 

2. Zemes nomas mērķis – lauksaimniecība izmantojamā zeme ( kods 0101). 

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

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

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

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

pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētām  zemes gabalam nomu. 

 

 

22.& 

Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 79, Kārsava, Kārsavas novads, pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu un komisijas izveidošanu 

/V.Bļinova/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Eldara 

Kulamova iesniegums par dzīvojamās mājas Vienības ielā 79, Kārsavā, Kārsavas novads, 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai.  

 Iesniegumam pievienotas sekojošu dokumentu  kopijas – , dzīvojamās mājas dzīvokļu 

īpašnieku kopsapulces dalībnieku reģistrācijas ţurnāls, dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 

2013.gada 22.maija 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 Eldaru Kulamovu pārvaldīt un apsaimniekot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

Vienības ielā 79 kopīpašumā esošo daļu un zemes gabalu 2556 kv.m. platībā. 

 Izvērtējot novada domei iesniegtos dokumentus un iepazīstoties ar  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 27.maija apvienotās finanšu, attīstības 

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

balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 1.Nodot nekustamā īpašuma Vienības ielā 79, Kārsavā Kārsavas novads, kadastra 

numurs 6809 002 0015, kas sastāv no zemes gabala 2556 kv.m. platībā,  daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas un palīgēkas, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības  Eldaram 

Kulamovam , 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: 

  -  Eldars Kulamovs- dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona; 

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

 - Valentīna Blinova- nekustamo īpašumu speciāliste. 

3.Pilnvarot Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoru P.Labanovski slēgt dzīvojamās 

mājas Vienības ielā 79, Kārsavā, kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 

pilnvarojuma līgumu ar pārvaldnieku- dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu par 

pašvaldības daļas - dzīvokļa  Nr.1 un dzīvokļa Nr.2 pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

23.& 

Par Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa domes sēdes lēmuma Nr.24 

(prot.Nr.6) “Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 17, Kārsava, Kārsavas novads, 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu un komisijas izveidošanu” precizēšanu 

/V.Bļinova/ 

 

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

novada pašvaldības 2013.gada 27.maija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

Precizēt Par Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa domes sēdes lēmumu 

Nr.24 (prot.Nr.6) “Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 17, Kārsava, Kārsavas novads, 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu un komisijas izveidošanu” papildinot to ar trešo punktu šādā 

redakcijā: 



3.Pilnvarot Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoru P.Labanovski slēgt dzīvojamās 

mājas Vienības ielā 17, Kārsavā, kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 

pilnvarojuma līgumu ar pārvaldnieku- dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu par 

pašvaldības daļas - dzīvokļa  Nr.3 pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 

 

 

24.&  

Par zemes iznomāšanu 

/V.Bļinova/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Z. L., faktiskā dzīvesvieta ________________, 

Kārsavā, Kārsavas novads, 2013.gada 30.aprīļa iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu 

par daļu no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.6809 002 0407 , Kārsavā, Kārsavas 

novads, platība 1200 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.  Zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu Nr.6809 002 0407,  kopplatība 54514 kv.m.  nav reģistrēta zemesgrāmatā.  

Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas  un apbūves 

noteikumi paredz minētās zemes vienības galveno izmantošanas  veidu –DA2- dabas un 

apstādījumu teritorija, dārzi.  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 27.maija apvienotās finanšu, attīstības un 

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

PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1. Noslēgt ar Z. L. zemes nomas līgumu par daļu no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6809 002 0407,  Kārsavā, Kārsavas novads, 1200 kv.m. platībā, no 2013.gada 

01.jūnija līdz 2018.gada 01.jūnijam. 

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. 



 

25.& 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6870 008 0038 un 6870 008 0055  

Kārsavas novada Meţvidu pagastā piekritību  Kārsavas novada pašvaldībai 

/V.Bļinova/ 

 

 

  
Izvērtējot zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6870 008 0038 un 6870 008 0055   

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

Nekustamā īpašuma valsts kadastra (NĪVK)  ir– pašvaldības lietojums. Uz minētajām zemes 

vienībām ,atbilstoši Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 22.oktobra domes sēdes lēmumam 

Nr.29. 12.punkts (protokols Nr.12) ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības  un 2013.gada 04.martā 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.15-1.3./8. 

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 27.maija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

 

1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  6870 008 0038, Meţvidu pagastā, 

Kārsavas novadā,  kuras kopplatība ir 6,1 ha, piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. 

 2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  6870 008 0055, Meţvidu pagastā, 

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

 

 

 

26.& 

Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Stacijas ielā 15D, Kārsava, Kārsavas novads,   

kadastra apzīmējumu 6809 001 0187 sagatavošanu atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. B. ,deklarētā dzīves vieta ________ Kārsava, 

Kārsavas novads, 2013.gada 14.maija iesniegums par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības  

Stacijas ielā 15D, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 001 0187, kopējā platība 

700 kv.m. nodošanu atsavināšanai. 

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

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



4ʹ.panta otrās daļas 6.punktu zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0187, kopējā platība 

700 kv.m. ( veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta), kas atrodas 

Stacijas ielā 15D, Kārsava,  Kārsavas novads  piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. Minētā zemes 

vienība ir starpgabals un robeţojas ar A.B. piederošo īpašumu Avotu ielā 12, Kārsava, Kārsavas 

novads.    Zemes vienība nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

 Atbilstoši „Publiskas  personas mantas atsavināšanas  likuma” 4.panta ceturtās daļas 

1.punktā noteiktajam A. B. ir tiesības ierosināt zemes vienības Stacijas ielā 15D, Kārsava, 

Kārsavas novads  , kadastra apzīmējums 6809 001 0187 atsavināšanu.  

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

novada pašvaldības 2013.gada 27.maija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

 

1.Nostiprināt īpašuma tiesības uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Stacijas ielā 

15D, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 001 0187, kopējā platība 700 

kv.m. ( veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta), uz Kārsavas 

novada pašvaldības vārda. 

2. Ar šī lēmuma izpildi saistītos izdevumus segt no  Kārsavas novada pašvaldības 

budţeta līdzekļiem. 

 

 

27.& 

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību   ar kadastra apzīmējumiem 6870 004 0281  un 

6870 004 0282  Kārsavas novada,  Meţvidu pagastā  sagatavošanu atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts M. P. ,deklarētā dzīves vieta __________, Meţvidu 

pagasts, Kārsavas novads, 2013.gada 17.aprīļa iesniegums par pašvaldībai piekrītošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem 6870 004 0281, kopējā platība 4,3 ha un 6870 004 0282, kopējā 

platība 1,9 ha,  kas atrodas Kārsavas novada Meţvidu pagastā nodošanu atsavināšanai. 

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

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

3.panta piektās daļas 2.punktu un Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa domes sēdes 

lēmumu Nr.27(protokols Nr.6) „Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6870 004 0281 un 

6870 004 0282 piekritību Kārsavas novada pašvaldībai”,  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 6870 004 0281, kopējā platība 4,3 ha un 6870 004 0282, kopējā platība 1,9 ha,  kas 

atrodas Kārsavas novada Meţvidu pagastā piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. 

Ar Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa domes sēdes lēmumu Nr.31(protokols 

Nr.6) „Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam” piešķirts nosaukums „Irbes”. 

   Nomas tiesīgā persona Māris Piliens ir izmantojis zemes nomas pirmtiesības uz zemes 

vienībām ar  kadastra apzīmējumu 6870 004 0281 un 6870 004 0282 , 2010.gada 11.oktobrī 



noslēdzot zemes nomas līgumu (reģ.Nr.72) likuma „ Valsts un pašvaldību īpašuma  privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2ˡ.daļas noteiktajā kārtībā.  

Minētās zemes vienība nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

 Atbilstoši „Publiskas  personas mantas atsavināšanas  likuma” 4.panta ceturtās daļas 

8.punktā noteiktajam Mārim Pilienam ir tiesības ierosināt nekustamā īpašuma „Irbes”  ,zemes 

vienību ar  kadastra apzīmējumiem 6870 004 0281 un 6870 004 0282     atsavināšanu.  

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

novada pašvaldības 2013.gada 27.maija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1.Nostiprināt īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Irbes”, pašvaldībai piekrītošām 

zemes vienībām Meţvidu pagastā Kārsavas novadā,  kadastra apzīmējumi 6868 004 0281, 

kopējā platība 4,3 ha un 6868 004 0282, kopēja platība 1,9 ha ( veicot kadastrālo uzmērīšanu 

zemes vienību platība var tikt precizēta), uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

2. Pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju M. P., pārstāvēt Kārsavas novada pašvaldību 

nekustamā īpašuma „Irbes”,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6870 004 0281 un 

6870 004 0282,  platību robeţu noteikšanas, kadastrālās uzmērīšanas procesā un kadastra 

objekta reģistrācijas procesā mērniecību veicošās institūcijās un Valsts zemes dienesta 

struktūrvienībās. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

28.&  

Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0072, 

Kārsavā, Kārsavas novads   
/V.Bļinova/ 

 

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

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

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

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

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

47.panta pirmo daļu,  ,  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 27.maija apvienotās finanšu, 

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

atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1.Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0072  adresi- Telegrāfa  iela 33 

, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717. 



  

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

  

 

29.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.6809 002 0140 , Vienības ielā 53, 

Kārsavā precizētās platības, zemes robeţu, situācijas un apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

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

reģ.Nr.42403023757, iesniegto zemes vienības Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novads, 

kadastra apzīmējums Nr.6809 002 0140 zemes vienības robeţu situācijas un apgrūtinājumu plānu, 

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

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

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

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

par Latvijas Republikas valsts robeţas joslu, pierobeţas joslu un pierobeţu, kā arī pierobeţas, 

pierobeţas joslas un valsts robeţas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāţu paraugiem un to 

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

27.maija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 14   (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, Inese 

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

 

 

1. Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes vienības 

Vienības ielā 53, Kārsava , Kārsavas novads, kadastra apzīmējums Nr.6809 002 0140, zemes 

robeţu, situācijas un apgrūtinājumu plānu . 

2 . Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

Nr.6809 002 0140 platību- 5319 kv.m. (0,5319 ha). 

3. Noteikt zemes vienībai Vienības ielā 53, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra 

apzīmējums Nr.6809 002 0140 apgrūtinājumus: 

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

kabeļu kanalizāciju – 498 kv.m.  ( 0,0498 ha); 

2. 120103- aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu- 200 kv.m. (0,0200 

ha); 

3. 12020601- aizsargjosla ap pazemes siltumtīkliem – 112 kv.m. (0,0112 ha); 

4. 12010101- aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2m 

dziļumā- 515 kv.m. (0,0515); 

 5. 160201- zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa  (6809 002 0137 004)- 

117 kv.m. (0,0117 ha); 

6. 120301 –  aizsargjoslas  teritorija  gar  ielu-  sarkanā  līnija –   527  kv.m.   (0,0527 

ha); 



7. 161203- pierobeţa – 5319 kv.m. (0,5319 ha). 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

30.& 

Par  zemes vienības ”Kordijas”, Meţvidu pagasts, Kārsavas novads,   kadastra apzīmējums 

6870 004 0190  sagatavošanu atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts L. P., adrese ___________, Salnavas pagasts, 

Kārsavas novads, 2013.gada 17.aprīļa iesniegums par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6870 004 0190,   kas atrodas Kārsavas novada Meţvidu pagastā nodošanu atsavināšanai. 

 Izvērtējot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0190  Kārsavas novada 

Meţvidu pagastā piekritību, tika konstatēts, ka minētās zemes vienības piekritība Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra (NĪVK)  ir– valsts rezerves zemes fonds.    Ar atsavināšanas ierosinātāju 

Lolitu Poikāni , 2009.gada 16.janvārī Meţvidu pagasta padomē , ir noslēgts zemes nomas līgums 

reģ.Nr.37 uz 10.gadiem. 

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

Administratīvā procesa likuma 64.panta 2.daļu , Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 27.maija 

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

komitejas 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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  deputāts juris Poikāns nepiedalās balsošanā,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

  Atlikt  L.P. iesnieguma izskatīšanu  uz laiku līdz lietas būtības noskaidrošanai ,bet ne 

ilgāk par par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

31.& 

Par  nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam 

/A.Orinska/ 

 

           Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts D. A. 2013.gada 28. maija iesniegums, reģ. Nr.3-

13.2.1/416, par nosaukuma piešķiršanu  nekustamam īpašumam Salnavas  pagasta teritorijā. 



Pamatojoties uz 2013.gada 28. maijā personīgo iesniegumu, Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka nosaukumus apbūvei paredzētajām 

zemes vienībām apstiprina attiecīgā novada dome, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 

3.novembra noteikumi Nr. 1269 „ Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punktu, 6.punktu, 8.punktu, 

11.punktu, 28. punktu, 34.punktu, 38.punktu.  Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 

65.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu, 70.pantu un 79.pantu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta   pirmās daļas   27.punktu,   47.panta   pirmo un otro daļu,   atklāti balsojot  

PAR- 14   (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, Inese Nagle), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

      Mainīt  nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumiem 6894 006 0104; 

 6894 006 0473  nosaukumu „Ezerrieksti”  Salnavas  pag., Kārsavas nov., uz nosaukumu  

„Ezerriekstiņi”  Salnavas  pag., Kārsavas nov. 

 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 18.15 

 

Sēdi vadīja                                                 Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

 

Sēdi protokolēja                        Pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


