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LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

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

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

 

                                                                                                                                                       

  DOMES    SĒDES PROTOKOLS 
 

 

 19.06.2014.          Nr.6 

Kārsavas novada  Kārsavā  

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēde atklāta plkst. 15.00 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova 

 

Piedalās-  

Deputāti –   Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,  

Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs 

Nepiedalās –  

 Deputāti  - Andris Šicāns, Viktors Indričāns – aizņemti pamatdarbā 

 

Administrācijas darbinieki- izpilddirektors Toms Vorkalis, Kārsavas mūzikas un mākslas skolas 

direktore Vera Krišāne, Kārsavas mūzikas un mākslas skolas direktores vietnieks Dainis 

Poikāns, attīstības nodaļas vadītāja Inese Nagle, zemes lietu vecākā speciāliste Anna Orinska, 

zemes komisijas priekšsēdētāja Valentīna Bļinova, galvenā grāmatvede Mārīte Kuleša, galvenā 

ekonomiste  Svetlana Sprukte,  sabiedrisko attiecību speciāliste  Inese Krivmane 

Klātesošās personas-  VAS „ Latvijas valsts ceļi”  Latgales reģiona Ludzas nodaļas vadītājs  

Imants Kalvītis 
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Darba kārtība: 

 

1. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības   ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0136  

Kārsavas novada,  Malnavas pagastā  sagatavošanu atsavināšanai 

2. Par nosaukumu  piešķiršanu nekustamam  īpašumam 

3. Par nekustamā īpašuma „ Kaziņas ”, kadastra Nr. 6872 005 0178 sadalīšanu 

4. Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

5. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  platību  precizēšanu 

6. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Malnavas pagasta Malnavas ciemā robežu 

pārkārtošanu  un  platību  precizēšanu 

7. Par Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo   zemes vienību  iznomāšanu 

8. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0036  iznomāšanu 

9. Par Kārsavas novada pašvaldības  2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

10. Par saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par novada  

pamatbudžetu 2014.gadam” 

11. Par  24.04.2014. lēmuma  Nr.4 , prot. Nr.4 „ Par traktora JBC4CX  iegādi”  atcelšanu 

12. Par saistošo noteikumu Nr. 14 “Par daļējas maksas kā līdzfinansējuma noteikšanu Kārsavas 

Mūzikas un mākslas skolā” apstiprināšanu 

 

Sēdes vadītāja Ināra Silicka  piedāvā balsot par  domes sēdes darba kārtību 

 

 

Atklāti balsojot: PAR –13 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis 

Poikāns, Juris Poikāns,  Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs 

Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

domes sēdes darba kārtība apstiprināta. Sēdes darba kārtībā 12 jautājumi.  

 

Sēdes vadītāja Ināra Silicka  piedāvā balsot par domes sēdes papildus darba kārtību. 

Sēdes papildus darba kārtībā 5 jautājumi.  

 

 

1. Par domes priekšsēdētājas  ikgadējo atvaļinājumu 

2. Par kokmateriālu  atsavināšanu 

3. Par  Salnavas un Mežvidu pagasta zemes vienību piekritību Kārsavas novada 

pašvaldībai 

4. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 
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5. Par  nekustamā īpašuma „Pagastmāja” sadalīšanas realizēšanai nepieciešamā zemes 

ierīcības projekta izstrādi, izstrādes  nosacījumiem un nosaukuma piešķiršanu 

atdalāmajam zemes gabalam 

 

Atklāti balsojot: PAR –13 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis 

Poikāns, Juris Poikāns,  Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs 

Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

domes sēdes  papildus darba kārtība apstiprināta.  

 

Tādējādi darba kārtība ir sekojoša:  

 

1. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības   ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0136  

Kārsavas novada,  Malnavas pagastā  sagatavošanu atsavināšanai 

2. Par nosaukumu  piešķiršanu nekustamam  īpašumam 

3. Par nekustamā īpašuma „ Kaziņas ”, kadastra Nr. 6872 005 0178 sadalīšanu 

4. Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

5. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  platību  precizēšanu 

6. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Malnavas pagasta Malnavas ciemā robežu 

pārkārtošanu  un  platību  precizēšanu 

7. Par Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo   zemes vienību  iznomāšanu 

8. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0036  iznomāšanu 

9. Par Kārsavas novada pašvaldības  2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

10. Par saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par novada  

pamatbudžetu 2014.gadam” 

11. Par  24.04.2014. lēmuma  Nr.4 , prot. Nr.4 „ Par traktora JBC4CX  iegādi”  atcelšanu 

12. Par saistošo noteikumu Nr. 14 “Par daļējas maksas kā līdzfinansējuma noteikšanu Kārsavas 

Mūzikas un mākslas skolā” apstiprināšanu 

13. Par domes priekšsēdētājas  ikgadējo atvaļinājumu 

14. Par kokmateriālu  atsavināšanu 

15. Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

16. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

17. Par  nekustamā īpašuma „Pagastmāja” sadalīšanas realizēšanai nepieciešamā zemes 

ierīcības projekta izstrādi, izstrādes  nosacījumiem un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam 

zemes gabalam 
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 Deputātiem informāciju par Kārsavas novada ceļu stāvokli sniedza  VAS „ Latvijas valsts 

ceļi”  Latgales reģiona Ludzas nodaļas vadītājs  Imants Kalvītis. 

 Regulāri tiek veikta  pagasta ceļu apsekošana. Vislabākais ceļu stāvoklis ir Mežvidu 

pagastā, pārējos pagastos  arī  finansiālo iespēju robežās cenšas uzturēt ceļu kvalitāti.   

I.Kalvītis atzīmēja, ka novada zemnieki savu lauku tuvumā pielabo  ceļus.Līdz ar to parādās 

jauni ceļi, kuri nav reģistrēti novada autoceļu reģistrā , bet to iespējams izdarīt līdz  1.septembrim, 

kad notiks ceļu izvērtēšana uz reģistrāciju. 

 Deputāti pieņēma zināšanai I.Kalvīša sniegto informāciju. 

 

Plkst. 16.13 uz domes sēdi ierodas deputāts Viktors Indričāns 

 

1.& 

Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības   ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0136  

Kārsavas novada,  Malnavas pagastā  sagatavošanu atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts R. L. ,deklarētā dzīves vieta ______________, 

Kārsava, Kārsavas novads, kura pēc 2013.gada 21.novembrī izdotas ģenerālpilnvaras reģ Nr.__ , 

rīkojas T. B., dzīvesvieta ___________Rīga, vārdā, 2014.gada 16.jūnija iesniegums par 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības  ar  kadastra apzīmējumu 6868 003 0136, kopējā platība 0,8 

ha, kas atrodas Kārsavas novada Malnavas pagastā nodošanu atsavināšanai. 

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

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

3.panta piektās daļas 1.punktu zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0163 , adrese- 

„Ineši”, Bozova, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. 

 Uz zemes vienības atrodas T. B. piederošas ēkas un būves, ko apliecina 1991.gada 

27.decembra pirkuma līgums. 

   Nomas tiesīgā persona T. B. ir izmantojusi zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 

ar  kadastra apzīmējumu 6868 003 0136, 2014.gada 29.janvārī noslēdzot zemes nomas līgumu 

(reģ.Nr.3.5.1/1) likuma „ Valsts un pašvaldību īpašuma  privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta cetrutajā daļā noteiktajā kārtībā.  Minētā zemes 

vienība nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

 Atbilstoši „Publiskas  personas mantas atsavināšanas  likuma” 4.panta ceturtā daļā 

noteiktajam T. B. ir tiesības ierosināt nekustamā īpašuma „Ineši”, Bozova, Malnavas pagasts, 

Kārsavas novads  ,zemes vienību ar  kadastra apzīmējumu 6868 003 0136    atsavināšanu.  

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

Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 16.jūnija  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, 

Juris Poikāns,  Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, 

Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –

nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1.Nostiprināt īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ineši”, Bozova, Malnavas pagasts, 

Kārsavas novads, pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējums 6868 003 0136, 

kopējā platība 0,8 ha  ( veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta), uz 

Kārsavas novada pašvaldības vārda un nodot atsavināšanai. 

2. Visus izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā un 

atsavināšanu segt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta. 

  

 

 

 

 

2.& 

Par nosaukumu  piešķiršanu nekustamam  īpašumam 

/A.Orinska/ 

 

Sakarā ar to, ka vairākiem Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgiem  nekustamiem  

īpašumiem  Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēts nosaukums, 

saskaņā ar  Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta otro un trešo daļu, kas 

reglamentē nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus pašvaldības domei 

ir jāpieņem  lēmumi par nosaukumu piešķiršanu vai maiņu. 

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”,10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas 

un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 

2014.gada 16.jūnija  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( 

Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,  Juris Vorkalis,  

Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru  6872 005 0284 nosaukumu – 

„Šalaju kapi”’. 

 

 

 

3.& 
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Par nekustamā īpašuma „ Kaziņas ”, kadastra Nr. 6872 005 0178 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 03.06.2014. ir saņemts J. A., dzīves vieta deklarēta 

_________________ Mērdzenes pag., Kārsavas nov., iesniegums (reģ. Nr.1.3.11.1/399) par viņai 

piederošā nekustamā īpašuma „ Kaziņas” Kārsavas novada Mērdzenes pagastā ar kadastra numuru 

6872 005 0178 sadalīšanu, atdalot divas atsevišķus zemes gabalus: 6872 005 0179-3,3 ha platībā 

un 6872 005 0174 -3,4 ha platībā , pievienojot  minētos zemes gabalus nekustamam īpašumam 

„Linsētas” ar kadastra numuru 6872 005 0019. 

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, ņemot vērā Kārsavas 

novada pašvaldības 2014.gada 16.jūnija  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, 

Juris Poikāns,  Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, 

Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –

nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “ Kaziņas” Kārsavas novada Mērdzenes pagastā, 

kadastra numurs  6872 005 0178, atdalot no tā divas zemes vienības: zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6872 005 0179 – 3,3 ha platībā un zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējumu 6872 005 0174-3,4 ha platībā.  
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2. Atļaut atdalīto nekustamo īpašumu, kas sastāv no divām  zemes vienībām: 6872 005 

0179 – 3,3 ha platībā un 6872 005 0174-3,4 ha platībā, pievienot nekustamam īpašumam      „ 

Linsētas”, kadastra Nr. 6872 005 0019. 

. 

 

 

4.& 

                          Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Valsts zemes dienesta  24.03.2014. vēstules Nr. 2-04/282  Par pašvaldības 

tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām pielikumā iesniegto informāciju no NĪVK 

IS, par Kārsavas novada teritorijā esošām  lauku apvidus  zemes vienībām, uz kurām to bijušajiem 

zemes  lietotājiem „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma”  25. Panta 1. Daļas 3. Punktā, 23.panta 11. Daļas 1. Punktā 

noteiktā termiņā izbeidzās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, bet kuriem nav noteikta piekritība, 

izvērtējot minēto zemes vienību piekritību, atbilstoši likumā „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. pantā noteiktajam, ņemot vērā Kārsavas 

novada pašvaldības 2014.gada 16. jūnija apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, 

Juris Poikāns,  Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, 

Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –

nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 1. Atzīt, ka, pamatojoties  un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. Panta piektās daļas otro punktu, kas nosaka, ka zemes 

reformas laikā pašvaldībai  piekrīt neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 

25. Panta 2.1 daļā noteiktā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi, Kārsavas novada pašvaldībai 

piekrīt zemes vienības: 

 

- 6854 004 0261- 3,2 ha platībā, 6854 004 0536–precizētā platība 0,34 ha, 6854 004 0537-

1,5 ha platībā,  par kurām  ar bijušo zemes lietotāju V. J.  02.06.2009. noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums, reģ. Nr.29; 

- 6854 004 0271- 1,5 ha platībā, 6854 004 0272- precizētā platība 1,5ha, 6854 004 0532 -

0,5 ha platībā, par kurām  ar bijušo zemes lietotāju V. F. 10.10.2007. noslēgts lauku apvidus zemes 

nomas līgums, reģ. Nr.1; 

- 6854 004 0280- 1,3 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju V. N.  06.04.2009. 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.12; 

- 6854 004 0282- 1,2 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju N. K.  12.05.2009. 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.25; 

- 6854 004 0287- precizētā platība 0,64 ha, 6854 004 0288-precizētā platība 0,62 ha, par 

kurām ar bijušo zemes lietotāju L. P. 30.06.2011. noslēgts lauku apvidus nomas līgums Nr. 43; 
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- 6854 004 0300- precizētā platība- 0,68 ha, 6854 004 0301 -1,1ha platībā, 6854 004 0302- 

precizētā platība 0,48 ha, 6854 005 0057- precizētā platība- 2,55 ha, par kurām ar bijušo zemes 

lietotāju A. S. 10.10.2007. noslēgts lauku apvidus nomas līgums Nr.7; 

- 6854 004 0311- 0,4 ha platībā, 6854 004 0312 -0,6 ha platībā, par kurām ar bijušo zemes 

lietotāju I. S. 10.10.2007. noslēgts lauku apvidus nomas līgums Nr.3; 

-6854 004 0347 – 0,7 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju M. K. 12.05.2009. 

noslēgts lauku apvidus nomas līgums Nr.24; 

-6854 004 0525 – par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. K. 10.10.2007. noslēgts lauku 

apvidus nomas līgums Nr.6.  precizētā platība 0,73ha; 

-6854 005 0048– 2,4 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju N. I. 06.04.2009. 

noslēgts lauku apvidus nomas līgums Nr.13.; 

-6854 005 0050– 0,6 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju V. F. 06.04.2009. 

noslēgts lauku apvidus nomas līgums Nr.10.; 

-6868 001 0044– 3,1 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju P. U. 15.06.2009. 

noslēgts lauku apvidus nomas līgums Nr.98.; 

-6868 003 0082- 8,2 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju J.K. 30.06.2009. noslēgts 

lauku apvidus nomas līgums Nr.123.; 

-6868 003 0110- 0,2 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju H. G. 30.06.2009. 

noslēgts lauku apvidus nomas līgums Nr.114.; 

-6868 003 0116- 0,1ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju O. S. 03.08.2007. noslēgts 

lauku apvidus nomas līgums Nr.38; 

-6868 003 0124- 1,4 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju Z. Y. 02.03.2009. 

noslēgts lauku apvidus nomas līgums Nr.57.; 

-6868 003 0151- 2,0 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju S. P. 30.06.2009. 

noslēgts lauku apvidus nomas līgums Nr.121; 

-6868 003 0154- 0,3 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. K. 18.10.2007. 

noslēgts lauku apvidus nomas līgums Nr.45; 

-6868 004 0165- 4,82 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju I. C. 13.11.2007. tika  

noslēgts lauku apvidus nomas līgums Nr.46; 

-6868 005 0047- 5,4 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju S. C.  27.07.2007. tika 

noslēgts lauku apvidus nomas līgums Nr.35; 

-6868 005 0075- 3,6 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. K. 26.06.2009. 

noslēgts lauku apvidus nomas līgums Nr.105; 

 

-6868 005 0162- 1,0 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. S. 18.06.2009. 

noslēgts lauku apvidus nomas līgums Nr.103; 

-6868 006 0045-3,9 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju S. L. 30.06.2009.. 

noslēgts lauku apvidus nomas līgums Nr.124; 

-6868 007 0064- precizētā platība 0,73 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju  A. R. 

23.07.2007.noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 36; 

-6868 008 0071- precizētā platība 5,0 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. S. 

10.07.2007. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 30; 

-6868 008 0098- platība 1,0 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju J. S. 18.10.2007. noslēgts 

lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 44; 

-6868 008 0145- platība 1,1ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju N. O. 28.11.2007. 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 54; 
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-6868 008 0209- platība 3,0ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju J. S. 06.04.2009. noslēgts 

lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 63; 

-6868 008 0251- precizētā platība 0,68ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. O. 

08.10.2007. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 43; 

-6868 008 0145- platība 1,1ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju N. O. 28.11.2007. 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 54; 

-6868 009 0105- platība 1,5ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. M. 21.04.2009. 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.70; 

-6868 009 0120- precizētā platība 1,03 ha, 6868 009 0455- 0,05ha platībā, par kurām ar 

bijušo zemes lietotāju S. R. 11.05.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 80; 

-6868 009 0141-platība 1,1ha, 6868 009 0154- platība 0,25 ha, 6868 009 0177-platība 0,25 

ha, 6868 009 0257- platība 0,5 ha, par kurām ar bijušo zemes lietotāju V. Ž. 30.06.2009. noslēgts 

lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.119; 

-6868 009 0181- precizētā platība 0,32 ha, 6868 009 0204 precizētā platība 0,20 ha, 6868 

009 0205-0,05 ha platībā, par kurām ar bijušo zemes lietotāju A. S. 15.06.2009. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums Nr. 99; 

-6868 009 0182- par kuru ar bijušo zemes lietotāju V. K. 30.06.2009. noslēgts  lauku 

apvidus zemes nomas līgums Nr. 122,  precizētā platība 0,32 ha; 

-6868 009 0194- precizētā platība 0,58 ha, 6868 009 0255-precizētā platība-0,60 ha, 6868 

009 0511-1,8 ha platībā, par kurām ar bijušo zemes lietotāju K. M. 30.06.2009.noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums Nr.110; 

-6868 009 0207-  platība 0,27 ha, 6868 009 0208  platība 0,03 ha, 6868 009 0209-0,3 ha 

platībā, par kurām ar bijušo zemes lietotāju G. H. 30.06.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas 

līgums Nr.109; 

-6868 009 0223- 0,12 ha platībā, 6868 009 0224 -0,26 ha platībā, par kurām ar bijušo 

zemes lietotāju T. K. 02.03.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 57; 

-6868 009 0298- precizētā platība 0,12 ha, 6868 009 0299 –precizētā platība 0,21 ha, 6868 

009 0300-1,2 ha platībā, 6868 009 0351-precizētā platība -1,87ha  par kurām ar bijušo zemes 

lietotāju V. S.  26.06.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 106; 

-6868 009 0330- 0,8997 ha platībā par kuru ar ēku īpašnieku – zemnieku saimniecību 

„Bērzi” 28.01.2013. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 15-1.2/3; 

-6868 009 0331- precizētā platība 0,61 ha,  6868 009 0391 -0,05 ha platībā, par kurām ar 

bijušo zemes lietotāju V. K. 14.04.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 69; 

-6868 009 0333- 0,25 ha platībā, 6868 009 0566 -0,06 ha platībā, par kurām ar bijušo 

zemes lietotāju A. K. 15.06.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 100; 

-6868 009 0337- 0,04 ha platībā, 6868 009 0352 -0,06 ha platībā, 6868 009 0353-0,22 ha 

platībā, 6868 009 0407-0,03ha platība, 6868 009 0427-0,02 ha platībā, par kurām ar bijušo zemes 

lietotāju M. N. 04.06.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 94; 

-6868 009 0338- 0,2 ha platībā, 6868 009 0339-0,11 ha platībā, 6868 009 0384-0,04 ha 

platībā, par kurām ar bijušo zemes lietotāju J. B. 01.06.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas 

līgums Nr. 88; 

-6868 009 0348 0,06 ha platībā, 6868 009 0414-0,19 ha platībā, 6868 009 0415-0,47 ha 

platībā, 6868 009 0416-0,03ha platībā, 6868 009 0497- precizētā platība 0,50ha par kurām ar 

bijušo zemes lietotāju V. N. 24.04.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 73; 

-6868 009 0370- 0,1 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju P. L. 15.06.2009. 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 101; 
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-6868 009 0375- precizētā platība  0,08 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju M. L.  

23.07.2007. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 32; 

-6868 009 0394 - 0,05 ha platībā, 6868 009 0403-0,05 ha platībā, 6868 009 0420-0,15 ha 

platībā, 6868 009 0473- precizētā platība 0,10 ha, 6868 009 0496- 0,4 ha platībā, 6868 009 0584-

precizētā platība-0,14 ha, par kurām ar bijušo zemes lietotāju V. K. 17.09.2007. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums Nr.40; 

-6868 009 0395- 0,05 ha platībā, 6868 009 0490 - precizētā platība 0,61 ha, par kurām  ar 

bijušo zemes lietotāju J. Š. 27.04.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 75; 

-6868 009 0396- 0,05 ha platībā, 6868 009 0433 -0,02 ha platībā, 6868 009 0438-0,02 ha 

platībā, 6868 009 0491-precizētā platība 0,54 ha platībā, par kurām  ar bijušo zemes lietotāju R. D. 

15.06.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 102; 

-6868 009 0397- 0,05 ha platībā, 6868 009 0492 -0,4 ha platībā, 6868 009 0558 – precizētā 

platība -0,08 ha,  par kurām  ar bijušo zemes lietotāju V. Z. 27.04.2009. noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums Nr. 76; 

-6868 009 0400- 0,05 ha platībā, par kuru  ar bijušo zemes lietotāju V. P. 18.05.2009. 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 85; 

-6868 009 0410- 0,10 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju N. K. 23.02.2009. 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 55; 

-6868 009 0411- 0,22 ha platībā, 6868 009 0412 -0,03 ha platībā, par kurām  ar bijušo 

zemes lietotāju V. Ņ. 30.06.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 115; 

-6868 009 0418- precizētā platība 0,07 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju V. I. 

18.05.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 82; 

-6868 009 0419- precizētā platība 0,16 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. S. 

21.06.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 86; 

-6868 009 0422- 0,04 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju V. P. 18.10.2007. 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 42; 

-6868 009 0423- 0,04 ha platībā, 6868 009 0424- precizētā platība 0,07 ha, par kuru ar 

bijušo zemes lietotāju B. K. 11.05.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 79; 

-6868 009 0426- 0,03 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju J. S. 08.06.2007. 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 5; 

-6868 009 0429- 0,02 ha platībā, 6868 009 0273- 0,1 ha platībā, 6868 009 0392-precizētā 

platība 0,04 ha, par kurām  ar bijušo zemes lietotāju I. M. 06.04.2009. noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums Nr.64; 

-6868 009 0434- 0,02 ha platībā, 6868 009 0435-0,05 ha platībā, par kurām  ar bijušo 

zemes lietotāju E. M. 24.04.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.74; 

-6868 009 0437- 0,05 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju G. S. 27.04.2009. 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 77; 

-6868 009 0442- 0,1ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju M. S. 23.03.2009. 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 60; 

-6868 009 0445- 0,05 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju V. K. 24.04.2009. 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 71; 

-6868 009 0446- 0,1ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju J. T. B. 06.04.2009. 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 61; 

-6868 009 0451- 0,04 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju V. S. 28.07.2007. 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 37; 
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-6868 009 0460- precizētā platība 0,07 ha, 6868 012 0073 -0,6 ha platībā,  par kurām ar 

bijušo zemes lietotāju S. S. 08.06.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 95; 

-6868 009 0461-precizētā platība 0,1 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju J. L. 

11.05.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 81; 

-6868 009 0469-precizētā platība 0,04 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju I. K.  

27.06.2007. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 22; 

-6868 009 0470- 0,05 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju V. P. 04.06.2009. 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 91; 

-6868 009 0479-precizētā platība 0,19 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju P. M. 

03.08.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 39; 

-6868 009 0487-0,5 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju P.K. 04.06.2009. noslēgts 

lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 92; 

- 6868 009 0505 -0,6 ha platībā, par kuru ar ēku lietotāju N. P. 28.06.2013. noslēgts lauku 

apvidus nomas līgums Nr. 15-1.2/10 

-6868 009 0542-0,07 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju M. B. 02.03.2009. 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 58; 

-6868 009 0601-precizētā platība 0,65 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju T. U.  08.06. 

2009. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 97; 

- 6868 010 0170-0,2 ha platībā par kuru ar kooperatīvo sabiedrību „MaVi” 30.06.2009. noslēgts 

lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 112;; 

-6868 011 0062 -2,4 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju V. M. 01.08.2009. tika 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 87; 

-6868 011 0140 -0,5 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju R. N. 14.07.2007. tika 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 31; 

-6868 011 0165 -5,5 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju V. L. 24.04.2009. tika 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 72; 

-6868 012 0112-1,0 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju S. E.  04.06.2009. tika 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 93; 

-6868 012 0183-0,1 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju Z. E.  27.06.2007. tika 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 31; 

-6868 012 0112-1,0 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju S. E.  04.06.2009. tika 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 93; 

-6868 012 0192-1,2 ha platībā, 6868 013 0148-1,3 ha platībā,  par kurām ar bijušo zemes 

lietotāju I. N. 04.06.2009. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 90; 

-6868 012 0206-3,2 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju N. Š. 30.06.2009. tika 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 118; 

-6868 013 0188-1,4 ha platībā, 6868 013 0189-2,6 ha platībā,  par kurām ar bijušo zemes 

lietotāju J. P. 30.06.2009. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.113; 

-6872 001 0244-1,4 ha platībā, 6872 001 0245-0,9ha platībā, 6872 005 0240-0,2 ha platībā, 

6872 005 0241-0,90 ha platībā, 6872 005 0242-2,6 ha platībā, par kurām ar bijušo zemes lietotāju 

N. P. 20.11.2007.tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.13; 

-6872 001 0246-4,6 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju I. B. 08.04.2009.tika 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.26; 

-6872 001 0328 2,0 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju V. N. 20.11.2007..tika 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.15; 
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-6872 001 0331- 5,7 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju P. R. 20.07.2007..tika 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 6; 

-6872 001 0346- precizētā platībā 0,06 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju Ju. B. 

29.11.2007. .tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.17; 

-6872 002 0087- precizētā platība 1,01ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju  Z. B. 

20.07.2007. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.9; 

-6872 002 0104- precizētā platība 0,68ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju  I. G. 

29.11.2007. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.20; 

-6872 002 0149- platība 1,0ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju  A. G. 18.03.2009. tika 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.24; 

-6872 002 0153- platība 0,3 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju  V. Ž. 18.03.2009. tika 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.25; 

-6872 002 0260- platība 6,2ha, 6872 002 0261 -2,7 ha platībā, par kuram ar bijušo zemes 

lietotāju  T. J. 20.11.2007. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.19; 

-6872 002 0268- platība 3,4 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju N. L. 20.07.2007. tika 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.4; 

-6872 003 0087- platība 2,14 ha, par kuru ar  N. B. 29.11.2012. tika noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums Nr.65; 

-6872 003 0117- platība 3,4 ha, par kuru ar A. Z.  28.12.2011. tika noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums Nr.50; 

 

2. Atzīt ka, pamatojoties  un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. Panta piektās daļas pirmo punktu, kas nosaka, ka zemes 

reformas laikā pašvaldībai  piekrīt apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 

25. Panta 4. Daļā noteiktajam noslēdzami zemes nomas līgumi, Kārsavas novada pašvaldībai 

piekrīt zemes vienības: 

- 6854 004 0292- precizētā platība -3,44 ha; 

- 6854 004 0320-0,2 ha platībā; 

- 6854 004 0363-0,13 ha platībā; 

- 6854 005 0036 – precizētā platība -0,74 ha ; 

- 6854 005 0049- precizētā platība -2,46 ha; 

- 6868 001 0043- precizētā platība- 0,76 ha; 

- 6868 001 0075- 3,0 ha platībā; 

- 6868 002 0031-0,5 ha platībā; 

- 6868 003 0073- 2,0 ha platībā; 

- 6868 003 0115- precizētā platība 0,33ha; 

- 6868 003 0121- precizētā platība 0,15 ha; 

- 6868 003 0127-0,6 ha platībā; 

- 6868 003 0130- 0,4 ha platībā; 

- 6868 003 0131- 0,4 ha platībā; 

- 6868 003 0133- precizētā platība- 0,35 ha; 

- 6868 003 0150- precizētā platība-0,69 ha; 

- 6868 003 0152-precizētā platība-0,61 ha; 

- 6868 003 0155- 0,4 ha platībā; 

- 6868 003 0160- precizētā platība 0,30 ha; 
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- 6868 003 0193-0,17 ha platībā; 

- 6868 003 0198- 6,75 ha platībā; 

- 6868 005 0132- precizētā platība- 0,83 ha; 

 

- 6868 007 0054-2,5 ha platībā; 

- 6868 008 0204- 1,29 ha platībā; 

- 6868 010 0080-1,3 ha platībā; 

- 6868 011 0057-2,5 ha platībā; 

- 6868 011 0074-3,0 ha platībā; 

- 6868 011 0090-0,1 ha platībā; 

- 6868 012 0200-0,5 ha platībā; 

- 6868 013 0066-precizētā platība -0,46 ha; 

- 6872 001 0088-0,8 ha platībā; 

- 6872 001 0111-0,7 ha platībā; 

- 6872 001 0183-3,4 ha platībā; 

- 6872 001 0237-0,2 ha platībā; 

- 6872 002 0246-0,16 ha platībā; 

-6872 004 0040-9,0 ha platībā; 

3. Atzīt par starpgabaliem un noteikt, ka, pamatojoties  un likuma „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. Panta otrās daļas ceturto  punktu, 

kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībai  piekrīt starpgabali, Kārsavas novada pašvaldībai 

piekrīt zemes vienības: 

- 6854 004 0266 – precizētā  platībā 0,28 ha; 

- 6854 004 0501- 1,6 ha platībā; 

- 6868 003 0044- 0,5 ha platībā; 

- 6868 003 0118-0,12 ha platībā; 

- 6868 003 0120- 0,25 ha platībā; 

- 6868 003 0125-precizētā platība -0,44 ha; 

- 6868 003 0043- precizētā platība- 0,37 ha; 

- 6868 003 0144- 0,3 ha platībā; 

- 6868 003 0145- 0,3 ha platībā;   

- 6868 003 0148- 0,2 ha platībā; 

- 6868 003 0158-0,3 ha platībā; 

- 6868 003 0190- 0,4 ha platībā; 

- 6868 003 0200- 0,3 ha platībā; 

- 6868 003 0211-1,98 ha platībā; 

- 6868 003 0218- 0,05 ha platībā; 

- 6868 003 0233- 0,18 ha platībā; 

- 6868 003 0244- 0,7 ha platībā; 

- 6868 007 0046-3,0 ha platībā; 

 

- 6868 007 0127- 6,0 ha platībā; 

- 6868 008 0095 -0,23 ha platībā; 

- 6868 008 0113- 0,58 ha platībā; 

- 6868 008 0237- 0,2 ha platībā; 

- 6868 009 0098- precizētā platība 0,87ha; 
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- 6868 009 0130- precizētā platība 0,66ha; 

- 6868 009 0131- platība 0,48 ha; 

- 6868 009 0136- 1,1 ha platībā; 

- 6868 009 0145- precizētā platība 0,70 ha ; 

- 6868 009 0156- 0,6 ha platībā; 

- 6868 009 0183- precizētā platība 0,34 ha; 

- 6868 009 0190- 0,5 ha platībā; 

- 6868 009 0198- 0,5 ha platībā; 

- 6868 009 0205-0,05 ha platībā; 

- 6868 009 0258-  0,9 ha platībā; 

- 6868 009 0271- precizētā platība 0,10 ha; 

- 6868 009 0273-  0,1 ha platībā; 

- 6868 009 0282-  0,1 ha platībā; 

- 6868 009 0288-  0,05 ha platībā; 

- 6868 009 0291- precizētā platība 0,08 ha; 

- 6868 009 0292-  0,07 ha platībā; 

- 6868 009 0335-  0,13 ha platībā;  

- 6868 009 0349- precizētā platība  0,16 ha; 

- 6868 009 0355-  0,9 ha platībā; 

- 6868 009 0358-  0,13 ha platībā; 

- 6868 009 0361-  0,06 ha platībā; 

- 6868 009 0368-  0,05 ha platībā; 

- 6868 009 0378-  0,05 ha platībā; 

- 6868 009 0379 – precizētā platība -0,04ha; 

- 6868 009 0380 – precizētā platība -0,09ha; 

- 6868 009 0382 – precizētā platība -0,05ha; 

- 6868 009 0383-  0,05 ha platībā; 

- 6868 009 0425- precizētā platība 0,07 ha; 

- 6868 009 0432- 0,02 ha; 

 - 6868 009 0436- 0,05 ha; 

- 6868 009 0439- 0,02 ha; 

- 6868 009 0440- 0,03 ha; 

- 6868 009 0441- 0,02 ha; 

- 6868 009 0448- 0,02 ha; 

- 6868 009 0453- 0,05 ha; 

- 6868 009 0466- 0,07 ha; 

- 6868 009 0472- 0,06 ha; 

- 6868 009 0503- 0,3 ha; 

- 6868 009 0504- 2,2 ha; 

- 6868 009 0520- precizētā platība 0,39 ha; 

- 6868 009 0590- precizētā platība 1,1 ha; 

- 6868 010 0194-0,2 ha platībā; 

- 6872 001 0158-2,2 ha platībā; 

- 6872 002 0118 -0,3 ha platībā; 

- 6872 002 0119- 0,3 ha platībā; 

- 6872 002 0299- 0,05 ha platībā; 
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-6872 003 0067-3,05 ha platībā; 

 

 

4. Atzīt, ka pašvaldībai piekrīt, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, šādas neapbūvētas 

lauku apvidus zemes vienības, kas tiek izmantotas un atbilstoši spēkā esošajiem pašvaldības 

teritoriālo vienību  teritorijas plānojumiem paredzētas likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā 

noteikto, pašvaldības funkciju veikšanai: 

- 6854 004 0284-0,2 ha platībā; 

- 6854 004 0286-0,07 ha platībā; 

- 6854 004 0328-1,5 ha platībā; 

- 6854 004 0342- 0,2 ha platībā; 

- 6854 004 0343- 0,7 ha platībā;  

- 6854 004 0251-0,2 ha platībā; 

- 6854 004 0545-0,05 ha platībā; 

- 6854 004 0547-0,2 ha platībā; 

- 6854 005 0066- precizētā platība -0,24 ha; 

- 6868 009 06150,2 ha platībā; 

- 6868 009 0616-1,3649 ha platībā; 

- 6872 001 0380-1,1 ha platībā. 

 

 

5. Pēc zemes vienību platību precizēšanas nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā, veikt grozījumus ar bijušajiem zemes lietotājiem noslēgtajos lauku apvidus zemes nomas 

līgumos. 

 

5.& 

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  platību  precizēšanu 

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Valsts zemes dienesta  24.03.2014. vēstules Nr. 2-04/282  Par pašvaldības 

tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām pielikumā iesniegto informāciju no 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas ( NĪVK IS), par Kārsavas novada 

teritorijā esošām  lauku apvidus  zemes vienībām, uz kurām to bijušajiem zemes  lietotājiem 

„Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma”  25. Panta 1. Daļas 3. Punktā, 23.panta 11. Daļas 1. Punktā noteiktā termiņā izbeidzās 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, bet kurām  NĪVK IS ir konstatētas platību atšķirības teksta un 

telpiskajos datos, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 16. jūnija apvienotās 

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

veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Edgars 

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,  Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors 

Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt precizētās platības Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgajām lauku apvidus 

zemes vienībām:  

- 6868 002 0087- precizētā  platība - 0,31 ha;  

- 6868 003 0094- precizētā  platība - 0,68 ha;  

- 6868 003 0129- precizētā  platība - 0,37 ha;  

- 6868 003 0142- precizētā  platība - 0,58 ha;  

- 6868 003 0181- precizētā  platība - 0,23 ha;  

- 6868 003 0216- precizētā  platība – 2,81 ha;  

- 6868 004 0078- precizētā  platība –1,15 ha;  

- 6868 005 0126- precizētā  platība - 0,80 ha;  

- 6868 007 0117- precizētā  platība - 0,64 ha;  

- 6868 008 0091- precizētā  platība - 0,42 ha;  

- 6868 008 0092- precizētā  platība - 0,34 ha;  

- 6868 008 0093- precizētā  platība - 0,92 ha;  

- 6868 008 0122- precizētā  platība - 0,83 ha;  

- 6868 008 0223- precizētā  platība - 0,41 ha;  

- 6868 008 0228- precizētā  platība - 0,58ha;  

- 6868 008 0229- precizētā  platība – 1,53 ha;  

- 6868 008 0236-  precizētā  platība - 0,30 ha;  

- 6868 008 0283- precizētā  platība - 0,64ha;  

- 6868 008 0243- precizētā  platība - 0,21 ha;  

- 6868 009 0146- precizētā  platība - 0,31ha;  

 

- 6868 009 0388- precizētā  platība - 0,13ha;  

- 6868 009 0557- precizētā  platība - 0,60ha;  

- 6868 009 0565- precizētā  platība – 2,16ha;  

- 6868 009 0568- precizētā  platība - 0,15ha;  

- 6868 009 0578- precizētā  platība - 0,06ha;  

- 6868 009 0588- precizētā  platība - 0,15ha;  

- 6868 010 0066- precizētā  platība - 0,87ha;  

- 6868 010 0159- precizētā  platība – 2,14ha;  

- 6868 010 0163- precizētā  platība - 0,46ha;  

- 6868 011 0150- precizētā  platība - 0,80ha;  

- 6868 011 0151- precizētā  platība – 3,39ha;  

- 6868 011 0153- precizētā  platība - 0,95ha;  

- 6868 011 0191- precizētā  platība - 0,38ha;  

- 6868 012 0157- precizētā  platība - 0,72ha;  

- 6868 012 0162- precizētā  platība - 0,14ha;  

- 6868 013 0084- precizētā  platība - 0,87ha;  

- 6868 013 0102- precizētā  platība - 0,80ha;  

- 6868 013 0105- precizētā  platība - 0,68ha;  

- 6868 013 0107- precizētā  platība – 2,63ha;  

- 6872 001 0196- precizētā  platība - 0,30ha;  

- 6872 001 0305- precizētā  platība - 1,32ha;  

- 6872 001 0306- precizētā  platība – 0,19ha;  

- 6872 001 0307- precizētā  platība - 1,05ha;  
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- 6872 001 0308- precizētā  platība – 0,15ha;  

- 6872 001 0310- precizētā  platība – 0,22ha;  

- 6872 001 0333- precizētā  platība – 0,96ha;  

- 6872 001 0384- precizētā  platība – 0,49ha;  

- 6872 002 0082- precizētā  platība – 0,14ha;  

- 6872 002 0227- precizētā  platība – 1,05ha;  

- 6872 002 0228- precizētā  platība – 0,16ha;  

- 6872 002 0229- precizētā  platība – 0,12ha;  

- 6872 002 0230- precizētā  platība – 0,80ha;  

- 6872 002 0233- precizētā  platība – 0,11ha;  

- 6872 002 0269- precizētā  platība – 0,48ha;  

- 6872 003 0105- precizētā  platība – 0,07ha;  

- 6872 003 0107- precizētā  platība – 2,04ha;  

- 6872 004 0074- precizētā  platība – 5,55 ha;  

- 6872 004 0077- precizētā  platība – 0,52 ha;  

- 6872 005 0187- precizētā  platība – 0,32 ha;  

- 6872 005 0204- precizētā  platība – 0,62 ha;  

- 6872 005 0216- precizētā  platība – 2,77 ha;  

- 6872 005 0292- precizētā  platība – 0,12 ha;  

- 6872 005 0294- precizētā  platība – 0,14 ha;  

- 6872 005 0327- precizētā  platība – 0,29 ha;  

- 6872 005 0330- precizētā  platība – 0,33 ha;  

- 6872 005 0331- precizētā  platība – 0,07 ha;  

- 6872 005 0377- precizētā  platība – 0,19 ha;  

- 6872 005 0378- precizētā  platība – 0,29 ha;  

- 6872 005 0381- precizētā  platība – 0,16 ha;  

- 6872 006 0365- precizētā  platība – 0,67 ha;  

- 6872 006 0367- precizētā  platība – 0,80 ha;  

- 6872 007 0065- precizētā  platība – 3,97 ha;  

- 6872 007 0093- precizētā  platība – 0,40 ha;  

- 6872 007 0124- precizētā  platība – 2,64 ha;  

 

2. Pēc zemes vienību platību precizēšanas nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā, veikt grozījumus ar bijušajiem zemes lietotājiem noslēgtajos lauku apvidus zemes nomas 

līgumos. 

 

 

 

 

 

6.& 

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  

Malnavas pagasta Malnavas ciemā robežu pārkārtošanu  un  platību  precizēšanu 

/A.Orinska/ 
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Sakarā ar to, ka neuzmērīto pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Malnavas pagasta Bozovas 

ciema teritorijā robežas un platības Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 

teksta un telpiskajos datos  atšķiras no faktiskā  stāvokļa dabā, tika veikta zemes vienību 

apsekošana dabā un konstatētas iespējas precizēt zemes vienību robežas un platības, tādējādi 

veicinot zemes vienību racionālu izmantošanu. 

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 otro daļu, kura nosaka, ka kadastra informācijas sistēmā 

drīkst pievienot daļu zemes vienības  blakus esošai zemes vienībai, neveidojot jaunu zemes 

vienību, 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi” prasībām, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 16.jūnija  

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

sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,  Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, 

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
1. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0413, 6868 009 0414, 6868 

009 0417, pārkārtojot apvienotās zemes vienības un zemes vienību  ar kadastra apzīmējumiem 

6868 009 0419, 6868 009 0420,. 6868 009 0415, 6868 009 0463, 6868 009 0458, 6868 009 0410, 

6868 009 0446, 6868 009 0436, 6868 009 0422  robežas, saskanā ar šim lēmumam pievienoto 

grafisko pielikumu. 

 

2. Noteikt apvienošanas rezultātā jaunveidojamās zemes vienības platību -0,45ha, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0419 platību 0,15 ha, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6868 009 0420 platību 0,22ha, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 

0415 platību 0,84 ha,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0463 platību 0,11 ha, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0458 platību 0,02 ha,  .6868 009 0410-0,10 ha, 

6868 009 0446- 0,07 ha, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0436 platību 0,01 ha,  

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0422 platību 0,02 ha. 

 

3. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību robežas un platības tiks precizētas. 

 

4. Veikt grozījumus Lauku apvidus zemes nomas līgumos par augstāk minēto pašvaldībai 

piekritīgo zemes vienību zemes vienību iznomāšanu. 

  

7.& 

Par Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo   zemes vienību  iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

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

ka daudzas pašvaldībai piekrītošās zemes vienības vairākus gadus netiek izmantotas saimnieciskā 

darbībā un tādēļ tās nav nekustamā īpašuma nodokļa objekti. 

Lai nodrošinātu pašvaldībai piekrītošo un tās rīcībā esošo zemesgrāmatā nereģistrētu  

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

kā arī lai rastu likuma „Par pašvaldībām” 76.panta 1.,6.punktos noteikto pašvaldības ekonomiskā 
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pamata- mantas, tai skaitā finanšu resursu daļas, kas iegūstama no nodokļu maksājumiem budžetā 

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

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

valdītāja maiņai atrodas tās rīcībā. 

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

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

Neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtība nosacījumiem, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 

16.jūnija  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra 

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,  Juris Vorkalis,  Ligita 

Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

 

 

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

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Kārsavas  novada Goliševas, Malnavas un Mērdzenes 

pagastu teritorijās, saskaņā ar šim lēmumam pievienotiem  pielikumu  Nr.1.  

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,  kods 0101. 

3. Izsludināt pieteikšanos uz Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 

Goliševas, Malnavas un Mērdzenes pagastos nomu, nosakot pieteikšanās termiņu 26.06.2014.-

15.07.2014.  

Informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot Kārsavas novada domes, Goliševas, 

Malnavas un Mērdzenes pagastu pārvalžu ēkās un pašvaldības mājas lapā.  

Informācija par iznomājamo zemes vienību atrašanās vietu ērti atrodama interneta  adresē 

www.karte.lad.gov.lv. 

 
 

 

 

 

8.& 

Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0036  iznomāšanu 

                                                                   /A.Orinska/ 

 

 

Izskatot J. Š., dekl. dzīves vieta– _______________ Goliševas pag., Kārsavas nov.,  

Kārsavas novada pašvaldībā 09.06.2014. saņemto iesniegumu ( reģ. Nr. 1.3.11.1/405)  par 

pašvaldībai piekrītošās apbūvētās zemes vienības Goliševas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6854 005 0036, uz kuras atrodas viņa lietošanā esošās ēkas, kas piekrīt viņa 

mājsaimniecībai, nomas pieteikumu, izvērtējot lietas materiālus, pamatojoties uz likuma „Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma”  

25. panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

http://www.karte.lad.gov.lv/
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zemesgrāmatās“  3.panta 5. daļas 1. punktu, MK 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu”  4. punktu,  likuma “Par pašvaldībām”  21. panta 27. daļu, ņemot 

vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 16.jūnija  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis 

Poikāns, Juris Poikāns,  Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs 

Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Iznomāt J. Š.,  Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto   zemes vienību 

Goliševas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0036, kuras precozētā platība 

ir 0,74  ha, adrese- _____________ Goliševas pag., Kārsavas nov., sākot ar 2014. gada 1. 

jūliju uz laiku līdz pieciem gadiem.  

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

kadastrālās vērtības.  

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

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

 

 

 

 

 

                                                              9.§ 

Par   Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

/Ziņo I.Silicka/ 

 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par budžeta un finanšu vadību” 14.panta 

3.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 72.pantu, Latvijas Republikas 

Ministru Kabineta  2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem 

pārskatiem”  , ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 16.jūnija  apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības 

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

Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,  Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns); 

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

 

 

 

 

 1.Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu /pielikumā/. 

 2.Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītājai: 

 2.1.nosūtīt pašvaldības gada publisko pārskatu elektroniskā veidā Vides aizsardzības  

un Reģionālās attīstības  ministrijai  
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 2.2. mēneša laikā pēc sagatavošanas publicēt pašvaldības gada publisko pārskatu 

pašvaldības mājaslapā internetā. 

 

 

 

 

                                                                      10. § 

 Par saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

novada pamatbudžetu 2014.gadam” 

/Ziņo:  S.Sprukte/ 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 

 tikai dome var  apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta 

izpildi, 46.pantu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 16.jūnija  apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības 

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

Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,  Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns); 

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

 

 

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 13 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 

1 „Par novada pamatbudžetu 2014.gadam” /pielikumā/. 

2.Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai. 

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

Vides aizsardzības  un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

 

 

11. § 

Par  24.04.2014. lēmuma  Nr.4 , prot. Nr.4 „ Par traktora JBC4CX  iegādi” atcelšanu 

/S.Sprukte, T.Vorkalis/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka  pašvaldības attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 

jautājumā, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 16.jūnija  apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības 

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

Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,  Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns); 

PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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   Atcelt  Kārsavas novada pašvaldības 24.04.2014. lēmumu Nr.4 , prot. Nr.4 „ Par traktora 

JBC4CX  iegādi”.  

 

 

12.& 

Par saistošo noteikumu Nr. 14 

“Par daļējas maksas kā līdzfinansējuma  

noteikšanu Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā” 

apstiprināšanu 

/V.Lipska, I.Silicka/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  43.panta pirmās daļas 13.punktu, 45.panta 

piekto, sesto un septīto daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 16.jūnija  

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

sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,  Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, 

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

 1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.14 “Par daļējas maksas kā līdzfinansējuma noteikšanu 

Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā” /pielikumā/. 

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

saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrijai. 

 
 
 

13.& 

Par domes priekšsēdētājas  ikgadējo atvaļinājumu 

/P.Laganovskis/ 

 

Kārsavas novada pašvaldība ir izskatījusi novada domes priekšsēdētājas Ināras Silickas 

iesniegumu par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu.  

 Pamatojoties uz 08.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Kārsavas novada pašvaldības 

nolikums” 15.1.punktu, atklāti balsojot: PAR –13 (  Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis 

Poikāns, Juris Poikāns,  Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs 

Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav ,  domes priekšsēdētāja Ināra Silicka nepiedalās balsošanā,Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 
 

  

 1.Piešķirt novada domes priekšsēdētājai Inārai Silickai   ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu (dalīto) četras kalendārās nedēļas: 

1) no 07.07.2014. līdz 20.07.2014. 

2) no 29.09.2014. līdz 12.10.2014., 
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 par  laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 30.jūnijam   

 2. Domes priekšsēdētāja vietniekam Pēterim Laganovskim aizvietot domes 

priekšsēdētāju viņas atvaļinājuma laikā. 

 

 

 

 

14.& 

Par kokmateriālu  atsavināšanu 

/T.Mūrnieks/ 

 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otra daļa nosaka, ka atļauju 

atsavināt publiskas personas kustamo  mantu dod attiecīgās publiskās personas lēmējinstitūcija vai 

tās noteikta institūcija. 

Kārsavas novada pašvaldība ir izstrādājusi meža cirsmu pašvaldībai piederošajā zemes 

gabalā ar kadastra numuru 68700100047, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads.  

Saskaņā ar 2014.gada 12.martā sastādīto aktu, pēc cirsmas izstrādes tika sagatavota 

lietkoksne – 23 kubikmetri taras kluču. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  37.panta 1.daļas 1.punktā noteikts, ka 

pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība 

pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro. Šajā gadījumā pārdošanas cena 

nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību. 

Pamatojoties uz sertificēta vērtētāja sniegto novērtējumu un 12.03.2014. aktā norādītajām 

izstrādes izmaksām, viena lietkoksnes kubikmetra vērtība ir EUR 29,90. Tā kā lietkoksne – taras 

kluči – nav nepieciešami pašvaldībai tās funkciju realizēšanai, šī manta ir atsavināma “Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā. 

Pamatojoties uz likuma  “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  37.panta 1.daļas 

1.punktu, „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izsķērdēšanas novēršanas likums” 

3.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka manta atsavināma vai nododama īpašumā citai 

personai par iespējami augstāku cenu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,  Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors 

Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Apstiprināt kustamās mantas  - taras kluču /23 kubikmetri/ atsavināšanu, pārdodot par 

brīvu cenu - EUR  29,90  par vienu kubikmetru, kopā par 23 kubikmetriem – EUR 

687,70. 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt minētās kustamās mantas atsavināšanu 

/pārdošana par brīvu cenu/ par šajā domes lēmumā noteikto cenu. 

 

 

 

                                      15.& 

Par Salnavas un Mežvidu  pagasta  zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 
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/A.Orinska/ 

 

 

Izvērtējot Valsts zemes dienesta  24.03.2014. vēstules Nr. 2-04/282  Par pašvaldības 

tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām pielikumā iesniegto informāciju no NĪVK 

IS, par Kārsavas novada teritorijā esošām  lauku apvidus  zemes vienībām, uz kurām to bijušajiem 

zemes  lietotājiem „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma”  25. Panta 1. Daļas 3. Punktā, 23.panta 11. Daļas 1. Punktā 

noteiktā termiņā izbeidzās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, bet kuriem nav noteikta piekritība, 

izvērtējot minēto zemes vienību piekritību, atbilstoši likumā „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. pantā noteiktajam, ņemot vērā Kārsavas 

novada pašvaldības 2014.gada 16.jūnijā apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris 

Poikāns,  Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris 

Ļubka,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

 1. Atzīt, ka, pamatojoties  un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. Panta piektās daļas otro punktu, kas nosaka, ka zemes 

reformas laikā pašvaldībai  piekrīt neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 

25. Panta 2.1 daļā noteiktā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi, Kārsavas novada pašvaldībai 

piekrīt zemes vienības: 

- 6894 003 0012- precizētā platība 0,18 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju M. L.  

12.05.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 

- 6894 003 0073- precizētā platība 6,11 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju V. V.  

07.08.2007. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 261. 

- 6894 001 0033; 6894 003 0102; 6894 003 0100- precizētā platība 5,89 ha platībā, par 

kuru ar bijušo zemes lietotāju A. V.  07.04..2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. 

Nr. 324. 

- 6894 005 0057;  6894 005 0056- precizētā platība 4,53 ha platībā, par kuru ar bijušo 

zemes lietotāju L. G.  19.06.2007. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 243.  

- 6894 005 0064, par kuru ar zemes lietotāju I. N.  12.12.2013. noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums, reģ. Nr. 15-1.5/25. 

- 6894 005 0112, par kuru ar bijušo zemes lietotāju S. Z.  01.07.2012. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 388. 

- 6894 005 0103;  6894 006 0359; 6894 006 0358 - precizētā platība 4,90 ha platībā, par 

kuru ar bijušo zemes lietotāju A. D. 10.01.2013. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. 

Nr. 15-1.5/1. 

- 6894 006 0247; 6894 006 0045- precizētā platība 4,81 ha platībā, par kuru ar bijušo 

zemes lietotāju A. B.  01.04..2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 316. 

- 6894 005 0046, 6894 006 0047 - precizētā platība 2,90 ha , par kuru ar zemes lietotāju O. 

Č.  15.05. 2013. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 15-1.5/16. 
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- 6894 005 0166; 6894 006 0044; 6894 006 0475; 6894 006 0477; 6894 006 0048, 6894 

006 0049 - precizētā platība 1,71 ha , par kuru ar bijušo zemes lietotāju E. L. 20.04.2009. noslēgts 

lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 332. 

            - 6894 006 0103- precizētā platība 9,10 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju J. L.  

01.07.2012. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 384. 

- 6894 006 0114- precizētā platība 2,72 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju J. P.  

01.08.2012. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 387. 

- 6894 006 0116: 6894 006 0118- precizētā platība 1,11 ha platībā, par kuru ar bijušo 

zemes lietotāju R. P.-L.  11.03.2013. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 15-

1.5/12. 

- 6894 006 0138- precizētā platība 2,47 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju J. Č.  

04.03.2013. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.15-1.5/9. 

- 6894 006 0347; 6894 006 0184- precizētā platība 0,38 ha, par kuru ar bijušo zemes 

lietotāju D. L.  06.07.2012. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 380. 

- 6894 006 0192- precizētā platība 1,10ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju V. V.  

10.03.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.302. 

            - 6894 006 0194- precizētā platība 0,64 ha , par kuru ar bijušo zemes lietotāju I. V.  

10.03.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.303. 

            - 6894 006 0246- precizētā platība 2,09 ha , par kuru ar bijušo zemes lietotāju G. B. 

29.05.2013. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.15-1.5/17. 

            - 6894 006 0289- precizētā platība 0,23 ha , par kuru ar bijušo zemes lietotāju I. G. 

14.11.2012. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.385. 

- 6894 006 0342;:6894 006 0343; 6894 006 0344- precizētā platība 0,68 ha, par kuru ar 

bijušo zemes lietotāju J. Ļ.  20.04.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 327. 

- 6894 006 0296, par kuru ar bijušo zemes lietotāju I. N.  04.03.2009. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.300. 

- 6894 006 0304; 6894 006 0558, par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. N. 21.04.2009. 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.333. 

- 6894 005 0167 6894 006 0315; 6894 006 0316, 6894 010 0088- precizētā platība 0,75 ha,  

par kuru ar bijušo zemes lietotāju V.  B. 21.04.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, 

reģ. Nr.331. 

- 6894 006 0324, par kuru ar bijušo zemes lietotāju E. M.  30.08.2012. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.391. 

- 6894 006 0245; 6894 006 0335, 6894 006 0536; 6894 006 0537;  6894 001 0148;    par 

kuru ar bijušo zemes lietotāju T. G.  17.03.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. 

Nr.309. 

- 6894 006 0394- precizētā platība 1,48 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. P.  

14.11.2012. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.386. 

- 6894 006 0470- precizētā platība 0,47 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju I. V.  

21.04.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.335. 

- 6894 006 0109, par kuru ar bijušo zemes lietotāju J. V.  03.05.2011. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.353. 

- 6894 006 0115, par kuru ar bijušo zemes lietotāju J.L. -  V. 06.06.2012.. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.372. 

- 6894 006 0200, par kuru ar bijušo zemes lietotāju J. Š.  14.11.2012. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.390. 
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- 6894 006 0207, par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. G.  07.04.2009. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.322. 

- 6894 006 0228, par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. N.  07.04.2012 noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.342. 

- 6894 006 0278, par kuru ar bijušo zemes lietotāju J. Z.  06.07.2012 noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.379. 

- 6894 006 0284, par kuru ar bijušo zemes lietotāju J. D. 06.07.2012 noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums, reģ. Nr.15 -1.5/23. 

- 6894 006 0290, par kuru ar bijušo zemes lietotāju J. N. 04.03.2009. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.299. 

- 6894 006 0294, 6894 006 0497- precizēta platība – 0,15 ha, 6894 006 00556- precizēta 

platība – 0,55 ha,  par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. D. 01.02.2012. noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums, reģ. Nr.264. 

- 6894 006 0505, par kuru ar bijušo zemes lietotāju I. L. 20.04..2009. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.330. 

- 6894 006 0497- precizēta platība – 0,04 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju U. K. 

07.04.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.319. 

- 6894 006 0538 , par kuru ar bijušo zemes lietotāju V. Č.  29.04.2009. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.337. 

- 6894 006 0543- precizēta platība – 0,07 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju A.G.  

11.03..2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.306. 

- 6894 006 0553 - precizēta platība – 1,60 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju J. T.  

31.05.2013. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 15-1.5/21. 

- 6894 007 0047 - precizēta platība – 4,34 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. J.  

29.05.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 343. 

- 6894 007 0077; 6894 007 0167; 6894 011 0058 6894 011 0048- precizēta platība – 1,01 

ha, 6894 011 0059- precizēta platība – 0,21 ha,  6894 011 0048- precizēta platība – 1,01 ha,  6894 

011 0174 - precizēta platība – 0,63 ha,   par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. B.  21.04.2009. 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.335. 

- 6894 007 0078 par kuru ar bijušo zemes lietotāju L. B. 28.01.2013 noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums, reģ. Nr.15-1.5/7. 

- 6894 008 0022 - precizēta platība – 5,40 ha,par kuru ar bijušo zemes lietotāju V. S.  

25.10.2011. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 361. 

              - 6894 008 0025 par kuru ar bijušo zemes lietotāju O. B.  25.10.2011. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.362. 

   - 6894 008 0070 - precizēta platība – 6,30 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju O. P.  

30.05.2013 noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 15-1.5/20. 

   - 6894 008 0172 - precizēta platība – 0,94 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju S. K.   

30.05.2013 noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 15-1.5/18. 

- 6894 011 0125- precizētā platība 4,75 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. S.  

06.07.2012. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr382. 

- 6894 011 0096- precizētā platība 2,43 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju J. C. 

06.07.2012. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr382. 

            - 6894 011 0060,  par kuru ar bijušo zemes lietotāju L. Š.  06.06.2012. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.373. 
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            - 6894 011 0092,  par kuru ar bijušo zemes lietotāju I. R.  06.06.2012. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.373. 

- 6894 011 0062- precizētā platība 2,37 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju I. A.  06.06-

2012. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr  371. 

            - 6894 011 0142,  par kuru ar bijušo zemes lietotāju J. M.  30.06.2012. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.352 

- 6894 009 0067- precizētā platība 0,42 ha; - 6894 009 0068- precizētā platība 0,62 ha, par 

kuru ar bijušo zemes lietotāju T. Z.  06.06-2012.. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. 

Nr  320 

             - 6894 006 0276– precizētā  platībā 0,03 ha; 6894 009 0039; 6894 009 0040; 6894 009 

0075,  par kuru ar bijušo zemes lietotāju V. K. 18.03.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas 

līgums, reģ. Nr.313. 

            - 6894 005 0229; 6894 009 0059; 6894 009 0081; 6894 010 0096, par kuru ar bijušo zemes 

lietotāju T. L.  18.03.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.314. 

            - 6894 008 0040,  par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. Š.  29.05.2009. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.340. 

            - 6894 005 0067,  ar kuru ar bijušo zemes lietotāju A. N.  06.07.2012.. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.381 

            - 6894 005 0090, par kuru ar bijušo zemes lietotāju J. L.  30.05.2013. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.15-1.5/18. 

            - 6894 005 0151, par kuru ar bijušo zemes lietotāju I. S.  02.01.2012. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.363. 

            - 6894 005 0225, par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. S.  29.05.2009. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.344. 

            - 6894 005 0228, ar kuru par bijušo zemes lietotāju A. Z.  14.11.2012. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.389. 

            - 6894 005 0283, par kuru ar bijušo zemes lietotāju O. N.  29.06.2009. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.345. 

            - 6894 005 0180, par kuru ar bijušo zemes lietotāju L. N. 11.03..2009. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.305. 

            - 6894 006 0034, ar kuru ar bijušo zemes lietotāju A. P.  29.06.2009. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.349.. 

            - 6894 006 0087, par kuru ar bijušo zemes lietotāju J.Š.  31.07.2013. noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums, reģ. Nr.15-1.5/22. 

            - 6894 006 0097, par kuru ar bijušo zemes lietotāju J. D.  11.03.2013. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.15-1.5/11. 

             - 6870 003 0149– precizētā  platībā 1,73 ha; par kuru ar bijušo zemes lietotāju Aināru 

Rumbinieku  04.04.2013. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.15-1.3/13. 

             - 6870 004 0216; 6870 004 0215– precizētā  platībā 0,54 ha; par kuru ar bijušo zemes 

lietotāju S. G.  08.05.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.59. 

            - 6870 005 0083; par kuru ar bijušo zemes lietotāju V. K.  30.04.2012. noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 81. 

.      – 6870 001 0084; 6870 005 0202; 6870 004 0035; 6870 004 0036, par kuru ar bijušo zemes 

lietotāju G. U.  04.04.2013. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.4.5.1/5. 

       - 6870 006 0126– precizētā  platībā 0,56 ha; par kuru ar bijušo zemes lietotāju I. E. 

28.06.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.64. 
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       - 6870 006 0296– precizētā  platībā 0,56 ha; par kuru ar bijušo zemes lietotāju I. O.  

15.09.2012. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.89. 

.        - 6870 006 0302– precizētā  platībā 0,15 ha; par kuru ar bijušo zemes lietotāju I. P.  

08.05.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.51. 

        - 6870 006 0331; par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. G.  05.12.2012. noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums, reģ. Nr.93. 

       - 6870 006 0352;6870 007 0070– precizētā  platībā 1,17 ha par kuru ar bijušo zemes lietotāju 

Z. A.  15.09..2012. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.90. 

.        - 6870 006 0353– precizētā  platībā 1,17 ha; par kuru ar bijušo zemes lietotāju L. U.  

05.12.2012. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.94. 

.        - 6870 006 0356– precizētā  platībā 1,28 ha; par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. D.  

28.06.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.63. 

.      - 6870 007 0078; par kuru ar bijušo zemes lietotāju M. B.  01.10.2007. noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums, reģ. Nr.29 

.        - 6870 009 0143– precizētā  platībā 12,87 ha; 6870 009 0154– precizētā  platībā 3,38 ha; 

6870 009 0176, 6870 009 0193; par kuru ar bijušo zemes lietotāju D. R.  26.09.3009. noslēgts 

lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.66. 

.      - 6870 010 0245, par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. J.  08.05.2009..noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums, reģ. Nr.49 

.      - 6870 001 0143; par kuru ar bijušo zemes lietotāju J. K.   06.06.2012. noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums, reģ. Nr.84. 

.        - 6870 003 0163– precizētā  platībā 2,11 ha; par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. K.  

05.12.2012. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.95 

.      - 6870 004 0056; 6870 004 0141– precizētā  platībā 0,45 ha par kuru ar bijušo zemes lietotāju 

I. Z.   03.05.2011. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.74. 

.      - 6870 004 0080; par kuru ar bijušo zemes lietotāju I. G.   05.01.2013. noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums, reģ. Nr.15-1.3/1.. 

.      - 6870 004 0132; 6870 004 0133,  par kuru ar bijušo zemes lietotāju G. P.   29.06,2009. 

noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.65A. 

.      - 6870 004 0136; par kuru ar bijušo zemes lietotāju V. R.   05.05. 2014. noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums, reģ. Nr.4.5.1/8. 

.        - 6870 004 0140– precizētā  platībā 18,99 ha; par kuru ar bijušo zemes lietotāju Z. K.- B.  

12.06.2012. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.85. 

.      - 6870 004 0161; 6870 004 0162, par kuru ar bijušo zemes lietotāju I. C.   08.05.2009. noslēgts 

lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr 57. 

.      - 6870 004 0198, par kuru ar bijušo zemes lietotāju E. M.   30.01.2008. noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums, reģ. Nr 36. 

 

           2. Atzīt ka, pamatojoties  un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. Panta piektās daļas pirmo punktu, kas nosaka, ka zemes 

reformas laikā pašvaldībai  piekrīt apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 

25. Panta 4. Daļā noteiktajam noslēdzami zemes nomas līgumi, Kārsavas novada pašvaldībai 

piekrīt zemes vienības: 

 

- 6894 005 0063 -  precizētā platība -0,58 ha; 
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- 6894 005 0080 -  precizētā platība -0,13 ha; 

- 6894 005 0099 -  precizētā platība – 1,94 ha; 

- 6894 006 0199 -  precizētā platība – 0,62 ha 

- 6894 006 0133; 6894 006 0295; 6894 007 0052 

- 6894 007 0364; 6894 010 0025; 6894 006 0090; 

            - 6894 005 0078; 6894 005 8002; 6894 005 0179; 

- 6870 003 0133 -  precizētā platība -8,51 ha; 

            - 6870 011 0069; 6870 001 0051; 

- 6870 002 0033 -  precizētā platība -0,17 ha; 

            - 6870 003 0092;  

          -   6870 003 0147-  precizētā platība -0,67 ha; 

          -   6870 004 0037-  precizētā platība -0,14 ha; 

 

3. Atzīt par starpgabaliem un noteikt, ka, pamatojoties  un likuma „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. Panta otrās daļas ceturto  punktu, 

kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībai  piekrīt starpgabali, Kārsavas novada 

pašvaldībai piekrīt zemes vienības: 

- 6894 003 0062 – precizētā  platībā 2,50 ha; 

- 6894  006 0356 – 0,6 ha platībā;  

 - 6894 010 0129; 6894 005 0085;  

-  6870 006 0298– precizētā  platībā 0,49 ha; 

-  6870 009 0004; 6870 009 0173; 

-  6870 009 0093- precizētā  platībā 1,12 ha;  

- 6870 010 0161; 6870 010 0169;  

-  6870 010 0169; 6870 010 0236; 

-  6870 001 0105; 6870 004 0181; 6870 004 0240; 

4. Atzīt, ka pašvaldībai piekrīt, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, šādas neapbūvētas 

lauku apvidus zemes vienības, kas tiek izmantotas un atbilstoši spēkā esošajiem pašvaldības 

teritoriālo vienību  teritorijas plānojumiem paredzētas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktā 

noteikto, pašvaldības funkciju veikšanai  

- 6894 001 0051- precizētā  platībā.0,42 ha 

- 6894 001 0028- precizētā  platībā.3,32 ha 

- 6894 001 0088- precizētā  platībā.0,14 ha  

- 6894 001 0089- precizētā  platībā.0,14 ha 

- 6894 004 0022; 6894 004 0032; 6894 004 0035; 

- 6894 002 0111- precizētā  platībā.1,66 ha 

- 6894 003 0126- precizētā  platībā.1,11 ha 

- 6894 005 0185- precizētā  platībā.0,15 ha 

- 6894 006 0096 ; 6894 006 0488; 6894 006 0493  

-6894 006 0120; 6894 006 0121; 6894 006 0152;  

-6894 006 0178; 6894 006 0198; 6894 006 0209 

            - 6894 006 0265- precizētā  platībā.2,71ha 

- 6894 006 0482- precizētā  platībā.0,86 ha 

            -6894 006 0496; 6894 006 0237; 6894 007 0062; 6894 007 0086; 

-6894 007 0104; 6894 007 0107; 6894 007 0154; 
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-6894 007 0359; 6894 007 0367; 6894 008 0136; 

 -6894 008 0109 - precizētā  platībā.1,30 ha 

-6894 008 0161; 6894 008 0162; 6894 009 0042; 

-6894 009 0044; 6894 009 0042; 6894 009 0045; 

-6894 009 0066; 6894 009 0087; 6894 009 0093; 

-6894 009 0094; 6894 010 0083; 6894 010 0084; 6894 010 0085; 

-6894 010 0086; 6894 010 0087; 6894 011 0154; 6894 005 0184; 

-6894 005 0105;  6894 0005 0140; 6894 005 0127; 6894 005 0186; 

-6894 006 0052; 6870 009 0172; 6870 003 0164; 6870 003 0202; 

- 6870 002 0084- precizētā  platībā.1,93 ha 

- 6870 003 0141- precizētā  platībā.2,78 ha 

- 6870 003 0153- precizētā  platībā.2,03 ha 

- 6870 004 0229- precizētā  platībā 1,35 ha 

- 6870 004 0257- precizētā  platībā 1,12 ha 

- 6870 004 0258- precizētā  platībā 0,64 ha 

- 6870 004 0260- precizētā  platībā 0,14 ha 

5. Pēc zemes vienību platību precizēšanas nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, 

veikt grozījumus ar bijušajiem zemes lietotājiem noslēgtajos lauku apvidus zemes nomas līgumos. 

 

16.& 

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

          Kārsavas novada pašvaldībā 30.05.2014. ir saņemts AS „Latvijas valsts meži” iesniegums  ( 

reģ. Nr. 1.3.9./444) par īpašuma „ Pagasta ceļi” ” Kārsavas novada Salnavas pagastā ar kadastra 

Nr.6894 007 0086 sadalīšanu, atdalot vienu atseviško zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 

002 0112  Jaunizveidotām  īpašumam  piešķirt nosaukumu “Mežaceļš”. 

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

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

izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos 

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

objektus (t.sk. zemes vienības). 

Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

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

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

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

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

likumā noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu 

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

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

dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

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

pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma” 19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta 
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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, atklāti balsojot: PAR –14 ( 

Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,  Juris Vorkalis,  

Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamo īpašumu “Pagasta ceļi”, Salnavas pagastā Kārsavas 

novadā, kadastra Nr. 6894 007 0086, atdalot vienu atseviško zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6894 002 0112  

2. Zemes izmantošanas mērķis- zeme dzelzceļa infrakstruktūras zemes nodalījuma joslā 

un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) 

                 Jaunizveidotajam  īpašumam  piešķirt nosaukumu “Mežaceļš”. 

                 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  nekustamā īpašuma „Pagastmāja” sadalīšanas realizēšanai nepieciešamā zemes 

ierīcības projekta izstrādi, izstrādes  nosacījumiem un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam 

zemes gabalam 

/A.Orinska/ 

 

       Izskatot  Andra Ļubkas 2014. gada 16. jūnija  iesniegumu par nekustamā īpašuma  

„Pagastmāja“ sadalīšanu, likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu , 

Administratīvā procesa likuma 64.panta 2.daļu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Ināra Silicka, Edgars 

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,  Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns); 

PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  Andris Ļubka nepiedalās balsošanā, Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

Atlikt  Andra Ļubkas  iesnieguma izskatīšanu  līdz papildus informācijas 

noskaidrošanai  ,bet ne ilgāk par par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17.25 

 

 

 

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 


