
 

 

 

 

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 

Nr.2 

 

Kārsavas novads, Kārsava                                                 2012.gada  22.februārī 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēde atklāta plkst.14.00 

 

 

Darba kārtība: 

 

1.Par izmaiņām  Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā ar 01.03.2012. 

2.Par saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par novada 

pamatbudžetu 2012.gadam” 

3. Par saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 „Par novada 

speciālo budžetu 2012.gadam” 

4.Par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu  

5. Par traktora iegādi 

6. Par apsaimniekošanas un īres maksas noteikšanu Salnavas pagasta dzīvojamajā mājā „ Tūjas”  

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

8. Par brīdinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

9. Par piedalīšanos ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”papildinājuma 

3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 

skaitu līdz 2000”un iesniedzamo dokumentu izstrādes uzsākšanu 

10.Par Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību 

un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 izsludināto Programmas projektu konkursu 

uzsaukumu 

11.Par līdzfinansējumu projektam 

12. Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.-2020.gadam apstiprināšanu 

13. Par novada pirmskolas iestāžu darbību vasaras periodā 

14. Par SIA „ Kārsavas slimnīca” ēkas pārņemšanu pašvaldības bilancē 

15.Par Atzinības raksta piešķiršanu 

16. Par grozījumiem  pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas Kārsavas novada 

komisijas sastāvā 

17.Iesniegumu izskatīšana 

18.Par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6854 002 0010 

atsavināšanu 

mailto:dome@karsava.lv


19. Par zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 011 0057 platības precizēšanu un daļas 

noteikšanu 

20. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0060  platības precizēšanu. 

21. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0163, 6872 001 0164 iznomāšanu 

22. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 011 0057 daļas un zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu  6870 005 8054 iznomāšanu 

23. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 6894 006 0544 platības un zemes vienības 

robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

24. Par  adresācijas objektu adrešu precizēšanu 

25. Par  adrešu piešķiršanu  nekustamajam īpašumam „Ceļinieki” 

26. Par  adreses piešķiršanu  ēku īpašumam ar kadastra Nr. 6868 508 0021 

27. Par  adrešu piešķiršanu telpu grupām 

28. Par zemes vienības daļas ar kadastra  apzīmējumu  6868 005 0047 8001 zemes nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

29. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 007 0127 zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

30.Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 007 0046 zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

31. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 005 0073 zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

32.Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 005 0080 zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

33. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 004 0117 zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

35. Par nekustama īpašuma „ Bērzu Kalni” sadalīšanu 

36. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6809 001 0182, 6809 001 0181, 6809 001 

0183,6809 001 0253 Kārsava, Kārsavas novads, platību un robežu precizēšanu 

37. Par nekustamā īpašuma „Džasmīni”, Salnavas pag, Kārsavas novads,  kadastra apzīmējums 

6894 008 0096 atsavināšanas vērtības noteikšanu 

38. Par ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu 

39. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Vienības ielā 56, Kārsava, Kārsavas novads, 

atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

40. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.8 ,”Mētras”, Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas 

novads īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

 

 

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, Aivars Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, 

Silvija Jaudzema 

Nepiedalās –   deputāti   Arvīds Urtāns , Andrejs Ivanovs-  slimības dēļ 

Administrācijas darbinieki: galvenā grāmatvede Vēsma Sondore, galvenā ekonomiste Svetlana 

Sprukte, izpilddirektors Pēteris Labnovskis, Salnavas pagasta pārvaldniece Anna Gabrāne, juriste 

Vera Lipska 

Klātesošās personas:  avīzes „ Ludzas zeme” korespondente Iveta Čigāne 

 



Domes priekšsēdētāja  Ināra Silicka ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildus jautājumu : 

   

1. Par būvdarbu  līguma pārtraukšanu ar SIA ” Riveta”  

 

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

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

Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema ); PRET –. nav;  ATTURAS - nav   

Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

Iekļaut  domes sēdē  sekojošu jautājumu: 

 

2. Par būvdarbu  līguma pārtraukšanu ar SIA ” Riveta”  

 

Tādējādi domes sēdes darba kārtība ir: 

 

1. Par būvdarbu  līguma pārtraukšanu ar SIA ” Riveta”  

2.Par izmaiņām  Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā ar 01.03.2012. 

3.Par saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par novada 

pamatbudžetu 2012.gadam” 

4. Par saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 „Par novada 

speciālo budžetu 2012.gadam” 

5.Par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu  

6. Par traktora iegādi 

7. Par apsaimniekošanas un īres maksas noteikšanu Salnavas pagasta dzīvojamajā mājā „ Tūjas”  

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

9. Par brīdinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

10. Par piedalīšanos ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”papildinājuma 

3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 

skaitu līdz 2000”un iesniedzamo dokumentu izstrādes uzsākšanu 

11.Par Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību 

un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 izsludināto Programmas projektu konkursu 

uzsaukumu 

12.Par līdzfinansējumu projektam 

13. Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.-2020.gadam apstiprināšanu 

14. Par novada pirmskolas iestāžu darbību vasaras periodā 

15. Par SIA „ Kārsavas slimnīca” ēkas pārņemšanu pašvaldības bilancē 

16.Par Atzinības raksta piešķiršanu 

17. Par grozījumiem  pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas Kārsavas novada 

komisijas sastāvā 

18.Iesniegumu izskatīšana 

19.Par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6854 002 0010 

atsavināšanu 

20. Par zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 011 0057 platības precizēšanu un daļas 

noteikšanu 

21. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0060  platības precizēšanu. 

22. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0163, 6872 001 0164 iznomāšanu 



23. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 011 0057 daļas un zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu  6870 005 8054 iznomāšanu 

24. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 6894 006 0544 platības un zemes vienības 

robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

25. Par  adresācijas objektu adrešu precizēšanu 

26. Par  adrešu piešķiršanu  nekustamajam īpašumam „Ceļinieki” 

27. Par  adreses piešķiršanu  ēku īpašumam ar kadastra Nr. 6868 508 0021 

28. Par  adrešu piešķiršanu telpu grupām 

29. Par zemes vienības daļas ar kadastra  apzīmējumu  6868 005 0047 8001 zemes nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

30. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 007 0127 zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

31.Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 007 0046 zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

32. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 005 0073 zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

33.Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 005 0080 zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

34. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 004 0117 zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

36. Par nekustama īpašuma „ Bērzu Kalni” sadalīšanu 

37. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6809 001 0182, 6809 001 0181, 6809 001 

0183,6809 001 0253 Kārsava, Kārsavas novads, platību un robežu precizēšanu 

38. Par nekustamā īpašuma „Džasmīni”, Salnavas pag, Kārsavas novads,  kadastra apzīmējums 

6894 008 0096 atsavināšanas vērtības noteikšanu 

39. Par ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu 

40. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Vienības ielā 56, Kārsava, Kārsavas novads, 

atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

41. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.8 ,”Mētras”, Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas 

novads īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

 

 

  

 

                                                                             1.& 

                                 Par būvdarbu līguma pārtraukšanu ar SIA „ Riveta” 

                                                          /O.Grabovska, I.Silicka/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldības domes sēdē projektu vadītāja Olita Grabovska informēja 

deputātus, ka SIA „Riveta’ lūdz pārtraukt būvdarbu līgumu par  Kārsavas vidusskolas sporta halles 

rekonstrukciju. 

2011.gada 26.augustā tika noslēgts ar Darbuzņēmēju -  sabiedrību  ar ierobežotu atbildību 

celtniecības firmu „RIVETA”, reģistrācijas numurs 40003436836, juridiskā adrese: Ieriķu iela 

15/2, Rīga. Objektu vajadzēja nodot 2011.gada oktobrī, tas netika izdarīts. Puses vienojās par 

termiņa pagarināšanu, bet arī termiņa pagarinājumā objekta rekonstrukcija netika pabeigta. 

Deputāti atzina, ka turpmāka līgumattiecību turpināšana ar SIA “Riveta” nav iespējama, jo 

nodara zaudējumus pašvaldībai. 



 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu, atklāti balsojot  

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

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs 

Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 Pārtraukt  būvdarbu līgumu par Kārsavas vidusskolas sporta halles rekonstrukciju, 

kas 2011.gada 26.augustā tika noslēgts ar Darbuzņēmēju -  sabiedrību  ar ierobežotu 

atbildību celtniecības firmu „RIVETA”, reģistrācijas numurs 40003436836, juridiskā 

adrese: Ieriķu iela 15/2, Rīga. 

 

 

                                                                           2.& 

           Par izmaiņām  Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā ar 01.03.2012. 

/S.Sprukte/ 

 

 

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

4.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 20.februāra apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti 

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

Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, 

Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

           Palielināt: 

 Lauksaimniecības speciālists – vetfeldšeris  0.25 amata vienības, mēneša   amatalga- Ls89.50  

(Mērdzenes pārvaldē). 

 

 

                                                                             3.& 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par novada 

pamatbudžetu 2012.gadam” 

/S.Sprukte/ 

 

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

2012.gada 20.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, 

jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, 

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

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, 

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

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 5 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 

„Par novada pamatbudžetu 2012.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. 

 



 

 

                                                                             4.& 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 „Par novada 

speciālo budžetu 2012.gadam” 

/S.Sprukte/ 

 

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

2012.gada 20.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, 

jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, 

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

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, 

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

 

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 6 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2 

„Par novada  speciālo budžetu 2012.gadam” /pielikumā/. 

2.Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai. 

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

Vides aizsardzības  un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

 

 

                                                                       5.& 

                                 Par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu  

/S.Sprukte/ 

 

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

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

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

atmaksas periods nepārsniedz viena saimnieciskā gada ietvarus, Kārsavas novada pašvaldības 

2012.gada 20.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, 

jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, 

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

Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, 

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

 

 

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

mainīgo procentu likmi no Latvijas Republikas Valsts kases- LVL.387316.00 apmērā, 

projekta „Kārsavas pilsētas autoceļu ielu rekonstrukcija” Lauku attīstības programmas 

2007.-2013. gadam pasākuma 321”Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 

realizēšanai. 

 

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

mainīgo procentu likmi no Latvijas Republikas Valsts kases- LVL 74512.00 apmērā, 

projekta „„Mežvidu pagasta autoceļu un ciema ielu rekonstrukcija”,” Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 321”Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” realizēšanai. 

 



                                                             6.& 

                                            Par traktora iegādi 

                                                 /P.Labanovskis/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā tika izskatīts jautājums par  traktora AGT 835 TS  iegādi 

Kārsavas  pilsētas  un pagastu pārvalžu komunālo saimniecību  vajadzībām. Šis traktors ir 

nepieciešams gan ziemā sniega  tīrīšanai, gan vasarā   trotuāru tīrīšanai un zāles pļaušanai .  

Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, 

ka dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, atklāti balsojot  

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

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs 

Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 Iegādāties traktoru AGT 835 TS  novada  komunālo saimniecību vajadzībām . 

 

 

                                                                        7.& 

Par apsaimniekošanas un īres maksas noteikšanu Salnavas pagasta dzīvojamajā mājā 

 „ Tūjas” 

/S.Sprukte/ 

 

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.1014 “Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās 

mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” 11.punktu, sakarā ar plānotajiem jumta remontdarbiem 

Ls 3000.00 apmērā, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, 

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

Aivars Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- 

nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 Sākot ar šī gada 1.martu, noteikt  Salnavas pārvaldes dzīvojamās mājas „ Tūjas”  

apsaimniekošanas maksu mēnesī   Ls 0.27 apmērā par vienu m2, palielinot to par 

Ls0.17. 
 

Pamatojoties uz likuma „ Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, sakarā ar plānotajiem jumta 

remontdarbiem Ls 3000.00 apmērā, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

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

Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), 

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

 

 

  Sākot ar šī gada 1.oktobri, noteikt  Salnavas pārvaldes dzīvojamās mājas „ Tūjas”   

īres maksu mēnesī  Ls 0.28 apmērā par vienu m2, palielinot to par Ls0.17.  
 

 

 

                                                                         8.& 

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

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

Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 1.Piedzīt no J. L. 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 

Anitai Kalniņai. 

 3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

  

      9.& 

Par brīdinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda piedziņu 
                                                                     /V.Lipska/ 

 

 
 Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta 

1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma “Par nodokļiem un 

nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas 3.punktu, 361.pantu, atklāti 

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

Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, 

Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 1.Brīdināt V. L. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas 

sekām. 

 2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

 

 

                                                                          10.& 

Par piedalīšanos ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi”papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”un iesniedzamo dokumentu izstrādes 

uzsākšanu 

/I.Nagle/ 

 

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 20.februāra apvienotajā finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdē  tika izskatīts 

jautājums par piedalīšanos ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi”papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”un iesniedzamo dokumentu izstrādes uzsākšanu. 



Pamatojoties uz Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 20.februāra apvienotās finanšu, 

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

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

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

Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

1.Piedalīties ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”papildinājuma 

3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 

iedzīvotāju skaitu līdz 2000”projektā. 

2.Uzsākt projektu sagatavošanai nepieciešamo dokumentu izstrādāšanu Kārsavas novada 

Mērdzenes pagastam un Salnavas pagastam. 

 

                                                                          

11.& 

Par Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas 

kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 izsludināto Programmas 

projektu konkursu uzsaukumu 

                                                                      /I.Nagle/ 

 

1. Uzklausot projektu vadītājas informāciju par Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 

izsludināto Programmas projektu konkursu uzsaukumu, kā arī informāciju par Viļānu novada 

(Latvija) un Šliselburgas pašvaldības (Krievija) vēlmi piedalīties kopīga projekta realizēšanā , 

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 20.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

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

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

Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, 

Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1.1.PIEDALĪTIES PROJEKTA PIETEIKUMA SAGATAVOŠANĀ UN  

IESNIEGŠANĀ Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas 

kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 izsludinātajā Programmas 

projektu konkursu uzsaukumā kopā ar Viļānu novadu (Latvija) kā vadošo partneri un 

Šliselburgas pašvaldību (Krievija). 

 

1.2.Projekta oficiālais nosaukums latviešu valodā: Latvijas-Krievijas pierobežu 

pašvaldību vienotas kultūras informācijas telpas un sadarbības tīkla veidošana, izmantojot 

literāri mākslinieciskā jaunrades potenciāla iespējas. 

Projekta oficiālais nosaukums angļu valodā: Latvia-Russia border municipality united 

cultural information place and cooperative net shaping used by literary artistic creative 

potential. 

Īsais nosaukums: FORGET A HURRY 

  

1.3.Plānotais Kārsavas novada pašvaldības budžets – 60 000 EURO, Eiropas 

līdzfinansējums 54 000 EURO un nacionālais finansējums 6 000 EURO. 



 

2. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts  novada kultūras koordinatores Valentīnas 

Kirsanovas iesniegums  ar lūgumu atbalstīt EST-LAT-RUS projektu konkursa pārrobežu 

sadarbības projektu kultūras mantojuma saglabāšanas jomā Salnavas muižas ēkas renovācijai 

sadarbībā ar :"Государственное образовательное учрежден е начального профессионального 

образования Псковской области "Профессиональное училище №11"( г.Остров Псковская 

область пту Arch heritage.Остров.Дом Валуевых-Неклюдовых.).  

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

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

Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, 

Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

2.1. PIEDALĪTIES PROJEKTA PIETEIKUMA SAGATAVOŠANĀ UN  

IESNIEGŠANĀ Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas 

kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 izsludinātajā programmas 

projektu konkursu uzsaukumā kultūras mantojuma saglabāšanas jomā Salnavas muižas 

ēkas renovācijai sadarbībā Pleskavas profesionālo skolu. 

  

2.2. Projekta oficiālais nosaukums latviešu valodā: Salnavas un Valujevu-Nekļudovu 

muižu atdzimšana jaunām pārrobežu sadarbības iespējām  

Projekta oficiālais nosaukums angļu valodā: Salnava and Valuev-Nekludovu manors revival 

new cross-border co-operation opportunities.  

 Īsais nosaukums: MANOR REBIRTH 

2.3. Plānotais Kārsavas novada pašvaldības budžets – 385 000 EURO, Eiropas 

līdzfinansējums 346 500 EURO un nacionālais finansējums 38 500 EURO. 

 

3.  Uzklausot domes priekšsēdētājas  informāciju par Igaunijas – Latvijas – Krievijas 

pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 

2007-2013 izsludināto Programmas projektu konkursu uzsaukumu, kā arī informāciju par Kārsavas 

novada  un Pitalovas   pašvaldības (Krievija) vēlmi piedalīties kopīga projekta realizēšanā , 

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 20.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

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

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

Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, 

Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

3.1. PIEDALĪTIES PROJEKTA PIETEIKUMA SAGATAVOŠANĀ UN  

IESNIEGŠANĀ Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas 

kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 izsludinātajā programmas 

projektu konkursu uzsaukumā sporta sadarbības un infrastruktūras sakārtošanas jomā  

sadarbībā ar Pitalovas rajona pašvaldību. 

 

3.2. Projekta oficiālais nosaukums latviešu valodā: Veselīga dzīvesveida veicināšana, 

veidojot sporta sadarbības tīklu starp Kārsavas novadu un Pitalovas rajonu, stiprinot 

vēsturiskās pierobežas kaimiņattiecības. 



Projekta oficiālais nosaukums angļu valodā: Promoting a healthy lifestyle and strengthening 

historic border neighbour relationships through forming sport cooperation network between 

Karsava District and Pitalovo Region. 

 

Īsais nosaukums: Healthy lifestyle 

 

3.3. Projekta kopbudžets: 221 856 EUR, tajā skaitā Kārsavas novada pašvaldība- 

110928 EUR ( piesaistītais publiskais finansējums 99 835 EUR, līdzfinansējums 11 093 EUR). 

 

Kārsavas novada pašvaldība 110 928 99 835 11 093 

Pitalovas rajona pašvaldība 110 928 99 835 11 093 

Kopā 221 856 199 670 22 186 

 

 

4.  Uzklausot domes priekšsēdētājas  informāciju par Igaunijas – Latvijas – Krievijas 

pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 

2007-2013 izsludināto Programmas projektu konkursu uzsaukumu, kā arī informāciju par Kārsavas 

novada  un Kirovskas  pašvaldības (Krievija) vēlmi piedalīties kopīga projekta realizēšanā , 

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 20.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

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

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

Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, 

Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

  4.1. PIEDALĪTIES PROJEKTA PIETEIKUMA SAGATAVOŠANĀ UN 

IESNIEGŠANĀ KĀ PROJEKTA PARTNERIM Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-

2013 izsludinātajā Programmas projektu konkursu uzsaukumā projekta „Kārsavas 

vidusskolas ēkas renovācija” kopā ar vadošo partneri Valgas attīstības aģentūru (Igaunija) 

un projekta partneriem no Latvijas, Krievijas un Igaunijas 

 

Projekta oficiālais nosaukums angļu valodā: YOUTH ENTREPRENEURSHIP SPIRIT  

Īsais nosaukums: YES  
 

4.2. Plānotais Kārsavas novada pašvaldības budžets – 6325.00 EURO, Eiropas 

līdzfinansējums 5692.50 EURO un nacionālais finansējums 632.50 EURO. 

 

 

12.& 

Par līdzfinansējumu projektam 

/I.Silicka/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts  Malnavas pagasta pārvaldes vadītājas Irēnas 

Kaupužes iesniegums par līdzfinansējumu projektam „ Apkārtējās vides sakārtošana un 

labiekārtošana Malnavā”.  

 Malnavas pagasta centrā atrodas mākslīgi veidots dīķis, kurā vairākus gadus pēc kārtas no 

pirmssskolas izglītības iestādes un pagasta ēkas ietek notekūdeņi un kanalizācija.Projekta 

realizācijas rezultātā tiks sakārtots dīķis Malnavas ciemā. 



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

novada pašvaldības 2012.gada 20.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , 

izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   

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

Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, 

Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

 

1.1.Atbalstīt   projektu ” Apkārtējās vides sakārtošana un labiekārtošana Malnavā „; 

1.2. Garantēt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā; 

1.3. Noteikt Irēnu Kaupuži  par atbildīgo  par šā projekta realizāciju. 

 

  

 

                                                                        13.& 

Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.-2020.gadam apstiprināšanu 

/I.Silicka/ 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 6.janvāra vēstuli 

Nr.13.18-1e/320 „Par anketu aizpildīšanu”, Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 20.februāra 

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

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

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

Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt aizpildītās anketas (pievienotas lēmuma pielikumā): 

1.1. 1.anketa:  

1.1.1. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un 

nepieciešamo investīciju apjomu: pašvaldību pārziņā (pilnībā vai daļēji) 

esošie pakalpojumi; 

1.1.2. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un 

nepieciešamo investīciju apjomu: valsts pārziņā (pilnībā vai daļēji) esošie 

pakalpojumi; 

1.1.3. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un 

nepieciešamo investīciju apjomu: pakalpojumi, kas nav pakalpojumu 

grozā; 

1.2. 2.anketa: Izvērtējums par uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai nepieciešamo 

finansējumu pašvaldībās; 

1.3. 3.anketa: 

1.3.1. Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem pašvaldības ceļu 

rekonstruēšanā/izbūvē, kas ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz 

novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības centru, kā arī nacionālas, 

reģionālas un novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā; 



1.3.2. Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem valsts ceļu 

rekonstruēšanā/izbūvē, kas ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz 

novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības centru, kā arī nacionālas, 

reģionālas un novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā; 

1.4. 4.anketa: 

1.4.1. Pašvaldības īstenojamie prioritārie projekti; 

1.4.2. Valsts nodrošināmie prioritārie projekti. 

 

2. Nosūtīt 1.punktā minētās aizpildītās anketas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai. 

 

14.& 

                                Par novada pirmskolas iestāžu darbību vasaras periodā 

                                                               (P.Laganovskis) 

 

  Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 20.februāra apvienotajā finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdē  tika izskatīts Kārsavas 

novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba koordinatores Janīnas Ņukšas iesniegums par novada 

pirmsskolas iestāžu darbību vasaras periodā. 

Pamatojoties uz   Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 20.februāra apvienotās finanšu, 

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

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

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

Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

 Atbalstīt novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba koordinatores iesniegto  

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

 

 

N.p.k. Iestāde Jūnijs Jūlijs Augusts 

1.  Kārsavas PII Strādā Atvaļinājumā Strādā 

2. Malnavas PII Strādā Atvaļinājumā Strādā 

3. Mežvidu PII Strādā Atvaļinājumā Atvaļinājumā 

4. Mērdzenes sk. Pirmssk. 

Grupa 

Strādā Atvaļinājumā Strādā 

5. Aizgāršas sk. Pirmssk. 

Grupa 

Strādā Atvaļinājumā Atvaļinājumā 

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

 

 

                                                             15.& 

                   Par SIA „ Kārsavas slimnīca” ēkas pārņemšanu pašvaldības bilancē 

                                                         /P.Laganovskis/ 



 

 Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 20.februāra apvienotajā finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju sēdē  tika izskatīts 

jautājums  par SIA „ Kārsavas slimnīca” piederošo ēku pārņemšanu pašvaldības bilancē. 

Ēku nekustamais īpašums atrodas Malnavas ielā 4, Kārsavā, Kārsavas novadā un sastāv no 

poliklīnikas ēkas (kadastra apzīmējums 6809 003 0181 001). 

Pamatojoties uz   Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 20.februāra apvienotās finanšu, 

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

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

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

Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 1. Pārņemt Kārsavas novada pašvaldības bilancē SIA „ Kārsavas slimnīca” 

piederošās ēkas- poliklīnikas ēka (kadastra apzīmējums 6809 003 0181 001). 

 2.  Izveidot nekustamā īpašuma pārņemšanas komisiju  3 cilvēku sastāvā:  

  Pēteris Laganovskis- domes priekšsēdētājas vietnieks; 

  Valentīna Bļinova- nekustamā īpašuma speciāliste; 

  Juris Poikāns- attīstības un teritoriālo lietu komitejas priekšsēdētājs 

   

 

 

16.& 

Par Atzinības raksta piešķiršanu 

                                                                      /I.Silicka/ 

 

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

novada pašvaldības Atzinības raksta nolikums” , atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars 

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

Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), 

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

 Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu    L. K.  par ilggadīgu un 

godprātīgu darbu un 60 gadu dzīves jubileju. 

 

 

                                                                       17.& 

Par grozījumiem pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas Kārsavas novada 

komisijas sastāvā 

                                                                                 /  E.Puksts/ 

 

 

Pamatojoties uz 2010.gada 22.septembra  domes sēdē apstiprināto pedagogu profesionālas 

darbības kvalitātes novērtēšanas Kārsavas novada komisijas sastāvu  , Ministru Kabineta 

2009.gada 1.septembra noteikumu nr.998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 25.2.4.punktu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra 

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

Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese 



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

NOLEMJ: 

 

        Veikt grozījumus pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas Kārsavas 

novada komisijas sastāvā:  

 

1. Izslēgt A. Bozoviču no  pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 

Kārsavas novada komisijas sastāva, sakarā ar A. Bozovičas pretendēšanu uz 

4.kvalitātes pakāpi. 

 

2. Vienāda balsojuma gadījumā, lēmums tiek pieņemts par labu balsojumam, kuru 

atbalstījis komisijas priekšsēdētājs. 

 

 

18.& 

Iesniegumu izskatīšana 

/I.Nagle, I.Silicka/ 

 

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

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

materiālo stāvokli raksturojošiem dokumentiem izskatīti sociālās komitejas sēdē. Sociālo 

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

projektu un priekšlikumiem par pabalstu un sociālās palīdzības piešķiršanu iesniedzējiem. 

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

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

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

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

Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 1.2. Apstiprināt  sociālo jautājumu komitejas iesniegto lēmumu projektu   

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

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

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

 

 

 2. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts I. R. iesniegums par finansiālās palīdzības 

sniegšanu sakarā ar ārkārtas situāciju, jo 2012.gada 13.janvārī dzīvojamajā mājā izcēlās 

ugunsgrēks un ir nepieciešami līdzekļi, lai atjaunotu vismaz vienu telpu dzīvojamajā mājā. 

Pamatojoties uz   Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 20.februāra apvienotās finanšu, 

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

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

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

Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 Piešķirt I. R. finansiālu palīdzību Ls 200 apmērā dzīvojamās mājas remontam no 

pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 



3.  Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts D. N. iesniegums par dzīvojamās platības 

piešķiršanu. 

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

dzīvokļa jautājuma risināšanā” 3.panta 1.punktu, 11.panta 1.daļu, Kārsavas novada pašvaldības  

2012.gada 22.februāra  sociālo un veselības lietu  komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 

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

Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, 

Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

 3.2. Sniegt D. N.   palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņai  dzīvojamo 

platību, dz. Nr.14,  „ Noriņas ”51 , Malnavas  pagasts,  Kārsavas novads.  

3.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

4.  Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts I. P.   iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai 

dzīvojamo platību.  

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, Kārsavas novada pašvaldības  2012.gada 

22.februāra  sociālo un veselības lietu  komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra 

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

Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese 

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

NOLEMJ: 

 

 

4.2. Reģistrēt I. P. pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības 

reģistrā vispārējā grupā ar kārtas numuru 34 . 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

5.  Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. L.   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, Kārsavas novada pašvaldības  2012.gada 

22.februāra  sociālo un veselības lietu  komitejas  sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra 

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

Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese 

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

NOLEMJ: 

 

5.2. Reģistrēt V. L.  pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības 

reģistrā vispārējā grupā ar kārtas numuru 35 . 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

  

 

19.& 

Par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  



6854 002 0010 atsavināšanu. 

/A.Orinska/ 

 

Izskatot V. P. deklarētā  dzīves vieta – ______________ Kārsava, Kārsavas nov., 

20.02.2012.. iesniegumu- zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6854 002 0010 atsavināšanas 

ierosinājumu, izvērtējot ar minēto ierosinājumu saistītos lietas apstākļus, izvērtējot minēto zemes 

vienību atbilstību  ”Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma ” 4. panta ceturtās daļas 

astotā punkta, 4. panta  piektā daļā noteiktās zemes vienības nomas pirmtiesīgas personas 

pirmtiesības uz zemes gabala īpašuma tiesībām, pamatojoties uz 26.05.2009. zemes nomas līgumu 

( reģ. Nr.21) starp pašvaldību un V. P. kā zemes nomas pirmtiesīgo personu, pamatojoties uz 

likuma „ Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības  2012.gada 20. 

februāra  apvienotās   finanšu , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu , atklāti 

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

Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, 

Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1. Atzīt, ka saskaņā ar Goliševas pagasta teritorijas plānojumu pašvaldībai 

piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0010, nav nepieciešama 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai.  

2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0010 ierakstāma 

zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda un nododama atsavināšanai. 

3. Pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju-V. P., kā atsavināšanas pirmtiesīgo personu,  

pārstāvēt Kārsavas novada pašvaldību nekustamā īpašuma „Mežlauki “ zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6854 002 0010-15,7 ha platībā robežu noteikšanas, kadastrālās 

uzmērīšanas procesā un kadastra objekta registrācijas procesā  mērniecību veicošās 

intitūcijās un Valsts zemes dienesta struktūrvienībās. 

 

 

20.& 

Par zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 011 0057 platības precizēšanu un 

daļas noteikšanu 

                                                                        /A.Orinska/ 

 

 

Izvērtējot pašvaldībai piekrītošās  zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu 6868 011 0057 

platības atšķirības Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta  un telpisko 

datu bāzēs , izvērtējot lietas materiālus, pamatojoties uz  MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ 

Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu”  15., 17. punktiem, 23.02.2010. MK noteikumu 

Nr.193 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" , 22.12.2009. 

MK noteikumu Nr.1555 „Noteikumi par kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās 

informācijas sniegšanas kārtību un apjomu“ prasībām, likuma “Par pašvaldībām”  21. panta 27. 

daļu, Kārsavas novada pašvaldības  2012.gada 20. februāra  apvienotās   finanšu , attīstības un 

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

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

Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), 

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

 
 



1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0057 platību un noteikt, 

ka zemes vienības platība ir 2,8 ha. 

2. Veikt apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0057 daļas 2,5 

ha platībā noteikšanu, nomas vajadzībām ( saskaņā ar šim lēmumam pievienoto grafisko 

pielikumu). 

3. Zemes vienības ar kaadstra apzīmējumu 6868 011 0057 un zemes vienības daļas 

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

lauksaimniecība- kods 0101. 

 

 

21.& 

    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0060  platības precizēšanu. 

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot pašvaldībai piekrītošās  zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu 6894 011 0060 

platības atšķirības Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta  un telpiskos 

datos,  pamatojoties uz  23.02.2010. MK noteikumu Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi“ , 22.12.2009. MK noteikumu Nr.1555 „Noteikumi par 

kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un 

apjomu“ prasībām, likuma “Par pašvaldībām”  21. panta 27. daļu, Kārsavas novada pašvaldības  

2012.gada 20. februāra  apvienotās   finanšu , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes 

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

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

Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 
 

Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0060 platību un noteikt, ka 

zemes vienības platība ir 0,5 ha. 

 

 
22.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0163, 6872 001 0164 iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

Izskatot J. G., 17.02.2012. Kārsavas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6872 001 0163,  6872 001 0164 

Mērdzenes  pagastā nomas pieteikumu, izvērtējot lietas materiālus, pamatojoties uz likuma „Valsts 

un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma”  25. panta ceturto daļu,  MK 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par valsts un 

pašvaldības zemes nomu”  18.1. punktu, likuma “Par pašvaldībām”  21. panta 27. daļu, Kārsavas 

novada pašvaldības  2012.gada 20. februāra  apvienotās   finanšu , attīstības un teritoriālo lietu  

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

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

Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 



1. Iznomāt J. G., dekl. ________________ , Krīvu Stiglova, Mērdzenes pag., Kārsavas 

novads pašvaldībai piekrītošās  zemes vienības Mērdzenes  pagasta teritorijā  ar  kadastra 

apzīmējumiem  6872 001 0163-2,0 ha platībā, 6872 001 0164 -3,0 ha  platībā uz 1 gadu.  

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

ir lauksaimniecība- kods 0101. 

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

.  

 

 

23.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 011 0057 daļas un zemes vienību  ar 

kadastra apzīmējumiem  6870 005 8054, 6872 003 0058 iznomāšanu 
/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi par Kārsavas novada pašvaldībai 

piekrītošās zemes vienības Malnavas pagasta teritorijā  ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0057 un 

zemes reformas pabeigšanas fondā ieskaitītās zemes vienības Mežvidu pagasta teritorijā ar 

kadastra apzīmējumu 6870 005 8054 un Mērdzenes pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6872 

003 0058 nomas pieteikumus, izvērtējot lietas materiālus, pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma”  25. panta 

ceturto daļu, MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes 

nomu”  15., 18. punktiem, Kārsavas novada pašvaldības  2012.gada 20. februāra  apvienotās   

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

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

Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese 

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

NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6868 011 0057 daļas 2,5 ha platībā un zemes reformas pabeigšanas fondā  

ieskaitīto  zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6870 005 8054-0,7 ha platībā un 6872 

003 0058 -0,7 ha platībā  uz laiku līdz pieciem gadiem. 

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

ir lauksaimniecība- kods 0101. 

2. Publiskot informāciju par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0057 

daļas 2,5 ha platībā, un zemes reformas pabeigšanas fonda zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem  6870 005 8054, 6872 003 0058 iznomāšanu, izvietojot paziņojumu Kārsavas 

novada pašvaldības domes ēkā un mājas lapā laika posmā no 27.02.2012. līdz  23.03.2012. 

  

  

 

24.& 



Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 6894 006 0544 platības un zemes 

vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

 Izvērtējot  VSIA „ Latvijas Valsts mērnieks”, iesniegto zemes vienības „ Lats”, Salnavas 

pagasta teritorijā, kadastra apzīmējums  6894 006 0544 zemes  vienības robežu, 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”, Salnavas pagasta 

teritorijas plānojumu 2004.-2016. gadiem, Kārsavas novada pašvaldības  2012.gada 20. februāra  

apvienotās   finanšu , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu , atklāti balsojot  

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

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs 

Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1. Apstiprināt  zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu 6894 006 0544 robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu plānu. 

2. Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības platību un noteikt, ka 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0544 kopplatība ir 0,0539 ha. 

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

ir lauksaimniecība- kods 0101. 

4. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0544 apgrūtinājumus: 

1.12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 

0,0539ha; 

2. 160603 – aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas  ietaisēm – 0,0539ha.  

 

 

25.& 

                                        Par adresācijas objektu adrešu precizēšanu 

/A.Orinska/ 

 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, 

nosaukumus apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina attiecīgā novada dome, savukārt, 

atbilstoši 14.panta trešajai daļai, lēmumu par nosaukuma apstiprināšanu attiecīgā pašvaldība piecu 

darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta valsts zemes dienestam. 

Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datu un iedzīvotāju reģistra informācijas 

sistēmas datu aktualizācijas nolūkā, izvērtējot minēto datu sistēmu atšķirīgo informāciju,  

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

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

pamatojoties uz ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr. 1269 „ Adresācijas 

sistēmas noteikumi” 2.punktu, 6.punktu, 8.punktu, 11.punktu, 28. punktu, 34.punktu, 38.punktu.  

Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 

1.punktu, 67.pantu, 70.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas   

27.punktu,   47.panta   pirmo un otro daļu, Kārsavas novada pašvaldības  2012.gada 20. februāra  

apvienotās   finanšu , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu , atklāti balsojot  

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

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs 



Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

      

 

1. Piešķirt adreses  adresācijas objektiem: 

 

1.1.  piešķirt adresi- „Mežstūri”, Ļamoni,  Goliševas  pag., Kārsavas nov., LV- 5704, 

apbūvētai zemes  vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0248 un uz tās esošām  būvēm; 

1.2.  piešķirt adresi- „Čeveri”, Antonovka,  Goliševas  pag., Kārsavas nov., LV- 5704, 

apbūvētai zemes  vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0249 un uz tās esošām  būvēm; 

1.3.  piešķirt adresi- „ Ziemeļi”, Pustoška,  Goliševas  pag., Kārsavas nov., LV- 5704, 

apbūvētai zemes  vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0027 un uz tās esošām  būvēm; 

 1.4.  piešķirt adresi- „ Bajāri”, Goliševa,  Goliševas  pag., Kārsavas nov., LV- 5704 

apbūvētai zemes  vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0292 un uz tās esošām  būvēm; 

1.5.  piešķirt adresi -„ Ceļupes”, Strauja,  Goliševas  pag., Kārsavas nov., LV- 5704 

apbūvētai zemes  vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6854 003 0129 un uz tās esošām  būvēm; 

1.6.  piešķirt adresi- „Alkšņi”, Ļamoni,  Goliševas  pag., Kārsavas nov., LV- 5704 

apbūvētai zemes  vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0063 un uz tās esošām  būvēm; 

1.7.  piešķirt adresi- „Pussalas”, Goliševa,  Goliševas  pag., Kārsavas nov., LV- 5704 

apbūvētai zemes  vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0165 un uz tās esošām  būvēm; 

1.8.  piešķirt adresi- „Austras”, Pustoška,  Goliševas  pag., Kārsavas nov., LV- 5704 

apbūvētai zemes  vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0095 un uz tās esošām  būvēm; 

1.9.   piešķirt adresi -„Kociņi”, Goliševa,  Goliševas  pag., Kārsavas nov., LV- 5704 

apbūvētai zemes  vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0195 un uz tās esošām  būvēm; 

1.10.  piešķirt adresi- „Centrs”, Goliševa,  Goliševas  pag., Kārsavas nov., LV- 5704 

apbūvētai zemes  vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0098 un uz tās esošām  būvēm. 

1.11.  piešķirt adresi „Kalēji”, Goliševa, Goliševas  pag., Kārsavas nov., LV- 5704 

apbūvētai zemes  vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0233 un uz tās esošām  būvēm. 

 

2. Mainīt  adreses adresācijas objektiem: 

 

2.1. mainīt apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  6872 005 0067 un uz tās 

esošām būvēm  no „Alnīši”, Šalaji, Mērdzenes pag., Kārsavas nov., uz „Rožkalēji”, Šalaji, 

Mērdzenes pag., Kārsavas nov.,   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

 

26.& 

Par  adrešu piešķiršanu  nekustamajam īpašumam „Ceļinieki” 

/A.Orinska/ 

 

Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 10.02.2012. vēstulē Nr. 10-03/108482 par 

informācijas precizēšanu, tika konstatēts, ka jāpiešķir adreses Salnavas pagasta adresācijas 

objektiem, kuriem informācija par adresi nav ietverta Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā. 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, 

nosaukumus apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina attiecīgā novada dome, savukārt, 

atbilstoši 14.panta trešajai daļai, lēmumu par nosaukuma apstiprināšanu attiecīgā pašvaldība piecu 

darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta valsts zemes dienestam. 



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

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

un pamatojoties uz ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr. 1269 „ Adresācijas 

sistēmas noteikumi” 2.punktu, 6.punktu, 8.punktu, 11.punktu, 28. punktu, 34.punktu, 38.punktu.  

Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 

1.punktu, 67.pantu, 70.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas   

27.punktu,   47.panta   pirmo un otro daļu, Kārsavas novada pašvaldības  2012.gada 20. februāra  

apvienotās   finanšu , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu , atklāti balsojot  

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

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs 

Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt adresi „Ceļinieki”,  Bļaši,  Salnavas pag., Kārsavas nov., LV- 5717 apbūvētai 

zemes  vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0086 un uz tās esošām  būvēm ar kadastra 

apzīmējumiem 6894 011 0086 001, 6894 011 0086 002. 

2. Piešķirt adresi „Ceļinieki”,  Žurlova,  Salnavas pag., Kārsavas nov., LV- 5717 

apbūvētai zemes  vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0088 un uz tās esošai  būvei ar 

kadastra apzīmējumu  6894 011 0088  001. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

 

27.& 

Par  adreses piešķiršanu  ēku īpašumam ar kadastra Nr. 6868 508 0021 

/A.Orinska/ 

 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, 

nosaukumus apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina attiecīgā novada dome, savukārt, 

atbilstoši 14.panta trešajai daļai, lēmumu par nosaukuma apstiprināšanu attiecīgā pašvaldība piecu 

darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta valsts zemes dienestam. 

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

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

pamatojoties uz ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr. 1269 „ Adresācijas 

sistēmas noteikumi” 2.punktu, 6.punktu, 8.punktu, 11.punktu, 28. punktu, 34.punktu, 38.punktu.  

Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 

1.punktu, 67.pantu, 70.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas   

27.punktu,   47.panta   pirmo un otro daļu, atklāti balsojot  PAR- 13   (Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

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

Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), 

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

 

 

1. Piešķirt adresi „ Aizpureņi”,  Ločukolni, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV- 5717 

ēku īpašumam „411. km”-  kadastra Nr. 6868 508 0021. 

 

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. 

 



 

28.& 

Par  adrešu piešķiršanu telpu grupām 

/A.Orinska/ 

 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, 

nosaukumus apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina attiecīgā novada dome, savukārt, 

atbilstoši 14. panta trešajai daļai, lēmumu par nosaukuma apstiprināšanu attiecīgā pašvaldība piecu 

darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta valsts zemes dienestam. 

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

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

un pamatojoties uz ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr. 1269 „ Adresācijas 

sistēmas noteikumi” 2.punktu, 6.punktu, 8.punktu, 11.punktu, 28. punktu, 34.punktu, 38.punktu.  

Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 

1.punktu, 67.pantu, 70.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta   pirmās daļas   

27.punktu,   47.panta   pirmo un otro daļu, Kārsavas novada pašvaldības  2012.gada 20. februāra  

apvienotās   finanšu , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu , atklāti balsojot  

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

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs 

Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1 . Ēku īpašuma ar kadastra Nr. 6868 503 0032 būves ar kadastra apzīmējumu 6868 

003 0186 001 sastāvā esošiem dzīvokļiem no Nr.1 līdz  Nr.12 piešķirt adreses „Kārsavas 

stacija”-1 (līdz „Kārsavas stacija”-12) , Kārsavas stacija, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-

5717. 

 

2 . Ēku īpašuma ar kadastra Nr. 6868 503 0009 būves ar kadastra apzīmējumu 6868 

003 0186 031 sastāvā esošiem dzīvokļiem no Nr.1 līdz  Nr.4 piešķirt adreses „ Dzelzceļa māja 

32”-1 (līdz „Dzelzceļa māja 32”-4) , Kārsavas stacija, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-

5717. 

 

3 . Nekustamā  īpašuma ar kadastra Nr. 6868 003 0204 būves ar kadastra apzīmējumu 

6868 003 0204 001 sastāvā esošiem dzīvokļiem no Nr.1 līdz  Nr.3 piešķirt adreses „ Dzelzceļa 

māja 24”-1 (līdz „Dzelzceļa māja 24”-3) , Kārsavas stacija, Malnavas pag., Kārsavas nov., 

LV-5717. 

 

4 . Nekustamā  īpašuma ar kadastra Nr. 6868 003 0201 būves ar kadastra apzīmējumu 

6868 003 0201 001 sastāvā esošiem dzīvokļiem no Nr.1 līdz  Nr.5 piešķirt adreses „ Dzelzceļa 

māja 25”-1 (līdz „Dzelzceļa māja 25”-5) , Kārsavas stacija, Malnavas pag., Kārsavas nov., 

LV-5717. 

 

5 . Nekustamā  īpašuma ar kadastra Nr. 6854 004 0335 būves ar kadastra zīmējumu 

6854 004 0335 001 sastāvā esošiem dzīvokļiem no Nr.1 līdz  Nr. 5 piešķirt adreses „ Vecā 

skola”-1 (līdz         „ Vecā skola”-5) , Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov., LV-5704. 

 

 

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 daļas ar kadastra  apzīmējumu  6868 005 0047 8001 zemes nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

                                                   /A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Nekustamā īpašuma vērtēšanas komisijas iesniegtos pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0047 8001-5,2 ha platībā 2012. gada 3. 

februāra zemes nomas tiesību izsoles dokumentus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru 

Kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu”, 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības  2012.gada 20. 

februāra  apvienotās   finanšu , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu , atklāti 

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

Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, 

Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas  ar kadastra apzīmējumu 

6868 005 0047 8001- 5,2 ha platībā 2012. gada 3. februāra zemes nomas tiesību izsoles 

protokolu (pielikumā). 

 

2. Iznomāt A. Z., dzīves vieta deklarēta “Sauleskalni”, Lukstinīki, Malnavas pag., 

Kārsavas nov., LV-5717, pašvaldībai piekrītošo zemes vienības daļas  ar kadastra 

apzīmējumu 6868 005 0047 8001-5,2 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem 

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

vērtības gadā. 

 

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

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

 

 

30.& 

Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 007 0127 zemes nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Nekustamā īpašuma vērtēšanas komisijas iesniegtos pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 007 0127-6,0 ha platībā 03.02.2012. notikušās  

zemes nomas tiesību izsoles dokumentus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu”, likuma 

“Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības  2012.gada 20. februāra  

apvienotās   finanšu , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu , atklāti balsojot  

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

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs 

Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 



1. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6868 

007 0127-6,0ha platībā 03.02.2012.  zemes nomas tiesību izsoles protokolu (pielikumā). 

 

2. Iznomāt A.  Š.,  dzīves vieta _______________, Kaskāni, Malnavas pag., Kārsavas 

nov., LV-5717, pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6868 007 

0127-6,0 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām, nosakot 

zemes nomas gada maksu 6,0 % no kadastrālās vērtības gadā. 

 

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

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

 

 

31.& 

Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 007 0046 zemes nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

                                                   /A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Nekustamā īpašuma vērtēšanas komisijas iesniegtos pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 007 0046-3,0 ha platībā 2012. gada 3. februāra  

zemes nomas tiesību izsoles dokumentus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu”, likuma 

“Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības  2012.gada 20. februāra  

apvienotās   finanšu , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu , atklāti balsojot  

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

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs 

Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6868 

007 0046-3,0 ha platībā 2012. gada 3. februāra zemes nomas tiesību izsoles protokolu 

(pielikumā). 

 

2. Iznomāt A.  Š.,  dzīves vieta deklarēta ____________ Kaskāni, Malnavas pag., 

Kārsavas nov., LV-5717, pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6868 

007 0046-3,0 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām, nosakot 

zemes nomas gada maksu 6,0 % no kadastrālās vērtības gadā. 

 

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

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

 

 

32.& 

Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 005 0073 zemes nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

                                                   /A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Nekustamā īpašuma vērtēšanas komisijas iesniegtos pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0073-3,5 ha platībā 2012. gada 3. februāra 

zemes nomas tiesību izsoles dokumentus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 



30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu”, likuma 

“Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības  2012.gada 20. februāra  

apvienotās   finanšu , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu , atklāti balsojot  

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

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs 

Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6868 

005 0073-3,5 ha platībā 2012. gada 3. februāra zemes nomas tiesību izsoles protokolu 

(pielikumā). 

 

2. Iznomāt I. P., dzīves vieta deklarēta __________, Zibla, Malnavas pag., Kārsavas 

nov., LV-5717, pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6868 005 

0073-3,5 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām, nosakot 

zemes nomas gada maksu 5,0 % no kadastrālās vērtības gadā. 

 

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

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

 

 

 

 

33.& 

Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 005 0080 zemes nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

                                                   /A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Nekustamā īpašuma vērtēšanas komisijas iesniegtos pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0080-2,8 ha platībā 2012. gada 3. februāra 

zemes nomas tiesību izsoles dokumentus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu”, likuma 

“Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības  2012.gada 20. februāra  

apvienotās   finanšu , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu , atklāti balsojot  

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

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs 

Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6868 

005 0080-2,8ha platībā 2012. gada 3. februāra zemes nomas tiesību izsoles protokolu 

(pielikumā). 

 

2. Iznomāt I. P., dzīves vieta deklarēta _________, Zibla, Malnavas pag., Kārsavas 

nov., LV-5717, pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6868 005 

0080-2,8 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām, nosakot 

zemes nomas gada maksu 4,5% no kadastrālās vērtības gadā. 

 

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

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



 

 

34.& 

Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 004 0117 zemes nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

                                                   /A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Nekustamā īpašuma vērtēšanas komisijas iesniegtos rezerves zemes fonda zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0117-5,18ha platībā 2012. gada 3. februāra zemes 

nomas tiesību izsoles dokumentus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu”, likuma 

“Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības  2012.gada 20. februāra  

apvienotās   finanšu , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu , atklāti balsojot  

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

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs 

Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 004 

0117-5,18 ha platībā 2012. gada 3. februāra zemes nomas tiesību izsoles protokolu 

(pielikumā). 

 

2. Iznomāt K. M., dzīves vieta deklarēta __________ Drikaški, Malnavas pag., 

Kārsavas nov., LV-5717, rezerves zemes fonda zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6868 

004 0117-5,18 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām, nosakot 

zemes nomas gada maksu 5,0% no kadastrālās vērtības gadā. 

 

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

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

 

 

35.& 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

/I.Silicka/ 

 

 Izskatot VSIA „Latvijas Valsts mērnieks“ izstrādātā un apstiprināšanai iesniegtā 

nekustamo  īpašumu: „ Kļaviņi“ ( zemes vienības ar kadastra apzīmējums 6894 011 0038), 

„Aizelkšņi“ ( zemes vienības ar kadastra apzīmējums 6894 011 0002), „Madariņas“ ( zemes 

vienības ar kadastra apzīmējums 6894 011 0115), „Naudaskalni“ ( zemes vienības ar kadastra 

apzīmējums 6894 006 0384) zemes  ierīcības  projekta materiālus, pamatojoties uz „Zemes 

ierīcības likuma“ 19. panta otro daļu, 20. pantu, MK  12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. punktu, 24. punktu, Administratīvā procesa likuma 

51.pantu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 64.panta pirmo daļu, 67.pantu,  

likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 13.punktu, 47. pantu, Kārsavas novada 

pašvaldības  2012. gada 20. februāra  apvienotās   finanšu, attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  

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

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

Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 



   

 

1. Apstiprināt VSIA „Latvijas Valsts mērnieks“ izstrādāto un apstiprināšanai 

iesniegto nekustamo  īpašumu: „ Kļaviņi“ ( zemes vienības ar kadastra apzīmējums 6894 011 

0038), „Aizelkšņi“ ( zemes vienības ar kadastra apzīmējums 6894 011 0002), „Madariņas“ ( 

zemes vienības ar kadastra apzīmējums 6894 011 0115), „Naudaskalni“ ( zemes vienības ar 

kadastra apzīmējums 6894 006 0384) zemes ierīcības projektu 

 

2. Pieņemtā lēmuma izvērsts saturs pielikumā Nr.1. 

 

 

 

 

36.& 

Par nekustama īpašuma „ Bērzu Kalni” sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada domē ir saņemts A. P., 31.01.2012. iesniegums  par nekustama īpašuma „ 

Bērzu Kalni” ar kadastra Nr. 6854 004 0225,  kurš atrodas Kārsavas novada Goliševas  pagastā, 

sadalīšanu  un nosaukuma piešķiršanu atdalāmam nekustamam īapšumam. 

  Pamatojoties  uz 23.02.2010. MK noteikumu Nr.193 "Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi" prasībām, Natālijas Neulānes iesniegumu  un likuma “Par 

pašvaldībām”  21. panta 27.punktu,  Kārsavas novada pašvaldības  2012.gada 20. februāra  

apvienotās   finanšu , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu , atklāti balsojot  

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

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs 

Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “ Bērzu Kalni”- kadastra Nr. 6854 004 0225, 

atdalot no tā vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0042 -5,8 ha platībā. 

 

2. Piešķirt  atdalītam nekustamam  īpašumam- zemes gabalu  ar kadastra 

apzīmējumu 6854 005 0042-5,8 ha platībā nosaukumu „Kalna Vēsmas“. 

 

 

 

37.& 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6809 001 0182, 6809 001 0181, 6809 001 0183, 

6809 001 0253 Kārsava, Kārsavas novads, platību un robežu precizēšanu 
/A.Orinska/ 

 

 

Apsekojot dabā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0182, Vienības ielā  23, 

Kārsavā  un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0181, Vienības ielā 27, Kārsavā,  

konstatēts, ka minēto zemes vienību robežas un platība dabā neatbilst NĪVK IS telpiskiem datiem. 

Pamatojoties uz 2010.gada 23.februāra Ministru kabineta noteikumiemNr.193 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, Kārsavas novada pašvaldības  2012.gada 

20. februāra  apvienotās   finanšu , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu , atklāti 



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

Poikāns, Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, 

Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas 

novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0182, Vienības iela 

23, Kārsava, Kārsavas novads, platību  1519 kv.m. un robežas atbilstoši grafiskajam 

pielikumam. 

2. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0182, Vienības iela 

27, Kārsava, Kārsavas novads, platību 1101 kv.m. un robežas atbilstoši grafiskajam 

pielikumam. 

3. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0183, Avženkas iela 

2, Kārsava, Kārsavas novads, platību 2690 kv.m. un robežas atbilstoši grafiskajam 

pielikumam. 

    4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0253 Kārsava, 

Kārsavas novads, platību 7803 kv.m. un robežas atbilstoši grafiskajam pielikumam. 

              Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību platība un robežas var tikt precizētas. 

 

 

 

 

38.& 

Par nekustamā īpašuma „Džasmīni”, Salnavas pag, Kārsavas novads,  kadastra 

apzīmējums 6894 008 0096 atsavināšanas vērtības noteikšanu 

 

 (V.Blinova) 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums ”   8.pantu, 

Kārsavas novada pašvaldības  2012.gada 20. februāra  apvienotās   finanšu , attīstības un teritoriālo 

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

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

Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, 

ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 Apstiprināt mantas novērtēšanas komisijas 2012.gada 15. februāra  protokolu Nr.2,  

nosakot nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala „ Džasmīni”,  Salnavas pag.,  

Kārsavas novads , pārdošanas cenu Ls 1950 (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit  lati). 

  

 
 
 

39.& 

 Par ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu 

/A.Orinska/ 

  

 

 



Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts T. Š., dzīv. _________, Kārsavā, Kārsavas novads 

2012.gada 24.janvāra iesniegums par viņai piederošā namīpašuma Vienības ielā 23, Kārsavā, 

Kārsavas novads uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu. 

Izvērtējot ar iesniegumu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka  pamatojoties uz likuma „ Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2.panta otrās 

daļas 2.punktu un Kārsavas novada pašvaldības 2010.gada 10.decembra ārkārtas domes sēdes 

protokolu Nr.14 /13.punkts/, zemes gabals Vienības ielā 23, Kārsavā, kadastra apzīmējums 

Nr.6809 001 0182,  piekrīt  Latvijas valstij. Zemes gabala platība  1519 kv.m./ platība precizēta 

atbilstoši NĪVK IS telpiskiem datiem ar Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada 22.februāra 

domes sēdes protoklu Nr.2.37.&./.  

T.Š. namīpašums Vienības ielā____, Kārsavā, Kārsavas novads pieder saskaņā ar Latgales 

apgabaltiesas zvērināta notāra 2004.gada 13.oktobrī  izdotu mantojuma apliecību  reģ. Nr.5069. 

Pamatojoties uz Latgales apgabaltiesas zvērināta notāra 2004.gada 13.oktobra mantojuma 

apliecību reģ. Nr.5069,   Kārsavas novada pašvaldības  2012.gada 20. februāra  apvienotās   

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

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

Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese 

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

NOLEMJ: 

 

1. Noteikt  T. Š. piederošā namīpašuma Vienības ielā ____, Kārsava, Kārsavas novads 

uzturēšanai,  zemes gabalu 1519 kv.m. kopplatībā- atbilstoši  grafiskajam pielikumam. 

Zemes gabala kadastra apzīmējums Nr.6809 001 0182. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes gabala robežas un platība var tikt precizētas. 

  

Šo lēmumu var parsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

 

 

40.& 

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Vienības ielā 56, Kārsava, Kārsavas novads, 

atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

Publiskas personas mantas  atsavināšanas likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka atsevišķos 

gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt attiecīgās 

iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas 

valsts vai pašvaldības manta. Kārsavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā manta ir – 

neizīrēts vienistabas dzīvoklis un kopīpašuma domājamās daļa 3374/6397 no daudzdzīvokļu 

mājas , zemes  (kadastra numurs 6809 003 0026) un palīgēkām. Īpašums nav nepieciešams 

pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Minētajam īpašumam 25.01.2012.Ludzas zemesgrāmatu nodaļā nostiprinātas īpašuma 

tiesības uz pašvaldības vārda (Kārsavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.281-1). 

Ņemot vērā iepriekšminēto, Kārsavas novada pašvaldība  var nodot atsavināšanai  

Kārsavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu- dzīvokli Nr.1, Vienības iela 56, 

Kārsava, Kārsavas novads. 



Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu ir veikta atsavināmās 

mantas novērtēšana. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 5.panta 

pirmo daļu, 8.panta septīto daļu,3.panta pirmās daļas pirmo punktu,  likuma „ Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas otro punktu, Kārsavas novada pašvaldības  2012.gada 20. februāra  

apvienotās   finanšu , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  sēdes lēmumu , atklāti balsojot  

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

Antoņina Babāne, Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Sandra Palma, Aivars Lipskis, Aleksandrs 

Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada  

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - 

dzīvokli Nr.1, Vienības iela 56, Kārsava, Kārsavas novads. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu- pārdošana izsolē. 

3. Apstiprināt mantas novērtēšanas komisijas 2012.gada 15.februāra protokolu Nr.1,  

nosakot nekustamā īpašumā - dzīvokļa Nr.1, Vienības ielā 56, Kārsava, Kārsavas novads, 

nosacīto cenu Ls 880. 

4. Apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldības nekustamam īpašumam - dzīvoklim 

Nr.1, Vienības ielā 56, Kārsava, Kārsavas novads (kadastra numurs 6809 900 0250)- 

pielikumā. 

 

 

                                                                             41.& 

Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa    ,”Mētras”-8, Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas 

novads īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai 

/V.Blinova/ 

 

2012.gada 21.februarī Kārsavas novada pašvaldībā saņemts V. Z., dzīv. 

_________________,Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas novads,  iesniegums, ar lūgumu 

atsavināt pašvaldībai piekrītošu dzīvokļa īpašumu dzīvokli  „Mētras”-8, Mērdzene, Mērdzenes 

pag., Kārsavas novads. Starp  Kārsavas novada pašvaldību un  V. Z.  ir noslēgts  Dzīvojamās 

telpas īres līgums par vienistabas dzīvokļa,”Mētras”-8, Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas 

novads ar kopējo platību 33,6 kv.m.  izīrēšanu. 

Pamatojoties uz augstākminēto un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu , 45.pantu  , Kārsavas novada 

pašvaldības  2012.gada 20. februāra  apvienotās   finanšu , attīstības un teritoriālo lietu  komitejas  

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

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

Lipskis, Aleksandrs Šarkovskis, Inese Nagle, Silvija Jaudzema), PRET- nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada  pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

1. Atļaut atsavināt  pašvaldībai piekrītošu dzīvokļa īpašumu dzīvokli  „Mētras”-8, 

Mērdzene,  Mērdzenes pag., Kārsavas novads un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 

domājamās daļas no dzīvojamās mājas, palīgceltnēm un zemes.  

2. Uzdot  Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju  privatizācijas 

komisijai: 



2.1. veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma  „Mētas”-8, Mērdzene, Mērdzenes 

pag., Kārsavas novads ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

2.2. organizēt atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ievērojot Publiskās personas 

mantas atsavināšanas likuma 8.panta 6.daļas prasības. 

2.3. veikt dzīvokļa īpašuma  „Mētras”-8 , Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas novads 

atsavināšanu Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktaja kārtībā. 

Šo lēmumu var parsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

 
 

 

 
Sēde slēgta plkst. 17.05 

 

Sēdi vadīja     Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka  

 

Sēdi protokolēja   Pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 


