
           
  

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 28.06.2013.           Nr.9 

 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēde atklāta plkst.15.00 

 

 

Darba kārtība: 

 
1. Par novada domes 27.02.2013. sēdes lēmuma Nr.11 papildināšanu 

2. Par 29.05.2013  lēmuma  Nr.8  atcelšanu 

3. Par atbalstu projektam 

4. Par  papildlīdzekļu piešķiršanu Kārsavas pirmsskolas izglītības iestādei  

5. Par patapinājuma līguma noslēgšanu 

6. Par komisijas izveidošanu 

7. Par grozījumu izdarīšanu izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 

             pastāvīgās komitejas nolikumā 

8. Iesniegumu izskatīšana 

9. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību   ar kadastra apzīmējumiem 6870 008 0038  un 

6870 008 0055  Kārsavas novada,  Meţvidu pagastā  sagatavošanu atsavināšanai 

10. Par  nekustamā īpašuma „Gaitnieki” ,  Malnavas  pag., Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai 

11. Par  nekustamā īpašuma „Arkli” ,  Malnavas  pag., Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai 

12. Par nekustamā īpašuma „ Draugi”,  kadastra Nr. 6872 002 0201 sadalīšanu 

13. Par nekustamā īpašuma ”Meţrasas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

 6872 001 0106 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

14. Par pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību platību precizēšanu 

mailto:dome@karsava.lv


15. Par pašvaldībai piekrītošās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0258 platības  

precizēšanu 

16. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanu 

17. Par nekustama īpašuma „KALĒJI”  sadalīšanu                               

18. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0087  iznomāšanu 

19. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu 

20. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam 

21. Par adresācijas objekta adreses maiľu  

 

 

 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova 

 

Piedalās-  

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

Modris Karpovs,  Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris Vorkalis, 

Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks  

 

Nepiedalās –  

 Deputāts  - Andrejs Ivanovs – slimības dēļ 

 

Administrācijas darbinieki- - galvenā ekonomiste Svetlana Sprukte,zemes lietu vecākā 

speciāliste Anna Orinska, zemes komisijas priekšsēdētāja Valentīna Bļinova,  izpilddirektors 

Pēteris Labanovskis, galvenā grāmatvede Mārīte Kuleša 

Klātesošās personas- juriste Vera Lipska, laikraksta “ Ludzas zeme” korespondente Iveta Čigāne 

 

 

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

Papildus darba kārtībā ir  2 jautājumi. 

 

 Domes sēdes papildus darba kārtība ir:  

 

1. Par Latgales plānošanas reģiona attīstības  padomes locekļu izvirzīšanu 

2. Par  saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.21 „Par 

novada pamatbudţetu 2013.gadam” 

 

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

Vairis Poikāns, Modris Karpovs,Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris 

Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, 

domes sēdes papildus darba kārtība apstiprināta.  
 

Darba kārtība:  

 
1. Par novada domes 27.02.2013. sēdes lēmuma Nr.11 papildināšanu 



2. Par 29.05.2013  lēmuma  Nr.8  atcelšanu 

3. Par atbalstu projektam 

4. Par  papildlīdzekļu piešķiršanu Kārsavas pirmsskolas izglītības iestādei  

5. Par patapinājuma līguma noslēgšanu 

6. Par komisijas izveidošanu 

7. Par grozījumu izdarīšanu izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 

             pastāvīgās komitejas nolikumā 

8. Iesniegumu izskatīšana 

9. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību   ar kadastra apzīmējumiem 6870 008 0038  un 

6870 008 0055  Kārsavas novada,  Meţvidu pagastā  sagatavošanu atsavināšanai 

10. Par  nekustamā īpašuma „Gaitnieki” ,  Malnavas  pag., Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai 

11. Par  nekustamā īpašuma „Arkli” ,  Malnavas  pag., Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai 

12. Par nekustamā īpašuma „ Draugi”,  kadastra Nr. 6872 002 0201 sadalīšanu 

13. Par nekustamā īpašuma ”Meţrasas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

 6872 001 0106 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

14. Par pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību platību precizēšanu 

15. Par pašvaldībai piekrītošās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0258 platības  

precizēšanu 

16. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanu 

17. Par nekustama īpašuma „KALĒJI”  sadalīšanu                               

18. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0087  iznomāšanu 

19. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu 

20. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam 

21. Par adresācijas objekta adreses maiľu  

22. Par Latgales plānošanas reģiona attīstības  padomes locekļu izvirzīšanu 

23. Par  saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.21 „Par 

novada pamatbudţetu 2013.gadam” 

 

 

 

 

 

                                                             1.§ 

          Par novada domes 27.02.2013. sēdes lēmuma Nr.11 papildināšanu 

                                                       (Ziľo:  I.Nagle) 

 

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

lēmuma Nr.698 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu „Ūdenssaimniecības 

attīstība Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Mērdzenes ciemā” (identifikācijas 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/069) un lēmuma Nr.699 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

projekta iesniegumu „Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Salnavas  pagasta Salnavas 

ciemā” (identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/070)   nosacījumiem,  Kārsavas novada 

pašvaldības 2013. gada 21. jūnija finanšu komitejas atzinumu  , Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 25. jūnija attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14 



(Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris 

Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

dome  NOLEMJ: 

 

 Papildināt Kārsavas novada domes 27.02.2013.sēdes lēmumu Nr.11  ar 7. un 8. punktu: 

 

            7.Šajā lēmumā par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir iekļauti 

nosacījumi, kādus pakalpojumu sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011. gada 20. 

decembra lēmums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2. punkta 

piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem 

daţiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku 

nozīmi. 

           8.Šī lēmuma darbības laiks ir līdz 2020. gada 1.janvārim. 

 

 

 

2.§ 

Par 29.05.2013  lēmuma  Nr.8  atcelšanu 

(Ziľo:  I.Nagle) 

 

Kārsavas novada pašvaldība 2013.gada 29.maija domes sēdē  protokols Nr.7 , 8.&  

pieľēma lēmumu atbalstīt projektu „Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana un teritorijas 

labiekārtošana” un garantēja līdzfinansējumu 10% apmērā.  

 Iepirkuma rezultātā zemāko cenu Ls 19 823,84 (bez PVN) piedāvāja SIA „Rēzeknes 

meliorators”. 

Tika izsludināts atkārtots iepirkums, samazinot darbu veidus. Pieteicās viens pretendents ar 

summu Ls 15 335,10(bez PVN). 

Tā kā minētā summa ievērojami pārsniedz plānotos līdzekļus,iepirkumu komisija nolēma 

pārtaukt iepirkumu. 

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

novada pašvaldības 2013.gada 21. jūnija finanšu komitejas sēdes atzinumu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 25. jūnija attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot 

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

Modris Karpovs,Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris Vorkalis, 

Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas 

novada dome  NOLEMJ: 
 

 

 Atcelt Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 29.maija lēmumu Nr.8  par  atbalstu 

projektam „Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana”. 

 

 

3.§ 

  Par atbalstu projektam 

(Ziľo:  I.Nagle) 

 



1.Kārsavas novada pašvaldība ir  iesniegusi projektu” Bērnu aktīvas atpūtas laukuma 

izveide Kārsavas pilsētā” Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam 413.pasākuma „Lauku 

ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas 

teritorijā”  atklātā projektu  konkursā.  

      Projekta kopējais finansējums  Ls 8470.00   

                    t.sk.atiecināmās izmaksas-Ls 7000.00, 

                     no tām pašvaldības līdzfinansējums-Ls 700.00,  

                     publiskais finansējums-Ls 6300.00 

                  

Projekta rezultātā tiks ierīkots bērnu aktīvas atpūtas laukums ar rotaļu kompleksu ar rotaļu 

mājiľām, slidkalniľu un smilšu kasti, vienvietīgās un divvietīgās šūpoles, karuselis, divvietīgas 

līdzsvaru šūpoles, piramīda, soli, atkritumu urnas. 

 

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

novada pašvaldības 2013.gada 21. jūnija finanšu komitejas sēdes atzinumu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 25. jūnija attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot 

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

Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris Vorkalis, 

Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas 

novada dome  NOLEMJ: 
 

1.1. Atbalstīt   projektu”  Bērnu aktīvas atpūtas laukuma izveide Kārsavas pilsētā’’ 

1.2.Projekta kopējais finansējums Ls 8470.00 apmērā  

                    t.sk.atiecināmās izmaksas-Ls 7000.00, 

                     no tām pašvaldības līdzfinansējums-Ls 700.00,  

                     publiskais finansējums-Ls 6300.00 

            1.3. Noteikt   Ritu Jonikāni atbildīgo par šī projekta realizāciju. 

 

 

 

4.§ 

                   Par  papildlīdzekļu piešķiršanu Kārsavas pirmsskolas izglītības iestādei  

                                                                   /Ziľo I.Silicka/  

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2013.gada 21.jūnijā ir saľemts Kārsavas pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītājas Ināras Laganovskas iesniegums par papildus līdzekļu Ls 840 apmērā 

piešķiršanupirmsskolas izglītības iestādes   iekštelpu remontdarbu veikšanai. Iesniegumam klāt 

pievienota remontdarbu tāme. 

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

novada pašvaldības 2013.gada 21. jūnija finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR 

– 14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris 

Karpovs,Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

dome  NOLEMJ: 
 

 



Piešķirt līdzekļus Kārsavas pirmsskolas izglītības iestādes iekštelpu remontdarbu 

veikšanai  Ls 840 apmērā  no pašvaldības budţeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 
 

 

 

5. § 

Par  patapinājuma līguma noslēgšanu 

/Ziľo J.Poikāns/ 

 

1. Kārsavas novada domē ir saľemts biedrības „Kūzuls”, reģ. nr.40008099942, juridiskā 

adrese – Liepu iela 1, Salnavas ciems, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, priekšsēdētājas Annas 

Dančas iesniegums  par patapinājuma līguma noslēgšanu par zemes gabala ar kadastra numuru 

68940060272 0,7 ha platībā ,   Salnavas ciemā, Salnavas pagastā,  nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā  , lai realizētu projektu „ Brīvdabas atpūtas pasākumu vietas labiekārtošana Salnavas 

pagastā”. 

          Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka minētais zemes gabals pieder 

Kārsavas novada pašvaldībai. 

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

5.panta 2.daļas 4.
1
.punktā noteikts, ka pašvaldība var nodot savu mantu bezatlīdzības lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai. 

 Biedrība ir ieguvusi   sabiedriskā labuma statusu 

 Biedrības  darbība ir saistīta ar pašvaldības iedzīvotāju brīvā laika, sabiedrisko un kultūras 

aktivitāšu organizēšanu, daţādu projektu realizēšanu, tāpēc ir atbalstāma zemes nodošana 

bezatlīdzības lietošanā. Projekta veiksmīgas realizācijas gadījumā uz zemes gabaliem izvietoto 

aprīkojumu un labiekārtotos objektus varēs brīvi izmantot visi novada iedzīvotāji. 

  

Pamatojoties  uz biedrības priekšsēdētājas iesniegumu,  Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 25. jūnija attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu,  likuma „Par valsts un 

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

Civillikuma 1947. pantu, 1948.  pantu , atklāti balsojot PAR – 14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita 

Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis 

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

 

 

1.1.Nodot biedrībai „Kūzuls” bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu ar kadastra numuru 

68940060272  0,7 ha platībā    Salnavas ciemā, Salnavas pagastā, Kārsavas novads, noslēdzot 

patapinājuma līgumu. 

1.2.Patapinājuma līgumus  noslēgt uz 7 gadiem no līguma spēkā stāšanās dienas. 

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

 

 

2. Kārsavas novada domē ir saľemts biedrības „Kūzuls”, reģ. nr.40008099942, juridiskā 

adrese – Liepu iela 1, Salnavas ciems, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, priekšsēdētājas Annas 

Dančas iesniegums  par patapinājuma līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošo īpašumu  ar 

kadastra numuru 68940060280 001  , telpu Nr.13  2,9 kvadrātmetru platībā , Salnavas kultūras 



namā  ,   Salnavas ciemā, Salnavas pagastā,  nodošanu bezatlīdzības lietošanā,  lai realizētu 

projektu „ Tavs brīvais laiks- muzikālo prasmju attīstīšanai  ”. 

          Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka minētais īpašums  pieder Kārsavas 

novada pašvaldībai. 

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

5.panta 2.daļas 4.
1
.punktā noteikts, ka pašvaldība var nodot savu mantu bezatlīdzības lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai. 

 Biedrība ir ieguvusi   sabiedriskā labuma statusu 

 Biedrības  darbība ir saistīta ar pašvaldības iedzīvotāju brīvā laika, sabiedrisko un kultūras 

aktivitāšu organizēšanu, daţādu projektu realizēšanu, tāpēc ir atbalstāma zemes nodošana 

bezatlīdzības lietošanā. Projekta veiksmīgas realizācijas gadījumā uz zemes gabaliem izvietoto 

aprīkojumu un labiekārtotos objektus varēs brīvi izmantot visi novada iedzīvotāji. 

Pamatojoties  uz biedrības priekšsēdētājas iesniegumu,  Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 25. jūnija attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu,  likuma „Par valsts un 

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

Civillikuma 1947. pantu, 1948.  pantu , atklāti balsojot PAR – 14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita 

Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis 

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

 

2.1.Nodot biedrībai „Kūzuls” bezatlīdzības lietošanā  īpašumu    ar kadastra numuru 

68940060280 001  , telpu Nr.13  2,9 kvadrātmetru platībā , Salnavas kultūras namā  ,   

Salnavas ciemā, Salnavas pagastā, noslēdzot patapinājuma līgumu. 

2.2.Patapinājuma līgumus  noslēgt uz 7 gadiem no līguma spēkā stāšanās dienas. 

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

 

 

6. § 

Par  komisijas izveidošanu 

/Ziľo J.Poikāns/ 

 

  Deputāts Juris Poikāns Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.jūnija attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas sēdē  izteica priekšlikumu izveidot komisiju , lai apsekotu pašvaldībai 

piederošās ēkas,nekustamos īpašumus. 

Pamatojoties  uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, kas nosaka , ka tikai dome 

var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs 

un darba grupās ,  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25. jūnija attīstības un teritoriālo lietu 

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

Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs,  Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, 

Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks ); 

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

 

 Izveidot komisiju pašvaldībai piederošo ēku apsekošanai  5 cilvēku sastāvā: 

 

  Toms Vorkalis 

  Ligita Maģiča 



  Juris Vorkalis 

  Inese Nagle 

  Ernests Rinkevičs 

 

7. § 

Par grozījumu izdarīšanu izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 

pastāvīgās komitejas nolikumā 

/ Ziľo L.Maģiča/  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu, 54.panta 2.daļu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.jūnija izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 

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

Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs,Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Inese 

Nagle, Toms Vorkalis, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – 

nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 

 Izteikt izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu pastāvīgās komitejas nolikuma 

1.punktu šādā redakcijā: 

 

 „1.Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteju piecu locekļu sastāvā ar savu 

lēmumu izveido Kārsavas novada dome.” 

 

 8.punktu šādā redakcijā: 

 

 „ Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas priekšsēdētājs sagatavo, sasauc un 

vada komitejas sēdi, sastāda darba kārtību.” 

 

 10.punktu šādā redakcijā: 

 

 „ Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes darba kārtība, komitejas 

lēmumu projekti, atzinumi par tiem, izziľas materiāli, deputātu iesniegumi, priekšlikumi un 

jautājumi pieejami komitejas deputātiem pie domes sekretāres  ne vēlāk kā vienu dienu pirms 

komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā divas stundas pirms ārkārtas sēdes.” 

 

14.punktu šādā redakcijā: 

  

 „Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas locekli var izslēgt no komitejas 

sastāva, pamatojoties uz viľa rakstveida iesniegumu, kā arī gadījumos, ja komitejas loceklis trīs 

reizes pēc kārtas neattaisnotu iemeslu dēļ neierodas uz komiteju sēdēm vai citos gadījumos. Par 

komitejas locekļa izslēgšanu  no komitejas dome lemj katrā atsevišķā gadījumā.”   

 

 

                  8. § 

Iesniegumu izskatīšana 

/ Ziľo I.Nagle/ 



 

 

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

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

materiālo stāvokli raksturojošiem dokumentiem izskatīti sociālās komitejas sēdē. Sociālo 

jautājumu komitejas priekšsēdētāja Inese Nagle domes sēdē ziľoja par komitejā pieľemto 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, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.jūnija sociālo un veselības jautājumu 

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

Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Inese Nagle, Toms 

Vorkalis, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – nav;  

ATTURAS – nav, Kārsavas novada 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 saľemts V. Ţ.  iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo 

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

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.jūnija 

sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars 

Lipskis, Ligita Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris 

Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

2.2.Sniegt  V. Ţ. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņam dzīvokli Nr.2 

„Vecmeţsargi”, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads. 

2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

3.Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts A. L. iesniegums ar lūgumu piešķirt viľai 

dzīvojamo platību. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.jūnija 

sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars 

Lipskis, Ligita Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris 

Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

3.2. Sniegt palīdzību A. L. dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

3.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 



 

 

4.Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts V S. iesniegums ar lūgumu piešķirt viľam 

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 2013.gada 25.jūnija 

sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars 

Lipskis, Ligita Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris 

Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

4.2.Atteikt palīdzību V. S. dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

4.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 5.Kārsavas novada pašvaldībā  ir saľemts iesniegums no I. P. par atteikšanos no palīdzības 

dzīvokļu jautājumu risināšanā un izslēgšanu no dzīvokļu rindas. 

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

10.panta 1.daļas 4.punktu, 47.panta 1.,2.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.jūnija 

sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars 

Lipskis, Ligita Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris 

Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 5.2.Izslēgt I. P. no Kārsavas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa 

jautājumu risināšanai. 

 5.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

    6.Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts V. Š.   iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo 

platību c. Elstes, Salnavas pagastā  sakarā ar to, ka māja, kurā viľš dzīvoja, nodega. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.jūnija 

sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars 

Lipskis, Ligita Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris 

Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

6.2.Sniegt  V. Š. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņam dzīvokli Nr. 

1, c. Elstes, Salnavas pagasts,  Kārsavas novads.  

6.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 



 7.Kārsavas novada pašvaldībā  ir saľemts iesniegums no I. P. par  palīdzības sniegšanu 

durvju un logu nomaiľai. 

7.1. Pamatojoties uz   likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu   , Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 25.jūnija sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu, atklāti 

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

Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris 

Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 7.2.Atteikt  I. P. palīdzību durvju un logu nomaiņai privātai mājai, kurā dzīvo. 

 7.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 

 8.Kārsavas novada pašvaldībā  ir saľemts iesniegums no V. P. par  palīdzības sniegšanu 

dzīvojamās mājas remontam un Latvenergo kartes piešķiršanai-500 kW. 

8.1. Pamatojoties uz   likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu   , Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 25.jūnija sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu, atklāti 

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

Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris 

Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 8.2.Atteikt  V. P. palīdzību mājokļa remontam un Latvenergo kartes iegādei. 

 8.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

9. § 

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību   ar kadastra apzīmējumiem 6870 008 0038  un 

6870 008 0055  Kārsavas novada,  Meţvidu pagastā  sagatavošanu atsavināšanai 

                                                                   /Ziľo I.Silicka/  

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts A. T. ,deklarētā dzīves vieta ______________, 

Meţvidu pagasts, Kārsavas novads, 2013.gada 29.aprīļa iesniegums par pašvaldībai piekrītošo 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6870 008 0038, kopējā platība 6,1 ha un 6870 008 0055, 

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

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

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

3.panta piektās daļas 2.punktu un Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 29.maija domes sēdes 

lēmumu Nr.25(protokols Nr.7) „Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6870 008 0038 un 

6870 008 0055 piekritību Kārsavas novada pašvaldībai”,  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 6870 008 0038, kopējā platība 6,1 ha un 6870 008 0055, kopējā platība 1,9 ha,  kas 

atrodas Kārsavas novada Meţvidu pagastā piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. 

   Nomas tiesīgā persona A. T. ir izmantojusi zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienībām 

ar  kadastra apzīmējumu 6870 008 0038 un 6870 008 0055 , 2013.gada 04.martā noslēdzot zemes 



nomas līgumu (reģ.Nr.15-1.3/8)   likuma „ Valsts un pašvaldību īpašuma  privatizācijas un 

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

Minētās zemes vienības nav reģistrētas zemesgrāmatā. 

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

8.punktā noteiktajam A. T. ir tiesības ierosināt nekustamā īpašuma „Tomasi”  ,zemes vienību ar  

kadastra apzīmējumiem 6870 008 0038 un 6870 008 0055     atsavināšanu.  

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

novada pašvaldības 2013.gada 21.jūnija finanšu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR 

– 14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris 

Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

dome  NOLEMJ: 

 

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

piekrītošām zemes vienībām Meţvidu pagastā Kārsavas novadā,  kadastra apzīmējumi 6868 

008 0038, kopējā platība 6,1 ha un 6868 008 0055, kopēja platība 1,9 ha ( veicot kadastrālo 

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

vārda. 

2. Pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju A. T., pārstāvēt Kārsavas novada pašvaldību 

nekustamā īpašuma „Tomasi”,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6870 008 0038 un 

6870 008 0055,  platību robeţu noteikšanas, kadastrālās uzmērīšanas procesā un kadastra 

objekta reģistrācijas procesā mērniecību veicošās institūcijās un Valsts zemes dienesta 

struktūrvienībās. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

 

10. § 

Par  nekustamā īpašuma „Gaitnieki” ,  Malnavas  pag., Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai 

                                                                   /Ziľo I.Silicka/  

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts V. G. , deklarētā dzīvesvieta ________________ 

Drikaški, Malnavas pag., Kārsavas novads,  2013.gada 19.aprīļa iesniegums par pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma „Gaitnieki”, Malnavas pag.,   Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai. 

Izvērtējot ar lietu sasitītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums „Gaitnieki” ,  

Malnavas pag., Kārsavas novads, kadastra numurs 6868 004 0107, pieder  Kārsavas novada 

pašvaldībai pamatojoties uz ierakstu Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Malnavas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000521835. Nekustamais īpašums sastāv no viena zemes gabala 

ar kadastra apzīmējums Nr.6868 004 0107 ar kopējo platība 2,2 ha.   Zemes gabals nav apbūvēts. 

Pašreizējais zemes lietotājs ir V. G., ar kuru 2012.gada 20.decembrī noslēgts Lauku apvidus 

zemes nomas līgums reģ.Nr.181.  



Pamatojoties uz LR likuma „Publiskās personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta 

ceturtās daļas 8.punktu atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu  

„Gaitnieki” , Malnavas pag.,  Kārsavas novads. 

Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, „Publiskās 

personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta  piekto daļu, 

3.panta pirmās daļas 2.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 21.jūnija finanšu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 14 (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs,Aivars 

Lipskis, Ligita Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris 

Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašuma - neapbūvētu zemes gabalu 

„Gaitnieki ” ,  Malnavas pag., Kārsavas novads,  2,2 ha kopplatībā,  kadastra numurs 

Nr.6868 004 0107. 

2. Noteikt pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemes gabala „Gaitnieki” , 

Malnavas pag., Kārsavas novads atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu cenu.  

3. Noteikt  V.G.   pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Gaitnieki ” ,  

Malnavas pag.,  Kārsavas novads . 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas 

komisijai  veikt nekustamā īpašumu – neapbūvēta zemes gabala „Gaitnieki ” ,  Malnavas 

pag.,   Kārsavas novads atsavināšanu LR  likuma „Publiskās personas mantas atsavināšanas 

likums” un 01.02.2011.MK noteikumu  Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskās 

personas  manta”  noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

 

11. § 

Par  nekustamā īpašuma „Arkli” ,  Malnavas  pag., Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai 

                                                                   /Ziľo I.Silicka/  

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts M. L. , deklarētā dzīvesvieta ______ Lemešova, 

Malnavas pag., Kārsavas novads,  2013.gada 19.jūnija iesniegums par pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma „Arkli”, Malnavas pag.,   Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot ar lietu sasitītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums „Arkli”    Malnavas 

pag., Kārsavas novads, kadastra numurs 6868 012 0100, pieder  Kārsavas novada pašvaldībai 

pamatojoties uz ierakstu Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Malnavas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000521791. Nekustamais īpašums sastāv no viena zemes gabala 

ar kadastra apzīmējums Nr.6868 012 0100 ar kopējo platību 3,94 ha.   Zemes gabals nav apbūvēts. 

Pašreizējais zemes lietotājs ir M. L. , ar kuru 2009.gada 18.maijā noslēgts Lauku apvidus 

zemes nomas līgums reģ.Nr.86.  

Pamatojoties uz LR likuma „Publiskās personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta 

ceturtās daļas 8.punktu atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu  

„Arkli” , Malnavas pag.,  Kārsavas novads. 



Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, „Publiskās 

personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta  piekto daļu, 

3.panta pirmās daļas 2.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 21.jūnija finanšu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 14 (Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs,Aivars 

Lipskis, Ligita Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris 

Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašuma - neapbūvētu zemes gabalu 

„Arkli ” ,  Malnavas pag., Kārsavas novads,  3,94 ha kopplatībā,  kadastra numurs Nr.6868 

012 0100. 

2. Noteikt pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemes gabala „Arkli” , 

Malnavas pag., Kārsavas novads atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu cenu.  

3. Noteikt  M. L.  pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Arkli ” ,  Malnavas 

pag.,  Kārsavas novads . 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas 

komisijai  veikt nekustamā īpašumu – neapbūvēta zemes gabala „Arkli”,  Malnavas pag.,   

Kārsavas novads atsavināšanu LR  likuma „Publiskās personas mantas atsavināšanas 

likums” un 01.02.2011.MK noteikumu  Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskās 

personas  manta”  noteiktajā kārtībā. 

 

 

12. § 

Par nekustamā īpašuma „ Draugi”,  kadastra Nr. 6872 002 0201 sadalīšanu 

/Ziľo  V.Indričāns/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 03.06.2013. ir saľemts SIA „Austrumlatgales MRS” reģ. Nr. 

42403032637, juridiskā adrese- Liepājas iela 1A, Ludza, Ludzas nov., iesniegums (reģ.Nr.3-

13.2.1/426) par  nekustamā īpašuma „ Draugi” Kārsavas novada Mērdzenes pagastā ar kadastra 

Nr.6872 002 0201 sadalīšanu, atdalot divas atsevišķas zemes vienības: 6872 002 0202 -2,5 ha 

platībā un 6872 002 0203-1,8 ha platībā, izveidojot nekustamo īpašumu ar nosaukumu „ Meţa  

draugi”. 

Saskaľā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās 

personas ierosinājuma saľemšanas, 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, maiľu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums.  Saskaľā 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 izmaiľu apliecinošās ziľas par nosaukuma maiľu 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 pieľemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likuma” 19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra 

subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma 

objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra 

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 25. jūnija attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu  , atklāti 

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

Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris 

Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Draugi” Kārsavas novada Mērdzenes  pagastā,  

kadastra Nr. 6872 002 0201, atdalot no tā divas zemes vienības:  6872 002 0202-2,5 ha platībā 

un 6872 002 0203-1,8ha platībā. 

 

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

kadastra apzīmējumiem 6872 002 0202-2,5 ha platībā un 6872 002 0203-1,8 ha platībā  

nosaukumu „ Meţa draugi”. 

 

Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu 

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

dienas. 

 

13. § 

Par nekustamā īpašuma ”Meţrasas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

 6872 001 0106 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

                                                              /Ziľo  V.Indričāns/ 

 

 

Izvērtējot SIA „Kvintesence“ iesniegtā nekustamā īpašuma  „Meţrasas”  zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6872 001 0106 zemes ierīcības projekta lietas materiālus, pamatojoties  uz 

Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem 

Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9., 8.punktu un 31 punktu, Ministru 

kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.,  

38.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustāmā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 

16.1.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” 21.panta 27.punktu, 47. pantu, Kārsavas 

novada pašvaldības 2013.gada 25. jūnija attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu  , atklāti 

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



Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris 

Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt SIA „Kvintesence“ izstrādāto zemes ierīcības projektu Kārsavas novada 

Mērdzenes pagasta nekustamā īpašuma „Meţrasas“ zemes vienībai  ar kadastra 

apzīmējumu 6872 001 0106. 

 

2.  Pieņemtā lēmuma izvērsts teksts pielikumā Nr.1.                             

 

 

 

14. § 

Par pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību platību precizēšanu 
/Ziľo  V.Indričāns/ 

 

 

Apsekojot dabā pašvaldībai  piekrītošo zemes vienību  Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumiem 6868 009 0505, 6868 009 0504, 6868 009 0503 izvietojumu un robeţas dabā, tika 

konstatēts, ka minēto zemes vienību robeţas un platības Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā neatbilst faktiskajam stāvoklim dabā, bet to konfigurācija neveicina racionālu 

zemes izmantošanu. 

Lai uzlabotu esošo situāciju ir nepieciešams pārkārtot minēto zemes vienību robeţas un 

precizēt platības.  

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

pašvaldība var pieľemt 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,  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25. jūnija attīstības un teritoriālo 

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

Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Inese 

Nagle, Toms Vorkalis, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – 

nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 

 

1. Precizēt zemes vienību 6868 009 0505, 6868 009 0504, 6868 009 0503 robeţas, 

saskanā ar šim lēmumam pievienoto  grafisko pielikumu. 

 

2.  Noteikt, ka minēto zemes vienību robeţu precizēšanas rezultātā zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu  6868 009 0505  kopplatībā ir  0,6 ha ( no tās 0,3 ha lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme, 0,1 ha zem ēkām un pagalmiem, 0,2 ha krūmi), zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6868 009 0504 kopplatība ir 2,2 ha ( no tās 2.0 ha lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme, 0,2 ha krūmi), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0503  

kopplatība ir  0,3 ha ( no tās 0,1 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,1 ha zem ēkām un 

pagalmiem, 0,1ha krūmi). 



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

4. Veikt grozījumus Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr. 15-1.2/8, par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0504 nomu, kas 25.04.2013. noslēgts starp 

Kārsavas novada pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un S. B. kā nomnieku no otras 

puses. 

 

15. § 

Par pašvaldībai piekrītošās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0258 platības  

precizēšanu 
/Ziľo  V.Indričāns/ 

 

Sakarā ar to, ka pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6868 009 0258 platība Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 

teksta datos atšķiras no informācijas un telpiskajos datos.  

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

pašvaldība var pieľemt 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,  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25. jūnija attīstības un teritoriālo 

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

Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Inese 

Nagle, Toms Vorkalis, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – 

nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 

1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0258, nosakot ka minētā 

zemes gabala platība ir 0,9 ha, saskanā ar šim lēmumam pievienoto  grafisko pielikumu. 

 

2. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība  tiks precizētas. 

3. Veikt grozījumus Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr. 15-1.2/6, par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0258 nomu, kas 28.03.2013. noslēgts starp 

Kārsavas novada pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un S. B. kā nomnieku no otras 

puses. 

 

 

 

16. § 

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanu 

/Ziľo  V.Indričāns/ 

 

       Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts N. P.,  iesniegums, par zemes nomas līguma 

noslēgšanu  uz Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējumu  6868 009 0505 – 0,6 ha platība uz desmit gadiem.   



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

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

apvidus” 25. panta ceturto daļu. 

         Uz minētās zemes vienības atrodas N. P.  lietošanā esošā ēka ( dzīvojamā māja),   kas piekrīt 

šīs personas mājsaimniecībai. 

          Pamatojoties uz 30.10.. 2007. Ministru kabineta. noteikumiem  Nr. 735 ” Noteikumi 

par publiskas personas zemes nomu” 18.3 . punktu, , likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. daļu ,  

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25. jūnija attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu  

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

Vairis Poikāns, Modris Karpovs,Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris 

Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt   N. P. pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6868 009 0505 –0,6 ha platībā nomu uz laiku no 01.07.2013. līdz 31. 12. 2018. 

2. Zemes nomas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101). 

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

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

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

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

 

 

 

17. § 

                                 Par nekustamā īpašuma „KALĒJI”  sadalīšanu  
/Ziľo  V.Indričāns/ 

 

           Kārsavas novada pašvaldība ir saľemts A. B.  2013. gada 04. jūnija  iesniegums par 

nekustamā īpašuma „Kalēji”, kas atrodas Kārsavas novada Meţvidu pagastā, sadalīšanu divos  

īpašumos, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu. 

    Pamatojoties  uz A. B.  04.06. 2013. personīgo iesniegumu  un likuma “Par pašvaldībām”  

21. panta 27..punktu, LR 01.12.2005. „ Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 19. panta 

pirmo daļu; 10.04.2012. MK noteikumu Nr. 263 „ Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi” prasībām,  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25. jūnija attīstības 

un teritoriālo lietu komitejas atzinumu  , atklāti balsojot PAR – 14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita 

Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis 

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

 

 

 

        1. Atļaut sadalīt  nekustamo īpašumu “Kalēji” , atdalot no tā atsevišķu zemes  vienību 

ar  kadastra  apzīmējumu  6870 004 0007 – 11,6 ha kopplatībā.  

       2. Jaunizveidotam  īpašumam  ar  kadastra  apzīmējumu  6870 004 0007 piešķirt 

nosaukumu “Jaunliepas”.   



         Zemes izmantošanas mērķis – galvenā saimnieciskā darbība  ir lauksaimniecība. 
 

 

18. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0087  iznomāšanu 

/Ziľo  V.Indričāns/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts iesniegums par valsts  rezerves fonda zemes 

iznomāšanu Salnavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0087 .  

 Izvērtējot informāciju par pieprasīto  zemes vienību, tika konstatēts, kā minētā zemes vienība 

piekrīt valsts rezerves fondam. 

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

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

pašvaldības 2013.gada 25. jūnija attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu  , atklāti 

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

Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris 

Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 

 

1. Iznomāt no valsts rezerves fonda  zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6894 006 

0087 – 3,7 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem. 

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

lauksaimniecība ( kods 0101). 

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

apzīmējumu 6894 006 0087 iznomāšanu, ievietojot paziņojumu Kārsavas novada 

pašvaldības domes ēkā un mājas lapā no 01.07.2013.līdz 20.07.2013. 

 

 

19. § 

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu 

/Ziľo  V.Indričāns/ 

 

       Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts V.Ā. 2013. gada  31. maija iesniegums par zemes 

nomas līguma noslēgšanu  uz Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes vienību  ar 

kadastra apzīmējumiem  6870 001 0067 – 5,0, 6870 001 0068 2,0 ha platībā uz pieciem gadiem. 

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

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

apvidus” 25. panta ceturto daļu. 

          Par minētām zemes vienībām ar I. M. 06.04.2012.  bija noslēgts lauku apvidu zemes nomas 

līgums Nr. 43. 

         I. M. ir miris. Pēc civilvīra nāves V. Ā.  faktiski pieľēma atstāto mantojumu un apstrādā 

minētos zemes gabalus. 

         Uz zemes vienības atrodas I. M.  lietošanā esošā dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām, kas 

piekrīt šīs personas mājsaimniecībai. 



   Pamatojoties uz 30.10. 2007. Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 735 ” Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu” 18.3 . punktu, , likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. daļu ,  

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25. jūnija attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu  

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

Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris 

Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 

 

       1. Lauzt zemes nomas līgumu Nr.43, kas noslēgts 06.04.2012. starp pašvaldību  kā 

iznomātāju no vienas puses un I. M. kā nomnieku no otras puses. 

2. Noslēgt ar V. Ā.  zemes  nomas līgumu uz apbūvētu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6870 001 0067 – 5,0 ha kopplatībā un zemes vienību ar  kadastra 

apzīmējumu 6870 001 0068 – 2,0 ha kopplatībā nomu uz laiku 01.06.2013. līdz 31.12. 

2018. 

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

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

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

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

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

 

 

20. § 

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam 

( Ziľo P.Laganovskis) 

 

 Kārsavas novada pašvaldība ir saľēmusi domes priekšsēdētājas vietnieka Pētera 

Laganovska   iesniegumu par ikgadējā  atvaļinājuma piešķiršanu no 8.jūlija.  

Izskatījusi Kārsavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka P.Laganovska iesniegumu par 

ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts,   Juris Poikāns, Vairis 

Poikāns, Modris Karpovs,Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris 

Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – nav;  ATTURAS – nav,  

Pēteris Laganovskis nepiedalās balsošanā, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 
 

 

 

Piešķirt domes priekšsēdētājas vietniekam P.Laganovskim ikgadējo atvaļinājumu divas   

kalendārās nedēļas no 2013.gada 8.jūlija par nostrādāto laika periodu no 2012.gada 

30.decembra līdz  2013.gada 29.decembrim. 

 

 



21. § 

                                                Par adresācijas objekta  adreses maiņu     

               /Ziľo  I.Silicka/ 

 

 

Nekustamā īpašuma „Ezerriekstiľi”, kadastra Nr. 6870 004 0020, kas atrodas Kārsavas 

novada Meţvidu pagastā, informācijas precizēšanai un aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā, 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, 29. punktu, 

34.punktu, 39.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  27.punktu,  atklāti 

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

Poikāns, Modris Karpovs,Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris 

Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 

   Mainīt adresācijas objektam – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0098 

un uz tās esošajām būvēm- adresi no „Ezerrieksti”, Buzdi, Meţvidu pag., Kārsavas nov., uz   

„Ezerriekstiņi”, Buzdi, Meţvidu pag., Kārsavas nov. 

 

                                                                 22. § 

                    Par Latgales plānošanas reģiona attīstības  padomes locekļu izvirzīšanu     

          /Ziľo  I.Silicka/ 

  

 Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts Latgales plānošanas reģiona  administrācijas 

vadītājas Ivetas Maļinas-Tabūnes  vēstule par  par Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes 

locekļu izvirzīšanu. 

Latgales plānošanas reģiona nolikuma 7.punkts paredz, ka AP priekšsēdētājs sasauc un 

organizē kopsapulci AP locekļu ievēlēšanai ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus pēc kārtējām vietējo 

pašvaldību vēlēšanām. Kopsapulce padomes locekļus ievēlē, ievērojot šādu pārstāvības principu: 

pa vienam vietējo pašvaldību deputātam no Daugavpils un Rēzeknes pilsētām, kurus kopsapulcei 

apstiprināšanai izvirza minēto pilsētu domes, un pa vienam vietējo pašvaldību deputātam no katra 

Latgales plānošanas reģionā ietilpstošā novada vietējām pašvaldībām, kurus kopsapulcei 

apstiprināšanai izvirza attiecīgā novada dome.  

 Pamatojoties  uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, kas nosaka , ka tikai dome 

var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs 

un darba grupās  , atklāti balsojot PAR – 13 (Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, 

Vairis Poikāns, Modris Karpovs,Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris 

Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, 

Ināra Silicka nepiedalās balsošanā, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 



Izvirzīt domes priekšsēdētāju Ināru Silicku  attīstības padomes locekļa pienākumu 

pildīšanai Latgales plānošanas reģionā. 
 

 

 

                                                                 23. § 

Par  saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.21 „Par novada 

pamatbudţetu 2013.gadam” 

/Ziľo I.Silicka/ 

 

 

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

21. jūnija finanšu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 14 (Ināra Silicka, Edgars 

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs,Aivars Lipskis, Ligita 

Maģiča, Inese Nagle, Toms Vorkalis, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis 

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

 

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

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

2.Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai. 

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

Vides aizsardzības  un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

 

Novada pašvaldības galvenā grāmatvede Mārīte Kuleša sniedz informāciju domes 

deputātiem par novada pašvaldības naudas līdzekļiem banku kontos. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17.10 

 

 

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 

 


