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 25.07.2013.           Nr.10 

 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēde atklāta plkst. 15.00 

 

 

Darba kārtība: 

 
1. Par novada domes deputāta pilnvaru izbeigšanos 

2. Par vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu 
3. Par pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

4. Par grozījumu izdarīšanu Kārsavas novada pašvaldības nolikumā „ Par apbalvojuma” Kārsavas 

novada Goda pilsonis” piešķiršanu” 

5. Par piedalīšanos Latvijas Pašvaldību savienības 24.kongresā un biedru sapulcē 

6. Par finansiālu atbalstu projektam ” „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Malnavas pagasta PII „Sienāzītis” 

7. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Brīvdabas estrādes būvniecība Parka ielā 2, Kārsavā, 

Kārsavas novadā 

8. Par  saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.21 „Par 

novada pamatbudžetu 2013.gadam” 

9. Par grozījumiem komisiju sastāvā  

10. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

11. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta nolikumā 

12. Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi saistošajos noteikumos nr.1 

„Kārsavas novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu 

13. Par  saistošajiem noteikumiem Nr.16 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” 

mailto:dome@karsava.lv


14.   Par  saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 

           „Par vienreizēju pabalstu piešķiršanu (neizvērtējot ienākumus)” 

15. Iesniegumu izskatīšana 

16. Par nekustamo īpašumu „Ābeles ” kadastra Nr. 6854 004 0051 un 

 „Torņi” kadastra Nr. 6854 504 0012 apvienošanu 

17. Par pašvaldībai piekrītošo   zemes vienību  iznomāšanu 

18.  Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

19. Par adreses dzēšanu 

20. Par nosaukuma  piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 6868 012 0024  

21. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 6868 010 0207  

22. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0259 platības un  zemes vienības  

apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu. 

23. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0260 platības un  zemes vienības  

apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

24. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 010 0142 platības,  zemes vienības 

robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu. 

25. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 002 0083 platības,  zemes vienības 

robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu. 

26. Par Valsts rezerves fondam piekritīgās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6894 003 0026 iznomāšanu 

27. Par Valsts rezerves fondam piekritīgās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6870 004 0289 iznomāšanu 

28. Par Valsts rezerves fondam piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 006 

0087 iznomāšanu 

29.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 010 

0024. 

30.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6894 006 0443 un 6894 005 0112 

sadalīšanu 

31. Par zemes vienības  Šosejas iela 1, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra apzīmējumu 6809 

003 0126 piekritības noteikšanu  

32. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0179 , Sporta iela 21, Kārsava, 

Kārsavas novads  precizētās platības, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu 

33. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0267 , Telegrāfa iela 39, Kārsava, 

Kārsavas novads  precizētās platības, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu 

34. Par adreses piešķiršanu nedzīvojamo telpu grupai Vienības ielā 50, Kārsavā, Kārsavas 

novads 

35. Par adreses piešķiršanu būvei, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 

003 0180 

36. Par Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pašvaldība 1”, Salnavas pagasts, 

Kārsavas novads nodošanu valsts īpašumā 

37. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu un radušās pārrēķina summas dzēšanu 

38. Par  Kārsavas novada sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālās aprūpes mobilās 

brigādes nolikuma apstiprināšanu 

 



 

 

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, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, 

Tālis Mūrnieks  

 

Nepiedalās –   

 Deputāti  - Andrejs Ivanovs – slimības dēļ, Toms Vorkalis- aizņemts pamatdarbā, Inese Nagle – 

iesniegts iesniegums par deputāta pirmstermiņa pilnvaru izbeigšanos 

 

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

speciāliste Anna Orinska, zemes komisijas priekšsēdētāja Valentīna Bļinova,  izpilddirektors 

Pēteris Labanovskis, galvenā grāmatvede Mārīte Kuleša, attīstības nodaļas vadītāja Inese Nagle 

 

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

Inga Filimonova 

 

 

Novada pašvaldības galvenā grāmatvede Mārīte Kuleša sniedz informāciju domes 

deputātiem par novada pašvaldības naudas līdzekļiem banku kontos. 

 

 

                                                             1.§ 

                                    Par  novada domes deputāta pilnvaru izbeigšanos 

                                                               /Ziņo I.Silicka/ 

 

Iepazinusies ar deputāta Ineses Nagles , kura ievēlēta novada domē no partijas ” Vienotība 

/Zaļo un zemnieku savienība”, iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu, pamatojoties uz likuma 

„Par republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusu” 3.pantu, likuma  „Republikas 

pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma” 43.pantu,  atklāti balsojot PAR – 12 (Ināra 

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

Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks ); 

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

 

 Apstiprināt deputātes Ineses Nagles pilnvaru pirmstermiņa izbeigšanos.  

 

  

Darbu uzsāk no  partijas  “ Vienotība/ Zaļo un zemnieku savienība”  ievēlētā deputāte Inta 

Rancāne. 

 

 

 



2.& 

                       Par vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu 

                                                                        /Ziņo    I.Silicka/ 

 

 

Pamatojoties Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju  un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma 5.(1) pantu un 9.pantu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

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

Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – 

nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

Noteikt vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 12.08.2013. 

 

   
 

                                                              3.§ 

                                        Par  pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

/Ziņo I.Silicka/ 

 

 

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

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

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

pārskatiem”  , Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.jūlija izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu komitejas sēdes  atzinumu,Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 23.jūlija finanšu 

komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

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

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

ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 

 1.Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu /pielikumā/. 

 2.Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītājai: 

 2.1.nosūtīt pašvaldības gada publisko pārskatu elektroniskā veidā Vides aizsardzības  

un Reģionālās attīstības  ministrijai  

 2.2. mēneša laikā pēc sagatavošanas publicēt pašvaldības gada publisko pārskatu 

pašvaldības mājaslapā internetā. 

 

 

 

4. § 

Par grozījumu izdarīšanu Kārsavas novada pašvaldības nolikumā „ Par apbalvojuma” 

Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršanu”  

/ Ziņo J.Vorkalis/  

 



Pamatojoties uz 2010.gada 24.marta domes sēdē apstiprināto nolikumu „Par apbalvojuma 

„Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršanu”, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 16.jūlija 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 

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

Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, 

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

 

 

 

 Izteikt nolikuma  Par apbalvojuma „ Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršanu 

2.4. punktu šādā redakcijā: 

 

 „ Kandidātu izvirzīšana notiek rakstveidā, iesniedzot iesniegumu Domē 14 dienu laikā pēc 

kandidātu pieteikšanas izsludināšanas Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā. Kandidātu „ 

Kārsavas novada Goda pilsonis”  apbalvojuma piešķiršanai izvirzīšana notiek līdz  attiecīgā gada 

1.oktobrim.” 

 

 Izteikt nolikuma  Par apbalvojuma „ Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršanu 

3.3. punktu šādā redakcijā: 

 

 „ Apbalvojumu „ Kārsavas novada Goda pilsonis”  piešķir vienu reizi gadā ne vairāk kā 

divām personām, apbalvojumu pasniedzot 18.novembra svētku svinību laikā.”  

 

 

5.& 

                    Par piedalīšanos Latvijas Pašvaldību savienības 24.kongresā un biedru sapulcē 

                                                                 (Ziņo I.Silicka) 

 

 Kārsavas novada pašvaldība ir saņēmusi Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētāja 

Andra Jaunsleiņa 21.06.2013. vēstuli ar uzaicinājumu piedalīties LPS 24.kongresā  un biedru 

sapulcē  9.augustā  Auces  novada  Kultūras centrā. 

Saskaņā ar LPS statūtiem un ņemot vērā iedzīvotāju skaitu uz 2012.gada 1.janvāri,  

kongresā novada pašvaldībai ir 2 delegātu vietas – priekšsēdētāja un 1 pašvaldības deputāts. 

Kongresa dalības maksa saskaņā ar LPS valdes 2013.gada   4.jīnija  lēmumu Nr.5  ir Ls 25,00 no 

katra kongresa delegāta vai dalībnieka. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.panta otro daļu , atklāti balsojot PAR – 11  

( Edgars Puksts,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita 

Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – 

nav;  ATTURAS – nav, Ināra Silicka un Pēteris Laganovskis nepiedalās balsošanā,Kārsavas 

novada dome  NOLEMJ: 

  

  

 Deleģēt Kārsavas novada pašvaldības priekšsēdētāju Ināru Silicku un  

priekšsēdētājas vietnieku Pēteri Laganovski piedalīties LPS 24.kongresā un biedru sapulcē  

9.augustā  Auces novada  Kultūras centrā. 

 



 

6.& 

Par finansiālu atbalstu projektam ” „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Malnavas pagasta PII „Sienāzītis” 

/ Ziņo V.Indričāns/ 

 

 Kārsavas novada  pašvaldības 2013.gada 23.jūlija finanšu, attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdē tika skatīts jautājums par  finansiālu atbalstu projektam ” „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Malnavas pagasta PII „Sienāzītis”. 

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

novada  pašvaldības 2013.gada 23.jūlija finanšu komitejas sēdes atzinumu, 2013.gada 23.jūlija  

attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, 

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

Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta 

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

                                                                                                                          

Atbalstīt ar KPFI līdzekļiem finansētā, Malnavas pagasta PII „Sienāzītis” iesniegtā projekta 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Malnavas pagasta PII 

„Sienāzītis”” īstenošanu ar: 

Kopējām izmaksām 201 728,62 LVL (divsimt vienu tūkstoti septiņsimt divdesmit astoņi  lati 

un sešdesmit divi santīmi), no kurām 171 484,74 LVL (simtu septiņdesmit viens tūkstotis četrsimt 

astoņdesmit četri lati un septiņdesmit četri santīmi) ir attiecināmās izmaksas un 30 243,88 LVL 

(trīsdesmit tūkstoši divsimt četrdesmit trīs lati un astoņdesmit astoņi santīmi) ir neattiecināmās 

izmaksas. KPFI finansējums ir 87 840,00 LVL.  

Apliecinām, ka Kārsavas novada dome  nodrošinās projekta līdzfinansējumu 83 644,74 LVL, 

kā arī segs neattiecināmās izmaksas 30 243,88 LVL apmērā no pašvaldības 2014. gada budžeta.  

Apliecinām, ka projekta iesniegumā norādītajai Malnavas pagasta PII „Sienāzītis” ēkai, kurā 

plānotas projekta aktivitātes, attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz piecus 

gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta. 

 

 

7.& 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Brīvdabas estrādes būvniecībai Parka ielā 2, Kārsavā, 

Kārsavas novadā 

/Ziņo V.Indričāns/ 

 

 

Pēc Iepirkuma procedūras rezultātiem apstiprinātā Igaunijas - Latvijas - Krievijas 

pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 

2007-2013 projekta “Latvijas-Krievijas pierobežu pašvaldību vienotas kultūras informācijas 

telpas un sadarbības tīkla veidošana, izmantojot literāri mākslinieciskā jaunrades potenciāla 

iespējas”/ FORGET A HURRY celtniecības summa ir palielinājusies par 49514,02 EUR 

/34798.65 Ls/. 
Pamatojoties uz  likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu , Kārsavas 

novada  pašvaldības 2013.gada 23.jūlija finanšu komitejas sēdes atzinumu,2013.gada 23.jūlija   

attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 12 (Ināra Silicka, 



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

Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – 

nav;  ATTURAS – 1(Aivars Lipskis), Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

                                        

 Atbalstīt  papildus piešķirt līdzekļus Brīvdabas estrādes būvniecība Parka ielā 2, Kārsavā, 

Kārsavas novadā 

1.2.Projekta kopējais finansējums EUR 114514.02  (80480,91 Ls) apmērā  

                    t.sk. programmas  finansējums – 55575,00 EUR (39058.33 Ls), 

                           pašvaldības līdzfinansējums- 58939,02 EUR (41422.58 Ls) 

 

8. § 

Par  saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.21 „Par novada 

pamatbudžetu 2013.gadam” 

/Ziņo I.Silicka/ 

 

 

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

2013.gada 23.jūlija  finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, 

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

Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta 

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

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 14 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 

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

2.Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai. 

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

Vides aizsardzības  un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

                                                                        

                                                                             9.& 

                                                 Par grozījumiem komisiju sastāvā  

         /Ziņo I.Silicka/ 

 

Pamatojoties  uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 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 23.jūlija  finanšu 

komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

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

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

ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

1.  Izslēgt no administratīvās komisijas tās iepriekšējo sastāvu un ievēlēt komisiju jaunā 

sastāvā : 

  Ainis Dergunovs 

  Antons Skangals 



  Indars Staņislavskis 

  Lūcija Urtāne 

  Ēriks Brencis 

 

2.  Apstiprināt iepirkumu komisiju sekojošā sastāvā: 

Nadežda Tarasova 

Ilona Lustika 

Inese Nagle 

Modris Karpovs 

Aivars Ruskulis 

 

          10.& 

                                        Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

      /Ziņo V.Indričāns/ 

         

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. S. iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par K. Z. 

deklarēto dzīvesvietu. 

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

deklarēšanas likuma” 12.panta 1.daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

11.02.2003. noteikumiem nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 

Kārsavas novada  pašvaldības 2013.gada 23.jūlija   attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes 

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

Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris 

Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Aivars Lipskis ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas 

novada dome  NOLEMJ: 

 

 2.1.Anulēt K. Z. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē : „ Noriņas” , 

Aizelkšņu ciems, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, LV 5740. 

 2.2.Anulēt ziņas par K. Z. deklarēto dzīves vietu ar deklarācijas iesniegšanas datumu, 

kas ir 18.02.2013. 

 2.3.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot K. Z., ka viņas sniegtās 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu.  

 2.4.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 2. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts S. B. iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par I. P. 

deklarēto dzīvesvietu. 

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

likuma” 12.panta 1.daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 11.02.2003. 

noteikumiem nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, Kārsavas novada  

pašvaldības 2013.gada 23.jūlija   attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti 

balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis 

Poikāns, Modris Karpovs, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis 



Mūrnieks, Inta Rancāne, Aivars Lipskis ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada 

dome  NOLEMJ: 

 

 2.1.Anulēt I. P. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē : „Ceļmalītes” -9, 

Mērdzenes ciems, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads.  

 2.2.Anulēt ziņas par I. P. deklarēto dzīves vietu ar deklarācijas iesniegšanas datumu, 

kas ir 22.04.1999. 

 2.3.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot I. P., ka viņa sniegtās 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu.  

 2.4.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

11. § 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta nolikumā  

      /Ziņo I.Silicka/ 

      

Pamatojoties uz   likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu, saistošo noteikumu Nr.1 

“Kārsavas novada pašvaldības nolikums” 5.7.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 22.jūlija  sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 

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

Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis 

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

 

Izdarīt  11.08.2009./ prot.Nr. 5;4.& /Kārsavas novada pašvaldības Sociālā dienesta 

nolikumā šādus grozījumus: 

1.  izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā: 

2. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā: 

3.  izteikt 4.4. punktu jaunā redakcijā: 

„4.4. Sociālā dienesta vadītājam ir vietnieks, kurš veic sociālo darbu, kā arī pilda vadītāja 

pienākumus viņa prombūtnes laikā.” 

 

 

 

12. § 

Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 

„Kārsavas novada pašvaldības nolikums” 

pieņemšanu 

/Ziņo I.Silicka/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, 

atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, 

Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 



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

dome  NOLEMJ: 

 

 

 

 1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.15  „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 

„Kārsavas novada pašvaldības nolikums” ar tajos izdarītajiem labojumiem /pielikumā/. 

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

saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  

ministrijai.                                                                      

    

13. § 

Par  saistošajiem noteikumiem Nr.16 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” 

/Ziņo I.Silicka/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,  43.panta 

pirmās daļas 13.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  35.panta trešo daļu ,  

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.jūlija  sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes 

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

Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 16 projektu”  Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā /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. 

 

 

14. § 

Par  saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 

„Par vienreizēju pabalstu piešķiršanu (neizvērtējot ienākumus)” 

/Ziņo I.Silicka/ 

 

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

„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 35.panta piekto daļu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 22.jūlija  sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis 

Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris 

Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  

NOLEMJ: 
 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 17 projektu”  Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 

„ Par vienreizēju pabalstu piešķiršanu (neizvērtējot ienākumu” /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. 

 

 

                15. § 

Iesniegumu izskatīšana 

/ Ziņo P.Laganovskis/ 

 

 

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, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.jūlija  sociālo un veselības lietu  

komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

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

Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); 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 saņemts S. J. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam  

dzīvojamo platību Goliševas pagastā. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.jūlija  

sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, 

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

Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta 

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

 

Sniegt palīdzību S. J. dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 3.Kārsavas novada pašvaldībā  ir saņemts iesniegums no V. P. par  palīdzības sniegšanu 

dzīvojamās mājas remontam un pirmās nepieciešamības lietu  iegādei.  



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

pašvaldības 2013.gada 22.jūlija  sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis 

Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris 

Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  

NOLEMJ: 
 

          Griezties sociālajā dienestā par iespējām saņemt GMI pabalstu un citu sociālo 

palīdzību. 

          Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

4.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts  N. M. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam  

dzīvojamo platību Goliševas pagastā. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.jūlija  

sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, 

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

Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta 

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

 

Atlikt jautājumu līdz apstākļu noskaidrošanai un papildus dokumentu 

iesniegšanai(atzinumu no ģimenes ārsta, trūcīgās personas izziņu, dzīvesvietas apsekošanas 

aktu u.c) 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

5. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemta  Rēzeknē dzīvojošo Afganistānas kara un citu 

militāro konfliktu veterānu biedrības , reģ. Nr. 40008143564, adrese P.Brieža iela 3a-35, Rēzeknē, 

LV-4601, priekšsēdētāja F.Kovaļevska vēstule ar lūgumu sniegt materiālo pabalstu , lai izgatavotu 

piemiņas plāksni Ludzas Afganistānas  kara dalībniekiem Ludzā. 

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

dzīvojošo Afganistānas kara un citu militāro konfliktu veterānu biedrības priekšsēdētāja vēstuli,  

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.jūlija izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 

komitejas sēdes  atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

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

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

ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

Piešķirt līdzekļus Rēzeknē dzīvojošo Afganistānas kara un citu militāro konfliktu 

veterānu biedrībai  Ls 300 apmērā  no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

  

 

16. § 

Par nekustamo īpašumu „Ābeles ” kadastra Nr. 6854 004 0051 un 



 „Torņi” kadastra Nr. 6854 504 0012 apvienošanu 

/V.Indričāns/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 09.07.2013. ir S. K. iesniegums (reģ.Nr.3-13.2.1/499) par 

nekustamo īpašumu „Ābeles” kadastra Nr.6854 004 0051 un „ Torņi” kadastra Nr. 6854 504 0012,  

kurus viņa nopirkusi saskaņā ar pirkuma līgumu, reģ. Nr. un  kas atrodas  Kārsavas novada 

Goliševas pagasta teritorijā un  apvienošanu. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 24.,  32., 33. un 34. pantu, pēc 

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

iespējams izveidot nekustamo īpašumu, apvienojot reģistrētus nekustamos īpašumus vienā 

nekustamajā īpašumā. 

Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

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

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

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu 

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

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

dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

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

vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,  10.04.2012. MK 

noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 

prasībām, Kārsavas novada  pašvaldības 2013.gada 23.jūlija   attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, 

Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Aivars Lipskis ); PRET – nav;  

ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Atļaut pievienot nekustamam īpašumam nekustamam īpašumam „Ābeles” ar 

kadastra Nr.6854 004 0051, kas atrodas Kārsavas novada Goliševas pagastā un sastāv trīs 

zemes gabaliem: 6854 004 0051, 6854 003 0030, 6854 001 0031 ar kopējo platību 5,6 ha, ar 

zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0051 saistīto ēku īpašumu „Torņi” ar 

kadastra Nr. 6854 504 0012. 

 

2. Apvienotajam nekustamajam īpašumam saglabāt nosaukumu „Ābeles” un adresi 

”Ābeles”, Ļamoni, Goliševas pag., Kārsavas nov., LV-5704. 

 

Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu 

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

dienas. 

 

 

17. § 

Par pašvaldībai piekrītošo   zemes vienību  iznomāšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 



Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi par vairāku pašvaldībai piekrītošo zemes 

vienību Malnavas pagasta teritorijā  iznomāšanu. 

Izvērtējot minēto zemes vienību esošās un plānotās izmantošanas atbilstību Kārsavas novada 

teritorijas plānojumam, tika konstatēts, ka minēto zemes vienību plānotā izmantošana neatšķiras no 

pašreizējās izmantošanas un atbilst zonējumam- lauku zemes.  

Lai novērstu lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizaugšanu ar krūmiem un  meliorācijas 

sistēmu darbības traucējumus, pamatojoties uz  MK 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi 

par publiskas personas zemes nomu” III daļas Neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala 

nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēķināšanas kārtība nosacījumiem,likuma 

“Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 23.jūlija  

attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, 

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

Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta 

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

 

1. Iznomāt uz laiku līdz pieciem gadiem pašvaldībai piekrītošās  zemes vienības 

Malnavas  pagasta teritorijā ar  kadastra apzīmējumiem 6868 008 0160-2,7 ha, 6868 009 

0181-0,25 ha platībā, 6868 009 0183-0,25 ha platībā. 

 

2. Iznomāt uz laiku līdz pieciem gadiem bez apbūves tiesībām lauksaimnieciskai 

izmantošanai rezerves zemes fonda zemes vienības Malnavas  pagasta teritorijā: 6868 004 

0115-3,5 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0048 daļu ( izņemot 

platību zem ēkām un pagalmiem) 7,7 ha platībā, saskaņā ar šim lēmumam pievienoto 

grafisko pielikumu . 

 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

4. Publiskot informāciju par augstāk minēto pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 

Malnavas pagastu teritorijā iznomāšanu, nosakot pieteikšanās termiņu no 2013. gada 29. 

jūlija līdz 2013. gada 16. augustam.  

 

18. § 

                                   Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

/V.Indričāns/ 

 

 

 

 

Izvērtējot Kārsavas novada teritorijā esošās lauku apvidus  zemes vienības, uz kurām to 

bijušajiem zemes  lietotājiem „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma”  25. panta 1. daļas 3. punktā, 23. panta 11. daļas 1. 

punktā noteiktā termiņā izbeidzās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības  un uz kurām  to bijušie 

zemes lietotāji MK 30.08.2005. noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus 

zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” noteiktā kārtībā ir 

noslēguši zemes nomas līgumus uz viņiem lietošanā bijušo zemi, pamatojoties un likuma „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās 



daļas otro punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībai  piekrīt neapbūvēta lauku 

apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.1 daļā noteiktā termiņā ir noslēgti zemes 

nomas līgumi, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 23.jūlija  attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 

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

Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis 

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

 

 

 Atzīt, ka zemes vienības Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumiem  

6868 009 0444, 6868 009 0468 ir Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības un 

ierakstāmas zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

 

                   

 

19. § 

Par adreses dzēšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

      Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas  un Valsts adrešu reģistra 

informācijas sistēmas datu aktualizācijas nolūkā,  pamatojoties uz Ministru Kabineta  10.04.2012. 

noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, 

Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi“ un prasībām, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 23.jūlija  attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes 

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

Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 

Dzēst no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas adresi „Torņi“, Ļamoni, Goliševas 

pag., Kārsavas nov.,  kas reģistrēta uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 003 0031, jo 

minētā zemes vienība nav adresācijas objekts. 

 

20. § 

Par nosaukuma  piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 6868 012 0024  

/V.Indričāns/ 

 

 

 

Sakarā ar to, ka  Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vairākas 

pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ir reģistrērtas bez nosaukuma, lai veiktu minēto zemes 

vienību  īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 1.panta 14.punktu, likuma „Par pašvaldībām“ 21. panta 27. punktu, Kārsavas 



novada pašvaldības 2013.gada 23.jūlija  attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, 

Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 

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

dome  NOLEMJ: 

 

 

Piešķirt nosaukumu  „Jaunarāji“ nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 6868 012 

0024, kas sastāv no trīs zemes vienībām: 6868 012 0195-14,8 ha platībā, 6868 012 0196-1,9 ha 

platībā, 6868 012 0197-0,9 ha platībā. 

 

21. § 

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 6868 010 0207  

/V.Indričāns/ 

 

 

Sakarā ar to, ka  Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vairākas 

pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ir reģistrērtas bez nosaukuma, lai veiktu minēto zemes 

vienību  īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 1.panta 14.punktu, likuma „Par pašvaldībām“ 21. panta 27. punktu, Kārsavas 

novada pašvaldības 2013.gada 23.jūlija  attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, 

Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 

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

dome  NOLEMJ: 

 

Piešķirt nosaukumu  „ Mežragi“ nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 6868 010 

0207, kas sastāv no divām  zemes vienībām: 6868 010 0207-4,4  ha platībā, 6868 010 0208-5,0 

ha platībā. 

 

22. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0259 platības un  zemes vienības  

apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

  Izvērtējot SIA „ Kvintesence”, iesniegto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 

0259 vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz 10.04.2012. MK 

noteikumiem Nr 263 ” Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, 

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

apgrūtinājumu klasifikāciju”, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 23.jūlija  attīstības un 

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

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

Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – 

nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 



 

1.Apstiprināt  zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0259 robežu, situācijas 

un apgrūtinājumu plānus. 

2. Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā noteikto zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  

6868 009 0259 kopplatību – 0,6036 ha 

3.Noteikt zemes vienības apgrūtinājumus: 

1. 120102-aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu-0,0035ha; 

2. 120102-aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu-0,0135ha; 

3. 161203 – pierobeža – 0,6036 ha; 

4. 010909- ķīmiskās aizsargjoslas teritorija  ap pazemes ūdens ņemšanas vietu-

0,1587ha; 

5. 11020103- 10-25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos- 

0,1586ha; 

6. 160605- aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātu 

notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiem-0,6036 ha; 

7. 110502- tauvas josla gar upi-0,0911ha. 

 

 

23. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0260 platības un  zemes vienības  

apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

  Izvērtējot SIA „ Kvintesence”, iesniegto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 

0260 vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz 10.04.2012. MK 

noteikumiem Nr. 263 ” Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, 

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

apgrūtinājumu klasifikāciju”, Kārsavas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024. gadam, Kārsavas 

novada pašvaldības 2013.gada 23.jūlija  attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, 

Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 

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

dome  NOLEMJ: 

 

 

1.Apstiprināt  zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0260 robežu, situācijas 

un apgrūtinājumu plānus. 

      2. Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā noteikto zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  

6868 009 0260 kopplatību – 0,4749 ha 

3.Noteikt zemes vienības apgrūtinājumus: 

1. 12050601- aizsargjoslas teritorija  ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar 

nominālo spriegumu  līdz  20 kilovoltiem -0,0092 ha; 

2. 120301- aizsargjoslas teritorija  gar ielu- sarkanā līnija-0,0429 ha; 

3. 120103- aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas pašteces vadu-0,0569 ha; 



4.-12010201- aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu ( līdz 2m dziļumam)-

0,0222ha; 

5. 120101- aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu-0,0093 ha; 

6. -161203 – pierobeža – 0,4749ha; 

7. -110909- ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu-0,4749 ha; 

8.- 160605- aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātu notekūdeņu 

apstrādi un atklātiem dūņu laukiem-0,4749 ha. 

 

 

24. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 010 0142 platības,  zemes vienības robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

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

010 0142  zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz 10.04.2012. 

MK noteikumiem Nr 263” Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas 

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

apgrūtinājumu klasifikāciju”, Kārsavas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024. gadam, Kārsavas 

novada pašvaldības 2013.gada 23.jūlija  attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, 

Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 

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

dome  NOLEMJ: 

 

 

1. Apstiprināt  zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6870 010 0142 robežu, situācijas 

un apgrūtinājumu plānu. 

2.  Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6870 010 0142 kopplatību – 3,54 ha 

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

ir lauksaimniecība ( kods0101). 

4. Noteikt zemes vienības apgrūtinājumus: 

1 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 0,35 ha 

4. 161203 – pierobeža – 3,54 ha. 

 

 

 

25. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 002 0083 platības,  zemes vienības robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

 



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

004 0099 zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz 10.04.2012. 

MK noteikumiem Nr 263” Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas 

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

apgrūtinājumu klasifikāciju”, Kārsavas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024. gadam, Kārsavas 

novada pašvaldības 2013.gada 23.jūlija  attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, 

Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 

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

dome  NOLEMJ: 

 

1.Apstiprināt  zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6870 002 0083 robežu, situācijas 

un apgrūtinājumu plānu. 

      2. Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra  

          apzīmējumu  6870 002 0083 kopplatību – 1,07 ha 

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

lauksaimniecība ( kods0101). 

4.Noteikt zemes vienības apgrūtinājumus: 

1. 12050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 

ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,17 ha. 

2    12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 0,24 ha 

3. 161203 – pierobeža – 1,07 ha. 

 

 

26. § 

Par Valsts rezerves fondam piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 

003 0026 iznomāšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

 

         Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 29.05.2013. lēmumā ( sēdes prot. Nr. 7) 

noteiktā termiņā – posmā no 03. 06.2012. līdz 14. 06 .2013. uz Kārsavas novada Valsts Rezerves 

fondam  piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6894 003 0026 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, izvērtējot lietas materiālus 

tika konstatēts, ka Valsts Rezerves fondam piekritīga zemes vienība pašvaldības funkciju veikšanai 

nav nepieciešama un to iespējams iznomāt. 

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

zemes nomu” 15, 18. 3. punktiem, Administratīva procesa likuma  4. pantu, 5.pantu, 65. panta trešo 

daļu, 66.panta pirmās daļas 1. punktu, 67. pantu un 79.pantu , likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

27. punktu, 47. panta pirmo un otro daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 23.jūlija  

attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, 

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

Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta 

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

 



 

     1. Iznomāt I. Č. , dekl. dzīvesvieta ____, Salnava, Salnavas paģ., Kārsavas nov. 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu  

6894 003 0026 – 2,7ha;  sakot  ar 01.07.2013. uz laiku līdz 5. gadiem. 

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

lauksaimniecība ( kods 0101). 

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

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

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

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

 

27. § 

Par Valsts rezerves fondam piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 

004 0289 iznomāšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

 

        Sakarā  ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 29.05.2013. lēmumā ( sēdes prot. Nr. 7) 

noteiktā termiņā – posmā no 03. 06.2012. līdz 14. 06 .2013. uz Valsts Rezerves fondam piekritīgo 

zemes vienību Kārsavas novada Mežvidu pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0289 

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

Rezerves fondam piekritīga zemes vienība pašvaldības funkciju veikšanai nav nepieciešama un to 

iespējams iznomāt. 

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

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

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

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

2013.gada 23.jūlija  attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 

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

Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis 

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

 

     1. Iznomāt I. S. , dekl. dzīvesvieta ______________ Otrie Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas 

nov. Valsts Rezerves fondam piekritīgo zemes vienību Mežvidu pagasta teritorijā ar 

kadastra apzīmējumu  6870 004 0289 – 1,6 ha;  sakot  ar 01.07.2013. uz laiku līdz 5. gadiem. 

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

lauksaimniecība ( kods 0101). 

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

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

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

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

 

28. § 

Par Valsts rezerves fondam piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 

006 0087 iznomāšanu 



/V.Indričāns/ 

 

 

 

        Saka ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 29.06.2013. lēmumā ( sēdes prot. Nr. 9) 

noteiktā termiņā – posmā no 01. 07.2012. līdz 20. 07 .2013. uz Valsts Rezerves fondam piekritīgo 

zemes vienību Kārsavas novada Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0087 

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

Rezerves fondam piekritīga zemes vienība pašvaldības funkciju veikšanai nav nepieciešama un to 

iespējams iznomāt. 

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

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

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

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

2013.gada 23.jūlija  attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 

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

Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis 

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

 

     1. Iznomāt J. Š. , dekl. dzīvesvieta _________,  Otrie Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas 

nov. Valsts Rezerves fondam piekritīgo zemes vienību Mežvidu pagasta teritorijā ar 

kadastra apzīmējumu  6894 006 0087 – 3,7 ha;  sakot  ar 01.08.2013. uz laiku līdz 5. gadiem. 

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

lauksaimniecība ( kods 0101). 

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

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

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

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

 

29. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 010 

0024 

/V.Indričāns/ 

 

 

 

       . Kārsavas novada pašvaldība ir saņemti J. P.  2013. gada  18.marta, V. J. 2013. gada  

04.marta , A. S. 2013. gada  09. aprīļa ( E. S. mantinieki) iesniegumi par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumi 6894 010 0024. 

         Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 23.panta 

vienpadsmitās daļas 1.punktu un 25.panta pirmās daļas 3.punktu, Latvijas Republikas MK 2009. 

gada 1. septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka  valstij un pašvaldībai piekrītošo 

lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un 

pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 4.2.punktu, 4.4.punktu, 13.punktu,  Latvijas Republikas 

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



3.punkta piektās daļas 1un 2.punktu, 4¹ panta otras daļas  4.punktu,5.punktu, 6. punktu, Latvijas 

Republikas likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu un 2. punktu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 23.jūlija  attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti 

balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis 

Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris 

Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  

NOLEMJ: 

 

          1.Izbeigt Eleonorai Stulpei zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6894 010 0024 – 5,2 ha platībā ar 2013.gada 01.augustu. 

          2  Zemes izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras. galvenā saimnieciska darbība ir  

lauksaimniecība. 

3. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 010 0024 – 5,2 ha platībā piekrīt zemes 

rezerves fondam. 

     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 

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

 

 

30. § 

 Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6894 006 0443 un 6894 005 0112 sadalīšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

         Kārsavas novada domē ir saņemts AS „ Sadales tīkli”   2013. gada  18. jūnija Nr. 30R1E0-

16.01/753 iesniegums reģ. Nr. 3-9/522 no 25.06.2013 ,” Par zemes nodalīšanu un adreses 

noteikšanu”.   

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

apzīmējumiem 6894 006 0443; 6894 005 0112 piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties 

uz likumu „ Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidus” 18. panta 1.daļu un uz minētām zemes 

vienībām noslēgti zemes nomas līgumi . Kārsavas novada pašvaldība minētās zemes vienības nav 

reģistrēta zemesgrāmatā. 

          Pamatojoties uz 10.04.2012 LR MK noteikumu Nr. 263 „ Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 12.1. 70. punktu prasībām, likumu „Par 

pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 23.jūlija  attīstības un 

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

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

Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – 

nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 

1. Atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0443 0,1 ha platībā. 

2. Atdaīitājam zemes īpašumam piešķirt nosaukumu „ TP-8366”  un adresi: „ TP-8366, 

Salnava, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV 5740. 

       3. Zemes lietošanas mērķis- 1201( ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru 

           līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un  

          ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas 



            būvju apbūve). 

4. Atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0112 0,1 ha platībā. 

5. Atdalītājam zemes īpašumam piešķirt nosaukumu „ TP-8407”  un adresi: „ TP-8407, 

Elstes, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV 5740. 

       6. Zemes lietošanas mērķis- 1201( ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru 

           līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un  

          ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas 

            būvju apbūve). 

7. Veikt grozījumus noslēgtajos zemes nomas līgumos ar E. Ločmeli  un S. Zeiļuku. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas 

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

 

 

 

 

31. § 

Par zemes vienības  Šosejas iela 1, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra apzīmējumu 6809 

003 0126 piekritības noteikšanu  

/V.Indričāns/ 

 

 

 Izvērtējot  zemes vienības Šosejas ielā 1, Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 

6809 003 0126 piekritību, tika konstatēts, ka minētās zemes vienības   piekritība Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kā-  rezerves zemes fonds.  

Saskaņā ar  Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas datiem uz zemes vienības Šosejas 

iela 1, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 003 0126, atrodas ēku (būvju) 

īpašums, kadastra numurs 6809 503 0033. Ēku (būvju) īpašums pieder fiziskai personai. 

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

zemesgrāmatās” 2.panta otrās daļas 2.punktu, kurš nosaka zemes reformas gaitā valstij piekrīt un 

uz valsts vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, ja uz šīs zemes ir juridiskajām personām 

piederošas ēkas (būves) vai tādām fiziskajām personām piederošas ēkas(būves), kurām nav tiesību 

iegūt zemi īpašumā saskaņā ar zemes reformas likumiem. 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2.panta otrās daļas 2.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 23.jūlija  attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 

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

Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis 

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

 

 Noteikt , ka zemes vienība Šosejas iela 1,Kārsava, Kārsavas novads, kadastra 

apzīmējumu 6809 003 0126 , platība 2400 kv.m., piekrīt Latvijas valstij. 

  

 

32. § 



Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0179 , Sporta iela 21, Kārsava, 

Kārsavas novads  precizētās platības, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

 

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

reģ.Nr.42403023757, iesniegto zemes vienības Sporta ielā 21, Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra 

apzīmējums 6809 002 0179 zemes vienības robežu situācijas un apgrūtinājumu plānu, pamatojoties 

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

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

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

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

Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, 

pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to 

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

23.jūlija  attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra 

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

Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, 

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

 

 

1. Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes vienības 

Sporta iela 21, Kārsava , Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 002 0179, zemes 

robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu . 

2. Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6809 002 0179 platību- 35910 kv.m. (3.5910 ha). 

3. Noteikt zemes vienībai Sporta iela 21, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra 

apzīmējums 6809 002 0179 apgrūtinājumus:   

1. 120301 –  aizsargjoslas  teritorija  gar  ielu-  sarkanā  līnija –  465  kv.m.   (0,0465 

ha); 

2. 161203- pierobeža – 35910  kv.m. (3.5910 ha). 

 

  

33. § 

 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0267 , Telegrāfa iela 39, Kārsava, 

Kārsavas novads  precizētās platības, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna 

apstiprināšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

 

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

reģ.Nr.42403023757, iesniegto zemes vienības Telegrāfa ielā 39, Kārsavā, Kārsavas novads, 



kadastra apzīmējums 6809 002 0267 zemes vienības robežu situācijas un apgrūtinājumu plānu, 

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

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

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

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

par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, 

pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to 

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

23.jūlija  attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra 

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

Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, 

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

 

 

1. Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- zemes vienības 

Telegrāfa iela 39, Kārsava , Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 002 0267, zemes 

robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu . 

2. Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6809 002 0267 platību- 2811 kv.m. (0.2811 ha). 

3. Noteikt zemes vienībai Telegrāfa iela 39, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra 

apzīmējums 6809 002 0267 apgrūtinājumus: 

 1. 161203- pierobeža – 2811 kv.m. (0,2811 ha); 

2. 120301 –  aizsargjoslas  teritorija  gar  ielu-  sarkanā  līnija –  155  kv.m.   (0,0155 

ha); 

3. 120301 –  aizsargjoslas  teritorija  gar  ielu-  sarkanā  līnija – 68  kv.m.   (0,0068 ha); 

 4. 160201- zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa  (6809 002 0267 001)- 

602 kv.m. (0,0602 ha); 

  5. 160201- zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa  (6809 002 0267 002)- 

655 kv.m. (0,0655 ha). 

 

  

 

 

34. § 

Par adreses piešķiršanu nedzīvojamo telpu grupai Vienības ielā 50, Kārsavā, Kārsavas 

novads 

/V.Indričāns/ 

 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2013.gada 16.jūlijā saņemts I. G., deklarētā dzīvesvieta  Lauku 

iela 8, Kārsava, Kārsavas novads iesniegums ar lūgumu piešķirt adresi  viņas īpašumā esošai 

nedzīvojamai telpai Vienības ielā 50, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 6809 900 0451. 

Izvērtējot lietas apstakļus konstatēts, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 

0010, Vienības iela 50, Kārsava, Kārsavas novads  atrodas namīpašums, kurš ir sadalīts telpu 



grupās un sastāv no četriem dzīvokļu īpašumiem  un nedzīvojamās telpas ar kadastra numuru 6809 

900 0451, kas ir reģistēta Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā . 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, Latvijas Republikas 2009.gada 3.novembra Ministru  kabineta 

noteikumiem Nr.1269 ”Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punkta  2.10., 2.11 apakšpunktiem , kas 

nosaka, ka adresacijas objekts ir apbūvei paredzēta zemes vienība un telpu grupa,  5.punktu, kas 

nosaka, ka adresācijas sistēma ir adreses un to elementu veidošanas , piešķiršanas, maiņas, 

likvidācijas, adreses pieraksta formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtību, 11.punktu, kurš 

nosaka , ka pilsētu un ciemu teritorijās, kur ir ielas, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai 

piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam, 23.punktu, kurš nosaka , ka numuru telpu grupai 

piešķir pamatojoties uz būvprojektu vai ēkas īpašnieka sniegto informāciju un 28.punktu, 

2013.gada 23.jūlija Kārsavas novada pašvaldības  attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes 

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

Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

1. Piešķirt nedzīvojamai telpai Vienības ielā 50, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra 

numurs  6809 900 0451 adresi : Vienības iela 50 -5, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

 

35. § 

Par adreses apstiprināšanu ēkām , kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējum 6809 003 018,  Malnavas ielā 2, Kārsava, Kārsavas novads 

/V.Indričāns/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2013.gada 25.jūlijā saņemts Akciju sabiedrības „Sadales tīkls” 

AUSTRUMU REĢIONS,  vienotais reģistrācijas Nr.40003857687, juridiskā adrese Klusā iela 2, 

Daugavpils, LV-5417 iesniegums ar lūgumu piešķirt adresi  AS „Latvenergo” piedrošai būvei 

(transformatoru apakšstacijai), kas atrodas uz zemes vienības Malnavas iela 2, Kārsava, Kārsavas 

novads,  kadastra apzīmējumu 6809 003 0180. 

Izvērtējot lietas apstakļus konstatēts, ka  zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6809 003 

0180, Malnavas iela 2, Kārsava, Kārsavas novads ir reģistrēta Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu 

nodaļā un uz tās  atrodas citām fiziskām personām piederošas ēkas ar kadastra numuru 6809 503 

0012, kuru sastāvā saskaņā ar ēku kadastrālās uzmērīšanas lietu ietilpst arī transformatoru 

apakšstacija,  ēkām un zemes vienībai ir piešķirta adrese Malnavas iela 2, Kārsava, Kārsavas 

novads, LV-5717. Ēkas ir reģistrētas Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā kā viens  īpašums. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, Latvijas Republikas 2009.gada 3.novembra Ministru  kabineta 

noteikumiem Nr.1269 ”Adresācijas sistēmas noteikumi”   5.punktu, kas nosaka, ka adresācijas 

sistēma ir adreses un to elementu veidošanas , piešķiršanas, maiņas, likvidācijas, adreses pieraksta 



formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtību, 9.punkta 9.1. apakšpunktu , kurš nosaka, ka 

pirmajai ēkai (ar to funkcionāli saistītajām ēkām), kas uz tās tiek būvēta, saglabā zemes vienībai 

piešķirto adresi , 11.punktu, kurš nosaka , ka pilsētu un ciemu teritorijās, kur ir ielas, apbūvei 

paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam, 2013.gada 

23.jūlija Kārsavas novada pašvaldības  attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, 

Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 

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

dome  NOLEMJ: 

 

 

1. Apstiprināt uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0180 esošām ēkam  

(divstāvu veikala ēka un transformatoru apakšstacija),  adresi : Malnavas iela 2, Kārsava, Kārsavas 

novads, LV-5717. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas 

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

 

 

36. § 

Par Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pašvaldība 1”, Salnavas 

pagasts, Kārsavas novads nodošanu valsts īpašumā 

/V.Indričāns/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2013.gada 23.maijā saņemts Valsts akciju sabiedrības „Latvijas 

valsts ceļi”  vienotais reģistrācijas Nr.40003344207, juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga,  LV-

1050 iesniegums par Kārsavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Pašvaldība 1”, 

Salnavas pagasts, Kārsavas novads nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas 

personā. 

Izvērtējot lietas apstākļus konstatēts,  sakara ar to , ka tiek veikta  valsts 1.šķiras autoceļa 

P48 Kārsava-Tilža-Dubļukalns pasma Kārsava-Salnava (km 00,00-6,55) rekonstrukcija, projekta 

realizācijai nepieciešams pašvaldības nekustamais īpašums „Pašvaldība 1”, Salnavas pagasts, 

Kārsavas novads, kadastra numurs 6894 011 0160, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 6894 011 0114, ar kopējo platību 0,042 ha. 

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 6.punktā kā viens no 

atsavināšanas veidiem noteikts- nodošana bezatlīdzības lietošanā.  Likuma 42.panta 2.daļa  paredz, 

ka publiskas personas mantu var nodot  bez atlīdzības valsts īpašumā. Lēmumā par nekustamā 

īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas veikšanai nekustamais 

īpašums tiek nodots. 

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

5.panta 3.daļā noteikts informācijas apmērs, kas jānorāda lēmumā par pašvaldības mantas 

nodošanu valsts lietošanā. 

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

5.panta 4.daļā noteikts, ka ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts nodot publiskas personas nekustamo 

vai kustamo mantu uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, lēmumu par to pieņem Ministru 

kabinets vai atvasinātas publiskas personas orgāns, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos 

nav paredzēts citādi. 



Pamatojoties uz augstāk minēto, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta 

pirmās daļas 6.punktu, 42.panta 2.daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību  finanšu līdzekļu un 

mantas  izšķērdēšanas  novēršanu” 5.panta 3.un 4.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 

23.jūlija  attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra 

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

Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, 

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

 

 

Nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā Kārsavas novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Pašvaldība 1” ,Salnavas pagasts, Kārsavas 

novads, kadastra numurs 6894 011 0160, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6894 011 0114, ar kopējo platību 0,042 ha ar mērķi -  valsts 1.šķiras autoceļa 

P48 Kārsava-Tilža-Dubļukalns pasma Kārsava-Salnava (km 00,00-6,55) rekonstrukcija. 

  

                                                                          37.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu 

un radušās pārrēķina summas dzēšanu 

/V.Indričāns/  

 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. N. 2013.gada 16.jūlija iesniegums Nr.7-7/531 

par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu. 

Kārsavas novada pašvaldība 2013.gada 1.februārī A. N. izsūtīja maksāšanas paziņojumu 

Nr.13-413, kurā redzams nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins par 2013.gadu un aprēķins par 

nekustamā īpašuma nodoklis par 2012.gadu ar papildlikmi 1.5% par neapstrādāto lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi, vadoties pēc Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) sniegtās informācijas, 

ko iesniedz pamatojoties uz 2010.gada 13.jūlija  Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

noteikumiem Nr.635 “Kārtībā kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes platības. 

Pēc LAD datiem A. N. nomā esošajai zemes vienībai (1.6 ha) ar kadastra numuru 6894-

005-0067 nekopta platība 2012.gadā bija 1.4 ha platībā. 

Dotajai zemes vienībai uz 01.01.2012. galvenais lietošanas mērķis bija „Individuālo 

dzīvojamo māju apbūve”. 2012. gada 28.martā Kārsavas novada pašvaldības pieņēma lēmumu 

„Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu un izmainīšanu” un zemes vienībai ar kadastra numuru 

6894-005-0067 galvenais lietošanas mērķis ir „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība”, kā rezultātā Kadastra reģistrā 07.05.2013. tika veikta zemes vienības kadastrālās 

vērtības maiņa un Zemes vērtība no Ls 3320.00 tika samazināta uz Ls 539.00. 

Tā kā kadastrālā vērtība mainījās pusgadā, tad nekustamā īpašuma nodoklis par 2012.gadu 

ar papildlikmi 1.5% par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi tika rēķināta pirmajā un 

otrajā ceturksnī pēc vērtības Ls 3320.00, bet 3. un 4.ceturksnī pēc kadastrālās vērtības -Ls 539.00.  

Aprēķinātā nodokļa summa par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2012.gadā 

bija Ls 36.67. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un pamatojoties uz A. N. 16.07.2013. personīgo 

iesniegumu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 23.jūlija  attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

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



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

ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 

Veikt pārrēķinu par nekustamā īpašuma nodokli par 1.4 ha par 2012.gadu ar papildlikmi 

1.5% par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi pēc mazākās kadastrālo vērtības Ls 

539.00 – nekustamā īpašuma nodokļa summa par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi  

par 2012.gadu(1.4 ha) ir  Ls 7.07 

Dzēst A. N. nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķina rezultātā radušos starpību Ls 29.59. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā  

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

                                                        
 

                                                                       39.& 

Par  Kārsavas novada sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālās aprūpes 
mobilās brigādes nolikuma apstiprināšanu 

/I.Silicka/ 

 

Pamatojoties uz   likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  8.punktu, atklāti 

balsojot PAR – 13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis 

Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Andris 

Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  

NOLEMJ: 

 

  Apstiprināt Kārsavas novada sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālās aprūpes 
mobilās brigādes nolikumu/.pielikumā/ 

 

                                     

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17.25 

 

 

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 

 

 


