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  DOMES    SĒDES PROTOKOLS 
 

 

 26.09.2013.           Nr.12 

 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēde atklāta plkst.15.00 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova 

 

Piedalās-  

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

Modris Karpovs,  Aivars Lipskis, Toms Vorkalis, Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita 

Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne  

 

Nepiedalās –   

 Deputāti  - Andrejs Ivanovs – slimības dēļ, Andris Ļubka – ārzemju komandējumā 

 

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

speciāliste Anna Orinska, zemes komisijas priekšsēdētāja Valentīna Bļinova,  izpilddirektors 

Pēteris Labanovskis, galvenā grāmatvede Mārīte Kuleša, teritorijas plānotāja Marina Labanovska 

 

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

 

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

kārtībā 48 (četrdesmit astoņi ) jautājumi. 

Atklāti balsojot: „par” – 13  (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, 

mailto:dome@karsava.lv


Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne), „pret” – nav, „atturas” – 

nav, Kārsavas novada domes   sēdes darba kārtība apstiprināta. 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par naudas līdzekļu atlikumiem banku kontos 

2. Par izpilddirektora iesniegumu 

3. Par grozījumiem amatu sarakstā 

4. Par izpilddirektora ievēlēšanu 

5. Par deputāta pilnvaru apturēšanu uz laiku 

6. Par grozījumiem „Kārsavas novada pašvaldības domes deputātu, iestāţu 

vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas nolikumā” 

7. Par siltumenerģijas raţošanas,piegādes un realizācijas tarifa projektu 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu 

9. Par telpu iznomāšanu 

10. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāţu amata vienību 

sarakstos 

11. Par  saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.21 „Par 

novada pamatbudţetu 2013.gadam” 

12. Par   Kārsavas novada TP 2012.-2024.gadam grozījumu Darba uzdevuma izstrādes 

uzsākšanu  
13. Par Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pirmās redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai 

14. Par saistošajiem noteikumiem Nr.20„Par nekustamā īpašuma nodokli Kārsavas novadā 

2014.gadā” 

15. Par Atzinības raksta piešķiršanu 

16. Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas izveidošanu un 

nolikuma apstiprināšanu 

17. Par grozījumiem  noteikumos„Kārtība, kādā Kārsavas novada pašvaldībā aprēķina un 

sadala valsts budţeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības, vispārējās 

vidējās izglītības, interešu izglītības un bērnu no piecu gadu vecuma izglītojamā 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām izmaksām” 

18. Par izglītības iestāţu vadītāju, vietnieku, pedagogu, speciālistu  

             darba samaksu 

 

19. Par  situāciju Mērdzenes pamatskolā un Kārsavas vidusskolas internātā pēc 

remontdarbu veikšanas 

20. Par grozījumiem  20.10.2010.lēmumā Nr. 12 „    Par Mērdzenes pamatskolas  sporta 

zāles izmantošanas  izcenojumu apstiprināšanu” 

21. Par materiālu atbalstu tālmācības programmas apgūšanai 

22. Iesniegumu izskatīšana 

23. Par Valsts adrešu reģistra informācijas precizēšanu 

24. Par nekustamā īpašuma „ Norieši”, kadastra Nr. 6872 001 0024 sadalīšanu 

25. Par nekustamā īpašuma „ Miltukolni”, kadastra Nr. 6868 009 0072 sadalīšanu 



26. Par nekustamā īpašuma „Meţnoras” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 008 

0220 sadalīšanai nepieciešamā  zemes ierīcības projekta izstrādi un  izstrādes  

nosacījumu apstiprināšanu 

27. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6894 005 0112 platības  

      un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

28. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0616 platības  

un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

29. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 008 0160 zemes nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

30. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 009 0181 zemes nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

31. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 009 0183 zemes nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

32. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 004 0115 zemes nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

33. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 003 0048 daļas zemes nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

34. Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

35. Par nekustama īpašuma „Ezerriekstiľi” sadalīšanu           

36. Par nekustama īpašuma „Zvaigzne” sadalīšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiľu 

37.  Par  nekustamā īpašuma „Mālakalni” sadalīšanu, zemes ierīcības projekta izstrādi, 

izstrādes  nosacījumiem un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam  nekustamam 

īpašumam 
38. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu 

39. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0064, 6894 005 0203, 6894 005 

0230, 6894 006 0231, 6894 009 0097, 6894 009 0019, 6894 009 0062, 6870 005 0149  

iznomāšanu 

40. Par  nosaukuma piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem un adreses maiľu 

41. Par namīpašuma   Smilšu ielā 12, Kārsavā, Kārsavas novads , uzturēšanai  

nepieciešamās zemes vienības platības noteikšanu un pilsētas zemes nomas līguma 

noslēgšanu 

42. Par namīpašuma   Vienības  ielā 71, Kārsavā, Kārsavas novads , uzturēšanai  

nepieciešamās zemes vienības platības noteikšanu un pilsētas zemes nomas līguma 

noslēgšanu 

43. Par adreses piešķiršanu adresācijas objektam- Kārsavas mūzikas un mākslas skolai 

44. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6870 005 0155   Kārsavas novada 

Meţvidu pagastā piekritību  Kārsavas novada pašvaldībai 

45. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Stacijas ielā 15, Kārsavā, Kārsavas novads 

nodošanu atsavināšanai 

46. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Meţlauki”, Goliševas pag., Kārsavas novads 

nodošanu atsavināšanai 

47. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Vienības ielā 27, Kārsavā, Kārsavas novads,   

kadastra apzīmējumu 6809 001 0181 sagatavošanu atsavināšanai 

48. Par jaunas zemes vienības izveidošanu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 

001 0161, Avotu ielā 14, Kārsavā, adreses piesķiršanu un zemes piekritību 

 



 

   1.& 

Par naudas līdzekļu atlikumiem banku kontos 

/Ziľo M.Kuleša/ 

 

Galvenā grāmatvede Mārīte Kuleša ziľo par naudas līdzekļu atlikumiem banku kontos.Deputāti 

nolēma pieľemt zināšanai galvenās grāmatvedes M.Kulešas sniegto informāciju. 

 

 

2.& 

                                     Par izpilddirektora iesniegumu 

/P.Labanovskis, I.Silicka/  

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 26.09.2013. ir saľemts izpilddirektora Pētera Labanovska 

iesniegums par atbrīvošanu no izpilddirektora amata ar 31.oktobri. 

Domes priekšsēdētāja Ināra Silicka izsaka priekšlikumu  no 1.oktobra līdz 31.oktobrim  

izveidot jaunu štata vienību izpilddirektora vietnieks, jo šis amats nepieciešams,  lai nodotu 

dokumentāciju un  ievadītu darbā jauno  izpilddirektoru. 

Izpilddirektors Pēteris Labanovskis  piekrīt strādāt par izpilddirektora vietnieku, lai nodotu 

dokumentāciju un ievadītu darbā jaunievēlēto izpilddirektoru. 

Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka , 

ka dome var  iecelt amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru, atklāti balsojot PAR – 13 (Ināra 

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

Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, 

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

 
 

1. Atbrīvot Pēteri Labanovski no izpilddirektora  amata ar 30.septembri. 

2. Iecelt  Pēteri Labanovski izpilddirektora vietnieka amatā uz laiku  no 1.oktobra 

līdz 31.oktobrim, veicot attiecīgus grozījumus Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā. 

 

 

3.& 

                                   Par grozījumiem amatu sarakstā 

/I.Silicka/ 

 

 

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

4.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

Poikāns, Vairis Poikāns,  Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns ,  Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – 1(Ligita Maģiča);  ATTURAS – 1(Modris Karpovs) , Kārsavas 

novada dome  NOLEMJ: 

 

 

Izdarīt grozījumus administrācijas iestādes Kārsavas novada pašvaldība amata 

vienību sarakstā uz laiku no  2013.gada 1.oktobra  līdz 2013.gada 31.oktobrim: 



 Papildināt administrācijas iestādes Kārsavas novada pašvaldība amata vienību 

sarakstu ar amatu vienību – izpilddirektora vietnieks, profesijas kods 111239, 

amata vienību skaits 1.0, mēneša alga  LVL 800,00 (mēneša algas likme –

LVL800.00). 

 

 

4.& 

                                      Par izpilddirektora ievēlēšanu 

/Ziľo I.Silicka/  

  

 Domes priekšsēdētāja Ināra Silicka izvirza  izpilddirektora amatam deputātu  Tomu 

Vorkali. 

Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 11.punktu,  kas nosaka , 

ka dome var  iecelt amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru, 68.pantu, atklāti balsojot PAR – 

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

Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – 1(Ligita Maģiča), Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

Ievēlēt deputātu Tomu Vorkali Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektora amatā 

ar 2013.gada 1.oktobri. 

 

 

5.& 

                         Par deputāta pilnvaru apturēšanu uz laiku 

/Ziľo I.Silicka/ 

 

 

Iepazinusies ar deputāta no politiskās apvienības  “ Saskaľas centrs”  Modra Karpova 

iesniegumu ar lūgumu apturēt deputāta Andreja Ivanova” Saskaľas centrs”  pilnvaras sakarā ar to, 

ka veselības stāvokļa dēļ trīs mēnešus pēc kārtas viľš nav piedalījies domes sēdē  ,   pamatojoties 

uz likuma „Par republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusu” 4.1.pantu, atklāti 

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

Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 

Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas 

novada dome  NOLEMJ: 
 

 

 Apturēt   deputāta Andreja Ivanova  pilnvaras uz slimības laiku. 

 

 

                                                       6.& 

Par grozījumiem „Kārsavas novada pašvaldības domes deputātu, iestāţu 

vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas nolikumā” 

/Ziľo I.Silicka/ 

 

 



 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta 1.daļas 13.punktu, „Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 5.panta 2.daļu, kurā noteikts, 

ka, ja domes deputāts neieľem algotu amatu pašvaldības domē, tā mēnešalgu nosaka proporcionāli 

nostrādātajam darba laikam, atklāti balsojot PAR – 10 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns,  Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – 3(Ligita Maģiča, Vairis Poikāns, 

Modris Karpovs), Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 1.Izdarīt grozījumus „Kārsavas novada pašvaldības domes deputātu, iestāţu vadītāju 

un darbinieku atlīdzības sistēmas nolikumā” un izteikt tā 5.punktu šādā redakcijā: 

 „5.Domes deputāts saņem atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu, nepārsniedzot 

10 stundas nedēļā un 40 stundas mēnesī. Deputāts saņem atlīdzību par šādu pienākumu 

pildīšanu: 

 

- Par piedalīšanos domes  sēdēs             - proporcionāli nostādātajām stundām; 

- Par piedalīšanos komiteju sēdēs - proporcionāli nostādātajām stundām; 

- Par komiteju vadīšanu /izņemot finanšu komiteju/                         -3 stundas; 

- Par deputāta tikšanos ar iedzīvotājiem                           -5 stundas; 

- Par gatavošanos sēdēm /darbs ar 

dokumentiem, lēmumu projektu gatavošana/                                    -3 stundas.” 

            2.Noteikt, ka grozījumi stājas spēkā 2013.gada 1.oktobrī. 

 

 

7.& 

                      Par siltumenerģijas raţošanas,piegādes un realizācijas tarifa projektu 

/I.Silicka/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir iesniegta  SIA „ Kārsavas Namsaimnieks”  valdes locekļa 

Edgara Lipska vēstule  izskatīšanai un apstiprināšanai siltumenerģijas raţošanas, piegādes un 

realizācijas  tarifa projektu. 2008.gadā tika apstiprināts siltumenerģijas raţošanas, piegādes un 

realizācijas  tarifs Ls 38,23 par vienu megavatstundu.  SIA „ Kārsavas Namsainieks”  valdes 

loceklis E.Lipskis piedāvā izskatīt un apstiprināt  siltumenerģijas raţošanas,piegādes un 

realizācijas  tarifu  Ls 35,53 par vienu megavatstundu. 

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

novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra finanšu,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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt siltumenerģijas raţošanas,piegādes un realizācijas  tarifu  Ls 35,53 

par vienu megavatstundu. 

2. Apstiprināt siltumenerģijas raţošanas un realizācijas  tarifu  Kļavu ielā 7 Ls 26,99 

par vienu megavatstundu. 



 

 

 

8.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda piedziņu 

/V.Indričāns/ 

 

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

likuma 600.panta 5.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra finanšu,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, Toms 

Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET 

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

 

        1.1.Piedzīt no V. L. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

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

Anitai Briškai. 

           1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

        2.1.Piedzīt no S. K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

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

Anitai Briškai. 

        2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

9.& 

Par telpu iznomāšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts sabiedrības ar ierobeţotu atbildību „FIBRA”, 

vienotais reģistrācijas numurs 42403008955, juridiskā adrese: Maskavas iela 10-36, Rēzekne, 

direktores Vitas Kravčenko iesniegums, kurā tiek lūgts nodot nomas lietošanā telpas Goliševas 

pagasta Aizgāršas pamatskolā, Meţvidu tautas namā un Salnavas pagasta pārvaldes ēkā – vienu 

atsevišķu telpu katrā ēkā. Nomas mērķis – bezdarbnieku, darba meklētāju un nodarbināto 

apmācība. Iesniedzēja lūdz iznomāt telpas uz pieciem gadiem. 

 2.Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, deputāti uzskata, 

ka ir iespējams nodot nomas lietošanā telpas pašvaldībai piederošajās ēkās, jo nomai nebūs 

nepārtraukts, bet regulārs raksturs /daţas reizes nedēļā/, pašvaldībai telpas nav nepieciešamas  tās 

funkciju realizēšanai un telpu izmantošanas konkrēts laiks un ilgums tiks saskaľots ar pagasta 

pārvaldes vadītāju. Pašvaldība gūs ienākumus no savas mantas iznomāšanas. Šādos gadījumos nav 

nepieciešams izsludināt nomas tiesību izsoli. 



 3.Pamatojoties uz Ministru Kabineta 08.06.2010. noteikumu nr.515 „Noteikumi par 

valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 

līguma tipveida nosacījumiem” 3.punktu, 4.2.2.punktu, kurā noteikts, ka nomnieka noskaidrošanai 

izsoli nerīko, ja nomas objekts netiek nodots nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet nomai ir regulārs 

raksturs un nomas maksa nav noteikta Ministru kabineta, pašvaldību domes vai citas atvasinātas 

publiskas personas apstiprinātā maksas pakalpojumu cenrādī, Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 25.septembra finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot PAR – 12 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns, Vairis 

Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – 1(Ligita Maģiča), Kārsavas novada dome  

NOLEMJ: 

 

 3.1.Nodot sabiedrībai ierobeţotu atbildību „FIBRA”, vienotais reģistrācijas numurs 

42403008955, juridiskā adrese: Maskavas iela 10-36, Rēzekne, nomas lietošanā telpas 

Kārsavas novada Goliševas pagasta Aizgāršas pamatskolā, Meţvidu tautas namā un 

Salnavas pagasta pārvaldes ēkā – vienu atsevišķu telpu katrā ēkā, nosakot nomas maksu Ls 

20 mēnesī par katru telpu, kā arī pievienotās vērtības nodoklis. Nomas līguma darbības 

termiņš – pieci gadi no nomas līguma noslēgšanas brīţa. Telpu izmantošanas laiku un ilgumu 

nomniekam jāsaskaņo ar pagasta pārvaldes vadītāju.  

 3.2.Domes juristei V.Lipskai sastādīt terminētu nomas līgumu ar iepriekšminētajiem 

nosacījumiem.  

 

      10.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāţu amata vienību sarakstos 

/V.Indričāns/ 

 

 

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

4.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra finanšu,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, Toms Vorkalis,  

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  

ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

  

Izdarīt grozījumus šādos Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāţu amatu 

vienību sarakstos ar 2013.gada 1.septembri: 

 

 Papildināt Kārsavas vidusskolas amata  vienību sarakstu ar amatu vienību – 

pagarinātās dienas grupas pedagogs, profesijas kods 234101, amata  vienību 

skaits 1.00, mēneša algas likme LVL 280,00; 

 Papildināt Meţvidu pamatskolas amata  vienību sarakstu ar amatu vienību – 

pagarinātās dienas grupas pedagogs, profesijas kods 234101, amata  vienību 

skaits 0.35, mēneša algas likme LVL 98.00; 



 Papildināt Mērdzenes pamatskolas amata  vienību sarakstu ar amatu vienību 

– pagarinātās dienas grupas pedagogs, profesijas kods 234101, amata  vienību 

skaits 0.5, mēneša algas likme LVL 140,00; 

 Papildināt Salnavas pamatskolas amata  vienību sarakstu ar amatu vienību – 

pagarinātās dienas grupas pedagogs, profesijas kods 234101, amata  vienību 

skaits 0.35, mēneša algas likme LVL 98.00 

Izdarīt grozījumus šādos Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāţu amatu 

vienību sarakstos ar 2013.gada 1.oktobri uz laiku līdz 2014.gada 31.maijam: 

 Papildināt Mērdzenes pamatskolas amata  vienību sarakstu ar amatu vienību 

– pirmskolas izglītības iestādes pedagogs, profesijas kods 234201, amata  

vienību skaits 0.5, mēneša algas likme LVL 140,00. 

 

11.& 

Par  saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.21 „Par 

novada pamatbudţetu 2013.gadam” 

/V.Indričāns/ 

 

 

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

2013.gada 25.septembra finanšu, 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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 

Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas 

novada dome  NOLEMJ: 
 

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 19 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. 

 

                                                                                                                              

 

12.& 

Par   Kārsavas novada TP 2012.-2024.gadam grozījumu Darba uzdevuma izstrādes 

uzsākšanu 

/V.Indričāns/ 

 

          Kārsavas novada pašvaldībā 2013.gada 24.septembrī saľemts A.Apša iesniegums (reģ. Nr.3-

13.3/774)  par Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012-2024 grozījumu uzsākšanu.              

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz likuma „Teritorijas 

attīstības plānošanas likums” 12.panta 1.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 

25.septembra finanšu, 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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

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



 

  1.Uzsākt Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012-2024 grozījumu Darba 

uzdevuma izstrādes uzsākšanu. 

2.Uzdot Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai Marinai Labanovskai  sagatavot 

Darba uzdevuma projektu. 

 

 

 

13.& 

Par Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pirmās redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai 

/V.Indričāns/ 

 

Pamatojoties uz Kārsavas novada domes 28.11.2012. sēdes lēmuma „Par Kārsavas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam izstrādes uzsākšanu” pielikumu (Darba 

uzdevumu Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādei), 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pantu, Ministru Kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr. 711 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 67., 68. Un 141. Punktu, 

Ministru Kabineta 25.08.2009. noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā” 10.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra 

finanšu,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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, 

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

 
 

1. Apstiprināt Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam pirmo 

redakciju. 

2. Nodot Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam pirmo redakciju 

publiskajai apspriešanai.  

3. Noteikt, ka publiskās apspriešanas laiks ir no 2013.gada 7.oktobra līdz 2013.gada 

4.novembrim.  

4. Atbildīgā par lēmuma izpildi un sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu uzsāktajā attīstības 

plānošanas procesā – Kārsavas novada domes Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Marina 

Labanovska. 

 

14.& 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.20 

„Par nekustamā īpašuma nodokli Kārsavas novadā 2014.gadā” 

/V.Indričāns/ 

 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 

 41.panta 1.daļas 1.punktu, 43.panta 1.daļas 13.punktu 45.panta 1.daļu, likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 40.
1
.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 

25.septembra finanšu,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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

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

 

 

 Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 20 „Par nekustamā īpašuma nodokli Kārsavas 

novadā 2014.gadā” . 

 

                                                                                 15.& 

                               Par Atzinības raksta piešķiršanu 

/E.Puksts/  

 

 

 

Pamatojoties  uz  likuma „ Par pašvaldībām”  15.panta pirmās daļas 5.punktu,  2011.gada 

24.augusta   domes sēdē apstiprināto nolikumu” Kārsavas novada pašvaldības Atzinības raksta 

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

Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

Piešķrt Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu sekojošiem Kārsavas novada 

pedagogiem: 

 

Meţvidu pamatskola 

1. Skaidrīte Strode 
Par radošu ieguldījumu skolas darba organizēšanā un 

vadīšanā. 

2. Rita Pintāne Par ieguldījumu audzināšanas procesa nodrošināšanā 

3. Vita Krišāne Par atsaucību, mērķtiecīgu un radošu darbu 

4. Inguna Pašāne 
Par ilggadēju un radošu darbu skolēnu zināšanu kvalitātes 

nodrošināšanā 

Salnavas pamatskola 

5. Silvija Geidāne 
Par godprātīgu pedagoģisko darbu audzēkľu izglītošanā un 

ieguldījumu Salnavas pamatskolas attīstībā 

6. Indra Punane 
Par godprātīgu pedagoģisko darbu audzēkľu izglītošanā un 

audzināšanā 

Kārsavas vidusskola 

7. Vija Zelča 
Par ieguldījumu mazpulku kustības attīstīšanā Kārsavas 

novadā un mazpulka „Upe” vadīšanā 

8. Lilija Krivteţa 
Par ilggadēju, radošu darbu izglītības jomā un mērķtiecīgu, 

apzinīgu darbu tradīciju veidošanā 

Mērdzenes pamatskola 

9. Lija Rosicka Par apzinīgu, godprātīgu  un radošu pedagoģisko darbu. 

10. Lidija Čigāne Par apzinīgu un radošu  pedagoģisko darbu. 



11. Biruta Krilova Par apzinīgu un radošu  pedagoģisko darbu. 

12. Silvija Poļnija Par apzinīgu un radošu  pedagoģisko darbu. 

Kārsavas Mūzikas un mākslas 

13. Marita Rudoviča 
Par augstiem sasniegumiem audzēkľu muzikālajā  

izglītošanā 

Malnavas koledţa 

14. Juris Bozovičs 

Par lielo ieguldījumu Kārsavas novada un Malnavas  

koledţas attīstībā, un jauno speciālistu sagatavošanā  

atbilstoši darba tirgus prasībām 

15. Vēsma Šumska 

Par kvalitatīvu un radošu darbu jauniešu profesionālajā 

sagatavošanā, audzināšanā un aktīvu darbību novada 

aktivitātēs 

                                Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde 

16. Lūcija Derţicka 
Par profesionālo meistarību un ilggadēju pedagoģisko 

 darbību. 

17. Ināra Laganovska 
Par pašaizliedzīgu darbu, kas stiprinājis un  

pilnveidojis iestādes izaugsmi un attīstību. 

 

 

16.& 

Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu 

/Ziľo E.Puksts/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punktu, IZM īstenotā ESF 

projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 

(2009.gada 1.septembra MK noteikumi Nr.998 ”Noteikumi par darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3.aktivitātes (pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas pilnveide un tālāka attīstība) rezultātiem un īstenojot 

Valdības rīcības plānā noteiktos uzdevumus un Sadarbības memorandā starp IZM un nevalstisko 

organizāciju pārstāvjiem pausto apľemšanos, 2013./2014.mācību gadā turpinot  2012./2013.mācību 

gadā  uzsākto ilgtermiľa pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes 

sasaistes pakāpenisku ieviešanu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 23.septembra 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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, 

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

 

I. IZVEIDOT Kārsavas novada Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas  

komisiju šādā sastāvā: 

1. Ināra Silicka- Kārsavas novada pašvaldības domes priekššēdētāja 

2. Anna Bozoviča –Malnavas koledţas direktora vietniece, (4.kv.pak.) 

3. Iveta Linuţa -  Meţvidu pamatskolas pedagogs (4.kv.pak.) 

4. Biruta Anisimova – Kārsavas vidusskolas pedagogs (4.kv.p.) 

5. Māris Geidāns – Salnavas pamatskolas pedagogs (LIZDA pārstāvis Kārsavas novadā).  



II. Apstiprināt  Kārsavas novada Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas  

nolikumu. 

 

 

 

17.& 

Par grozījumiem noteikumos„Kārtība, kādā Kārsavas novada pašvaldībā 

aprēķina un sadala valsts budţeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās 

pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, interešu izglītības un bērnu no piecu 

gadu vecuma izglītojamā pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām izmaksām” 

/Ziľo E.Puksts/ 

 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punktu, 2009.gada 

22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts 

budţeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai”, Ministru 

kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 23.septembra 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, Toms Vorkalis,  

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  

ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

Veikt grozījumus noteikumos „ Kārtība, kādā Kārsavas novada pašvaldībā 

 aprēķina un sadala valsts budţeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības, 

vispārējās vidējās izglītības, interešu izglītības un bērnu no piecu gadu vecuma izglītojamā 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

izmaksām”/pielikumā/. 

 

 

 
 

18.& 

Par izglītības iestāţu vadītāju, vietnieku, pedagogu, speciālistu  

darba samaksu 

/Ziľo E.Puksts/ 

 

 

         1.  Pamatojoties uz 2012.gada 15.novembra LR likumu „Par valsts budţetu 

2013.gadam”, MK noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Nr.1616 „Kārtība, 

kādā aprēķina un sadala budţeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu 

no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un 



pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu darba 

samaksai, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 23.septembra 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, Toms 

Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET 

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

 

 

 2013./2014 mācību gadam noteikt sekojošas likmes un apmaksu  par 1 likmi: 

 

1. Apmaksāt direktoru  1 likmi, piemērojot apmaksu par  likmi : 

1.1. Kārsavas vidusskolas direktoram- Ls 646,- 

1.2. Mērdzenes pamatskolas direktoram- Ls 492,- 

1.3.  Salnavas pamatskolas direktoram- Ls 492,- 

1.4. Meţvidu pamatskolas direktoram- Ls 492,- 

 

2.Apmaksāt sekojošas likmes direktoru vietniekiem: 

2.1.  piemērojot apmaksu par 1 likmi Ls 374,-: 

2.1.1. Meţvidu pamatskola – 0.1 likmes; 

2.1.2. Salnavas pamatskola- 0.1 likmes 

2.1.3. Mērdzenes pamatskola- 0.1 likmes; 

2.2. piemērojot apmaksu par l likmi Ls 410,- 

2.2.1. Kārsavas vidusskola – 2 likmes 

 

3. Apmaksāt sekojošas likmes: 

 Kārsavas vidusskolā: 

3.1. psihologs – 1 likme ( apmaksa par 1likmi Ls 300,-); 

3.2. logopēds- 0.5 likmes (apmaksa par 1likmi Ls 300,-); 

Salnavas pamatskolā: 

3.3. logopēds- 0.095 likmes (apmaksa par 1likmi Ls 280,-); 

4. Apmaksāt sekojošas bibliotekāru likmes: 

4.1. piemērojot apmaksu par 1 likmi Ls 300,-: 

   4.1.1.Kārsavas vidusskola - 0.5 likmes  

4.2. piemērojot apmaksu par 1 likmi Ls 280,-: 

4.2.1. Salnavas pamatskola – 0.1 likmes 

   4.2.2.  Meţvidu pamatskola- 0.1 likmes  

         4.2.3.  Mērdzenes pamatskola- 0.1 likmes  

5. Pedagogiem, kuriem ir normatīvajos aktos noteiktā izglītība un kas strādā ar 

izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestādēs, nosaku piemaksu par attiecīgajām mācību priekšmetu 

stundām sekojoši: 

5.1. īstenojot speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 21015611)-3%; 

5.2. īstenojot speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības  

traucējumiem (kods 21015811; 21015911)-6%. 



6. Pedagogiem, kas Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros ir ieguvuši 3. un 4.kvalitātes pakāpi, 

par viľu veikto pedagoģisko darbu noteikt piemaksu par 3.kvalitātes pakāpi  8 procentu 

apmērā un  4.kvalitātes pakāpi 20 procentu apmērā no mācību priekšmeta pedagoga 

mēneša darba algas likmes ,  

7. Apmaksāt pedagoga palīga sekojošas likmes, piemērojot MK noteikumu Nr. 836 „ 

Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 4.tabulu: 

7.1. Salnavas pamatskola - 0.333 likmes; 

7.2. Mērdzenes pamatskola – 0.6  likmes 

8. Apmaksāt  internāta pedagogu sekojošas likmes, piemērojot MK noteikumu Nr. 836 „ 

Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 4.tabulu: 

8.1. Kārsavas vidusskola – 1 likme; 

8.2. Meţvidu pamatskola-1 likme; 

8.3. Salnavas pamatskola-1 likme. 

 

 

II.Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts budţetu 2013.gadam”, MK noteikumiem Nr.836 

„Pedagogu darba samaksas noteikumi”,  MK noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un 

sadala budţeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai”, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 23.septembra 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, Toms Vorkalis,  

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  

ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

Mērķdotāciju sadalījums Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēm laika periodam 

no 01.09.2013. līdz 30.11.2013: 

 

Finansējums KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS pamata un vispārējās vidējās izglītības 

pedagogu darba samaksai (bez valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) 1 mēnesim 

piešķirts sekojošs:  Ls 15783.00 (piecpadsmit tūkstoši  septiľi  simti astoľdesmit trīs lati, 00 

santīmi) 

, t.sk., 

 internāta pedagogs -1 likme,  

 

 MA-  0.9 likmes  

 

   3% piemaksa  spec.pamatizgl. progr.stundām 
 

  8% piemaksa 3.kv.pak pedagogiem 
 

 20% piemaksa 4.kv. pak. pedagogiem 

 



ADMINISTRĀCIJAS, ATBALSTA PERSONĀLA LIKMES: 

 

Direktors – 1 likme  

Direktora vietnieks – 2 likmes  

Bibliotekārs – 0.5 likmes 

Logopēds -  0.5 likmes  

 

 

Finansējums MEŢVIDU PAMATSKOLAS pamata un vispārējās vidējās izglītības 

pedagogu darba samaksai (bez valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) 1 mēnesim 

piešķirts sekojošs:  Ls 4570.00 (četri tūkstoši pieci  simti septiľdesmit lati, 00 santīmi), t.sk., 

 

 internāta pedagogs -1 likme,  

 3% piemaksa  spec.pamatizgl. progr.stundām 

 8% piemaksa 3.kv.pak pedagogiem 

 20% piemaksa 4.kv.pak pedagogiem 

 MA-  0.15 likmes  

 

ADMINISTRĀCIJAS, ATBALSTA PERSONĀLA LIKMES: 

 

Direktors – 1 likme  

Direktora vietnieks – 0.1 likmes  

Bibliotekārs – 0.1 likmes  

 

 

 

Finansējums SALNAVAS PAMATSKOLAS pamata un vispārējās vidējās izglītības 

pedagogu darba samaksai (bez valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) 1 mēnesim , 

piešķirts sekojošs:  Ls 4306.00 (četri tūkstoši trīs simti  seši  lati, 00 santīmi), t.sk., 

 

 internāta pedagogs -1 likme,  

 6% piemaksa  spec.pamatizgl. progr.stundām 

 8% piemaksa 3.kv.pak pedagogiem 

 

ADMINISTRĀCIJAS, ATBALSTA PERSONĀLA LIKMES: 

 

Direktors – 1 likme  

Direktora vietnieks – 0.1 likmes  

Bibliotekārs – 0.1 likmes  

Logopēds - 0.095 likmes  

Pedagoga palīgs-0.333 likmes  

 

 

Finansējums MĒRDZENES PAMATSKOLAS pamata un vispārējās vidējās izglītības 

pedagogu darba samaksai (bez valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) 1 mēnesim 

piešķirts sekojošs:  Ls 3634.00.00 (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit četri  lati, 00 santīmi), t.sk., 



 

 MA-  0.1 likme  

 

 6% piemaksa  spec.pamatizgl. progr.stundām 
 

 8% piemaksa 3.kv.pak pedagogiem 

 

 

ADMINISTRĀCIJAS, ATBALSTA PERSONĀLA LIKMES: 

 

Direktors – 1 likme  

Direktora vietnieks – 0.1 likmes  

Bibliotekārs – 0.1 likmes  

Pedagoga palīgs -0.6 likmes  

 

 

19.& 

Par  situāciju Mērdzenes pamatskolā un Kārsavas vidusskolas internātā pēc 

remontdarbu veikšanas 

/Z.Naglis/  

Kārsavas novada pašvaldības būvvaldes vadītājs Zigmārs Naglis  informēja , ka Mērdzenes 

pamatskolā   ir konstatēti būvniecības defekti. Būvdarbu garantijas laikā defekti tika konstatēti 3 

reizes un tika novērsti . Šobrīd par konstatētajiem defektiem saskaľā ar Līguma Nr. MPP 2008/27 

46.punktu, kas noslēgts 2009.gada 17.martā, būvuzľēmējs SIA „ Latgalija” ir uzaicināts uz defektu 

akta sastādīšanu. Deputāte Ligita Maģiča interesējās , kurš konkrēti paraksta defektu aktu. 

Arī Kārsavas vidusskolas internātā pēc remontdarbu veikšanas ir konstatēti būvniecības defekti. 

Darbus veica SIA „ JVK” . Par konstatētajiem defektiem tika mutiski informēts darbu izpildītājs, 

taču vienoties par defektu novēršanu neizdevās. Tad tika sastādīts konstatēto būvniecības defektu 

akts un nosūtīts SIA „ JVK”, bet atbilde nav saľemta. Ir sagatavota vēstule būvniecības riska 

apdrošinātājam – AS „ Gjensidige” , kurā SIA „ JVK” ir apdrošinājis garantijas perioda defektu 

risku. 

 

20.& 

Par grozījumiem  20.10.2010.lēmumā Nr. 12 „    Par Mērdzenes pamatskolas  sporta zāles 

izmantošanas  izcenojumu apstiprināšanu” 

/J.Vorkalis, V.Indričāns/ 

 

Pamatojoties  uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu,  kas nosaka, ka 

pašvaldības funkcija ir nodrošināt  veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju 

veselīgu dzīvesveidu un sportu,  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 23.septembra 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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, 

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

 

Izteikt  lēmumu šādā redakcijā:  

Apstiprināt sekojošus Mērdzenes pamatskolas sporta zāles izmantošanas izcenojumus: 

 

1. Trenaţieru zāles izmantošana  vienam apmeklētājam- 1.00 Ls ar PVN ( viens lats 00 

santīmi) uz laiku 90 minūtes, abonements mēnesī (3x katru nedēļu)- 10.00 Ls ar PVN; 

2. Spēļu zāles izmantošana vienam apmeklētājam- 0.30 ar PVN ( trīsdesmit santīmi) uz laiku 

90 minūtes, abonements mēnesī (3x katru nedēļu)- 1.60 Ls ar PVN.   

 

 

21.&  

Par materiālu atbalstu tālmācības programmas apgūšanai 

/Ziľo E.Puksts/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts Jevģēnijas Grigorjevas  iesniegums ar lūgumu 

sniegt materiālu palīdzību meitas Sneţanas Grigorjevas  tālmācības programmas apmaksai. 

2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punktu, 21.panta 1.daļas 

27.punktu, 47.panta 1.,2. daļu,  , Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra 

finanšu,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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, 

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

 

 

 2.1. Nepiešķirt  materiālo atbalstu Sneţanas Grigorjevas  tālapmācības programmas 

apgūšanai Rīgas 1.vidusskolā. 

 2.2. Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

  

  

                                                           22.& 

Iesniegumu izskatīšana 

/Ziľo P.Laganovskis,  J.Vorkalis, V.Indričāns / 

 

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

Poikāns, Vairis Poikāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors 



Indričāns , Ligita Maģiča, 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 saľemts N. M., dzīvo Goliševas pagasta Pustoškas ciemā, 

iesniegums par vienreizējā pabalsta Ls 54,94 apmērā  piešķiršanu parāda par  izmantoto 

elektroenerģiju    apmaksai. 

Pamatojoties uz Kārsavas novada pašvaldības 30.09.2009. saistošo noteikumu Nr.5  „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā”  2.8.3. punktu, kas nosaka , ka ja nepieciešams 

pabalsts, kas pārsniedz Ls 25, tas tiek piešķirts ar novada domes lēmumu, ľemot vērā Kārsavas 

novada pašvaldības 2013.gada 24.septembra   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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns 

, Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas 

novada dome  NOLEMJ: 

 

2.1.Piešķirt N. M. pabalstu Ls 30.00 apmērā;  

   2.2.  Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

3.Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts L. Ţ. iesniegums par finansiālu atbalstu, lai 

Kārsavas novada Mortukānu ģimene  varētu ľemt dalību  LNT šovā „ Dziedošās ģimenes”. 

Braukšana uz Rīgu notiks divas reizes nedēļa –trešdien un svētdien.  

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

novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra finanšu,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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 3.1.Piešķirt  Mortukānu ģimenei Kārsavas novada pašvaldībai piederošo 

transportlīdzekli mikroautobusu VW Caravelle braucienam uz Rīgu un finansiālu atbalstu   

autotransporta pakalpojumu apmaksai  pēc piestādītā rēķina Ls 80  apmērā  vienu reizi 

nedēļā  no 1.oktobra līdz 31.oktobrim. Līdzekļus piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības  

pamatbudţeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 3.2.  Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 



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

adrese – Liepu iela 1, Salnavas ciems, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, valdes locekles  

Valentīnas Kirsanovas iesniegums  par finansējuma piešķiršanu Ls 1000 apmērā projekta„ 

Brīvdabas atpūtas pasākumu vietas labiekārtošana Salnavas pagastā” realizēšanai .  Uz   

zemes gabala ar kadastra numuru 68940060272 0,7 ha platībā , kas atrodas   Salnavas ciemā, 

Salnavas pagastā, atrodas būve un tās  nojaukšanai ir nepieciešami līdzkļi, jo  biedrība „ Kūzuls” 

uz augstākminētā zemes gabala  realizē projektu  „ Brīvdabas atpūtas pasākumu vietas 

labiekārtošana Salnavas pagastā”. Projekta realizācijai nav nepieciešams līdzfinansējums, bet  ir 

nepieciešami līdzekļi būves nojaukšanai un gruvešu izvešanai.  Projekts ir iesniegts Lauku atbalsta 

dienestā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Kārsavas 

novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra finanšu,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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

4.1. Piešķirt  biedrībai  „ Kūzuls” Ls 1000 apmērā projekta„ Brīvdabas atpūtas 

pasākumu vietas labiekārtošana Salnavas pagastā” realizēšanai no pamatbudţeta līdzekļiem 

neparedzētiem gadījumiem. 

4.2.  Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

5. Kārsavas novada pašvaldībā 2013.gada 30.augustā saľemts A. D., deklarētā dzīvesvieta 

_____________, Kārsava,  Kārsavas novads, 2013.gada 30.augusta iesniegums par zemes nomas 

līguma noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.6809 003 

0103 , Latgales ielā 21, Kārsavā, Kārsavas novads, platība 2088 kv.m. , uz kura atrodas viľam  

piederošais namīpašums. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka  zemes vienība Latgales ielā 21, 

Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 003 0103,  platība 2088 kv.m. , piekrīt 

Kārsavas novada pašvaldībai, pamatojoties uz likuma  „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgramatās” 3. panta sesto daļu. 

A. D. ir iesniedzis īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus uz viľam piederošo 

namīpašuma daļu Latgales ielā 21, Kārsavā, Kārsavas novads- 1997.gada 11.novembra Ludzas 

rajona tiesas spriedumu un 2000.gada 14.marta  Ludzas rajona tiesas spriedumu.  

Kārsavas pilsētas zemes komisijas rīcībā 1991.gada 15.novembrī izdotas mantojuma 

apliecības (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) reģ.Nr.1891 kopija, pēc kuras redzam, ka daļa 

namīpašuma pieder A.Kozlovai. 

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

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

25.septembra finanšu,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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

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

 

 



  Atlikt  A.D. iesnieguma izskatīšanu  uz laiku līdz lietas būtības noskaidrošanai ,bet ne 

ilgāk par par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas. 

 

6. Kārsavas novada pašvaldībā 2013.gada 28.augustā ir saľemta VZD Latgales reģionālās 

nodaļas 27.08.2013.gada vēstule Nr.10-03/275994-1/1 „Par informācijas sniegšanu”, ar lūgumu 

izvērtēt 2013.gada 25.jūlija lēmuma (protokols Nr.14.29.&) „Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 010 0024” tiesiskumu. 

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

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

25.septembra finanšu,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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

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

 

  Atlikt  VZD Latgales reģinālās nodaļas iesnieguma izskatīšanu  uz laiku līdz lietas 

būtības noskaidrošanai ,bet ne ilgāk par par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas 

dienas. 

 

7.Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts Z. R.   iesniegums ar lūgumu piešķirt labiekārtotu 

vienistabas dzīvokli. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, ľemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 

24.septembra   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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, 

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

 

7.2.Sniegt palīdzību Z.R. , uzľemot dzīvojamās platības rindā. 

7.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

8.Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts A. D.   iesniegums ar lūgumu piešķirt  dzīvokli. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, ľemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 

24.septembra   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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, 

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

 

8.2.Sniegt palīdzību A. D.  , uzľemot dzīvojamās platības rindā. 

8.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

9.Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts A. Z.   iesniegums ar lūgumu piešķirt  dzīvokli. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, ľemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 

24.septembra   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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, 

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

 

9.2.Sniegt palīdzību A. Z., piešķirot dzīvokli- „ Zaļumi-1” , Salnavas pagasts, Kārsavas 

novads.  

9.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

10.Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts A. G.    iesniegums ar lūgumu piešķirt  dzīvokli. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, ľemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 

24.septembra   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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, 

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

 

10.2.Sniegt palīdzību A. G.   , uzľemot dzīvojamās platības rindā. 

10.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

11.Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts V. S.    iesniegums ar lūgumu piešķirt  dzīvokli. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, ľemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 

24.septembra   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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, 

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

 

11.2.Sniegt palīdzību V. S.    , uzľemot dzīvojamās platības rindā. 

11.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

12.Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts J.B.   iesniegums  par  palīdzības sniegšanu 

dzīvojamās mājas remontam .  

12.1.Pamatojoties uz   likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu   , ľemot vērā 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 24.septembra   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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

12.2.  Atteikt palīdzību J. B. dzīvokļa remontam. 

 12.3. Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

  

23.& 

Par Valsts adrešu reģistra informācijas precizēšanu 

/V.Indričāns/ 

 



 

 

      Izvērtējot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 16.09.2013. vēstulē Nr.2-

04.1-L/3909 Par ziņu sniegšanu Valsts adrešu reģistram  ietverto informāciju, kurā apkopota 

informācija  par vairākiem adresācijas objektiem, kuru adreses neatbilst 2009. gada 3. novembra 

Ministru kabineta  noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.3. punkta prasībām, jo 

adresācijas objektu nosaukumi  neatbilst Valsts valodas likuma prasībām. 

Lai nodrošinātu valsts un pašvaldību institūcijas,  reģistrus un informācijas sistēmas  ar 

pilnīgu, aktuālu un oficiāli apstiprinātu Valsts adrešu reģistra informāciju, pamatojoties uz Ministru 

kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi“ prasībām, likuma „Par 

pašvaldībām “  21. panta 27. punkta prasībām, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 

25.septembra finanšu,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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

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

 

 

1. Mainīt adresācijas objekta  ar kodu 104173727 adresi no „Sadovij“, Ļamoni, Goliševas 

pag., Kārsavas nov., LV-5704 uz  „Sadovijs“, Ļamoni, Goliševas pag., Kārsavas nov., LV-5704. 

2. Mainīt adresācijas objekta  ar kodu 104173743 adresi no „Pridoroţnij“, Ļamoni, 

Goliševas pag., Kārsavas nov., LV-5704 uz  „Pridoroţnijs“, Ļamoni, Goliševas pag., Kārsavas 

nov., LV-5704. 

3. Mainīt adresācijas objekta  ar kodu 106352083 adresi no „Cvetočnij“, Strauja, 

Goliševas pag., Kārsavas nov., LV-5704 uz  „ Cvetočnijs“, Antonoka, Goliševas pag., Kārsavas 

nov., LV-5704. 

4. Mainīt adresācijas objekta  ar kodu 106352202 adresi no „Doven“, Malnava, Malnavas  

pag., Kārsavas nov., LV-5750 uz  „Dovens“, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5750. 

 

 

24.& 

Par nekustamā īpašuma „ Norieši”, kadastra Nr. 6872 001 0024 sadalīšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 17.09.2013. ir saľemts I. V., dzīves vieta  deklarēta- 

_____________________ Ludza, Ludzas nov., iesniegums (reģ. Nr.3-13.2.1/730) par nekustamā 

īpašuma „ Norieši” Kārsavas novada Mērdzenes pagastā ar kadastra Nr.6872 001 0024 sadalīšanu, 

atdalot vienu  atsevišķu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0025 -7,3 ha platībā, 

piešķirot nosaukumu „Meţnorieši”. 

Saskaľā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32. un 33. pantu, 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.septembra finanšu,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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 

Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas 

novada dome  NOLEMJ: 

 

 

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

kadastra Nr. 6872 001 0024,  atdalot vienu  atsevišķu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu  

6872 001 0025 -7,3 ha platībā, piešķirot atdalāmajam nekustamam īpašumam nosaukumu 

„Meţnorieši”.  

         2. 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. 

 

25.& 

Par nekustamā īpašuma „ Miltukolni”, kadastra Nr. 6868 009 0072 sadalīšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 20.09.2013. ir saľemts V. R., dzīves vieta  deklarēta-

___________________ Malnavas pag., Kārsavas nov., iesniegums (reģ. Nr.3-13.2.1/751) par 

nekustamā īpašuma „ Miltukolni ” Kārsavas novada Malnavas pagastā ar kadastra Nr.6868 009 

0072 sadalīšanu, atdalot vienu  atsevišķu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0074 -

2,0 ha platībā, piešķirot nosaukumu „Naurīši”. 

Saskaľā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32. un 33.pantu, 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.septembra finanšu, 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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 

Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas 

novada dome  NOLEMJ: 

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Miltukolni” Kārsavas novada Malnavas  

pagastā,  kadastra Nr. 6868 009 0072, atdalot vienu atsevišķu zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu  6868 009 0074 -2,0 ha platībā, piešķirot atdalāmajam nekustamam īpašumam 

nosaukumu „Naurīši”.  

 2. 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. 

 

 

26.& 

Par nekustamā īpašuma „Meţnoras” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 008 

0220 sadalīšanai nepieciešamā  zemes ierīcības projekta izstrādi un  izstrādes  nosacījumu 

apstiprināšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

    Izskatot nekustamā īpašuma „Meţnoras” īpašnieka I. D., dzīves vieta deklarēta – 

_________________ Kārsava, Kārsavas nov., 11.09.2013. iesniegumu ( reģ. Nr. 3-13.2.1/689) par 

nekustamā īpašuma „Meţnoras” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0220 

sadalīšanu, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma“ 8.pantu un MK 12.04.2011. noteikumu 

Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Kārsavas novada teritorijas plānojuma 

2012.-2024. Gadam, likuma par pašvaldībām 21.panta 27.punkta noteikumiem, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 25.septembra finanšu,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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns 

, Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas 

novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma      

„ Meţnoras” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0220-5,3 ha platībā, lai 

veiktu zemes vienības  sadalīšanu,  saskaņā ar iesniegumam pievienoto zemes gabala 

sadales shēmu, robeţu precizēšanu un nekustamā īpašuma apgrūtinājumu 

konkretizēšanu. 

 Pieņemtā lēmuma izvērsts teksts pielikumā Nr.1. 

1. Apstiprināt  zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus ( pielikums Nr.2). 

 

 

 

27.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6894 005 0112 platības  

un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

         Izvērtējot SIA „ Kvintesence”, iesniegto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 

005 0112 zemes vienības apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz MK 23.02.2010. noteikumiem 

Nr.193” Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, MK 22.12.2009. 

noteikumiem Nr. 1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, 

Kārsavas novada pašvaldības 2012. Gada 22.oktobra saistošie noteikumiem Nr.19 „Kārsavas 

novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. Gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

un Grafiskā daļa” , Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra finanšu,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, Toms 

Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET 

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

1. Apstiprināt zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0112 apgrūtinājumu 

plānu. 

 2. Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6894 005 0112 kopplatību – 3,10 ha 

3. Noteikt zemes vienības apgrūtinājumus: 

1. 12030303- aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldības autoceļiem-0,20 ha; 

2. 12050101-aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem 

ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem-0,28ha; 

3. 12050101-aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem 

ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem-0,13ha; 

4. 161203 – pierobeţa –3,10ha. 

28.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0616 platības  



un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

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

009 0616 zemes vienības apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz MK 23.02.2010. noteikumiem 

Nr.193” Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, MK 22.12.2009. 

noteikumiem Nr. 1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, 

Kārsavas novada pašvaldības 2012. Gada 22.oktobra saistošie noteikumiem Nr.19 „Kārsavas 

novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. Gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

un Grafiskā daļa” , Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra finanšu,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, Toms 

Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET 

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

 

 

1. Apstiprināt  zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0616  apgrūtinājumu plānu. 

2.  Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 

009 0616 kopplatību – 1,3649 ha 

3. Noteikt zemes vienības apgrūtinājumus: 

1. 120102-aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu-0,0193 ha; 

2. 12030303- aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un paš valdības autoceļiem-0,6190 ha; 

3. 12050601-aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar 

nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem-0,0705ha; 

4. 120103-aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas pašteces vadu-0,0601 ha; 

5. 12050601-aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar 

nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem-0,0094ha; 

6. 12030303- aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldības autoceļiem- 0,1862ha; 

7. 110909-ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazeme ūdens ľemšanas vietu-1,3649ha; 

8.  16005-aizsargjoslas teritorija ap notekūdeľu attīrīšanas ietaisi ar atklātu notekūdeľu apstrādi un 

atklātiem dūľu laukiem-1,3649ha; 

9. 161203 – pierobeţa –1,3649ha. 

 

29.& 

Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 008 0160 zemes nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

Izvērtējot  pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0160 

2013. gada 30.augusta  zemes nomas tiesību izsoles komisijas iesniegtos izsoles  dokumentus, 

pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „ 

Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  , likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,  

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra finanšu,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, Toms Vorkalis,  

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  

ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 008 

0160-2,7 ha platībā 2013. gada 30. augusta zemes nomas tiesību izsoles protokolu 

(pielikumā). 

 

2. Iznomāt V. K., dzīves vieta deklarēta – _________________ Kārsava,  Kārsavas nov., 

LV-5717, pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0160-2,7 

ha platībā sākot ar 2013. gada 1. oktobri uz laiku līdz pieciem gadiem lauksaimniecības 

vajadzībām, nosakot zemes nomas gada maksu 2,0% no kadastrālās vērtības gadā. 

 

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

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

 

 

30.& 

Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 009 0181 zemes nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

Izvērtējot  pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0181 

2013. Gada 30. Augusta  zemes nomas tiesību izsoles komisijas iesniegtos izsoles  dokumentus, 

pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „ 

Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  , likuma “Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu,  

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra finanšu,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, Toms Vorkalis,  

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  

ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

 

1. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 

0181- 0,25 ha platībā 2013. Gada 30. Augusta zemes nomas tiesību izsoles protokolu 

(pielikumā). 

 

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

Kārsavas nov., LV-5750, pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6868 009 0181-0,25 ha platībā sākot ar 2013. Gada 1. Oktobri uz laiku 

līdz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām, nosakot zemes nomas gada maksu 

2,0% no kadastrālās vērtības gadā. 

 



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

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētā zemes gabala 

nomu.  

 

31.& 

Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 009 0183 zemes nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

Izvērtējot  pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0183 

2013. gada 30. augusta  zemes nomas tiesību izsoles komisijas iesniegtos izsoles  dokumentus, 

pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „ 

Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  , likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,  

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra finanšu,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, Toms Vorkalis,  

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  

ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

 

1. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 

0183- 0,25 ha platībā 2013. gada 30. augusta zemes nomas tiesību izsoles protokolu 

(pielikumā). 

 

2. Iznomāt A. Š., dzīves vieta deklarēta – _____________, Malnava, Malnavas pag., 

Kārsavas nov., LV-5750, pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 

009 0183-0,25 ha platībā sākot ar 2013. gada 1. oktobri uz laiku līdz pieciem gadiem 

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

vērtības gadā. 

 

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

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

 

32.& 

Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 004 0115 zemes nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

Izvērtējot  rezerves zemes fonda  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0115 

2013. gada 30. augusta  zemes nomas tiesību izsoles komisijas iesniegtos izsoles  dokumentus, 

pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „ 

Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  , likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,  

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra finanšu,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, Toms Vorkalis,  

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  

ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 

 

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

0115- 3,5 ha platībā 2013. gada 30. augusta zemes nomas tiesību izsoles protokolu 

(pielikumā). 

 

2. Iznomāt D. B., dzīves vieta deklarēta – ___________________, Ogre, Ogres nov., 

rezerves  zemes  fonda  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 004 0115-3,5 ha platībā 

sākot ar 2013. gada 1. oktobri uz laiku līdz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām, 

nosakot zemes nomas gada maksu 13,0% no kadastrālās vērtības gadā. 

 

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

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

 

 

33.& 

Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6868 003 0048 daļas  

zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

Izvērtējot  rezerves zemes fonda  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0048 

daļas -7,7 ha platībā  2013. gada 30. augusta  zemes nomas tiesību izsoles komisijas iesniegtos 

izsoles  dokumentus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 30.10.2007. 

noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,  

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra finanšu,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, Toms Vorkalis,  

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  

ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

1. Apstiprināt rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 

0048 daļas – 7,7 ha platībā 2013. gada 30. augusta zemes nomas tiesību izsoles protokolu 

(pielikumā). 

 

2. Iznomāt D. B., dzīves vieta deklarēta – ______________________, Ogre, Ogres nov., 

rezerves  zemes  fonda  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0048 daļu 7,7 ha 

platībā, sākot ar 2013. gada 1. oktobri uz laiku līdz pieciem gadiem lauksaimniecības 

vajadzībām, nosakot zemes nomas gada maksu 10,0% no kadastrālās vērtības gadā. 

 

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

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

 



 

 

34.& 

                        Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

/V.Indričāns/ 

 

 

Izvērtējot Kārsavas novada teritorijā esošo lauku apvidus zemes vienību, uz kurām to 

bijušajiem zemes lietotājiem „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

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

kārtībā 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 viľi 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 pašvaldībai piekrīt neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 

25.panta ceturtajai daļai noslēgti zemes nomas līgumi, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. 

punktu , Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra finanšu,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, Toms Vorkalis,  

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  

ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

 

1. Atzīt, ka neapbūvētas zemes vienības Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumiem 6868 012 0195-0,9 ha platībā, 6868 012 0196-1,9 ha platībā, 6868 012 0197-14,8 

ha platībā, par kuru  nomu „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.1. daļā noteiktā tremiľā ar bijušo zemes 

lietotāju Aleksandru Kačkānu  2011. gada 6. maijā ir noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums    

(reģ. Nr.131), ir Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības un ierakstāmas 

zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

 

 

35.& 

                              Par nekustamā īpašuma „Ezerriekstiņi” sadalīšanu 

/V.Indričāns/ 

 

  

            Kārsavas novada pašvaldība ir saľemts D. A.  2013. gada 19. augusta iesniegums, reģ. Nr. 

3-13.2.1/616  par nekustama īpašuma „Ezerriekstiņi”, kurš atrodas Kārsavas novada Meţvidu 

pagastā, sadalīšanu, jaunu  nekustamo īpašumu izveidošanu un nosaukumu piešķiršanu. 

           Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu, LR 01.12.2005.gada 

„ 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.septembra finanšu, 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, Toms Vorkalis,  

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  

ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

       1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “ Ezerriekstiņi”- kadastra Nr.6870 004 0020,  atdalot no 

tā  četras atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 6870 002 0110 – 8,78 ha platībā, 

6870 004 0284 – 8,08 ha platībā, 6870 004 0275 –3,02 ha platībā,  6870 005 0218 – 3,33 ha  

platībā.  

       2. Sadalīšanas  rezultātā izveidotam  nekustamam  īpašumam, kas sastāvēs no zemes vienības 

ar  kadastra  apzīmējumu  6870 004 0284  piešķirt  nosaukumu “ Sudmalas”.  

       3. Sadalīšanas  rezultātā izveidotam  nekustamam  īpašumam, kas sastāvēs no zemes vienībām  

ar  kadastra  apzīmējumiem  6870 002 0110, 6870 004 0275, 6870 005 0218 piešķirot  nosaukumu     

“ Apšmalas”.   

  

         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 nekustama īpašuma „Zvaigzne” sadalīšanu 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

/V.Indričāns/ 

 

 

 

            Kārsavas novada pašvaldība ir saľemts J. B.  2013. gada 16. septembra iesniegums, reģ. 

Nr. 3-13.2.1/722,  par nekustama īpašuma „Zvaigzne”, kurš atrodas Kārsavas novada Meţvidu  

pagastā, sadalīšanu. divos  īpašumos, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma 

piešķiršanu. 

 Izskatot J. B. iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  21. panta 27.punktu, 

„ 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, MK 

20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” prasībām, Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 25.septembra finanšu,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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 

Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas 

novada dome  NOLEMJ: 
 

 

       1. Atļaut sadalīt  nekustamo īpašumu “ Zvaigzne”” kadastra apzīmējums 6870 004             

0178,  atdalot no tā vienu zemes vienību ar  kadastra  apzīmējumu  6870 005 0161 – 6,4 ha 

kopplatībā.  



       2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kas sastāvēs no zemes vienības ar  kadastra  

apzīmējumu  6870 005 0161  piešķirt  nosaukumu “ Rekši”.   

        3. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  6870 005 0161 nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi no 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz 0201- 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība. 

 

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

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

 

 
37.& 

Par  nekustamā īpašuma „Mālakalni” sadalīšanu, zemes ierīcības projekta izstrādi, izstrādes  

nosacījumiem un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam  nekustamam īpašumam 

/V.Indričāns/ 

 

 

Izskatot nekustamā īpašuma „ Mālakalni” īpašnieku A. B. un A. S.   2013. gada 16. 

septembra iesniegumu reģ. Nr. 3-13.2.1/721 par nekustamā īpašuma „Mālakalni“ sadalīšanu reālās 

daļās, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 002 0052 un zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6870 002 0024 daļu 12,6 ha platībā, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma“ 8.pantu 

un MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Kārsavas 

novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam, likuma par pašvaldībām 21.panta 27.punkta 

noteikumiem, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra finanšu, 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, Toms 

Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET 

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

 

1.  Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Mālakalni“ , kadastra Nr. 6870 002 0024, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 002 0052 – 3,4 ha kopplatībā. 

2. Noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mālakalni“ 

zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu Nr. 6870 002 0024, lai veiktu zemes vienības sadalīšanu, 

atdalot zemes vienības daļu  aptuveni 12,6 ha, robeţu precizēšanu un nekustamā īpašuma 

apgrūtinājumu konkretizēšanu. 

3. Jaunizveidojamam nekustamam īpašumam, kas sastāvēs no zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu  6870 002 0052 – 3,4 ha platība un zemes ierīcības projekta izstrādes rezultātā no 

zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6870 002 0024 atdalītās daļas 12,6 ha platībā, piešķirt 

nosaukumu „ Mālakalniľi“. 

3. Pieľemtā lēmuma izvērsts teksts pielikumā ( Pielikums Nr.1). 

4. Apstiprināt  zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus ( pielikums Nr.2). 

 

 

 

38.& 
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu 



/V.Indričāns/ 

 
 

         Kārsavas novada pašvaldība ir saľemts I. P.  2013. gada  18. septembra iesniegums par 

zemes nomas līguma noslēgšanu  uz Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes 

vienību  ar kadastra apzīmējumu  6870 006 0127 – 11,0 ha platība uz pieciem gadiem.  . 

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

Kārsavas novada pašvaldībai. 

          Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0127– 11,0 ha platība bija piešķirta 

pastāvīgā lietošanā  L. P.  

Ar Kārsavas novada pašvaldības 2011.gada 27.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr. 10, § 

28) L. P. izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0127 – 

11,0 ha platībā. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0127 – 11,0 ha platība  Kārsavas 

novada pašvaldība nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

         L. P. ir mirusi. Pēc mātes nāves I. P.  faktiski pieľēma atstāto mantojumu un apstrādā minēto 

zemes gabalu. 

         Uz zemes vienības atrodas 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.septembra finanšu, 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, Toms Vorkalis,  

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  

ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

1. .Noslēgt ar I. P. zemes  nomas līgumu uz apbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6870 006 0127 – 11,0 ha kopplatībā nomu  uz laiku  no 01.10.2013. līdz 31. 

12.2018. 

2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada  nomas maksa, saskaľā 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 

pieľemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētā zemes gabala nomu. 

         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 zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0064, 6894 005 0203, 6894 005 0230, 

6894 006 0231, 6894 009 0097, 6894 009 0019, 6894 009 0062, 6870 005 0149  iznomāšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 



Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts iesniegums, par pašvaldības un zemes rezerves fonda 

zemes iznomāšanu Salnavas pagasta ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0064, 6894 005 0203, 

6894 005 0230, 6894 006 0231, 6894 009 0097, 6894 009 0019, 6894 009 0062, 6870 005 0149. 

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

vienība piekrīt zemes rezerves fondam.  

Pamatojoties uz, MK 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Ľoteikumi  par publiskas personas  

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

pašvaldības 2013.gada 25.septembra finanšu, 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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

 

1. Iznomāt no pašvaldības un zemes rezerves fonda  zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumiem  6894 005 0064 – 1,9 ha platībā,  6894 005 0203- 5,1ha platībā, 6894 005 0230 – 

2,7 ha platībā, 6894 006 0231 – 2,7 ha platībā, 6894 009 0097 – 1,8 ha  latībā,6894 009 0019 – 1,5 

ha platībā, 6894 009 0062 –1,6 ha platībā, 6870 005 0149  -  1,9 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 pašvaldības un zemes rezerves fonda zemes vienībām  ar 

kadastra apzīmējumiem  6894 005 0064,  6894 005 0203,  6894 005 0230,  6894 006 0231, 6894 

009 0097, 6894 009 0019,  6894 009 0062,   6870 005 0149   iznomāšanu, ievietojot paziľojumu 

Kārsavas novada pašvaldības domes ēkā un mājas lapā no 30.09.2013. līdz 20.10.2013. 

 

 

40.& 

Par  nosaukuma piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem un adreses maiņu 

/V.Indričāns/ 

 

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

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

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

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

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

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

27.punktu,   47.panta   pirmo un otro daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra 

finanšu,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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, 

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

 

 

     1. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 6894 007 0145 nosaukumu „Zeiļuki”. 



 

      2. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 6894 007 0146 nosaukumu „Bleives”. 

 

     3. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.6894 007 0125 nosaukumu „Kalnāji”. 

 

     4. Mainīt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.6870 003 0052 adresi no  „Dţūlijas”, 

Annasmuiţa, Meţvidu pag., Kārsavas nov., LV 5725 uz- „Dţūlijas”, Goreiši, Meţvidu pag., 

Kārsavas nov., LV 5725. 

 

 

41.& 

Par namīpašuma   Smilšu ielā 12, Kārsavā, Kārsavas novads , uzturēšanai  

nepieciešamās zemes vienības platības noteikšanu un pilsētas zemes nomas līguma 

noslēgšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2013.gada 30.augustā saľemts Ľ. Ľ., deklarētā dzīvesvieta 

___________________, Kārsava, Kārsavas novads, 2013.gada 30.augusta iesniegums par zemes 

nomas līguma noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

Nr.6809 002 0174 , Smilšu ielā 12, Kārsavā, Kārsavas novads, platība 1325 kv.m. , uz kuras 

atrodas viľai piederošais namīpašums. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka  zemes vienība Smilšu ielā 12, 

Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 002 0174, platība 1325 kv.m. , piekrīt 

Kārsavas novada pašvaldībai, pamatojoties uz likuma  „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgramatās” 3. panta sesto daļu. 

Uz minēto zemes vienību ar Kārsavas pilsētas domes 2008.gada 26.novembra lēmumu Nr.9 

(prot.Nr.11) „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” zemes lietošanas tiesības 

izbeigtas G. Ľ., 1464 kv.m. kopplatībā. 

Zemes vienības  platība precizēta ar Kārsavas novada pašvaldības 2010.gada 24.februāra 

lēmumu Nr.13 (prot.Nr.2) „Par zemes vienību platību precizēšanu”. 

Ľ. Ľ. ir iesniegusi īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus uz namīpašumu Smilšu ielā 12, 

Kārsavā, Kārsavas novads- Latgales apgabaltiesas zvērināta notāra 2013.gada 14.augustā izdotu 

mantojuma apliecību ( par tiesībām uz mantojumu pēc likuma)   reģ. Nr.2808. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībam” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un LR Ministru 

kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra finanšu,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, Toms Vorkalis,  

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  

ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

 



1.  Noteikt  Ľ. Ľ. piederošā namīpašuma  ________________, Kārsavā, Kārsavas novads 

uzturēšanai  zemes gabalu  1325 kv.m. platībā- atbilstoši grafiskajam pielikumam. Veicot 

kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības robeţas un platība var tikt precizētas. 

1. Noslēgt ar Ľ. Ľ. zemes nomas līgumu par  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

Nr.6809 002 0174, Smilšu ielā 12, Kārsavā, Kārsavas novads, 1325 kv.m. platībā, no 2013.gada 

01.oktobra līdz 2023.gada 01.oktobrim. 

2. Nomas līgumu noslēgt pamatojoties uz  LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem 

Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” piektajā daļā noteikto kārtību.  

  3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Valentīnai Bļinovai viena mēneša laikā  no šā 

lēmuma pieľemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētās zemes vienības  nomu.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas 

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

 

 

 

 

42.& 

Par namīpašuma   Vienības  ielā 71, Kārsavā, Kārsavas novads , uzturēšanai  

nepieciešamās zemes vienības platības noteikšanu un pilsētas zemes nomas līguma 

noslēgšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2013.gada 09.septembrī saľemts T. K., deklarētā dzīvesvieta 

_____________ Malnavas pagasts, Kārsavas novads, 2013.gada 09.septembra iesniegums par 

zemes nomas līguma noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

Nr.6809 002 0242 , Vienības ielā 71, Kārsavā, Kārsavas novads, platība 1310 kv.m. , uz kuras 

atrodas viľai piederošais namīpašums. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka  zemes vienība Vienības ielā 71, 

Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 002 0242,  platība 1310 kv.m. , piekrīt 

Kārsavas novada pašvaldībai, pamatojoties uz likuma  „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgramatās” 3. panta sesto daļu. 

Uz minēto zemes vienību ar Kārsavas pilsētas domes 2008.gada 26.novembra lēmumu Nr.9 

(prot.Nr.11) „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” zemes lietošanas tiesības 

izbeigtas A. R., 1310 kv.m. kopplatībā. 

Tamāra Kondratjeva ir iesniegusi īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus uz namīpašumu 

Vienības ielā 71, Kārsavā, Kārsavas novads- Latgales apgabaltiesas zvērināta notāra 2013.gada 

04.septembrī izdotu mantojuma apliecību ( par tiesībām uz mantojumu pēc likuma)   reģ. Nr.3074. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībam” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un LR Ministru 

kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra finanšu,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, Toms Vorkalis,  



Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  

ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

 

1.  Noteikt  T. K. piederošā namīpašuma  ___________________, Kārsavā, Kārsavas novads 

uzturēšanai  zemes gabalu  1310 kv.m. platībā- atbilstoši grafiskajam pielikumam. Veicot 

kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības robeţas un platība var tikt precizētas. 

1. Noslēgt ar T. K. zemes nomas līgumu par  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.6809 

002 0242, Vienības ielā 71, Kārsavā, Kārsavas novads, 1310 kv.m. platībā, no 2013.gada 

01.oktobra līdz 2023.gada 01.oktobrim. 

2. Nomas līgumu noslēgt pamatojoties uz  LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem 

Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” piektajā daļā noteikto kārtību.  

  3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Valentīnai Bļinovai viena mēneša laikā  no šā 

lēmuma pieľemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētās zemes vienības  nomu.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas 

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

 

 

 

43.& 

Par adreses piešķiršanu adresācijas objektam- Kārsavas mūzikas un mākslas skolai 

/V.Indričāns/ 

 

 

 

Saskaľā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem nekustamais īpašums 

Vienības ielā 101 (kadastra numurs 6809 002 0360) sastāv no zemesgabala 75738  kv.m. platībā, 

vidusskolas ēkas (kadastra apzīmējums 6809 002 0360 001), kopmītnes ēkas (kadastra apzīmējums 

6809 002 0360 002),  skolas ēkas (kadastra apzīmējums 6809 002 0360 004) un sporta zāles ēkas  

(kadastra apzīmējums 6809 002 0360 005).   Uz skolas ēku (kadastra apzīmējums 6809 003 0360 

004)   tiek pārcelta  Kārsavas mūzikas un mākslas skola. 

LR Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra  noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas 

noteikumi”(turpmāk- Noteikumi)  2.9. un 2.10. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir 

dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka un apbūvei 

paredzēta zemes vienība. Noteikumu 10.punkts nosaka, ka , ja uz zemes vienības atrodas vairākas 

funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai piešķir adresi,bet zemes vienībai nosaka adresi, kas 

piešķirta vienai no ēkām, kas uz tās atrodas. 

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas 

sistēmas noteikumi” 2.9.,6.2. apakšpunktu, 10.punktu ”, likuma „Par  pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra finanšu,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, Toms 

Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET 

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



 

 

1. Piešķirt Kārsavas mūzikas un mākslas skolai (kadastra apzīmējums  6809 002 0360 004)  

adresi- Vienības iela 99, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717  (saskaľā ar pielikumu). 

2. Zemes vienībai (kadastra apzīmējums 6809 002 0360), vidusskolas ēkai (kadastra 

apzīmējums 6809 002 0360 001), kopmītnes ēkai (kadastra apzīmējums 6809 002 0360 002)  un 

sporta zāles ēkai  (kadastra apzīmējums 6809 002 0360 005)  saglabāt adresi –Vienības iela 101, 

Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717. 

 

 

  

44.& 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6870 005 0155   Kārsavas novada 

Meţvidu pagastā piekritību  Kārsavas novada pašvaldībai 

/V.Indričāns/ 

 

 

 

  

Izvērtējot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 005 0155   Kārsavas novada 

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

īpašuma valsts kadastra (NĪVK)  ir– pašvaldības lietojums. Uz minēto zemes vienību ,atbilstoši 

Meţvidu pagasta padomes 2009.gada 22.janvāra sēdes lēmumam Nr.6. 9.punkts (protokols Nr.1) 

ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un  2009.gada 08.maijā noslēgts lauku apvidus zemes nomas 

līgums Nr.53, 2013.gada 11.martā noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.15-1.3./13. 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās”, 3.panta piektās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas 

laikā pašvaldībai piekrīt uz pašvaldības vārda ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikatu izmantošanas un 

pabeigšanas likuma noteiktajā termiľā ir noslēgti zemes nomas līgumi , Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 25.septembra finanšu,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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, 

Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 
 

1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  6870 005 0155, Meţvidu pagastā, 

Kārsavas novadā,  kuras kopplatība ir 6,0 ha, piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. 

  

 

 

 

45.& 



Par pašvaldības nekustamā īpašuma Stacijas ielā 15, Kārsavā, Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai 

/V.Indričāns/ 

 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts A. B., pilnvarotās personas I. L., deklarētā 

dzīvesvieta _____________, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, LV-5052, 2013.gada 28.augusta 

privatizācijas ierosinājums par Kārsavas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Stacijas 

ielā 15, Kārsavā, Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot ar lietu sasitītos apstākļus konstatēts, ka zemes vienība Stacijas ielā 15, Kārsavā, 

Kārsavas novads pieder Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz ierakstu Ludzas rajona tiesas 

Zemesgrāmatu nodaļas Kārsavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000520913.  

Nekustamā īpašuma kadastra numurs 68090010163. Zemes vienības kadastra apzīmējums 

68090010163, platība 1903 kv.m.. Uz zemes vienības atrodas A. B. piederošs ēku (būvju) īpašums, 

kadastra numurs 68095010043,  pamatojoties uz ierakstu Ludzas rajona tiesas  Zemesgrāmatu 

nodaļas  Kārsavas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000522741. 

Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu 

atsavināšanas ierosinātājai ir pirmpirkuma tiesības uz zemes vienību Stacijas ielā 15, Kārsavā, 

Kārsavas novads. 

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

pirmās daļas 17.punktu, 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo  un piekto daļu,  37.panta pirmās daļas 4.punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra finanšu,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, Toms Vorkalis,  

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  

ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu  Stacijas iela 15, 

Kārsava, Kārsavas novads, platība 1903 kv.m., kadastra numurs 68090010163. 

2. Noteikt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā  īpašuma - apbūvētas zemes vienības 

Stacijas iela 15, Kārsava, Kārsavas novads atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu cenu. 

3. Noteikt A. B. pirmpirkuma tiesības uz Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu  

Stacijas iela 15, Kārsava, Kārsavas novads . 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas komisijai  

veikt nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības Stacijas iela 15,  Kārsavā, Kārsavas novads 

atsavināšanu LR  likuma „Publiskas mantas atsavināšanas likums” un 01.02.2011.MK noteikumu  

Nr.109 „ Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”  noteiktajā kārtībā 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas 

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

 

 

46.& 



Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Meţlauki”, Goliševas pag., Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai 

/V.Indričāns/ 

 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts V. P., pilnvarotās personas J. Z., deklarētā 

dzīvesvieta _____________, Kārsava, Kārsavas novadā, LV-5717, iesniegums par Kārsavas 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Meţlauki”, Goliševas pag.,  Kārsavas novads 

nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot ar lietu sasitītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums “Meţlauki”, 

Goliševas pag., Kārsavas novads pieder Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz ierakstu 

Ludzas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Goliševas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000522195.  Nekustamā īpašuma kadastra numurs 68540020010. Nekustamais  īpašums 

sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68540020067 un kopējo platību 20,13 ha. 

Zemes vienība nav apbūvēta. 

Pašreizējais zemes lietotājs ir V. P., ar kuru 2009.gada 06.maijā noslēgts Lauku apvidus 

zemes nomas līgums reģ.Nr.21, grozījumi līgumā veikti 2013.gada 29.martā. 

Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu 

atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Meţlauki”, Kārsava,  

Kārsavas novads. 

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

pirmās daļas 17.punktu, 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo  un piekto daļu,  37.panta pirmās daļas 4.punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra finanšu,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, Toms Vorkalis,  

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  

ATTURAS – nav, Kārsavas novada dome  NOLEMJ: 
 

 

1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu  “Meţlauki”, 

Goliševas pag., Kārsavas novads, platība 20,13 ha, kadastra numurs 68540020010. 

2. Noteikt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā  īpašuma - neapbūvētas zemes vienības 

“Meţlauki”,Goliševas pag., Kārsavas novads atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu cenu. 

3. Noteikt V. P. pirmpirkuma tiesības uz Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu  

“Meţlauki’, Goliševas pag., Kārsavas novads . 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas komisijai  

veikt nekustamā īpašuma – neapbūvētas zemes vienības “Meţlauki”, Goliševas pag., Kārsavas 

novads atsavināšanu LR  likuma „Publiskas mantas atsavināšanas likums” un 01.02.2011.MK 

noteikumu  Nr.109 „ Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”  noteiktajā kārtībā 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas 

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

 

47.& 



Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Vienības ielā 27, Kārsavā, Kārsavas novads,   

kadastra apzīmējumu 6809 001 0181 sagatavošanu atsavināšanai 

/V.Indričāns/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts J. S. ,deklarētā dzīvesvieta  Vienības ielā 27, 

Kārsava, Kārsavas novads, 2013.gada 23.septembra iesniegums par pašvaldībai piekrītošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0181, kopējā platība 1483 kv.m., kas atrodas  Vienības 

ielā 27, Kārsavā, Kārsavas novads, 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 sesto daļu zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0181,  platība 1483 kv.m. ( 

veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta), kas atrodas Vienības ielā 

27, Kārsavā, Kārsavas novads,  piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai.  Uz minētās zemes vienības 

atrodas  J. S. piederošs namīpašums, ko apliecina Latgales apgabaltiesas zvērināta notāra 

2010.gada 08.maijā izdota mantojuma apliecība (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) 

reģ.Nr.1752. Par minēto zemes vienību ir noslēgts pilsētas zemes nomas līgums atbilstoši likuma 

„Valsts un pašvaldību īpašums privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likums „ 26.panta otrās un trešās daļas un Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu” noteiktajai kārtībai. Minētā zemes vienība nav reģistrēta 

zemesgrāmatā. 

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

8.punktā noteiktajam J. S. ir tiesības ierosināt zemes vienības  Vienības ielā 27, Kārsavā , Kārsavas 

novads, kadastra apzīmējums 6809 001 0181 atsavināšanu.  

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

daļas 17.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra finanšu,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, Toms 

Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET 

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

 

1.Nostiprināt īpašuma tiesības uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Vienības ielā 27, 

Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 001 0181  uz Kārsavas novada pašvaldības 

vārda un nodot atsavināšanai 

          2.Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Valentīnai Bļinovai reģistrēt  pašvaldībai piekrītošo 

zemes vienību Vienības ielā 27, Kārsavā, Kārsavas novads Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu 

nodaļā un veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar nekustamā īpašuma sagatavošanu 

atsavināšanai. 

  

 

48.& 

Par jaunas zemes vienības izveidošanu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6809 001 0161, Avotu ielā 14, Kārsavā, adreses piesķiršanu un zemes piekritību 

/V.Indričāns/ 

 

 



 

Kārsavas novada pašvaldībā 2013.gada 23.septembrī saľemts J. L. , deklarētā dzīvesvieta  

__________________, Kārsavā, Kārsavas novads, iesniegums ar lūgumu atdalīt no pašvaldībai 

piekrītošās zemes vienības Avotu ielā 14, Kārsavā, kadastra apzīmējums 6809 001 0161, platība 

2340 kv.m., uz kuras atrodas viľam piederošās ēkas , zemes vienības daļu 320 kv.m. platībā, kurš 

dabā atrodas aiz grāvja un kuru ēku īpašnieks neizmanto. 

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

īpašuma valsts kadastra likuma „ 9.panta pirmo daļu, likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma” 1.panta 11.punkta „a” apakšpunktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4ˡ.panta otrās daļas 6.punktu, saskaľā ar 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība”, Ministru 

kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 25.septembra finanšu,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, Toms Vorkalis,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns 

, Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne ); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Kārsavas 

novada dome  NOLEMJ: 
 

 

1. Sadalīt zemesgrāmatā nereģistrētu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā  ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0161 reģistrētu zemes vienību  ar adresi Avotu iela 14, 

Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, divās atsevišķās zemes vienībās. 

2. Jaunizveidotajai zemes vienībai piešķirt adresi Avotu iela 14A, Kārsava, Kārsavas novads, 

LV-5717, un noteikt platību 320 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot 

dabā. 

Noteikt zemes vienībai lietošanas mērķi- kods 0502- pagaidu zemes atļautā izmantošana 

sakľu dārziem. 

3. Jaunizveidotā zemes vienība ir starpgabals un piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. 

4. Atlikušajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0161 un uz tās esošām ēkām 

saglabāt esošo adresi Avotu iela 14, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, un noteikt platību 2020 

kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā. 

5. Veikt izmaiľas pilsētas zemes nomas līgumā, kurš noslēgts ar J.L. 

 

 

 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17.05 

 

 

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 


