
           
  

 

 

 

 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

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

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

 

                                                                                                                                                       

  DOMES    SĒDES PROTOKOLS 
 

 

 24.10.2013.           Nr.13 

 

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,  Juris Vorkalis, 

Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns,Andris Ļubka  

 

Nepiedalās –   

 Deputāti  - Aivars Lipskis, Modris Karpovs- ārzemju komandējumā, Vairis Poikāns – iemesls nav 

zināms 

 

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

speciāliste Anna Orinska, zemes komisijas priekšsēdētāja Valentīna Bļinova,  izpilddirektors Toms 

Vorkalis, galvenā grāmatvede Mārīte Kuleša 

 

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

 

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

kārtībā 41 (četrdesmit viens ) jautājums. 

Atklāti balsojot: „par” – 11  (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs 

mailto:dome@karsava.lv


Krišāns,Andris Ļubka ), „pret” – nav, „atturas” – nav, Kārsavas novada domes   sēdes darba 

kārtība apstiprināta. 
 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par  naudas līdzekļu atlikumiem banku kontos 

2. Izpilddirektora atskaite par paveikto 

3. Par novada deputāta pilnvaru izbeigšanos 

4. Par  26.10.2013.lēmuma/Nr.18 prot. Nr.12/ „ Par izglītības iestāţu vadītāju, vietnieku, 

pedagogu, speciālistu  darba samaksu” papildināšanu  

5. Par saistošo noteikumu nr. 21 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos nr.5 

„Kārsavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu 

6. Par saistošo noteikumu nr. 22 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos nr.30 

„Par kārtību, kādā Kārsavas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto  

pašvaldības mantu un finanšu resursus” apstiprināšanu 

7. Par saistošo noteikumu nr. 23 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos nr.4 

„Par pašvaldības nodevām Kārsavas novadā” apstiprināšanu 

8. Par saistošo noteikumu Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokli Kārsavas novadā 

2014.gadā” precizēšanu 

9. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar  

sabiedrību ar ierobeţotu atbildību„Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrība” 

10. Par brīdinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu 

11.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu 

12.Par telpu iznomāšanu 

13. Par  saistošajiem noteikumiem Nr.24 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.21 „Par 

novada pamatbudţetu 2013.gadam” 

14.Par grozījumiem 24.08.2011. nolikumā” Kārsavas novada pašvaldības Atzinības raksta 

nolikums”  

15. Par Atzinības raksta piešķiršanu 

16. Par apbalvojuma ”Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršanu 

17.Par traktora iegādi 

18.Iesniegumu izskatīšana 

19. Par  nekustamā īpašuma „Hustiľi ” sadalīšanai nepieciešamā zemes ierīcības projekta 

izstrādi, izstrādes  nosacījumiem un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam 

20.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6894 006 0234 platības,  zemes vienības 

robeţu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

21.Par nosaukuma piešķiršanu un adreses maiľu nekustamajiem īpašumiem 

22.Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 005 0149 

iznomāšanu 

  23.Par nekustamā īpašuma   lietošanas mērķa noteikšanu  

24.Par nosaukuma  piešķiršanu pašvaldības būvju īpašumam 

25.Par nekustamā īpašuma „Šūniľas”, kadastra Nr. 6868 009 0238 sadalīšanu                                                                   

26.Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

27.Par rezerves zemes fonda    zemes vienību  6872 006 0116, 6872 006 0122 iznomāšanu 



28.Par nekustamo īpašumu sadalīšanu, nosaukumu un adrešu piešķiršanu un maiľu 

29.Par nekustamo īpašumu sadalīšanu, nosaukumu un adrešu piešķiršanu un maiľu 

30.Par adrešu  datu precizēšanu   

31.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

32.Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6894 005 0064 zemes nomas tiesību izsoli 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

33.Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6894 005 0203 zemes nomas tiesību izsoli 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

34.Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6894 005 0230 zemes nomas tiesību izsoli 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

35.Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6894 006 0231  zemes nomas tiesību izsoli 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

36.Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības   ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0364    

Kārsavas novada,  Meţvidu pagastā  sagatavošanu atsavināšanai 

37.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0222 izslēgšanu no līdzvērtīgās 

zemes kompensacijas fonda un piekritības noteikšanu  

38.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68090010155, Avotu ielā 23, Kārsavā, 

Kārsavas novads robeţu pārkārtošanu 

            39. Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6894 009 0097 zemes nomas tiesību izsoli      

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

40. Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6894 009 0019 zemes nomas tiesību izsoli 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

41. Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6894 009 0062 zemes nomas tiesību izsoli 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

  

 

 

1.& 

Par naudas līdzekļu atlikumiem banku kontos 

/M.Kuleša/ 

 

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

 

 

2.& 

                                      Izpilddirektora atskaite par paveikto 

/T.Vorkalis/ 

 

 

 Izpilddirektors Toms Vorkalis informēja, ka svarīgākais notikums ir laikā pabeigta 

brīvdabas estrādes būvniecība Kārsavā. Veicot būvniecības darbus, radies 7000 latu ietaupījums, 

kas tika izmantots estrādes teritorijas labiekārtošanai un soliľu uzstādīšanai.  

Pēc trešā darbu beigu termiľa pagarinājuma beidzot tiks noasfalētas Skolas un Saules iela.  

 Uzsākts darbs pie Malnavas ūdensapgādes sistēmas sakārtošanas. Tiek plānots ūdensapgādi 

dzīvojamajām mājām nodrošināt no viena ūdenstorľa, kas uzlabos ūdens kvalitāti. 



 Izsludināts iepirkums par Salnavas un Mērdzenes ūdensapgādes sistēmas renovācijas 

lielajiem projektiem, bet Goliševā taps bērnu rotaļu laukums. 

 Uzsākts darbs pie kārsavas stadiona rekonstrukcijas plāna. Pagaidām tas ir tikai sākuma 

stadijā, bet kad stadionu apsekos speciālisti, tad varēs lēmt par darbu apjomu, gan 

vajadzībām.Tāpat ir plānota jauna traktora iegāde pašvaldības ceļu tīrīšanai no sniega un 

ūdensskaitītāju iegāde. 

 

 

 

                                                             3.§ 

                                    Par  novada domes deputāta pilnvaru izbeigšanos 

                                                               /Ziľo I.Silicka/ 

 

Iepazinusies ar deputāta Toma Vorkaļa  , kurš ievēlēts novada domē no partijas ” Reformu 

partija”, iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu, pamatojoties uz likuma „Par republikas pilsētas 

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

domes vēlēšanu likuma” 43.pantu, atklāti balsojot: PAR –11 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

  

 

 Apstiprināt deputāta Toma Vorkaļa  pilnvaru pirmstermiņa izbeigšanos.  

 

 

 

Darbu uzsāk  „ Reformu partijas” saraksta   deputāts Andris Šicāns. 

 

 

4.& 

Par 26.09.2013. lēmuma /Nr.18 prot. Nr.12/ „ Par izglītības iestāţu vadītāju, vietnieku, 

pedagogu, speciālistu darba samaksu” papildināšanu 

/Ziľo E.Puksts/ 

 

 

                     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 novda pašvaldības 2013.gada 21.oktobra  izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu komitejas sēdes  atzinumu , atklāti balsojot: PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars 

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

  
 



 

 Papildināt  26.09.2013. lēmumu /Nr.18 prot. Nr.12/ „ Par izglītības iestāţu vadītāju, 

vietnieku, pedagogu, speciālistu darba samaksu”: 

 

 

1. Pedagogu piecgadīgo, sešgadīgo bērnu apmācība no valsts mērķdotācijām pēc sekojošām 

likmēm, piemērojot MK noteikumu 836 „ Pedagogu darba samaksas noteikumi”” 1.pielikuma 

4.tabulu: 

 

1.1. Meţvidu PII „Saulīte”                1,67 likmes, t.sk., 0.05 likmes nodarbību sagatavošana 

1.2. Malnavas PII „Sienāzītis”              1.843 likme, t.sk.,   0.1 likme nodarbību sagatavošana 

1.3. Malnavas PII „Aizgāršas fil.”      0.55 likmes, t.sk., 0.05 likmes nodarbību sagatavošana 

1.4. Mērdzenes pamatskola                0.794 likmes, t.sk., 0.05 likmes nodarbību  

sagatavošana 

1.4.1.Mērdzenes pamatskola                0.5 likmes (no 01.10.2013.) 

1.5. Kārsavas PII                                 2,308 likmes, t.sk.,  0.1likme nodarbību sagatavošana 

1.6. Salnavas pamatskola                   0.55.likmes, t.sk., 0.05likmes nodarbību sagatavošana. 

 

 

2. Apmaksa no valsts mērķdotācijām mūzikas pedagogu piecgadīgo, sešgadīgo bērnu apmācību, 

piemērojot MK noteikumi Nr. 836 „ Pedagogu darba samaksas noteikumi”” 1.pielikuma 4.tabulu,  

pēc sekojošām likmēm : 

      2.1. Meţvidu PII „Saulīte’          0.125 likmes,  

2.2. Kārsavas PII                          0.392 likmes; 

2.3. Salnavas pamatskola 0.125 likmes; 

2.4. Malnavas PII „Sienāzītis”      0.263 likmes.         

 

3. Apmaksa no valsts mērķdotācijām logopēda pedagoga piecgadīgo, sešgadīgo bērnu 

apmācību, piemērojot MK noteikumi Nr. 836 „ Pedagogu darba samaksas noteikumi”” 

1.pielikuma 4.tabulu: 

   3.1. Malnavas PII „Sienāzītis       0.238 likmes; 

   3.2. Salnavas pamatskola          0.143 likmes; 

   3.3. Mērdzenes pamatskola        0.167 likmes ( no 01.10.2013.)  

   3.4. Kārsavas pilsētas PII            0.238 likmes (no 01.10.2013.) 

                                                     

4. Pedagogu piecgadīgo, sešgadīgo bērnu apmācība no pašvaldības finansējuma pēc 

sekojošām likmēm, piemērojot MK noteikumu 836 „ Pedagogu darba samaksas noteikumi”” 

1.pielikuma 4.tabulu: 

4.1. Meţvidu PII „Saulīte”             1.981 likmes,t.sk., 0.1 likme nodarbību sagatavošana    

4.2. Malnavas PII „Sienāzītis        2.357 likmes,t.sk., 0.1 likme nodarbību sagatavošana    

4.3. Malnavas PII „Aizgāršas fil     0.49 likmes  

4.4. Mērdzenes pamatskola                2.857 likmes,t.sk., 0.1 likme nodarbību sagatavošana    

4.4.1.Mērdzenes pamatskola                0.025 likmes nodarbību sagatavošana (no 01.10.2013.) 

4.5. Kārsavas PII                                 6,092 likmes, t.sk.,  0.3likmes nodarbību sagatavošana 

4.6. Salnavas pamatskola                   0.5.likmes 

 



5.Apmaksa no pašvaldības finansējuma mūzikas pedagogu piecgadīgo, sešgadīgo bērnu 

apmācību, piemērojot MK noteikumi Nr. 836 „ Pedagogu darba samaksas noteikumi”” 

1.pielikuma 4.tabulu,  pēc sekojošām likmēm : 

      5.1. Meţvidu PII „Saulīte’          0.269 likmes, t.sk., 0.019 likmes nodarbību sagatavošana 

5.2. Kārsavas PII                          0.658 likmes, t.sk., 0.05 likmes nodarbību sagatavošana 

5.3. Mērdzenes  pamatskola 0.394 likmes, t.sk., 0.019 likmes nodarbību sagatavošana 

5.4. Malnavas PII „Sienāzītis”      0.393 likmes,t.sk., 0.031 likmes nodarbību sagatavošana 

     

 

 

5.& 

 Par saistošo noteikumu nr. 21 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos nr.5 

„Kārsavas novada teritorijas kopšanas un 

būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu 
                                                               /Ziľo I.Silicka/ 

 

 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 16.punktu, 41.panta 

1.daļas 1.punktu, 45.panta 2.daļu, 4.daļu, „Eiro ieviešanas kārtības likuma” 31.panta 4.daļu , 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.oktobra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas 

sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  

Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

  

 

 1.Apstiprināt saistošos noteikumus nr.21 „Grozījumi saistošos noteikumus nr. 5 „Kārsavas 

novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” /pielikumā/. 

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

saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

 

6.& 

 Par saistošo noteikumu nr. 22 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos nr.30 

„Par kārtību, kādā Kārsavas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto  

pašvaldības mantu un finanšu resursus” apstiprināšanu 

                                                               /Ziľo I.Silicka/ 

 

 

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

„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18.panta 1.daļu,„Eiro ieviešanas 

kārtības likuma” 31.panta 4.daļu , Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.oktobra  

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

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 



Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); 

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

  

 

 1.Apstiprināt saistošos noteikumus nr.22 „Grozījumi saistošos noteikumus nr. 30 „Par 

kārtību, kādā Kārsavas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības 

mantu un finanšu resursus ”/pielikumā/. 

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

saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

7.& 

 Par saistošo noteikumu nr. 23 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos nr.4 

„Par pašvaldības nodevām Kārsavas novadā” 

apstiprināšanu 

                                                               /Ziľo I.Silicka/ 

 

 

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

21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 

1.punktu, 2.punktu, 4.punktu, 5.punktu, 7.punktu, 9.punktu, 10.punktu,, „Eiro ieviešanas kārtības 

likuma” 31.panta 4.daļu , Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.oktobra  finanšu,attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars 

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

  
 

 

 1.Apstiprināt saistošos noteikumus nr.23 „Grozījumi saistošos noteikumus nr. 4 „Par 

pašvaldības nodevām Kārsavas novadā ”/pielikumā/. 

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

saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

8.& 

Par saistošo noteikumu Nr.20 

„Par nekustamā īpašuma nodokli Kārsavas novadā 2014.gadā” 

precizēšanu 

                                                               /Ziľo I.Silicka/ 

 

 

 

 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, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 



ministrijas valsts sekretāra vietnieces I.Raugzes 13.10.2013. vēstuli Nr.18-6/9788 “Par saistošajiem 

noteikumiem”, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.oktobra finanšu,attīstības un teritoriālo 

lietu komitejas  atzinumu, atklāti balsojot: PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

  

 

 

 1.Precizēt saistošos noteikumus Nr. 20 „Par nekustamā īpašuma nodokli Kārsavas novadā 

2014.gadā” /pielikumā/. 

 2.Nosūtīt precizētos saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 
 
 

 

9.& 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar  

sabiedrību ar ierobeţotu atbildību 
„Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” 

                                                               /Ziľo I.Silicka/ 

 
 

 
 Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2. punktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, un gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību. 

 Saskaľā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 8.panta pirmās daļas 1. punktu pašvaldība 

organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu savā 

administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos plānus. 

Saskaľā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmo daļu pašvaldība publisko 

iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā un saskaľā ar šī 

likuma 18.panta trešo daļu pašvaldības, savstarpēji vienojoties, var noteikt kopīgu sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas zonu, kurā ietilpst vairāku viena atkritumu apsaimniekošanas reģiona 

pašvaldību administratīvās teritorijas. 

Saskaľā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu šo likumu nepiemēro, 

ja pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai 

sniegtajiem pakalpojumiem,kura vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem: 

a) tā atrodas viena vai vairāku pasūtītāju pilnīgā kontrolē (šāda kontrole izpauţas kā 

tiesības ietekmēt kontrolē esošās institūcijas darbības būtiskus mērķus un lēmumus), 

b) vismaz 80 procentus tās gada finanšu apgrozījuma veido konkrētu uzdevumu izpilde 

kontrolējošo pasūtītāju interesēs vai citu pasūtītāju interesēs, kurus kontrolē šo institūciju 

kontrolējošie pasūtītāji, 



c) tās kapitāla daļas vai akcijas pilnībā pieder pasūtītājiem, kas to kontrolē. 

SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” ir Ciblas novada, Kārsavas 

novada, Ludzas novada, Rēzeknes novada, Rēzeknes pilsētas, Viļānu novada un Zilupes novada 

pašvaldību izveidota kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder minētām pašvaldībām. SIA 

„Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” darbības mērķi un veidi saskaľā ar 

statūtiem ir atkritumu apsaimniekošana, atkritumu pārstrāde, teritorijas tīrīšana u.c. pakalpojumi, 

kurus tā sniedz savu dibinātāju /minēto pašvaldību/ interesēs. 

SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” darbības joma un piešķirtās 

tiesības sniegt sabiedriskos pakalpojumus Kārsavas pašvaldībai izriet no likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2. punktā noteiktās autonomās kompetences organizēt 

iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu neatkarīgi 

no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, un gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību. Minētās kompetences īstenošana Kārsavas novada 

administratīvajā teritorijā ir viena no pašvaldību izveidotās SIA „Austrumlatgales atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība” pamatdarbības jomām.  

Ľemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 1.un 2.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmo un trešo daļām, Publisko 

iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 

22.oktobra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR 

–12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris 

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

 

 

  1.   Noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un 

uzglabāšanu Kārsavas novada administratīvajā teritorijā ar sabiedrību ar ierobeţotu atbildību 

„Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”. 

2. Noteikt līguma termiľu 5 (pieci) gadi no līguma spēkā stāšanās  dienas. 

    3. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju parakstīt šā lēmuma 1.punktā minēto līgumu.    

 

 

 

 

 

10.& 

Par brīdinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda piedziņu 

                                                               /Ziľo I.Silicka/ 

 

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

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

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

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.oktobra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas 

sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  

Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 



Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

  

 

 1.Brīdināt Z. K. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas sekām. 

 1.1.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

2.Brīdināt A. L. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas sekām. 

 2.1.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

3.Brīdināt J. P. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas sekām. 

 3.1.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

4.Brīdināt D. T. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas sekām. 

 4.1.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

5.Brīdināt V. K. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas sekām. 

 5.1.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

6.Brīdināt V. K. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas sekām. 

 6.1.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

7.Brīdināt I. S. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas sekām. 

 7.1.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

8.Brīdināt I. T.-L. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas sekām. 

 8.1.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

 

 

11.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda piedziņu 

                                                               /Ziľo I.Silicka/ 

 

 

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

Civilprocesa likuma 600.panta 5.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.oktobra  

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

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 

Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); 

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

  
 



 

1.1.Piedzīt no S. F. nekustamā īpašuma nodokļa, piedziľu 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 Lilijai 

Solovjovai, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV-4601. 

1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojum spielikumā uz vienas lapas. 

 

2.1.Piedzīt no M. D. nekustamā īpašuma nodokļa, piedziľu 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 Gaidai 

Rutkovskai, prakses vieta: Stacijas iela 44, Ludza, LV-5701.  

2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

3.1.Piedzīt no A. Z. nekustamā īpašuma nodokļa, piedziľu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

3.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gaidai 

Rutkovskai, prakses vieta: Stacijas iela 44, Ludza, LV-5701.  

3.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

4.1.Piedzīt no J. Ľ. nekustamā īpašuma nodokļa, piedziľu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

4.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gaidai 

Rutkovskai, prakses vieta: Stacijas iela 44, Ludza, LV-5701.  

4.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

5.1.Piedzīt no J. M. nekustamā īpašuma nodokļa, piedziľu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

5.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Lilijai 

Solovjovai, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a,Rēzekne, LV-4601 

5.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

6.1.Piedzīt no I. L. nekustamā īpašuma nodokļa, piedziľu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

6.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gaidai 

Rutkovskai, prakses vieta: Stacijas iela 44, Ludza, LV-5701.  

6.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

7.1.Piedzīt no A. K. nekustamā īpašuma nodokļa, piedziľu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

7.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Alinai 

Kuprijanovai, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a,Rēzekne, LV-4601 

7.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 



8.1.Piedzīt no J. S. nekustamā īpašuma nodokļa, piedziľu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

8.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gaidai 

Rutkovskai, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a,Rēzekne, LV-4601. 

8.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

12.& 

Par telpu iznomāšanu 

                                                               /Ziľo I.Silicka/ 

 

 

 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 telpu Kārsavas 

pilsētas kultūras namā. 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 telpu pašvaldībai piederošajā kultūras nama ēkā, jo nomai 

nebūs nepārtraukts, bet regulārs raksturs /daţas reizes nedēļā/, pašvaldībai tās funkciju realizēšanai 

telpa nav nepieciešama pastāvīgi un telpas izmantošanas konkrēts laiks un ilgums tiks saskaľots ar 

kultūras nama 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 22.oktobra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

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

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris 

Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

  

 

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

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

novada Kārsavas pilsētas kultūras namā, nosakot nomas maksu Ls 100 mēnesī, kā arī pievienotās 

vērtības nodoklis. Nomas līguma darbības termiľš – no 25.10.2013. līdz 31.12.2013.  Telpu 

izmantošanas laiku nomniekam jāsaskaľo ar kultūras nama vadītāju.  

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

nosacījumiem.  

 



Deputāte Ligita Maģiča ierosināja , ka Kārsavas Kultūras nama direktorei Inārai 

Rasimai jāsniedz paskaidrojums par to, ka SIA „ FIBRA”  tika ierādīta telpa kultūras namā 

pirms nomas līguma noslēgšanas.  

 

 

13.& 

Par  saistošajiem noteikumiem Nr.24 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.21 „Par 

novada pamatbudţetu 2013.gadam” 

                                                               /Ziľo I.Silicka/ 

 

 

 

 

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

2013.gada 22.oktobra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti 

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

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris 

Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 24 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. 

 

                                                                         

 

14. 

Par grozījumiem 24.08.2011. nolikumā” Kārsavas novada pašvaldības Atzinības 

raksta nolikums” 

/J.Vorkalis/  

 

 Pamatojoties uz  Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72 panta pirmās daļas 

2.punktu,73.panta pirmās daļas 6.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 21.oktobra 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti balsojot: PAR –12 

( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris 

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

  

 

Veikt grozījumus nolikumā „ Kārsavas novada pašvaldības Atzinības raksta nolikums, 

izsakot šādā redakcijā: 

 

2.1. Ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu iesniedz Kārsavas novada domes izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejai.  



 

2.2.Komitejai motivētu iesniegumu par apbalvojumu piešķiršanu var iesniegt: 

2.2.1. novada domes deputāts; 

2.2.2. domes pastāvīgā komiteja; 

2.2.3. pašvaldības iestāţu, uzľēmumu(uzľēmējsabiedrību) organizāciju vadītājs; 

2.2.4. arodbiedrības organizācijas vadītājs. 

 

2.6.1. Kanceleja apbalvojamo sarakstos pārbauda vai kandidātam nav piešķirts Atzinības raksts 

pēdējo trīs gadu laikā. 

2.6.2. Ja kandidātam pēdējo trīs gadu laikā ir  piešķirts Atzinības raksts, kanceleja sagatavo 

atbildes vēstuli ierosinājuma iesniedzējam par ierosinājuma par Atzinības raksta piešķiršanas 

noraidījumu, norādot pēdējo trīs gadu laikā piešķirtā Atzinības raksta piešķiršanas pamatojumu. 

           

2.9. Piešķirot Atzinības rakstu, vienlaikus tiek piešķirta piemiľas balva Ls 20 apmērā.  

 

 

15.& 

Par Atzinības raksta piešķiršanu 

                                                                      /J.Vorkalis/ 

  

1. Pamatojoties uz  Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72 panta pirmās daļas 

2.punktu,73.panta pirmās daļas 6.punktu,  2011.gada 24.augusta   domes sēdē apstiprināto 

nolikumu” Kārsavas novada pašvaldības Atzinības raksta nolikums” , Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 21.oktobra izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes  atzinumu, 

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

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, 

Andris Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

  

 

  Piešķirt  Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstu : 

 

1.1.Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram Pēterim LABANOVSKIM  par 

ilggadēju,  godprātīgu un atbildīgu darbu  Malnavas pagastā un Kārsavas novada 

pašvaldībā ; 

1.2.Kārsavas novada Malnavas pagasta komunālās saimniecības speciālistam 

Arvīdam KRIVTEŢAM  par ilggadēju, godprātīgu un apzinīgu uzticēto pienākumu 

veikšanu; 

1.3. Kārsavas novada Malnavas pagasta feldšerei  Ņinai ZĪMELEI  par ilggadēju, 

godprātīgu un apzinīgu uzticēto pienākumu veikšanu; 

1.4. Kārsavas novada Mērdzenes pagasta lauksaimniecības konsultantei Ņinai 

POLNIJAI  par apzinīgu pienāku pildīšanu un jauno lauksaimnieku iesaistīšanu 

lauksaimnieciskajā raţošanā.  

 

 

 



                                                                         16.& 

                    Par apbalvojuma ”Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršanu 

                                                          / J.Vorkalis/ 

 

 

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

„Kārsavas novada goda pilsonis” piešķiršanu” un  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 

21.oktobra izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti 

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

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris 

Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

  

 
 

 

1. Izvirzīt apbalvojumam  „ Kārsavas novada Goda pilsonis” sekojošus kandidātus: 

 

1.1. Tāli MŪRNIEKU  par lielo ieguldījumu Meţvidu pagasta  infrastruktūras attīstībā 

un rūpēm par novada cilvēku labklājību; 

1.2. Zofiju RITIŅU par nesavtīgu vēlmi palīdzēt citiem, par aktīva dzīvesveida 

popularizēšanu novadā , par kultūras dzirkstelītes uzturēšanu  un redzesloka paplašināšanu 

senioru vidū.  

 

2. Piešķirt Kārsavas novada Atzinības rakstu sekojošiem kandidātiem: 

 

2.1.Kārsavas novada Mērdzenes pagasta ambulances ārsta palīgam   Nadeţdai 

BIRKULEI  par ilggadēju, godprātīgu un apzinīgu uzticēto pienākumu veikšanu. 

 

 

                                                                     17.& 

                                                            Par traktora iegādi 

/T.Vorkalis/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītāja Jāľa Koļča 

iesniegums par jauna vai mazlietota  traktora  MTZ ar  lāpstu iegādi. Esošais traktors MTZ 82 

(1991.g.) ir nolietojies, divas reizes ir veikts kapitālais remonts. Šobrīd traktors nav darba kārtībā. 

      Novada pašvaldības izpilddirektors kopā ar deputātiem Viktoru Indričānu un Juri Poikānu 

izvērtēja esošo situāciju un apskatīja esošo tehniku, kā rezultātā, ierosina domei lemt par iepirkuma 

izsludināšanu jauna traktora vienības un sniega lāpstas iegādi Mērdzenes komunālā dienesta 

vajadzībām. Ierosina iepirkuma kritērijos norādīt traktora parametrus – jauda 70 kW, mehāniskā 

nesinhronizētā ātrrumkārba, riteľu formula (piedziľa) 4x4, pastiprināta priekšējā piekare. Lāpstas 

parametri – platums līdz 2,50 m, un sastāv no 2 daļām, ar iespēju daļu izvietojumu mainīt, lai 

nepieciešamības gadījumā lāpsta ieľemtu ķīļa formu.               

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

novada pašvaldības 2013.gada 22.oktobra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes 



atzinumu, atklāti balsojot: PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

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

Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

  

   
      Iegādāties komunālās saimniecības vajadzībām jaunu traktoru un sniega lāpstu.  

 

 

                                                           18.& 

Iesniegumu izskatīšana 

/Ziľo P.Laganovskis, 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, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.oktobra sociālo un veselības  lietu 

komitejas sēdes  atzinumu, atklāti balsojot: PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); 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 A. K. iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo 

platību – labiekārtotu dzīvokli Kārsavā. 

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

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

2013.gada 22.oktobra sociālo un veselības  lietu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti balsojot: PAR 

–12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris 

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

  

  

2.2.Sniegt A. K. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, izīrējot viľai dzīvokli Nr 14, 

Vienības iela Nr.74a, Kārsava, Kārsavas novads.  

2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 



 

 

3.Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts S. L. iesniegums ar lūgumu  apmainīt dzīvokli 

Stacijas ielā 34 dz. 5, pret jebkuru līdzīgu dzīvokli Kārsavā. 

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

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

sociālo un veselības  lietu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti balsojot: PAR –12 ( Ināra Silicka, 

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita 

Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); PRET –

nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 

 3.2.Atteikt S. L.  apmainīt  dzīvokli Stacijas ielā 34-5, Kārsavā. 

3.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 

4. Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts L. B., dzīv. Mērdzenes pagastā, iesniegums ar 

lūgumu piešķirt viľam dzīvojamo platību. 

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

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

2013.gada 22.oktobra sociālo un veselības  lietu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti balsojot: PAR 

–12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris 

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

 

4.2.Sniegt L. B. sociālo pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā „Mūsmājas”.  

4.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

5.Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts J. A. iesniegums ar lūgumu piešķirt viľam 

dzīvojamo platību. 

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

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

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

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris 

Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

5.1.Noraidīt J. A. iesniegumā izteikto lūgumu par dzīvojamās platības piešķiršanu. 

5.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 6.Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts D. I. iesniegums ar lūgumu piešķirt viľam 

dzīvokli vai sniegt finansiālu atbalstu dzīvokļa remontam. 

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

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



atzinumu, atklāti balsojot: PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

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

Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 
 

6.2.Noraidīt D. I. iesniegumu par pašvaldības palīdzības sniegšanu, izīrējot viľam dzīvokli 

vai sniedzot finansiālu palīdzību dzīvokļa remontam. 

 6.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

7.Kārsavas novada  pašvaldībā ir saľemta fonda „ Sibīrijas bērni” , reģ. Nr. 40008057169, 

Graudu iela 41a,Rīga, LV-1058, valdes locekles Dzintras Gekas-Vaskas   vēstule  ar lūgumu 

finansēt grāmatas  „ Sibīrijas bērni” pirmā un otrā sējuma  tulkošanu ,  izdošanu  krievu valodā. 

Kopējās izmaksas ir Ls 20498.  Projektu konkursos saľemts Ls 6278. 

7.1.Paralēli turpinās darbs pie dokumentālās filmas ” Kur palika tēvi” veidošanas.Filmas 

pabeigšanai nepieciešams  finansējums Ls 6430 apmērā. Fonda „ Sibīrijas bērni” valdes locekle 

Dzintras Geka-Vaska lūdz atbalstīt  arī    dokumentālās filmas ” Kur palika tēvi” veidošanu.  

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

novada pašvaldības 2013.gada 21.oktobra izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 

sēdes  atzinumu,  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.oktobra  finanšu,attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars 

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

7.2.Finansiāli atbalstīt grāmatas „ Sibīrijas bērni”  tulkošanu krievu  valodā un 

dokumentālās filmas” Kur palika tēvi”  veidošanu  Ls 200 apmērā no  pašvaldības budţeta 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

7.3. Piešķirtos līdzekļus pārskaitīt uz vēstulē norādīto konta numuru.  

7.4. Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

19.& 

Par  nekustamā īpašuma „Hustiņi ” sadalīšanai nepieciešamā zemes ierīcības projekta 

izstrādi, izstrādes  nosacījumiem un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

 Izskatot nekustamā īpašuma „Hustiľi” īpašnieka A. P. 2013. gada 2.oktobra iesniegumu ( 

reģ. Nr. 3-13.2.1/721) par nekustamā īpašuma  „Hustiľi“, kadastra Nr. 6870 006 0094 zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0095 sadalīšanu, pamatojoties uz „Zemes ierīcības 

likuma“ 8. Pantu un MK 12.04.2011. noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” prasībām,  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.oktobra  finanšu,attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars 

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 



Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

 

1.  Noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamam īpašumam 

„Hustiľi“  kadastra Nr. 6870 006 0094 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0095, lai 

veiktu  zemes vienības  sadalīšanu, saskaľā ar iesniegumam pievienoto zemes gabala sadales 

shēmu, robeţu precizēšanu un nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanu. 

 Pieľemtā lēmuma izvērsts teksts pielikumā Nr.1. 

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

 

 

 

      

 

20.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6894 006 0234 platības,  zemes vienības robeţu, 

situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

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

006 0237  zemes  robeţu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz 10.04.2012. MK 

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

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

apgrūtinājumu klasifikāciju”,  Kārsavas  teritorijas plānojumu 2004-2016. gadiem, Kārsavas 

novada pašvaldības 2013.gada 22.oktobra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes 

atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

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

Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 
 

Apstiprināt  zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0234 robeţu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānu. 

1.  Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 

006 0234 kopplatību – 7,07 ha 

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

lauksaimniecība ( kods 0101). 

3. Noteikt zemes vienības apgrūtinājumus: 

1. 161203 – pierobeţa – 7,07 ha. 

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

ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,08 ha. 

        4. Piešķirt nekustamam īpašumam nosaukumu  „Ivandas.” 

 

 



21.& 

Par nosaukuma piešķiršanu un adreses maiņu nekustamajiem īpašumiem 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

Izvērtējot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 03.10.2013. iesniegto informāciju no 

Iedzīvotāju reģistra  par Kārsavas novadā deklarētām dzīvesvietas adresēm, kuras nav atrodamas 

Valsts adrešu reģistrā, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. 

panta otro daļu, kas nosaka, ka nosaukumus apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina 

attiecīgā novada dome, atbilstoši Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 „Kadastra 

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, Ministru kabineta 03.11.2009. 

noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”  prasībām un  likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 27.punktu, 47.panta pirmo daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.oktobra  

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  ,  atklāti balsojot: PAR –12 ( 

Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns 

, Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); 

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

 
 

 

      1.  Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0069 un 

būvēm adresi „ Ţogoti”,  Otrā Bozova, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV-5717. 

 

     2. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 6894 009 0096 nosaukumu „Kurmīši ” un 

apbūvei paredzētai zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0096 un būvēm adresi „ 

Kurmīši”,  Sala, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV- 5740. 

 

      3. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6870 009 0030 un uz tās 

esošajām ēkām un būvēm  adresi „Beķeri”,  Ivanova, Meţvidu pag., Kārsavas nov., LV- 5725. 

 

      4. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 6870 004 0198 nosaukumu „Aizvēji” un 

zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0198 un uz tās esošajām ēkām un būvēm adresi 

„Aizvēji”,  Otrie Meţvidi, Meţvidu pag., Kārsavas nov., LV 5725. 

 

     5.Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 6870 002 0083 nosaukumu „ Kosas”.  

 

    6. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0034 un uz tās esošajām ēkām un 

būvēm adresi no „Mauriľi”, Orinski, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV 5740 uz adresi „Vilcāni”,  

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

 

    7. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 010 0029 un uz tās esošajām ēkām un 

būvēm  adresi no „Kurmīši”, Svikļi Salnavas pag., Kārsavas nov., LV 5740 uz adresi „Sietiľi”, 

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

 

    8. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 007 0016 un uz tās esošajām ēkām un 

būvēm adresi no „Rītupe”, Bļaši, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV 5740 uz adresi „Rītupe”, 

Lūbenka,  Salnavas pag., Kārsavas nov., LV- 5740 . 

 



    9. Mainīt zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6894 010 0017 un uz tās esošajām ēkām un 

būvēm  adresi no  „Cimdiľi”, Svikļi, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV 5740 uz adresi „Cimdiľi”, 

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

 

    10. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0065 un uz tās esošajām ēkām un 

būvēm adresi no „Pelītes”, Cisovka, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV 5740 uz adresi „Pelītes” 

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

 

       11.Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 007 0364 un uz tās esošajām ēkām un 

būvēm adresi no „Sudrabiľi”, Bieleľi, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV 5740 uz adresi 

„Auziľas”,  Bieleľi, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV 5740 . 

 

       12. Mainīt zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6894 007 0045 un uz tās esošajām ēkām 

un būvēm adresi no „Vecaines”, Bieleľi, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV 5740 uz adresi „Līgo” 

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

 

        13. Mainīt zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0098 un uz tās esošajām ēkām 

un būvēm adresi no „Verpeļi”, Verpeļi, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV 5740 uz adresi 

„Irbenes”,  Verpeļi, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV 5740 . 

 

         14. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0086 un uz tās esošajām ēkām 

un būvēm no adresi „Viksnas”, Verpeļi, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV 5740 uz adresi 

„Naudiľi” Verpeļi, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV 5740 . 

 

         15. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 002 0015 un uz tās esošajām ēkām 

un būvēm  adresi no „Kaivusēta”, Rogukolni, Meţvidu pag., Kārsavas nov., LV 5740 uz adresi 

„Kaivusēta”, Strodi, Meţvidu pag., Kārsavas nov., LV 5740 . 

 

        16. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 002 0033 un uz tās esošajām ēkām 

un būvēm  adresi no  „Roţkalni”, Rogukolni, Meţvidu pag., Kārsavas nov., LV 5740 uz adresi 

„Roţkalniľi” Strodi, Meţvidu pag., Kārsavas nov., LV 5737 

 

 

22.& 

Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 005 0149 

iznomāšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

        Saskaľā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 26.09.2013. lēmumā ( sēdes prot. Nr.12 

§39) noteiktā termiľā – posmā no 30.09.2013.  līdz 20.10.2013. uz pašvaldībai piekritīgo zemes 

vienību Kārsavas novada Meţvidu pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6870 005 0149 nav 

pieteikušies vairāki nomas pretendenti, izvērtējot lietas materiālus tika konstatēts, ka pašvaldībai 

piekritīga zemes vienība pašvaldības funkciju veikšanai nav nepieciešama un to iespējams 

iznomāt. 

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

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



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

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

2013.gada 22.oktobra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

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

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris 

Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

 

 

     1. Iznomāt I. S. , dekl. dzīvesvieta _______________ Otrie Meţvidi, Meţvidu pag., 

Kārsavas nov. pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Meţvidu pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu  6870 005 0149 – 1,9 ha;  sakot  ar 01.11.2013. uz laiku līdz 5 gadiem. 

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

lauksaimniecība ( kods 0101). 

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

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

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

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

 

 

23.& 

                           Par nekustamā īpašuma  lietošanas mērķa noteikšanu  

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

 Sakarā ar to, ka par vairākiem Kārsavas novada Salnavas pagasta teritorijā esošiem 

nekustamiem īpašumiem nav pieľemts lēmums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

noteikšanu, pamatojoties uz 20.06.2006. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība”  16.2. 

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

aktualizācijas noteikumi” 16.5.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 18. panta 4. 

punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22. oktobra  finanšu, attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 

 

1. Noteikt  nekustamā  īpašuma ” Zeiļuki”  kadastra Nr. 6894 007 0145 zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 6894 007 0145  ar kopēju platību 8,09 ha  lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība (kods 0201). 

 

2. Noteikt  nekustamā  īpašuma ” Bleives”  kadastra Nr. 6894 007 0146 zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 6894 007 0146 ar kopēju platību 3,27ha  lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

 



24.& 

Par nosaukuma  piešķiršanu pavaldības būvju īpašumam 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

Pašvaldības bilancē esošo inţenierbūvju -ūdenstornis un ūdens ieguves urbums ,  kuras 

atrodas uz valstij Izglītības un zinātnes ministrijas personā piederošās zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 6868 009 0550. noteikšanai, reģistrēšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās, pamatojoties uz 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 2009. gada 22. decembra Ministru 

Kabineta noteikumiem  Nr.1620 ”Noteikumi par būvju klasifikāciju”, likuma „Par pašvaldībām“ 

21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.oktobra  finanšu,attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars 

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt nosaukumu  „Ūdenstornis“ nekustamam īpašumam, kura sastāvā ietilpst 

inţnierbūves :  ūdenstornis, kura ūdens rezervuāra tilpums ir 45 kubikmetri un ūdens ieguves 

urbums ( VĢD datu bāzes Nr.7667), saskaľā ar šim lēmumam pievienoto grafisko pielikumu. 

 2. Noteikt, ka pašvaldībai piederošās inţenierbūves- ūdenstornis   galvenā lietošanas 

veida kods  ir 22220201, ūdens ieguves urbuma galvenā lietošanas veida kods ir 22220101. 

 

 

25.& 

Par nekustamā īpašuma „Šūniņas”, kadastra Nr. 6868 009 0238 sadalīšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 09.10.2013. ir saľemts Z. N., dzīves vieta deklarēta- 

„Šūniľas”, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., iesniegums (reģ.Nr.3-13.2.1/866) par viľai 

piederošā nekustamā īpašuma „ Šūniľas” Kārsavas novada Malnavas pagastā ar kadastra Nr.6868 

009 0238 sadalīšanu, atdalot vienu atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 0089 

0144-1,02 ha platībā, pievienojot to  nekustamam īpašumam „Jaunlauki”, kadastra Nr. 6868 009 

0083. 

Saskaľā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32., 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 22.oktobra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  

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

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, 

Andris Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Šūniņas”, Kārsavas novada Malnavas pagastā, 

kadastra Nr. 6868 009 0238,  atdalot no tā vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 

009 0144-1,02 ha platībā, pievienojot to nekustamam īpašumam „Jaunlauki” , kadastra Nr. 

6868 009 0083. 

 

   

26.& 

Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

Kārsavas  novada pašvaldībā ir saľemts L. K., dzīves vieta deklarēta- „_________ ”, 

Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov., 10.10.2013. iesniegumu par nomas tiesību izbeigšanu uz 

pašvaldībai piekrītošām neapbūvētām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6854 001 0062, 

6854 005 0115,. 

Par minēto zemes vienību nomu, saskaľā ar Ministru Kabineta 30.10.2007. Noteikumiem 

Nr.735  ”Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, starp pašvaldību kā iznomātāju no 

vienas puses un Liliju Kolodjaţnaju kā nomnieku no otras puses, 28.03.2013. bija noslēgts lauku 

apvidus  zemes nomas līgums, reģ. Nr.15-1.1/1. 

Pamatojoties uz nomnieces Lilijas Kolodjaţnajas iesniegumu, lauku apvidus  zemes nomas 

līguma, reģ. Nr.15-1.1/1., 7.1. punktu,  likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas 

novada pašvaldības 2013.gada 22.oktobra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes 

atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

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

Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 



 Izbeigt L. K., dzīves vieta deklarēta- „__________”, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas 

nov., nomas lietošanas tiesības uz Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošām  neapbūvētām zemes  

vienībām 6854 001 0062-1,4 ha platībā,  6854 005 0115-2,5 ha platībā  ar 2013. gada 1.decembri. 

 

 

 

27.& 

Par rezerves zemes fonda    zemes vienību  6872 006 0116, 6872 006 0122 iznomāšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts  iesniegums par zemes vienību Mērdzenes pagasta 

teritorijā ar kadastra apzīmējumiem 6872 006 0116-1,4 ha platībā un 6872 006 0122-2,6  ha platībā 

iznomāšanu. 

Izvērtējot Kārsavas novada teritorijas plānojumā, minēto zemes vienību esošās un plānotās 

izmantošanas atbilstību, tika konstatēts, ka minētās zemes vienības nav nepieciešamas pašvaldības 

funkciju veikšanai. 

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

zemes nomu” III daļas Neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas 

kārtība un nomas maksas aprēķināšanas kārtība nosacījumiem,likuma “Par pašvaldībām” 21. 

panta 27.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.oktobra  finanšu,attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars 

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt rezerves zemes fonda zemes vienības Mērdzenes pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6872 006 0122-2,6 ha platībā un zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6872 006 

0116-1,4 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem.. 

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

darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

2. Publiskot informāciju par rezerves zemes fonda zemes vienību Mērdzenes pagasta 

teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6872 006 0122-2,6 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu 6872 

006 0116-1,4 ha platībā nomu, nosakot pieteikšanās termiľu 04.11.2013.-22.11.2013.  

 

28.& 

Par nekustamo īpašumu sadalīšanu, nosaukumu un adrešu piešķiršanu un maiņu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

Izvērtējot VAS „Latvijas dzelzceļš” 03.10.2013.vēstulē Nr.DN-732/699-2013, kas saľemta 

Kārsavas novada pašvaldībā 07.10.2013., reģ. Nr. 3-9/851, ietverto informāciju,   ierosinājumus un 

priekšlikumus par VAS „Latvijas dzelzceļš” piederošo būvju  un valstij piekrītošās zemes 

ierakstīšanai zemesgrāmatā uz  valsts vārda Satiksmes ministrijas personā un  kadastrālās 

uzmērīšanas nodrošināšanai nepieciešamo nekustamā īpašuma objekta datu precizēšanai un 

aktualizācijai, atbilstoši likumdošanas  normatīvo aktu prasībām, pamatojoties uz  likuma „ Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.oktobra  

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



Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 

Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); 

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

 

 

 

 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Dzelzceļš”, kadastra Nr. 6868 008 0235 zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0060, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, piešķirot 

nosaukumu „Rēzeknes-Kārsavas dzelzceļa 397.km- 396. Km”. 

 

2. Piešķirt nosaukumu „Rēzeknes-Kārsavas dzelzceļa 404.km- 403. Km” nekustamam 

īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0099  

 

3. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0235 un būvei ar kadastra 

apzīmējumu 6868 008 0235 008 ( elektriskās centralizācijas postenis) adresi  no „Pureņu 

stacija”, Ločukolni, Malnavas pag., Kārsavas nov., uz „Postenis Pureņi”, Ločukolni, 

Malnavas pag., Kārsavas nov., pievienojot  minētam adresācijas objektam  funkcionāli 

saistīto būvi ( raţošanas personāla modulis), saskaņā ar pievienoto būvju izvietojuma shēmu.  

4. Piešķirt funkcionāli saistītām būvēm stacijas ēka un pirts ( saskaņā ar grafisko 

pielikumu) adresi – „Dzelzceļa māja 410.km”, Ločukolni, Malnavas pag., Kārsavas nov.  

 

 

29.& 

Par nekustamo īpašumu sadalīšanu, nosaukumu un adrešu piešķiršanu un maiņu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

Izvērtējot VAS „Latvijas dzelzceļš” 03.10.2013.vēstulē Nr.DN-7.3.2/725-2013, kas 

saľemta Kārsavas novada pašvaldībā 11.10.2013., reģ. Nr. 3-9/861, ietverto informāciju,   

ierosinājumus un priekšlikumus par VAS „Latvijas dzelzceļš” piederošo būvju  un valstij 

piekrītošās zemes ierakstīšanai zemesgrāmatā uz  valsts vārda Satiksmes ministrijas personā un  

kadastrālās uzmērīšanas nodrošināšanai nepieciešamo nekustamā īpašuma objekta datu 

precizēšanai un aktualizācijai, atbilstoši likumdošanas  normatīvo aktu prasībām, pamatojoties uz  

likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 22.oktobra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti 

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

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris 

Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

 

 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6870 004 0227 zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6870 006 0275, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, piešķirot 

nosaukumu „Rēzeknes-Kārsavas dzelzceļa 422.km- 419. km”. 

 



2. Atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6870 004 0227 zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6870 009 0137, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, piešķirot 

nosaukumu „Rēzeknes-Kārsavas dzelzceļa 415. km- 410. km”. 

 

3. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0275 un funkcionāli 

saistītām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6870 006 0275 001( elektriskās 

centralizācijas postenis) , 6870 006 0275 002 ( šķūnis), 6870 006 0275 003 ( tualete), 

6870 006 0275 004 ( sadzīves telpa) adresi  no „Sliedes”, Meţvidi, Meţvidu pag., 

Kārsavas nov., uz „Stacija Meţvidi”, Meţvidi, Meţvidu pag., Kārsavas nov. 

 

 

30.& 

Par adrešu  datu precizēšanu   
/Ziľo V.Indričāns/ 

 

Izvērtējot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 03.10.2013. iesniegto informāciju no 

Iedzīvotāju reģistra  par Kārsavas novadā deklarētām dzīvesvietas adresēm, kuras nav atrodamas 

Valsts adrešu reģistrā, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. 

panta otro daļu, kas nosaka, ka nosaukumus apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina 

attiecīgā novada dome, atbilstoši Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 „Kadastra 

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, Ministru kabineta 03.11.2009. 

noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”  prasībām un  likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 27.punktu, 47.panta pirmo daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.oktobra  

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

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , 

Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); 

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

 

 

1.  Mainīt adresācijas objektam, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0004 un 

uz tās esošajām būvēm, adresi no Stacijas iela 57, Bozova,  Malnavas pag., Kārsavas nov., uz 

„Saknītes”, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 

 

2.  Mainīt adresācijas objektam, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0155 un 

uz tās esošajām būvēm, adresi no Stacijas iela 18, Bozova,  Malnavas pag., Kārsavas nov., uz 

„Komuļi”, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 

3.  Mainīt adresācijas objektam, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0123 un 

uz tās esošajām būvēm, adresi no Meţa iela 16, Bozova,  Malnavas pag., Kārsavas nov., uz 

„Amanti”, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 

4.  Mainīt adresācijas objektam, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0024 un 

uz tās esošajām būvēm, adresi no „Līči”, Orehovka, Goliševas pag., Kārsavas nov., uz „Līči”, 

Doľikova, Goliševas pag., Kārsavas nov.  

31.& 



Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

Izvērtējot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas  26.09.2013. vēstulē Nr. 10-

03/285770-1/3 Par  zemes lietošanas mērķi  ietverto informāciju par Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS)  reģistrētām  zemes vienībām, kurām nav noteikts 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķis,  pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 

noteikumu Nr.496 „ Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa klasifikāciju un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” prasībām, likuma  „Par pašvaldībām” 21.pantā 27. 

punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.oktobra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

 Noteikt zemes vienībām  6868 001 0087, 6868 001 0088, 6868 001 0089, 6868 001 0090, 

6868 001 0091, 6870 003 0196, 6870 009 0211 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-  zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,  kods 0101. 

 

32.& 

Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6894 005 0064 

 zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Salnavas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6894 005 0064 iznomāšanu rezultātā saľemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  

15.,18. punktiem, likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 22.oktobra  finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti 

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

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris 

Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 26.09.2013. lēmumu (sēdes prot. 

Nr. 12., 39.&) noteiktā  termiľā– laika posmā no  2013. gada 30. septembra līdz 20. oktobrim uz 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0064 -1,9ha platībā 

nomu, ir pieteikušies vairāki pretendenti, veikt līdz 15.11.2013. minētās zemes vienības nomas 

tiesību izsoli. 

2. Izveidot minētās zemes vienības nomas tiesību izsoles komisiju, šādā sastāvā: 

 

1. Juris Poikāns- deputāts; 

2.Toms Vorkalis – izpilddirektors; 

3. Ludmila Krišāne- zemes ierīkotāja 

 



3. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0064-1,9 

ha   zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 
 

 

 

33.& 

Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6894 005 0203 

 zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

 

Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Salnavas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6894 005 0203 iznomāšanu rezultātā saľemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  

15.,18. punktiem, likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 22.oktobra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti 

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

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris 

Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 

 
  

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 26.09.2013. lēmumu (sēdes prot. 

Nr. 12., 39.&) noteiktā  termiľā– laika posmā no  2013. gada 30. septembra līdz 20. oktobrim uz 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0203 -5,1ha platībā 

nomu, ir pieteikušies vairāki pretendenti, veikt līdz 15.11.2013. minētās zemes vienības nomas 

tiesību izsoli. 

2. Izveidot minētās zemes vienības nomas tiesību izsoles komisiju, šādā sastāvā: 

 

1. Juris Poikāns- deputāts; 

2.Toms Vorkalis – izpilddirektors; 

3. Ludmila Krišāne- zemes ierīkotāja 

 

3. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0203-5,1 

ha   zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 
 

 

 

      34.& 

Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6894 005 0230 

 zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

 



Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Salnavas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6894 005 0230 iznomāšanu rezultātā saľemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  

15.,18. punktiem, likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 22.oktobra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti 

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

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris 

Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 26.09.2013. lēmumu (sēdes prot. 

Nr. 12., 39.&) noteiktā  termiľā– laika posmā no  2013. gada 30. septembra līdz 20. oktobrim uz 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0230 -2,7ha platībā 

nomu, ir pieteikušies vairāki pretendenti, veikt līdz 15.11.2013. minētās zemes vienības nomas 

tiesību izsoli. 

2. Izveidot minētās zemes vienības nomas tiesību izsoles komisiju, šādā sastāvā: 

 

1. Juris Poikāns- deputāts; 

2.Toms Vorkalis – izpilddirektors; 

3. Ludmila Krišāne- zemes ierīkotāja 

 

 

3. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0230-2,7 

ha   zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 
 

 

 

35.& 

Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6894 006 0231 

 zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

 

Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Salnavas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6894 006 0231 iznomāšanu rezultātā saľemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  

15.,18. punktiem, likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 22.oktobra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti 

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

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris 

Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 
 



 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 26.09.2013. lēmumu (sēdes prot. 

Nr. 12., 39.&) noteiktā  termiľā– laika posmā no  2013. gada 30. septembra līdz 20. oktobrim uz 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0231 -2,7 ha platībā 

nomu, ir pieteikušies vairāki pretendenti, veikt līdz 15.11.2013. minētās zemes vienības nomas 

tiesību izsoli. 

2. Izveidot minētās zemes vienības nomas tiesību izsoles komisiju, šādā sastāvā: 

 

1. Juris Poikāns- deputāts; 

2.Toms Vorkalis – izpilddirektors; 

3. Ludmila Krišāne- zemes ierīkotāja 

 

 

3. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0231-2,7 

ha   zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 
 

 

 

 

36.& 

Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības   ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0364    

Kārsavas novada,  Meţvidu pagastā  sagatavošanu atsavināšanai 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts V. P. ,deklarētā dzīves vieta „_________”, Kaprani, 

Meţvidu pagasts, Kārsavas novads, 2013.gada 04.oktobra iesniegums par pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0364, kopējā platība 0,04 ha,  kas atrodas 

Kārsavas novada Meţvidu pagastā nodošanu atsavināšanai. 

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

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

3.panta piektās daļas 1.punktu zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0364, kopējā 

platība 0,04 ha,  kas atrodas Kārsavas novada Meţvidu pagastā piekrīt Kārsavas novada 

pašvaldībai. Uz zemes vienības atrodas V.P. piederoša ēka- dzīvojamā māja. 

   Nomas tiesīgā persona Vēsma Pauniľa ir izmantojusi zemes nomas pirmtiesības uz zemes 

vienību ar  kadastra apzīmējumu 6870 006 0364 . Zemes nomas līgums  reģ. Nr.35, noslēgts 

2008.gada 30.janvārī   likuma „ Valsts un pašvaldību īpašuma  privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta ceturtajā noteiktajā kārtībā.  Minētā zemes 

vienības nav reģistrētas zemesgrāmatā. 

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

8.punktā noteiktajam Vēsmai Pauniľai ir tiesības ierosināt nekustamā īpašuma „Adrija” , kadastra 

numurs 6870 006 0322 ,zemes vienības   kadastra apzīmējums 6870 006 0364     atsavināšanu.  

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

novada pašvaldības 2013.gada 22.oktobra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes 

atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

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



Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

 

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

zemes vienību Meţvidu pagastā Kārsavas novadā,  kadastra apzīmējums 6870 006 0364, kopējā 

platība 0,04 ha  ( veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta), uz 

Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

2. Pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju V. P., pārstāvēt Kārsavas novada pašvaldību 

nekustamā īpašuma „Adrijs”,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6870 006 0364  platību 

robeţu noteikšanas, kadastrālās uzmērīšanas procesā un kadastra objekta reģistrācijas procesā 

mērniecību veicošās institūcijās un Valsts zemes dienesta struktūrvienībās. 

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

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

 

 

 

 

37.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0222 izslēgšanu no līdzvērtīgās zemes 

kompensacijas fonda un piekritības noteikšanu  

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

 

 Izvērtējot  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0222, platība 2450 kv.m. 

piekritību , konstatēts, ka minētā zemes vienība  ir iekļauta līdzvērtīgas  zemes kompensācijas 

fondā.  

Uz minētās zemes vienības atrodas dīķis, kurš tiek izmantots kā ūdens ľemšanas vieta 

ugunsgrēka gadījumos. 

 2002.gada 24.oktobrī pieľemtā Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 7.panta pirmās 

daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldības uzdevums ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā ir atbalstīt 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts meţa dienesta darbību pašvaldības teritorijā, 

nodrošināt ugunsgrēku dzēšanai nepieciešamā ūdens izmantošanu  , kā arī atbilstoši iespējām 

sniegt materiālu un tehnisku palīdzību. 

 Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 4ˡ.panta otrās daļas  5.punkts  nosaka, ka zemes reformas gaitā pašvaldībām 

piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura paredzēta jaunu 

pašvaldības ēku celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai. Likuma „Par  pašvaldībām „ 

pirmā daļas 18. punkts nosaka, ka pašvaldības funkcija ir arī civilās aizsardzības pasākumu 

nodrošināšana. 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4ˡ.panta otrās daļas 5.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 

1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku 

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

piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumiem 



„Līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā 

zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga 

zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viľu mantiniekiem” 11.punkta  apakšpunktiem 11.2., 

11.2.1. 11.2.2., Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.oktobra  finanšu,attīstības un teritoriālo 

lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

 

1. Izslēgt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0222, Kārsavā, Kārsavas novads, 

kopējā platība 2450 kv.m.no līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonda. 

2. Noteikt , ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0222, platība 2450 kv.m.  

piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. 

  

  

 

38.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68090010155, Avotu ielā 23, Kārsavā, Kārsavas 

novads robeţu pārkārtošanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saľemts  I. I., dzīvo Nastavľikova prospekts 29-1-329, 

Sanktpēterburga, Krievija iesniegums ar lūgumu veikt  zemes vienības Avotu ielā 23, Kārsavā, 

Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 001 0155, robeţu pārkārtošanu atbilstoši dabā 

esošajai situācijai.  Uz minētās zemes vienības atrodas Igoram Ivanovam piederošais ēku un būvju 

īpašums ar kadastra numuru 6809 501 0033. 

Apsekojot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0155, Avotu ielā 23, Kārsavā, 

robeţas dabā tika konstatēts, ka zemes vienības robeţas  dabā neatbilst NĪVK IS telpiskiem 

datiem. Īpašuma tiesības uz minēto zemes vienību nav nostiprinātas zemesgrāmatā. 

Pamatojoties uz Igora Ivanova iesniegumu, 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta 

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

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.oktobra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas 

sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –12 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  

Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Veikt zemes vienības Avotu ielā 23, Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 

6809 001 0155, platība 1583 kv.m. , robeţu pārkārtošanu, anulējot mērniecību, atbilstoši 

grafiskajam pielikumam.  

2.Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība un robeţas var tikt precizētas. 

 

 



39.& 

Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6894 009 0097 

 zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  Kārsavas novada rezerves zemes fonda zemes vienības Salnavas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6894 009 0097 iznomāšanu rezultātā saľemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  

15.,18. punktiem, likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, atklāti balsojot: PAR –12 ( 

Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns 

, Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); 

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

 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 26.09.2013. lēmumu (sēdes prot. 

Nr. 12., 39.&) noteiktā  termiľā– laika posmā no  2013. gada 30. septembra līdz 20. oktobrim uz 

rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0097 -1,8 ha platībā 

nomu, ir pieteikušies vairāki pretendenti, veikt līdz 15.11.2013. minētās zemes vienības nomas 

tiesību izsoli. 

2. Izveidot minētās zemes vienības nomas tiesību izsoles komisiju, šādā sastāvā: 

 

1. Juris  Poikāns- deputāts; 

2. Toms Vorkalis-izpilddirektors; 

3. Ludmila Krišāne.-zemes ierīkotāja  

 

3. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0097-1,8 

ha   zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 
 

 

 

 

 

40.& 

Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6894 009 0019 

 zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

     /Ziľo V.Indričāns/ 

 

Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  Kārsavas novada rezerves zemes fonda zemes vienības Salnavas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6894 009 0019 iznomāšanu rezultātā saľemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  

15.,18. punktiem, likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, atklāti balsojot: PAR –12 ( 

Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns 

, Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); 

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

 



 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 26.09.2013. lēmumu (sēdes prot. 

Nr. 12., 39.&) noteiktā  termiľā– laika posmā no  2013. Gada 30. Septembra līdz 20. Oktobrim uz 

rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0019 -1,9 ha platībā 

nomu, ir pieteikušies vairāki pretendenti, veikt līdz 15.11.2013. minētās zemes vienības nomas 

tiesību izsoli. 

2. Izveidot minētās zemes vienības nomas tiesību izsoles komisiju, šādā sastāvā: 

 

1. Juris  Poikāns- deputāts; 

2. Toms Vorkalis-izpilddirektors; 

3. Ludmila Krišāne.-zemes ierīkotāja  

 

 

3. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0019-1,9 

ha   zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 
 

 

 

 

41.& 

Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  6894 009 0062 

 zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas 

par  Kārsavas novada rezerves zemes fonda zemes vienības Salnavas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6894 009 0019 iznomāšanu rezultātā saľemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  

15.,18. punktiem, likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, atklāti balsojot: PAR –12 ( 

Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns 

, Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns); 

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

 
 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 26.09.2013. lēmumu (sēdes prot. 

Nr. 12., 39.&) noteiktā  termiľā– laika posmā no  2013. gada 30. septembra līdz 20. oktobrim uz 

rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0062 -1,6 ha platībā 

nomu, ir pieteikušies vairāki pretendenti, veikt līdz 15.11.2013. minētās zemes vienības nomas 

tiesību izsoli. 

2. Izveidot minētās zemes vienības nomas tiesību izsoles komisiju, šādā sastāvā: 

 

1. Juris  Poikāns- deputāts; 

2. Toms Vorkalis-izpilddirektors; 

3. Ludmila Krišāne.-zemes ierīkotāja  

 

 



3. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0062-1,6 

ha   zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 
 

 

 

Sēdi slēdz plkst.16.55 

 

 

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


