
 

 

         

  
  

 

 

 

 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

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

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

 

                                                                                                                                                       

  DOMES    SĒDES PROTOKOLS 
 

 

 28.11.2013.          Nr.14 

 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēde atklāta plkst.15.02 

 

 

Darba kārtība: 

 

 

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 ,Aivars Lipskis,Modris Karpovs,Vairis Poikāns,Andris Šicāns 

 

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

speciāliste Anna Orinska, zemes komisijas priekšsēdētāja Valentīna Bļinova,  

izpilddirektors Toms Vorkalis, galvenā grāmatvede Mārīte Kuleša,attīstības nodaļas 

vadītāja Inese Nagle, autoceļu uzturēšanas vecākais  speciālists Aleksandrs Šarkovskis 

 

Klātesošās personas- juriste Vera Lipska, laikraksta ― Ludzas zeme‖ korespondente Iveta 

Čigāne, Kārsavas vidusskolas 12.klases skolnieces Iluta Igaune, Linda Pastare 

 

 

Darba kārtība: 

 

 

1. Par  naudas līdzekļu atlikumiem banku kontos 

2. Aktuālā informācija par laika periodu no iepriekšējās sēdes līdz 27.11.2013. 

3. Par  saistošajiem noteikumiem Nr.25 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.21 

„Par novada pamatbudţetu 2013.gadam‖ 

mailto:dome@karsava.lv


 

 

4. Par Kārsavas pilsētas teritorijas uzturēšanas un apsaimniekošanas 

funkcijas nodošanu SIA „Kārsavas namsaimnieks‖ 

5. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības  amatu sarakstā 

6. Par komunālo pakalpojumu tarifiem Kārsavas novadā 

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

     „Kārsavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi‖ 

apstiprināšanu 

8. 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 

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

    „Par pašvaldības nodevām Kārsavas novadā‖ apstiprināšanu 

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu 

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa  parādu dzēšanu 

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu 

13. Par izmaiľām komisiju sastāvā 

14. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu 

15. Par Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu 

16. Par  Nolikuma ―Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas 

kārtību‖ apstiprināšanu 

17. Par sadarbības līguma starp Kārsavas novada pašvaldību un Rēzeknes 

augstskolu noslēgšanu 

18. Par  Kārsavas novada svētku apgaismojuma konkursa „Izgaismo Ziemassvētkus 

un gadu miju!‖ nolikuma apstiprināšanu 

19. Par saistošo noteikumu Nr.26 ―Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā‖  pieľemšanu 

20. Par saistošo noteikumu Nr.27 ―Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 „Par 

vienreizēju pabalstu piešķiršanu  (neizvērtējot ienākumus)‖ 

21. Par saistošo noteikumu Nr. 28 „Par sociālo pakalpojumu organizēšanu un 

saľemšanas kārtību Kārsavas novadā‖ apstiprināšanu 

22.   Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta nolikumā 

23. Iesniegumu izskatīšana 

24. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 005 0064 zemes nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

25. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 005 0203 zemes nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

26. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 005 0230 zemes nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

27. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 006 0231 zemes nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

28. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 009 0019 zemes nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

29.  Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 009 0097 zemes nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

30. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 009 0062 zemes nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

31. Par nekustamā īpašuma „ Zuleikas‖ kadastra Nr. 6870 004 0128 sadalīšanu 

32. Par nekustamā īpašuma „ Robeţkalns‖ kadastra Nr. 6894 006 0308 sadalīšanu 

33. Par nekustamā īpašuma „ Mičuri‖ kadastra Nr. 6870 004 0124 sadalīšanu 

34.  Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem 

35. Par nekustamo īpašumu Latgales iela 2, Kārsava, Kārsavas novads 

36. Par Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra domes sēdes lēmuma 

48.& (prot.Nr.12) ―Par jaunas zemes vienības izveidošanu no zemes vienības ar 



 

 

kadastra apzīmējumu 6809 001 0161, Avotu iela 14, Kārsavā, adreses 

piešķiršanu un zemes piekritību― precizēšanu 

37. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības   ar kadastra apzīmējumiem 6870 

005 0155   Kārsavas novada,  Meţvidu pagastā  sagatavošanu atsavināšanai 

38. Par  nekustamā īpašuma Stacijas iela 15, Kārsava, Kārsavas novads ,      

kadastra numurs 6809 001 0163 pārdošanas cenas apstiprināšanu 

39. Par  nekustamā īpašuma „Meţlauki‖, Goliševas pagasts, Kārsavas novads ,      

kadastra numurs 6854 002 0010 pārdošanas cenas apstiprināšanu 

40. Par nekustamā īpašuma ‖Meţnoras‖ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

6868 008 0220 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

41. Par rezerves zemes fonda  zemes vienību  6872 006 0116, 6872 006 0122 

iznomāšanu 

42. Par pašvaldībai piekritīgās   zemes vienības ar kadastra apzīmējumu   6854 003 

0128 daļas iznomāšanu 

43. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 006 0115  

iznomāšanu  

44. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0292  

iznomāšanu 

45. Par pašvaldībai piekritīgās   zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 011 

0165 atsavināšanas ierosinājumu 

46. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6854 002 0011 platības  

un apgrūtinājumu apstiprināšanu 

47. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6854 002 0012 platības  

un apgrūtinājumu apstiprināšanu 

48. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam  un adreses piešķiršanu 

adresācijas objektam 

49. Par adrešu  datu precizēšanu      

50. Par nekustamā īpašuma „Šūniľas‖, kadastra Nr. 6868 009 0238 sadalīšanu 

51. Par nekustamā īpašuma „ Stabuļi ‖, kadastra Nr. 6868 008 0033 sadalīšanu 

52. Par nekustamā īpašuma „ Petri ‖, kadastra Nr. 6868 008 0031 sadalīšanu 

 

Sēdes vadītāja Ināra Silicka  piedāvā balsot par  domes sēdes darba kārtību 

 

Deputāte Ligita Maģiča piedāvā darba kārtības 14.punktu iekļaut papildus darba 

kārtībā, jo saistošo noteikumu Nr.1 „ Kārsavas novada pašvaldības nolikums‖ 43.punktā ir 

teikts, ka‖ ar domes sēdes darba kārtību, lēmumu projektiem, atzinumiem par tiem, izziľas 

materiāliem, deputātu iesniegumiem, priekšlikumiem un jautājumiem domes deputāti var 

iepazīties domes kancelejā ne vēlāk kā trīs dienas pirms domes kārtējās sēdes un ne vēlāk 

kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes‖, bet darba kārtības 14.punkts tika izsūtīts deputātiem 

divas dienas pirms kārtējās sēdes‖. 

  Domes priekšsēdētāja piedāvāja  balsot par darba kārtību , bet par  darba kārtības 

14.punktu veikt  atsevišķu balsojumu. 

 

 

Atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  

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

Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , domes sēdes darba kārtība 

apstiprināta. Sēdes darba kārtībā 51 jautājums.  

  

Balsojums par 14.darba kārtības punktu: 

 

Atklāti balsojot: PAR –9 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,    

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns ,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,  Andris Ļubka, Andris 



 

 

Šicāns ); PRET –5(Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Juris Poikāns, Ligita Maģiča, Andrejs 

Krišāns) ; ATTURAS –1(Aivars Lipskis) , 14.punktu  atstāt darba kārtībā. 

 

 Sēdes vadītāja Ināra Silicka  piedāvā balsot par domes sēdes papildus darba 

kārtību. Sēdes papildus darba kārtībā 2 jautājumi.  

 

1.Par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 007 0045; 6870 008 

0025; 6870 011 0066   iznomāšanu 

 

Atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  

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

Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , domes sēdes papildus  darba 

kārtība apstiprināta. 

 

2.Par ceļa zīmes „ Gājēju ceļš” uzstādīšanu Malnavas koledžas teritorijā 

 

Atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  

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

Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , domes sēdes papildus  darba 

kārtība apstiprināta. 

 

Tādējādi darba kārtība ir sekojoša: 

 

 

1. Par  naudas līdzekļu atlikumiem banku kontos 

2. Aktuālā informācija par laika periodu no iepriekšējās sēdes līdz 27.11.2013. 

3. Par  saistošajiem noteikumiem Nr.25 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.21 

„Par novada pamatbudţetu 2013.gadam‖ 

4. Par Kārsavas pilsētas teritorijas uzturēšanas un apsaimniekošanas 

funkcijas nodošanu SIA „Kārsavas namsaimnieks‖ 

5. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības  amatu sarakstā 

6. Par komunālo pakalpojumu tarifiem Kārsavas novadā 

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

     „Kārsavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi‖ 

apstiprināšanu 

8. 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 

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

    „Par pašvaldības nodevām Kārsavas novadā‖ apstiprināšanu 

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu 

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa  parādu dzēšanu 

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu 

13. Par izmaiľām komisiju sastāvā 

14. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu 

15. Par Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu 

16. Par  Nolikuma ―Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas 

kārtību‖ apstiprināšanu 

17. Par sadarbības līguma starp Kārsavas novada pašvaldību un Rēzeknes 

augstskolu noslēgšanu 

18. Par  Kārsavas novada svētku apgaismojuma konkursa „Izgaismo Ziemassvētkus 

un gadu miju!‖ nolikuma apstiprināšanu 



 

 

19. Par saistošo noteikumu Nr.26 ―Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā‖  pieľemšanu 

20. Par saistošo noteikumu Nr.27 ―Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 „Par 

vienreizēju pabalstu piešķiršanu  (neizvērtējot ienākumus)‖ 

21. Par saistošo noteikumu Nr. 28 „Par sociālo pakalpojumu organizēšanu un 

saľemšanas kārtību Kārsavas novadā‖ apstiprināšanu 

22.   Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta nolikumā 

23. Iesniegumu izskatīšana 

24. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 005 0064 zemes nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

25. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 005 0203 zemes nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

26. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 005 0230 zemes nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

27. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 006 0231 zemes nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

28. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 009 0019 zemes nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

29.  Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 009 0097 zemes nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

30. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 009 0062 zemes nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

31. Par nekustamā īpašuma „ Zuleikas‖ kadastra Nr. 6870 004 0128 sadalīšanu 

32. Par nekustamā īpašuma „ Robeţkalns‖ kadastra Nr. 6894 006 0308 sadalīšanu 

33. Par nekustamā īpašuma „ Mičuri‖ kadastra Nr. 6870 004 0124 sadalīšanu 

34.  Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem 

35. Par nekustamo īpašumu Latgales iela 2, Kārsava, Kārsavas novads 

36. Par Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra domes sēdes lēmuma 

48.& (prot.Nr.12) ―Par jaunas zemes vienības izveidošanu no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6809 001 0161, Avotu iela 14, Kārsavā, adreses 

piešķiršanu un zemes piekritību― precizēšanu 

37. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības   ar kadastra apzīmējumiem 6870 

005 0155   Kārsavas novada,  Meţvidu pagastā  sagatavošanu atsavināšanai 

38. Par  nekustamā īpašuma Stacijas iela 15, Kārsava, Kārsavas novads ,      

kadastra numurs 6809 001 0163 pārdošanas cenas apstiprināšanu 

39. Par  nekustamā īpašuma „Meţlauki‖, Goliševas pagasts, Kārsavas novads ,      

kadastra numurs 6854 002 0010 pārdošanas cenas apstiprināšanu 

40. Par nekustamā īpašuma ‖Meţnoras‖ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

6868 008 0220 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

41. Par rezerves zemes fonda  zemes vienību  6872 006 0116, 6872 006 0122 

iznomāšanu 

42. Par pašvaldībai piekritīgās   zemes vienības ar kadastra apzīmējumu   6854 003 

0128 daļas iznomāšanu 

43. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 006 0115  

iznomāšanu  

44. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0292  

iznomāšanu 

45. Par pašvaldībai piekritīgās   zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 011 

0165 atsavināšanas ierosinājumu 

46. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6854 002 0011 platības  

un apgrūtinājumu apstiprināšanu 

47. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6854 002 0012 platības  

un apgrūtinājumu apstiprināšanu 



 

 

48. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam  un adreses piešķiršanu 

adresācijas objektam 

49. Par adrešu  datu precizēšanu      

50. Par nekustamā īpašuma „Šūniľas‖, kadastra Nr. 6868 009 0238 sadalīšanu 

51. Par nekustamā īpašuma „ Stabuļi ‖, kadastra Nr. 6868 008 0033 sadalīšanu 

52. Par nekustamā īpašuma „ Petri ‖, kadastra Nr. 6868 008 0031 sadalīšanu 

53. Par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 007 0045; 6870 008 0025; 

6870 011 0066   iznomāšanu 

54. Par ceļa zīmes „ Gājēju ceļš‖ uzstādīšanu Malnavas koledţas teritorijā 

 

1.& 

                                Par  naudas līdzekļu atlikumiem banku kontos 

     /M.Kuleša/ 

 

Galvenā grāmatvede Mārīte Kuleša ziľo par naudas līdzekļu atlikumiem banku 

kontos. 

 

2.& 

Aktuālā informācija par laika periodu no iepriekšējās sēdes līdz 

27.11.2013. 

         /T.Vorkalis/ 

 

  Pašvaldības izpilddirektors Toms Votkalis informēja deputātus, ka saistībā ar 

Zolitūdes traģēdiju  tuvākajā laikā  novadā tiks pārbaudītas 5 sabiedriskās ēkas. , kas 

pēdējo 5 gadu laikā uzceltas no jauna vai renovētas. Pārbaudes plānotas abos renovētajos  

Kārsavas vidusskolas korpusos, skolas sporta zālē, Meţvidu Tautas namā un pamatskolā, 

kā arī Mērdzenes pamatskolā. 

 

3.& 

Par  saistošajiem noteikumiem Nr.25 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.21 „Par 

novada pamatbudžetu 2013.gadam” 

                                                    /S.Sprukte/ 

 

 

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

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

atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

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

Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis 

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

  

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 25 projektu „Grozījumi saistošajos 

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

2.Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai. 

3.Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt tos Vides aizsardzības  un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

                                                                                                                           

4.& 

Par Kārsavas pilsētas teritorijas uzturēšanas un apsaimniekošanas 

funkcijas nodošanu SIA „Kārsavas namsaimnieks” 

/ I.Silicka, V.Lipska/ 

 



 

 

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 2. punktu viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; 

parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana). 

 Kārsavas novada pašvaldība izpilda minēto likumā noteikto funkciju un uztur 

Kārsavas pilsētas administratīvās teritorijas publiskajā lietošanā izmantojamo daļu.  

 Pašvaldība ir tiesīga nodot minētās funkcijas realizēšanu arī citai personai, 

noslēdzot attiecīgu līgumu. 
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 „Kārsavas namsaimnieks‖ ir Kārsavas novada pašvaldības izveidota 

kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Kārsavas novada domei. SIA „Kārsavas 

namsaimnieks‖darbības mērķi un veidi saskaľā ar statūtiem ir arī teritorijas tīrīšana, 

labiekārtošanau.c. pakalpojumi, kurus tā sniedz sava dibinātāja interesēs. 

SIA „Kārsavas namsaimnieks‖ darbības joma un piešķirtās tiesības sniegt 

sabiedriskos pakalpojumus Kārsavas pašvaldībai izriet no likuma „Par pašvaldībām‖ 

15.panta pirmās daļas 2. punktā noteiktās autonomās kompetences organizēt iedzīvotājiem 

komunālos pakalpojumus, tai skaitā,gādāt par apsaimniekošanā nodotās administratīvās 

teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību. Minētās kompetences īstenošana Kārsavas 

novada administratīvajā teritorijā ir viena no pašvaldības izveidotās SIA „Kārsavas 

namsaimnieks‖pamatdarbības jomām.  

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

pirmās daļas 2.punktu, Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu, atklāti 

balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  

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

Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); 

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

  
 

 1. Ar 2014.gada 1.janvāri nodot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas 

namsaimnieks” apsaimniekošanā un uzturēšanā Kārsavas pilsētas publiskajā 

lietošanā izmantojamo teritoriju /ietves, brauktuves, zālienus, apstādījumus/. 

  2.  Noslēgt līgumu par šī lēmuma 1.punktā paredzētās funkcijas nodošanu ar 

SIA  „Kārsavas namsaimnieks” valdi. 

3. Noteikt līguma termiņu 10 (desmit) gadi no līguma noslēgšanas dienas. 

4. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju parakstīt šā lēmuma 1.punktā minēto 

līgumu.    

 

 

 

5.& 

            Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības  amatu sarakstā 

                                                    /T.Vorkalis/ 

 

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

1.daļas 4.punktu ,Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  finanšu,attīstības 



 

 

un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, 

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

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

Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

  

 

1.1.Veikt grozījumus Mežvidu pamatskolas amatu vienību sarakstos ar 

2013.gada 1.novembri: 

Palielināt Mežvidu pamatskolas amata vienību sarakstā  amata vienībai – kurinātājs, 

profesijas kods , amata vienības likmi no 0,25 uz 0,5, mēneša algas likme LVL 200,00, 

mēmeša alga LVL 100.00. 

 

1.2.Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstos ar 

2014.gada 1.janvāri saskaņā ar 1.pielikumu. 

 

 

                                                       6.& 

                      Par komunālo pakalpojumu tarifiem Kārsavas novadā 

                                                    / S.Sprukte, T.Vorkalis/ 

 

 

Likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka viena no 

pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; 

notekūdeľu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas 

dzīvojamais fonds.  

Kārsavas novada pagastu administratīvajās teritorijās ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumus sniedz Kārsavas novada pašvaldība.  

Likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 14.punkta c apakšpunkts nosaka, ka 

dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta 

noteikumiem, maksu par ūdensvada un kanalizācijas lietošanu.  

Saskaľā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 11.3 panta piekto daļu par to, ka tiek 

paaugstināta maksa par auksto ūdeni un kanalizāciju, īrnieks rakstveidā brīdināms vismaz 

trīs mēnešus iepriekš, norādot maksas paaugstināšanas iemeslu.  

Pamatojoties uz augstākminēto, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 

25.novembra  finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

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

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

Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns,  Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; 

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

  

 

1. Apstiprināt ūdens patēriņa normas norēķiniem ar patērētājiem, kuriem nav 

uzstādīti ūdensskaitītāji saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības komunālo saimniecību ūdens bilanci 

un notekūdeņu daudzumu saskaņā ar 2.pielikumu.  

3.  Apstiprināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu faktiskās izmaksas 

saskaņā ar 3.pielikumu.  

4. Apstiprināt tarifus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem 

Kārsavas novada pagastu administratīvajās teritorijās saskaņā ar 

4.pielikumu.  



 

 

5. Šī lēmuma 4.punktā noteiktie tarifi par ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumiem ir apliekami ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā 

„Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm. 

6.  Noteikt pārejas periodu šī lēmuma  piemērošanai līdz 2014.gada 

1.novembrim. 

7.  Uzdot Kārsavas novada pagastu pārvalžu vadītājiem organizēt patērētāju 

rakstveida brīdināšanu par izmaiņām komunālo pakalpojumu tarifā.  

8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējošu 2010.gada 

24.februāra domes lēmuma nr.9, protokols nr.2, 1.,2.,3. punkti. 

9. Noteikt, ka 2010.gada 24.februāra domes lēmums nr.9, protokols nr.2 otrā 

daļā par atkritumu izvešanas tarifu zaudē spēku ar 2014.gada 1.janvāri 

(Izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā saskaņā ar 2013.gada 

28.novembra Kārsavas novada domes lēmumu nr.14 protokols nr.14)  

 

 

7.& 

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

„Kārsavas novada teritorijas kopšanas un 

būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu 

                                                        /V.Lipska/ 

 

 

 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, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Reģionālās politikas departamenta direktora R.Bremšmita 20.11.2013. vēstuli Nr.18-

6/11300 vēstuli „Par saistošajiem noteikumiem‖, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 

25.novembra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti 

balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  

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

Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); 

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

  

 

 1.Precizēt 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. 

 

 

8.& 

 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 

/V.Lipska/ 

 

 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,Latvijas Republikas 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas 

departamenta direktora R.Bremšmita 20.11.2013. vēstuli Nr.18-6/11300 vēstuli „Par 



 

 

saistošajiem noteikumiem”, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  

finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 

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

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

Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 1.Precizēt 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. 

 

9.& 

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

„Par pašvaldības nodevām Kārsavas novadā” 

apstiprināšanu 
/V.Lipska/ 

 

 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,,Latvijas Republikas Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktora R.Bremšmita 

20.11.2013. vēstuli Nr.18-6/11300 vēstuli „Par saistošajiem noteikumiem‖, Kārsavas 

novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas 

sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

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

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 1.Precizēt 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. 

 

10.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda piedziņu 

/V.Lipska/ 

 
Pamatojoties uz LR likuma ―Par pašvaldībām‖ 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta 

1.,2.daļu, likuma ―Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 9.panta 2.daļu, likuma ―Par nodokļiem 

un nodevām― 26.pantu, ―Administratīvā procesa likuma‖ 63.panta 1.daļas 3.punktu, 

361.pantu,  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  finanšu,attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, 

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

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



 

 

Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

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

nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu. 

1.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu 

izpildītājai Ilutai Brokai, Dzirnavu iela 87-406.kab., Rīga, LV-1011. 

1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

2.1.Piedzīt no D. T. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz 

nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu. 

2.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu 

izpildītājai Gaidai Rutkovskai, Stacijas iela 44, Ludza, LV 5701. 

2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

3.1.Piedzīt no V. K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 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 Katrīnai Baltalksnei, Lāčplēša iela 75, Rīga, LV-1011  

3.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

4.1.Piedzīt no V. K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz 

nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu. 

4.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu 

izpildītājam Oskaram Muižniekam, Brīvības iela 58 - 503, Rīga, LV-1011.  

4.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 5.1.Piedzīt no I. S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz 

nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu. 

5.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu 

izpildītājam Oskaram Muižniekam, Brīvības iela 58 - 503, 5. stāvs, Rīga, LV-1011.  

5.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

11.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa  

parādu dzēšanu 

/V.Lipska/ 

 

 

1.1.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

un nokavējuma naudas, kas kopsummā nav lielāka par 10 latiem, esamību personām, pret 

kurām triju gadu laikā no maksājuma termiľa iestāšanās nav pieľemts lēmums par 

nokavēto nodokļu maksājumu piedziľu. 



 

 

Likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 27.punkts nosaka, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziľā, turklāt tikai dome var 

pieľemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta 3.daļa nosaka, ka pašvaldību 

budţetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās 

nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš 

attiecīgās pašvaldības. Saskaľā ar 25.panta1.daļas 5.punktu nekustamā īpašuma nodokļa 

parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš nodokļu 

maksātājam – šā likuma 26.panta 6.
1
 daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no 

maksājuma termiľa iestāšanās nav pieľemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziľu. 

Savukārt likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 26.panta 6.
1
 daļa nosaka, ka nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziľu, izľemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, 

neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 10 latiem. 

Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka 

Valsts ieľēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā 

internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts 

citādi. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 27.punktu,likuma „Par 

nodokļiem un nodevām‖ 25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo un ceturto daļu 26.panta 

6.
1
daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  finanšu,attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, 

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

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

Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudu 

sekojošām personām:  

 

Goliševas pagastā:  

 

I. R. (181) par īpašumu „Ruduki‖ kadastra numurs 6854-004-0163 par laika 

periodu no 2006.-2008.gadam pamatparāda summa Ls 1.17 nokavējuma nauda Ls 1.17, 

kopā Ls 2.34 

 

 

Malnavas pagastā:  

 

J. K. (3079) par īpašumu „Zvīdri‖ kadastra numurs 6868-008-0111 par 2007.gada 

pamatparāda summa Ls 0.75 nokavējuma nauda Ls 0.75, kopā Ls 1.50(EUR 2.13) 

 

V. L. (2745) par īpašumu „Latu Mājas‖ kadastra numurs 6868-011-0137 par laika 

periodu no 2005.- 2009.gadam pamatparāda summa Ls 1.11 nokavējuma nauda Ls 1.07, 

kopā Ls 2.18(EUR 3.10) 

 

J. H. (3167) par īpašumu „Pēteri‖ kadastra numurs 6868-007-0033 par 2007.gada 

pamatparāda summa Ls 2.34 nokavējuma nauda Ls 2.34, kopā Ls 4.68(EUR 6.66) 

 

V. L. (1654) par īpašumu „Varikas‖ kadastra numurs 6868-010-0074 par 

2006.gada pamatparāda summa Ls 1.16 nokavējuma nauda Ls 1.16, kopā   Ls 2.32(EUR 

3.30) 



 

 

 

I. B. (2711) par īpašumu „Mellenītes‖ kadastra numurs 6868-006-0016 par laika 

periodu no 2006.- 2008.gadam pamatparāda summa Ls 1.32 nokavējuma nauda Ls 1.31, 

kopā Ls 2.63(EUR 3.74) 

 

A. A.  (2733) par īpašumu „Pani‖ kadastra numurs 6868-009-0408 par 2006.gada 

pamatparāda summa Ls 1.40 nokavējuma nauda Ls 1.40, kopā   Ls 2.80(EUR 3.98) 

 

M. E. (2955) par īpašumu „Zilumi‖ kadastra numurs 6868-003-0229 par laika 

periodu no 2004.- 2008.gadam pamatparāda summa Ls 2.27 nokavējuma nauda Ls 2.26, 

kopā Ls 4.53(EUR 6.45) 

 

Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldei (2693) reģistrācijas numurs 9000028204, 

adrese: Liepājas iela 2B, Ludza, Ludzas novads, LV-5717,par īpašumu „Torľi‖ kadastra 

numurs 6868-001-0062 par 2004.gada pamatparāda summa par zemi Ls 1.13 nokavējuma 

nauda Ls 1.13, kopā Ls 2.26(EUR 3.22) 

 

„REKA-R” SIA (3244)reģistrācijas numurs 40003883035,adrese - Tapešu iela 54-

42, Rīga, LV-1083, par īpašumu „Skujkoki‖ kadastra numurs 6868-004-0097 par 

2010.gada 3.cet. pamatparāda summa par zemi Ls 0.88 nokavējuma nauda Ls 0.61, kopā 

Ls 1.49(EUR 2.12) 

 

Meţvidu pagastā 

 

A. C. (4937) par īpašumu „Akācijas‖ kadastra numurs 6870-011-0026 par 

2007.gada pamatparāda summa Ls 0.74 nokavējuma nauda Ls 0.74, kopā  Ls 1.48(EUR 

2.11) 
 

V. K. (4785) par īpašumu „Nūmerľi‖ kadastra numurs 6870-002-0041 par 

2009.gada pamatparāda summa Ls 1.71 nokavējuma nauda Ls 1.38, kopā   Ls 3.09(EUR 

4.40) 

 

T. P. (4543) par īpašumu „Bez adreses‖ kadastra numurs 6870-010-0164 par 

2009.gada pamatparāda summa Ls 5.55 nokavējuma nauda Ls 4.44, kopā   Ls 9.99(EUR 

14.21) 

 

 

 

Mērdzenes pagastā 

 

V. B. (6133)par īpašumu „Krastvītoli‖ kadastra numurs 6872-002-0223 par 

2009.gadu pamatparāda summa Ls 0.12 nokavējuma nauda Ls 0.09, kopā  Ls 0.21(EUR 

0.30) 
 

S. R. (6985)par īpašumu „Daumanti‖ kadastra numurs 6872-006-0061 par 

2007.gadu pamatparāda summa Ls 4.70 nokavējuma nauda Ls 4.70, kopā  Ls 9.40(EUR 

13.37) 

 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "VOLERI 2"(6805) reģistrācijas numurs 

42403009819, adrese – Ziepju iela 1-28, Rīga, LV-1004, par īpašumu „Roţu mājas‖ par 

ēkām ar kadastra numuru 6872-505-0002 par 2009.gadu pamatparāda summa Ls 0.13 

nokavējuma nauda Ls 0.10, kopā  Ls 0.23 (EUR 0.33) 

 

Salnavas pagastā 

 



 

 

L. L. (8227) par īpašumu „Bez adreses‖ kadastra numurs 6894-006-0061 par 

2007.gada pamatparāda summa Ls 0.23 nokavējuma nauda         Ls 0.23, kopā Ls 0.46(EUR 

0.65) 

 

D. R. (9277) par īpašumu „Apsītes‖ kadastra numurs 6894-011-0026 par 2007.gada 

pamatparāda summa Ls 0.30 nokavējuma nauda Ls 0.30, kopā Ls 0.60(EUR 0.85) 

 

V. M. (9027) par īpašumu „Izcirtumi‖ kadastra numurs 6894-010-0138 par laika 

periodu no 2005.- 2006.gadam pamatparāda summa Ls 1.74 nokavējuma nauda Ls 1.74, 

kopā Ls 3.48(EUR 4.95) 

 

A. B. (9223) par īpašumu „Bērzsalas‖ kadastra numurs 6894-009-0115 par 

2007.gada pamatparāda summa Ls 2.30 nokavējuma nauda Ls 2.30, kopā Ls 4.60(EUR 6.55) 

 

A. G. (8825) par īpašumu „Gailīši‖ kadastra numurs 6894-006-0272 par laika 

periodu no 2008.- 2009.gadam pamatparāda summa Ls 4.14 nokavējuma nauda Ls 3.67, 

kopā Ls 7.81(EUR 11.11) 

 

J. Z. (9295) par īpašumu „Austrumlīnija‖ kadastra numurs 6894..... par 2007.gada 

pamatparāda summa Ls 0.01 nokavējuma nauda         Ls 0.01, kopā Ls 0.02(EUR 0.03) 

 

J. N. (8254) par īpašumu „Spuļi‖ kadastra numurs 6894-006-0113 par 2008.gada 

pamatparāda summa Ls 0.08 nokavējuma nauda Ls 0.08, kopā Ls 0.16(EUR 0.23) 

 

Antoņinai Rimšai (8447) par īpašumu „Saulejas‖ kadastra numurs 6894-008-0083 

par 2004.gada pamatparāda summa Ls 3.90 nokavējuma nauda Ls 3.90, kopā Ls 7.80(EUR 

11.10) 

 

SIA „SALNAVA” (9093;9400), reģistrācijas numurs 42403010752, adrese – 

Jupatovkas iela 1/3A, Rēzekne, LV-4601, par īpašumu „Tupenīši‖ kadastra numurs 6894-

006-0463 par 2008.gada 4.cet. pamatparāda summa par zemi un ēkām Ls 0.16 nokavējuma 

nauda Ls 0.15, kopā Ls 0.31(EUR 0.44) 

 

Strūžānu kūdras fabrika (8031)reģistrācijas numurs - , adrese – Strūţāni, 

Strūţānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643, par īpašumu „Kūdras Purvs‖ kadastra 

numurs 6894-005-0104 par 2004.gada 4.cet. pamatparāda summa par zemi Ls 0.01 

nokavējuma nauda Ls 0.01, kopā Ls 0.02(EUR 0.03) 

 

Valsts Meža dienests Ludzas VM (8796)reģistrācijas numurs90000033617, 

adrese – Latgales 107, Ludza, LV-5701, par īpašumu „Tornis‖ kadastra numurs 6894-005-

0170 par laika periodu 2004.-2005.gadam pamatparāda summa par zemi Ls 2.03 

nokavējuma nauda Ls 2.03, kopā Ls 4.06(EUR 5.78) 

 

 

2.1.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

esamību personām, kuras ir mirušas un nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu 

parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību 

budţetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās 

nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš 

attiecīgās pašvaldības. Saskaľā ar 25.panta 1.daļas 3.punktu nodokļa parādu atļauts dzēst 

fiziskajai personai – nodokļa maksātājam – viľa nāves gadījumā, ja nav iespējams no 

mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma 

naudas. 



 

 

Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka 

Valsts ieľēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā 

internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts 

citādi. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta pirmās daļas 

3.punktu, trešo un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

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

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

 Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudu 

sekojošām mirušām personām:  

 

Goliševas pagastā:  

 

Z. R. (408; 15355) par īpašumu „Borovinka‖ kadastra numurs 6854-003-0018 par 

zemi un mājokli par 2010.gadu pamatparāda summa Ls 6.23 nokavējuma nauda Ls 3.73, 

kopā Ls 9.96(EUR 14.17) 

 

 

Malnavas pagastā:  

 

A. M. (1697) par īpašumu „Dilles‖ kadastra numurs 6868-009-0453 par 2009.gada 

pamatparāda summa Ls 0.05 nokavējuma nauda Ls 0.05, kopā Ls 0.10(EUR 0.14) 

 

P. K. (2688) par īpašumu „Apsēni‖ kadastra numurs 6868-002-0014 par 2009.gadu 

pamatparāda summa Ls 0.15 nokavējuma nauda Ls 0.11, kopā Ls 0.26(EUR 0.37) 

 

V. M. (1522) par īpašumu „Augļi‖ kadastra numurs 6868-003-0133 par 2009.gada 

pamatparāda summa Ls 0.29 nokavējuma nauda Ls 0.23, kopā Ls 0.52(EUR 0.74) 

 

V. O. (1407) par īpašumu „Dzītari‖ kadastra numurs 6868-008-0173 par 2009.gada 

pamatparāda summa Ls 0.91 nokavējuma nauda Ls 0.69, kopā Ls 1.60(EUR 2.28) 

 

S. S. (1284) par īpašumu „Laimneši‖ kadastra numurs 6868-009-0210 par 

2007.gada pamatparāda summa Ls 0.81 nokavējuma nauda Ls 0.81, kopā Ls 1.62(EUR 2.31) 

 

M. M. (3045) par īpašumu „Gārľi‖ kadastra numurs 6868-003-0157 par laika 

periodu no2006.- 2007.gadam pamatparāda summa Ls 1.23 nokavējuma nauda Ls 1.23, 

kopā Ls 2.46(EUR 3.50) 

 

J. S. (1193) par īpašumu „Prieţmalas‖ kadastra numurs 6868-005-0017 par 

2006.gadu pamatparāda summa Ls 1.52 nokavējuma nauda Ls 1.52, kopā Ls 3.04(EUR 4.33) 

 

L.I. (1921) par īpašumu „Zobeni‖ kadastra numurs 6868-001-0043 par 2008.gadu 

pamatparāda summa Ls 2.53 nokavējuma nauda Ls 2.46, kopā Ls 4.99(EUR 7.10) 

 

Meţvidu pagastā 

 



 

 

 

L. K. (4513)par īpašumu „Asteres‖ kadastra numurs 6870-011-0034 par 2009.gada 

pamatparāda summa Ls 0.04 nokavējuma nauda Ls 0.03, kopā   Ls 0.07(EUR 0.10) 

 

J. S. (4546)par īpašumu „Smiltāji‖ kadastra numurs 6870-010-0169 par 2009.gada 

pamatparāda summa Ls 0.04 nokavējuma nauda Ls 0.03, kopā   Ls 0.07(EUR 0.10) 

 

J. S. (4781)par īpašumu „Bez adresesi‖ kadastra numurs 6870-002-0033 par laika 

periodu no 2005.-2009.gadam pamatparāda summa Ls 0.68 nokavējuma nauda Ls 0.64, 

kopā   Ls 1.32(EUR 1.88) 

 

H. S. (4105)par īpašumu „Helliji‖ kadastra numurs 6870-004-0134 par 2009.gadu 

pamatparāda summa Ls 1.20 nokavējuma nauda Ls 0.97, kopā   Ls 2.17(EUR 3.09) 

 

J. B. (5196)par īpašumu „Zahari‖ kadastra numurs 6870-007-0078 par laika 

periodu no 2006.- 2009.gadam pamatparāda summa Ls 4.56 nokavējuma nauda Ls 4.30, 

kopā   Ls 8.86(EUR 12.61) 

 

A. K. (4148)par īpašumu „Saulzari‖ kadastra numurs 6870-004-0021 par 

2009.gadu pamatparāda summa Ls 4.98 nokavējuma nauda Ls 3.98, kopā   Ls 8.96(EUR 

12.75) 

 

 

Mērdzenes pagastā 

 

A. B. (6707) par īpašumu „Priedāji‖ kadastra numurs 6872-003-0081 par 

2007.gada pamatparāda summa Ls 1.51 nokavējuma nauda Ls 1.51, kopā  Ls 3.02(EUR 

4.30) 
 
 

 

Salnavas pagastā 

 

Z. S. (8400) par īpašumu „ Silzemenes‖ kadastra numurs 6894-008-0017 par 

2008.gadu pamatparāda summa Ls 0.01 nokavējuma nauda Ls 0.01, kopā Ls 0.02(EUR 0.03) 

 

I. K. (8052) par īpašumu „ Smilšukalni‖ kadastra numurs 6894-001-0011 par 

2009.gadu pamatparāda summa Ls 0.02 nokavējuma nauda Ls 0.01, kopā Ls 0.03(EUR 0.04) 

 

S. S. (8398) par īpašumu „Grāvīši‖ kadastra numurs 6894-008-0015 par 2008.gadu 

pamatparāda summa Ls 0.02 nokavējuma nauda Ls 0.02, kopā Ls 0.04(EUR 0.06) 

 

R. N. (8809) par īpašumu „Skandīnei‖ kadastra numurs 6894-003-0094 par 

2007.gadu pamatparāda summa Ls 0.02 nokavējuma nauda Ls 0.02, kopā Ls 0.04(EUR 0.06) 

 

J. Z. (500696) par īpašumu „Ogulāji‖-6 kadastra numurs 6894-900-0012 par 

2009.gadu pamatparāda summa Ls 0.61 nokavējuma nauda Ls 0.49, kopā Ls 1.10(EUR 1.57) 

 

3.1.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

esamību juridiskām personām, kuras ir likvidētas. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību 

budţetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās 

nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš 

attiecīgās pašvaldības. Saskaľā ar 25.panta 1.daļas 7.punktu nodokļa parādu atļauts dzēst  

nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir 



 

 

izslēgts no Uzľēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz Komerclikums, iestājas 

kreditoru prasījumu tiesību noilgums. 

 

3.1.1.Saskaľā ar LR Uzľēmuma reģistra datiem (LURSOFT datu bāze) Sabiedrība ar 

ierobeţotu atbildību „MS SISTĒMA‖, reģistrācijas numurs 40003629624, juridiskā adrese 

Antonijas iela 7, Rīga,likvidēta 2011.gada 17.maijā. 

 

3.1.2.Saskaľā ar LR Uzľēmuma reģistra datiem (LURSOFT datu bāze) Akciju 

sabiedrība "LUDZAS PIENSAIMNIEKS", reģistrācijas numurs 46803001677, juridiskā 

adreseRūpniecības iela 2, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,likvidēta 2011.gada 

28.novembrī.  

3.1.3. Saskaľā ar LR Uzľēmuma reģistra datiem (LURSOFT datu bāze) „DAIVAS‖ 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību, reģistra numurs 42403018277, juridiskā adreseVienības 

iela 72 B, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717,likvidēta  2012.gada 16.februārī.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta pirmās daļas 

7.punktu, trešo un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

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

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

 Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudu 

sekojošām likvidētām juridiskām personām: 

 

3.2.1.Sabiedrības ar ierobeţotu atbildību „MS SISTĒMA‖, reģistra numurs 

40003629624, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu „Smiltaines” (3219)ar 

kadastra numuru 6868-002-0113 un īpašumu „Priedaine”(3055) ar kadastra numuru 6868-

002-0008, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā par 2010.gadu pamatparāda summa Ls 5.34 

nokavējuma nauda Ls 3.08, kopā Ls 8.42(EUR 11.98) 

 

3.2.2.Akciju sabiedrības "LUDZAS PIENSAIMNIEKS", reģistra numurs 

46803001677, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu „Krejotava”(1263)ar 

kadastra numuru 6868-009-0330, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā par laika periodu no 

2004.-2005..gadam pamatparāda summa Ls 2.40 nokavējuma nauda Ls 2.40, kopā Ls 

4.80(EUR 6.83) 

 

3.2.3. Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību „DAIVAS‖, reģistra numurs 

42403018277, juridiskā adrese Vienības iela 72 B, Kārsava, Kārsavas novads, LV-

5717,nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu „Bērzlapes” (1549) ar kadastra 

numuru 6868-011-0029, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā par laika periodu no 2010.-

2011.gadam pamatparāda summa Ls 34.66 nokavējuma nauda Ls 16.01, kopā Ls 50.67 

(EUR 72.10) ; par īpašumu „Latgale” (8830) ar kadastra numuru 6894-008-0005 un 

īpašumu „Pavītoli” (8411; 17141) ar kadastra numuru 6894-008-0033 , Salnavas pagastā, 

Kārsavas novadā par 2011.gadu pamatparāda summa Ls 137.69 nokavējuma nauda Ls 

59.88, kopā Ls 197.57 (EUR 281.12) 

 

 

12.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda piedziņu 

http://likumi.lv/doc.php?id=5490


 

 

/V.Lipska/ 

 

Pamatojoties uz LR likuma ―Par pašvaldībām‖ 14.panta 2. daļas 4.punktu,  

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

25.novembra  finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti 

balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  

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

Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); 

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

 

 

1.1.Piedzīt no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bonavi" nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu (2012.g.4.cet.-2013.), piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

1.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu 

izpildītājai Anitai Kalniņai. 

 1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

2.1.Piedzīt no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TIMBER IMPEX" 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2012.g.4.cet.-2013.), piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu 

izpildītājai Gaidai Rutkovskai. 

 2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

13.& 

                        Par izmaiņām komisiju sastāvā 

/I.Silicka/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 

Anatolija Anisimova personīgo iesniegumu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 

25.novembra  finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti 

balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  

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

Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); 

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

 
 

 

 1.Izslēgt no Pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 

sastāva Anatoliju Anisimovu; 

 2.Jautājumu par komisijas locekļa ievēlēšanu atlikt uz nākošo domes sēdi. 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 24.punktu,  

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

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

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

 Izslēgt no Administratīvo aktu strīdu  komisijas sastāva  Pēteri Labanovski; 



 

 

 Ievēlēt Administratīvo aktu strīdu  komisijas sastāvā izpilddirektoru Tomu 

Vorkali. 

 

 

14.& 

                          Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu 

/P.Laganovskis/ 

 

LR Saeima 2013.gada 6.novembrī pieľēma grozījumus Dabas resursa nodokļa 

likumā, kuros nolemts noteikt nodokļa likmi par sadzīves atkritumu apglabāšanu 12,00 

EUR (8,43 LVL) par vienu tonnu bez pievienotās vērtības nodokļa 21%, grozījumi stāsies 

spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

2013.gada 8.martā Latvijas Republikas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisija ar lēmumu Nr. 54 (prot. Nr.9, 4.p.) „Par sabiedrības ar ierobeţotu atbildību 

„AUSTRUMLATGALES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SABIEDRĪBA‖ 

sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu‖ nolēma apstiprināt SIA 

„AUSTRUMLATGALES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SABIEDRĪBA‖ 

sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 12,95 LVL/t (bez pievienotās vērtības 

nodokļa), tarifs stājās spēkā 2013.gada 15.aprīlī.  

Dabas resursa nodokļa likmes (pieaugums LVL 1,43) un maksas par sadzīves 

atkritumu apglabāšanu poligonā (pieaugums LVL 0,45) kopējais palielinājums sastāda 

LVL 1,88 par 1 tonnu.   

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.pirmās daļas 27.punktu, Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, Dabas resursu nodokļa likuma 4.panta 

pirmās daļas 3.punktu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

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

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

1. Apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu, uzglabāšanu - 3,34 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).  
2. Noteikt kopējo maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu - EUR 10,84 

(LVL 7,62) par vienu m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa) Kārsavas pilsētas 
administratīvajā teritorijā no 2014.gada 1. janvāra, ko veido: 

 

2.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 

uzglabāšanu – 4,75 EUR/m³ (3,34 LVL /m³); 

2.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves 

atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs – 3,69 EUR/m³ (2,59 LVL 

/m³); 

2.3. dabas resursa nodoklis par atkritumu apglabāšanu –2,40 EUR/m³ (1,69 

LVL /m³).  

3. Šis Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.  

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē 2012.gada 19.decembra 

pašvaldības lēmums „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa 

apstiprināšanu” (prot. Nr. 15 6.p.)  

  

 

 

15.& 

                    Par Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu 

/I.Nagle/ 
 



 

 

Pamatojoties uz 13.10.2011. likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums‖ 

5.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka teritorijas attīstības plānošanas dokumentus 

tajā skaitā ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādā vietējā pašvaldība, 11.panta 3.punktu, 

kas nosaka, ka plānošanas reģions sniedz atzinumus par vietējo pašvaldību attīstības 

stratēģiju projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem un normatīvo aktu prasībām, 12.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka vietējās 

pašvaldības kompetencē ir izstrādāt un apstiprināt vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, 

21.panta trešo daļu, kas nosaka, ka vietējās pašvaldības ilgtermiľa attīstības stratēģiju 

apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu; 21.03.2002. likuma „Reģionālās attīstības 

likums‖ 16
1 

panta pirmās daļas 3
1
 punktu, kas nosaka, ka plānošanas reģions sniedz 

atzinumu par vietējā līmeľa ilgtermiľa attīstības stratēģijas atbilstību reģionālā līmeľa 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī attīstības plānošanas dokumentu 

sistēmu regulējošiem normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz Latgales plānošanas reģiona 

26.11.2013. vēstuli Nr.2-4.3/709 „Par atzinuma sniegšanu Kārsavas novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijai 2013.-2030.gadam un Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 

25.novembra  finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti 

balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  

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

Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); 

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

 

 

1. Apstiprināt Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2030.gadam 

(pielikumā) 

2. Iesniegt apstiprināto Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-

2030.gadam Latgales plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības lietu ministrijai. 

3. Publicēt paziņojumu par Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-

2030.gadam apstiprināšanu Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā 

www.karsava.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kārsavas novada 

vēstnesis” un vietējā laikrakstā „Ludzas zeme”. 

   16.& 

Par  Nolikuma “Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas 

kārtību” apstiprināšanu 

/I.Silicka/ 
 

Pamatojoties uz  likumu „Par grāmatvedību‖,  likumu „ Par budţetu un finanšu 

vadību‖,  Ministru kabineta noteikumiem Nr.243 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu 

un organizāciju‖ , Ministru kabineta noteikumi Nr.112 „ Noteikumi par ienākumiem, par 

kuriem jāmaksā algas nodoklis‖, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 

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

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

Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

Apstiprināt nolikumu “Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un 

norakstīšanas kārtību”/pielikumā/.              

http://www.karsava.lv/


 

 

 

 

17.& 

Par sadarbības līguma starp Kārsavas novada pašvaldību un Rēzeknes augstskolu 

noslēgšanu 

/J.Vorkalis/ 

 

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

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.novembra izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, 

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

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

Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

Noslēgt sadarbības līgumu starp Rēzeknes Augstskolu un Kārsavas novada 

pašvaldību/pielikumā/.  

 

 

            



 

 

18.& 

Par  Kārsavas novada svētku apgaismojuma konkursa „Izgaismo Ziemassvētkus un 

gadu miju!” nolikuma apstiprināšanu 

/J.Vorkalis/ 

 

 

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

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 22.novembra izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, 

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

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

Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1.Apstiprināt Kārsavas novada svētku apgaismojuma konkursa „Izgaismo 

Ziemassvētkus un gadu miju!” nolikumu/pielikumā/. 

 

2. Apstiprināt vērtēšanas komisiju : 

 Juris Vorkalis 

 Dainis Poikāns 

 Lilita Laganovska 

Jānis Stepkāns 

Aivars Lipskis 

 
 

19.& 

Par saistošo noteikumu Nr.26 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā”  pieņemšanu 

                                                     /P.Laganovskis, A.Malakāne/ 

 

Pamatojoties uz  ar  likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 

43.panta pirmās daļas 13.punktu,LR  likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likums‖ 35.panta ceturto daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra 

sociālo un veselības  lietu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra 

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

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

Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1.Pieņemt   saistošos noteikumus Nr. 26  „Grozījumi saistošajos noteikumos 

Nr.5 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā”” /pielikumā/. 

2.Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai. 

3.Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt tos Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības  ministrijai. 

 

 

 

 

 



 

 

 

20.& 

Par saistošo noteikumu Nr.27 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 „Par 

vienreizēju pabalstu piešķiršanu  (neizvērtējot ienākumus)” 

/P.Laganovskis, AMalakāne/ 

 

 

Pamatojoties uz Izdoti saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām‖ 43.panta pirmās daļas 

13.punktu,MK 2004. gada 25. marta noteikumu Nr. 1036 „Audţuģimenes noteikumi‖ 

43.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra sociālo un veselības  lietu 

komitejas sēdes  atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

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

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

1.Pieņemt   saistošos noteikumus Nr. 27  „Grozījumi saistošajos noteikumos  

Nr. 5 projektu „Par vienreizēju pabalstu piešķiršanu (neizvērtējot ienākumus)” 

/pielikumā/. 

2.Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai. 

3.Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt tos Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības  ministrijai. 

 

 

 

21.& 

Par saistošo noteikumu Nr. 28 „Par sociālo pakalpojumu organizēšanu un 

saņemšanas kārtību Kārsavas novadā” apstiprināšanu 

                                                     /P.Laganovskis, A.Malakāne/ 

 

 

Pamatojoties uz Izdoti saskaľā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 3. panta otro un trešo daļu , Ministru kabineta noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma 

izmaksas tiek segtas no pašvaldības budţeta‖ 6.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 25.novembra sociālo un veselības  lietu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  

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

Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); 

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

 

 

Pieņemt   saistošos noteikumus Nr. 28   „Par sociālo pakalpojumu 

organizēšanu un saņemšanas kārtību Kārsavas novadā”/pielikumā / 

2.Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai. 

3.Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt tos Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības  ministrijai. 

 

 



 

 

 22.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta nolikumā 

                                                     /P.Laganovskis, A.Malakāne/ 

 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖21.panta 1.d. 8.p.,Saistošo noteikumu 

Nr.1 „Kārsavas novada pašvaldības nolikums‖ 5.7.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 25.novembra sociālo un veselības  lietu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  

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

Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); 

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

Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības  sociālā dienesta nolikumā 

/pielikumā/. 

 

 

 
 

                                                       23.& 

Iesniegumu izskatīšana 

/Ziľo P.Laganovskis, I.Silicka, V.Indričāns / 

 

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

palīdzības un pabalstu piešķiršanu. Visi saľemtie iesniegumi ar klāt pievienotajiem 

ienākumus un materiālo stāvokli raksturojošiem dokumentiem izskatīti sociālās komitejas 

sēdē. Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Pēteris Laganovskis domes sēdē ziľoja 

par komitejā pieľemto lēmuma projektu un priekšlikumiem par pabalstu un sociālās 

palīdzības piešķiršanu iesniedzējiem. 

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

apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

novada  saistošajiem noteikumiem, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars 

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

Maģiča, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, 

Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); 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 sabiedrības ar ierobeţotu atbildību 

„FIBRA‖, vienotais reģistrācijas numurs 42403008955, juridiskā adrese: Maskavas iela 

10-36, Rēzekne, direktores Vitas Kravčenko iesniegums, kurā tiek lūgts pagarināt 

2013.gada 25.oktobrī noslēgto telpu nomas līgumu ar termiľu 31.12.2013., ar kuru tika 



 

 

iznomāta telpa Kārsavas kultūras namā, un iespēju robeţas samazināt nomas maksu, jo Ls 

100 ir nesamērīgi liela maksa attiecīgi telpas stāvoklim. 

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

uzskata, ka ir iespējams pagarināt iznomāšanas termiľu un samazināt nomas maksu, līdzīgi 

kā citos gadījumos. Nomai būs 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. 

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

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

nomas līguma tipveida nosacījumiem‖ 3.punktu, 4.2.2.punktu, kurā noteikts, ka nomnieka 

noskaidrošanai izsoli nerīko, ja nomas objekts netiek nodots nepārtrauktā nomnieka 

lietošanā, bet nomai ir regulārs raksturs un nomas maksa nav noteikta Ministru kabineta, 

pašvaldību domes vai citas atvasinātas publiskas personas apstiprinātā maksas pakalpojumu 

cenrādī, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  finanšu,attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, 

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

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

Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 2.2. Atlikt iesnieguma izskatīšanu līdz nākošajai domes sēdei. 

 2.3. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas priekšsēdētājam 

J.Vorkalim izpētīt situāciju un sniegt skaidrojumu domes sēdē. 

  

 

 

  3. Kārsavas novada pašvaldībā  2013.gada 21.novembrī saľemts J. K., dzīv. Šosejas 

ielā 1A dzīv.2, Kārsava, Kārsavas novads  2013.gada 20.novembra iesniegums, kurā viľš 

lūdz nomainīt zemes gabala ar kadastra numuru 6809 003 0123 lietošanas kategoriju no 

zemes zem ēkam uz meţa zemi- jaunaudzi un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz meţa 

zemi, tika konstatēts, ka: 

Ar Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 27.februāra domes sēdes lēmumu Nr.44 

(protokols Nr.2)., „ Par nekustama īpašuma Skolas iela 17, Kārsava, Kārsavas novads 

kadastra numurs 6809 003 0123  zemes   lietošanas  mērķa maiľu‖ zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 6809 003 0123 tika mainīts zemes lietošanas mērķis , atbilstoši 

teritorijas plānojumam, uz  - kods 0501- dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 

pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk –Kadastra 

informācijas sistēmā) minētajam nekustamam īpašumam zemes lietošanas  mērķis  ir 

aktualizēts un noteikts  - kods 0501- dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 

pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa. 

Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas  

un apbūves noteikumi paredz minētās zemes vienības galveno izmantošanas  veidu –DA- 

dabas pamatnes teritorija pilsētās un ciemos  ar estētisku un rekreācijas nozīmi- 

meži, parki un apstādījumi.  



 

 

Galvenā izmantošana: teritorijas labiekārtojums- parks, mežaparks, 

apstādījumi, dabas tūrisma infrastruktūras objekti. 

 

2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi „ 70.punktā noteikts ,ka kadastra datus 

par zemes vienību aktualizē , ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā zemes vienība 

kadastrāli uzmērīta vai mainījušies to raksturojošie dati. 

Minēto noteikumu  72.punktā noteikts ,ka atbilstoši zemes vienības kadastrālās 

uzmērīšanas dokumentiem Kadastra informācijas sistēmā aktualizē: 

  72.1. zemes vienības platību un tās sadalījumu pa lietošanas veidiem. 

 

Minēto noteikumu  75.punktā noteikts ,ka atbilstoši  vietējās pašvaldības vai valsts 

institūcijas sniegtajām ziņām Kadastra informācijas sistēmā aktualizē: 

75.2 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekritīgo platību. 

 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 27.februāra domes sēdes lēmums Nr.44 

(protokols Nr.2)., „ Par nekustama īpašuma Skolas iela 17, Kārsava, Kārsavas novads 

kadastra numurs 6809 003 0123  zemes   lietošanas  mērķa maiľu‖  ir administratīvs akts , 

kurā ir norādīta pārsūdzēšanas kārtība. Uz šodiendienu apstākļi nav mainījušies. Līdz ar to 

jauna administratīvā lieta nav ierosināma. 

 Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktu,  

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

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

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 

dome NOLEMJ:  
 

Atteikt  izdot  iesniedzējam jaunu administratīvo aktu, jo tā izdošanai  nav likumīga 

pamata. 

 

Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu 

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

dienas. 

 

4. Kārsavas novada pašvaldība ir saľēmusi iesniegumu no Meţvidu pagasta ar 

lūgumu atbalstīt projekta ”Bērnu un jauniešu atpūtas zonas izveide Mežvidu ciemā”   1. 

kārtu ar līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām Ls 7000.00 un 

PVN no kopējās izdevumu summas Ls 8470.00. Projekta pieteikums tiks iesniegts Lauku 

attīstības programmas 2007. – 2013.gadam 413.pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana 

un dzīves kvalitātes veicināšana vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā‖ atklātā 

projektu  konkursā.  

            Projekta kopējais finansējums  Ls 8470.00,   

                    t.sk.attiecināmās izmaksas-Ls 7000.00, 

      no tām pašvaldības līdzfinansējums-Ls 700.00,  

                         publiskais finansējums-Ls 6300.00 

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

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

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

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, 



 

 

Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 

dome NOLEMJ:  
 

4.1. Atbalstīt projektu ”Bērnu un jauniešu atpūtas zonas izveide Mežvidu 

ciemā”    

4.2. Noteikt finansējumu no pašvaldības budţeta Ls 2170.00. 

 t.sk.līdzfinansējums 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām Ls 700.00  

 PVN 21% no attiecināmajām izmaksām Ls 1470. 

            4.3. Noteikt Ingu Bernāni atbildīgo par šī projekta realizāciju. 

 

 

 

5. Kārsavas novada pašvaldība ir saľēmusi iesniegumu no biedrības Vides skola 

„Rītupe‖ ar lūgumu atbalstīt projektu ”Brīvības cīņās kritušo piemiņas vietas 

atjaunošana un labiekārtošana Bozovas kapos” ar līdzfinansējumu 10% apmērā no 

projekta attiecināmajām izmaksām Ls 7000.00.  

Projekta pieteikums tiks iesniegts Lauku attīstības programmas 2007. – 

2013.gadam 413.pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā‖ atklātā projektu  konkursā.  

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

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

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

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 

dome NOLEMJ:  

 
 

5.1. Atbalstīt projektu ‖Brīvības cīņās kritušo piemiņas vietas atjaunošana un 

labiekārtošana Bozovas kapos”.    
5.2. Sniegt līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām Ls 700.00  

 

 

6.Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts S. J. iesniegums ar lūgumu piešķirt 

dzīvojamo platību uz ziemas periodu māja Liepkalni, dzīv.13, Goliševas ciems, Kārsavas 

novads . 

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

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 7.panta 1.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 25.novembra sociālo un veselības  lietu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  

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

Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); 

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

 

6.2.Noraidīt S. J. iesniegumā izteikto lūgumu par dzīvojamās platības piešķiršanu 

uz ziemas periodu. 

6.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 



 

 

 7.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi, ka personai A. M. – ir zuduši 

apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai pašvaldības palīdzības 

reģistra…kārtas grupā. 

7.1.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā‖ 10.panta 1.daļas 4.punktu, 47.panta 1.,2.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 

2013.gada 25.novembra sociālo un veselības  lietu komitejas sēdes  atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  

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

Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); 

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

 

 

 7.2.Izslēgt A. M. no Kārsavas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa 

jautājumu risināšanai. 

 7.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

8.Kārsavas novada dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas 

iesniegto lēmuma projektu, kurā ieteikts domei sniegt palīdzību I.Ţ.,  dzīv. Orinsku c., 

Salnavas pagasts, Kārsavas novads, reģistrējot viľu pašvaldības palīdzības reģistrā, 

vispārējā grupā. 

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

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā‖ 6.pantu, 7.panta 1.daļu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 25.novembra sociālo un veselības  lietu komitejas sēdes  atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

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

Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis 

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

 
 

8.2.Reģistrēt I.Ţ. Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru .... 

8.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 

24.& 

Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 005 0064 zemes nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

/V.Indričāns/ 

 

Izvērtējot  pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 

0064 2013. gada 14. novembri  zemes nomas tiesību izsoles komisijas iesniegtos izsoles  

dokumentus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 30.10.2007. 

noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖  , likuma ―Par 

pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  

finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 

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

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



 

 

Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6894 005 0064 – 1,9 ha platībā 2013. gada 14, novembrī zemes nomas tiesību izsoles 

protokolu (pielikumā). 

 

2. Iznomāt I. N., dzīves vieta deklarēta – “Ievas” Elstes, Salnavas pag., Kārsavas 

nov., LV-5740, pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 

005 0064 – 1,9 ha platībā sākot ar 2013. gada 1. decembri uz laiku līdz pieciem 

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

kadastrālās vērtības gadā. 

 

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

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētā zemes gabala 

nomu.  

 

25.& 

Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 005 0203 zemes nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

             Izvērtējot  pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6894 005 0203 2013. gada 14. novembri  zemes nomas tiesību izsoles komisijas iesniegtos 

izsoles  dokumentus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 30.10.2007. 

noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖  , likuma ―Par 

pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  

finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( 

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

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

Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

 

 

1. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6894 005 0203 – 5,1 ha platībā 2013. gada 14, novembrī zemes nomas tiesību izsoles 

protokolu (pielikumā). 

 

2. Iznomāt K. B. dzīves vieta deklarēta – “Egles” Zaceški, Salnavas pag., 

Kārsavas nov., LV-5740, pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6894 005 0203 – 5,1 ha platībā sākot ar 2013. gada 1. decembri uz laiku 

līdz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām, nosakot zemes nomas gada maksu 

2,0% no kadastrālās vērtības gadā. 

 



 

 

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

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētā zemes gabala 

nomu.  

 

26.& 

Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 005 0230 zemes nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

         Izvērtējot  pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6894 005 0230 2013. gada 14. novembri  zemes nomas tiesību izsoles komisijas iesniegtos 

izsoles  dokumentus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 30.10.2007. 

noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖  , likuma ―Par 

pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  

finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 

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

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

Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6894 005 0230 – 2,7 ha platībā 2013. gada 14, novembrī zemes nomas tiesību izsoles 

protokolu (pielikumā). 

 

2. Iznomāt K. B. dzīves vieta deklarēta – “Egles” Zaceški, Salnavas pag., 

Kārsavas nov., LV-5740, pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6894 005 0230 – 2,7 ha platībā sākot ar 2013. gada 1. decembri uz laiku 

līdz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām, nosakot zemes nomas gada maksu 

2,0% no kadastrālās vērtības gadā. 

 

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

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

 

27.& 

 

Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 006 0231 zemes nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

              Izvērtējot  rezerves zemes fondam piekrītošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6894 006 0231 2013. gada 14. novembri  zemes nomas tiesību izsoles 

komisijas iesniegtos izsoles  dokumentus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru 

Kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu‖  , likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

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

atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

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



 

 

Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis 

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

 

 

 

 

1. Apstiprināt rezerves zemes fondam piekrītošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6894 006 0231 – 2,7 ha platībā 2013. gada 14, novembrī zemes nomas 

tiesību izsoles protokolu (pielikumā). 

 

2. Iznomāt D. B. dzīves vieta deklarēta – “Neļkes” Korecki, Salnavas pag., 

Kārsavas nov., LV-5740, rezerves zemes fondam piekrītošo zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6894 006 0231 – 2,7 ha platībā sākot ar 2013. gada 1. decembri 

uz laiku līdz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām, nosakot zemes nomas 

gada maksu 2,0% no kadastrālās vērtības gadā. 

 

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

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētā zemes gabala 

nomu.  

 

28.& 

 

Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 009 0019 zemes nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

         Izvērtējot  rezerves zemes fondam  piekrītošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6894 009 0019 2013. gada 14. novembri  zemes nomas tiesību izsoles 

komisijas iesniegtos izsoles  dokumentus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru 

Kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu‖  , likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

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

atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

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

Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis 

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

 

 

1. Apstiprināt rezerves zemes fondam piekrītošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6894 009 0019 – 1,9 ha platībā 2013. gada 14, novembrī zemes nomas 

tiesību izsoles protokolu (pielikumā). 

 

2. Iznomāt K. B. dzīves vieta deklarēta – “Egles” Zaceški, Salnavas pag., 

Kārsavas nov., LV-5740, rezerves zemes fondam piekrītošo zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6894 009 0019 – 1,5 ha platībā sākot ar 2013. gada 1. decembri 

uz laiku līdz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām, nosakot zemes nomas 

gada maksu 19,5% no kadastrālās vērtības gadā. 

 



 

 

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

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētā zemes gabala 

nomu.  

 

 

29.& 

 

Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 009 0097 zemes nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

         Izvērtējot  rezerves zemes fondam  piekrītošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6894 009 0097 2013. gada 14. novembri  zemes nomas tiesību izsoles 

komisijas iesniegtos izsoles  dokumentus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru 

Kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu‖  , likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

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

atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

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

Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis 

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

 

 

1. Apstiprināt rezerves zemes fondam piekrītošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6894 009 0097 – 1,8 ha platībā 2013. gada 14, novembrī zemes nomas 

tiesību izsoles protokolu (pielikumā). 

 

2. Iznomāt K. B. dzīves vieta deklarēta – “Egles” Zaceški, Salnavas pag., 

Kārsavas nov., LV-5740, rezerves zemes fondam piekrītošo zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6894 009 0097 – 1,8 ha platībā sākot ar 2013. gada 1. decembri 

uz laiku līdz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām, nosakot zemes nomas 

gada maksu 15,0% no kadastrālās vērtības gadā. 

 

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

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētā zemes gabala 

nomu.  

 

30.& 

 

Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu  6894 009 0062 zemes nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

         Izvērtējot  rezerves zemes fondam  piekrītošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6894 009 0062 2013. gada 14. novembri  zemes nomas tiesību izsoles 

komisijas iesniegtos izsoles  dokumentus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru 

Kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu‖  , likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta 27. punktu,  Kārsavas novada pašvaldības 

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



 

 

atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

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

Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis 

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

 

 

1. Apstiprināt rezerves zemes fondam piekrītošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6894 009 0062 – 1,6 ha platībā 2013. gada 14, novembrī zemes nomas 

tiesību izsoles protokolu (pielikumā). 

 

2. Iznomāt K. B. dzīves vieta deklarēta – “Egles” Zaceški, Salnavas pag., 

Kārsavas nov., LV-5740, rezerves zemes fondam piekrītošo zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6894 009 0062 – 1,9 ha platībā sākot ar 2013. gada 1. decembri 

uz laiku līdz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām, nosakot zemes nomas 

gada maksu 2,0% no kadastrālās vērtības gadā. 

 

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

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētā zemes gabala 

nomu.  

 

 

31.& 

 

Par nekustamā īpašuma „ Zuleikas” kadastra Nr. 6870 004 0128 sadalīšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

          Kārsavas novada pašvaldībā 21.11.2013. ir saľemts V. G., dzīves vieta  deklarēta- 

―Haskijas‖, Otrie Meţvidi, Meţvidu pag., Kārsavas nov., iesniegums par nekustamā 

īpašuma „ Zuleikas‖ Kārsavas novada Meţvidu pagastā ar kadastra Nr.6870 004 0128 

sadalīšanu, atdalot divos  zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 6870 001 0065 –1,0 

ha’6870 001 0066- 3,3ha platībā, piešķirot jaunizveidotam īpašumam nosaukumu 

„Augšlejas‖. 

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

tiesīgās personas ierosinājuma saľemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, 

ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos 

nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot 

nekustamā īpašuma objektus (t.sk. zemes vienības). 

Nosaukuma piešķiršanu, maiľu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

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

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

Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14. panta ceturtā daļa nosaka, 

ka apstiprinātie nosaukumi novada pagastā nedrīkst atkārtoties, un tiem jāatbilst Valsts 

valodas likumā noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

Nekustamā īpašuma izmaiľu apliecinošās ziľas par nosaukuma maiľu vai 

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

84. pantam, Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta trešajai daļai, 

sniedzamas Valsts zemes dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā. 

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

tikai vietējā pašvaldība var pieľemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ 



 

 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma‖ 19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, 

pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt 

reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. 

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

noteikumi‖ prasībām, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  

finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 

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

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

Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

           1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Zuleikas” Kārsavas novada Mežvidu 

pagastā,  kadastra Nr. 6870 004 0128,  atdalot divos zemes gabalus ar kadastra 

apzīmējumiem  6870 001 0065 –1,0 ha; 6870 001 0066- 3,3ha platībā, piešķirot 

atdalāmajam nekustamam īpašumam nosaukumu „Augšlejas”.  

    2. Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes 

tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601, viena mēneša  

laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

 

32.& 

Par nekustamā īpašuma „ Robežkalns” kadastra Nr. 6894 006 0308 sadalīšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

          Kārsavas novada pašvaldībā 21.11.2013. ir saľemts J. N., dzīves vieta deklarēta- 

Kalna iela 3, Salnava, Salnavas pag., Kārsavas nov., iesniegums par nekustamā īpašuma „ 

Robeţkalns‖ Kārsavas novada Salnavas pagastā ar kadastra Nr.6894 006 0308 sadalīšanu, 

atdalot vienu atseviško zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6894 003 0098 –6,9 ha 

platībā, piešķirot jaunizveidotam īpašumam nosaukumu „Augšlejas‖. 

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

tiesīgās personas ierosinājuma saľemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, 

ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos 

nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot 

nekustamā īpašuma objektus (t.sk. zemes vienības). 

Nosaukuma piešķiršanu, maiľu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

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

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

Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14. panta ceturtā daļa nosaka, 

ka apstiprinātie nosaukumi novada pagastā nedrīkst atkārtoties, un tiem jāatbilst Valsts 

valodas likumā noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

Nekustamā īpašuma izmaiľu apliecinošās ziľas par nosaukuma maiľu vai 

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

84. pantam, Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta trešajai daļai, 

sniedzamas Valsts zemes dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā. 

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

tikai vietējā pašvaldība var pieľemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma‖ 19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, 

pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt 



 

 

reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. 

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

noteikumi‖ prasībām, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  

finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 

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

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

Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

           1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Robežkalns” Salnavas pagasta Kārsavas 

novada kadastra Nr. 6894 006 0308,  atdalot vienu atseviško zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumu  6894 003 0098 – 6,9 ha platībā, piešķirot atdalāmajam 

nekustamam īpašumam nosaukumu „Ritumi  ”.  

    2. Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes 

tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601, viena mēneša  

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

33.& 

 

Par nekustamā īpašuma „ Mičuri” kadastra Nr. 6870 004 0124 sadalīšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

          Kārsavas novada pašvaldībā 13.11.2013. ir saľemts L. P., dzīves vieta deklarēta- 

Mičuri, Salnavas pag., Kārsavas nov., iesniegums ( reģ. Nr.3-13.2.1.) par nekustamā 

īpašuma „ Mičuri‖ Meţvidu pagastā Kārsavas novada ar kadastra Nr.6870 004 0128 

sadalīšanu, atdalot atseviškos zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 6870 001 0133 – 

11,7 ha; 6870 001 0028 – 2,8 ha;  6870 001 0027 – 11,5 ha platībā.  Piešķirt 

jaunizveidotam  īpašumam ar kadastra apzīmējumu 6870 001 0133 nosaukumu „Ziernu 

Sala‖, īpašumam ar kadastra apzīmējumu 6870 001 0028 nosaukumu „Salas‖, īpašumam ar 

kadastra apzīmējumu 6870 001 0027 nosaukumu „Jaunpuksti‖. 

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

tiesīgās personas ierosinājuma saľemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, 

ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos 

nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot 

nekustamā īpašuma objektus (t.sk. zemes vienības). 

Nosaukuma piešķiršanu, maiľu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

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

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

Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14. panta ceturtā daļa nosaka, 

ka apstiprinātie nosaukumi novada pagastā nedrīkst atkārtoties, un tiem jāatbilst Valsts 

valodas likumā noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

Nekustamā īpašuma izmaiľu apliecinošās ziľas par nosaukuma maiľu vai 

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

84. pantam, Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta trešajai daļai, 

sniedzamas Valsts zemes dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā. 

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

tikai vietējā pašvaldība var pieľemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma‖ 19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, 



 

 

pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt 

reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. 

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

noteikumi‖ prasībām, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  

finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 

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

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

Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

           1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Mičuri” Mežvidu pagasta Kārsavas 

novada kadastra Nr. 6870 004 0124,  atdalot atseviškos zemes gabalus ar kadastra 

apzīmējumu  6870 001 0133 – 11,7ha platībā, piešķirot atdalāmajam nekustamam 

īpašumam nosaukumu „Ziernu Sala  ”, kadastra apzīmējumu  6870 001 0028 – 2,8 ha 

platībā, piešķirot atdalāmajam nekustamam īpašumam nosaukumu „Salas  ”, 

kadastra apzīmējumu  6870 001 0127 – 11,5 ha platībā, piešķirot atdalāmajam 

nekustamam īpašumam nosaukumu „Jaunpuksti  ”.   

      2. Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes 

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

stāšanās dienas. 

 

 

34.& 

                          Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem 

/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 25.novembra  finanšu,attīstības un teritoriālo 

lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

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

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

      1. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6870 007 0003 

un uz tās esošajām ēkām un būvēm  adresi „Ceļmalas‖,  Stibrinīki, Meţvidu pag., Kārsavas 

nov., LV- 5725. 

     .2. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 6894 007 0125 nosaukumu 

„ Kalnači‖.  

 

 



 

 

35.& 

Par nekustamo īpašumu Latgales iela 2, Kārsava, Kārsavas novads 

/V.Indričāns/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2013.gada 04.novembrī saľemta Latvijas Republikas 

Satiksmes ministrijas 2013.gada 30.oktobra  vēstule Nr.03.-01.3/4266 „Par nekustamo 

īpašumu Latgales iela 2, Kārsava, Kārsavas novads (kadastra Nr.6809 003 0035)‖ ar 

lūgumu izvērtēt un sniegt pašvaldības viedokli vai valsts īpašums Latgales iela 2, Kārsava, 

Kārsavas novads (kadastra numurs 6809 003 0035) būtu nepieciešams pašvaldības funkciju 

veikšanai. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka nekustamais īpašums sastāv 

no divām zemes vienībām ar kopējo platību 5698 kv.m.,  un divām ēkām. Kārsavas novada 

teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

paredz minēto zemes vienību galveno izmantošanas veidu TA- tehniskās apbūves  

 

teritorija. Tehniskās apbūves teritorija ir teritorija , kurā galvenais zemes un būvju  

izmantošanas veids ir valsts, pašvaldības un komersantu inţenierbūves un transporta 

infrastruktūras būves. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībam‖ 15.pantu, 14.panta pirmās daļas 

2.punktu , kas nosaka pildot savas funkcijas , pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā 

arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma‖ 42.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka valsts nekustamo īpašumu var 

nodot bez atlīdzības atsavinātas publiskas personas īpašumā, Kārsavas novada teritorijas 

plānojumu 2012.-2024.gadam un Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  

finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 

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

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

Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

1. Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot īpašumā bez atlīdzības Kārsavas 

novada pašvaldībai  Latvijas valstij Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas personā 

piederošo nekustamo īpašumu Latgales  iela 2, Kārsava, Kārsavas novads (kadastra 

numurs 6809 003 0035) . 

2.Noteikt, ka nekustamais īpašums Latgales iela 2, Kārsava, Kārsavas novads, 

kadastra numurs 6809 003 0035, kas sastāv no divām zemes vienībām: zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6809 003 0035 ar platību 4803,0 kv.m.; zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6809 003 0036 ar platību 895,0 kv.m., vienstāvu aparātu ēkas ar kopējo 

platību 97,8 kv.m. un vienstāvu agregātu ēkas ar kopējo platību 34,5 kv.m., nepieciešams 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai: 

2.1. nekustamais īpašums nepieciešams pašvaldības materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošanai- garāţu būvniecībai, pašvaldības tehnikas vienību novietošanai. 



 

 

3. No Kārsavas novada domes budţeta segt izdevumus, kas saistīti ar nekustamā 

īpašuma Latgales  iela 2, Kārsava, Kārsavas novads (kadastra numurs 6809 003 0035) 

pārľemšanu un īpašuma tiesību korroborāciju zemesgrāmatā . 

 

 

 

 

 

 

36.& 

Par Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra domes sēdes lēmuma 48.& 

(prot.Nr.12) “Par jaunas zemes vienības izveidošanu no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6809 001 0161, Avotu iela 14, Kārsavā, adreses piešķiršanu un zemes 

piekritību“ precizēšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

 

Pamatojoties uz VZD Latgales reģionālās nodaļas 28.10.2013. vēstuli Nr.10-

03/295610-1/1 „Par informācijas precizēšanu‖,   likuma „ Par pašvaldībām‖ 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu , Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  

finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 

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

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

Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

 

   Precizēt Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra domes sēdes 

lēmuma 48.& (prot.Nr.12)  ―Par jaunas zemes vienības izveidošanu no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6809 001 0161, Avotu iela 14, Kārsavā, adreses piešķiršanu un 

zemes piekritību―  izsakot minētā lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:    

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

novads, LV-5717, un noteikt platību 620 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

vienību uzmērot dabā. 

Noteikt zemes vienībai lietošanas mērķi- kods 0601- individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

un 4.punktu šādā redakcijā: 

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

esošam ēkām saglabāt esošo adresi Avotu iela 14, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, un 

noteikt platību 1720 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā. 

Noteikt zemes vienībai lietošanas mērķi- kods 0601- individuālo dzīvojamo māju 

apbūve. 

 

 

 

37.& 

Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības   ar kadastra apzīmējumiem 6870 005 

0155   Kārsavas novada,  Mežvidu pagastā  sagatavošanu atsavināšanai 

/V.Indričāns/ 



 

 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts Pētera Mortukāna ,deklarētā dzīves vieta 

Mortuzāni, Meţvidu pagasts, Kārsavas novads, 2013.gada 18.septembra iesniegums par 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 005 0155, kopējā 

platība 6,0 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 un Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 

26.septembra domes sēdes lēmumu Nr.44(protokols Nr.12) „Par zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6870 005 0155  piekritību Kārsavas novada pašvaldībai‖,  zemes 

vienības  kopējā platība 6,0 ha,  kas atrodas Kārsavas novada Meţvidu pagastā piekrīt 

Kārsavas novada pašvaldībai. 

   Nomas tiesīgā persona Pēteris Mortukāns ir izmantojis zemes nomas pirmtiesības 

uz zemes vienību ar  kadastra apzīmējumu 6870 005 0155 , 2013.gada 04.aprīlī noslēdzot 

zemes nomas līgumu Nr.15-1.3./13 likuma „ Valsts un pašvaldību īpašuma  privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums‖ 25.panta 4.daļas  un 

25.panta 2.ˡ noteiktajā kārtībā.  

Saskaľā ar Kārsavas  novada pašvaldības būvvaldes 2013.gada 06.novembra izziľu 

Nr.16/11 „Par būves neesamību dabā‖ un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas ( turpmāk- Kadastra informacijas sistēma) datiem  uz zemes vienības reģistrētās 

ēkas dabā  nav saglabājušās un dzēstas no kadastra informācijas sistēmas.  Līdz ar to 

minētā zemes vienība piekrīt pašvaldībai un reģistrējama zemesgrāmatā saskaľā ar likuma 

„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 

3.panta piektās daļas 2.punktu. Minētā zemes vienība nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

 Atbilstoši „Publiskas  personas mantas atsavināšanas  likuma‖ 4.panta ceturtās 

daļas 8.punktā noteiktajam Pēterim Mortukānam ir tiesības ierosināt nekustamā īpašuma 

„Cekuliľi‖ , zemes vienības ar  kadastra apzīmējumiem 6870 005 0155    atsavināšanu.  

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

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

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

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 
 

 

1. Veikt izmaiľas 2013.gada 04.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.15-

1.3./13. 

2.Nostiprināt īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Cekuliľi‖, pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienību Meţvidu pagastā Kārsavas novadā,  kadastra apzīmējums 6870 

005 0155, kopējā platība 6,0 ha  ( veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var 

tikt precizēta), uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

2. Pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju Pēteri Mortukānu, pārstāvēt Kārsavas novada 

pašvaldību nekustamā īpašuma „Cekuliľi‖,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 

005 0155  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. 

 

 

  

38.& 

Par  nekustamā īpašuma Stacijas iela 15, Kārsava, Kārsavas novads ,      

kadastra numurs 6809 001 0163 nosacītās cenas apstiprināšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

 

Izskatot nekustamā īpašuma- apbūvēta zemes gabala Stacijas iela 15, Kārsava, 

Kārsavas novads,  kadastra numurs 6809 001 0163,  vērtēšanas materiālus un pašvaldības 

Nekustamā īpašuma vērtēšanas komisijas 22.11.2013. lēmumu, izvērtējot minētos 

materiālus, sakarā ar to, ka pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs ir 

persona, kas atbilst „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma‖ 4.panta ceturtās 

daļas 3.punktā noteiktajam tad nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir noteikts- 

pārdošana par brīvu cenu. 

Pamatojoties uz „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izsķērdēšanas 

novēršanas likums‖ 3.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka manta atsavināma vai 

nododama īpašumā citai personai par iespējami augstāku cenu,  „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma‖ 8.panta sesto daļu,  37.panta pirmās daļas  4.punktu ,kurš nosaka, ka 

publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, bet ja nekustamo īpašumu iegūst šā 

likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona, tad šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda 

ar nosacīto cenu, likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Kārsavas 

novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas 

sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

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

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 
 

 

Apstiprināt nekustamā īpašuma Stacijas iela 15, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra 

numurs 6809 001 0163  , apbūvēta zemes gabala -nosacīto cenu Ls 1016,00 (viens 

tūkstotis sešpadsmit lati un 00 santīmi).  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

39.& 

Par  nekustamā īpašuma „Mežlauki”, Goliševas pagasts, Kārsavas novads ,      

kadastra numurs 6854 002 0010 nosacītās cenas apstiprināšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

 



 

 

Izskatot nekustamā īpašuma- neapbūvēta zemes gabala „Meţlauki‖, Goliševas 

pagasts,  Kārsavas novads,  kadastra numurs 6854 002 0010,  vērtēšanas materiālus un 

pašvaldības Nekustamā īpašuma vērtēšanas komisijas 22.11.2013. lēmumu, izvērtējot 

minētos materiālus, sakarā ar to, ka pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas 

ierosinātājs ir persona, kas atbilst „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma‖ 

4.panta ceturtās daļas 3.punktā  noteiktajam  tad nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir 

noteikts- pārdošana par brīvu cenu. 

Pamatojoties uz „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izsķērdēšanas 

novēršanas likums‖ 3.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka manta atsavināma vai 

nododama īpašumā citai personai par iespējami augstāku cenu,  „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma‖ 8.panta sesto daļu,  37.panta pirmās daļas  4.punktu ,kurš nosaka, ka 

publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, bet ja nekustamo īpašumu iegūst šā 

likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona, tad šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda 

ar nosacīto cenu, likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Kārsavas 

novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas 

sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

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

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Meţlauki‖, Goliševas pagasts, Kārsavas novads, 

kadastra numurs 6854 002 0010 ,neapbūvēta zemes gabala-  nosacīto cenu Ls 10 746,00 

(desmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit seši lati un 00 santīmi).  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

 

40.& 

Par nekustamā īpašuma ”Mežnoras” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

 6868 008 0220 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

Izskatot SIA „Kvintesence― iesniegumu  iesniegto zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma „ Meţnoras‖ zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0220 , 

izvērtējot zemes ierīcības projekta lietas materiālus,  pamatojoties  uz Zemes ierīcības 

likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 

―Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi‖ 9., 8.punktu un 31 punktu, Ministru 

kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 ―Adresācijas sistēmas noteikumi‖ 

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma mērķu noteikšanas un 

maiľas kārtība‖ 16.1.punktu, Administratīvā procesa likuma 51.pantu, 55.panta 1.punktu, 

63.panta pirmās daļas 1.punktu, 64.panta pirmo daļu, 67.pantu,  likuma „Par pašvaldībām‖ 

21.panta 27.punktu, 47. pantu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  

finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( 

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

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



 

 

Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

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

novada Malnavas pagasta nekustamā īpašuma „ Mežnoras“ zemes vienībai  ar 

kadastra apzīmējumu 6868 008 0220. 

 

2.  Pieņemtā lēmuma izvērsts teksts pielikumā Nr.1.                             

 

 

 

 

41.& 

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

/V.Indričāns/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā tika 15.10.2013. saľemts I. N., dzīves vieta deklarēta 

„Linsētas‖, Šalaji, Mērzdenes pag., Kārsavas nov., 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. 

Minētās zemes vienības ieskaitītas rezerves zemes fondā, Kārsavas novada teritorijas 

plānojumā minētām zemes vienībām nav plānota izmantošana, kas saistīta ar pašvaldības 

funkciju veikšanu. 

Saskaľā 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, informācija 

par minēto zemes vienību iznomāšanu tika publiskota  laika posmā  no 2013. Gada 4. 

Novembra līdz 2013. Gada 22. Novembrim. 

Minētā laika periodā  citi  zemes nomas tiesību pretendenti nepieteicās. 

Pamatojoties  uz likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. Panta 27.punktu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2013.gada 25.novembra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  

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

Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

   

 

1. Iznomāt I. N., dzīves vieta deklarēta „Linsētas‖, Šalaji, Mērdzenes pag., Kārsavas 

nov.,  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.Noteikt, ka iznomātās zemes vienības nomas maksa ir 1,5% no zemes vienības 

kadastrālās vērtības gadā.  

 

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

lēmuma pieľemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētā zemes gabala 

nomu.  

 

42.& 

Par pašvaldībai piekritīgās   zemes vienības  

ar kadastra apzīmējumu   6854 003 0128 daļas iznomāšanu 

/Ziľo V.Indričāns/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemts  iesniegums par zemes vienības Goliševas 

pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6854 003 0128 daļas-1,9 ha platībā iznomāšanu. 

Zemes vienība ar kadastra pzīmējumu 6854 003 0128 2,0 ha platībā bija piešķirta 

pastāvīgā lietošana  V. I.  

Ar Kārsavas novada pašvaldības domes 2011. gada 26. janvāra lēmumu  ( prot. 

Nr.2.,23.&)  V. I.  tika izbeigtas  zenmes pastāvīgās lietošanas tiesības. Vladimirs Ivanovs 

ir miris, mantinieki nav pieteikušies uz minētās zemes vienības nomas tiesībām .  

 Minētā zemes vienība ir apbūvēta, uz tās atrodas nenoskaidrotas piederības ēkas.  

Izvērtējot Kārsavas novada teritorijas plānojumā, minētās zemes vienības esošās un 

plānotās izmantošanas atbilstību Kārsavas novada teritorijas plānojumam 2012.-2024. 

gadam, tika konstatēts, ka minētā zemes vienība  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 

25.novembra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti 

balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  

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

Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); 

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

 

1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Goliševas pagasta teritorijā ar 

kadastra apzīmējumu 6854 003 0128 daļu -1,9 ha platībā, izņemot platību, uz kuras 

atrodas ēkas un būves, bez apbūves tiesībām 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 pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6854 003 0128 daļas 1,9 ha platībā  iznomāšanu, nosakot pieteikšanās 

termiņu uz minētā nomas objekta nomu  no 02.12.2013. līdz 16.12.2013.  

 

43.& 

Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 006 0115  iznomāšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

Izskatot J. B., dzīves vieta deklarēta „Birskas―, Rūzori, Mērdzenes pag., Kārsavas  

nov., 24.10.2013. Kārsavas novada pašvaldībā saľemto iesniegumu par pašvaldībai 



 

 

piekrītošās apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 006 0115 Mērdzenes  

pagasta teritorijā  nomas pieteikumu, izvērtējot lietas materiālus, pamatojoties uz likuma 

„Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma‖  25. panta ceturto daļu,  MK 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ 

Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖  18.1. punktu, likuma ―Par pašvaldībām‖  

21. panta 27. daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  finanšu,attīstības 

un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, 

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

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

Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 

 

 

 

1. Iznomāt J. B., ,  Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto   zemes 

vienību Mērdzenes pagasta teritorijā  ar  kadastra apzīmējumu 6872 006 0115-1,5ha 

platībā uz 10 gadiem.  

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība- kods 0101. 

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

vērtības.  

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

šā lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minēto zemes 

gabalu nomu 

. 

44.& 

Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0292  iznomāšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

Izskatot V. F., dekl. dzīves vieta –„ Bunkas―, Goliševa,Goliševas pag., Kārsavas   

nov., un  Aleksandra Frolova, dekl. dzīves vieta –„ Bajāri―, Doľikova,Goliševas pag., 

Kārsavas nov., 25.11.2013. Kārsavas novada pašvaldībā saľemto iesniegumu par 

pašvaldībai piekrītošās apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0292 

Goliševas  pagasta teritorijā  nomas pieteikumu, izvērtējot lietas materiālus, pamatojoties 

uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma‖  25. panta ceturto daļu,  MK 30.10.2007. noteikumu Nr. 

735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖  18.1. punktu, likuma ―Par 

pašvaldībām‖  21. panta 27. daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  

finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 

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

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

Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 

 

 

1. Iznomāt V. F.,   Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto   zemes 

vienību Goliševas pagasta teritorijā  ar  kadastra apzīmējumu 6854 004 0292-2,9ha 

platībā uz 10 gadiem.  



 

 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība- kods 0101. 

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

vērtības.  

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

šā lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minēto zemes 

gabalu nomu 

 

45.& 

Par pašvaldībai piekritīgās   zemes vienības  

ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0165 atsavināšanas ierosinājumu 

/V.Indričāns/ 

 

Izskatot V. L., dzīves vieta deklarēta ‖Pameţs‖, Īrubine, Malnavas pag. Kārsavas 

nov., pilnvarotās personas Birutas Kadakovskas, dzīves vieta deklarēta ‖ Akācijas‖-24, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., 21.11.2013. iesniegumu- zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6868 011 0165 atsavināšanas ierosinājumu tika konstatēts: 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0165  bija piešķirta pastāvīgā 

lietošanā V. L., kurai, pamatojoties uz ‖Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un  

privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma‖ 25. panta  otrās daļas noteikumiem, ar 

Ludzas rajona Malnavas pagasta padomes 2009. gada 31. marta lēmumu ( prot. izr. Nr. 

6.,3.&.,27.p) tika izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, nosakot, ka minētā zemes 

vienība piekrīt pašvaldībai un reģistrējama zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, saskaľā ar 

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

zemesgrāmatās‖ 3.panta piektās daļas 2.punktu.  

Saskaľā ar 2009. gada 24. aprīļa lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.72, 

pašvaldībai piekritīgā apbūvētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0165-5,5 

ha platībā tika iznomāta V.  L., kā zemes vienības nomas pirmtiesīgai personai, kurai uz 

zemes vienības atrodas lietošanā esošās  mantojamās ēkas. 

Zemes vienība nav ierakstīta zemesgrāmatā. 

V. L. ir zemes vienības atsavināšanas pirmtiesīgā persona un atbilstoši „Publiskas  

personas mantas atsavināšanas  likuma‖ 4.panta ceturtās daļas 8.punktā noteiktajam viľai 

ir tiesības ierosināt  zemes  vienības ar  kadastra apzīmējumiem 6868 011 0165  

atsavināšanu.  

 

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

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  finanšu, attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

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

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Pilnvarot atsavināšanas ierosinātājas V. L. pilnvaroto personu B. K., 

pārstāvēt Kārsavas novada pašvaldību nekustamā īpašuma „Pamežs” zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0165 robežu noteikšanas, kadastrālās uzmērīšanas 

procesā un kadastra objekta reģistrācijas procesā mērniecību veicošās institūcijās un 

Valsts zemes dienesta struktūrvienībās. 

 

2. Nostiprināt nekustamā īpašuma „ Pamežs” pašvaldībai piekrītošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0165-5,5 ha kopplatībā ( veicot kadastrālo 



 

 

uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta)  īpašuma tiesības  uz Kārsavas 

novada pašvaldības vārda. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

 

 

46.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6854 002 0011 platības  

un apgrūtinājumu apstiprināšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

         Izvērtējot SIA „ Kvintesence‖, iesniegto zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6854 002 0011 zemes vienības robeţu un apgrūtinājumu plānus, pamatojoties 

uz10.04.2012. MK noteikumiem Nr. 263 „ Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi‖, 22.12.2009. MK noteikumiem Nr. 1602 „Noteikumi par 

nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju‖, Kārsavas novada pašvaldības 

2012. gada 22.oktobra saistošie noteikumiem Nr.19 „Kārsavas novada teritorijas plānojuma 

2012.-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa‖ , 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

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

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

1. Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6854 002 0011 kopplatību – 7,85 ha 

2. Apstiprināt  zemes vienības apgrūtinājumus: 

1. 110410- ūdensnotekas, kā arī hidrotehniskās būves un ierīces un tās ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs-1,3 ha; 

2. 110410- ūdensnotekas, kā arī hidrotehniskās būves un ierīces un tās ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs-0,30 ha; 

3. 161203 – pierobeţa –7,85ha. 

 

47.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6854 002 0012 platības  

un apgrūtinājumu apstiprināšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

Izvērtējot SIA „Kvintesence‖, iesniegto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6854 002 0012 zemes vienības robeţu un apgrūtinājumu plānus, pamatojoties uz 

10.04.2012. MK noteikumiem Nr. 263 „ Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi‖, 22.12.2009. MK noteikumiem Nr. 1602 „Noteikumi par 

nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju‖, Kārsavas novada pašvaldības 

2012. gada 22.oktobra saistošie noteikumiem Nr.19 „Kārsavas novada teritorijas plānojuma 



 

 

2012.-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa‖ , 

Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  finanšu,attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

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

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

3. Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6854 002 0012 kopplatību – 0,41 ha 

4. Apstiprināt  zemes vienības apgrūtinājumus: 

1. 11020101- vairāk nekā 100km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos-

0,41ha; 

2. 161203 – pierobeţa –0,41ha; 

3. 161202-pierobeţas josla- 0,41 ha.. 

 

 

48.& 

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam  

 un adreses piešķiršanu adresācijas objektam    
/V.Indričāns/ 

 

 

 

Izvērtējot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas  28.10.2013. vēstulē 

Nr. 10-03/295439-1/1 Par adreses piešķiršanu ietverto informāciju, pamatojoties uz 

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

nosaukumus apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina attiecīgā novada dome, 

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,  Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada 25.novembra  finanšu,attīstības un 

teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, 

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

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

Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 6868 003 0021 nosaukumu 

„Kopmītne”. 
2.  Piešķirt adresācijas objektam – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 

003 0198 un uz tās esošajām būvēm adresi- „ Kopmītne”, Bozova, Malnavas pag., 

Kārsavas nov. 

 

49.& 

Par adrešu  datu precizēšanu   
/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 25.novembra  finanšu,attīstības un teritoriālo 

lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

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

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

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

003 0157 un uz tās esošajām būvēm, adresi no Stacijas iela 22, Bozova, Malnavas 

pag., Kārsavas nov., uz „ Gārņi”, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 

 

2.Mainīt adresācijas objektam, apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6868 003 0194, adresi no Stacijas iela 49, Bozova,  Malnavas pag., 

Kārsavas nov., uz „Ciedri”, Bozova,  Malnavas pag., Kārsavas nov. 

 

       3.  Mainīt adresācijas objektam, apbūvētai  zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6854 003 0012 un funkcionāli saistītām būvēm ar kadastra 

apzīmējumiem  6854 003 0012 001, 6854 003 0012 002 adresi no „Višgorki”, Ļamoni, 

Goliševas pag., Kārsavas nov., uz „Višgorki”, Antonovka, Goliševas pag., Kārsavas 

nov. 

 

 

50.& 

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

/V.Indričāns/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 19.11.2013. ir saľemts Z. N., dzīves vieta deklarēta- 

„Šūniľas‖, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., iesniegums (reģ. Nr.3-13.2.1/988) 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 009 0240-0,55 ha platībā, pievienojot to  nekustamam īpašumam „ 

Vaboles‖, kadastra Nr. 6868 006 0006. 

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 25.novembra  

finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 

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

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

Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

  
 

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Šūniņas” Kārsavas novada Malnava 

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

apzīmējumu 6868 009 0240-0,55 ha platībā, pievienojot to nekustamam īpašumam 

„Vaboles”, kadastra Nr. 6868 006 0006. 

 

Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu 

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

dienas. 

   

 

51.& 

Par nekustamā īpašuma „ Stabuļi ”, kadastra Nr. 6868 008 0033 sadalīšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 21.11.2013. ir saľemts SIA MYRTILLUS, reģ. Nr 

41203020212, juridiskā adrese- Kronvalda bulvāris 10-31, Rīga, iesniegums (reģ. Nr.3-

13.2.1/997) par tai  piederošā nekustamā īpašuma „ Stabuļi‖ Kārsavas novada Malnavas 

pagastā ar kadastra Nr.6868 008 0033 sadalīšanu, atdalot vienu atsevišķu zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6868 008 0177-3,9 ha platībā, pievienojot to  nekustamam īpašumam 

„ Alīnas‖, kadastra Nr. 6868 008 0241. 

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 25.novembra  

finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 

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

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

Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 

 

 

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Stabuļi” Kārsavas novada Malnava 

pagastā, kadastra Nr. 6868 008 0033,  atdalot no tā vienu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6868 008 0177-3,9 ha platībā, pievienojot to nekustamam īpašumam 

„Alīnas”, kadastra Nr. 6868 008 0241. 

 

Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu 

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

dienas. 

   

 

 

 

52.& 

Par nekustamā īpašuma „ Petri ”, kadastra Nr. 6868 008 0031 sadalīšanu 

/V.Indričāns/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 21.11.2013. ir saľemts SIA MYRTILLUS, reģ. Nr 

41203020212, juridiskā adrese- Kronvalda bulvāris 10-31, Rīga, iesniegums (reģ. Nr.3-

13.2.1/997) par tai  piederošā nekustamā īpašuma „ Petri‖ Kārsavas novada Malnavas 

pagastā ar kadastra Nr.6868 008 0031 sadalīšanu, atdalot vienu atsevišķu zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6868 008 0245-22,9 ha platībā, pievienojot to  nekustamam 

īpašumam „ Alīnas‖, kadastra Nr. 6868 008 0241. 



 

 

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 25.novembra  

finanšu,attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –15 

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

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

Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns ); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 

 

 

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Petri” Kārsavas novada Malnava pagastā, 

kadastra Nr. 6868 008 0031,  atdalot no tā vienu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6868 008 0245-22,9 ha platībā, pievienojot to nekustamam īpašumam 

„Alīnas”, kadastra Nr. 6868 008 0241. 

 

Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu 

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

dienas. 

   

53.& 

Par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 007 0045; 6870 008 0025; 6870 

011 0066   iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saľemti iesniegumi par pašvaldības un rezerves 

zemes fonda .zemes vienībām iznomāšanu Meţvidu pagasta ar kadastra 

apzīmējumiem 6870 007 0045; 6870 008 0025; 6870 011 0066.     . 

Izvērtējot informāciju par pieprasītam  zemes vienībām, tika konstatēts kā minētas 

zemes vienība piekrīt pašvaldībai un rezerves zemes fondam. 



 

 

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

pašvaldības zemes nomu‖ 15, 17..punktiem, likuma „ Par pašvaldībām‖ 21.panta 27. daļu, 

atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

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

Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis 

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

 

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

apzīmējumiem   6870 007 0045  -  4,4 ha; 6870 008 0025 – 17.1 ha; 6870 011 

0066 – 5,3 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem. 

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

lauksaimniecība ( kods 0101). 
3. Publiskot informāciju par pašvaldības un Rezerves zemes fonda zemes vienībām  

ar kadastra apzīmējumiem 6870 007 0045; 6870 008 0025; 6870 011 0066    

iznomāšanu, ievietojot paziľojumu Kārsavas novada pašvaldības domes ēkā un 

mājas lapā no 02.12.2013.līdz 14.12 .2013. 

                                            

 

                                                                54.& 

        Par ceļa zīmes „ Gājēju ceļš” uzstādīšanu Malnavas koledžas teritorijā 

/ A.Šarkovskis/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā 2013.gada 27.novembrī ir saľemts Malnavas koledţas 

direktora J.Bozoviča iesniegums  ar lūgumu rast iespēju uzstādīt ceļa zīmi „ GĀJĒJU 

CEĻŠ‖  Malnavas koledţas teritorijā. 

 Pamatojoties uz „ Ceļu satiksmes likuma‖ 4.panta pirmo daļu, 38.panta otro 

daļu, atklāti balsojot: PAR –15 ( Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

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

Andrejs Krišāns, Andris Ļubka, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis 

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

 

 

1. Uzstādīt ceļa zīmi „ GĀJĒJU CEĻŠ‖ Malnavas koledţas teritorijā . 

2. Noteikt autoceļu uzturēšanas vecāko speciālistu Aleksandru Šarkovski par 

atbildīgo par šā lēmuma izpildi. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17.47 

 

 

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 


