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LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

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

tālr.65781390, fakss 65711030, e-pasts: dome@karsava.lv 

 

                                                                                                                                                       

  DOMES    SĒDES PROTOKOLS 
 

 

 28.08.2014.          Nr.11 

Kārsavas novada  Kārsavā  

Sēde sasaukta plkst. 9.00 

Sēde atklāta plkst.9.10 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova 

 

Piedalās-  

Deputāti –   Ināra Silicka,  Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,       Andrejs 

Krišāns, Andris Šicāns, Aivars Lipskis, Viktors Indričāns,   Modris Karpovs, Andris Ļubka, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis 

 

Nepiedalās –  

 Deputāti  - Ligita Maģiča, Edgars Puksts- aizņemti pamatdarbā 

 

Administrācijas darbinieki- zemes lietu vecākā speciāliste Anna Orinska, zemes komisijas 

priekšsēdētāja Valentīna Bļinova, izpilddirektors Toms Vorkalis, sabiedrisko attiecību speciāliste 

Inese Krivmane, izglītības metodiķe Inta Laganovska-Vesere, bāriņtiesas priekšsēdētāja 

Tatjana Ločmele, sekretāre Sandra Čeirāne 

Klātesošās personas-  nav 

 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par zemes vienību platību precizēšanu 

2. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 

002 0387, Kārsavā, Kārsavas novadā , piekritību pašvaldībai 

mailto:dome@karsava.lv
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3. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Kalēju ielā 15, Kārsavā, Kārsavas novads,   

kadastra apzīmējumu 6809 001 0125 sagatavošanu atsavināšanai 

4. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Puškina ielā 25, Kārsavā, Kārsavas novads,   

kadastra apzīmējumu 6809 001 0097 sagatavošanu atsavināšanai 

5. Par nekustamā īpašuma “Austrumlejas”, Nesteri, Malnavas pagasts, Kārsavas novads 

atsavināšanu trešajā izsolē  un grozījumiem izsoles noteikumos 

6. Par jaunas zemes vienības izveidošanu sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 

003 0263, Kārsavā  

7. Par nekustamā īpašuma „Ineši”, kadastra Nr. 6868003 0136 sadalīšanu 

8. Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

9. Par nekustamā īpašuma „Edvarti”, kadastra Nr. 68720060003 sadalīšanu 

10. Par nekustamā īpašuma „Meža Pīlādži”, kadastra Nr. 68720050203 sadalīšanu 

11. Par adreses piešķiršanu un nosaukuma maiņu nekustamajiem īpašumiem 

12. Par  nekustamā īpašuma „Zelči” sadalīšanas realizēšanai nepieciešamā zemes ierīcības 

projekta izstrādi, izstrādes  nosacījumiem un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemes 

gabalam 

13. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu piekritības noteikšanu 

14. Par Mežvidu pamatskolas direktores iecelšanu amatā  

15. Novada bāriņtiesas ievēlēšana 

16. Par grozījumiem  komisijas sastāvā interešu izglītības programmas izvērtēšanai un 

finansējuma sadalei 

17. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

18. Par  ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam  

19. Par  novada administratīvo komisiju 

20.  Par saistošo noteikumu Nr. 19 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2014.gada 23.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Kārsavas novada pašvaldības  budžetu 2014.gadam”” 

apstiprināšanu 

21. Iesniegumu izskatīšana 

 

 

Sēdes vadītāja Ināra Silicka  piedāvā balsot par  domes sēdes darba kārtību 
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Atklāti balsojot: PAR –13 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris 

Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav , domes 

sēdes darba kārtība apstiprināta. Sēdes darba kārtībā 21 jautājums.  

 

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

Sēdes papildus darba kārtībā 4 jautājumi.  

 

 

Papildus jautājumi 

 

1. Par adresācijas objekta adreses  maiņu   

2. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68540020011 

3.Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Kārsavas 

pilsētas PII” īstenošanu 

4.Par bērnu rotaļu laukumu iežogošanu 

 

Atklāti balsojot: PAR –13 ( Ināra Silicka Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris 

Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav , domes 

sēdes  papildus darba kārtība apstiprināta.  

 

 

Tādējādi darba kārtība ir sekojoša:  

 

1. Par zemes vienību platību precizēšanu 

2. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 

002 0387, Kārsavā, Kārsavas novadā , piekritību pašvaldībai 

3. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Kalēju ielā 15, Kārsavā, Kārsavas novads,   

kadastra apzīmējumu 6809 001 0125 sagatavošanu atsavināšanai 

4. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Puškina ielā 25, Kārsavā, Kārsavas novads,   

kadastra apzīmējumu 6809 001 0097 sagatavošanu atsavināšanai 

5. Par nekustamā īpašuma “Austrumlejas”, Nesteri, Malnavas pagasts, Kārsavas novads 

atsavināšanu trešajā izsolē  un grozījumiem izsoles noteikumos 

6. Par jaunas zemes vienības izveidošanu sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 

003 0263, Kārsavā  

7. Par nekustamā īpašuma „Ineši”, kadastra Nr. 6868003 0136 sadalīšanu 

8. Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

9. Par nekustamā īpašuma „Edvarti”, kadastra Nr. 68720060003 sadalīšanu 

10. Par nekustamā īpašuma „Meža Pīlādži”, kadastra Nr. 68720050203 sadalīšanu 

11. Par adreses piešķiršanu un nosaukuma maiņu nekustamajiem īpašumiem 
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12. Par  nekustamā īpašuma „Zelči” sadalīšanas realizēšanai nepieciešamā zemes ierīcības 

projekta izstrādi, izstrādes  nosacījumiem un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemes 

gabalam 

13. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu piekritības noteikšanu 

14. Par Mežvidu pamatskolas direktores iecelšanu amatā  

15. Novada bāriņtiesas ievēlēšana 

16. Par grozījumiem  komisijas sastāvā interešu izglītības programmas izvērtēšanai un 

finansējuma sadalei 

17. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

18. Par  ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam  

19. Par  novada administratīvo komisiju 

20.  Par saistošo noteikumu Nr. 19 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2014.gada 23.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Kārsavas novada pašvaldības  budžetu 2014.gadam”” 

apstiprināšanu 

21. Iesniegumu izskatīšana 

22. Par adresācijas objekta adreses  maiņu   

23.  Par nosaukuma piešķiršanu nekuistamam īpašumam ar kadastra numuru 68540020011 

24. Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Kārsavas 

pilsētas PII” īstenošanu 

25. Par bērnu rotaļu laukumu iežogošanu 

 

Pašvaldības izpilddirektors Toms Vorkalis informēja deputātus, ka ir lauzts līgums ar 

SIA „ Starbag” par  būvdarbu veikšanu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Malnavas pagasta PII „Sienāzītis”, jo SIA „ Starbag” būtiski kavēja darbu 

iapildes termiņus. Šobrīd ir izsludināts jauns iepirkums par būvdarbu veikšanu Malnavas 

pagasta PII „ Sienāzītis”.Projekta realizācijas beigu termiņš ir 2015.gada 31.janvāris. 

  Sekmīgi turpinās projektu  "Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Salnavas 

pagasta Salnavas ciemā ","Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Mērdzenes pagasta 

Mērdzenes ciemā " realizēšana. 

 Mežvidu pamatskolā turpinās  jumta remontdarbi. Tas neietekmēs mācību procesu 

skolā, jo mācību stundu laikā jumta remontdarbi nenotiks. Būvdarbi tiks veikti pēc mācību 

stundu beigām un brīvdienās. 

 Ir veikti visi priekšdarbi asfalta uzklāšanai Telegrāfa ielā. Darbus plānots veikt līdz 

10.septembrim. 

 

 

 

Uz domes sēdi ierodas deputāts Edgars Puksts.  
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1.& 

Par zemes vienību platību precizēšanu 

/V.Bļinova/ 

 

 

Izvērtējot Valsts zeems dienesta 13.02.2014.gada vēstuli Nr.2-04.2/93 „Par zemes reformas 

pabeigšanu pilsētās” tika konstatētas zemes vienību platību atšķirības Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) teksta un telpiskajos datos. 

Pamatojoties uz 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.263 „Kadastra 

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, prasībām, likuma „Par 

pašvaldībām”21.panta 27.punktu , ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 25. augusta 

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, 

sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris 

Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1.Apstiprināt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību precizētās platības, atbilstoši NĪVK 

IS telpiskajos datos reģistrētajai informācijai: 

1.1.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0086 – 0,1823 ha; 

1.2.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0116 – 0,1898 ha; 

1.3.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0120 – 0,1093 ha; 

1.4.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0124 – 0,1813 ha; 

1.5.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0183 – 0,2625 ha; 

1.6.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0235 – 0,2431 ha; 

1.7.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0242 – 0,1272 ha; 

1.8.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0275 – 0,1711 ha; 

1.9.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0322 – 0,1429 ha; 

1.10.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0353 – 0,2065 ha; 

1.11.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0363 – 0,0573 ha; 

1.12.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0364 – 0,0541 ha; 

1.13.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0368 – 0,1226 ha; 

1.14.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0387 – 0,0333 ha; 

1.15.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0389 – 0,2946 ha; 

1.16.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0392 – 0,2543 ha; 

1.17.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0064 – 0,3011 ha; 

1.18.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0074 – 0,1671 ha; 

 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību platības un robežas var tikt precizētas. 

 

2. Veikt izmaiņas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)  

datu bāzē. 
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2.& 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6809 002 0387, Kārsavā, Kārsavas novadā , piekritību pašvaldībai 

/V.Bļinova/ 

 

Izvērtējot Valsts zemes dienesta 13.02.2014.gada vēstuli Nr.2-04.2/93 „Par zemes reformas 

pabeigšanu pilsētās”  sadaļā „tiesiskie valdījumi”  iekļauta J. N. lietošanā piešķirtā zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0387- 333 kv.m. platībā.  Zemes vienība nav apbūvēta. 

LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 1.panta 11.punkta  „a” 

apakšpunkts nosaka,  ja zemesgabals, kura platība pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos 

apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj 

attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu ir 

zemes starpgabals. 

 Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4ʹ.panta otrās daļas 6.punkts  nosaka, ka zemes reformas laikā 

pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, ja tā ir zemes 

starpgabals. 

Pamatojoties uz  LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 1.panta 

11.punkta  „a” apakšpunktu un LR  likuma „ Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4ʹ.panta otrās daļas 6.punktu,   ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2014.gada 25. augusta apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs 

Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1.  Izbeigt J. N.    zemes  lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējums 

6809 002 0387, Kārsava, Kārsavas novads, 333 kv.m.  ar 2014.gada 01.septembri. 

2. Atzīt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0387, Kārsava, Kārsavas 

novads,  333 kv.m. platībā, uz kuru izbeigušās zemes lietošanas tiesības,  ir starpgabals un 

piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Kārsavas novada 

pašvaldības vārda. 

 

  

 

 

3.& 
Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Kalēju ielā 15, Kārsavā, Kārsavas novads,   

kadastra apzīmējumu 6809 001 0125 sagatavošanu atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas  novada  pašvaldībā  ir saņemts P. D. , deklarētā dzīvesvieta  „ ______, Ropaži, 

Ropažu novads, kura vārdā pec 2014.gada 14.jūlijā izdotas pilnvaras rīkojas L. U., dzīvojoša 
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________, Kārsava, Kārsavas novads, 2014.gada 01.augusta iesniegums par pašvaldībai 

piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0125, kopējā platība 1702 kv.m., kas 

atrodas  Kalēju ielā 15, Kārsavā, Kārsavas novads, nodošanu atsavināšanai. 

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

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

3.panta sesto daļu zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0125,  platība 1702 kv.m. ( 

veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta), kas atrodas Kalēju ielā 15, 

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

atrodas  P. D. piederošs namīpašums, ko apliecina Latgales apgabaltiesas zvērināta notāra 

2004.gada 04.septembrī izdota mantojuma apliecība (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) 

reģ.Nr.4244. Par minēto zemes vienību ir noslēgts pilsētas zemes nomas līgums atbilstoši likuma 

„Valsts un pašvaldību īpašums privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

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

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

zemesgrāmatā. 

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

8.punktā noteiktajam P. D. ir tiesības ierosināt zemes vienības  Kalēju ielā 15, Kārsavā , Kārsavas 

novads, kadastra apzīmējums 6809 001 0125 atsavināšanu.  

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

pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 25. augusta 

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, 

sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris 

Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 1.Nostiprināt īpašuma tiesības uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Kalēju ielā 15, 

Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 001 0125  uz Kārsavas novada 

pašvaldības vārda un nodot atsavināšanai. 

2.Visus izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā un 

atsavināšanu segt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta. 

          3.Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Valentīnai Bļinovai reģistrēt  pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienību Kalēju ielā 15, Kārsavā, Kārsavas novads Ludzas rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļā un veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar nekustamā 

īpašuma sagatavošanu atsavināšanai. 

 

 

 

4.& 
Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Puškina ielā 25, Kārsavā, Kārsavas novads,   

kadastra apzīmējumu 6809 001 0097 sagatavošanu atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas  novada  pašvaldībā  ir saņemts T. K. , deklarētā dzīvesvieta ______, Rēzekne, 

2014.gada 11.augusta iesniegums par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
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apzīmējumu 6809 001 0097, kopējā platība 2804 kv.m., kas atrodas  Puškina ielā 25, Kārsavā, 

Kārsavas novads, nodošanu atsavināšanai. 

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

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

3.panta sesto daļu zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0097,  platība 2804 kv.m. ( 

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

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

atrodas  Tatjanai Kapitonovai piederošs namīpašums, ko apliecina Latgales apgabaltiesas zvērināta 

notāra 2014.gada 18.martā izdota mantojuma apliecība (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) 

reģ.Nr.1131. Par minēto zemes vienību ir noslēgts pilsētas zemes nomas līgums atbilstoši likuma 

„Valsts un pašvaldību īpašums privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

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

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

zemesgrāmatā. 

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

8.punktā noteiktajam Tatjanai Kapitonovai ir tiesības ierosināt zemes vienības  Puškina ielā 25, 

Kārsavā , Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 001 0097 atsavināšanu.  

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

pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 25. augusta 

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, 

sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris 

Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 1.Nostiprināt īpašuma tiesības uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Puškina ielā 25, 

Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 001 0097  uz Kārsavas novada 

pašvaldības vārda un nodot atsavināšanai. 

2.Visus izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā un 

atsavināšanu segt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta. 

          3.Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Valentīnai Bļinovai reģistrēt  pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienību Puškina ielā 25, Kārsavā, Kārsavas novads Ludzas rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļā un veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar nekustamā 

īpašuma sagatavošanu atsavināšanai. 

 

 

 

 

5.& 

Par nekustamā īpašuma “Austrumlejas”, Nesteri, Malnavas pagasts, Kārsavas novads 

atsavināšanu trešajā izsolē  un grozījumiem izsoles noteikumos 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldības dome 2014.gada 29.maijā pieņēma lēmumu Nr.20 (prot. Nr.5) 

“Par nekustamā īpašuma “Austrumlejas”, Nesteri, Malnavas pag., Kārsavas novads nodošanu 
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atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” atsavināt, pārdodot izsolē, Kārsavas novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Austrumlejas”, Nesteri, Malnavas pag., Kārsavas 

novads, kadastra numurs 6868 004 0153, kā arī apstiprināja mantas nosacīto cenu (pirmās izsoles 

sākuma cenu) EUR 3744, 00 ( trīs tūkstoši septiņi simti čertdesmit četri euro un 00 centi). 

Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

2014.gada 24.jūlijā Kārsavas novada pašvaldība pieņēma lēmumu Nr.53 „Par nekustamā 

īpašuma “Austrumlejas”, Nesteri, Malnavas pagasts, Kārsavas novads atsavināšanu otrajā izsolē  

un grozījumiem izsoles noteikumos”,  kā arī apstiprināja otrās izsoles sākuma cenu EUR 2995, 00 

( divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci euro un 00 centi). Noteiktajā termiņā netika reģistrēts 

neviens izsoles dalībnieks. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta  otrajā daļā noteikts, ka var rīkot 

trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles cenu ne vairāk kā par 60 procentiem no 

nosacītās cenas. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu  un ar  

Kārsavas novada pašvaldības  2014.gada 29.maija domes sēdes lēmumu Nr.20 (prot. Nr.5) “Par 

nekustamā īpašuma “Austrumlejas”, Nesteri, Malnavas pag., Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 6.1.3. 

apakšpunktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 25. augusta apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības 

lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  

Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Edgars Puksts); 

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

 

1. Uzskatīt par nenotikušu Kārsavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Austrumlejas”, Nesteri, Malnavas pag., Kārsavas novads, kadastra numurs 6868 004 0153 

otro izsoli. 

2.Noteikt nekustamā īpašuma “Austrumlejas”, Nesteri, Malnavas pag., Kārsavas 

novads, kadastra numurs 6868 004 0153 trešo izsoli un apstiprināt trešās izsoles sākuma 

cenu EUR 1498,00 ( viens tūkstotis četri simti deviņdesmit astoņi euro un 00 centi). 

3. Apstiprināt grozījumus  nekustamā īpašuma „Austrumlejas”, Nesteri, Malnavas 

pag., Kārsavas novads izsoles noteikumos, kuri apstiprināti ar  Kārsavas novada pašvaldības  

2014.gada 29.maija domes sēdes lēmumu Nr.20 (prot. Nr.5) “Par nekustamā īpašuma 

“Austrumlejas”, Nesteri, Malnavas pag., Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu”- grozījumi pielikumā. 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas 

komisijai veikt nekustamā īpašuma otro izsoli LR  likuma „Publiskas mantas atsavināšanas 

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

personas manta”  noteiktajā kārtībā. 

 

                                                                                                 

 

 

 6.& 
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Par jaunas zemes vienības izveidošanu sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 

003 0263, Kārsavā 

/V.Bļinova/ 

 

 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās “ trešā panta ceturto daļu zemes vienība ar  kadastra apzīmējumu 

6809 003 0263, Kārsavā (Sporta ielas posms no Vienības ielas līdz Malnavas ielai),   piekrīt  

Kārsavas novada pašvaldībai.  Īpašuma tiesības uz minēto zemes vienību nav nostiprinātas 

zemesgrāmatā. 

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

īpašuma valsts kadastra likuma „ 9.panta pirmo daļu,  likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daļu, saskaņā ar Ministru 

kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2014.gada 25. augusta apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs 

Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Sadalīt, Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību, kas nav reģistrēta 

zemesgrāmatā , Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā  ar kadastra 

apzīmējumu 6809 003 0263, Kārsavā reģistrētu zemes vienību divās atsevišķās zemes 

vienībās. 

2. Jaunizveidotajai zemes vienībai apstiprināt platību 320 kv.m., atbilstoši grafiskajam 

pielikumam. 

3.Noteikt jaunizveidotās zemes vienībai lietošanas mērķi- kods  1105- atsevišķi 

nodalītas atklātas autostāvvietas. 

4. Atlikušajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0263  apstiprināt 

platību 2866 kv.m., atbilstoši grafiskajam pielikumam. 

Zemes lietošanas mērķis – kods 1101- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. 

5.Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību platība un robežas var tikt precizētas. 

 

 

                                                                                                                              

7.& 

Par nekustamā īpašuma „Ineši”, kadastra Nr. 6868003 0136 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

Lai varētu nodot atsavināšanai  apbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 003 

0136, ir nepieciešams atdalīt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6868 003 0136 sastāvā 

ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0137 0,6 ha platībā.  
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Minētā zemes vienība ir starpgabals, kas saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. Panta otrās daļas ceturto punktu, 

kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt starpgabali, piekrīt pašvaldībai. 

Atbilstoši likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3. pantā noteiktajam, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 25. 

augusta apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra 

Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

Juris Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Ineši” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 

003 0137 0,6 ha platībā, noteikt, ka minētā zemes vienība ir starpgabals un piekrīt Kārsavas 

novada pašvaldībai. 

 

2. Piešķirt atdalītai zemes vienībai  nosaukumu „ Nadīnas”. 

 

8.& 

Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Valsts zemes dienesta  18.06.2014. vēstules Nr. 2-04/511  Par rezerves zemes 

fonda zemes vienībām pielikumā iesniegto informāciju no NĪVK IS uz 2014. gada 6. jūniju, par 

Kārsavas novada teritorijā esošām  lauku apvidus  zemes vienībām, kuras iekļautas rezerves zemes 

fondā, bet kurām nav noteikta piekritība, izvērtējot minēto zemes vienību piekritību, atbilstoši 

likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. 

pantā noteiktajam, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 25. augusta apvienotās 

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un 

veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, 

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

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

 

1. Noteikt, ka pamatojoties  un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. Panta otrās daļas ceturto punktu, kas nosaka, ka zemes 

reformas laikā pašvaldībai piekrīt starpgabali, Kārsavas novada pašvaldībai piekrīt zemes vienības: 

6854 003 0072-1,5 ha platībā; 

6854 003 0074-1,8 ha platībā; 

6854 004 0089- 0,3 ha platībā; 

6854 004 0208-0,155 ha platībā; 

6854 004 0213-0,3 ha platībā; 

6854 004 0214-0,5 ha platībā; 

6854 004 0238-0,6 ha platībā; 

6854 004 0285-0,6 ha platībā; 

6854 004 0303-0,5 ha platībā; 
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6854 004 0308-0,4 ha platībā; 

6854 004 0370-0,2 ha platībā; 

6854 004 0389-0,05 ha platībā; 

6854 004 0403-0,2 ha platībā; 

6854 004 8015-0,3 ha platībā; 

6854 005 0032-0,2ha platībā; 

6854 005 0068-0,8ha platībā; 

6854 005 0088-0,4ha platībā; 

6868 004 0158-1,0ha platībā; 

6868 008 0274- 0,18 ha platībā; 

6868 009 0175- 0,15 ha platībā; 

6868 009 0272- 0,1 ha platībā; 

6868 009 0464- 0,12 ha platībā; 

6868 009 0390- 0,05 ha platībā; 

6868 009 0474- 0,15 ha platībā; 

6868 009 0471- 0,05 ha platībā; 

6868 009 0594- 0,4 ha platībā; 

6872 004 0087-0,75 ha platībā; 

6872 004 0098-0,9 ha platībā; 

6872 005 0391-0,06 ha platībā; 

6872 006 0092-0,16 ha platībā. 

 

2. Noteikt, ka zemes vienības ir starpgabali un, saskaņā  ar likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. Panta otrās daļas 

ceturto punktu,  Kārsavas novada pašvaldībai piekrīt zemes vienības: 

6854 004 0265-1,0 ha platībā; 

6854 004 0118- 0,6 ha platībā; 

6854 004 0208-0,155 ha platībā; 

6854 004 0213-0,3 ha platībā; 

6854 004 0323- 0,054 ha platībā; 

6854 005 0120-0,2 ha platībā; 

6868 003 0141- 0,36 ha platībā; 

6868 008 0273- 0,41 ha platībā; 

6868 009 0595- 0,25 ha platībā; 

6868 012 0170- 0,32 ha platībā; 

6868 013 0153- 0,64 ha platībā; 

6872 001 0133- 2,7 ha platībā; 

6872 001 0134- 1,5 ha platībā; 

6872 004 0072- 2,6 ha platībā; 

6872 005 0414- 0,2 ha platībā; 

6872 006 0122- 2,6 ha platībā; 

6870 002 0066-4,1 ha platībā; 

6870 007 0046-0,8 ha platībā; 

6870 009 0208-1,35 ha platībā; 

6870 010 0160-4,1 ha platībā; 

6870 010 0243-3,3 ha platībā; 
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6894 006 0531-0,1 ha platībā; 

6894 009 0028-0,7 ha platībā; 

6894 010 0108-1,5 ha platībā; 

6894 010 0122-2,4 ha platībā. 

 

3. Noteikt ka, pamatojoties  un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. Panta piektās daļas pirmo punktu, kas nosaka, ka zemes 

reformas laikā pašvaldībai  piekrīt apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 

25. Panta 4. Daļā noteiktajam noslēdzami zemes nomas līgumi, Kārsavas novada pašvaldībai 

piekrīt zemes vienības: 

 

- 6868 003 0048- 7,8 ha platībā; 

- 6868 004 0089- 0,66 ha platībā; 

- 6868 010 0158-0,5 ha platībā ; 

- 6868 012 0114-0,44 ha platībā; 

- 6868 012 0170- 0,32 ha platībā;  

- 6872 002 0297 0,45 ha platībā; 

- 6872 006 0342-0,2 ha platībā; 

- 6870 004 0297-2,1 ha platībā; 

- 6870 007 0045-4,5 ha platībā; 

- 6870 010 0187-0,13 ha platībā; 

- 6894 005 0280-0,2 ha platībā. 

 

4. Noteikt, ka pašvaldībai piekrīt, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, šādas neapbūvētas 

lauku apvidus zemes vienības, kas tiek izmantotas un atbilstoši spēkā esošajiem pašvaldības 

teritoriālo vienību teritorijas plānojumiem paredzētas likuma „Par pašvaldībām” 15. pantā 

noteikto, pašvaldības funkciju veikšanai: 

- 6868 004 0115-3,5 ha platībā; 

- 6868 004 0116-2,0 ha platībā; 

- 6868 004 0117-5,18ha platībā. 

 

Zemes vienību platības noteiktas atbilstoši nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas datiem. 

Veicot zemes vienību robežu noteikšanu un uzmērīšanu, platības tiks precizētas. 

 

 

 

 

 

9.& 

Par nekustamā īpašuma „Edvarti”, kadastra Nr. 68720060003 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 
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Kārsavas novada pašvaldībā 20.08.2014. ir saņemts A. Ž., dzīves vieta deklarēta- 

_________, Ludza, Ludzas nov., iesniegums ( reģ. Nr.1.3.11.1/630) par viņam piederošā 

nekustamā īpašuma „Edvarti” Kārsavas novada Mērdzenes pagastā ar kadastra Nr. 68720060003 

sadalīšanu, atdalot vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6872 006 0005-4,5 ha platībā, 

izveidojot jaunus nekustamos īpašumu: „Edvartmeži“. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32., 33. Pantu, pēc tiesīgās 

personas ierosinājuma saņemšanas, 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, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

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

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

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 izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu 

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

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

dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

 

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

vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ 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,  ņemot vērā Kārsavas 

novada pašvaldības 2014.gada 25. augusta apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris 

Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –

nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

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

ar kadastra numuru. 68720060003, atdalot vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 

6872 006 0005-4,5 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamos īpašumu ar nosaukumu 

„Edvartmeži“. 

 

 

10.& 

Par nekustamā īpašuma „Meža Pīlādži”, kadastra Nr. 68720050203 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 
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Kārsavas novada pašvaldībā 14.08.2014. ir saņemts G. Ņ., dzīves vieta deklarēta- 

________, Ludza, Ludzas nov.,  iesniegums ( reģ. Nr.1.3.11.1/615) par nekustamā īpašuma „Meža 

Pīlādži” Kārsavas novada Mērdzenes pagastā ar kadastra Nr. 68720050203 sadalīšanu, atdalot 

vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6872 007 0102-4,5 ha platībā, izveidojot jaunus 

nekustamos īpašumu: „Brieži.“. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32., 33. Pantu, pēc tiesīgās 

personas ierosinājuma saņemšanas, 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, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

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

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

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 izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu 

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

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

dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

 

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

vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ 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, ņemot vērā Kārsavas 

novada pašvaldības 2014.gada 25. augusta apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka,Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris 

Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –

nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Meža Pīlādži” Kārsavas novada Mērdzenes 

pagastā ar kadastra numuru. 68720050203, atdalot vienu zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6872 007 0102-4,5 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamos īpašumu, piešķirot 

tam nosaukumu „Brieži“. 

 

 

11.& 

Par adreses piešķiršanu un nosaukuma maiņu nekustamajiem īpašumiem 

/A.Orinska/ 
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         Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro 

daļu, kas nosaka, ka nosaukumus apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina attiecīgā 

novada dome, un pamatojoties uz Ministru kabineta 03.11.2009 noteikumu Nr.1263 „ Adresācijas 

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

MK 10.04.2012. noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi” prasībām,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas   27.punktu,   

47.panta   pirmo un otro daļu,  ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 25. augusta 

apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, 

sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris 

Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

  1. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0238 - 65,5 ha kopplatība , 

sastāvošam no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 004 0238; 6870 005 0240; 6870 

006 0277; 6870 007 0060; 6870 009 0136  nosaukumu „ Autoceļš A13” , Mežvidu pag., Kārsavas 

nov..  

 Noteikt nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā ( kods 1101). 

2. Mainīt  nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu: 6894 006 0084 ;  nosaukumu „ 

Kūdrāji” uz nosaukumu „ Saulgoži”  Salnavas pag., Kārsavas nov., ēkām un būvēm atstāt adresi: „ 

Saulgoži”  Korecki, Salnavas pag., Kārsavas nov. LV 5740 

       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.  

 

 

 

12.& 

Par  nekustamā īpašuma „Zelči” sadalīšanas realizēšanai nepieciešamā zemes ierīcības 

projekta izstrādi, izstrādes  nosacījumiem un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemes 

gabalam 

/A.Orinska/ 

 

 

       Kārsavas novada pašvaldībā. ir saņemts īpašnieka SIA „Myrtillus” pilnvarotas 

personas Jāzepa Degļa 2014. gada 24.jūlija iesniegums reģ. Nr. 1.3.11.2/561 par nekustamā 

īpašuma  „Zelči“ sadalīšanu, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma“ 8. pantu un MK 

11.12.2007. noteikumiem Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām,  

ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 25. augusta apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka ,Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, 

Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors 
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Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –

nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

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

„Zelči“ Nūmierņas ciema Salnavas pagasta Kārsavas novada, kadastra Nr. 6894 001 0031 

ar mērķi veikt zemes gabala sadalīšanu, robežu precizēšanu un nekustamā īpašuma 

apgrūtinājumu konkretizēšanu. 

2.  Zemes ierīcības projekta izstrādes procesā paredzēt atdalīt zemes gabalu ar  platību 5,6 

ha jauna īpašuma izveidošanai un ieteikt piešķirt jauno kadastra apzīmējumu. 

3. Jaunizveidotam  īpašumam piešķirt jauno nosaukumu „ Zelču mežs“. 

 4. Pieņemta lēmuma izvērsts teksts ( pielikums Nr.1). 

 5.Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei {pieliekums Nr. 2). 

 

 

13.& 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu piekritības noteikšanu 

/A.Orinska/ 

 

        1.Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 07.08.2014. vēstulē Nr.9-02/379866-

1/1(reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā  08.08.2014. Nr.1.3.10/590)  ietverto informāciju, tika 

konstatēts, ka A. Ū. līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) 

līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” par zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 6870 004 0185 – 0,1 ha; 6870 001 0104 – 2,0  ha platībā Kārsavas  

novada Mežvidu pagastā  izpirkšanu.   

Uz zemes vienībām  ēku nav.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, arī tādā 

gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir 

veikta priekšapmaksa.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2¹ daļa nosaka, ka zemes nomas 

pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 

2.daļu, 2¹ daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 25. augusta apvienotās 

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un 

veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, 

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

Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Izbeigt lietošanas tiesības A. Ū., uz zemes vienībām Kārsavas novada Mežvidu pagastā  

ar kadastra apzīmējumiem 6870 004 0185 – 0,1ha; 6870 001 0104 – 2,0 ha platībā. 

2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6870 004 0185 ; 6870 001 0104  piekrīt 

Kārsavas novada pašvaldībai. 

            3. Noteikt, ka A. Ū. viena gada laikā pēc lietošanas tiesību izbeigšanās ir nomas 

pirmtiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 004 0185 – 0,1 ha; 6870 001 

0104  – 2,0 ha platībā.  

          4. . Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

       2..Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 18.08.2014. vēstulē Nr.9-02/381868-

1/1(reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā  18.08.2014. Nr.1.3.10/622)  ietverto informāciju, tika 

konstatēts, ka Ā. S.  līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) 

līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” par zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6870 008 0031– 5,85 ha platībā Kārsavas  novada Mežvidu pagastā  

izpirkšanu.   

Uz zemes vienībām  ēku nav.   

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, arī tādā 

gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir 

veikta priekšapmaksa.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2¹ daļa nosaka, ka zemes nomas 

pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 

2.daļu, 2¹ daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 25. augusta apvienotās 

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un 

veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, 

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

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

 

 

 

1. Izbeigt lietošanas tiesības Ā. S. uz zemes vienību Kārsavas novada Mežvidu pagastā  ar 

kadastra apzīmējumu 6870 008 0031 – 5,85 ha platībā. 

2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6870 008 0031  piekrīt Kārsavas novada 

pašvaldībai. 
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            3. Noteikt, ka Ā. S. viena gada laikā pēc lietošanas tiesību izbeigšanās ir nomas 

pirmtiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 008 0031 – 5,85ha platībā.  

          4. . Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

          3..Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 18.08.2014. vēstulē Nr.9-

02/381869-1/1(reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā  18.08.2014. Nr.1.3.10/623)  ietverto 

informāciju, tika konstatēts, ka P. S.  līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” par zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 008 0030– 5,85 ha platībā Kārsavas  novada Mežvidu 

pagastā  izpirkšanu.   

Uz zemes vienības  ēku nav.   

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, arī tādā 

gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir 

veikta priekšapmaksa.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2¹ daļa nosaka, ka zemes nomas 

pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 

2.daļu, 2¹ daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 25. augusta apvienotās 

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un 

veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka ,Pēteris 

Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, 

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

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

 

1. Izbeigt lietošanas tiesības P. S. uz zemes vienību Kārsavas novada Mežvidu pagastā  ar 

kadastra apzīmējumu 6870 008 0030 – 5,85 ha platībā. 

2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6870 008 0030  piekrīt Kārsavas novada 

pašvaldībai. 

            3. Noteikt, ka P. S. viena gada laikā pēc lietošanas tiesību izbeigšanās ir nomas 

pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6870 008 0030 – 5,85ha platībā.  

          4. . Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

          4..Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 18.08.2014. vēstulē Nr.9-

02/381868-1/1(reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā  18.08.2014. Nr.1.3.10/621)  ietverto 

informāciju, tika konstatēts, ka M. O.  līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes 

izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” par 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 010 0088 – 8,2 ha platībā Kārsavas  novada Mežvidu 

pagastā  izpirkšanu.   
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Uz zemes vienības  ēku nav.   

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, arī tādā 

gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir 

veikta priekšapmaksa.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2¹ daļa nosaka, ka zemes nomas 

pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 

2.daļu, 2¹ daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 25. augusta apvienotās 

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un 

veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, 

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

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

 

1. Izbeigt lietošanas tiesības M. O. uz zemes vienību Kārsavas novada Mežvidu pagastā  ar 

kadastra apzīmējumu 6870 010 0088– 8,2 ha platībā. 

2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6870 010 0088 piekrīt Kārsavas novada 

pašvaldībai. 

            3. Noteikt, ka M. O. mantiniekiem viena gada laikā pēc lietošanas tiesību izbeigšanās ir 

nomas pirmtiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 010 0088 – 8,2 ha platībā.  

          4. . Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

          5.Izvērtējot Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 24.07.2014. vēstulē Nr.9-02/374919-

1/1)  ietverto informāciju, tika konstatēts, ka J. F.  līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi 

zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes 

banka” par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0003 – 4,9 ha platībā Kārsavas  

novada Salnavas pagastā  izpirkšanu.   

Uz zemes vienības ēku nav.   

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, arī tādā 

gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir 

veikta priekšapmaksa.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2¹ daļa nosaka, ka zemes nomas 

pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.  
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 

2.daļu, 2¹ daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 25. augusta apvienotās 

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un 

veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, 

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

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

 

1. Izbeigt lietošanas tiesības J. F. uz zemes vienību Kārsavas novada Salnavas pagastā  ar 

kadastra apzīmējumu 6894 011 0003 – 4,9 ha platībā. 

2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0003 piekrīt Kārsavas novada 

pašvaldībai. 

            3. Noteikt, ka J. F. mantiniekiem viena gada laikā pēc lietošanas tiesību izbeigšanās ir 

nomas pirmtiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6894 011 0003 – 4,9 ha platībā.  

          4. . Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

 

    6.Izvērtējot Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 18.08.2014. vēstulē Nr.9-02/373866-1/1)  

ietverto informāciju, tika konstatēts, ka J. M.  līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis zemes 

izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” par 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0081 – 5,7 ha platībā Kārsavas  novada 

Salnavas pagastā  izpirkšanu.   

Uz zemes vienība ir apbūvēta.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 

(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, arī tādā 

gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir 

veikta priekšapmaksa.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2¹ daļa nosaka, ka zemes nomas 

pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 

2.daļu, 2¹ daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 25. augusta apvienotās 

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un 

veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka ,Pēteris 

Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, 

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

Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Izbeigt lietošanas tiesības J. M. uz zemes vienību Kārsavas novada Salnavas pagastā  ar 

kadastra apzīmējumu 6894 006 0081 – 5,7 ha platībā. 

2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0081 piekrīt Kārsavas novada 

pašvaldībai. 

            3. Noteikt, ka J. M. viena gada laikā pēc lietošanas tiesību izbeigšanās ir nomas 

pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 006 0081 – 5,7 ha platībā.  

          4. . Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

 

 

14.& 

Par Mežvidu pamatskolas direktores iecelšanu amatā  

/I.Silicka/ 

 

Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  9.punktu, Izglītības 

likuma 17.panta  pirmās  daļas  3.punkta  2.apakšpunktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 

2014.gada 25. augusta apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta 

un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 

( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris 

Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Juris Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Iecelt  Vitu Krišāni Mežvidu pamatskolas direktores amatā  ar 2014.gada 

28.augustu. Norīkot Vitu Krišāni par materiāli atbildīgo personu Mežvidu pamatskolā, 

pieņemt Vitai Krišānei Mežvidu pamatskolas dokumentus un materiālās vērtības, kā arī 

aprakstos uzskaitītās un aprakstos neuzskaitītās arhīva lietas.  

2. Nosūtīt šo lēmumu saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijai. 

 

 

15.& 

Novada bāriņtiesas ievēlēšana 

/I.Silicka/ 

 

Novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Tatjana Ločmele sniedza atskaiti par padarīto darbu: 

1. 2014.gadā no 02.janvāra līdz 28. augustam Kārsavas novada bāriņtiesa ir pieņēmusi 35 

lēmumus,  2013.gadā-62 lēmumi. 
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2.  2014.gadā no 02.janvāra līdz 28. augustam tika ierosinātas 8 lietas par aizgādības tiesību 

pārtraukšanu 8 personām: 5 mātēm, 3 tēviem; divos gadījumos, izskatot lietu, nolemts 

nepārtraukt aizgādības tiesības, divos gadījumos (viena lieta no 2013.g.) pārtrauktās 

aizgādības tiesības tika atjaunotas. 

 2013.gadā pārtrauktas aizgādības tiesības 7 personām: 2 mātēm un 5 tēviem. 

Atjaunotas bērnu aizgādības  tiesības 1 personai:1 tēvam. 

 

3.Šogad sagatavots un iesniegts tiesā 1 prasības pieteikums par vecāka aizgādības tiesību 

atņemšanu. 

2013.gadā ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības 4 personām-2 tēviem, 2 mātēm. 

 

4.Ārpusģimenes aprūpē uz 28.08.2014.  pavisam atrodas 23 bērni, no kuriem: 

6 bērni, kas ievietoti audžuģimenēs; 

16  bērni atrodas aizbildņu ģimenēs; 

1 bērns aprūpes iestādē. 

  Pilnīgi bāreņi no tiem ir: 2 

 

2013.gadā (uz 31.12.2013.) - 28 bērni: 4 bērniem atjaunotas aizgādības tiesības, 2 adoptēti (no 

audžuģimenes) 

 

5.Par 4 nepilngadīgajiem 2014. tika pieņemti lēmumi par uzturēšanos uz laiku citā ģimenē 

Latvijā (vecāku prombūtnes laikā, kas ilgāka par 3 mēnešiem) 

2013.gadā- 7 bērniem. 

 

6.Bāriņtiesas lietvedībā ir 4 aizgādnības lietas(personas, kurām ar tiesas spriedumu ierobežota 

rīcībspēja) 

 

7. Bāriņtiesas pārziņā atrodas 26 lietas par nepilngadīgo mantas un mantojuma pārvaldību. 

 

8. 2014.gadā ar tiesas spriedumu apstiprināta 1 adopcija, kā arī viena laulāto ģimene atzīta par 

adoptētājiem. 



24 

 

2013.gadā ar tiesas spriedumu apstiprināta  1 adopcija. 

 

9.Kārsavas novada bāriņtiesā 2013.gadā par  notariālajiem apliecinājumiem iekasēti EUR 

5 923, 42 (pieci tūkstoši deviņi simti divdesmit trīs eiro un 42 centi). 

 

 Laika posmā no 2009.gada 01.septembra līdz 2014.gada 28.septembrim tiesās 

Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā netika pārsūdzēts neviens Kārsavas novada 

bāriņtiesas pieņemtais lēmums vai cits administratīvais akts. 

 

 

 

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2014.gada 25. augusta apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs 

Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

1. No 2014.gada 01.septembra par Kārsavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt 

Sandru Čeirāni, dzim.1977.gada 02.aprīlī ;  

 

2.Par Kārsavas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieku ievēlēt Jāni Kašu, dzimis 

1966.gada 27.maijā; 

 

3.Par Kārsavas novada bāriņtiesas locekļiem ievēlēt Aivitu Jegorovu, dzim.1966.gada 

06.jūlijā, Lidiju Čigāni, dzim.1959.gada 26.aprīlī un Larisu Žukovu, dzim.1960.gada 02.jūnijā. 

 

4.Izveidot bāriņtiesas lietu pieņemšanas- nodošanas komisiju šādā sastāvā: arhīva 

speciāliste Dzidra Šķirmante,  priekšsēdētājas vietnieks  Jānis Kašs, bāriņtiesas locekle Aivita 

Jegorova , nosakot lietu pieņemšanas nodošanas termiņu   01.09.2014. Norīkot Sandru Čeirāni par 

materiāli atbildīgo personu Kārsavas novada bāriņtiesā, pieņemt Sandrai Čeirānei  bāriņtiesas 

dokumentus un materiālās vērtības, kā arī aprakstos uzskaitītās un aprakstos neuzskaitītās arhīva 

lietas.  

 

 

                                                                   16.& 
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Par grozījumiem  komisijas sastāvā interešu izglītības programmas izvērtēšanai un 

finansējuma sadalei 

                                                                    /I.Silicka/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pimās daļas 24. punktu, Ministru 

kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas 

kārtība ” 10.punktu , ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 25. augusta apvienotās 

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un 

veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, 

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

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

 

 

1.Veikt grozījumus interešu izglītības programmas izvērtēšanai un finansējuma sadalei 

komisijas sastāvā, izslēdzot no komisijas  pašvaldības domes priekšēdētājas vietnieku Pēteri 

Laganovski,  Mežvidu pamatskolas direktori Skaidrīti Strodi un ekonomisti Ilonu Lustiku: 

2.Ievēlēt komisijas sastāvā Kārsavas mūzikas un mākslas skolas direktori Veru Krišāni. 

3. Apstiprināt komisiju interešu izglītības programmas izvērtēšanai un finansējuma sadalei 

pašreizējā sastāvā: 

      Komisijas priekšsēdētāja – pašvaldības domes priekšsēdētāja Ināra Silicka  

Komisijas locekļi: 1) izglītības metodiķe -  Inta Laganovska – Vesere 

                               2)Kārsavas vidusskolas direktors – Edgars Puksts 

                               3)Mērdzenes pamatskolas direktors – Jānis Buļs 

        4)Mūzikas un mākslas skolas direktore Vera Krišāne 

 

 

17.& 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

/V.Lipska/ 

 

1. 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. D. iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par A. 

K. deklarēto dzīvesvietu. 

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

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

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

vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 25. augusta apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka ,Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, 

Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors 

Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –

nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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2.1.Anulēt A. K. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē :  ______, Kārsavā,  

Kārsavas novads, LV 5717; 

 2.2.Anulēt ziņas par A. K. deklarēto dzīvesvietu ar Kārsavas novada domes lēmuma 

pieņemšanas datumu; 

 2.3.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot A. K., ka viņa sniegtās ziņas 

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

 2.4.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

2. 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. D. iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par A. 

K. deklarēto dzīvesvietu. 

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

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

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

vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 25. augusta apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka ,Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, 

Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors 

Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –

nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

  

2.1.Anulēt A. K. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē :  ____________, Kārsavā,  

Kārsavas novads, LV 5717; 

 2.2.Anulēt ziņas par A. K. deklarēto dzīvesvietu ar Kārsavas novada domes lēmuma 

pieņemšanas datumu; 

 2.3.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot A. K., ka viņa sniegtās ziņas 

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

 2.4.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

3. 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts D. Š. iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par K. N. 

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

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

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

vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 25. augusta apvienotās finanšu, attīstības un 

teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, 

Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors 

Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –

nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

  

2.1.Anulēt K. N. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē:                _________, 

Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, LV 5750; 

 2.2.Anulēt ziņas par K. N. deklarēto dzīvesvietu ar Kārsavas novada domes lēmuma 

pieņemšanas datumu; 

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

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

 2.4.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

18.& 

        Par  ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājas vietniekam  

/I.Silicka/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldība ir saņēmusi domes priekšsēdētājas vietnieka Pētera 

Laganovska   iesniegumu par ikgadējā  atvaļinājuma un papildatvaļinājuma  piešķiršanu no 

8.septembra. 

Izskatījusi Kārsavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka P.Laganovska iesniegumu par 

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

daļas 27.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 25. augusta apvienotās 

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un 

veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Ināra Silicka , Vairis 

Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors 

Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –

nav ; ATTURAS –nav,  Pēteris Laganovskis nepiedalās balsošanā,Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 
 

 

Piešķirt domes priekšsēdētājas vietniekam P.Laganovskim ikgadējo atvaļinājumu divas   

kalendārās nedēļas  un papildatvaļinājumu 5  darba dienas no  2014.gada 8.septembra  

par nostrādāto laika periodu no 2013.gada 30.decembra līdz  2014.gada 29.decembrim. 
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19.& 

Par  novada administratīvo komisiju 

/P.Laganovskis/ 

 

Pamatojoties  uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka , 

ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, 

komisijās, valdēs un darba grupās ,  ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 25. 

augusta apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra 

Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

Juris Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

Izslēgt no administratīvās komisijas tās iepriekšējo sastāvu un ievēlēt komisiju jaunā 

sastāvā : 

 

Jānis Kašs 

Ernests Rinkevičs 

Lūcija Urtāne 

 

 

20.& 

Par saistošo noteikumu Nr. 19 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2014.gada 23.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Kārsavas novada pašvaldības  budžetu 2014.gadam”” 

apstiprināšanu 

/S.Sprukte/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 

 tikai dome var  apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta 

izpildi, 46.pantu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 25. augusta apvienotās 

finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un 

veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, 

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

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

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 19 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 

1 „Par novada pamatbudžetu 2014.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: 
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21.& 

                                                      Iesniegumu izskatīšana 

/I.Silicka, J.Vorkalis, P.Laganovskis/ 

1.  

1. Kārsavas novada domē ir saņemts Biedrības Vides skola „Rītupe”, reģ. Nr. 

40008061003, valdes priekšsēdētājas Irēnas Kaupužes iesniegums  par trīs zemes gabalu nodošanu 

biedrībai bezatlīdzības lietošanā projekta “Krucifiksu atjaunošana Malnavas pagastā” realizēšanai. 

Zemes gabali atrodas Malnavas pagasta Grebņevas, Salinieku un Bozovas ciemā.  

          Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka visi minētie īpašumi pieder 

pašvaldībai. 

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

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

sabiedriskā labuma organizācijai. Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. 

 Biedrība realizē projektu “Krucifiksu atjaunošana Malnavas pagastā”. Šis projekta mērķis 

ir atbalstāms, jo atbilst novada iedzīvotāju interesēm. 

   

2.Pamatojoties uz Biedrības Vides skola „Rītupe”, reģ. Nr. 40008061003, valdes 

priekšsēdētājas Irēnas Kaupužes iesniegumu,  likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērēšanas novēršanu” 5.panta 2.daļas 4.
1
 punktu, un Civillikuma 1947. pantu, 1948.  

pantu,  ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 25. augusta apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības 

lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  

Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Edgars Puksts); 

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

 

2.1.Nodot Biedrībai Vides skola „Rītupe”, reģ. Nr. 40008061003”, juridiskā adrese: 

M.Bandarevas ciems, Malnavas pagasts, Kārsavas novads,bezatlīdzības lietošanā: 

- zemes gabalu 0,0006 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0088 Malnavas pagasta 

Grebņevas ciemā; 

- zemes gabalu 0,0006 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6868 005 0126 Malnavas pagasta 

Salinieku ciemā; 

- zemes gabalu 0,0006 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0180 Malnavas pagasta 

Bozovas ciemā; 

        2.2. Patapinājuma līguma mērķis –  projekta “Krucifiksu atjaunošana Malnavas pagastā” 

realizēšana. Patapinājuma līguma termiņš – 7 gadi. 

 

2.  

1.Kārsavas novada domē ir saņemts V. L., , dz. “________”, Salnavas pagasts, Kārsavas 

novads, iesniegums ar lūgumu atmaksāt viņas dēlam M. L. ceļa izdevumu daļu – 30% no 

aviobiļetes cenas – EUR 79,14 -  braucienam uz Slovēniju, kur notika pasākums bērniem ar īpašām 

vajadzībām /nedzirdīgajiem/. 

Ar 27.02. 2014. Kārsavas novada domes lēmumu /prot. Nr.2/ V.L. iesniegums par  ceļa 

izdevumu kompensēšanu tika noraidīts, lēmuma konstatējošajā daļā norādot: “Ja pēc projekta 

sekmīgas realizācijas iesniedzēja iesniegs pašvaldībai ceļa izdevumus apliecinošos dokumentus 
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/transporta biļetes u.c./, pašvaldība izskatīs iespējuatlīdzināt to izdevumu daļu, kas netiks segta no 

projekta līdzekļiem.” 

2. Ņemot vērā to, ka palīdzība ir nepieciešama bērnam ar īpašām vajadzībām un par šīs 

palīdzības sniegšanu nevar lemt pašvaldības sociālais dienests, ka iesniegumam ir pievienoti ceļa 

izdevumus apliecinošie dokumenti un norādīts, ka 70% no tiem ir segusi Slovēnijas puse, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2014.gada 25. augusta apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs 

Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

Piešķirt EUR 79,14 no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem V. L., dz. 

“Līdumnieki”, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, viņas dēla M. L. ceļa izdevumu uz 

Slovēniju daļējai kompensēšanai. 

Šo lēmumu iesniedzēja var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, 

iesniedzot sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, 

Rēzeknē, LV 4601. 

 
3. 

 

Kārsavas novada dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu, kurā ieteikts domei sniegt palīdzību T. B.,  dzīv. ciems Bļaši, Salnavas pagasts, 

Kārsavas novads, reģistrējot viņu pašvaldības palīdzības reģistrā, vispārējā grupā. 

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

jautājuma risināšanā” 6.pantu, 7.panta 1.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 

25. augusta apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( 

Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris 

Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Juris Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

Reģistrēt T. B. Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru 50. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

                                                                           4. 

 

Kārsavas novada dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu, kurā ieteikts domei sniegt palīdzību Z. B.,  dzīv. Mazā Dārzu iela 8, Kārsava, 

Kārsavas novads, reģistrējot viņu pašvaldības palīdzības reģistrā, vispārējā grupā. 
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Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā” 6.pantu, 7.panta 1.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 

25. augusta apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( 

Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris 

Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Juris Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

Reģistrēt Z. B. Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru 51. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

5. 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. J. iesniegums ar lūgumu sniegt palīdzību 

elektrības pieslēguma ierīkošanai iesniedzējas dzīves vietā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”47.panta 1.,2.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2014.gada 25. augusta apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs 

Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 Noraidīt V. J. iesniegumu par finansējuma piešķiršanu elektrības pieslēguma 

ierīkošanai. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

6. 

 

Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi, ka personai –V. L. – ir zuduši apstākļi, kuri 

bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai pašvaldības palīdzības reģistra vispārējā  grupā. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta 1.daļas 4. 

punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 25. augusta apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības 

lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  

Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Edgars Puksts); 

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

 

 Izslēgt V. L.  no Kārsavas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu 

risināšanai. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

7. 
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 1.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi, ka personai V. J.   ir zuduši apstākļi, 

kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai pašvaldības palīdzības reģistra kārtas grupā. 

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

10.panta 1.daļas 4.punktu, 47.panta 1.,2.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 

25. augusta apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( 

Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris 

Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Juris Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

 Izslēgt V. J. no Kārsavas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu 

risināšanai. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

8. 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemta  SIA „ Ziņas TV” producentes Helēnas Antras 

Grīnbergas   vēstule ar lūgumu finansiāli atbalstīt  bērnu drošības projekta- filmas  „ Lai dzīvo 

bērni” tapšanu.Projekta mērķis ir samazināt bērnu  traumatismu  un mirstību Latvijā, jo šajā ziņā 

Latvija ir līderis attīstīto ES valstu starpā. SIA „ Ziņas TV” producente lūdz atbalstīt ikgadējo 

projektu EUR 200.00- 150.00 + PVN 21%. 

Kārsavas novada pašvaldības pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 „ Par novada 

pamatbudžetu 2014.gadam” nav paredzēti līdzekļi filmas finansiālajam atbalstam. 

“Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas atsavināšanas likums” nosaka pašvaldībām 

rīkoties ar mantu un budžeta līdzekļiem likumīgi un atbilstoši iedzīvotāju interesēm, novērst tās 

izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”47.panta 1.,2.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2014.gada 25. augusta apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu , izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs 

Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 Kārsavas novada pašvaldībai nav iespēju atbalstīt  finansiāli projekta „ Lai dzīvo 

bērni” realizēšanu. 

 

                                                                              9. 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2014.gada 25.augustā saņemts A. M. iesniegums ar lūgumu 

izbūvēt invalīdu piebraucamo celiņu  no Vienības ielas līdz ieejai aptiekā Teātra ielā 12, Kārsavā. 
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Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0067 pamatojoties uz Latvijas Republikas 

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

4ʹ.panta otrās daļas 6.punktu piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai.  Īpašuma tiesības uz minēto 

zemes vienību nav nostiprinātas zemesgrāmatā. 

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

Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 25. augusta apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

lietu , izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, 

Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 Atļaut izbūvēt invalīdu piebraucamo celiņu no Vienības ielas līdz ieejai aptiekā Teātra 

ielā 12, Kārsavā,  pāri  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0067.  

 

 

      22.& 

Par adresācijas objekta adreses  maiņu   
/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot informāciju par nekustamā īpašuma „Līči” ar kadastra numuru 6854 004 0024 

Kārsavas novada Goliševas pagasta teritorijā adreses neatbilstību faktiskajam stāvoklim, 

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,  

atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   

Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris 

Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –

nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 

 

 Mainīt adresācijas objektam - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0024 

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

„Līči”, Orehovka, Goliševas pag., Kārsavas nov.  

 

 

23.& 

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68540020011  
/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6854 002 0011 Kārsavas novada 

Goliševas pagasta teritorijā lietas materiālus tika konstatēts, ka lietai nav pievienots lēmums par 

adreses piešķiršanu. 

Pamatojoties uz  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punktu, kas 

nosaka, ka  nekustamā īpašuma nosaukums — ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam 
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lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese,  atbilstoši Ministru kabineta 10.04.2012. 

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

prasībām un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra 

Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

Juris Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 
 

 

 Piešķirt Kārsavas novada Goliševas pagasta nekustamam īpašumam ar kadastra 

numuru 6854 002 0011 nosaukumu  „Kudrjavcevi”. 

 

24.& 

Par  25.07.2014. lēmuma Nr.76 ”  Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai Kārsavas pilsētas PII” īstenošanu ,precizēšanu 

/T.Vorkalis/ 

 

Pamatojoties uz  Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijas izsludināto 

atbalsta programmas "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana"atklātā 

konkursa 5. kārtu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Ināra Silicka Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, 

Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors 

Indričāns, Andris Ļubka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Edgars Puksts); PRET –

nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projektu konkursa „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, 5. kārta projekta „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Kārsavas pilsētas PII” īstenošanu un 

piešķirt tā īstenošanai līdzfinansējumu projekta kopējo izmaksu apmērā EUR 148 337,00 

(simt četrdesmit astoņi tūkstoši trīssimt trīsdesmit septiņi euro), no kurām attiecināmās 

izmaksas ir EUR 133 986,40 (simt trīsdesmit trīs tūkstoši deviņsimt astoņdesmit seši euro 

un četrdesmit centi) un neattiecināmās izmaksas ir EUR 14 350,60 (četrpadsmit tūkstoši 

trīssimt piecdesmit euro un sešdesmit centi). KPFI līdzfinansējums ir EUR 53 710,00.  

2. Kārsavas novada pašvaldība nodrošinās projekta līdzfinansējumu kopējo izmaksu apmērā 

EUR 148 337,00 no pašvaldības 2014.gada budžeta.  Kārsavas novada pašvaldības 

attiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa ir EUR 80 276,40, kā arī neattiecināmās 

izmaksas EUR 14 350,60 apmērā.   

3. Kārsavas novada pašvaldība apliecina, ka projekta iesniegumā norādītajai ēkai, kurā 

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

piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks 

demontēta. 

25.& 

Par bērnu rotaļu laukumu iežogošanu 

/T.Vorkalis/ 

 

 



35 

 

 Novada pašvaldības izpilddirektors informēja deputātus, ka bērnu vecāki ir griezušies 

ar lūgumu izbūvēt žogu ap bērnu rotaļu laukumiem, lai nodrošinātu bērnu drošību un 

pasargātu no klaiņojošajiem suņiem. Domes deputāti nolēma uzdot izpilddirektoram iesniegt  

aprēķinus par  izmaksām par žogu ierīkošanu ap bērnu rotaļu laukumiem. 

 

Sēdi slēdz plkst.  16.40 

 

 

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


