
1 

 

           
  

 

 

 

 

 

 

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 
Kārsavā 

 

 30.10.2014.          Nr.13 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēde atklāta plkst.15.00 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova 

 

Piedalās-  

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

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

Juris Vorkalis,  Edgars Puksts 

Nepiedalās –  

 Deputāti  - Ligita Maģiča, Andris Ļubka –aizņemti pamatdarbā 

 

Administrācijas darbinieki- izpilddirektors Toms Vorkalis, zemes lietu vecākā speciāliste Anna 

Orinska, nekustamo īpašumu speciāliste Valentīna Bļinova 

Klātesošās personas-  nav 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par nekustamā īpašuma „Austrumlejas”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads   izsoles 

rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

2. Par zemes iznomāšanu 

3. Par nekustamā īpašuma Vienības iela 74A-14, Kārsava,Kārsavas novads pārdošanas cenas 

apstiprināšanu. 

mailto:dome@karsava.lv
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4. Par nekustamā īpašuma Vienības iela 74A-14, Kārsava, Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

5. Par  nekustamā īpašuma „Zivtiņas”, Mežvidu pagasts,  Kārsavas novads nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

6. Par  nekustamā īpašuma „Kviešzeme”, Malnavas pagasts,  Kārsavas novads  nosacītās 

cenas apstiprināšanu 

7. Par  nekustamā īpašuma „Jaunarāji”, Malnavas pagasts,  Kārsavas novads  nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

8. Par  Kārsavas novada Malnavas pagasta Malnavas un Bozovas ciemu adrešu piešķiršanu un  

maiņu 

9. Par adreses piešķiršanu  Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Mērdzenes un Pudinavas 

ciemu un Goliševas pagasta Goliševas ciema  ielām 

10. Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

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

12. Par adreses maiņu ēkām un būvēm. 

13. Par adreses  piešķiršanu  ēkām un būvēm. 

14. Par zemes vienību piekritību  pašvaldībai. 

15. Par nekustamā īpašuma „Kaļvi” kadastra Nr. 6870 007 0002 sadalīšanu 

16. Par telpas nomas līguma pagarināšanu 

17. Par Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

nolikuma apstiprināšanu 

18. Par saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Kārsavas novada 

pašvaldības nolikums” pieņemšanu 

19. Par saistošo noteikumu Nr. 24 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2014.gada 23.janvāra 

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

apstiprināšanu 

20. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu amata vienību sarakstā 

21. Par nolikuma „ Kārsavas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas , apstiprināšanas, 

izpildes un kontoles kārtība” „     apstiprināšanu. 

22. Par nolikuma „ Kārtība, kādā pieprasa un izlieto Kārsavas novada pašvaldības budžeta 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” apstiprināšanu. 

23. Par saistošo noteikumu Nr.25  „Grozījumi Kārsavas novada domes 2014.gada 23.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Kārsavas novada speciālo budžetu 2014.gadam””  

24. Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības 

programmā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 

25. Iesniegumu izskatīšana 
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26. Par apbalvojuma „ Kārsavas novada Goda pilsonis „ piešķiršanu 

 

Sēdes vadītāja Ināra Silicka  piedāvā balsot par  domes sēdes darba kārtību 

 

 

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

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

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

sēdes darba kārtība apstiprināta. Sēdes darba kārtībā 26 jautājumi.  

 

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

Sēdes papildus darba kārtībā 11 jautājumi.  

 

 

 

Papildus jautājumi: 

 

1. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības zemes lietošanas veidu maiņu 

2. Par zemes vienības piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

3. Par adreses piešķiršanu 

4. Par nekustamā īpašuma „Dūdas”, kadastra Nr. 6868 012 0050 sadalīšanu 

5. Par nekustamā īpašuma „ Zelči” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 

001 0031     zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

6. Par nekustamā īpašumu „Bebri”, „Branki”, „ Zebras”  zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 6894 010 0049; 6894 010 0044; 6894 010 0107 zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

7. Par telpu patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu 

8. Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanas apturēšanu 

9. Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

10. Par  Ināras Silickas komandējumu uz Norvēģiju 

 

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

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

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

sēdes  papildus darba kārtība apstiprināta.  
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Tādējādi darba kārtība ir sekojoša:  

 

 

1. Par nekustamā īpašuma „Austrumlejas”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads   izsoles 

rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

2. Par zemes iznomāšanu 

3. Par nekustamā īpašuma Vienības iela 74A-14, Kārsava,Kārsavas novads pārdošanas cenas 

apstiprināšanu. 

4. Par nekustamā īpašuma Vienības iela 74A-14, Kārsava, Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

5. Par  nekustamā īpašuma „Zivtiņas”, Mežvidu pagasts,  Kārsavas novads nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

6. Par  nekustamā īpašuma „Kviešzeme”, Malnavas pagasts,  Kārsavas novads  nosacītās 

cenas apstiprināšanu 

7. Par  nekustamā īpašuma „Jaunarāji”, Malnavas pagasts,  Kārsavas novads  nosacītās 

cenas apstiprināšanu 

8. Par  Kārsavas novada Malnavas pagasta Malnavas un Bozovas ciemu adrešu 

piešķiršanu un  maiņu 

9. Par adreses piešķiršanu  Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Mērdzenes un Pudinavas 

ciemu un Goliševas pagasta Goliševas ciema  ielām 

10. Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

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

12. Par adreses maiņu ēkām un būvēm. 

13. Par adreses adresi piešķiršanu  ēkām un būvēm. 

14. Par zemes vienību piekritību  pašvaldībai. 

15. Par nekustamā īpašuma „Kaļvi” kadastra Nr. 6870 007 0002 sadalīšanu 

16. Par telpas nomas līguma pagarināšanu 

17. Par Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

nolikuma apstiprināšanu 

18. Par saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Kārsavas 

novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu 

19. Par saistošo noteikumu Nr. 24 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2014.gada 

23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Kārsavas novada pašvaldības  budžetu 

2014.gadam”” apstiprināšanu 

20. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu amata vienību sarakstā 
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21. Par nolikuma „ Kārsavas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas , apstiprināšanas, 

izpildes un kontoles kārtība” „     apstiprināšanu. 

22. Par nolikuma „ Kārtība, kādā pieprasa un izlieto Kārsavas novada pašvaldības budžeta 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” apstiprināšanu. 

23. Par saistošo noteikumu Nr.25  „Grozījumi Kārsavas novada domes 2014.gada 

23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Kārsavas novada speciālo budžetu 

2014.gadam””  

24. Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pirmsskolas 

izglītības programmā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 

25. Iesniegumu izskatīšana 

26. Par apbalvojuma „ Kārsavas novada Goda pilsonis „ piešķiršanu 

27. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības zemes lietošanas veidu maiņu 

28. Par zemes vienības piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

29. Par adreses piešķiršanu 

30. Par nekustamā īpašuma „Dūdas”, kadastra Nr. 6868 012 0050 sadalīšanu 

31. Par nekustamā īpašuma „ Zelči” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 001 

0031     zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

32. Par nekustamā īpašumu „Bebri”, „Branki”, „ Zebras”  zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 6894 010 0049; 6894 010 0044; 6894 010 0107 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

33. Par telpu patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu 

34. Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanas apturēšanu 

35. Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

36. Par  Ināras Silickas komandējumu uz Norvēģiju 

 

 

Deputāts Juris Vorkalis informēja klātesošos par 2014.gada budžetā ieplānoto līdzekļu 

„Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkurss „Step Up!”” izlietojumu.  

2014.gada  16.maijā „Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa „Step Up!”” komisija 

izvērtēja iesniegtos piedāvājumus un pieņēma lēmumu: 

1. Pilnībā atbalstīt Gunitas Mūrnieces Krišānes projektu „Ražošanas telpas izveide”, 

piešķirot līdzfinansējumu 1000 EUR apmērā. 

Piešķirtie līdzekļi tika izlietoti maizes cepļa izbūvei  un turpinās darbs pie tā, lai ātrāk 

uzsāktu maizes cepšanu. 

 

2. Pilnībā atbalstīt Maritas Joņinas projektu „Z/s „Ceļa Strazdi””, piešķirot 

līdzfinansējumu 1443,41 EUR apmērā. 
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Par piešķirtajiem līdzekļiem tika iegādāta laistīšanas sistēma,  augsnes frēze,  šogad tika 

pārdoti 300 kg zemeņu. Nākotnē plāno paplašināt zemeņu audzēšanu. 

3. Daļēji atbalstīt Lanas Bļases projektu „Šūšanas darbnīca „EGIDA””, piešķirot 

līdzfinansējumu 1556,59 EUR apmērā. 

 

Par piešķirtajiem līdzekļiem tika izremontēta telpa darbnīcai, iegādātas mēbeles, šujmašīna. 

Pakalpojums ir ļoti pieprasīts, plāno paplašināt šūšanas darbnīcu. 

Deputāts Juris Vorkalis  izteica priekšlikumu arī 2015.gada budžetā ieplānot līdzekļus jauno 

uzņēmēju finansiālajam atbalstam. 

 

 

1.& 

Par nekustamā īpašuma „Austrumlejas”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads   izsoles 

rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

/V.Bļinova/ 

 

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

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 

36.panta pirmo daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 27.oktobra  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, Pēteris 

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

Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars Puksts); 

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

 

 

 

1.Apstiprināt  pašvaldībai piederošā īpašumā „Austrumlejas ”, Malnavas  pagasts, Kārsavas 

novads   2014.gada 14.oktobra trešās izsoles rezultātus un atzīt Aleksandru Jakimovu, deklarētā 

dzīvesvieta “Jaunzeme”, Nesteri, Malnavas pagasts, Kārsavas novads,  par objekta nosolītāju ar 

cenu EUR 1548,00 (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit astoņi euro un 00 centi)  . 

2. Noslēgt nosolītā objekta pirkuma līgumu ar objekta nosolītāju Aleksandru Jakimovu. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas 

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

 

 

2.& 

Par zemes iznomāšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts SIA  “ALBA-LTD”, juridiskā adrese Brāļu Skrindu 

iela 17, Rēzekne, LV-4601, vienotais reģistrācijas numurs 42403004934, valdes locekļa  ar 

tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Gunāra Lozdas,  2014.gada 16.oktobra iesniegums 

par zemes nomas līguma noslēgšanu par zemes vienību Sporta ielā 6, Kārsavā,Kārsavas novadā, 

kadastra apzīmējums 6809 003 0177 un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0214, 

Kārsavā, Kārsavas novadā. 
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Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts: 

 1. zemes vienība Spotra ielā 6, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 003 

0177,  piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai, pamatojoties uz likuma  „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu.Zemes vienības 

platība 2248 kv.m., lietošanas mērķis kods 0801- komercdarbības objektu apbūve. Zemes vienība  

nav reģistrēta zemesgrāmatā. Uz zemes vienības atrodas SIA”ALBA-LTD” piederošs ēku (būvju) 

īpašums ar kadastra numuru 6809 503 0013, kurš sastāv no divām nedzīvojamām ēkām(kadastra 

apzīmējumi 6809 003 0177 001, 6809 003 0177 002). 

2.  zemes vienība ar kadastra apzīmējums 6809 003 0214, Kārsava, Kārsavas novads,  piekrīt 

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

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daļu. Zemes vienības platība 320 

kv.m., lietošanas mērķis kods 1105- atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas. Zemes vienība   

nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a apakšpunktu un LR 

Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes 

nomu”, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 27.oktobra  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, Pēteris Laganovskis,  Vairis 

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

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

–nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

1.Noslēgt ar SIA  “ALBA-LTD”, juridiskā adrese Brāļu Skrindu iela 17, Rēzekne, LV-4601, 

vienotais reģistrācijas numurs 42403004934,  zemes nomas līgumu parzemes vienības Spotra ielā 

6, Kārsavā, Kārsavas novadā, kadastra apzīmējums 6809 003 0177,   platība 2248 kv.m. 

iznomāšanu no 2014.gada 01.novembra līdz 2024.gada 01.novembrim. 

2. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu”, 7.punkta apakšpunktu 7.2. noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā 

no zemes kadastrālās vērtības. 

3.Noslēgt ar SIA  “ALBA-LTD”, juridiskā adrese Brāļu Skrindu iela 17, Rēzekne, LV-4601, 

vienotais reģistrācijas numurs 42403004934,  zemes nomas līgumu parzemes vienību ar  kadastra 

apzīmējums 6809 003 0214,   platība 320kv.m. iznomāšanu ar apbūves tiesībām (autostāvvietas 

ierīkošanai)  no 2014.gada 01.novembra līdz 2024.gada 01.novembrim. 

4. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu”, 18.punkta apakšpunktu 18.3. noteikt nomas maksu 1,5 % 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

 

 

 

3.& 

Par nekustamā īpašumaVienības iela 74A-14, Kārsava,Kārsavas novads pārdošanas cenas 

apstiprināšanu  

/V.Bļinova/ 
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Pēc nekustamā īpašuma Vienības iela 74-14, Kārsava,  Kārsavas novads , kadastra numurs 

6809 900 0536 kurš sastāv no divistabu dzīvokļa 64,9 m² platībā, kā arī kopīpašuma 6283/123979 

domājamām daļam no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 68090030016 001)  un zemes 

(kadastra apzīmējums 6809003 0016)), kā arī inženierkomunikāciju un labiekārtojuma kopuma, 

kas  atrodas objektā un ir ar to nesaraujami saistīts, pēc sertificēta vērtētāja ,SIA “Dzieti”, 

reģ.Nr.42403010964, vērtēšanas materiāliem tirgus vērtība izsolei ir noteikta EUR 2000,00( divi 

tūkstoši euro un 00 centi).  

           Pārējie izdevumi (īpašuma reģistrēšana zemesgrāmatā un vērtēšanas izdevumi) sastāda 

EUR 197,38 (viens simts deviņdesmit septiņi euro un 38 centi. 

Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas  (NĪVKS IS ) datiem noteikta EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro un 00 centi). 

Pamatojoties uz augstākminēto un Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 29.maija domes 

sēdes lēmumu Nr.17 (prot.Nr.5) , “Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa Nr.14, Vienības ielā 74A, 

Kārsavā, Kārsavas novads īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai ”, Latvijas Republikas 

likumiem „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izsķērdēšanas novēršanas likums” 

3.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka manta atsavināma vai nododama īpašumā citai 

personai par iespējami augstāku cenu,  „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 8.panta 

sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,   ņemot vērā Kārsavas 

novada pašvaldības 2014.gada 27.oktobra  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, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   

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

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

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

Apstiprināt nekustamā īpašuma Vienības iela 74A-14, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 

6809 900 0536,  pārdošanas cenu EUR 2200,00 (divi tūkstoši divi simti euro un 00 centi) . 

 

 

 

 4.& 

Par nekustamā īpašuma Vienības iela 74A-14, Kārsava, Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Nekustamais īpašums Vienības iela 74A-14, Kārsava, Kārsavas novads, pieder Kārsavas 

novada pašvaldībai  pamatojoties uz ierakstu Ludzas rajona tiesas  Zemesgrāmatu nodaļas 

Kārsavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā  Nr.108-14. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 1.daļa nosaka, ka publiskas 

personas mantas atsavināšanu var ierosināt , ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei  tās 

funkciju nodrošināšanai un šī likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka publiskas personas mantas 

atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs , kā arī cita institūcija, kuras valdījumā vai 

turējumā atrodas publiskas personas manta.  

Kārsavas novada pašvaldībai piederošais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa 64,9 m² 

platībā, kā arī kopīpašuma 6283/123979 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra 
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apzīmējums 6809 003 0016 001)  un zemes (kadastra apzīmējums 6809003 0016). Īpašums nav 

nepieciešams pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai. 

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

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  4.panta pirmo un otro 

daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta sesto daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 

2014.gada 27.oktobra  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, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris 

Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris 

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

NOLEMJ: 

 

 

 

1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokļa īpašumu Nr.14, Vienības iela 74A, Kārsava, Kārsavas novads. 

2. Noteikt īpašuma  atsavināšanas veidu- pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli . 

3. Apstiprināt  izsoles sākumcenu EUR 2200,00 (divi tūkstoši divi simti euro un 00 centi). 

4. Apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldības nekustamam īpašumam Vienības iela 74A-

14,Kārsava,  Kārsavas novads, kadastra numurs 6809 900 0536. 

5. Uzdot Kārsavas novad apašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas komisijai 

veikt nekustamā īpašuma izsoli LR  likuma „Publiskas mantas atsavināšanas likums” un 

01.02.2011.MK noteikumu  Nr.109 „ Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”  

noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

 

5.& 

Par  nekustamā īpašuma „Zivtiņas”, Mežvidu pagasts,  Kārsavas novads nosacītās 

cenas apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

 

Pēc nekustamā īpašuma “Zivtiņas”, Mežvidu pagasts,   Kārsavas novads , kadastra numurs 

6870 003 0115, kurš sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68700030115, 

3,2 ha kopplatībā pēc sertificēta vērtētāja ,SIA “Dzieti”,reģ.Nr.42403010964, vērtēšanas 

materiāliem tirgus vērtība atsavināšanas vajadzībām noteikta EUR 2000,00( divi tūkstoši euro un 

00 centi). Nekustamā īpašuma vērtēšanas izdevumi EUR 130,00 (viens simts trīsdesmit euru un 00 

centi). 

Nekustamo īpašumu “Zivtiņas”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, īpašumā iegūst Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona, tad pamatojoties uz šī 

likuma 37.panta pirmās daļas ceturtajā punktā noteikto pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto 

cenu. 
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 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas sestā punktā noteikts, ka 

nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā 

paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

 Pamatojoties uz augstākminēto un Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 24.jūlija domes 

sēdes lēmumu Nr.57 (prot.Nr.9) , “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Zivtiņas”, Goreiši, 

Mežvidu pagasts, Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai”,  „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma” 8.panta sesto daļu,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu,   ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 27.oktobra  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, Pēteris Laganovskis,  Vairis 

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

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

–nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Zivtiņas”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads,kadastra 

numurs 6870 003 0115 , nosacīto (pārdošanas) cenu EUR 2130,00 ( divi tūkstoši viens simts 

trīsdesmit euro un 00 centi) . 

 

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

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

 

 

 

6.& 

Par  nekustamā īpašuma „Kviešzeme”, Malnavas pagasts,  Kārsavas novads  nosacītās 

cenas apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Pēc nekustamā īpašuma “Kviešzeme”, Malnavas pagasts,   Kārsavas novads , kadastra 

numurs 6868 009 0032, kurš sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 

002 0351, 1,67 ha kopplatībā pēc sertificēta vērtētāja ,SIA “Dzieti”, reģ.Nr.42403010964, 

vērtēšanas materiāliem tirgus vērtība atsavināšanas vajadzībām noteikta EUR 1000,00( viens 

tūkstotiseuro un 00 centi). Nekustamā īpašuma vērtēšanas izdevumi EUR 130,00 (viens simts 

trīsdesmit euru un 00 centi). 

           Nekustamo īpašumu “Kviešzeme”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, īpašumā iegūst 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona, tad 

pamatojoties uz šī likuma 37.panta pirmās daļas ceturtajā punktā noteikto pārdošanas cena ir 

vienāda ar nosacīto cenu. 

        Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas sestā punktā noteikts, 

ka nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā 

paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

          Pamatojoties uz augstākminēto un Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 24.jūlija 

domes sēdes lēmumu Nr.58 (prot.Nr.9) , “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kviešzeme”, 

Malnavas pagasts, Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai”,  „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma” 8.panta sesto daļu,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
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17.punktu,   ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 27.oktobra  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, Pēteris Laganovskis,  Vairis 

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

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

–nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kviešzeme”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, kadastra 

numurs numurs 6868 009 0032, nosacīto (pārdošanas) cenu EUR 1130,00 ( viens tūkstotis viens 

simts trīsdesmit euro un 00 centi) 

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

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

 

 

 

7.& 

Par  nekustamā īpašuma „Jaunarāji”, Malnavas pagasts,  Kārsavas novads  nosacītās 

cenas apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Pēc nekustamā īpašuma “Jaunarāji”, Malnavas pagasts,   Kārsavas novads , kadastra numurs 

6868 012 0024,kopējā platība 17,6 ha, kurš sastāv no trīs neapbūvētām zemes vienībām: 

zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6868 012 0195, 0,9 ha platībā; 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 012 0196, 1,9 ha platībā; 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 012 0197, 14,8 ha platībā, 

 pēc sertificēta vērtētāja ,SIA “Dzieti”, reģ.Nr.42403010964, vērtēšanas materiāliem tirgus 

vērtība atsavināšanas vajadzībām noteikta EUR 9000,00( deviņi tūkstoši euro un 00 centi). 

Nekustamā īpašuma vērtēšanas izdevumi EUR 130,00 (viens simts trīsdesmit euru un 00 centi). 

           Nekustamo īpašumu “Jaunarāji”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, īpašumā iegūst 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona, tad 

pamatojoties uz šī likuma 37.panta pirmās daļas ceturtajā punktā noteikto pārdošanas cena ir 

vienāda ar nosacīto cenu. 

        Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas sestā punktā noteikts, 

ka nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā 

paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

          Pamatojoties uz augstākminēto un Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 24.jūlija 

domes sēdes lēmumu Nr.59 (prot.Nr.9) , “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunarāji”, 

Malnavas pagasts, Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai”,  „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma” 8.panta sesto daļu,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu,   ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 27.oktobra  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, Pēteris Laganovskis,  Vairis 

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

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

–nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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Apstiprināt nekustamā īpašuma „Jaunarāji”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads,kadastra 

numurs 6868 012 0024  , nosacīto (pārdošanas) cenu EUR 9130 (deviņi tūkstoši viens simts 

trīsdesmit euro un 00 centi) .  

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

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

 

 

8.& 

Par  Kārsavas novada Malnavas pagasta Malnavas un Bozovas ciemu adrešu piešķiršanu 

un  maiņu 

/A.Orinska/ 

 

 Sakarā ar to, ka Kārsavas novada Malnavas pagasta Malnavas un Bozovas ciemu 

adreses neatbilst   2009. gada 3. novembra  Ministru kabineta  noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas 

sistēmas noteikumi” prasībām, pamatojoties uz minēto noteikumu 8. punktu, likuma “Par 

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

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, 

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

Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars 

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

 

    

1. Mainīt adreses Malnavas pagasta Malnavas ciema  adresācijas objektiem: 

1.1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0559 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Mavi", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 1059164361 uz Kļavu iela 1, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 

 

1.2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0539 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Cīruļmavi", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 106279672 uz Kļavu iela 

2, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 

 

1.3. Būvēm  ar kadastra apzīmējumiem 6868 009 0559 005, 6868 009 0559 006, 6868 009 0559 

007 mainīt adresi "Jaunmavi", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 106442432 uz 

Kļavu iela 3, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0068 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Madaras", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104803750 uz Kļavu iela 4, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0330 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Krejotava", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 105620194  uz Kļavu iela 

11 Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
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1.6. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0552 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Liepiņas", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103747725 uz Kļavu iela 

12, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.7. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0551 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Noriņas", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103747717  uz Kļavu iela 

14, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.8. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0329 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Dovens", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 106352202 uz Kļavu iela 16, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.9. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0212 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Ivetas", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103745641  uz Kļavu iela 18, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.10. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0047 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Vēsmas", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104682153  uz Kļavu iela 19, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.11. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0170 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Atkalni", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104802933 uz Kļavu iela 20, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.12. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0210 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Laimneši", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104682040 uz Kļavu iela 

21, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.13. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0215 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Klinšrozītes", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103747604 uz Kļavu 

iela 22, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.14. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0191 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Kundziņi", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104803590  uz Kļavu iela 

23, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
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1.15. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0201 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Sirmauši", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104681875 uz Kļavu iela 

24, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.16. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0216 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Dzintarvas", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103745762  uz Kļavu iela 

26, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.17. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0019 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Apses", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104682081  uz Kļavu iela 28, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.18. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0564 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Dižozoli", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104165158 uz Muižas iela 2, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.19. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0501 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Mūsmājas", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 105554475  uz Liepu iela 

2, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.20. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0562 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Akācijas", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104165133  uz Liepu iela 3, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.21. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0563 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Stūrīši", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104165141 uz Liepu iela 5, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.22. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0293 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Ievas ", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 105734355  uz Jaunā iela 1, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.23. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0152 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Zaļlejas ", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104804270 uz Dārzu iela 2, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.24. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0050 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Silagaiļi ", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104682178  uz Dārzu iela 4, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
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1.25. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0162 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Strautnieki ", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104804133   uz Dārzu 

iela 6, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.26. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0157 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Kalnamuiža ", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104681971   uz Zaļā  

iela 1, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.27. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0204 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Fenheļi ", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104803316  uz Zaļā iela 3, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.28. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0207 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Figurka ", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104803340 uz Zaļā iela 5, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.29. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0192 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Silarači", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104682161 uz Zaļā iela 7, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.30. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0055 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Dzīles ", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104803197 uz Zaļā iela 9, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.31. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0195 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Pamelas ", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104682057 uz Zaļā iela 11, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.32. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0042 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Krustiņmājas ", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov.,  kods 105916070 uz Zaļā 

iela 13, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.33. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0060 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Zemgaļi ", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103747540 uz Zaļā iela 15, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
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1.34. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0025 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Zaķīši", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103747532 uz Zaļā iela 17, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.35. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0294 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Ezerkalni", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov.,  kods 104803277 uz Zaļā iela 

19, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.36. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0306 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Stabulnieki", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov.,  kods 104681891 uz Zaļā iela 

21, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.37. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0051 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Veltes", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 106312747 uz Zaļā iela 23, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.38. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0233 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Neļķes", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104682073 uz Ziedu iela 1, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.39. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0524 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Bārnu sāta", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 106251492 uz Ziedu iela 

2, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.40. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0036 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Pērles", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104803992 uz Ziedu iela 3, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.41. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0231un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Sili", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104681914    uz Ziedu iela 4, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.42. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0223 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Pakalni", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104682098 uz Ziedu iela 5, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.43. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0235 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Ormaņi", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103747620 uz Ziedu iela 6, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
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1.44. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0225 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Olimpi", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103747612 uz Ziedu iela 7, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.45. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0079 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Vaboles", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104682016 uz Ziedu iela 8, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.46. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0227 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Gubiņas", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104681883 uz Ziedu iela 9, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.47. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0160 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Zvaigznāji", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104682065 uz Saules iela 

1, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.48. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0199 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Urgas", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104681963 uz Saules iela 3, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.49. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0155 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Sadziki", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104804053 uz Saules iela 5, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.50. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0167 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Čemurvīni", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104803027 uz Saules iela 

7, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.51. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0189 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi " Apšukalni ", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104802925 uz Saules iela 

9, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.52. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0182 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Īves", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104681955 uz Saules iela 2, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
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1.53. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0010 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Saulaines", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104804061 uz Saules iela 

4, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.54. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0019 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Vilcāni", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104804246 uz Saules iela 6, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.55. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0083 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Jaunlauki", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 105916087 uz Saules iela 

8, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.56. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0247 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Āboliņi", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104682145 uz Saules iela 10, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.57. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0249 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Cīruļi", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 106160902  uz Saules iela 12, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.58. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0261 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Pakavi", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104803968 uz Saules iela 14, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.59. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0264 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Smiltsērkšķi", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov.,  kods 104804117 uz Saules 

iela 16, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.60. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0267 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Labrenči", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104681947  uz Saules iela 

18, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.61. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0270 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Žukiņi", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104682032  uz Saules iela 20, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.62. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0173 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Gaisiņi", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104682008  uz Sporta iela 1, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
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1.63. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0314 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Osni", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104682104  uz Sporta iela 2, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.64. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0238 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Šūniņas", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104682120 uz Sporta  iela 3, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.65. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0309 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Gerānijas", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103747678 uz Sporta iela 

4, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.66. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0241 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi " Voiči", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104681922 uz Sporta iela 5, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.67. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0278 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Ērkšķi", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104681996 uz Sporta iela 6, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.68. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0244 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Marģeri", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 105916101 uz Sporta iela 7, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.69. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0305 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Meijas", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104682024 uz Sporta iela 8, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.70. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0274 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Rožukrūmi", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104804012 uz Sporta 

iela 9, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.71. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0187 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Veldres", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104804213 uz Sporta iela 10, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
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1.72. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0275 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Lugi", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104803742 uz Sporta iela 11, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.73. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0297 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Busiņi", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104681906 uz Sporta iela 12, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.74. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0184 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Sābri", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104804037 uz Sporta iela 13, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.75. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0028 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Upmaļi", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104804166 uz Sporta iela 14, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.76. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0276 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Cīravas", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104682137 uz Sporta  iela 

15, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

1.77. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0301 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Dīķīši ", Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104682112 uz Sporta iela 16, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 

 

2. Mainīt adreses Malnavas pagasta Bozovas ciema  adresācijas objektiem: 

 

2.1.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0145 un ar to saistītām ēkām mainīt adresi 

"Gailenes", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 101431274 uz Stacijas iela 1, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 

 

2.2.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0025 un ar to saistītām ēkām mainīt adresi 

"Ogas", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103745914 uz Stacijas iela 2, Bozova, 

Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.3.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0146 un ar to saistītām ēkām mainīt adresi 

Stacijas iela 6, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 101431362  uz Stacijas iela 3, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
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2.4.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0140 un ar to saistītām ēkām mainīt adresi 

"Gunaiši", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103746217 uz Stacijas iela 4, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.5.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0148 un ar to saistītām ēkām mainīt adresi 

"Meldri", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103746282  uz Stacijas iela 5, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.6.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0139 un ar to saistītām ēkām mainīt adresi 

"Hūtes", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103746200  uz Stacijas iela 6, Bozova, 

Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.7.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0034 un ar to saistītām ēkām mainīt adresi 

"Silīši", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103745914 uz Stacijas iela 7, Bozova, 

Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.8.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0138 un ar to saistītām ēkām mainīt adresi 

"Āpši", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 101431057 uz Stacijas iela 8, Bozova, 

Malnavas pag., Kārsavas nov. 

 

2.9.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0149 un ar to saistītām ēkām mainīt adresi 

"Asni", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 105915856  uz Stacijas iela 9, Bozova, 

Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.10. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0150 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Faunas", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103746225 uz Stacijas iela 11, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.11. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0136 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Ineši", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 105915848 uz Stacijas iela 12, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.12. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0037 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Lācītis", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103745955 uz Stacijas iela 14, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.13. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0152 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Mucinieki", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103746233 uz Stacijas iela 

15, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
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2.14. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0135 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Bezdelīgas", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 101431120 uz Stacijas iela 

16, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 

 

2.15. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0153 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Elkšņi", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103746241 uz Stacijas iela 17, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.16. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0154 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Krokusi", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103746258 uz Stacijas iela 

19, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.17. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0133 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Augļi", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103746194 uz Stacijas iela 20, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.18. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0155 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Komuļi", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 106216755 uz Stacijas iela 21, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.19. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0132 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Semjoni", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 105915831 uz Stacijas iela 

22, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.20. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0156 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Firsti", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 105915864 uz Stacijas  iela 23, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.21. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0131 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Circeņi", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods  103746186 uz Stacijas iela 

24, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.22. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0157 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Gārņi", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 101431145  uz Stacijas iela 25, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.23. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0130 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Zili ", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103746178 uz Stacijas iela 26, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

https://www.kadastrs.lv/varis/101431145?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/101431145?type=house
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2.24. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0158 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Nojumes", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103746266 uz Stacijas iela 

27, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.25. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0053 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Boki", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103745963  uz Stacijas iela 28, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.26. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0159 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Norkas", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 101431186  uz Stacijas iela 

29, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.27. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0117 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Elijas", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov.,  kods105702288  uz Stacijas iela 31, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.28. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0128 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Krusas", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103746161 uz Stacijas iela 32, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.29. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0160 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Noriki", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods  103746274  uz Stacijas iela 33, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.30. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0127 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Fiškas", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103746153  uz Stacijas iela 34, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.31. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0049 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Krākupes", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 105915743 uz Stacijas iela 

36, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.32. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0116 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Silpurenes", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 106216747 uz Stacijas iela 

37, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.33. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0003 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Vālodzītes", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103745842 uz Stacijas iela 

38, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
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2.34. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0115 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Ullas", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 105915792 uz Stacijas iela 39, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.35. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0190 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Panti", Bozova, Malnavas pag.,  Kārsavas nov., kods 106160943 uz Stacijas iela 40, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.36. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0015 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Kociņi", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 101431305  uz Stacijas iela 42, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.37. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0194 mainīt adresi "Ciedri", Bozova, 

Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 101431313 uz Stacijas  iela 44, Bozova, Malnavas pag., 

Kārsavas nov. 
 

2.38. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0112 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Veldzes", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103746112 uz Stacijas iela 46, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.39. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0111 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Fukši", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov.,  kods104801128 uz Stacijas iela 48, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.40. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0007 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Dauguļi", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103745875 uz Stacijas iela 

48A, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.41. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0110 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi Stacijas iela 55,  Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov.,  kods 101431346  uz Stacijas 

iela 50, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.42. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0193 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Halvas", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104801136 uz Stacijas iela 

50A, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

https://www.kadastrs.lv/varis/101431313?type=house
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2.43. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0004 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi “Saknītes”, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 101431354  uz Stacijas iela 

52, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov.. 
 

2.44. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0100 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Kreici", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov.,  kods 101431008 uz Meža iela 1, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.45. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0126 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Krāces", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103746145 uz Meža iela 2, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.46. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0028 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Kaijas", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103745930 uz Meža  iela 5, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.47. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0119 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Gredzeni", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods  103746120  uz Meža  iela 

5A, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.48. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0038 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Vīteņi", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104801111 uz Meža  iela 5B, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.49. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0027 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Viesi", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103745922  uz Meža  iela 6, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.50. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0121 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Forti", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 105915815 uz Meža  iela 7, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 

  

2.51. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0120 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Birkavi", Bozova, Malnavas pag.,  Kārsavas nov., kods 106160927 uz Meža  iela 7A, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.52. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0124 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Stigas", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 105915823 uz Meža  iela 8, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
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2.53. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0123 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Amanti", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103746137 uz Meža  iela 10, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.54. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0024 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Upenes", Bozova, Malnavas pag.,  Kārsavas nov., kods 103745906 uz Meža  iela 11, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.55. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0006 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Lapmežs ", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103745867 uz Meža  iela 

13, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.56. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0032 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Lejasciems", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103745947 uz Kalna  iela 

1, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.57. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0019 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Aizupes", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 103745883 uz Kalna  iela 2, 

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

2.58. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0029 un ar to saistītām ēkām mainīt 

adresi "Tīrumgals", Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov., kods 104800921  uz Kalna  iela 

4, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0318 un ar to saistītām ēkām piešķirt adresi 

Liepu iela 1, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 
 

4. Uzdot Malnavas pagasta pārvaldniecei  Irēnai Kaupužei līdz 2014. gada 1.decembrim katram 

adresācijas objekta īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam izsniegt minētā lēmuma izrakstu par 

attiecīgā adresācijas objekta adreses maiņu. 

 

  

 

9.& 

Par adreses piešķiršanu  Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Mērdzenes un Pudinavas 

ciemu un Goliševas pagasta Goliševas ciema  ielām 

/A.Orinska/ 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Mērdzenes un Pudinavas ciemu  un 

Goliševas pagasta Goliševas ciema ielām nav piešķirtas adreses, pamatojoties uz Kārsavas novada 

teritorijas plānojumu 2012.- 2024. gadam, kas 2012.gada 22.oktobrī apstiprināts ar pašvaldības 
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saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, 2009. gada 3. novembra  

Ministru kabineta  noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” prasībām, likuma “Par 

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

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, 

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

Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars 

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

 

    

 

  

 

1. Pieškirt adreses Mērdzenes pagasta Mērdzenes ciema ielām, saskaņā ar šim 

lēmumam pievienoto grafisko pielikumu: 

1.1. Liepu iela, Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas nov.; 

1.2. Līvānu iela, Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas nov.; 

1.3. Puķu iela, Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas nov.; 

1.4. Skolas iela, Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas nov.; 

1.5. Priednieku  iela, Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas nov. 

1.6. Centra iela, Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas nov.; 

1.7. Meža iela, Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas nov.; 

1.8. Straujas iela, Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas nov. 

1.9. Stiglovas iela, Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas nov. 

 

2. Pieškirt adreses Mērdzenes pagasta Pudinavas  ciema ielām: 

2.1. Saules iela, Pudinava, Mērdzenes pag., Kārsavas nov.; 

2.2. Baznīcas iela,  Pudinava, Mērdzenes pag., Kārsavas nov.; 

2.3. Dzirnavu iela, Pudinava, Mērdzenes pag., Kārsavas nov.; 

2.4. Mērnieku iela, Pudinava, Mērdzenes pag., Kārsavas nov.; 

2.5. Rītupes iela, Pudinava, Mērdzenes pag., Kārsavas nov.; 

2.6. Pudinavas iela, Pudinava, Mērdzenes pag., Kārsavas nov..  

 

3. Pieškirt adreses Goliševas  pagasta Goliševas  ciema ielām: 

3.1. Kārsavas iela, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov.; 

3.2. Aizgāršas iela , Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov.; 

3.3. Smilšu iela, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov.; 

3.4. Alejas iela, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov.; 

3.5. Bērnu iela, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov.; 

3.6. Upes  iela, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov.; 

3.7. Bērzu iela, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov.; 
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3.8. Ezera iela, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov.; 

3.9. Skolas iela, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov.; 

3.10. Robežas iela, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov. 

 

 

 

 

 

 

 

10.& 

                                   Par zemes vienību piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Valsts zemes dienesta  24.03.2014. vēstules Nr. 2-04/282  Par pašvaldības 

tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām pielikumā iesniegto informāciju no NĪVK 

IS, par Kārsavas novada teritorijā esošām  lauku apvidus  zemes vienībām, uz kurām to bijušajiem 

zemes  lietotājiem „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

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

noteiktā termiņā izbeidzās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, bet kuriem 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 27.oktobra  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, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   

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

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

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

   

 Atzīt, ka, pamatojoties  un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. Panta piektās daļas otro punktu, kas nosaka, ka zemes reformas 

laikā pašvaldībai  piekrīt neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. Panta 2.1 

daļā noteiktā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi, Kārsavas novada pašvaldībai piekrīt zemes 

vienības: 

1. 6894 006 0522- precizēta platība – 0,04 ha, par kuru ar bijušo zemes lietotāju Uldi 

Kamšu  07.04.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.319. 

 2. Pēc zemes vienības platības precizēšanas nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā, veikt grozījumus ar bijušo zemes lietotāju noslēgtajos lauku apvidus zemes 

nomas līgumos. 

 

11.& 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu 

piekritības noteikšanu 

/A.Orinska/ 
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Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 09.10.2014. vēstulē Nr.9-02/382775-

3/2 ( reģistrēta  Kārsavas novada pašvaldībā  10.10.2014. Nr.1.3.10/802)  ietverto informāciju, tika 

konstatēts, ka A. P. 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 005 0047 – 5,0 ha; 6870 005 0048 – 10,5ha platībā Kārsavas  

novada Mežvidu pagastā  izpirkšanu.   

Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 005 0047 atrodas ēkas. 

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

to nostiprināšanu zemesgrāmatā”  3.panta otrās daļas 2. punktu, 5. panta 1. un 2. daļu,  ņemot vērā 

Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 27.oktobra  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, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris 

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

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

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

    

 

1. Izbeigt lietošanas tiesības A. P., uz zemes vienībām Kārsavas novada Mežvidu pagastā  

ar kadastra apzīmējumiem 6870 005 0047 – 5,0 ha; 6870 005 0048 – 10,5ha platībā. 

2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6870 005 0047 – 5,0 ha; 6870 005 0048 – 

10,5ha piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. 

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

pirmtiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  6870 005 0047 – 5,0 ha; 6870 005 

0048 – 10,5ha platībā.  

            Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

12.& 

                                              Par adreses maiņu ēkām un būvēm 

/A.Orinska/ 

 

         Kārsavas novada pašvaldībā. ir saņemts J. U. 09.10.2014. iesniegums  par adreses maiņu 

ēkām un būvēm, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0051. 
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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 noteikumi Nr.1263 „ Adresācijas 

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

Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu 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 27.oktobra  

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, 

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

Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars 

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

    

 

1. Mainīt ēkām un būvēm , kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 6894 

011 0051 adresi no „ Aizilkšņi” Aizelkšņi, Salnavas pag., Kārsavas nov. LV -5717 uz  “Ozoliņi” 

Aizelkšņi, Salnavas pag., Kārsavas nov. LV- 5717. 

                    2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā  

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

                 dienas. 

13.& 

Par adreses  piešķiršanu  ēkām un būvēm 

/A.Orinska/ 

 

 

         Kārsavas novada pašvaldībā. ir saņemts E. D. 16.10.2014. iesniegums  ( reģ. Nr. 1.3.11.1/ 

774) par adresi piešķiršanu ēkām un būvēm, kas atrodas uz nekustama īpašuma „ Bezlapas” zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0174. 

       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 noteikumi Nr.1263 „ Adresācijas sistēmas 

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

kabineta 10.04.2012. noteikumu 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 27.oktobra  

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, 

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

Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars 

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

 

    

 

  1. Piešķirt ēkām un būvēm, kas atrodas uz nekustamā īpašuma „ Bezlapes”  ar kadastra 

apzīmējumu 6870 004 0174  nosaukumu  „ Bezlapes” un adresi: „ Bezlapes” Buzdi, Mežvidu pag. 

Kārsavas nov. , LV5725. 
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                        2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā  

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

                 dienas. 

14.& 

                                       Par zemes vienību piekritību  pašvaldībai 

/A.Orinska/ 

 

          Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta  Latgales reģionālās nodaļas 

Rēzeknes biroja 30.09.2014. vēstulē Nr.9-02/382775-3/2 ( reģ.  01.10.2014. Nr.1.3.9/770), 

09.10.2014 vēstulē Nr.9-02/382775-3/1 ( reģ. 10..10.2014. Nr.1.3.10/803),  ietverto informāciju, un 

pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „ Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 

to nostiprināšanu zemesgrāmatā”  3.panta otrās daļas 2. punktu, 5. panta 1. un 2. daļas,  ņemot vērā 

Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 27.oktobra  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, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris 

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

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

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

    

 

 

         1. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6870 001 0104; 6870 004 0185; 

6870 008 0030; 6870 008 0031; 6870 010 0088; 6870 004 0291; 6870 004 0296; 6870 006 0224; 

6894 006 0081; 6894 011 0003; 6894 006 0550; 6894 011 0017; 6894 011 0101, piekrīt Kārsavas 

novada pašvaldībai 

                       2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā  

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

                 dienas. 

 

15.& 

Par nekustamā īpašuma „Kaļvi” kadastra Nr. 6870 007 0002 sadalīšanu 

/L.Krišāne/ 

 

          Kārsavas novada pašvaldībā 15.10.2014. ir saņemts J. A. dzīves vieta deklarēta- 

______________Mežvidu pag., Kārsavas nov., iesniegums par nekustamā īpašuma „ Kaļvi” 

Mežvidu pagastā , Kārsavas novada ar kadastra apzīmējumu .6870 007 0002 sadalīšanu, atdalot 

vienu atseviško zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6870 010 0197 – 4,2 ha platībā.  

Jaunizveidotām  īpašumam  piešķirt nosaukumu “Baravikas”. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32. un 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). 
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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 27.oktobra  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, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

       1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Kaļvi” Mežvidu pagasta Kārsavas novada kadastra 

apzīmējums. 6870 007 0002, atdalot vienu atseviško zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6870 

010 0197 – 4,2 ha platībā.  

      2. Jaunizveidotām  īpašumam  piešķirt nosaukumu “Baravikas”. 

 

3. 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.  

 

 

 

16.& 

Par telpas nomas līguma pagarināšanu 

/V.Lipska/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „FIBRA”, 

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

direktores Vitas Kravčenko iesniegums, kurā tiek lūgts pagarināt 2013.gada 28.decembrī noslēgto 

telpu nomas līgumu, ar kuru līdz 31.12.2014. tika iznomāta telpa Kārsavas kultūras namā. Telpas 

platība ir 11,6 kv.m. 

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

ka ir iespējams pagarināt iznomāšanas termiņu, nosakot nomas maksu 142 euro. Nomai būs 
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regulārs raksturs /dažas reizes nedēļā/, pašvaldībai tās funkciju realizēšanai telpa nav nepieciešama 

pastāvīgi un telpas izmantošanas konkrēts laiks un ilgums tiks saskaņots ar kultūras nama vadītāju. 

Pašvaldība gūs ienākumus no savas mantas iznomāšanas. Šādos gadījumos nav nepieciešams 

izsludināt nomas tiesību izsoli. 

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

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

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

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

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

publiskas personas apstiprinātā maksas pakalpojumu cenrādī, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2014.gada 27.oktobra  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, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

    

 

 

 3.1.Pagarināt nomas līguma termiņu ar Nomnieku – sabiedrību ierobežotu atbildību 

„FIBRA”, vienotais reģistrācijas numurs 42403008955, juridiskā adrese: Maskavas iela 10-36, 

Rēzekne, nosakot līguma termiņu – 2015.gada 31.decembris. 

3.2. Noteikt nomas maksu  142 euro mēnesī, kā arī pievienotās vērtības nodoklis.  

 

 

 

17.& 

Par Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas 

un atsavināšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu 

/V.Lipska/ 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 61.panta 

3.daļu, 08.07.2009. saistošo noteikumu nr. 1 “Kārsavas novada pašvaldības nolikums” 10.6. 

apakšpunktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 27.oktobra  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, Pēteris Laganovskis,  Vairis 

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

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

–nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

    

 

Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

nolikumu /pielikumā/. 
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18.& 

Par saistošo noteikumu Nr.23 

„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 

„Kārsavas novada pašvaldības nolikums” 

pieņemšanu 

/V.Lipska/ 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 43.panta trešo daļu, 

45.panta piekto,sesto un septīto daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 

27.oktobra  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, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  

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

 

 1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 23 „Grozījumi saistošajos noteikumos nr.1 „Kārsavas 

novada pašvaldības nolikums” /pielikumā/. 

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

saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrijai. 

 

 

 

        

19.& 

Par saistošo noteikumu Nr. 24 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2014.gada 23.janvāra 

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

apstiprināšanu 

/S.Sprukte/ 

 

 

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

2.punktu, 46.pantu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 

2014.gada 27.oktobra  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, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris 

Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris 

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

NOLEMJ: 

 

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 24 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 

1 „Par novada pamatbudžetu 2014.gadam” /pielikumā/. 

2.Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai. 
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3.Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt tos 

Vides aizsardzības  un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

 

                                                                     20.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu amata vienību sarakstā 

/I.Silicka/ 

 

 

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

4.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 27.oktobra  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, Pēteris Laganovskis,  Vairis 

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

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

–nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

Veikt grozījumus Kārsavas novada amatu sarakstā saskaņā pielikumu nr.1. 
„Izmaiņas Kārsavas novada izglītības iestāžu amatu sarakstā”. 

 

 

 

21.& 

Par nolikuma „ Kārsavas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas , apstiprināšanas, 

izpildes un kontroles kārtība”     apstiprināšanu 

/I.Silicka/ 

 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu,  73.panta 

pirmās daļas 6.punktu, likuma par budžetu un finanšu vadību 41.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu  un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 

2014.gada 27.oktobra  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, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris 

Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris 

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

NOLEMJ: 

 

 

1.Atzīt par spēkā neesošu  10.12.2009. / prot. Nr.14 1.&/ apstiprināto  nolikumu „ 

Kārsavas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas , apstiprināšanas, izpildes un kontroles 

kārtība”. 

2. Apstiprināt        nolikumu „ Kārsavas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas , 

apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”. 
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22.& 

Par nolikuma „ Kārtība, kādā pieprasa un izlieto Kārsavas novada pašvaldības budžeta 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” apstiprināšanu 

/I.Silicka / 

 

 Pamatojoties uz likuma„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, likumu 

„Par budžetu un finanšu vadību un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Kārsavas 

novada pašvaldības 2014.gada 27.oktobra  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, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   

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

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

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

Apstiprināt nolikumu „Kārtība, kādā pieprasa un izlieto Kārsavas novada pašvaldības 

budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””/pielikumā/. 

 

 

 

23.& 

Par saistošo noteikumu Nr.25  „Grozījumi Kārsavas novada domes 2014.gada 23.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Kārsavas novada speciālo budžetu 2014.gadam””  

/S.Sprukte/ 

 

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

2.punktu, 46.pantu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 

2014.gada 27.oktobra  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, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris 

Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris 

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

NOLEMJ: 

 

 

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

2 „Par novada speciālo budžetu 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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24.& 

Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības 

programmā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 

/S.Sprukte/ 

 

             

1. Izglītības likuma 17. Panta 2.² daļa nosaka, ka pašvaldība nosaka vienam izglītojamam 

pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas attiecīgās pašvaldības izglītības 

iestādēs. 

2. Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1523 „Kārtība, kādā pašvaldība 

atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas 

privātajai izglītības iestādei” 5.punkts nosaka, ka pašvaldības atbalsts par vienu bērnu tiek noteikts 

tādā apmērā, kas atbilst bērna deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā noteiktajām vienam izglītojamam 

nepieciešamajām vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 

programmas īstenošanai. 

3. Aprēķinot vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās 

izmaksas Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar Kārsavas novada domes 

2014.gada 27.februāra lēmumu Nr. 2§ 6 „Par Kārsavas novada pašvaldības savstarpējo norēķinu 

izmaksu apstiprināšanu”, izmantota Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 

„Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes 

iestāžu pakalpojumiem” 20.²punktā noteiktā izmaksu aprēķina kārtība. 

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.apakšpunktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 27.oktobra  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, Pēteris 

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

Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars Puksts); 

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

 

1. Apstiprināt pašvaldības vidējās izmaksas vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības 

programmā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē EUR 131.09 apmērā mēnesī. 

2. Uzdot Kancelejas vadītājai nodrošināt lēmuma publiskošanu pašvaldības mājaslapā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes izpilddirektors. 

4. Atbildīgais par lēmuma kontroli – domes priekšsēdētāja vietnieks. 

 

Pielikumā: Vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās 

izmaksas aprēķins uz 1 lpp. 

 

 

25.& 

Iesniegumu izskatīšana 

/P.Laganovskis/ 

 

1.  
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 1.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi, ka personai –N. M. – ir zuduši apstākļi, kuri 

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

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

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

27.oktobra sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Ināra 

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

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  

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

 

 

 

 Izslēgt N. M. no Kārsavas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu 

risināšanai. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

2. 

1.Kārsavas novada dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu, kurā ieteikts domei sniegt palīdzību S. C., dzīv. Mērdzenes 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 

27.oktobra sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Ināra 

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

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  

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

 

 

Reģistrēt S. C. Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās 

palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru 53. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

3. 

 

1.Kārsavas novada dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu, kurā ieteikts domei sniegt palīdzību V. J. ,  _______________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 

27.oktobra sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Ināra 

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

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  

Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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Reģistrēt V. J. Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās 

palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru 54. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

4. 

1.Kārsavas novada dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu, kurā ieteikts domei sniegt palīdzību D. Č.,  deklarētai ________, Mērdzenes 

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 27.oktobra sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR 

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

Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris 

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

NOLEMJ: 

 

 

Reģistrēt D. Č. Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās 

palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru 55. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

5. 

 

1.Kārsavas novada dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu, kurā ieteikts domei sniegt palīdzību J. S., dzīv. _______________Kārsava, 

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 

27.oktobra sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Ināra 

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

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  

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

 

 

Reģistrēt J. S. Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās 

palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru 56. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

6. 
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1. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Z. B. iesniegums ar lūgumu izīrēt viņam 

dzīvokli. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 3.panta 1.punktu, 

11.panta 1.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 27.oktobra sociālo un 

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

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

Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars Puksts); 

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

 

2.1.Sniegt Z. B. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņam ddzīvokli 

_____________ Kārsavā, Kārsavas novads.  

2.2.Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kārsavas namsaimnieks” noslēgt īres līgumu uz 

nenoteiktu laiku. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

7. 

 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts biedrības “Zemnieku saeima”, reģ. Nr. 

40008042411, juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV 1010, priekšsēdētāja J.Lazdiņa 

iesniegums ar aicinājumu novada domei izvērtēt iespēju piemērot samazinātu nekustamā īpašuma 

nodokļa likmi 2015.gadā – 50% no esošās likmes – biedrības “Zemnieku saeima” biedriem: 

zemnieku saimniecībām “Debessvītoli”, “Incīši”, “Slosti”, “Ezerlīči” un “Bērzi”. Iesniegums 

pamatots ar to, ka situāciju lauksaimniecības nozarē smagi ietekmējuši Krievijas Federācijas 

noteiktie lauksaimniecības produkcijas ievešanas ierobežojumi, kā arī Āfrikas cūku mēris. 

2.Iesniegums tika izskatīts apvienotajā finanšu , attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdē. Domei iesniegtajā 

lēmuma projektā norādīts, ka likums “Par nekustamā īpašuma nodokli” un saistošie noteikumi 

Nr.21 ”Par nekustamā īpašuma nodokli Kārsavas novadā 2015.gadā” neparedz nodokļa 

atvieglojumus juridiskām personām – lauksaimniecības produktu ražotājiem, klasificējot tos pēc 

piederības konkrētai biedrībai vai citai profesionālajai apvienībai. Normatīvajos aktos nav 

paredzētas tiesības pašvaldībai samazināt sava budžeta ieņēmumus, lai kompensētu nodokļu 

maksātājiem starpvalstu politisko attiecību rezultātā nodarītos zaudējumus,  kuru esamību 

pašvaldība nevar pārbaudīt. Tā nav pašvaldības, bet gan valsts funkcija.  

3.Pamatojoties uz iepriekšminēto, likuma “Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu, ņemot 

vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 22.septembra apvienotās finanšu, attīstības un 

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

sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –12 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns,    

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

Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –1(Juris 

Poikāns), Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Noraidīt biedrības “Zemnieku saeima” priekšsēdētāja J.Lazdiņa iesniegumā norādīto 

lūgumu par nekustamā īpašuma nodokļa likmes samazināšanu 50% apmērā 2015.gadā biedrības 

“Zemnieku saeima” biedriem: zemnieku saimniecībām “Debessvītoli”, “Incīši”, “Slosti”, 

“Ezerlīči” un “Bērzi”. 
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā Rīgā, Baldones 

ielā 1A, LV-1007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

8. 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts grupas „ Dabasu Durovys” mākslinieciskā  vadītāja 

A. S. iesniegums finansiāli atbalstīt grupas „ Dabasu Durovys”  braucienu uz Rīgu 31.oktobrī,  lai 

uzstātos  Kongresu namā mūzikas un mākslas festivālā „ Bildes”.  

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka ,ka 

pašvaldības autonomās funkcijas ir  rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 

saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm 

un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.),  ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2014.gada 27.oktobra  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, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs 

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

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

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 Piešķirt finansiālu atbalstu braucienam uz Rīgu  grupai „Dabasu Durovys”      150 euro 

apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem        (5-EKK-2275) , 

izmaksājot minēto summu grupas vadītājam A. S.((90-EKK-2279).  

 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.  

 

  

 

9. 

 Kārsavas novada dome ir izskatījusi V. J.,  dzīv. _____________Kārsavā, Kārsavas 

novads, iesniegumu ar lūgumu nodrošināt apmaksātas logopēda nodarbības viņas meitai I. K. 

Izvērtējot esošo situāciju, tika apzināti logopēdi, kuri sniedz savus pakalpojumus Kārsavas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā. Veicot pārrunas ar speciālistiem par iespēju sniegt logopēda 

pakalpojumu I. K., tika noskaidrots, ka aizņemtības dēļ logopēdi nevar  sniegt pakalpojumu šī gada 

ietvaros. 

Pamatojoties uz Sociālā pakalpojuma un sociālās palīdzības likuma 9.panta 1.daļu : 

„Pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt  

personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību” un  

šī likuma 9.panta 4.daļu: „Pašvaldības, kuras nav izveidojušas nepieciešamos sociālo pakalpojumu 

sniedzējus, slēdz līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem savā teritorijā vai ar citām 

pašvaldībām par minēto sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksu. Šie sociālie pakalpojumi 

pilnībā vai daļēji tiek finansēti no pašvaldības budžeta.” 

Saskaņā ar iepriekšminēto, logopēda pakalpojums nav uzskatāms par sociālo pakalpojumu. 

Pamatojoties uz Sociālā pakalpojuma un sociālās palīdzības likuma 9.panta 1., 2. daļu, 

likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 

27.oktobra sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Ināra 
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Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  

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

 

 Noraidīt V. J. lūgumu. 

 Šo lēmumu iesniedzēja var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

      26.& 

                    Par apbalvojuma „ Kārsavas novada Goda pilsonis „ piešķiršanu 

/J.Vorkalis/ 

 

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka ,ka 

pašvaldības autonomās funkcijas ir  rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 

saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm 

un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.),2010.gada 24.marta domes sēdē 

apstiprināto nolikumu „Par apbalvojuma „Kārsavas novada goda pilsonis” piešķiršanu”, ņemot 

vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 27.oktobra  apvienotās finanšu, attīstības un 

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

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –12 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, 

Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –1 (Aivars 

Lipskis) , Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

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

1.1.Elvīru Bleivi   par nesavtīgu vēlmi palīdzēt citiem, ilggadēju, radošu darbu izglītības 

jomā un mērķtiecīgu, apzinīgu darbu tradīciju veidošanā  Salnavas pagastā un  

Kārsavas novadā; 

1.2.Janīnu Terēziju Barkāni par ilggadēju darbu tautas dejas mācīšanā jaunajai 

paaudzei, par mūsu novadam raksturīgo latgalisko vērtību,dziesmu un tradīciju 

saglabāšanu un popularizēšanu; 

 

2. Piešķirt Kārsavas novada Atzinības rakstu sekojošiem kandidātiem: 

2.1.Austrai Golubovai par folkloras mantojuma,vietējo tradīciju saglabāšanu, uzturēšanu  

un popularizēšanu Mērdzenes pagastā un Latgalē; 

2.2.Veronikai Šķesterei par  apzinīgu, godprātīgu  un profesionālu darbu  savā jomā. 

Sēdē izskatāmie    papildus jautājumi  

 

27.& 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības zemes lietošanas veidu maiņu 

/A.Orinska/ 
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Sakarā ar to, ka pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 

0597, kura nav kadastrāli uzmērīta, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

reģistrētā platība 1,1 ha neatbilst telpiskajos datos attelotai platībai,  kā arī  un  zemes lietošanas 

veidu sastāvs neatbilst faktiskajam stāvoklim dabā, ir nepieciešams aktualizēt minētās zemes 

vienības platību un lietošanas veidu sastāvu. 

Saskaņā ar 2012. gada 10. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi “132.3. punktu, kas nosaka, ka  kadastra 

informācijas sistēmā reģistrē precizēto zemes vienības platību atbilstoši vietējās pašvaldības 

precizētajam lēmumam par zemes vienības platību un 194. punktu, kas nosaka ka  Valsts zemes 

dienesta teritoriālā struktūrvienība, pamatojoties uz valsts institūcijas vai pašvaldības iesniegto 

informāciju, kurai pievienots grafiskais pielikums, aktualizē valstij vai pašvaldībai piekritīgas vai 

piederīgas, vai valsts rezerves zemes fondā iekļautas zemes vienības zemes lietošanas veidu, ja 

zemes vienība nav kadastrāli uzmērīta, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

27.punktu,  atklāti balsojot: PAR –13 ( Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris 

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

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

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt, ka pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0597 

precizētā platība ir 1,35 ha; 

2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0597 1,35 ha platībā 

šādu zemes lietošanas veidu sastāvu: aramzeme -1,32 ha, zeme ceļiem -0,02 ha, citas  

zemes -0,01 ha.  Meliorētā lauksaimniecībā izmantojamā zeme -1,32 ha. 

 

28.& 

  Par zemes vienības piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 10.10.2014. vēstulē Nr. 

9.02/382775-3/5  Par informācijas sniegšanu  ietverto informāciju, par Kārsavas novada  lauku 

apvidus  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0075, uz kuru tās  bijušajām zemes  

lietotājam „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma”  25. Panta 1. Daļas 3. Punktā, 23.panta 11. Daļas 1. Punktā noteiktā termiņā 

izbeidzās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, bet kuai  nav noteikta piekritība, atbilstoši likumā 

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

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

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

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

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

Atzīt , ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68720020075- 0,6 ha platībā ir 

starpgabals, kas, pamatojoties  un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. Panta otrās daļas ceturto  punktu, piekrīt Kārsavas novada 

pašvaldībai. 

 

29.& 
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Par adreses piešķiršanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 17.10.2014. ir saņemts SIA  Tele 2, juridiskā adrese 

Mūkusalas iela 41b, Rīga, LV-1004, iesniegums ( reģ. Nr.1.3.11.1/825) par adreses piešķiršanu 

būvju nekustamam īpašumam . 

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

“Adresācijas sistēmas noteikumi” prasībām, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,    

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

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

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

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 Piešķirt adresi “Bāzes stacija”, Zibla, Malnavas pag., Kārsavas nov., zemes vienībai ar 

kadastra  apzīmējumu 6868 004 0051 un un ar to saistītām  būvēm. 

                        

 

30.& 

Par nekustamā īpašuma „Dūdas”, kadastra Nr. 6868 012 0050 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 22.10.2014. ir saņemts P. N., dzīves vieta deklarēta- 

__________________, Malnavas pag., Kārsavas nov., iesniegums (reģ. Nr.1.3.11.1/789) par 

viņam piederošā nekustamā īpašuma „Dūdas” Kārsavas novada Malnavas pagastā ar kadastra Nr. 

6868 012 0050 sadalīšanu, atdalot vienu atsevišķu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu  6868 

005 0029-4,0 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, piešķirot tam nosaukumu „ 

Mežadūdas “.  

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 



45 

 

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, atklāti balsojot: PAR –

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

Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris 

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

NOLEMJ: 
 

 

 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Dūdas” Kārsavas novada Malnava pagastā, kadastra 

Nr. 68680120050,  atdalot no tā vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu  6868 005  0029 -4,0 

ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „ Mežadūdas”.  

 

                                                      31.& 

                   Par nekustamā īpašuma „ Zelči” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 001 0031      

                                                 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

                 Izvērtējot SIA  „ Kvintesence” iesniegta nekustamā īpašuma „ Zelči” zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 001 0031 zemes ierīcības projekta lietas materiālus, 

pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, MK 2011.gada 12. aprīļa noteikumiem 

NR.288 „ Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 8., 9. punktu un 31. punktu, MK 

03.11.2006. noteikumiem Nr.1269 „ Adresācijas sistēmas noteikumi” 12., 38. punktiem, MK 

20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „ Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas un 

nekustamā īpašuma mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīva procesa 

likuma 51. pantu, 55.panta 1. punktu, 63. panta pirmās daļas 1. punktu, 64.panta pirmo daļu, 67. 

pantu, likuma „ Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 47. pantu, atklāti balsojot: PAR –13 ( 

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

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  

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

 

             1.Apstiprināt SIA „ Kvintesence” izstrādāto zemes ierīcības projektu Kārsavas novada 

Salnavas pagasta nekustamā īpašuma „ Zelči” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 001 

0031. 

              2. Pieņemtā lēmuma izvērsts teksts pielikuma Nr. 1. 

 

 

 

32.& 

Par nekustamo īpašumu „Bebri”, „Branki”, „ Zebras”  zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

6894 010 0049; 6894 010 0044; 6894 010 0107 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

                 Izvērtējot SIA  „ Kvintesence” iesniegta nekustamo īpašumu „Bebri”, „Branki”,  Zebras”  zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 010 0049; 6894 010 0044; 6894 010 0107 zemes ierīcības 
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projekta lietas materiālus, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, MK 2011.gada 

12. aprīļa noteikumiem NR.288 „ Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 8., 9. punktu un 31. 

punktu, MK 03.11.2006. noteikumiem Nr.1269 „ Adresācijas sistēmas noteikumi” 12., 38. punktiem, 

MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „ Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas un 

nekustamā īpašuma mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīva procesa likuma 

51. pantu, 55.panta 1. punktu, 63. panta pirmās daļas 1. punktu, 64.panta pirmo daļu, 67. pantu, likuma „ 

Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 47. pantu, atklāti balsojot: PAR –13 ( Ināra Silicka, Pēteris 

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

Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars Puksts); PRET –nav 

; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

             1.Apstiprināt SIA „ Kvintesence” izstrādāto zemes ierīcības projektu Kārsavas novada 

Salnavas pagasta nekustamo īpašumu „Bebri”, „Branki”, „ Zebras”  zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 6894 010 0049; 6894 010 0044; 6894 010 0107. 

              2. Pieņemtā lēmuma izvērsts teksts pielikumā Nr. 1. 

 

 

33.& 

Par telpu patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu 

/I.Silicka/ 

 

 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts biedrības „Kvarbatka”, reģ. nr. 40008180240, juridiskā 

adrese – c. Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, biedrības valdes priekšsēdētājas Gunitas 

Mūrnieces – Krišānes iesniegums ar lūgumu pagarināt telpu patapinājuma līgumu, nosakot termiņu -  7 

gadi. Ar 2014.gada 31.marta līgumu biedrībai bezatlīdzības lietošanā nodotas telpas Nr. 9 un Nr.10 

pašvaldībai piederošajā ēkā ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0060 001, adrese –  Ranču ciems, 

Mežvidu pagasts, Kārsavas novads. Telpu kopplatība –  34,8 kv.m., bilances vērtība līguma noslēgšanas 

brīdī – EUR 5249,16 /pieci tūkstoši divi simti četrdesmit deviņi, 0,16 euro/. 

 Telpas tika nodotas biedrībai tās statūtos norādīto mērķu īstenošanai – LEADER projektu 

īstenošanai un rokdarbu klases izveidošanai.  

               2.Pamatojoties uz biedrības „Kvarbatka”, reģ. nr. 40008180240, juridiskā adrese – c. Mežvidi, 

Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, biedrības valdes priekšsēdētājas Gunitas Mūrnieces – Krišānes 

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,  atklāti balsojot: PAR –13 ( Ināra 

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

Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars 

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

 

 

2.1. Izdarīt grozījumus 2014.gada 27.marta  domes lēmumā Nr.51 /protokols Nr. 3  / un 

noteikt biedrībai “Kvarbatka” patapinājumā nodoto telpu bezatlīdzības lietošanas termiņu – 7 gadi 

no līguma grozījumu izdarīšanas brīža. 

2.2. Juristei V.Lipskai sastādīt vienošanos par grozījumiem 31.03.2014. patapinājuma 

līguma 8.punktā. 
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       34.& 

Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa apturēšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Izvērtējot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu  “Silmaņi”, Mērdzenes pagasts, Kārsavas 

novads,  Raiņa iela 2A, Kārsava, Kārsavas novads un Raiņa iela 2B, Kārsava, Kārsavas novads 

atsavināšanas procesu tika konstatēts, ka atsavināšanas ierosinātāji nav ievērojuši Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma  44.panta otrajā daļā noteiktās prasības , pēc privatizācijas paziņojuma  

saņemšanas nav snieguši atbildi un 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.109  “Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta”, 9.punkta 9.2. apakšpunktu ,kurš nosaka , ka publiskas 

personas nekustamo īpašumu atsavināšanas ierosinātājam aptur, ja  atsavināšanas  ierosinātājam ir 

nomas vai nodokļu parāds, kas attiecas uz atsavināmo īpašumu . 

         Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un 2011.gada 1.februāra Ministru 

kabineta noteikumi Nr.109  “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, 9.punkta 9.2. 

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

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

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

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

 

1. Apturēt nekustamā īpašuma Raiņa iela 2A, Kārsava, Kārsavas novads atsavināšanas 

procesu . 

2. Apturēt nekustamā īpašuma Raiņa iela 2B, Kārsava, Kārsavas novads atsavināšanas 

procesu . 

3. Apturēt nekustamā īpašuma  “Silmaņi”, Mērdzenes pagasts,  Kārsavas novads 

atsavināšanas procesu . 

4. Pēc 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.109  “Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta”, 9.punkta 9.2. apakšpunktā minēto iemeslu 

novēršanas turpināt nekustamo īpašumu atsavināšanas procesu likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

35.& 

Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 30.10.2014.  Goliševas pagasta pārvaldes vadītāja Anatolija 

Posredņikova iesniegums par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošām 

zemes vienībām 6854 004 0172, 6854 004 0173. 

Sakarā ar to, ka zemes nomnieks I. K. ir miris 27.07.2014 un viņa mājsaimniecība vairs  nepastāv, 

kā arī viņa lietošanā esošās ēkas, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0172,  

netiek lietotas, nav lietderīgi turpināt minēto zemes gabalu nomas attiecības. 

              Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21. panta 27. punktu  ,  atklāti balsojot: PAR –13 ( 

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

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  

Edgars Puksts); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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 Izbeigt I. K. nomas lietošanas tiesības uz Kārsavas novada  pašvaldībai piekrītošām 

zemes vienībām  Goliševas pagasta   teritorijā: apbūvētu zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējumu  6854 004 0172- 1,7 ha platībā un neapbūvētu zemes vienību ar kadastra  

apzīmējumu 6854 004 0173- 1,9 ha platībā, sākot ar 2014. gada 1. novembri. 

 
 

 

 

                                                          36.& 

                        Par Ināras Silickas komandējumu uz Norvēģiju 

                                                          /I.Silicka/ 

 

 

             Pamatojoties uz Latvijas pašvaldību savienības priekšsēža Andra Jaunsleiņa rīkojumu „ Par NFI 

projekta” Lietpratīga pārvaldību un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” dalībnieka Ināras 

Silickas komandējumu uz Norvēģiju, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā 

nepiedalās domes priekšsēdētāja Ināra Silicka, atklāti balsojot: PAR –12 (  Pēteris Laganovskis,  Vairis 

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

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

nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

 

 

1. Norīkot Kārsavas  novada domes priekšsēdētāju Ināru Silicku komandējumā uz  

Norvēģijas Karalistes Bergenas pilsētu no 18.novembra līdz 21.novembrim.  

2. Komandējuma izdevumi tiks segti no projekta līdzekļiem. 

  

 

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 
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