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LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

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

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

 

                                                                                                                                                       

  DOMES    SĒDES PROTOKOLS 
Kārsavā 

 

 27.11.2014.          Nr.15 

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,  Ligita Maģiča, Andris Ļubka 

Nepiedalās –  

 Deputāts  -   Edgars Puksts aizņemts pamatdarbā 

 

Administrācijas darbinieki-  zemes lietu vecākā speciāliste Anna Orinska, teritorijas plānotāja 

Mārīte Romanovska, bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Čeirāne  

Klātesošās personas-  nav 

 

 

 

Darba kārtība: 

 

 

1. Par zemes vienību piekritību  pašvaldībai 

2. Par nekustamā īpašuma” Laiviņas”  lietošanas mērķa precizēšanu 

mailto:dome@karsava.lv


2 

 

3. Par lauku apvidu zemes nomas līguma pagarināšanu  

4. Par adreses piešķiršanu dzīvokļiem 

5. Par nekustamā īpašuma „Žubulītes” kadastra Nr. 6894 005 0031 sadalīšanu 

6. Par zemes gabala iznomāšanu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0033 

7. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  platību  precizēšanu 

8. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību robežu pārkārtošanu  un  platību  precizēšanu 

9. Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

10. Par Kārsavas novada pašvaldības domes  24.04.2014. lēmuma ( prot.Nr.4.,20.&)                     

” Par rezerves zemes fonda  zemes vienību  iznomāšanu “ atcelšanu  

11. Par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības  ar kadastra  apzīmējumu  68680090378   

iznomāšanu 

12. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 010 0080  iznomāšanu 

13. Par īpašuma vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu un grozījumu izdarīšanu 

30.09.2009. domes lēmumā Nr.10 

14.  Par nolikumu atzīšanu par spēkā neesošu 

15.  Par grozījumiem Kārsavas novada bāriņtiesas nolikumā 

16. Par saistošo noteikumu Nr. 26 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2014.gada 23.janvāra 

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

apstiprināšanu 

17. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības  iestāžu amata vienību sarakstā 

18. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Pašvaldību savienību 

19. Par saistošo noteikumu Nr.27  „Grozījumi 2009.gada 30.septembra saistošajos noteikumos 

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

20. Par saistošo noteikumu Nr.28” Grozījumi 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos 

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

21. Iesniegumu izskatīšana 

 

 

        Sēdes vadītāja Ināra Silicka  piedāvā balsot par  domes sēdes darba kārtību 

 

 

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

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

Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , domes sēdes darba kārtība apstiprināta. Sēdes darba kārtībā  21  jautājums.  
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Sēdes vadītāja Ināra Silicka  piedāvā balsot par domes sēdes papildus darba kārtību. 

Sēdes papildus darba kārtībā 5 jautājumi.  

 Domes priekšsēdētāja Ināra Silicka piedāvā deputātiem iekļaut papildus darba kārtībā 6 

punktu  par    pašvaldības komisijas izveidošanu par darījumu tiesiskumu  ar lauksaimniecības 

zemi  izvērtēšanu.  

 

Papildus jautājumi: 

 

1. Par Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 2014.gada grozījumu 

1.redakcijas pilnveidošanu 

2. Par  Kārsavas novada svētku apgaismojuma konkursa „Izgaismo Ziemassvētkus un gadu 

miju!” nolikuma  un komisijas apstiprināšanu 

3. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem un piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

4. Par zemes pastāvīgās  lietošanas tiesību izbeigšanu  

5. Par zemes pastāvīgās  lietošanas tiesību izbeigšanu  

6. Par    pašvaldības komisijas izveidošanu par darījumu tiesiskumu  ar lauksaimniecības zemi  

izvērtēšanu  

 

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

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

Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , domes sēdes papildus  darba kārtība apstiprināta. 

 

Tādējādi darba kārtība ir sekojoša:  

 

 

1. Par zemes vienību piekritību  pašvaldībai 

2. Par nekustamā īpašuma” Laiviņas”  lietošanas mērķa precizēšanu 

3. Par lauku apvidu zemes nomas līguma pagarināšanu  

4. Par adreses piešķiršanu dzīvokļiem 

5. Par nekustamā īpašuma „Žubulītes” kadastra Nr. 6894 005 0031 sadalīšanu 

6. Par zemes gabala iznomāšanu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0033 

7. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  platību  precizēšanu 

8. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību robežu pārkārtošanu  un  platību  precizēšanu 

9. Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 
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10. Par Kārsavas novada pašvaldības domes  24.04.2014. lēmuma ( prot.Nr.4.,20.&)                     

” Par rezerves zemes fonda  zemes vienību  iznomāšanu “ atcelšanu  

11. Par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības  ar kadastra  apzīmējumu  68680090378   

iznomāšanu 

12. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 010 0080  iznomāšanu 

13. Par īpašuma vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu un grozījumu izdarīšanu 

30.09.2009. domes lēmumā Nr.10 

14.  Par nolikumu atzīšanu par spēkā neesošu 

15.  Par grozījumiem Kārsavas novada bāriņtiesas nolikumā 

16. Par saistošo noteikumu Nr. 26 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2014.gada 23.janvāra 

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

apstiprināšanu 

17. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības  iestāžu amata vienību sarakstā 

18. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Pašvaldību savienību 

19. Par saistošo noteikumu Nr.27  „Grozījumi 2009.gada 30.septembra saistošajos noteikumos 

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

20. Par saistošo noteikumu Nr.28” Grozījumi 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos 

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

21. Iesniegumu izskatīšana 

22. Par Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 2014.gada grozījumu 

1.redakcijas pilnveidošanu 

23. Par  Kārsavas novada svētku apgaismojuma konkursa „Izgaismo Ziemassvētkus un gadu 

miju!” nolikuma  un komisijas apstiprināšanu 

24. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem un piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

25. Par zemes pastāvīgās  lietošanas tiesību izbeigšanu  

26. Par zemes pastāvīgās  lietošanas tiesību izbeigšanu  

27. Par    pašvaldības komisijas izveidošanu par darījumu tiesiskumu  ar lauksaimniecības zemi  

izvērtēšanu  
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1.& 

                                           Par zemes vienību piekritību  pašvaldībai 

/A.Orinska/ 

 

          Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta  Latgales reģionālās nodaļas 

Rēzeknes biroja 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. daļu,  ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 24.novembra  

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

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

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

Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Andris Ļubka); PRET –

nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. 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: 

- 6894 008 0032- precizētā platība 2,9899 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju J. 

K. 20.01.2014. . noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr.6.5.1./1. 

- 6894 008 0051- precizētā platība 4,5101 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju V. 

B.  12.03.2014.. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 6.5.1./7. 

- 6894 010 0034- precizētā platība 6,6483 ha platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju S. 

O.  noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 

- 6894 011 0017- precizētā platība 3,8975 ha; - 6894 011 0101- precizētā platība 3,2185 ha 

platībā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju A. T.  30.10.2014. noslēgts lauku apvidus zemes nomas 

līgums, reģ. Nr. 6.5.1./14. 

 

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

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

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

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 

25. panta 4. daļā noteiktajam noslēdzami zemes nomas līgumi, Kārsavas novada pašvaldībai 

piekrīt zemes vienības: 

            - 6894 010 0098 -  precizētā platība -0,8432 ha; 

              - 6894 011 0119 -  precizētā platība -2,2849 ha; 

3. Atzīt par starpgabaliem un noteikt, ka, pamatojoties  un likuma „Par valsts un pašvaldību 

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

kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībai  piekrīt starpgabali, Kārsavas novada 

pašvaldībai piekrīt zemes vienības: 

- 6870 010 0088 – precizētā  platībā 8,1881 ha; 

 - 6894 009 0073– precizētā  platībā 0,6824 ha; 

    - 6872 002 0075 –precizēta platība 0,60 ha 
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     -6868 004 0140 - precizēta platība 1,90 ha 

 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā  Atbrīvošanas alejā 

88, Rēzekne, LV – 4601 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās  dienas. 

 

2.& 

               Par nekustamā īpašuma” Laiviņas””  lietošanas mērķa precizēšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

          Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta  Latgales reģionālās nodaļas 

Rēzeknes biroja 30.10.2014. saņemto vestuli Nr. 9-02/395853-1/2 ( reģ. Nr. 1.3.10/840) ietverto 

informāciju un pamatojoties uz 20.06.2006. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”  16.2. punktu, 23.02. 2010. MK noteikumu Nr.193 „ Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 16.5.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 

18. panta 4. punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 24.novembra  apvienotās  

attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu  komitejas sēdes 

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

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

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Andris Ļubka); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

           1. Precizēt nekustamam īpašumam ” Laiviņas”  kadastra apzīmējums 6870 002 0022 ar 

kopējo platību 13,17 ha  lietošanas mērķi  -  galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101). 

  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. 

 

 

3.& 

                                  Par lauku apvidu zemes nomas līguma pagarināšanu 

/A.Orinska/ 

 

          Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts A. B.  22.11. 2014 iesniegums par lauku apvidos 

zemes nomas līguma Nr. 316 ( noslēgts 18.03.2009) pagarināšanu  uz zemes vienībām  ar kadastra 

apzīmējumu 6894 006 0045 -  4,8  ha ; 6894 006 0044 – 1,0 ha ; 6894 006 0247 – 1,2 ha platība uz 

10. gadiem.  . 

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

Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz likumu „ Par zemes reformas pabeigšanu lauku 

apvidus” 18. panta 1.daļu. 

        A. B. izbeidzas zemes nomas lietošanas tiesības uz minētām  zemes vienībām.   Zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem 6894 006 0045 -    ha ;6894 006 0044 ha platībā  Kārsavas 

novada pašvaldībā nav reģistrētas zemesgrāmatā. 
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       Pamatojoties uz  A. B.  22.05.2014 personīgo iesniegumu, 30.08. 2005. Ministru 

kabineta noteikumiem  Nr. 644  ” Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”  7.punktu, Administratīvā procesa likumu 

4.pantu, 5. pantu, 65.panta trešo daļu, 66. panta pirmās daļas 1. punktu, 67. pantu un 79. pantu, 

likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 47. panta pirmo un otro daļu, ņemot vērā 

Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 24.novembra  apvienotās  attīstības un teritoriālo lietu, 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 

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

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

Vorkalis,  Ligita Maģiča, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

 

 

1.Pagarināt  ar A. B. zemes  nomas līgumu uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

6894 006 0045 – 4,8  ha ;6894 006 0044  - 1,0 ha; 6894 006 0247 – 1,2 ha platība Salnavas 

pagasta teritorijā, no 01.12.2014. līdz 31. 12. 2024. 

2. Zemes nomas izmantošanas mērķis –lauksaimniecībā izmantojamā zeme  

 ( kods 0101).   

3 Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada  nomas maksa, saskaņā ar esošo nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi,  ir 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

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

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

 

4.& 

                                                        Par adreses piešķiršanu dzīvokļiem 

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 03.10.2013. iesniegto informāciju no 

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

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

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

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

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

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

21.panta 27.punktu, 47.panta pirmo daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 

24.novembra  apvienotās  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu  

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

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

Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Andris Ļubka); PRET –

nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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      1.Sadalīt dzīvojamo māju “Zaļumi”, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6894 006 0428 četros dzīvokļos: dzīvoklis Nr.1,dzīvoklis Nr. 2, dzīvoklis Nr. 3, dzīvoklis Nr. 4. 

1.1. Piešķirt dzīvokļiem adresi: 

       ” Zaļumi” - 1, Salnava , Salnavas pag., Kārsavas nov., LV – 5740.  

       ” Zaļumi” - 2, Salnava , Salnavas pag., Kārsavas nov., LV – 5740.  

       ” Zaļumi” - 3, Salnava , Salnavas pag., Kārsavas nov., LV – 5740.  

       ” Zaļumi”- 4, Salnava , Salnavas pag., Kārsavas nov., LV – 5740.  

 

2.Sadalīt dzīvojamo māju “Tabūni”, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6894 009 0096,   septiņos dzīvokļos. 

       2.1. Piešķirt dzīvokļiem adresi: 

       ” Tabūni” - 1,  Sala , Salnavas pag., Kārsavas nov., LV – 5740.  

       ” Tabūni” - 2,  Sala , Salnavas pag., Kārsavas nov., LV – 5740.  

       ” Tabūni” - 3,  Sala , Salnavas pag., Kārsavas nov., LV – 5740.  

       ” Tabūni” - 4,  Sala , Salnavas pag., Kārsavas nov., LV – 5740.  

       ” Tabūni” - 5,  Sala , Salnavas pag., Kārsavas nov., LV – 5740.  

       ” Tabūni “- 6,  Sala , Salnavas pag., Kārsavas nov., LV – 5740.  

       ” Tabūni” - 7,  Sala , Salnavas pag., Kārsavas nov., LV – 5740.  

 

5.& 

Par nekustamā īpašuma „Žubulītes” kadastra Nr. 6894 005 0031 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

          Kārsavas novada pašvaldībā 06.11.2014. ir saņemts L. K. pilnv. personas iesniegums ( reģ. 

06.11.2014. gada  Nr.1.3.11.1/838)  par nekustamā īpašuma „ Žubulītes” Salnavas pagastā , 

Kārsavas novada ar kadastra apzīmējumu .6894 005 0031 sadalīšanu, atdalot divus atsevišķus 

zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0032 – 1,4 ha ; 6894 005 0106- 3,1 ha platībā.  

Jaunizveidotam  īpašumam  piešķirt nosaukumu “Žubuli”. 

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). 

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 
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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 24.novembra  apvienotās  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, 

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

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

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

 

 

       1 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Žubulītes” Salnavas pagastā Kārsavas novadā, kadastra 

apzīmējums. 6894 005 0031, atdalot divus atsevišķus zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 

6894 005 0032 – 1,4 ha ; 6894 005 0106- 3,1 ha platībā.   

      2. Jaunizveidotam  īpašumam  piešķirt nosaukumu “Žubuli”. 

   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.  

 

 

6.& 

Par zemes gabala iznomāšanu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6894 011 0033 

/A.Orinska/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par zemes gabala 3,0 ha platībā  

iznomāšanu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0033 pašvaldībai piekrītošas 

zemes Salnavas pagastā. 

        Izvērtējot informāciju par pieprasīto  zemes vienību, tika konstatēts,  ka minētā zemes vienība 

piekrīt rezerves zemes fondam.  

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

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

vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 24.novembra  apvienotās  attīstības un teritoriālo 

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

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

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

Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Iznomāt no pašvaldībai piekrītošas zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6894 011 

0033 – 3,0 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem. 

2. Zemes izmantošanas mērķis – zeme, uz kura galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( 

kods 0101).  
3. Publiskot informāciju par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 

6894 011 0033  3,0 ha platības iznomāšanu, ievietojot paziņojumu Kārsavas novada 

pašvaldības domes ēkā un mājas lapā no 27.11.2014.līdz 12.12 .2014. 
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7.& 

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  platību  precizēšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

Izvērtējot Valsts zemes dienesta  04.11.2014. iesniegto informāciju no Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmas ( 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 kurām  NĪVK IS ir konstatētas platību atšķirības teksta un telpiskajos datos, 

ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 24.novembra  apvienotās  attīstības un 

teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

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

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

Rancāne, Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

Apstiprināt precizētās platības Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgajām lauku apvidus 

zemes vienībām, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

8.& 

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību robežu pārkārtošanu  un  platību  precizēšanu 

/A.Orinska/ 

 

Sakarā ar to, ka neuzmērīto pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Malnavas pagasta Malnavas 

ciema teritorijā robežas un platības Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 

teksta un telpiskajos datos  atšķiras no faktiskā  stāvokļa dabā, tika veikta zemes vienību 

apsekošana dabā un konstatētas iespējas precizēt zemes vienību robežas un platības, tādējādi 

veicinot zemes vienību racionālu izmantošanu. 

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 otro daļu, kura nosaka, ka kadastra informācijas sistēmā drīkst 

pievienot daļu zemes vienības  blakus esošai zemes vienībai, neveidojot jaunu zemes vienību, 

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

noteikumi” prasībām, ,  ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 24.novembra  

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

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

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

nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1.Pārkārtot zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6868 009 0370 un  6868 008 

0371robežas, saskaņā ar šim lēmumam pievienoto grafisko pielikumu, nosakot, ka zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0370 -0,18 ha, 6871 009 0371-0,06 ha. 

2. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību robežas un platības tiks precizētas. 

 

9.& 

Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā  20.11.2014. ir saņemts S.  L., dzīves vieta deklarēta- 

____________________________, Goliševas pag., Kārsavas nov., iesniegums par zemes nomas 

lietošanas tiesību izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem  6872 006 0094-1,3ha platībā, 6872 006 0095-0,6 ha platībā,  6872 006 0086-1,2 ha 

platībā. 

Par minēto zemes vienību nomu, saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumu 30.08.2005. 

noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību” prasībām, 27.11.2007. starp pašvaldību kā iznomātāju no 

vienas puses un Skaidrīti Lankovsku  kā nomnieku no otras puses, bija noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums, reģ. Nr. 16 

Tā kā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 006 0094 atrodas S.  L. lietošanā 

esošās ēkas, kas piekrīt viņas mājsaimniecībai,  uz minēto zemes vienību nav iespējams izbeigt 

nomas lietošanas tiesības. 

Saskaņā ar S L. iesniegumu augstāk minētā  lauku apvidus zemes nomas līguma  7.2. punktu,  

pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu ,  ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2014.gada 24.novembra  apvienotās  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, 

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

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

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

 

1.  Izbeigt S. L. nomas lietošanas tiesības uz Kārsavas novada  pašvaldībai piekrītošām 

zemes vienībām Mērdzenes pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumiem, 6872 006 0095-0,6 ha 

platībā,  6872 006 0086-1,2 ha platībā ar 2015. gada 1. janvāri. 

2. Veikt grozījumus 27.11.2007. starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un S. L. 

kā nomnieku no otras puses noslēgta  lauku apvidus zemes nomas līgumā, reģ. Nr. 16. 

 

10.& 

Par Kārsavas novada pašvaldības domes  24.04.2014. lēmuma ( prot.Nr.4.,20.&)                     

” Par rezerves zemes fonda  zemes vienību  iznomāšanu “ atcelšanu  

/A.Orinska/ 
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Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 24.04.2014. lēmumā noteikto rezerves 

zemes fonda zemes vienību Kārsavas novada Goliševas  pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumiem 68540030072-1,5 ha platībā un 68540030074-1,8 ha platībā nomas tiesības nav 

iespējams realizēt, jo minētās zemes vienības nav iespējams izmantot lauksaimnieciskai ražošanai, 

ir nepieciešams mainīt  nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmāreģistrēto 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 

Veicot minēto zemes platību apsekošanu dabā, tika  konstatēts, ka lielākā šo zemes vienību 

platība atbilst meža lietošanas kategorijai,  kas ļauj secināt, ka šīs platības racionālāk ir izmantot 

mežsaimniecībā. 

Ar 07.11.2014. Kārsavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes lēmumu minētās zemes 

vienības atzītas par starpgabaliem, kas ir  piekrītošas pašvaldībai.Tādējādi, veicot zemes vienību 

zemes lietošanas kategorijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa, kas nav pretrunā ar 

Kārsavas novada teritorijas plānojumu, zemes vienības varētu izmantot  likuma ”Par pašvaldībām 

”15.pantā noteikti pašvaldības funkciju veikšanai.  

Sakarā ar to, ka zemes vienības nav iespējams izmantot nomnieka plānotam un Kārsavas 

novada pašvaldības domes 24.04.2014. lēmumā (prot. Nr.4.,20.&) “Par rezerves zemes fonda  

zemes vienību  iznomāšanu“ noteiktam mērķim-lauksaimniecības vajadzībām, lauku apvidus 

zemes nomas līgumu nav iespējams noslēgt. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,2006.gada 20.jūnija 

Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” prasībām  ņemot vērā 

Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 24.novembra  apvienotās  attīstības un teritoriālo lietu, 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 

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

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

Vorkalis,  Ligita Maģiča, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1.Atcelt Kārsavas novada pašvaldības domes 24.04.2014. lēmumu ( prot.Nr.4.,20.&)  “ Par 

rezerves zemes fonda  zemes vienību  iznomāšanu “  par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

68540030072-1,5 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68540030074-1,8 ha 

platībā iznomāšanu S. G., dzīves vieta deklarēta _______________ Mērdzenes pag., Kārsavas nov. 

 

2. Mainīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 68540030072-1,5 ha platībā un 

68540030074-1,8 ha platībā  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no –zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101) uz- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība ( kods 0201). 

 

11.& 

Par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības  ar kadastra  apzīmējumu 

68680090378   iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. K.  04.11.2014. iesniegums ( reģ. Nr. 

1.3.11.1/832) par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības Malnavas pagasta Malnavas ciemā ar 

kadastra apzīmējumu 68680090378- 0,05 ha platībā iznomāšanu lauksaimniecības  vajadzībām. 
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Pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas 

personas  zemes nomu” 15.,18.3. punktiem, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu , 

ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 24.novembra  apvienotās  attīstības un 

teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti 

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

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

Rancāne, Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Iznomāt  A.K., dzīves vieta deklarēta- ___________, Malnavas pag, Kārsavas nov., 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Malnavas pagasta Malnavas ciemā ar kadastra apzīmējumu 

68680090378–0,05 ha platībā sākot ar 2015. gada 1.janvāri līdz 2019.gada 31. Decembrim. 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68680090378 nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 

0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Noteikt, ka iznomātās zemes vienības nomas maksa ir 1,5% no zemes vienības kadastrālās 

vērtības gadā.  

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

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

 

 

12.& 

Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 010 0080  iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

Izskatot R. M., dekl. dzīves vieta– _____________, Malnavas pag., Kārsavas nov.,  Kārsavas 

novada pašvaldībā 05.11.2014. saņemto iesniegumu ( reģ. Nr. 1.3.11.1/832)  par pašvaldībai 

piekrītošās apbūvētās zemes vienības Malnavas  pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 

68680100080-1,3 ha  platībā , uz kuras atrodas viņas  lietošanā esošās ēkas, kas piekrīt viņas 

mājsaimniecībai, nomas pieteikumu, izvērtējot lietas materiālus, pamatojoties uz likuma „Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma”  

25. panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās“  3.panta 5. daļas 1. punktu, MK 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu”  4. punktu,  likuma “Par pašvaldībām”  21. panta 27. daļu , ņemot 

vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 24.novembra  apvienotās  attīstības un teritoriālo 

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

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

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

Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Iznomāt Regīnai Māliņai Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto   zemes 

vienību Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 68680100080 1,3 ha platībā, 
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adrese- „Māliņi“,Moseji, Malnavas  pag., Kārsavas nov., sākot ar 2015. gada 1. janvāri  līdz 

2024. gada 31. decembrim.  

 2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada nomas maksa ir 1,5 % no zemes vienības 

kadastrālās vērtības.  

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

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

       

 

13.& 

Par īpašuma vērtēšanas komisijas 

nolikuma apstiprināšanu un grozījumu izdarīšanu 

30.09.2009. domes lēmumā Nr.10 

/V.Lipska/ 

 

 Ar 30.09.2009. Kārsavas novada pašvaldības lēmumu Nr.10, prot. Nr.9, tika izveidota 

pašvaldības nekustamā īpašuma vērtēšanas komisija.  

 Saistošo noteikumu Nr.1 “Kārsavas novada pašvaldības nolikums” 10.8.punktā komisija ir 

nosaukta par “pašvaldības īpašuma vērtēšanas komisiju”. 

 Ņemot vērā to, ka komisijas funkcijas ir plašākas un tajās ietilpst gan pašvaldības 

nekustamā īpašuma, gan kustamās mantas novērtēšana normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2014.gada 24.novembra  apvienotās  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, 

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

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

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

 

 

 

1.Izdarīt grozījumus Kārsavas novada domes 2009.gada 30. septembra lēmumā Nr. 10 

/protokols Nr.9/ un izteikt komisijas nosaukumu šādā redakcijā: “pašvaldības īpašuma vērtēšanas 

komisija”, kas atbilst 08.07.2009. saistošo noteikumu nr. 1 “Kārsavas novada pašvaldības 

nolikums” 10.8. punktā norādītajam. 

2. Apstiprināt pašvaldības īpašuma vērtēšanas komisijas nolikumu /pielikumā/.  

  

 

      14.& 

                                     Par nolikumu atzīšanu par spēkā neesošu 

     /I.Silicka/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 1.,2.,3. pantu un likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 1.daļas 27.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 24.novembra  

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

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

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

nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

Atzīt par spēkā neesošiem  sekojošus  nolikumus: 

 

 

1. 2009.gada 30.decembra lēm.prot.Nr.15, punkts Nr.13  „ Nolikums par grāmatvedības 

organizāciju un kārtošanu”. 

2. 2009.gada 30.decembra lēm.prot.Nr.15, punkts Nr.15 „Nolikums par Kārsavas pašvaldības 

gada pārskata sagatavošanas kārtību”. 

3. 2010.gada 24.novembra lēm.prot.Nr.13, punkts Nr.4 „Inventarizācijas nolikums Kārsavas 

novada pašvaldībā”. 

4. 2009.gada 30.decembra lēm.prot.Nr.15, punkts Nr.14  „Nolikums par pievienotās vērtības 

nodokļa aprēķināšanu un uzskaiti grāmatvedībā”. 

 

15.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada bāriņtiesas nolikumā 

/S.Čeirāne/ 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, LR Ministru 

kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1037 „Bāriņtiesu darbības noteikumi” 2. punktu, sakarā ar 

likumdošanas un normatīvo aktu grozījumiem kopš 2009. gada 28. jūnija, kad tika apstiprināts 

bāriņtiesas nolikums, strukturālām izmaiņām iestādē, kā arī nepieciešamību esošā iestādes 

nolikumā veikt redakcionālas un saturiskas izmaiņas, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 

2014.gada 24.novembra  apvienotās  finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, 

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

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

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

1. Apstiprināt sekojošus grozījumus Kārsavas novada bāriņtiesas nolikumā: 

1.1. Nolikuma 3.punktā vārdkopu „Labklājības ministrija” aizstāt ar „Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcija”.  

1.2. Papildināt nolikumu ar 14.
1
 punktu sekojošā redakcijā: “Bāriņtiesas sēdes protokolē 

Kārsavas novada domes norīkots darbinieks.”  

1.3. Izslēgt no 15.punkta vārdkopu „Malnavas” un „Salnavas” un izteikt to sekojošā redakcijā 

„Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem bāriņtiesas telpās – Vienības ielā 53, Kārsavā, 

Kārsavas novadā, kā arī nodrošina iedzīvotāju pieņemšanu Kārsavas novada Mežvidu, 

Goliševas un Mērdzenes pagastu pārvaldēs. Organizējot apmeklētāju pieņemšanu, 

bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un 

tiesisko interešu aizsardzību.” 

1.4. Nolikuma 16.punktu izteikt sekojošā redakcijā: „Apmeklētājus, viņu ierašanās kārtībā, 

bāriņtiesas telpās pieņem bāriņtiesas priekšsēdētājs un/vai bāriņtiesas priekšsēdētāja 

vietnieks. Mežvidu, Goliševas un Mērdzenes pagasta pārvaldē bāriņtiesas apmeklētājus 
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pieņem attiecīgais bāriņtiesas loceklis, kurš, pamatojoties uz bāriņtiesas priekšsēdētāja 

rīkojumu, izdara arī apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likuma 61.pantā minētos 

uzdevumus. Bāriņtiesas priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā apmeklētājus pieņem 

bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis.”  

1.5. Nolikuma 17.punktu  izteikt sekojošā redakcijā:  

„ 17. Apmeklētāju pieņemšana Kārsavas novada bāriņtiesā:  

17.1. Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem bāriņtiesas telpās Vienības ielā 53, Kārsavā, 

Kārsavas novadā, četras reizes nedēļā: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un 

ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00. 

17.1.1.Bāriņtiesas priekšsēdētājs apmeklētājus pieņem otrdienās un ceturtdienās 

no no plkst. 8:00 līdz plkst.16:00. 

17.1.2. Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks apmeklētājus pieņem pirmdienās un 

trešdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.16:00. 

17.2.  17.3. Bāriņtiesas loceklis apmeklētājus Mērdzenes pagasta pārvaldē pieņem: 

otrdienās plkst. 10:00 līdz plkst. 14:00, ceturtdienās no plkst.8:00 līdz 

plkst.12:00.  

17.3. Bāriņtiesas loceklis apmeklētājus Mežvidu pagasta pārvaldē pieņem: pirmdienās 

un trešdienās no plkst.13:00 līdz plkst. 16:00, otrdienās un ceturtdienās no 

plkst.08:00 līdz plkst. 12:00.    

17.4. Bāriņtiesas loceklis apmeklētājus Goliševas pagasta pārvaldē pieņem: trešdienās 

un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12:00.”  

1.6. Nolikuma 18.punktu izteikt šādā redakcijā „Bāriņtiesas sēdes notiek Kārsavas novada 

domes aktu zālē Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā. Nepieciešamības 

gadījumā bāriņtiesa nodrošina izbraukuma sēdes Kārsavas novada  pagastu 

pārvaldēs.” 

1.7. Nolikuma 19.2. apakšpunkta pirmo teikumu, 19.3., 19.4. un 19.5. apakšpunktus  papildināt ar 

vārdkopu „vai darbinieka”. 

1.8. Nolikuma 20.9. apakšpunktā  vārdkopu „Labklājības ministrijā un tās pakļautības 

iestādēs”   aizstāt ar „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā.” 

1.9. Nolikuma 20.11. apakšpunktā vārdkopu „Labklājības ministrijas” aizstāt ar  „Valsts 

bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas”.  

 

 

16.& 

Par saistošo noteikumu Nr. 26 „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 24.novembra  apvienotās  finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, 
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Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars 

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

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

 

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 26 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 

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

2.Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai. 

3.Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt tos 

Vides aizsardzības  un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

 

17.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības  iestāžu amata vienību sarakstā 

/S.Sprukte/ 

 

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

4.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 24.novembra  apvienotās  finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu  komitejas sēdes 

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

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

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Andris Ļubka); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā saskaņā ar 

pielikumu. 

                                                              18.& 

                  Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Pašvaldību savienību 

     /I.Silicka/ 

 

 

 

Latvijas Pašvaldību savienība, juridiskā adrese Mazā Pils iela 1, Rīga, ir uzaicinājusi 

Kārsavas  novada pašvaldību sadarboties Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada 

perioda programmas projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību 

veiktspējasuzlabošana”, Nr. 4.3-24/NFI/INP-004 aktivitāšu realizācijā. Kārsavas novada 

pašvaldības  2014.gada 24.novembra apvienotajā finanšu, attīstības un teirotriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē tika lemts par piedalīšanos  Norvēģijas finanšu 

instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas 

pašvaldību veiktspējas uzlabošana”, Nr. 4.3-24/NFI/INP-004,  aktivitāšu realizācijā. 

Pašvaldība apņemas piedalīties Projekta pašvaldību izglītības un kultūras tīkla darbā, kā arī 

sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas tīkla darbā. 

Lai nodrošinātu Kārsavas  novada domes 08.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1 ”Kārsavas  
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novada pašvaldības nolikums” noteikto sadarbības līgumu noslēgšanas kārtību un pamatojoties uz 

likuma ”Par pašvaldībām” 12. pantu,  ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 

24.novembra  apvienotās  finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

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

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

Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, 

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

 

 

 

Slēgt sadarbības līgumu ar Latvijas Pašvaldību savienību, reģistrācijas Nr. 40008020804, 

juridiskā adrese Mazā Pils iela 1, Rīga. 

 

 

19.& 

Par saistošo noteikumu Nr.27  „Grozījumi 2009.gada 30.septembra saistošajos noteikumos 

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

/P.Laganovskis/ 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,43.panta pirmās 

daļas13.punktu, LR likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 35.panta ceturto 

daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 22.novembra sociālo un veselības  lietu  

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

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

Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Andris Ļubka); PRET –

nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 27 projektu „Grozījumi 2009.gada 30.septembra 

saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā”” 

 /pielikumā/. 

2.Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai. 

3.Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt tos 

Vides aizsardzības  un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

 

 

 

20.& 

Par saistošo noteikumu Nr.28” Grozījumi 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 

„Par vienreizēju pabalstu piešķiršanu (neizvērtējot ienākumus)” 

/P.Laganovskis/ 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,43.panta pirmās 

daļas13.punktu, LR likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 35.panta ceturto 

daļu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 22.novembra sociālo un veselības  lietu  

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

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

Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Andris Ļubka); PRET –

nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 28 projektu „Grozījumi 2011.gada 24.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.5„Par vienreizēju pabalstu piešķiršanu (neizvērtējot ienākumus) 

/pielikumā/. 

2.Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai. 

3.Trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt tos 

Vides aizsardzības  un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

 

 

21.& 

Iesniegumu izskatīšana 

/I.Silicka, J.Vorkalis, P.Laganovskis/ 
1.  

 Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts SIA „NB”, reģistrācijas numurs 40003003193, 

valdes locekles Ingunas Sermuses iesniegums ar lūgumu izsniegt Kārsavas novada domes 

piekrišanas atļauju azartspēļu organizēšanai nomātajās telpās Kārsavas novada Kārsavā, Telegrāfa 

ielā 13. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta f)apakšpunktu, 

47.panta 1.,2.daļu, „Azartspēļu un izložu likuma” 42.pantu, ņemot vērā  Kārsavas novada 

pašvaldības  2014.gada 24.novembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –11 ( Ināra 

Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis); PRET –

2(Ligita Maģiča, Andris Ļubka) ; ATTURAS –1(Juris Poikāns), Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 1.Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „NB”, reģistrācijas numurs 40003003193, 

juridiskā adrese – Nometņu iela 54, Rīga, atvērt spēļu zāli un organizēt azartspēles 

nomātajās telpās Telegrāfa ielā 13, Kārsavā, Kārsavas novads. 

 2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā Rīgā, 

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

 Lēmums /administratīvais akts/ sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
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      2. 

 

Kārsavas novada  pašvaldībā 2014.gada 14.novembrī (reģ. Nr.1.3.11.1/842) ir saņemta 

Latgales vēstniecības „ GORS”  ,Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, valdes locekles Diānas 

Zirniņas    vēstule  ar lūgumu finansēt  EUR 200.00  Latgaliešu kultūras gada balvas „ Boņuks 

2014” pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanai. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā  Kārsavas novada pašvaldības  2014.gada 

24.novembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

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

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

Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, 

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

 

 

1. Piešķirt 200,00 euro (divi simti eiro, 00 centi) Latgaliešu kultūras gada balvas „ 

Boņuks 2014” pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanai Latgales vēstniecībā „ 

Gors”, Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 93,LV-4601,kura notiks 2015.gada 22.februārī. 

2.   1.punktā minēto summu ieskaitīt SIA „ Austrumlatgales koncertzāle”  Latgales 

vēstniecība „ GORS”  kontā , pamatojoties uz iesniegto rēķinu. 

3. Apmaksu veikt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”,  izdevumus atspoguļojot kultūras pasākumu budžeta izpildes 

uzskaitē  (90-EKK-2279).  

4.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. 

5. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi Juri Vorkali. 

6.  Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Tomam 

Vorkalim.    

 

                                                                  3. 

 Kārsavas novada pašvaldībā 2014.gada 3.novembrī (reģ.Nr. 1.3.11.1/826)  ir saņemts 

Rasmas Kulamovas, dzīvojošas Kārsavā, Zaļā iela 9,  iesniegums par finansiālu atbalstu 500 euro 

apmērā  Ināras Dzidrītes Grencevičas  romāna-triloģijas “ No ievziediem līdz Mārtiņiem” 

iespiešanas izmaksu segšanai. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā  Kārsavas novada pašvaldības  2014.gada 

24.novembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

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

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

Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, 

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

 

1. Piešķirt 200,00 euro (divi simti eiro, 00 centi) Ināras Dzidrītes Grencevičas  

manuskripta romāna- triloģijas „ No ievziediem līdz Mārtiņiem”  izdošanai. 
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2. 1.punktā minēto summu ieskaitīt izdevniecībai  pamatojoties uz  Rasmas 

Kulamovas iesniegto rēķinu, neiesniegšanas gadījumā līdzekļus iekļaut 2015.gada budžetā. 

3. Apmaksu veikt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”,  izdevumus atspoguļojot bibliotēku budžeta izpildes 

uzskaitē  (35-EKK-2279).  

 4.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. 

5. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi Juri Vorkali. 

6.  Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Tomam 

Vorkalim.    

 

 

 

4.  

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2014.gada 21.novembrī (reģ.Nr. 1.3.11.1/884)  ir saņemts  

Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda valdes vēstule ar lūgumu pašvaldības 2015.gada 

budžetā piešķirt 500.00 (pieci simti) EUR grāmatas “Monsinjors Pēteris Vilcāns 1929.-2012.”un 

CD “Promesa” projekta realizēšanai. 

Pašvaldībai, projektam atvēlētās summas ietvaros, par pašizmaksu tiks piešķirts noteikts 

izdevuma (grāmatas un CD) skaits prezentācijas mērķiem. 

Monsinjora Pētera Vilcāna garīgā kalpošana bija sarežģītā vēsturiskajā laikā. Grāmata 

„Monsinjors Pēteris Vilcāns (1929.-2012.)” būs vairāku autoru kopdarbs ar audzinošu ietekmi uz 

sabiedrību. Tiks atklāta  viņa biogrāfija, bērnība Nārtas -Stalīdzānos, skolas gadi Atašienes Brāļu 

Skrindu 7.gadīgajā pamatskolā, izglītošanās periods un darbs 14 Latgales draudzēs. Izdevums 

atspoguļos monsinjora P.Vilcāna uzskatu sistēmu, viņa ieguldījumu dievnamu uzturēšanā, sniegs 

ieskatu katrā Latgales novada vēsturē. Par projektu var iepazīties mājaslapā:  

monsinjorspeterisvilcans.lv - Par mums-varziedot. 

Grāmata tiks izdota Latgales Kultūras centra izdevniecībā, kurai ir liela pieredze garīgās 

literatūras un Latgales kultūras vēstures izdevumu publicēšanā. Izdevums kalpos kā izziņas avots 

par Latvijas garīgo kultūras mantojumu. Grāmatas saturu papildinās CD„Promesa” ar komponistu 

Arno Eversa un S.Austra Universa skaņdarbiem, kuri veltīti monsinjora Pētera Vilcāna piemiņai. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā  Kārsavas novada pašvaldības  2014.gada 

24.novembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

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

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

Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, 

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

 

 

1. Piešķirt 100,00 euro (viens simti eiro, 00 centi) grāmatas „Monsinjors Pēteris 

Vilcāns 1929.-2012.” izdošanai. 

2.  1.punktā minēto summu ieskaitīt  Latgales Kultūras centra izdevniecības kontā 

pamatojoties uz iesniegto rēķinu. 
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3. Apmaksu veikt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”,  izdevumus atspoguļojot bibliotēku budžeta izpildes 

uzskaitē  (35-EKK-2279).  

 4.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. 

5. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi Juri Vorkali. 

6.  Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Tomam 

Vorkalim.    

 

 

 

 

 

5 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts O. N., , dz. _______________, c. Korecki, 

Salnavas pagasts, Kārsavas novads, iesniegums ar lūgumu nomainīt bojāto apkures katlu. 

 2. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, deputāti 

konstatēja, ka atbilstoši pušu starpā noslēgtajam īres līgumam iesniedzējai ir izīrēta novada 

pašvaldībai piederošā dzīvojamā māja “Sēnes” Salnavas pagasta Korecku ciemā. 

 Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 12.panta 1.daļu, īrniekam ir pienākums maksāt 

izīrētājam īres maksu par telpu lietošanu. 

 Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 40.panta 1. un 3.daļā noteikts: “Izīrētāja pienākums ir 

nodot īrniekam dzīvojamo māju (dzīvojamo telpu) ar visiem tās piederumiem tādā stāvoklī, lai 

īrnieks varētu dzīvojamo māju (dzīvojamo telpu) lietot un iegūt no tās visu to labumu, kādu viņam 

saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu ir tiesības saņemt. 

Izīrētājs atbild par dzīvojamās mājas konstruktīvo elementu un inženierkomunikāciju 

bojājumiem, kas radušies mājas vispārējās nolietošanās rezultātā.” 

No minēto likuma normu prasībām izriet pašvaldības kā izīrētāja pienākums nodrošināt 

inženierkomunikāciju, to skaitā apkures sistēmas, funkcionēšanu. 

Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 40.panta 1., 3.daļu, atklāti balsojot: PAR 

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

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

Vorkalis,  Ligita Maģiča, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

2.1.Uzdot Kārsavas novada pašvaldības Salnavas pagasta pārvaldes vadītājai 

A.Gabrānei organizēt dzīvojamās mājas “Sēnes” Korecku ciemā, Salnavas pagasts, Kārsavas 

novads, apkures katla nomaiņu. Izmantot šim mērķim pašvaldības budžeta līdzekļus 

neparedzētiem gadījumiem. 

 2.2.Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Tomam 

Vorkalim.    

 

. 
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6. 

          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.V.J. piedāvā daļēji apmaksāt par nodarbībām  Ludzas novada 

logopēdam. 

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 

22.novembra sociālo un veselības  lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 

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

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

Vorkalis,  Ligita Maģiča, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

Apmaksāt par logopēda V. B., , dzīv.___________, Ludza, Ludzas novads, 

pakalpojuma sniegšanu I. K., dzīv. ________________, Kārsava, Kārsavas novads,  līdz 4 

stundām mēnesī par 1 stundu 7,00 EUR apmērā, uzrādot uzņēmuma līguma kopiju 

pašvaldībai. 

Papildus jautājumi: 

 

22.& 

Par Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 2014.gada grozījumu 

1.redakcijas pilnveidošanu 

/M.Romanovska/ 

 

 Pamatojoties uz 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 13.10.2011. 

likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12.pantu, MK 16.10.2012. noteikumu Nr. 711 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”87.2.punktu, atklāti 

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

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

Rancāne, Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Pilnveidot Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2014.gadam 2014.gada grozījumu 

1.redakciju; 

2. Izstrādāt Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2014.gadam 2014.gada grozījumu 

pilnveidoto redakciju 2 (divu) nedēļu laikā.  
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23.& 

Par  Kārsavas novada svētku apgaismojuma konkursa „Izgaismo Ziemassvētkus un gadu 

miju!” nolikuma  un komisijas apstiprināšanu 

/J.Vorkalis/ 

 

 

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

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir šādas autonomās 

funkcijas:” 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.)”, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris 

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

Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, 

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

 
 

 

 

1.Apstiprināt Kārsavas novada svētku apgaismojuma konkursa „Izgaismo 

Ziemassvētkus un gadu miju!” nolikumu/pielikumā/. 

 

3. Apstiprināt vērtēšanas komisiju : 

Jānis Stepkāns 

Inese Krivmane 

Juris Vorkalis 

Modris Karpovs 

Ernests Rinkevičs 

 

 

24.& 

Par  zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem un piekritību Kārsavas novada pašvaldībai 

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Valsts zemes dienesta 20.08.2014. vēstules Nr. 2-04/584 Par zemes reformas 

pabeigšanai nodotajām zemes vienībām pielikumā iesniegto informāciju no NĪVK IS, par Kārsavas 

novada teritorijā esošām lauku apvidus zemes vienībām, kuras nodotas zemes reformas pabeigšanai 

tika konstatēts, ka vairākas zemes vienības neatbilst normatīvajos aktos noteiktajam zemes 

reformas pabeigšanai nododamās zemes statusam. 

Sakarā ar to, ka minētās zemes vienības saskaņā ar  Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma  1. Panta 11. Punkta b apakšpunktu ir starpgabali, kas atbilstoši 01.09.2009. 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo 

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

pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 4.4 punktam nav nododami zemes reformas 

pabeigšanai. 
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Pamatojoties  uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma iesībām un to 

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

laikā pašvaldībai piekrīt starpgabali, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris 

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

Modris Karpovs, Viktors Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, 

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

 

 

 

1. Noteikt, ka zemes vienības ir starpgabali un ir piekritīgas Kārsavas novada pašvaldībai: 

 

6854 005 0037- precizētā platība -2,30 ha; 

6868 003 0188- precizētā platība 1,37 ha; 

6868 003 0229- 0,7 ha  platībā; 

6868 004 0166- 2,5 ha platībā; 

6868 007 0042-0,5 ha platībā; 

6868 007 0043- 0,7 ha platībā; 

6868 007 0044-1,0 ha platībā; 

6868 009 0506- 1,0 ha platībā; 

6872 001 0261-  precizētā platība 0,85 ha; 

6872 002 0114-2,3 ha platībā; 

6872 002 0147-1,8 ha platībā; 

6872 003 0058- precizētā platība 0,56 ha; 

6872 003 9065-1,0 h aplatībā; 

6872 006 0113-precizētā platība 2,0ha. 

 

25.& 

Par zemes pastāvīgās  lietošanas tiesību izbeigšanu  

/A.Orinska/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā 04.11.2014. saņemta Valsts zemes dienesta informācija no 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, kurā konstatēts, ka par  nekustamā 

īpašuma “Apses”, kadastra numurs 6854 005 0035 zemi 1,9 ha platībā  tās lietotājai O. J. nav 

pieņemts zemes komisijas lēmums par īpašuma tiesību atjaunošanu, par zemes piešķiršanu 

īpašumā par samaksu vai lietošanas tiesību izbeigšanu. O. J. ir mirusi 11.02.2004. 

Minētā zemes vienība ir apbūvēta. 

Uz zemes vienības atrodas ēkas.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

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

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās 

daļas 1.punktu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, 

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

Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Andris Ļubka); PRET –

nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Izbeigt O. J. lietošanas tiesības uz zemes vienību Kārsavas novada Goliševas pagastā ar 

kadastra apzīmējumu 6854 005 0035 -1,9 ha platībā. 

2. Atzīt, kaapbūvētā zemes vienība Kārsavas novada Goliševas pagastā  ar kadastra 

apzīmējumu 6854 005 0035 -1,9ha platībā ir piekrītoša Kārsavas novada pašvaldībai.  

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

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

26.& 

Par zemes pastāvīgās  lietošanas tiesību izbeigšanu  

/A.Orinska/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā 04.11.2014. saņemta Valsts zemes dienesta informācija no 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, kurā konstatēts, ka par  nekustamā 

īpašuma “Mickāni”, kadastra numurs 6872 001 0266 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

6872 001 0266, 6872 001 0267, 6872 001 0268 tās lietotājiem D. M. un V. M. nav pieņemts zemes 

komisijas lēmums par īpašuma tiesību atjaunošanu, par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu 

vai lietošanas tiesību izbeigšanu.  

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0266 ir apbūvēta. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

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

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās 

daļas 1.punktu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, 

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

Indričāns, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Ligita Maģiča, Andris Ļubka); PRET –

nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Izbeigt D. M. un V. M. lietošanas tiesības ½ domājamā daļā katram uz zemes vienībām 

Kārsavas novada Mērdzenes pagastā: 6872 001 0266 precizētā platība 4,4 ha, 6872 001 0267- 5,5 

ha platībā, 6872 001 0268 precizētā platība 2,0 ha. 

2. Atzīt, kazemes vienības Kārsavas novada Mērdzenes pagastā: 6872 001 0266 precizētā 

platība 4,4 ha, 6872 001 0267- 5,5 ha platībā, 6872 001 0268 precizētā platība 2,0 ha ir piekrītošas 

Kārsavas novada pašvaldībai.  

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

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

 

27.& 

Par    pašvaldības komisijas izveidošanu par darījumu tiesiskumu  ar lauksaimniecības zemi  

izvērtēšanu 
/I.Silicka, J.Vorkalis/ 

 

LR likuma „ Par zemes privatizācju lauku apvidos”  28.panta pirmās daļas 7.punkts 

un 28.
1 

panta pirmā daļa nosaka, ka personas, kuras lauksaimniecības zemi vēlas iegūt īpašumā  

http://likumi.lv/doc.php?id=74241#p28
http://likumi.lv/doc.php?id=74241#p28.1
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iesniedz iesniegumu tā novada pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas attiecīgā zeme. Iesniegumā 

norāda šīs zemes turpmākās izmantošanas mērķi un tam pievieno darījuma aktu un dokumentus, 

kas apliecina personas tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi. Ar lauksaimniecības zemi 

veikto darījumu tiesiskumu uzrauga novada pašvaldības komisija. 

Pamatojoties uz  likuma „ Par zemes privatizācju lauku apvidos”  28.panta pirmās daļas 

7.punktu un 28.
1 

panta pirmā daļu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  

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

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

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

 

Izveidot Kārsavas novada pašvaldības komisiju  par darījumu tiesiskumu  ar 

lauksaimniecības zemi izvērtēšanu sekojošā sastāvā: 

 Juris Vorkalis 

 Juris Poikāns 

Andrejs Krišāns 

Anna Orinska 

Ludmila Krišāne 

 

Sēde slēgta plkst. 17.40 

 

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 
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