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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 

 

 18.12.2014.          Nr.16 

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, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris 

Vorkalis,  Edgars Puksts, Andris Ļubka 

 

Nepiedalās –  

 Deputāti  - Ligita Maģiča, Viktors Indričāns- aizņemti pamatdarbā 

 

Administrācijas darbinieki- nekustamo īpašumu speciāliste Valentīna Bļinova, sabiedrisko 

attiecību speciāliste Inese Krivmane, sociālā dienesta vadītāja Andžela Malakāne 

Klātesošās personas-  nav 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

mailto:dome@karsava.lv
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2. Par Kārsavas novada pašvaldības 07.11.2014. lēmuma ( sēdes prot. Nr.14.§ 5). „ Par 

grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 28.08.2014 lēmuma „ Par zemes vienību 

piekritību Kārsavas novada  pašvaldībai” atcelšanu 

3. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības 25.07.2013. lēmumā ( sēdes prot. Nr.10.§ 30). 

„Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0112 un 6894 006 0443 sadalīšanu” 

4. Par nekustamā īpašuma „Rītupes” kadastra Nr. 6868 003 0104, sadalīšanu 

5. Par pašvaldības piekritīgo zemes vienību  ar kadastra apzīmējumiem 68680090358, 

68680090383 iznomāšanu 

6. Par namīpašuma   Dārzu ielā 5, Kārsavā, Kārsavas novads , uzturēšanai  nepieciešamās zemes 

vienības platības noteikšanu un pilsētas zemes nomas līguma noslēgšanu 

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pamežs”,  Malnavas pagasts, Kārsavas novads 

nodošanu atsavināšanai 

8. Par nekustamā īpašuma “Pamežs”, Īrubine, Malnavas pagasts, Kārsavas novads nosacītās 

cenas apstiprināšanu 

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

pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 

10. Par Kārsavas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīcijas plāna 

aktualizāciju 

11. Par parādu dzēšanu  mirušajām/likvidētajām personām par pašvaldības nomas zemēm 

12. Par telpas nomas līguma pagarināšanu 

13. Par Mērdzenes pamatskolas direktora atbrīvošanu no amata 

14. Par būvvaldes vadītāja atbrīvošanu no amata 

15. Par saistošo noteikumu Nr.29  „Grozījumi Kārsavas novada domes 2014.gada 23.janvāra 

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

apstiprināšanu 

16. Par saistošo noteikumu Nr. 30 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2014.gada 23.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Kārsavas novada pašvaldības speciālo budžetu 

2014.gadam”” apstiprināšanu 

17. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības  iestāžu amata vienību sarakstā. 

18. Par saistošo noteikumu Nr. 31” Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” apstiprināšanu 

19.  Par saistošo  noteikumu Nr.32” Grozījumi 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos 

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

20. Par līdzekļu piešķiršanu Ziemassvētku dāvanām 

21. Iesniegumu izskatīšana 

 

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

Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav , domes sēdes darba 

kārtība apstiprināta. Sēdes darba kārtībā  21  jautājums.  

 

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

Sēdes papildus darba kārtībā 10 jautājumi.  

  

 Papildus jautājumi : 

 

1. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazkalni”,  Mežvidu pagasts, Kārsavas novads 

nodošanu atsavināšanai 

2. Par nekustamā īpašuma Vienības iela 74A-14, Kārsava, Kārsavas novads atsavināšanu 

otrajā izsolē  un grozījumiem izsoles noteikumos 

3. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6809 003 0139 , 6809 003 0140 un 6809 

003 0202  robežu pārkārtošanu un platību precizēšanu 

4. Par Kārsavas novada pašvaldības domes 21.12.2011. lēmuma  ( prot. Nr.17.,29.&) “Par 

zemes vienību piekritības noteikšanu” atcelšanu 

5. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 27.11.2014. lēmumā           ( prot. 

Nr.15.,26.&) “Par zemes pastāvīgās  lietošanas tiesību izbeigšanu”  

6. Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

7. Par 27.11.2014. lēmuma Nr.21 /5.punkts prot. Nr.15/ precizēšanu 

8. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības 27.11.2014. lēmuma ( sēdes prot. 

Nr.15.§ 4.2). „Par adreses piešķiršanu dzīvokļiem” 

9. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0033 

iznomāšanu 

10. Par biedrības “ Ludzas rajona partnerība” iesniegumu 

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

Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, 

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

nav , domes sēdes  papildus darba kārtība apstiprināta.  

 

Tādējādi darba kārtība ir sekojoša: 

 

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

2. Par Kārsavas novada pašvaldības 07.11.2014. lēmuma ( sēdes prot. Nr.14.§ 5). „ Par 

grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 28.08.2014 lēmuma „ Par zemes vienību 

piekritību Kārsavas novada  pašvaldībai” atcelšanu 
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3. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības 25.07.2013. lēmumā ( sēdes prot. Nr.10.§ 30). 

„Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0112 un 6894 006 0443 sadalīšanu” 

4. Par nekustamā īpašuma „Rītupes” kadastra Nr. 6868 003 0104, sadalīšanu 

5. Par pašvaldības piekritīgo zemes vienību  ar kadastra apzīmējumiem 68680090358, 

68680090383 iznomāšanu 

6. Par namīpašuma   Dārzu ielā 5, Kārsavā, Kārsavas novads , uzturēšanai  nepieciešamās zemes 

vienības platības noteikšanu un pilsētas zemes nomas līguma noslēgšanu 

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pamežs”,  Malnavas pagasts, Kārsavas novads 

nodošanu atsavināšanai 

8. Par nekustamā īpašuma “Pamežs”, Īrubine, Malnavas pagasts, Kārsavas novads nosacītās 

cenas apstiprināšanu 

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

pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 

10. Par Kārsavas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīcijas plāna 

aktualizāciju 

11. Par parādu dzēšanu  mirušajām/likvidētajām personām par pašvaldības nomas zemēm 

12. Par telpas nomas līguma pagarināšanu 

13. Par Mērdzenes pamatskolas direktora atbrīvošanu no amata 

14. Par būvvaldes vadītāja atbrīvošanu no amata 

15. Par saistošo noteikumu Nr.29  „Grozījumi Kārsavas novada domes 2014.gada 23.janvāra 

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

apstiprināšanu 

16. Par saistošo noteikumu Nr. 30 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2014.gada 23.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Kārsavas novada pašvaldības speciālo budžetu 

2014.gadam”” apstiprināšanu 

17. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības  iestāžu amata vienību sarakstā. 

18. Par saistošo noteikumu Nr. 31” Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” apstiprināšanu 

19.  Par saistošo  noteikumu Nr.32” Grozījumi 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos 

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

20. Par līdzekļu piešķiršanu Ziemassvētku dāvanām 

21. Iesniegumu izskatīšana 

22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazkalni”,  Mežvidu pagasts, Kārsavas novads 

nodošanu atsavināšanai 

23. Par nekustamā īpašuma Vienības iela 74A-14, Kārsava, Kārsavas novads atsavināšanu otrajā 

izsolē  un grozījumiem izsoles noteikumos 

24. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6809 003 0139 , 6809 003 0140 un 6809 003 

0202  robežu pārkārtošanu un platību precizēšanu 

25. Par Kārsavas novada pašvaldības domes 21.12.2011. lēmuma  ( prot. Nr.17.,29.&) “Par 

zemes vienību piekritības noteikšanu” atcelšanu 
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26. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 27.11.2014. lēmumā           ( prot. 

Nr.15.,26.&) “Par zemes pastāvīgās  lietošanas tiesību izbeigšanu”  

27. Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

28. Par 27.11.2014. lēmuma Nr.21 /5.punkts prot. Nr.15/ precizēšanu 

29. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības 27.11.2014. lēmuma ( sēdes prot. Nr.15.§ 4.2). 

„Par adreses piešķiršanu dzīvokļiem” 

30. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0033 

iznomāšanu 

31. Par biedrības “ Ludzas rajona partnerība” iesniegumu 

 

 

                                                                 1.& 

                        Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

/V.Bļinova/ 

 

          Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta  Latgales reģionālās nodaļas 

Rēzeknes biroja 09.12..2014. saņemto vēstuli Nr. 9-02/411019-1/2 ( 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, 10.04. 2012  MK noteikumu Nr.263 „ Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 20.2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 

18. panta 4. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 12. decembra attīstības un teritoriālo 

lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis 

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

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

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

1.Noteikt nekustamam īpašumam kadastra apzīmējums 6870 001 0145 ar kopēju 

platību 0,09 ha  lietošanas mērķi  -  galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101): 

 

                        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 Kārsavas novada pašvaldības 07.11.2014. lēmuma ( sēdes prot. Nr.14.§ 5). „ Par 

grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 28.08.2014 lēmuma „ Par zemes vienību 

piekritību Kārsavas novada  pašvaldībai”atcelšanu 

/V.Bļinova/ 
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         Izvērtējot Valsts zemes dienesta 05.12..2014. vēstules Nr. 9-02/ 409907-11/1 „ Par 

zemes vienības 6894 009 0028 aktualizāciju” ietverto informāciju kurā konstatēta pretrunīga 

informācija par konkrēto zemes vienību , Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 12. decembra 

attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris 

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

Modris Karpovs, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars Puksts, Andris Ļubka); 

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

 

 

  

       1.Atcelt Kārsavas novada pašvaldības 07.11.2014.lēmumu Nr. 14.§.5.. „ Par grozījumiem 

Kārsavas novada pašvaldības domes 28.08.2014 lēmuma „ Par zemes vienību piekritību 

Kārsavas novada  pašvaldībai”.  

      2.Atstāt spēkā 22.09.2010. lēmumu Nr. 11.§ 10. „ Par zemes nomas lietošanas tiesību 

izbeigšanu “1.2. punktu. 

                        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 grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības 25.07.2013. lēmumā ( sēdes prot. Nr.10.§ 30). 

„Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0112 un 6894 006 0443 sadalīšanu” 

/V.Bļinova/ 

 

 

          Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta  Latgales reģionālās nodaļas 

Rēzeknes biroja ietverto informāciju, Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 12. decembra 

attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris 

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

Modris Karpovs, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars Puksts, Andris Ļubka); 

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

 

 

 

 

1.1. Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības 25.07.2013. lēmuma ( sēdes prot. Nr.10.§ 

30). „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0112 un 6894 006 0443 

sadalīšanu” atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0112  zemes gabalu 

0,02 ha platībā un atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0443  zemes 

gabalu 0,01 ha platībā. 

1.2. Atdalītajiem  zemes gabaliem lietošanas mērķis- 1201( ar maģistrālajām elektropārvades 

un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un  

ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 

apbūve. 
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1,3. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0112; 6894 006 0443  zemes 

lietošanas mērķis – galvenā saimnieciska darbībā – lauksaimniecība (kods 0101). 

 

    Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā  

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

 

 

4.& 

Par nekustamā īpašuma „Rītupes” kadastra Nr. 6868 003 0104 sadalīšanu 

/V.Bļinova/ 

 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 11.12.2014. ir saņemts A. S. iesniegums ( reģ.Nr.1.3.11.1/935)  par 

viņam piederošā nekustamā īpašuma „Rītupes”  ar kadastra numuru 6868 003 0104 sadalīšanu, 

atdalot vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0104 13,2 ha platībā, piešķirot 

atdalītam nekustamam īpašumam nosaukumu “Strautupe”. 

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

personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojo normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams 

izveido tnekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos 

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

objektus (t.sk. zemesvienības). 

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, Kārsavas novada pašvaldības 

2014.gada 12. decembra attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –

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

Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars 

Puksts, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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       Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Rītupes” kadastra numurs 6868 003 0104, atdalot 

zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0104 13,2 ha platībā, izveidojot jaunu 

nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Strautupe”. 

 

 

 

5.& 

Par pašvaldības piekritīgo zemes vienību  ar kadastra apzīmējumiem 68680090358, 

68680090383 iznomāšanu 

/V.Bļinova/ 

 

 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā 9.12.2014. saņemts Ļ.  Z., dekl.  __________________ Malnava, Malnavas 

pag., Kārsavas nov.,  par pašvaldībai piekritīgo zemes vienībuKārsavas novada Malnavas  pagasta 

teritorijā ar kadastra apzīmējumiem 6868  009 0358 0,13 ha platībā , 6868 009 0383-0,05 ha platībā   

iznomāšanu. 

  Minētās zemes vienības saskaņā ar  28.02.2011. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 126, bija 

iznomātas J. L., kurš  miris 24.11.2014. 

  Lai nodrošinātu zemes racionālu apsaimniekošanu un  nepieļautu zemes  aizaugšanu ar nezālēm, 

minētās  zemes vienības ir lietderīgi iznomāt.  

  Zemes vienības nav apbūvētas.  

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

zemes nomu” 15, 18. 3. Punktiem, Likuma  Par pašvaldībām 21. panta  27. punktu, Kārsavas 

novada pašvaldības 2014.gada 12. decembra attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu, 

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

Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

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

dome NOLEMJ: 

 

 

 

1.Izbeigt nomas lietošanas tiesības J. L.  uz  pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām  Kārsavas 

novada Malnavas  pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumiem 6868  009 0358 0,13 ha platībā , 

6868 009 0383-0,05 ha platībā. 

 

2. Iznomāt Ļ. Z. par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības Kārsavas novada Malnavas  

pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumiem 6868  009 0358 0,13 ha platībā , 6868 009 0383-0,05 ha 

platībā sākot ar 01.01.2015. uz laiku līdz 31.12.2019. 

 

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

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

 

4. Uzdod zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai viena mēneša laikā no šā 

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minēto zemes gabalu nomu.  
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6.& 

Par namīpašuma   Dārzu ielā 5, Kārsavā, Kārsavas novads , uzturēšanai  

nepieciešamās zemes vienības platības noteikšanu un pilsētas zemes nomas līguma 

noslēgšanu 

/V.Bļinova/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2014.gada 11.decembrī saņemts V. L., deklarētā dzīvesvieta 

________________Kārsava, Kārsavas novads, kura vārdā pamatojoties uz 2014.gada 22.novembrī 

izdotu pilnvaru ar reģ.Nr.473, rīkojas J. L.  iesniegums, par namīpašuma _________, Kārsava, 

Kārsavas novads uzturēšanai nepieciešamā zemes vienības platības noteikšanu  un zemes nomas 

līguma noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.6809 003 

0139 , ______, Kārsavā, Kārsavas novads. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka  zemes vienība Dārzu ielā 5, Kārsavā, 

Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 003 0139,  platība 2450kv.m. , piekrīt Kārsavas 

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

to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3. panta sesto daļu. 

Uz minēto zemes vienību ar Kārsavas pilsētas domes 2008.gada 26.novembra lēmumu Nr.9 

(prot.Nr.11) „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” zemes lietošanas tiesības 

izbeigtas J. L. 

Zemes vienības  platība precizēta ar Kārsavas novada pašvaldības 2010.gada 24.februāra 

lēmumu Nr.13 (prot.Nr.2) „Par zemes vienību  platību  precizēšanu”. 

V. L. ir iesniedzis īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus uz namīpašumu Dārzu ielā 5, 

Kārsavā, Kārsavas novads- Latgales apgabaltiesas zvērināta notāra 2014.gada 15.novembra izdotu 

mantojuma apliecību ( par tiesībām uz mantojumu pēc likuma)   reģ. Nr.3042. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībam” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un LR Ministru 

kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,  

Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 12. decembra attīstības un teritoriālo lietu komitejas 

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

Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars Puksts, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1.  Noteikt  V. L. piederošā namīpašuma  Dārzu ielā 5, Kārsavā, Kārsavas novads 

uzturēšanai  zemes vienību  2450kv.m. platībā- atbilstoši grafiskajam pielikumam. Veicot 

kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības robežas un platība var tikt precizētas. 

2. Noslēgt ar V. L. zemes nomas līgumu par  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

Nr.6809 003 0139, Dārzu ielā 5, Kārsavā, Kārsavas novads, 2450kv.m. platībā no 2015.gada 

02.janvāra līdz 2025.gada 02.janvārim. 
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3. Nomas līgumu noslēgt pamatojoties uz  LR Ministru kabineta 30.10.2007. 

noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” piektajā daļā noteikto 

kārtību.  

  4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Valentīnai Bļinovai viena mēneša laikā  no šā 

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētās zemes vienības  

nomu.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

 
7.& 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pamežs”,  Malnavas pagasts, Kārsavas novads 

nodošanu atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. L., dzīvo ________________, Malnavas pagasts, 

Kārsavas novads, kuras vārdā pēc 2013.gada 12.aprīlī izdotas pilnvaras ar reģ.Nr.180, rīkojas B. 

K., deklarētā dzīvesvieta _______________, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, 

2014.gada 10.decembra aatsavināšanas ierosinājums par Kārsavas novada pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma “Pamežs”,  Malnavas pagasts, Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums“Pamežs”,Īrubine, 

Malnavas pagasts, Kārsavas novads pieder Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz ierakstu 

Ludzas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Malnavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000537206. 

Nekustamā īpašuma kadastra numurs 68680110165.  Nekustamais īpašums sastāv no vienas 

zemes vienības (kadastra apzīmējums 68680110165) ar kopējo platību 5,17 ha. Uz zemes vienības 

atrodas V. L. piederošs ēku būvju īpašums ar kadastra numuru 68685110001. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas trešo un 

astoto punktu atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

“Pamežs”,Īrubine, Malnavas pagasts,  Kārsavas novads. 

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

daļas 17.punktu,Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas3.un 

8.punktu, 5.panta pirmo,ceturto un piekto daļu,  37.panta pirmās daļas 4.punktu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2014.gada 12. decembra attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu, atklāti 

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

Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris 

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

NOLEMJ: 
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 1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

“Pamežs”,Īrubine, Malnavas pagasts, Kārsavas novads ,platība 5,17 ha, kadastra numurs 

68680110165. 

2. Noteikt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pamežs”,Īrubine, 

Malnavas pagasts, Kārsavas novads, atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu cenu. 

3.Noteikt V. L. pirmpirkuma tiesības uz Kārsavas novada pašvaldības nekustamo 

īpašumu  “Pamežs”,Īrubine,  Malnavas pagasts, Kārsavas novads . 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 

komisijai veikt nekustamā īpašuma “Pamežs”, Īrubine, Malnavas pagasts, Kārsavas novads 

atsavināšanu LR  likuma „Publiskas mantas atsavināšanas likums” un 01.02.2011.MK 

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

kārtībā. 

 

 

8.& 

Par nekustamā īpašuma “Pamežs”, Īrubine, Malnavas pagasts, Kārsavas novads 

nosacītās cenas apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

  Nekustamai īpašums “Pamežs”, Īrubine, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, kadastra 

numurs   6868 011 0165, sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0165 un  

kopējo platību 5,17 ha .  Uz zemes vienības atrodas citai fiziskai personai piederošs ēku īpašums ar 

kadastra numuru 68685110001. 

    Atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kura atbilst  Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturtās daļas 3. Un  8.punkta noteikumiem. 

    Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka , ka 

ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona pārdošanas cena ir 

vienāda ar nosacīto cenu. 

   No minētās tiesību normas izriet, ka īpašuma pārdošanas cena, gadījumā ja par brīvu cenu tiek 

atsavināts  nekustamais īpašums  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā 

daļā minētajai personai, ir vienāda ar šī īpašuma nosacīto cenu. 

   Nosacītā cena, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu , 

ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 

apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

  Pamatojoties uz SIA “Dzieti”, vienotais reģistrācijas numurs 42403010964, 2014.gada 

14.oktobra,  reģ. Nr. Z-14/248 slēdzienu, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas 

standartu “Īpašumu vērtēšana” LVS 401:2013 un tirgus vērtība atsavināšanas vajadzībām noteikta 

EUR 3100,00 (trīs tūkstoši viens simtseuro un 00 centi). 

Nekustamā īpašuma vērtēšanas izdevumi EUR 130,00 (viens simts trīsdsmit euro un 00 

centi).  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  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 likuma” 

8.panta sesto daļu,  37.panta pirmās daļas  4.punktu ,  Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 12. 

decembra attīstības un teritoriālo lietu komitejas 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, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars Puksts, 

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

 

 

 

 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Pamežs”,Īrubine, Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads,kadastra numurs 6868 011 0165   nosacīto cenu EUR 3230 ( trīs tūkstoši divi simti 

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. 

 

 

 

      9.& 

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

pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 

/I.Silicka/ 

 

 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” 78., 88.,un 89.punktiem, 

Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 12. decembra attīstības un teritoriālo lietu komitejas 

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

Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars Puksts, Andris Ļubka); PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

Nodot Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 2014.gada grozījumu pilnveidoto redakciju 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

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

grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas termiņu no 2014.gada 

22.decembra līdz 2015.gada 16.janvārim. 

2. Publicēt Paziņojumu par Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 

2014.gada grozījumu pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu pašvaldības mājas 

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

vēstis”. 

3. Ievietot Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 2014.gada 

grozījumu pilnveidoto redakciju pašvaldības mājas lapā www.karsava.lv un izlikt 

publiskajai apskatei – Kārsavas novada pašvaldības attīstības nodaļā – Mežmuiža, 

Malnavas fermas, Malnavas pagasts, Kārsavas novads. 

http://www.karsava.lv/
http://www.karsava.lv/
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4. Rakstiskus priekšlikumus par Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-

2024.gadam 2014.gada grozījumu pilnveidoto redakciju var iesniegt līdz 2015.gada 

16.janvārim Kārsavas novada pašvaldībā – Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas 

novads, LV – 5717. 

5. Uzdot Kārsavas novada domes teritorijas plānotājai Mārītei Romanovskai informēt 

Darba uzdevumā minētās institūcijas par Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 

2012.-2024.gadam 2014.gada grozījumu pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu. 

 

 

 

 

10.& 

Par Kārsavas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīcijas plāna 

aktualizāciju 

/I.Silicka/ 

 

 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” 16. Punktu, pamatojoties 

uz VARAM Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī 

87.puntku, Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 12. decembra attīstības un teritoriālo lietu 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis 

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

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

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

Apstiprināt Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīciju plānu 2015.-2018.gadam 

un Attīstības programmas 2012.-2018.gadam 8.pielikumu „Degradētās teritorijas”. 

1. Publicēt Paziņojumu par Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīciju plāna 

2015.-2018.gadam un Attīstības programmas 2012.-2018.gadam 8.pielikuma 

„Degradētās teritorijas” stāšanos spēkā pašvaldības mājas lapā www.karsava.lv un 

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kārsavas novada vēstis”. 

2. Uzdot Kārsavas novada domes teritorijas plānotājai Mārītei Romanovskai informēt 

VARAM un Latgales plānošanas reģionu par apstiprināto Attīstības programmas 

2012.-2018.gadam Investīciju plānu 2015.-2018.gadam un Attīstības programmas 

2012.-2018.gadam 8.pielikumu „Degradētās teritorijas”. 

 

 

 

 

 

http://www.karsava.lv/
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11.& 

Par parādu dzēšanu 

mirušajām/likvidētajām personām par pašvaldības nomas zemēm 

/I.Silicka/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi pašvaldības zemes nomas maksas parāda 

esamību vairākām mirušām personām un juridiskai personai, kura ir likvidēta, kurām Kārsavas 

novadā bija iznomāta zeme. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, MK 2009.gada 

15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 

100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo 

parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no 

budžeta iestādes bilances, Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 12. decembra attīstības un 

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

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

Modris Karpovs, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars Puksts, Andris Ļubka); 

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

 

 

 

 

Izslēgt no Kārsavas novada pašvaldības bilances zemes nomas maksas parādu mirušām 

fiziskām personām un likvidētai juridiskai personai: 

 

Salnavas pagastā 

 

N.p.k. Vārds Uzvārds/Nosaukums Summa EUR Miršanas datums 

1 L. S. 55.81 27.04.2009. 

2. Z. Z. 24.19 07.02.2010. 

3. A. M. 7.83 12.09.2007. 

4. J. Z. 4.21 16.01.2010. 

5. M. L. 7.21 07.07.2009. 

6. TURĪBA LKSCS 10.76  

KOPĀ 110.01  

 

Malnavas pagastā 

 

N.p.k. Vārds Uzvārds Summa EUR Miršanas datums 

1 J. K.  3.60 10.06.2014. 

KOPĀ 3.60  

 

Goliševas pagastā 

 

N.p.k. Vārds Uzvārds Summa EUR Miršanas datums 
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1 I. K. 21.09 25.07.2014. 

KOPĀ 21.09  

 

 

12.& 

Par telpas nomas līguma pagarināšanu 
/I.Silicka/ 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

Mācību centrs „Austrumvidzeme” Ludzas nodaļas, reģ. Nr. 43203002681, juridiskā adrese – 

Rūpniecības iela 4, Ludza, vadītāja H. Urtāna iesniegums, ar lūgumu pagarināt 28.12.2013. 

noslēgto telpu nomas līgumu, kuram termiņš beidzas 31.12.2014., par telpas – mācību klases 40 

kvadrātmetru platībā Kārsavas vidusskolas ēkā Vienības ielā 101, Kārsavā, iznomāšanu. 

Telpas nomas mērķis – bezdarbnieku pārkvalifikācijai, kvalifikācijas paaugstināšanas 

mācību organizēšanai. 

 Iesniedzējs lūdz iznomāt telpu līdz 2017.gada 31.decembrim. 

 Iepriekšējā nomas līgumā nomas maksa bija noteikta Ls 1 /EUR 1,42/ par 1 kvadrātmetru. 

 2.Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, dome uzskata, 

ka iepriekš noteiktā nomas maksa – EUR 1,42 par 1 kvadrātmetru atbilst /neatbilst/ likuma „Par 

valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantā noteiktajam, ka 

pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi 

sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu, kā arī manta atsavināma vai 

nododama lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.  

Nomai būs regulārs raksturs /dažas reizes nedēļā/, pašvaldībai tās funkciju realizēšanai 

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

vidusskolas direktoru. Pašvaldība gūs ienākumus no savas mantas iznomāšanas. Šādos gadījumos 

nav nepieciešams izsludināt nomas tiesību izsoli. 

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

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 12.decembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, sociālo un veselības lietu, 

izglītības, kultūras sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra 

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

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars Puksts, 

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

 

 

 

 3.1.Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Mācību centrs „Austrumvidzeme” 

mācību telpu /klasi/ Kārsavas vidusskolas ēkā Vienības ielā 101, nosakot nomas maksu – 
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EUR 142 mēnesī, kā arī pievienotās vērtības nodoklis, ar termiņu – uz vienu gadu  līdz 

31.12.2015. 

 3.2.Nomniekam saskaņot savu darbību un mācību laiku ar vidusskolas direktoru 

Edgaru Pukstu.  

 

 

13.& 

                 Par Mērdzenes pamatskolas direktora atbrīvošanu no amata  

/ I.Silicka/ 

 

 

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

likuma pirmās  daļas  3.punkta  2.apakšpunktu,  darbinieka un darba devēja 10.12.2014. noslēgto  

savstarpējo vienošanos par  darba attiecību izbeigšanu , ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 

2014.gada 12.decembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, sociālo un veselības lietu, 

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

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

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Andris Ļubka); 

PRET –nav ; ATTURAS –1(Edgars Puksts) , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbrīvot no amata Mērdzenes  pamatskolas direktoru Jāni Buli ar  30.decembri. 

2. Mērdzenes  pamatskolas direktoram Jānim Buļam nodot viņa atbildībā esošos 

Mērdzenes  pamatskolas  dokumentus un materiālās vērtības direktora vietniecei 

Birutai Krilovai. 

3. Dokumentu un materiālo vērtību pieņemšanai-  nodošanai  norīkot novada 

izveidoto pastāvīgi darbojošos komisiju šādā sastāvā: priekšsēdētājas vietnieks 

Pēteris Laganovskis, ekonomiste Mārīte Kuleša, grāmatvede Gunta Silicka. 

4.  Dokumentu un materiālo vērtību pieņemšanu-nodošanu veikt līdz 29.12.2014. un 

aktu iesniegt novada pašvaldībā. 

5. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Tomam 

Vorkalim.    

 

 

14.& 

                                 Par būvvaldes vadītāja atbrīvošanu no amata 

/I.Silicka/ 

 

Pamatojoties uz Kārsavas novada pašvaldības 23.01.2013. domes sēdes /prot. Nr.1  6 .&/ 

apstiprināto nolikumu” Kārsavas novada pašvaldības būvvldes nolikums” 9.punktu, kas nosaka , 

ka Būvvaldes darbu organizē un vada būvvaldes vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata 

Kārsavas novada dome, Z.Nagļa 10.11.2014. personīgo iesniegumu, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2014.gada 12.decembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, sociālo un 

veselības lietu, izglītības, kultūras sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: 
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PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, 

Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  

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

NOLEMJ: 

 

 

 

1. Atbrīvot no amata būvvaldes vadītāju Zigmāru Nagli ar  30.decembri. 

2. Būvvaldes vadītājam  Zigmāram Naglim  nodot viņa atbildībā esošos būvvaldes  

dokumentus  saskaņā ar lietu nomenklatūru 2013. – 2014.gadam un materiālās 

vērtības  būvinspektorei Ausmai Auzānei. 

3. Dokumentu un materiālo vērtību pieņemšanai-  nodošanai  norīkot novada 

izveidoto pastāvīgi darbojošos komisiju šādā sastāvā: priekšsēdētājas vietnieks 

Pēteris Laganovskis, ekonomiste Mārīte Kuleša, grāmatvede Gunta Silicka.  

4.  Dokumentu un materiālo vērtību pieņemšanu-nodošanu veikt līdz 29.12.2014. un 

aktu iesniegt novada pašvaldībā. 

5. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Tomam 

Vorkalim.    

 

 

15.& 

Par saistošo noteikumu Nr.29  „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, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 

12.decembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, sociālo un veselības lietu, izglītības, 

kultūras sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka, 

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

Lipskis, Modris Karpovs, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars Puksts, Andris 

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

 

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 29 projektu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 

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

2.Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai. 

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

Vides aizsardzības  un pašvaldību lietu ministrijai. 
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16.& 

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

saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Kārsavas novada pašvaldības speciālo budžetu 

2014.gadam”” apstiprināšanu 

/S.Sprukte/ 

 

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

2.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 

12.decembra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, sociālo un veselības lietu, izglītības, 

kultūras sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka, 

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

Lipskis, Modris Karpovs, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars Puksts, Andris 

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

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 30 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. 

 

 

 

 

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 12.decembra apvienotās finanšu, 

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

komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis 

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

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

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā saskaņā ar 

pielikumu. 

 

18.& 

Par saistošo noteikumu Nr. 31” Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” apstiprināšanu 

/P.Laganovskis/ 
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  Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 

19.12.2006. noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”43.punktu, Ministru kabineta 

15.11.2005. noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās” 27., 29., 30., 31., 31
1
 punktu.22.07.2014. Grozījumiem likumā „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā” 16.pantu un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” pārejas 

noteikumu 14.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 12.decembra sociālo un 

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

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

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

ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1.  Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 31 projektu „ Par materiālo atbalstu bāreņiem 

un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” 

/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. 

  

 

19.& 

Par saistošo  noteikumu Nr.32” Grozījumi 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos 

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

/P.Laganovskis/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu ,ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2014.gada 12.decembra sociālo un veselības lietu komitejas atzinumu, atklāti 

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

Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris 

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

NOLEMJ: 

 

 

 

 

 

 

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 32 projektu „Grozījumi 2011.gada 24.februāra 

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

/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. 

 

Plkst. 16.24 uz domes sēdi ierodas deputāts Viktors Indričāns. 

 
 

20.& 

                         Par līdzekļu piešķiršanu Ziemassvētku dāvanām  

/P.Laganovskis/ 

 

Pamatojoties uz 24.02.2014. saistošo noteikumu Nr.5 „Par vienreizēju pabalstu piešķiršanu 

(neizvērtējot ienākumus) 3.8.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 23.01.2014. saistošajiem 

noteikumiem Nr.1 “ Par novada pamatbudžetu 2014.gadam” ,  ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2014.gada 12.decembra sociālo un veselības lietu komitejas atzinumu, atklāti 

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

Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris 

Vorkalis,  Edgars Puksts, Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

Apstiprināt līdzekļus 4827,00 EUR apmērā  Ziemassvētku dāvanu iegādei, 

apmaksājot preču piegādātājam SIA „Runo”, juridiskā adrese: c.Sprūževa, Griškānu pag., 

Rēzeknes novads, saskaņā ar piestādīto rēķinu. 

 

 

 

21.& 

Iesniegumu izskatīšana 

/I.Silicka/ 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts J. Z., dz. ________________, Salnava, 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 iesniedzējam ir izīrēta novada 

pašvaldībai piederošā dzīvojamā māja ______, Salnavā. 

 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. 
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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, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars 

Puksts, Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

2.1.Uzdot Kārsavas novada pašvaldības Salnavas pagasta pārvaldes vadītājai 

A.Gabrānei organizēt dzīvojamās mājas Parka ielā 13, Salnava,  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.    

 

Papildus jautājumi 

 
22.& 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazkalni”,  Mežvidu pagasts, Kārsavas novads 

nodošanu atsavināšanai 

/I.Silicka/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts  Z. A.,  dzīvo _______________  Mežvidi, Mežvidu 

pagasts, Kārsavas novads,  2014.gada 10.oktobra atsavināšanas  ierosinājums par Kārsavas novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazkalni”,  Mežvidu pagasts,  Kārsavas novads 

nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums “Mazkalni”, 

Mežvidu pagasts, Kārsavas novads pieder Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz ierakstu 

Ludzas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Mežvidu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000537608. 

  Nekustamā īpašuma kadastra numurs 6870 001 0140.  Nekustamais īpašums sastāv no 

vienas neapbūvētas zemes vienības ( kadastra apzīmējums 6870 005 0272) ar kopējo platību 7,07 

ha.  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas   astoto 

punktu atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Mazkalni”, 

Mežvidu pagasts,  Kārsavas novads. 

Pamatojoties uz likuma  “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas  8.punktu, 5.panta pirmo  un piekto 

daļu, 3.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, 

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

Lipskis, Modris Karpovs, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars Puksts, Andris 

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

 

1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Mazkalni”,  

Mežvidu pagasts, Kārsavas novads , platība 7,07 ha, kadastra numurs 6870 001 0140. 
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2. Noteikt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā  īpašuma “Mazkalni”,  Mežvidu 

pagasts, Kārsavas novads ,   atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu cenu. 

3. Noteikt Z. A. pirmpirkuma tiesības uz Kārsavas novada pašvaldības nekustamo 

īpašumu  “Mazkalni”,  Mežvidu pagasts, Kārsavas novads . 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 

komisijai  veikt nekustamā īpašuma “Mazkalni”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads  

atsavināšanu LR  likuma „Publiskas mantas atsavināšanas likums” un 01.02.2011.MK 

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

kārtībā. 

 

 

23.& 

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

otrajā izsolē  un grozījumiem izsoles noteikumos 
/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldības dome 2014.gada 30.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.4 (prot. 

Nr.13) “Par nekustamā īpašuma Vienības iela 74A-14, Kārsava,  Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” atsavināt, pārdodot mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli, Kārsavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Vienības iela 74A-

14, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 6809 900536, kā arī apstiprināja pirmās izsoles 

sākuma cenu EUR 2200, 00 ( divi tūkstoši divi simti euro un 00 centi). Noteiktajā termiņā netika 

reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. 

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

otru izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles cenu ne vairāk ka par 20 procentiem. 

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

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

Kārsavas novada pašvaldības  2014.gada 30.oktobra domes sēdes lēmumu Nr.4 (prot. Nr.13) “Par 

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

izsoles noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 6.1.3. apakšpunktu,  atklāti 

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

Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris 

Vorkalis,  Edgars Puksts, Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Uzskatīt par nenotikušu Kārsavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

Vienības iela 74A-14, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 6809 900 0536  pirmo 

izsoli. 

2.Noteikt nekustamā īpašuma Vienības iela 74A-14, Kārsava, Kārsavas novads, 

kadastra numurs 6809 900 0536 otro  izsoli un apstiprināt otrās izsoles sākuma cenu EUR 

1760,00 ( viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit  euro un 00 centi). 

3. Apstiprināt grozījumus  nekustamā īpašuma Vienības iela 74A-14, Kārsava, 

Kārsavas novads izsoles noteikumos, kuri apstiprināti ar  Kārsavas novada pašvaldības  

2014.gada 30.oktobra domes sēdes lēmumu Nr.4 (prot. Nr.13) “Par nekustamā īpašuma 
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Vienības iela 74A-14, Kārsava, Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu”- grozījumi pielikumā. 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma  privatizācijas un atsavināšanas 

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

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

personas manta”  noteiktajā kārtībā. 

 

 

24.& 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6809 003 0139 , 6809 003 0140 un 6809 003 

0202  robežu pārkārtošanu un platību precizēšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Apsekojot dabā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0139, Dārzu  ielā 5, 

Kārsavā, Kārsavas novads, tika konstatēts, ka  zemes vienības platība , kura tiek izmantota 

namīpašuma uzturēšanai neatbilst NĪVK IS telpiskiem datiem. Pamatojoties uz 2012.gada 

10.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis 

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

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

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

 

1. Veikt  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0139, Dārzu iela 5, Kārsava, 

Kārsavas novads robežu pārkārtošanu atbilstoši grafiskajam pielikumam un apstiprināt 

zemes vienības platību  2000 kv.m. 

 2. Veikt  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0140, Meža iela 8, Kārsava, 

Kārsavas novads robežu pārkārtošanu atbilstoši grafiskajam pielikumam un apstiprināt 

zemes vienības platību  2834 kv.m. 

3. Veikt  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0202, Kārsava, Kārsavas 

novads robežu pārkārtošanu atbilstoši grafiskajam pielikumam un apstiprināt zemes 

vienības platību  15520 kv.m. 

 

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

 

25.& 

 Par Kārsavas novada pašvaldības domes 21.12.2011. lēmuma  ( prot. Nr.17.,29.&) “Par 

zemes vienību piekritības noteikšanu” atcelšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Izvērtējot Valsts zemes dienesta  11.12.2014. vēstulē Nr. 9-02/409907-7/1 Par informācijas 

sniegšanu ietverto informāciju, kurā konstatēts, ka zemes vienību  ar kadastra apzīmējumiem 6854 

004 0118-0,6 ha platībā un 6854 004 0265 -1,0 ha platībā  statusa   aktualizācijai, saskaņā  ar 

Kārsavas novada pašvaldības domes  07.11.2014. ārkārtas sēdes  lēmumu ( prot. Nr. 14.,5,&) Par 

grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 28.08.2014. lēmumā  “Par zemes vienību 

piekritību Kārsavas novada pašvaldībai”( prot. Nr.11., 8.&) un ieskaitīšanai pašvaldībai 

piekritīgajās  zemēs ir nepieciešams atcelt   Kārsavas novada pašvaldības domes 21.12.2011. 
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lēmumu  ( prot. Nr.17.,29.&) “Par zemes vienību piekritības noteikšanu”, ar kuru minētās zemes 

vienības   bija ieskaitītas rezerves zemes fondā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. 

panta 27. punktu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, 

Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars Puksts, Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

Atcelt  Kārsavas novada pašvaldības domes 21.12.2011. lēmumu  ( prot. Nr.17.,29.&) 

“Par zemes vienību piekritības noteikšanu” . 

 

 

26.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 27.11.2014. lēmumā           ( prot. 

Nr.15.,26.&) “Par zemes pastāvīgās  lietošanas tiesību izbeigšanu”  

/V.Bļinova/ 

Kārsavas novada pašvaldībā 04.11.2014. saņemta Valsts zemes dienesta informācija no 

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

īpašuma “Diervanīšulejas”, 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 uz zemes vienības 

atrodas zemes lietotāju lietošanā esošās ēkas, kas piekrīt šo personu mājsaimniecībai. 

Saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka ka zemes lietotājam 

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

izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka". 

Minētā likuma 25. panta otro daļu, kas nosaka. ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst 

zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi.  

Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks 

nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas 

līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likums 2
1 

. daļā  noteikts, ka zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada 

laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanas. 

 Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1. un 2. punktu, kas nosaka ka zemes reformas laikā 

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku 

apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas 

http://likumi.lv/doc.php?id=34595#p25
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līgumi un neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.
1
 daļā noteiktajā termiņā ir 

noslēgti zemes nomas līgumi. 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 27.11.2014. lēmumā ( prot. 

Nr.15.,26.&) “Par zemes pastāvīgās  lietošanas tiesību izbeigšanu” tika konstatētas nepilnības un 

neprecizitātes, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu , atklāti balsojot: 

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

Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  

Edgars Puksts, Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

Izteikt Kārsavas novada pašvaldības domes 27.11.2014. lēmumu   ( prot. Nr.15.,26.&) 

“Par zemes pastāvīgās  lietošanas tiesību izbeigšanu” šādā redakcijā:    

 

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, ka  zemes 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 piekritīgas Kārsavas novada pašvaldībai. 

 

3. Pēc  bijušo zemes lietotāju iesnieguma saņemšanas noslēgt ar D.  M. un V. M.   

lauku apvidus zemes  nomas līgumu par  viņu lietošanā  bijušās  zemes nomu  ½ domājamā 

daļā katram, nosakot  par iznomājamo zemi nomas maksu 0,5 % no zemes kadastālās 

vērtības gadā.  

 

 

 

 

27. 

Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

/V.Bļinova/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā  16.12.2014. ir saņemts V. V., dzīves vieta deklarēta- 

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

lietošanas tiesību izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  

6854 004 0192-2,4 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, 30.06.2011. starp pašvaldību kā iznomātāju no 

vienas puses un Valentīnu Vasiļjrvu  kā nomnieku no otras puses, bija noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums, reģ. Nr. 42 

http://likumi.lv/doc.php?id=34595#p25
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Saskaņā ar V. V.  iesniegumu,  augstāk minētā  lauku apvidus zemes nomas līguma  7.2. 

punktu,  pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, atklāti balsojot: PAR –

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

Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars 

Puksts, Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

 Izbeigt V. V. nomas lietošanas tiesības uz Kārsavas novada  pašvaldībai piekrītošo 

zemes vienību Goliševas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0192- 2,4 ha  

platībā ar 2015. gada 1. janvāri. 

 

 

 

28.& 

Par 27.11.2014. lēmuma Nr.21 /5.punkts prot. Nr.15/ precizēšanu 

/I.Silicka/ 

 

 

1.Kārsavas novada pašvaldība 2014.gada 27.novembra domes sēdē izskatīja  O. N., 

_________________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 ______ 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, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars 

Puksts, Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

Izteikt lēmumu šādā redakcijā: 

 

2.1.Uzdot Kārsavas novada pašvaldības Salnavas pagasta pārvaldes vadītājai 

A.Gabrānei organizēt dzīvojamās mājas “Sēnes” Korecku ciemā, Salnavas pagasts, Kārsavas 
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novads, apkures katla nomaiņu, piešķirot apkures katla iegādei 700 EUR no budžeta 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 2.2.Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Tomam 

Vorkalim.    

29.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības 27.11.2014. lēmuma ( sēdes prot. Nr.15.§ 4.2). 

„Par adreses piešķiršanu dzīvokļiem” 

/I.Silicka/ 

 

          Izvērtējot Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 

Rēzeknes biroja ietverto informāciju,  atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris 

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

Modris Karpovs, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars Puksts, Andris Ļubka, 

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

 

 

   1.1. Atcelt Kārsavas novada pašvaldības  27.11.2014. lēmumu ( sēdes prot. Nr.15.§ 4.2). 

„Par adreses piešķiršanu dzīvokļiem”. 

    1.2.Sadalīt dzīvojamo māju “Kurmīši”, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6894 009 0096,   septiņos dzīvokļus. 

       2.1. Piešķirt dzīvokļiem adresi: 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

 

 

30.& 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0033 

iznomāšanu 

/I.Silicka/ 

 

        Saskaņā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 27.11.2014. lēmumā ( sēdes prot. Nr.15) 

noteiktā termiņā – posmā no 27.11.2014. gada līdz 12.12.2014.gada. uz pašvaldībai  piekritīgo zemes 

platību 3,0 ha Kārsavas novada Salnavas pagasta teritorijā no kadastra apzīmējuma 6894 011 0033 nav 

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

piekritīga zemes platība 3,0 ha pašvaldības funkciju veikšanai nav nepieciešama un to iespējams iznomāt. 

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

pašvaldības zemes nomu” 15, 18. 3. punktiem, Administratīva procesa likuma  4. pantu, 5.pantu, 
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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, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra 

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

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis,  Edgars Puksts, 

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

NOLEMJ: 

 

 

     1. Iznomāt A. P. , dekl. Dzīvesvieta____________Salnavas paģ., Kārsavas nov. pašvaldībai  

piekritīgo zemes gabalu 3,0 ha platība Salnavas pagasta teritorijā no kadastra apzīmējuma  

6894 011 0033  sakot  ar 01.01.2015. uz laiku līdz 5. gadiem. 

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

lauksaimniecība ( kods 0101). 

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

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

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

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

 

 

31.& 

Par biedrības “ Ludzas rajona partnerība” iesniegumu 

/I.Silicka/ 

  

 Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemta Biedrības “ Ludzas rajona partnerība”  projekta 

koordinatores Sandras Palmas vēstule par 2014.-2020.gada plānošanas perioda aktivitātēm 

LEADER pasākumā. Biedrība “ Ludzas rajona partnerība” plāno iesniegt projektus ne tikai  

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai(ELFLA), bet arī citos fondos palīdzot biedrībām 

un uzņēmējiem attīstīt LEADER pasākuma īstenotos projektus.  

 Kārsavas novada pašvaldība ir Ludzas rajona partnerības biedrs. Iepriekšējā plānošanas 

periodā pašvaldības pārstāvis bija Pēteris Labanovskis. 

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

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

Krišāns, Andris Šicāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris 

Vorkalis,  Edgars Puksts, Andris Ļubka, Viktors Indričāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

   Apstiprināt  Kārsavas novada pašvaldības lauku attīstības speciālisti Antoņinu 

Babāni  darbam biedrības “ Ludzas rajona partnerība”  jaunajā plānošanas periodā. 

 

 

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 
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