
           
  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 26.02.2015.          Nr.2 

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,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs 

Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris 

Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis 

 

Nepiedalās –  

 Deputāti  - Andris Šicāns- slimības dēļ 

 

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

Orinska, nekustamo īpašumu speciāliste Valentīna Bļinova, zemes lietu speciāliste Ludmila 

Krišāne, attīstības nodaļas vadītāja Inese Nagle, galvenā ekonomiste Svetlana Sprukte, 

sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Krivmane 

 

Klātesošās personas-  juriste Vera Lipska 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par nekustamā īpašuma „Lielozoli”, kadastra Nr. 68720030012 sadalīšanu 

mailto:dome@karsava.lv


2. Par zemes nomas lietošanas  tiesību izbeigšanu 

3. Par zemes nomas lietošanas  tiesību izbeigšanu 

4. Par Kārsavas novada pašvaldības domes 2014. gada 24. aprīļa lēmuma  ( sēdes protokols Nr. 

4.,17.&) “Par zemes pastāvīgās   lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 68540030047 atzīšanu par piekrītošu Kārsavas  novada pašvaldībai” atcelšanu 

5. Par Kārsavas novada pašvaldības domes 27.11.2014. lēmuma ( sēdes prot. Nr. 15., 8. &)  

“Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību robežu pārkārtošanu  un  platību  precizēšanu” 

atcelšanu 

6. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību robežu pārkārtošanu , platību  precizēšanu, 

nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam  

7. Par nekustamā īpašuma ar  kadastra numuru  6868 003 0135 sadalīšanu 

8. Par zemes reformas pabeigšanu Kārsavas novada Kārsavas pilsētā 

9. Par nekustamā īpašuma Vienības iela 74A-14, Kārsava, Kārsavas novads     izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

10. Par zemes vienības platības precizēšanu 

11. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Avotu ielā 14A, Kārsava, Kārsavas novads,   

kadastra apzīmējumu 6809 001 0227 sagatavošanu atsavināšanai 

12. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Dārzu ielā 5, Kārsavā, Kārsavas novads,   kadastra 

apzīmējumu 6809 003 0139 sagatavošanu atsavināšanai 

13. Par namīpašuma   Latgales ielā 21, Kārsavā, Kārsavas novads , uzturēšanai  nepieciešamās 

zemes vienības platības noteikšanu un pilsētas zemes nomas līguma noslēgšanu 
14. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumiem 

15.  Par nekustamā īpašuma „ Jaunžeikari” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

         6894 005 0036  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

16. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 003 0059 iznomāšanu. 

17. Par nekustamā īpašuma “GAURI” lietošanas mērķa noteikšanu  

18. Par nekustamā īpašuma „ Rēzna” kadastra Nr. 6870 007 0017 sadalīšanu 

19. Par nekustamā īpašuma „ Botnijas” kadastra Nr. 6870 006 0116 sadalīšanu 

20. Par lauku apvidu zemes nomas līguma pagarināšanu.  

21. Par Rezerves zemes fondam  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 007 

0067 iznomāšanu 

22. Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0373 

iznomāšanu 



23.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 005 0178 platības,  zemes vienības robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu. 

24.  Par  nekustamā īpašuma „Ābelītes” sadalīšanas realizēšanai nepieciešamā zemes ierīcības 

projekta izstrādi, izstrādes  nosacījumiem un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemes 

gabalam 

 

25. Par saistošo noteikumu Nr.2  „Par novada pamatbudžetu 2015.gadam” pieņemšanu 

26. Par Kārsavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu, pamata un vispārējās 

izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2015. gadā  

27.  Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības 

programmā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 2015.gadā. 

28. Par Kārsavas novada pašvaldības sociālās mājas "Mūsmājas" iemītnieku uzturēšanas 

izmaksām 2015.gadā  

29. Par novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēnu izdevumu atlīdzināšanu piedaloties 

sporta sacensībās, konkursos un olimpiādēs. 

30. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības  iestāžu amata vienību sarakstā 

31. Par Kārsavas novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa programmu 2015.-

2017.gadam. 

32. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

33. Par būvvaldes nolikuma apstiprināšanu 

34. Par nekustamā īpašuma nodokļa  parāda  piedziņu 

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

palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” precizēšanu 

36. Iesniegumu izskatīšana 

 

 

Sēdes vadītāja Ināra Silicka  piedāvā balsot par  domes sēdes darba kārtību 

 

 

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

Andrejs Krišāns, Vairis Poikāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

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

domes sēdes darba kārtība apstiprināta. Sēdes darba kārtībā  36  jautājumi.  

 

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

Sēdes papildus darba kārtībā 7 jautājumi.  

 

 Papildus jautājumi: 



 

1. Par papildinājumiem Kārsavas vidusskolas nolikumā 

2. Par grozījumiem Mežvidu pamatskolas nolikumā 

3. Par satiksmes ierobežojumiem uz  Kārsavas novada pašvaldības ceļiem 

4. Par Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 27.novembra domes sēdes lēmuma Nr.21, 

6.punkts, protokols Nr.15 atcelšanu 

5. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi saistošajos noteikumos nr.1 „Kārsavas novada 

pašvaldības nolikums” pieņemšanu 

6. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 2013.gada 23.janvāra  lēmumā ( 

prot. Nr.1.,36.&.,40.p.) “Par nekustamā īpašuma “Pabierži”zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 68680020013 sadales projektu”  

7. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68540040531 nodošanu 

valsts robežjoslas ierīkošanas vajadzībām 

 

 

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

Andrejs Krišāns, Vairis Poikāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

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

domes sēdes  papildus darba kārtība apstiprināta. 

 

Tādējādi darba kārtība ir sekojoša: 

 

1. Par nekustamā īpašuma „Lielozoli”, kadastra Nr. 68720030012 sadalīšanu 

2. Par zemes nomas lietošanas  tiesību izbeigšanu 

3. Par zemes nomas lietošanas  tiesību izbeigšanu 

4. Par Kārsavas novada pašvaldības domes 2014. gada 24. aprīļa lēmuma  ( sēdes protokols Nr. 

4.,17.&) “Par zemes pastāvīgās   lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 68540030047 atzīšanu par piekrītošu Kārsavas  novada pašvaldībai” atcelšanu 

5. Par Kārsavas novada pašvaldības domes 27.11.2014. lēmuma ( sēdes prot. Nr. 15., 8. &)  

“Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību robežu pārkārtošanu  un  platību  precizēšanu” 

atcelšanu 

6. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību robežu pārkārtošanu , platību  precizēšanu, 

nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam  

7. Par nekustamā īpašuma ar  kadastra numuru  6868 003 0135 sadalīšanu 

8. Par zemes reformas pabeigšanu Kārsavas novada Kārsavas pilsētā 

9. Par nekustamā īpašuma Vienības iela 74A-14, Kārsava, Kārsavas novads     izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 



10. Par zemes vienības platības precizēšanu 

11. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Avotu ielā 14A, Kārsava, Kārsavas novads,   

kadastra apzīmējumu 6809 001 0227 sagatavošanu atsavināšanai 

12. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Dārzu ielā 5, Kārsavā, Kārsavas novads,   kadastra 

apzīmējumu 6809 003 0139 sagatavošanu atsavināšanai 

13. Par namīpašuma   Latgales ielā 21, Kārsavā, Kārsavas novads , uzturēšanai  nepieciešamās 

zemes vienības platības noteikšanu un pilsētas zemes nomas līguma noslēgšanu 
14. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumiem 

15.  Par nekustamā īpašuma „ Jaunžeikari” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

         6894 005 0036  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

16. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 003 0059 iznomāšanu. 

17. Par nekustamā īpašuma “GAURI” lietošanas mērķa noteikšanu  

18. Par nekustamā īpašuma „ Rēzna” kadastra Nr. 6870 007 0017 sadalīšanu 

19. Par nekustamā īpašuma „ Botnijas” kadastra Nr. 6870 006 0116 sadalīšanu 

20. Par lauku apvidu zemes nomas līguma pagarināšanu.  

21. Par Rezerves zemes fondam  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 007 

0067 iznomāšanu 

22. Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0373 

iznomāšanu 

23.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 005 0178 platības,  zemes vienības robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu. 

24.  Par  nekustamā īpašuma „Ābelītes” sadalīšanas realizēšanai nepieciešamā zemes ierīcības 

projekta izstrādi, izstrādes  nosacījumiem un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemes 

gabalam 

 

25. Par saistošo noteikumu Nr.2  „Par novada pamatbudžetu 2015.gadam” pieņemšanu 

26. Par Kārsavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu, pamata un vispārējās 

izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2015. gadā  

27.  Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības 

programmā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 2015.gadā. 

28. Par Kārsavas novada pašvaldības sociālās mājas "Mūsmājas" iemītnieku uzturēšanas 

izmaksām 2015.gadā  



29. Par novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēnu izdevumu atlīdzināšanu piedaloties 

sporta sacensībās, konkursos un olimpiādēs. 

30. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības  iestāžu amata vienību sarakstā 

31. Par Kārsavas novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa programmu 2015.-

2017.gadam. 

32. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

33. Par būvvaldes nolikuma apstiprināšanu 

34. Par nekustamā īpašuma nodokļa  parāda  piedziņu 

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

palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” precizēšanu 

36. Iesniegumu izskatīšana 

37. Par papildinājumiem Kārsavas vidusskolas nolikumā 

38. Par grozījumiem Mežvidu pamatskolas nolikumā 

39. Par satiksmes ierobežojumiem uz  Kārsavas novada pašvaldības ceļiem 

40. Par Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 27.novembra domes sēdes lēmuma Nr.21, 

6.punkts, protokols Nr.15 atcelšanu 

41. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi saistošajos noteikumos nr.1 „Kārsavas novada 

pašvaldības nolikums” pieņemšanu 

42. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 2013.gada 23.janvāra  lēmumā ( prot. 

Nr.1.,36.&.,40.p.) “Par nekustamā īpašuma “Pabierži”zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

68680020013 sadales projektu”  

43. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68540040531 nodošanu 

valsts robežjoslas ierīkošanas vajadzībām 

 

 

 

 

 

1.& 

Par nekustamā īpašuma „Lielozoli”, kadastra Nr. 68720030012 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 06.02.2015. ir saņemts nekustamā īpašuma “Lielozoli” 

īpašnieka J. L., pilnvarotās personas E. Z.,  dzīves vieta deklarēta- 

__________________Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas nov., iesniegums ( reģ. 

Nr.1.3.11.2/92) par nekustamā īpašuma „Lielozoli” Kārsavas novada Mērdzenes pagastā ar 

kadastra Nr. 68720030012 sadalīšanu, atdalot vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 



68720050283 -1,26 ha platībā ar uz tā esošajām būvēm, pievienojot  nekustamajam īpašumam 

„Ēveles“, kadastra numurs  68720050276. 

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

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

izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos 

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

objektus (t.sk. zemes vienības). 

Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

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

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

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

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

likumā noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu 

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

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

dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

 

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

vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likuma” 19.panta pirmo daļu, kas 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 2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo un veselības lietu, attīstības un teritoriālo 

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

Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –

nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

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

ar kadastra numuru 68720030012,  atdalot vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 

68720050283 1,26ha platībā ar uz tā esošajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 

68720050283001, 68720050283002, 68720050283003, 68720050283004, 68720050283005, 

pievienojot atdalīto nekustamo īpašumu nekustamajam īpašumam „Ēveles“,  kadastra 

numurs 68720050276. 

 

2.& 

Par zemes nomas lietošanas  tiesību izbeigšanu 

                                                                 /A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības teritoriālo vienību laika posmā no 2007. gada līdz 

2015. gadam, saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.pantā noteikto noslēgtos lauku apvidus zemes nomas 

līgumus, pamatojoties uz   likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 



nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 2. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta 27.punktu , Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību”,  lauku apvidus zemes nomas līguma, kas 01.08.2011.  noslēgts starp Kārsavas novada 

pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un Jāni Piragu kā nomnieku no otras puses, VIII daļu, 

sakarā ar to, ka zemes nomnieks ir miris un ziņu par potenciālajiem mantiniekiem pašvaldības 

rīcībā nav, Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo un veselības 

lietu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis 

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

 

 

 

 1. Pārtraukt zemes nomas līguma darbību un izbeigt zemes nomas lietošanas tiesības J. 

P. uz apbūvētu zemes vienību Kārsavas novada Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6868 013 0084-0,5 ha platībā. 

 

2. Noteikt, ka pašvaldībai piekritīgā apbūvētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

6868 013 0084- 0,5 ha platībā ir iznomājama normatīvo aktu noteiktā kārtībā uz zemes 

gabala atrodošos ēku īpašniekam. 

 

3. Noteikt, ka, līdz nomas līguma noslēgšanai ar uz zemes vienības atrodošos ēku 

īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 6868 013 0084-  0,5 ha platībā nav ar nekustamā īpašuma nodokli apliekams 

nekustamā īpašuma objekts. 

 

3.& 

Par zemes nomas lietošanas  tiesību izbeigšanu 

                                                                 /A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības laika posmā no 2007. gada līdz 2015. gadam, 

saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma” 25.pantā noteikto noslēgtos lauku apvidus zemes nomas līgumus, 

pamatojoties uz  likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 2. punktu, Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumiem 

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

maksas aprēķināšanas kārtību”, lauku apvidus zemes nomas līguma, kas 28.02.2011.  noslēgts 

starp Kārsavas novada pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un Antoņinu Buzinovu kā 

nomnieku no otras puses, VIII daļu, sakarā ar to, ka zemes nomnieks ir miris un ziņu par 

potenciālajiem mantiniekiem pašvaldības rīcībā nav, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

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

Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –

nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 



 

 

 1. Pārtraukt zemes nomas līguma darbību un izbeigt zemes nomas lietošanas tiesības A. 

B. uz neapbūvētu zemes vienību Kārsavas novada Mērdzenes pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu 6872 002 0148-1,3 ha platībā. 

 

2. Noteikt, ka pašvaldībai piekritīgā  zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6872 002 

0148-1,3 ha platībā ir iznomājama normatīvo aktu noteiktā kārtībā. 

 

3. Noteikt, ka līdz nomas līguma noslēgšanai pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 6872 002 0148-1,3 ha platībā nav ar nekustamā īpašuma nodokli 

apliekams nekustamā īpašuma objekts. 

 

 

 

 

4.& 

Par Kārsavas novada pašvaldības domes 2014. gada 24. aprīļa lēmuma  ( sēdes protokols Nr. 

4.,17.&) “Par zemes pastāvīgās   lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 68540030047 atzīšanu par piekrītošu Kārsavas  novada pašvaldībai” atcelšanu 

/A.Orinska/ 

 

         Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemta informācija no N.  A. par to, ka viņš  2000. gada 15. 

februārī ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku  par zemes izpirkšanu, saskaņā 

ar kuru viņš ir izpircis zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6854 003 0047 4,0 ha platībā un 

tādējādi viņam nav saistošas Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma 

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

4.punkta normas kas nosaka, ka juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta 

pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 

30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību 

"Latvijas Hipotēku un zemes banka". 

Izvērtējot minētos faktus, kas apstiprināti ar pievienotām dokumentu kopijām, kas apstiprina 

ka N. A. 2000. gada 15. februārī ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku  par  

zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6854 003 0047 4,0 ha platībā izpirkšanu, pamatojoties uz 

likuma „ Par pašvaldībām” 21. panta 27. daļu , Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 

23.februāra apvienotās  sociālo un veselības lietu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu, 

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

Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

 

 

1. Atcelt Kārsavas novada pašvaldības domes  2014. gada 24. aprīļa lēmumu  ( sēdes 

protokols Nr. 4., 17.&) “Par zemes pastāvīgās   lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 68540030047 atzīšanu par piekrītošu Kārsavas  novada 



pašvaldībai” ar kuru tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības N. A., dzīves vieta deklarēta 

______________, Antonovka, Goliševas pag., Kārsavas nov.,  uz zemes vienību Kārsavas 

novada Goliševas pagastā  ar kadastra apzīmējumu 6854 003 0047 -4,0 ha platībā un minētā 

zemes vienība atzīta par piekritīgu Kārsavas novada pašvaldībai. 

 

  

5.& 

Par Kārsavas novada pašvaldības domes 27.11.2014. lēmuma ( sēdes prot. Nr. 15., 8. &)  

“Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību robežu pārkārtošanu  un  platību  precizēšanu” 

atcelšanu 

/A.Orinska/ 

 

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

Nr.15.,8.&)  Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību robežu pārkārtošanu  un  platību  

precizēšanu, 1. punktā tika konstatētas neprecizitātes, kā rezultātā minētā iesniegumā ietverto 

informāciju nav iespējams aktualizēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācija sistēmā, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 

2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo un veselības lietu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

 

 

Atcelt Kārsavas novada pašvaldības domes 27.11.2014. lēmumu ( sēdes prot. Nr. 15., 8. 

&) “Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību robežu pārkārtošanu  un  platību  

precizēšanu”  par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu un platību 

precizēšanu. 

 

6.& 

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību robežu pārkārtošanu , platību  precizēšanu, 

nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam  

/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. 

Saskaņā ar  „ 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. 

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

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

izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos 



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

objektus (t.sk. zemes vienības). 

Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

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

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

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

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

likumā noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu 

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

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

dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

 

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

pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,          saskaņā ar „ 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” , 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra 

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām, Kārsavas novada 

pašvaldības 2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo un veselības lietu, attīstības un teritoriālo 

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

Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –

nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Pārkārtot zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6868 009 0370 un  6868 009 0371 

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

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

uzmērīšanu, zemes vienību robežas un platības tiks precizētas. 

 

2. Sadalīt nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 68680090370,  atdalot zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0520, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar  

nosaukumu “Ganīši”.  

 

3. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 68680090370 nosaukumu 

“Lejasandriņi”.  

 

 

7.& 

Par nekustamā īpašuma ar  kadastra numuru  6868 003 0135 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

Sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma “Bezdelīgas “  sastāvā ietilpst divas pašvaldībai 

piekritīgās zemes vienības, lai varētu iereģistrēt zemesgrāmatā un nodot  atsavināšanai pašvaldībai 

piekritīgo  apbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0135, ir nepieciešams atdalīt 



nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6868 003 00135 sastāvā ietilpstošo pašvaldībai piekritīgo 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0021 2,9 ha platībā.  

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

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

izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos 

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

objektus (t.sk. zemes vienības). 

Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

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

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

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

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

likumā noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu 

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

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

dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

 

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

pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,          saskaņā ar „ 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” , 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra 

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām, Kārsavas novada 

pašvaldības 2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo un veselības lietu, attīstības un teritoriālo 

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

Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –

nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „ Bezdelīgas ” pašvaldībai piekritīgo neapbūvētu 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0021 2,9 ha platībā, izveidojot jaunu 

nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Ardelīgas”. 

 

 

 

8.& 

Par zemes reformas pabeigšanu Kārsavas novada Kārsavas pilsētā 

/V.Bļinova/ 

 

Atbilstoši likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.pantam zemes reforma 

uzskatāma par pabeigtu, ja pilsētas pašvaldības teritorijā ir izpildīti likuma “Par zemes reformu 

Latvijas Republikas pilsētās” 6., 7. un 8.pantā paredzētie darbi. 

Zemes reformas izpildes kārtību pilsētās noteica 1991.gada 20.novembrī pieņemtais likuma 

“Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 5.pants, saskaņā ar kuru zemes reforma pilsētās 

veicama trijās kārtās. 



Zemes reformas uzdevumi: 

Zemes reformas pirmajā kārtā bija jāpieprasa zeme un jāpieņem šie pieprasījumi. 

Zemes reformas otrajā kārtā- jāizstrādā pilsētas ģenerālplāni un jānodrošina nepieciešamie 

izejas dati zemes ierīcības projekta sastādīšanai, jāpieņem lēmumi, tai skaitā atzinumi par zemes 

īpašuma tiesību atjaunošanu vai piešķiršanu  īpašumā par samaksu, kā arī jāveic zemes 

izmantošanas plānošana un zemes lietošanas tiesību piespiedu izbeigšana. 

Zemes reformas trešajā kārtā pilsētu zemes komisijām jāpieņem un jāizsniedz lēmumi par 

zemes piešķiršanu īpašumā, kā arī jādod uzdevumi īpašumā nodotās un lietošanā piešķirtās zemes 

robežu ierādīšanai dabā un uzmērīšanai, savukārt pilsētu pašvaldībām jāveic pašvaldības zemes 

inventarizācija un jāprecizē pilsētas administratīvās robežas. 

Saskaņā ar 1998.gada 29.oktobrī pieņemtā likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 

5.panta pirmo daļu zemes reforma pilsētā uzskatāma par pabeigtu, ja ir izpildīti iepriekš minētie 

darbi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, zemes reformas pabeigšanas uzdevumi saistīti ar zemes 

pieprasīšanu, pieprasījumu izskatīšanas un zemes piederības vai piekritības noteikšanu. 

Atbilstoši likumam “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”  attiecīgajai pašvaldībai 

jāsagatavo un līdz 2014.gada 30.novembrim jāiesniedz Valsts zemes dienestam paziņojums par 

zemes reformas pabeigšanu un pārskats par zemes reformu reglamentējošos  normatīvajos aktos 

noteikto darbu izpildi, tai skaitā norādot zemes platības , uz kurām īpašuma tiesības saskaņā ar 

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

nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda, zemes platības un personas, kuras 

noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku, vai kurām 

atjaunotas zemes īpašuma tiesības, kā arī informāciju par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā 

ieskaitīto un neizmantoto zemi.  

Zemes reformas uzdevumu izpildes rezultāti Kārsavas pilsētā: 

Zemes reformas pirmā kārta Kārsavas pilsētā pabeigta 1999.gada 1.martā, noslēdzot zemes 

pieprasījumu pieņemšanu Kārsavas pilsētas zemes komisijā saskaņā ar likuma “Par zemes 

reformas pabeigšanu pilsētās”2.panta pirmo daļu. 

Zemes reformas otrā kārta Kārsavas pilsētā pabeigta 1999.gada 1.jūlijā, Kārsavas pilsētas 

zemes komisijai izskatot visus līdz 1999.gada 1.jūlijam saņemtos zemes pieprasījumus un 

pieņemot atzinumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par 

maksu pieņemšanas saskaņā ar likuma ”Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 2.panta ceturto 

daļu. 

Zemes reformas trešās kārtas uzdevumi par pašvaldības zemes inventarizāciju saskaņā  ar 

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

6.panta sesto daļu pabeigti 2009.gada 30.decembrī . 

Pēdējais lēmums zemes piešķiršanai īpašumā par samaksu tika pieņemts 2009.gada 

23.decembrī, atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 32.panta otrajai un piektajai daļai. 

Dzīvojamo ēku īpašniekiem, kuriem zeme piešķirta ar apbūves tiesībām zemes lietošanas 

tiesības ir izbeigtas  saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma  26.panta pirmā daļā noteikto kārtību. 

Savukārt zemes komisiju funkcija uzdevumu došanai īpašumā nodotās un lietošanā piešķirtās 

zemes robežu ierādīšanai dabā un uzmērīšanai ir beigusies jau 2006.gada 1.janvārī līdz ar 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma spēkā stāšanās dienu, jo noteica ,ka zemes kadastrālo 

uzmērīšanu var ierosināt tikai kadastra subjekts, bet uzdevums par pilsētu administratīvo robežu 



precizēšanu noteikts Ministru Kabineta 2012.gada 27.marta noteikumos Nr.216 “Administratīvo 

teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un 

aktualizēšanas kārtība”.Līdz ar to zemes reformas trešās kārtas uzdevumi Kārsavas pilsētā pabeigti  

2011.gada 30.septembrī. 

 

 

 

Ņemot vērā minēto, visi likuma “”Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6.,7., un 

8.pantā paredzētie darbi Kārsavas pilsētā ir pabeigti līdz ar ko atbilstoši likuma “Par zemes 

reformas pabeigšanu pilsētās” 5.pantam zemes reforma Kārsavas pilsētā uzskatāma par pabeigtu. 

Likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6.pants (turpmāk- Likums) nosaka, ka 

pašvaldībai līdz 2014.gada 30.novembrim jāsagatavo un jāiesniedz Valsts zemes dienestā 

(turpmāk-VZD) paziņojums  par zemes reformas pabeigšanu pilsētā un pārskats par zemes reformu 

reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi (turpmāk –Pārskats). 

Kārsavas novada pašvaldība sadarbībā ar VZD un VZD Latgales reģionālo nodaļu  atbilstoši 

Likumam  sagatavojusi Pārskatu, pēc aktuālu datu atlases uz  21.01.2015. 

Pārskatā norādītas zemes vienības, zemes vienību platības un personas, kuras īpašuma 

tiesības nav nostiprinājušas zemesgrāmatā, bet kurām ir atjaunotas īpašuma  tiesības, kuras 

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

zemes banka”, zemes vienības un to platības, uz kurām īpašuma tiesības saskaņā ar likumu “Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” nostiprināmas 

zemesgrāmatā uz valsts un pašvaldības vārda, līdzvērtīgas zemes kompensācijas un zemes rezerves 

fondā ieskaitītās, kā arī zemes reformas laikā neizmantotās zemes vienības un to platības, tai skaitā 

informācija par publiskajiem ūdeņiem). Ņemot vērā zemes vienības piederības statusu, informācija 

Pārskatā sadalīta septiņās sadaļās: 

1. Zemes vienības ar statusu “Zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par 

īpašuma tiesību atjaunošanu”-  sadaļā iekļautas 25 zemes vienības Kārsavas pilsētā ar 

statusu “Zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par īpašuma tiesību 

atjaunošanu”. 

2. Zemes vienības ar statusu “Nekustamā īpašuma tiesiskais valdījums”-  sadaļā iekļautas 

12 zemes vienības Kārsavas pilsētā ar statusu “Nekustamā īpašuma tiesiskais 

valdījums”. 

3. Zemes vienības ar statusu “Pašvaldībai piekritīgā zeme”-  sadaļā iekļautas 246 zemes 

vienības Kārsavas pilsētā ar statusu “Pašvaldībai piekritīgā zeme”. 

4. Zemes vienības ar statusu “Valstij piekritīgā zeme”-  sadaļā iekļautas 35 zemes vienības 

Kārsavas pilsētā ar statusu “Valstij piekritīgā zeme”. 

5. Zemes vienības ar statusu “Publiskie ūdeņi”-  sadaļā nav ierakstu, jo Kārsavas pilsētā nav 

zemes vienību ar statusu  “Publiskie ūdeņi ”. 

6. Zemes vienības ar statusu “Zeme zemes reformas pabeigšanai ”-  sadaļā iekļautas 14 

zemes vienības Kārsavas pilsētā ar statusu “Zeme zemes reformas pabeigšanai”. 

7. Zemes vienības ar statusu “Rezerves zemes fonds ”-  sadaļā iekļautas 8 zemes vienības 

Kārsavas pilsētā ar statusu “Rezerves zemes fonds”. 

Saskaņā ar pārskatā sniegto informāciju Kārsavas pilsētas teritorijā visām neierakstītajām 

zemes vienībām ir noteikts to piederības vai piekritības statuss un tas atbilst pašvaldības rīcībā 

esošajiem dokumentiem. 



Saskaņā ar pārskatā sniegto informāciju Valsts zemes dienests (turpmāk-VZD) uzturētajā 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk- Kadastra informācijas sistēma) 

visām Kārsavas pilsētas teritorijā esošajām zemes vienībām ar statusu “Valstij piekritīgā  zeme” ir 

reģistrēts piederības vai piekritības statuss valstij pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumiem. 

 

Ievērojot augstāk minēto  , pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.un 6.pantu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo un veselības lietu, attīstības un teritoriālo 

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

Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –

nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

    1.Apliecināt, ka Kārsavas pilsētas teritorijā ir izpildīti zemes reformas uzdevumi  un 

pabeigts zemes reformas process. 

2. Apstiprināt pārskatu par zemes reformu reglamentējošos normatīvajos aktos 

noteikto darbu izpildi Kārsavas pilsētā. 

3. Lūgt Valsts zemes dienestu sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā rīkojuma 

projektu par zemes reformas pabeigšanu Kārsavas novada Kārsavas pilsētā. 

 
Pielikumā: pārskats uz 12 lapām 
  

 

 

9.& 

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

rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

/V.Bļinova/ 

 

 

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

daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta 

pirmo daļu , Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo un veselības 

lietu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis 

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

 
 

 

1.Apstiprināt  pašvaldībai piederošā īpašumā Vienības iela 74A-14, Kārsava, Kārsavas 

novads   2015.gada 11.februāra otrās izsoles rezultātus un atzīt I. B., deklarētā dzīvesvieta 

Meža iela 7, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads,  par objekta nosolītāju ar cenu 

EUR 1860,00 (viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit euro un 00 centi)  . 

2.  Noslēgt  nosolītā  objekta  pirkuma   līgumu  ar objekta nosolītāju I. B. 

 



 

 

 

10.& 

Par zemes vienības platības precizēšanu 

/V.Bļinova/ 

 

 

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

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

pašvaldībām”21.panta 27.punktu , Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 23.februāra apvienotās  

sociālo un veselības lietu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR 

–14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors 

Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 
 

1.Apstiprināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības precizēto  platību, atbilstoši 

grafiskajam pielikumam: 

1.1.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0202 – 1,3068 ha.  

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

 

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

datu bāzē. 

 

 

 

11.& 

Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Avotu ielā 14A, Kārsava, Kārsavas novads,   

kadastra apzīmējumu 6809 001 0227 sagatavošanu atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. B. ,deklarētā dzīves vieta _________ Kārsava, 

Kārsavas novads, 2015.gada 23.janvāra iesniegums par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības  

Avotu ielā 14A, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 001 0227, kopējā platība 

620 kv.m. nodošanu atsavināšanai. 

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

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

4ʹ.panta otrās daļas 6.punktu zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0227, kopējā platība 

620 kv.m. ( veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta), kas atrodas 

Avotu ielā 14A, Kārsava,  Kārsavas novads  piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. Minētā zemes 

vienība ir starpgabals un robežojas ar A.B. piederošo īpašumu _________, Kārsava, Kārsavas 

novads.    Zemes vienība nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

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

1.punktā noteiktajam A. B. ir tiesības ierosināt zemes vienības Avotu ielā 14A, Kārsava, Kārsavas 

novads  , kadastra apzīmējums 6809 001 0227 atsavināšanu.  



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

novada pašvaldības 2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo un veselības lietu, attīstības un 

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

Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, 

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

 
 

1.Nostiprināt īpašuma tiesības uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Avotu ielā 14A, 

Kārsava, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 001 0227, kopējā platība 620 kv.m.  

uz Kārsavas novada pašvaldības vārda un nodot nekustamo īpašumu atsavināšanai. 

          2.Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Valentīnai Bļinovai reģistrēt  pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienību Avotu ielā 14A, Kārsavā, Kārsavas novads Ludzas rajona tiesas 

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

īpašuma sagatavošanu atsavināšanai. 

3. Ar šī lēmuma izpildi saistītos izdevumus segt no  Kārsavas novada pašvaldības 

budžeta līdzekļiem. 

 

 

12.& 
Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Dārzu ielā 5, Kārsavā, Kārsavas novads,   

kadastra apzīmējumu 6809 003 0139 sagatavošanu atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. L. ,deklarētā dzīvesvieta  ____________, 

Kārsava, Kārsavas novads, 2015.gada 26.janvāra iesniegums par pašvaldībai piekrītošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0139, kopējā platība 2000 kv.m., kas atrodas  Dārzu 

ielā 5, Kārsavā, Kārsavas novads, nodošanu atsavināšanai. 

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

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

3.panta sesto daļu zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0139,  platība 2000 kv.m. ( 

veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta), kas atrodas Dārzu ielā 5, 

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

atrodas  V. L. piederošs namīpašums, ko apliecina Latgales apgabaltiesas zvērināta notāra 

2014.gada 15. novembrī izdota mantojuma apliecība (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) 

reģ.Nr.3042.  Par minēto zemes vienību ir noslēgts pilsētas zemes nomas līgums atbilstoši  

Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” noteiktajai 

kārtībai. Minētā zemes vienība nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

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

8.punktā noteiktajam V. L. ir tiesības ierosināt zemes vienības  Dārzu ielā 5, Kārsavā , Kārsavas 

novads, kadastra apzīmējums 6809 003 0139 atsavināšanu.  

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

daļas 17.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo un 

veselības lietu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra 

Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors 



Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 
 

 

 1.Nostiprināt īpašuma tiesības uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Dārzu ielā 5, 

Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 003 0139  uz Kārsavas novada 

pašvaldības vārda un nodot atsavināšanai 

          2.Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Valentīnai Bļinovai reģistrēt  pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienību Dārzu ielā 5, Kārsavā, Kārsavas novads Ludzas rajona tiesas 

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

īpašuma sagatavošanu atsavināšanai. 

3. Ar šī lēmuma izpildi saistītos izdevumus segt no  Kārsavas novada pašvaldības 

budžeta līdzekļiem. 

 

 

13.& 

Par namīpašuma   Latgales ielā 21, Kārsavā, Kārsavas novads , uzturēšanai  

nepieciešamās zemes vienības platības noteikšanu un pilsētas zemes nomas līguma 

noslēgšanu 

/V.Bļinova/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2015.gada 12.februārī saņemts A. D., deklarētā dzīvesvieta 

____________, Kārsava, Kārsavas novads, 2015.gada 12.februāra iesniegums par zemes nomas 

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

0103 , Latgales ielā 21, Kārsavā, Kārsavas novads, platība 2088 kv.m. , uz kuras atrodas viņam 

piederošais namīpašums. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka  zemes vienība Latgales ielā 21, 

Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 003 0103, platība 2088 kv.m. , piekrīt 

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

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta sesto daļu. 

A. D. ir iesniedzis īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus uz namīpašumu Latgales ielā 

21, Kārsavā, Kārsavas novads: 

Ludzas rajona tiesas 1997.gada 11.novembra tiesas spriedumu (spriedums stājies likumīgā 

spēkā 1997.gada 2.decembrī) saskaņā ar kuru viņš manto ¼ (vienu ceturto) domājamo daļu no 

namīpašuma ; 

Ludzas rajona tiesas 2000.gada 14.marta tiesas spriedumu (spriedums stājies likumīgā spēkā 

2000.gada 4.aprīlī) saskaņā ar kuru viņš manto ¼ (vienu ceturto) domājamo daļu no namīpašuma ; 

Saskaņā ar Ludzas rajona tiesas 2000.gada 14.marta tiesas spriedumu (spriedums stājies 

likumīgā spēkā 2000.gada 4.aprīlī)  ¼ (vienu ceturto) domājamo daļu no namīpašuma manto O. D. 

Saskaņā ar 1991.gada 15. novembra mantojuma apliecību ( par mantojuma tiesībām pēc 

likuma) reģ.Nr.1891 )  ¼ (vienu ceturto) domājamo daļu no namīpašuma Latgales ielā 21, 

Kārsava, Kārsavas novads manto A. K. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 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 2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo un veselības lietu, 



attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, 

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

 
 

1.  Noteikt   namīpašuma  Latgales ielā 21, Kārsavā, Kārsavas novads uzturēšanai  

zemes gabalu  2088 kv.m. platībā- atbilstoši grafiskajam pielikumam. Veicot kadastrālo 

uzmērīšanu zemes vienības robežas un platība var tikt precizētas. 

2. Noslēgt ar A. D. zemes nomas līgumu par ½ (vienu otro) domājamo daļu no   zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.6809 003 0103, Latgalea ielā 21, Kārsavā, Kārsavas 

novads, 2088 kv.m. platībā, no 2015.gada 01.marta līdz 2025.gada 01.martam. 

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. 

 

 

 

14.& 

Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumiem 

/L.Krišāne/ 

 

 

Izvērtējot VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja iesniegto informāciju par 

objektu adresēm, kuras nav atrodamas Valsts adrešu reģistrā, pamatojoties uz Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otro daļu, kas nosaka, ka nosaukumus apbūvei 

paredzētajām zemes vienībām apstiprina attiecīgā novada dome, atbilstoši Ministru kabineta 

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

noteikumi”, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 

prasībām un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 47.panta pirmo daļu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo un veselības lietu, attīstības un teritoriālo 

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

Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –

nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

     1.Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 6870 005 0112, nosaukumu „ 

Kalvāni.”  



     2.Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 6870 009 0104, nosaukumu „ 

Keisija” un ar to saistītam ēkām adresi: „ Keisija”, Augstīkolni, Mežvidu pag., Kārsavas 

nov., LV 5725.  

 

 

15.& 

Par nekustamā īpašuma „ Jaunžeikari” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6894 005 0036  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

/L.Krišāne/ 

 

 

                 Izvērtējot SIA „ Ametrs” iesniegta nekustamā īpašuma „ Jaunžeikari” zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0036 zemes ierīcības projekta lietas materiālus, 

pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, MK 2011.gada 12. aprīļa noteikumiem 

NR.288 „ Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 8., 9. punktu un 31. punktu, MK 

03.11.2006. noteikumiem Nr.1269 „ Adresācijas sistēmas noteikumi” 12., 38. punktiem, MK 

20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „ Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas un 

nekustamā īpašuma mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīva procesa 

likuma 51. pantu, 55.panta 1. punktu, 63. panta pirmās daļas 1. punktu, 64.panta pirmo daļu, 67. 

pantu, likuma „ Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 47. pantu, Kārsavas novada pašvaldības 

2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo un veselības lietu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

 

             1.Apstiprināt SIA „ Ametrs” izstrādāto zemes ierīcības projektu Kārsavas novada Salnavas 

pagasta nekustamā īpašuma „ Jaunžeikari” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 005 

0036. 

              2. Pieņemtā lēmuma izvērsts teksts pielikumā Nr. 1 

 

 

16.& 

                       Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 003 0059 iznomāšanu 

/L.Krišāne/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi par pašvaldības un  

Rezerves zemes fonda zemes iznomāšanu Salnavas pagasta ar kadastra apzīmējumu 6894 003 

0059.  
        Izvērtējot informāciju par pieprasītam zemes vienībām, tika konstatēts kā minētas zemes 

vienība piekrīt pašvaldībai un rezerves zemes fondam. 

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

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

Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo un veselības lietu, 



attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, 

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

 
 

   Iznomāt no pašvaldības un Rezerves zemes fonda zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumiem   6894 003 0059  platībā uz laiku līdz pieciem gadiem. 
Zemes izmantošanas mērķis – zeme, uz kura galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101).  

Publiskot informāciju par pašvaldības un Rezerves zemes fonda zemes vienībām  ar 

kadastra apzīmējumiem 6894 003 0059  iznomāšanu, ievietojot paziņojumu 

Kārsavas novada pašvaldības domes ēkā un mājas lapā no 26.02.2015 .līdz 13.03. 

2015. 

 

17.& 

                 Par nekustamā īpašuma “GAURI” lietošanas mērķa noteikšanu  

/L.Krišāne/ 

 

          Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts SIA”Ametrs”  04.02.2015 iesniegums Nr.1-3/70 par 

lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 002 0119 8001 

nosaukumu “Gauri”  . 

          Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus 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, Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 

23.februāra apvienotās  sociālo un veselības lietu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu, 

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

Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

 

         1. Noteikt nekustamam īpašumam ” Gauri”  kadastra apzīmējums 6870 002 0119 8001 

lietošanas mērķi – zeme, uz kura 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. 

 

 

18.& 

Par nekustamā īpašuma „ Rēzna” kadastra Nr. 6870 007 0017 sadalīšanu 

/L.Krišāne/ 

 



          Kārsavas novada pašvaldībā 03.02.2015. ir saņemts T. L. dzīves vieta deklarēta- 

___________Mežvidu pag., Kārsavas nov., iesniegums ( reģ. Nr 1.3.11-2/ 80)  par nekustamā 

īpašuma „ Rēzna” Kārsavas novada Mežvidu pagastā ar kadastra Nr.6870 007  0017sadalīšanu, 

atdalot vienu atseviško zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0098 – 2,9 ha platībā.  

Jaunizveidotām  īpašumam  piešķirt nosaukumu “Akmens”. 

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 

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 

2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo un veselības lietu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

 

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

kadastra Nr. 6870 007 0017 atdalot vienu atseviško zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6870 006 0098 – 2,9 ha platībā.  

2. Jaunizveidotajam  īpašumam  piešķirt nosaukumu “Akmens”. 

  Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu 

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

stāšanas dienas. 

 

 

19.& 

Par nekustamā īpašuma „ Botnijas” kadastra Nr. 6870 006 0116 sadalīšanu 

/L.Krišāne/ 



 

          Kārsavas novada pašvaldībā 04.02.2015. ir saņemts V. K. dzīves vieta deklarēta- 

Rēzekne,______________ iesniegums ( reģ. Nr 1.3.11-2/ 87)  par nekustamā īpašuma „ Botnijas” 

Kārsavas novada Mežvidu pagastā ar kadastra Nr.6870 006 sadalīšanu, atdalot vienu atseviško 

zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0118 – 2,8 ha platībā.  Jaunizveidotam  īpašumam  

piešķirt nosaukumu “Jāņakmeņi”. 

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 

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 

2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo un veselības lietu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

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

kadastra Nr. 6870 006, atdalot vienu atseviško zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6870 006 0118 – 2,8 ha platībā.  

            2.   Jaunizveidotajam  īpašumam  piešķirt nosaukumu “Jāņakmeņi”. 

  Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas  

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

no tā stāšanas dienas. 

 

20.& 

                              Par lauku apvidu zemes nomas līguma pagarināšanu 



/L.Krišāne/ 

 

          Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts I. P.  20.02.2015. iesniegums par lauku apvidos 

zemes nomas līguma Nr. 51 ( noslēgts 08.05.2009) pagarināšanu  uz zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējumu 6870 006 0302 – 0,15 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. 

         I. P. 31.12.2014 izbeidzas zemes nomas lietošanas tiesības uz minēto  zemes vienību.  Zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu  6870 006 0302 – 0,15 ha platībā  Kārsavas novada pašvaldībai 

nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

       Pamatojoties uz  I. P. 20.02.2015. 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,  Kārsavas novada 

pašvaldības 2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo un veselības lietu, attīstības un teritoriālo 

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

Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –

nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1.Pagarināt  ar I. P. zemes  nomas līgumu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6870 006 0302 – 0,15 ha platībā Mežvidu pagasta teritorijā, no 01.03.2015. līdz 31. 12. 

2025. 

2. Zemes nomas izmantošanas mērķis –lauksaimniecība 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. 

 

21.& 

Par Rezerves zemes fondam  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 

007 0067 iznomāšanu 

/L.Krišāne/ 

 

 

        Saskaņā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 22.01.2015. lēmumā  

( sēdes prot. Nr.1 §3) noteiktā termiņā – posmā no 26.01.2015.  līdz 12.02.2015. uz Rezerves zemes 

fondam  piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Mežvidu pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 

6870 007 0067 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, izvērtējot lietas materiālus tika konstatēts, ka 

Rezerves zemes fondam  piekritīga zemes vienība 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, 



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, Kārsavas novada pašvaldības 

2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo un veselības lietu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

 

     1. Iznomāt A. J. , dekl. dzīvesvieta ___________Stibrinīki, Mežvidu paģ., Kārsavas nov. 

Rezerves zemes fondam  piekritīgo zemes vienību Mežvidu pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu  6870 007 0067 – 2,0 ha;  sakot  ar 01.03.2015. uz laiku līdz 5. gadiem. 

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

lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

22.& 

Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0373 

iznomāšanu 

/L.Krišāne/ 

 

 

        Saskaņā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 22.01.2015. lēmumā  

( sēdes prot. Nr.1 §3) noteiktā termiņā – posmā no 26.01.2015. gada līdz 12.02.2015.gada. uz pašvaldības  

piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6894 006 

0373 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, izvērtējot lietas materiālus tika konstatēts, ka Rezerves 

zemes fondam  piekritīga zemes vienība 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, 

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, Kārsavas novada pašvaldības 

2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo un veselības lietu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

 

     1. Iznomāt J. B. , dekl. Dzīvesvieta ______________, Salnavas pag., Kārsavas nov. 

pašvaldībai  piekritīgo zemes vienību Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu  

6894 006 0373 – 0,5 ha;  sakot  ar 01.03.2015. 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.  

 

 

23.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 005 0178 platības,  zemes vienības robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu 

/L.Krišāne/ 

 

         Izvērtējot SIA „ Kvintesence” iesniegto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 

005 0178  zemes  robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz 10.04.2012. MK 

noteikumiem Nr 263” Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, 

MK 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1602 „ Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta 

apgrūtinājumu klasifikāciju”,  Kārsavas novada teritorijas plānojumu 2012-2024. gadam, Kārsavas 

novada pašvaldības 2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo un veselības lietu, attīstības un 

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

Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, 

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

 
 

 

1. Apstiprināt  zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6870 005 0178 robežu, situācijas 

un apgrūtinājumu plānu. 

2.  Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6870 005 0178 kopplatību – 12,35 ha 

3. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

4. Noteikt zemes vienības apgrūtinājumus: 

               1. 161203 – pierobeža – 12,35 ha. 

 

24.& 

Par  nekustamā īpašuma „Ābelītes” sadalīšanas realizēšanai nepieciešamā zemes ierīcības 

projekta izstrādi, izstrādes  nosacījumiem un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemes 

gabalam 

/L.Krišāne/ 

 

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

J. D. 2015. gada 09.februārī iesniegumu( reģ. Nr. 1.3.11.2/108) par nekustamā īpašuma „Ābelītes“ 

sadalīšanu, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma“ 8. pantu un MK 11.12.2007. noteikumiem 

Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām, Kārsavas novada pašvaldības 

2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo un veselības lietu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

  



 

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

„Ābelītes“ Salinīku ciema Mežvidu pagasta Kārsavas novada, kadastra Nr. 687 007 0008 

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

apgrūtinājumu konkretizēšanu. 

2.Zemes ierīcības projekta izstrādes procesā paredzēt atdalīt zemes gabalu ar  platību 8,1 

ha jauna īpašuma izveidošanai un ieteikt piešķirt jauno kadastra apzīmējumu. 

    3. Jaunizveidoto  īpašumu pievienot pie nekustamā īpašuma „ Leičaceleņš”  

       kadastra apzīmējums 6870 007 0009, nosakot zemes izmantošanas mērķi-  

      zeme, uz kura galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kod 0101). 

4.Nekustamam īpašumam 0,5 ha platība kadastra apzīmējums 6870 007 0008 atstāt 

nosaukumu „Ābelītes” un adresi „Ābelītes” Salinīki, Mežvidu pag., Kārsavas nov.,LV 

5725. Zemes izmantošanas mērķis- ēku un būvju uzturēšana. 

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

   6.Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei {pieliekums Nr. 1). 

 

 

 

 

 

                                                                      25.& 

Par saistošo noteikumu Nr.2 

„Par novada pamatbudžetu 2015.gadam”pieņemšanu 

/S.Sprukte/ 

 

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

2015.gada 13.februāra izglītības, kultūras,sporta un jautatnes lietu, sociālo un veselības lietu, 

attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu,  2015.gada  18.februāra apvienotās finanšu, 

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

komitejas atzinumu, 2015.gada  23.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, 

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

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

Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

  
 

 

   

1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 2 projektu „Par novada budžetu 2015.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. 

 

 

                                                                   



26.& 

Par Kārsavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu, pamata un vispārējās 

izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2015. gadā 

/S.Sprukte/ 

 

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

14.punkta g)apakšpunktu, likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, 2015.gada  

23.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, sociālo un veselības lietu, izglītības 

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

Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis 

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

  
 

 

 

Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu, pamata un 

vispārējās izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksas 2015.gadā saskaņā ar 

pielikumu. 

 

 

27.& 

Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības 

programmā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 2015.gadā 

/S.Sprukte/ 

 

 

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

pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas attiecīgās pašvaldības izglītības 

iestādēs. 

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

tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai 

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

apmērā, kas atbilst bērna deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā noteiktajām vienam izglītojamam 

nepieciešamajām vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 

programmas īstenošanai. 

Aprēķinot vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās 

izmaksas Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar Kārsavas novada domes 

2015.gada 26.februāra lēmumu Nr. §  „Par Kārsavas novada pašvaldības savstarpējo norēķinu 

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

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

iestāžu pakalpojumiem” 20.²punktā noteiktā izmaksu aprēķina kārtība. 

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

daļas 27.apakšpunktu, 2015.gada  23.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, 

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



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

Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

  
 

 

1. Apstiprināt pašvaldības vidējās izmaksas vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības 

programmā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē EUR 139,97 apmērā mēnesī, 

pielikums nr.1. 

2. Uzdot Kancelejas vadītājai nodrošināt lēmuma publiskošanu pašvaldības mājaslapā. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes izpilddirektors. 

4. Atbildīgais par lēmuma kontroli – domes priekšsēdētāja vietnieks. 

 

Pielikumā: Vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās 

izmaksas aprēķins uz 1 lpp. 

 

28.& 

Par Kārsavas novada pašvaldības sociālās mājas "Mūsmājas" iemītnieku uzturēšanas 

izmaksām 2015.gadā 

/S.Sprukte/ 

 

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

14.punkta g)apakšpunktu, likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, 2015.gada  

23.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, sociālo un veselības lietu, izglītības 

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

Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis 

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

  

 

 

 

Apstiprināt Kārsavas novada  pašvaldības sociālās mājas "Mūsmājas" iemītnieku 

uzturēšanas izmaksas 2015.gadā saskaņā ar pielikumu. 

 

29.& 

Par novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēnu izdevumu atlīdzināšanu piedaloties 

sporta sacensībās, konkursos un olimpiādēs 



/S.Sprukte/ 

 

 

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām “15 panta pirmās daļas 4.punktu, 2015.gada  

23.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, sociālo un veselības lietu, izglītības 

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

Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis 

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

  

 

 

 

1.Atlīdzināt izdevumus, saskaņā ar attaisnojuma dokumentiem, skolēniem, kuri pārstāv 

novada vispārizglītojošās skolas sporta sacensībās, konkursos un olimpiādēs, šādā apmērā: 

1.1.Ēdināšanas izdevumus vienā dienā vienam skolēnam - 2.00 (divi eiro 00centi) EUR, 

piedaloties Ludzas, Ciblas, Zilupes, Rēzeknes, Balvu, Preiļu novados. 

1.2.Ēdināšanas izdevumus  vienā dienā vienam skolēnam - 4.00 (četri eiro 00centi) EUR, 

piedaloties pārējā Latvijas teritorijā. 

         1.3.Izdevumus finansēt no pašvaldības pamatbudžeta plānotajiem līdzekļiem: 

• „Kārsavas novada pašvaldības izglītības jomā plānoto pasākumu  finansējums 

2015.gadam”,” (50-EKK-2279) 

• Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu jauno sportistu dalība dažāda 

mēroga sporta sacensībās 2015.gadā” (50-EKK-2279) 

2. Atlīdzināt izdevumus skolēniem, kuri piedalās Kārsavas novada vispārizglītojošās skolas 

sporta sacensībās, konkursos un olimpiādēs, šādā apmērā: 

2.1.Ēdināšanas izdevumi  vienā dienā vienam skolēnam nepārsniedzot novada izglītības 

iestādes, kur notiek pasākums,  noteikto vienā dienā pusdienu ēdienreizes maksas apmēru. 

2.2.Izdevumus finasēt no attiecīgās izglītības iestādes ēdināšanai paredzētiem izdevumiem, 

proporcionāli tās deļeģeto dalībnieku skaitam. EKK-2279, 235006 

3.Sabiedriskā transporta izdevumus atlīdzināt saskaņā ar iesniegtiem attaisnojuma 

dokumentiem. 

Pamatojums : 

1.Likums par pašvaldībām 15 panta 1.daļas 4.punkts 



2.Kārsavas novada domes lēmums Nr.1 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Kārsavas 

novada izglītības iestādēs” no 22.01.2015. 

30.& 

             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, ”, 2015.gada  23.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, sociālo un 

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

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

Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, 

Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

  

 

 

 

 

Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības amatu sarakstā saskaņā ar 

pielikumu. 

 

 

 

31.& 

Par Kārsavas novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa programmu 2015.-

2017.gadam 

/S.Sprukte/ 

 

 Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, 

2015.gada  23.februāra apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, sociālo un veselības lietu, 

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

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors 

Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

  

  

 

Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa programmu 

2015.-2017.gadam saskaņā ar pielikumu. 

 

32.& 

                           Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

/V.Indričāns/ 



 

1. 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. K. 03.02.2015.  iesniegums ar lūgumu anulēt 

ziņas par A. S. deklarēto dzīvesvietu. 

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

likuma” 12.panta 1.daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 11.02.2003. 

noteikumiem nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, Kārsavas novada 

pašvaldības 2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo un veselības lietu, attīstības un teritoriālo 

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

Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –

nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

  
 

  

2.1.Anulēt A. S. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē :  _________Kārsavā,  

Kārsavas novads, LV 5717; 

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

pieņemšanas datumu; 

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

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

 2.4.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

      2. 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts D. N. 12.01.2015.  iesniegums ar lūgumu anulēt 

ziņas par S. Š. deklarēto dzīvesvietu. 

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

likuma” 12.panta 1.daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 11.02.2003. 

noteikumiem nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, Kārsavas novada 

pašvaldības 2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo un veselības lietu, attīstības un teritoriālo 

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

Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –

nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

  
 

 

  

2.1.Anulēt S. Š. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē :  

____________________, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, LV 5717; 

 2.2.Anulēt ziņas par S. Š. deklarēto dzīvesvietu ar Kārsavas novada domes lēmuma 

pieņemšanas datumu; 



 2.3.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot S. Š., ka viņa sniegtās 

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

 2.4.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas.  

 

 

3. 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts E. B. 20.01.2015.  iesniegums ar lūgumu anulēt 

ziņas par V. V.  deklarēto dzīvesvietu. 

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

likuma” 12.panta 1.daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 11.02.2003. 

noteikumiem nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, Kārsavas novada 

pašvaldības 2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo un veselības lietu, attīstības un teritoriālo 

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

Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –

nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

  
 

 

2.1.Anulēt V. V.   sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē :  _________ Kārsavā,  

Kārsavas novads, LV 5717; 

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

pieņemšanas datumu; 

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

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

 2.4.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

                          

 

33.& 

Par būvvaldes nolikuma apstiprināšanu 

/I.Nagle/ 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu, Kārsavas novada 

pašvaldības 2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo un veselības lietu, attīstības un teritoriālo 

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

Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –

nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

  

 



 

 1.Apstiprināt  „Kārsavas novada pašvaldības būvvaldes nolikumu” /pielikumā/. 

 2.Atzīt par spēkā neesošu “Kārsavas novada pašvaldības būvvaldes nolikumu”, kurš 

apstiprināts ar Kārsavas novada domes 2013.gada 23.janvāra lēmumu Nr.6, prot. Nr.1. 

                                                                                                     

         

 

34.& 

                                         Par nekustamā īpašuma nodokļa  parāda  piedziņu 

/V.Indričāns/ 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu,  Civilprocesa 

likuma 600.panta 5.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo 

un veselības lietu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors 

Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

  

 

 

 

1.1.Piedzīt no I. J. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2010.g. 2014.g.1.-3.cet.), piedziņu 

vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

1.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Gaidai Rutkovskai. 

 1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

2.1.Piedzīt no SIA „Pilots Lld” nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2013.g. 2014.g.), 

piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu. 

2.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Jūlijai Joffei, Rīgas iela 64-34, Daugavpils, LV 5401. 

 2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

3.1.Piedzīt no N. B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu (2010.g. 2014.g.), piedziņu vēršot 

uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

3.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai 

Gaidai Rutkovskai. 

 3.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 

 



 

35.& 

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

gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” precizēšanu 

/P.Laganovskis/ 

 

 

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra 

vietnieces   I.Raugzes  19.02.2015. vēstuli Nr.18-6/1523 par saistošo noteikumu Nr.31 

precizēšanu, Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo un veselības 

lietu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis 

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

 

 

  

1. Precizēt saistošos noteikumus Nr.31 ” Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez 

vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem”. 

2.Sagatavot  precizētos saistošos noteikumus projektu parakstīšanai. 

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

Vides aizsardzības  un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

 

 

36.& 

                                                        Iesniegumu izskatīšana 
/I.Silicka, P.Laganovskis/ 

 

1. 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts J. S.,  dzīvo __________Malnavas pagasts, 

Kārsavas novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam dzīvojamo platību, jo ir pilnīgi nodegusi 

dzīvojamā māja, kurā iesniedzējs līdz šim dzīvoja un viņam nav kur dzīvot. 

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

jautājuma risināšanā” 13.panta 1.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 23.februāra 

apvienotās  sociālo un veselības lietu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu, atklāti 

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

Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris 

Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 



 

Sniegt J. S., palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņam dzīvokli 

________________, Kārsava, Kārsavas novads.  

Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

2. 

Kārsavas novada dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu, kurā ieteikts domei noraidīt V. B., ____________ Salnavas pagasts, Kārsavas 

novads, iesniegumā norādīto lūgumu – piešķirt viņai blakus esošo tukšo dzīvokli. 

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

jautājuma risināšanā” 2.pantu, 17.pantu, iepriekšminēto pašvaldības saistošo noteikumu 7., 

14.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 23.februāra apvienotās  sociālo un veselības 

lietu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis 

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

 

Noraidīt V. B. iesniegumā norādīto lūgumu par dzīvojamās platības piešķiršanu. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

3. 

 

Kārsavas novada dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas iesniegto 

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

Kārsava, Kārsavas novads.  

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

jautājuma risināšanā” 24.pantu, saistošo noteikumu “Par Kārsavas novada pašvaldības palīdzību 

iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.4.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 

23.februāra apvienotās  sociālo un veselības lietu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu, 

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

Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

Veikt izīrējamās platības maiņu no ____________ Kārsava uz ___________ Kārsava, 

Kārsavas novads. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

      4. 

Kārsavas novada dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu, kurā ieteikts domei sniegt palīdzību S. N. , dzīv. _______________ Kārsava, 

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

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

jautājuma risināšanā” 6.pantu, 7.panta 1.daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 23.februāra 

apvienotās  sociālo un veselības lietu, attīstības un teritoriālo lietu komitejas atzinumu, atklāti 



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

Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris 

Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

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

palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru ____ 

Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

Papildus jautājumi 

                                                                             37.& 

                                        Par papildinājumiem Kārsavas vidusskolas nolikumā 

/E.Puksts/ 

 

Pamatojoties uz „Vispārējās izglītības likuma” 9.pantu un likuma „Par pašvaldībām”21.panta 

1.daļas 8.punktu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, 

Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

Veikt papildinājumu Kārsavas vidusskolas nolikuma 12.punktā  ar : 

12.3. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem(21015611) 

 

38.& 

Par grozījumiem Mežvidu pamatskolas nolikumā 

/E.Puksts/ 

 

 

Pamatojoties uz „Vispārējās izglītības likuma” 9.pantu un likuma „Par pašvaldībām”21.panta 

1.daļas 8.punktu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, 

Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

Veikt grozījumus Mežvidu pamatskolas nolikuma 4.punkta 4.17 apakšpunktā, izsakot  

punktu sekojošā redakcijā: 

“ Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas  pamatprincipi, kritēriji un kārtība  ir 

noteikta Ministru kabineta noteikumos un skolas noteiktajā Izglītojamo sasniegumu 

vērtēšanas kārtībā”. 

 

39.& 



Par satiksmes ierobežojumiem uz  Kārsavas novada pašvaldības ceļiem 

/I.Silicka/ 

Pamatojoties uz „Ceļu satiksmes likuma” 8.panta 1.daļu, Ministru Kabineta 15.12.1998. 

noteikumu nr.456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami 

transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi” 2.1., 4.2., 5.punktiem, lai izvairītos no 

pašvaldības ceļu bojāšanas klimatisko apstākļu dēļ, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis 

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

 

 
 

 

 

 1.Laika periodā no 2015.gada 27.februāra ierobežot satiksmi uz Kārsavas novada 

sekojošiem ceļiem, aizliedzot tajos kravas transportlīdzekļu kustību: 

 

Ceļa 

nr. 

Pagasts un ceļa nosaukums Ceļa grupa 

Salnavas pagasts 

1. Salnava-Aizsili-Beiliņi-Verpeļi                   A 

2. Beiliņi-Lūbenka A 

3. Aizsili-Lūbenka A 

11. Zaceški-Vareiki-Līpusola A 

16. Vareiki-Kaļviņa-Nūmerne-Svileva A 

25 Zatiški-Pliešova B 

20. Žeikari-Zobļeva B 

Malnavas pagasts 

47. Zibla-Čāvi-Tipāni A 

48. Zibla-Livzenīki-Salenīki-Kaskāni A 

49. Drikaški-Čāvi A 

50. Mihaļčenki-Barkāni A 

51. Salenīki- Zeļčova A 

53. Zeļčova-Kabulova-Rudiņeva A 

57. Kārsava-Jēči-Otrie Mežvidi A 

59. Soldoni-Šoseja A 

86. Lāpova-Jēči A 

63. Grebņeva-Morozovka A 

73. Ločukolni-Šoseja A 

71. Zibla-Ancāni B 



Goliševas pagasts 

102. Svetlicu ceļš  A 

98. Zahari-Doņikova A 

99. Orehovkas ceļš A 

103. Antonovka-Baranovka B 

106. Ļamoni-Svetlici B 

108. Strauja- Borovije Ņivji C 

109.                 Strauja-Mazie Bati-lielie Bati C 

1. Smilšu D 

114. Goliševas dārzu ceļš C 

117 Svetlici- Čenčevas kapi C 

Mežvidu pagasts 

154. Klonešņīki-Griudinīši-Strodi A 

57. Kārsava-Jēči-Otrie Mežvidi A 

155. Bliseņi-Briži-Otrie Mežvidi A 

156. Otrie Mežvidi-Kopči A 

157. Mežvidi-Bokši-Kopči A 

159.                         Mežvidi-Goreiši-Logini A 

160. Mežvidi-Inčuki A 

153. Padole—Ezernieki-Latvīšu Stiglova A 

161. Padole-Kaki A 

165. Strodi-Pliešu kapi A 

169. Mežvidi-Mežainčuki A 

171. Liuzinieki-Ūzulnīki-Ašisola A 

Mērdzenes pagasts 

120. Pudinova-L.Stiglova A 

121. Mihalova-Lapatnieki A 

122. Lapatnieki-Tabulova A 

123. Rūzori-Tabulova-Dekterova-Rūzori A 

129. Pudinova-Kapačova-Kukuri A 

133. L.Stiglova-Dērvanīši A 

144. Čeri-Mazie Kreiči C 

142. Čeri-Lielie Kreiči B 

143. Rūzori-Kausinieki B 

 



2. Pašvaldības kancelejas vadītājai nodrošināt informācijas  par transportlīdzekļu 

satiksmes ierobežojumiem ievietošanu Kārsavas novada pašvaldības mājaslapā , norādot 

autoceļa posmu, ierobežojuma veidu, termiņu un kontakttālruni. 

   

40.& 

Par Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 27.novembra domes sēdes lēmuma /Nr.21, 

6.punkts, protokols Nr.15 /atcelšanu 

/P.Laganovskis/. 

          Kārsavas novada pašvaldība 2015.gada 11.februārī ir saņēmusi V. J. iesniegumu  

ar lūgumu  atcelt novada pašvaldības 27.11.2014. domes lēmumu /Nr.21 ,6 .punkts,protokols 

Nr.15/  ar kuru tika nodrošinātas apmaksātas logopēda nodarbības viņas meitai I. K. 

27.11.2014. domes sēde tika pieņemts lēmums 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. 

V. J.  ar logopēdi V.B. ir savstarpēji vienojušās par sniegtā pakalpojma apmaksu un 

pašvaldības līdzmaksājums nav nepieciešams. 

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

likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris 

Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, 

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

 

Atcelt Kārsavas novada pašvaldības 27.11.2015.domes sēdes lēmumu  /Nr.21 ,6 

.punkts, protokols Nr.15/  par  logopēda pakalpojumu apmaksu V.B. 

41.& 

Par saistošo noteikumu Nr.3 

„Grozījumi saistošajos noteikumos nr.1 

„Kārsavas novada pašvaldības nolikums” 

pieņemšanu 
/I.Silicka/ 

 

 

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

45.panta piekto, sesto un septīto daļu, ņemot vērā apvienoto komiteju sēdes ieteikumu,  atklāti 

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

Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris 

Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav ,  

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 



 

 1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.3  „Grozījumi saistošajos noteikumos nr.1 „Kārsavas 

novada pašvaldības nolikums”  /pielikumā/. 

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

saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrijai. 

 

 

 

        

42.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 2013.gada 23.janvāra  lēmumā ( prot. 

Nr.1.,36.&.,40.p.) “Par nekustamā īpašuma “Pabierži”zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 68680020013 sadales projektu”  

                                                /I.Silicka/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemta Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 

30.01.2015. vēstule Nr.9-02/424531-1/1 Par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, 

kurā  konstatētas neprecizitātes Kārsavas novada pašvaldības domes 2013.gada 23.janvāra  

lēmumā ( prot. Nr.1.,36.&.,40.p.) “Par nekustamā īpašuma “Pabierži” zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 68680020013 sadales projektu” kā rezultātā nav iespējams veikt kadastra objektu 

reģistrāciju un kadastra objekta datu aktualizāciju, un ir atlikta 21.01.2015. reģistrētā pasūtījuma 

Nr. 424531-1 izpilde. 

Lai novērstu radušos situāciju, nepieciešams veikt grozījumus  Kārsavas novada pašvaldības 

domes 2013.gada 23.janvāra  lēmumā ( prot. Nr.1.,36.&.,40.p.) “Par nekustamā īpašuma 

“Pabierži” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68680020013 sadales projektu”.  

Saskaņā ar Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 21.11.2012. slēdzienu Nr.2-

03.1-L/5043 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Malnavas pagasta nekustamā 

īpašuma „Pabierži” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0013” ar tam pievienoto  

Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes 

atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Pabierži” zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 6868 002 0013 atsavināma zemes daļa  4,3342 ha platībā, kas sastāv no zemes 

gabaliem 4,2596 ha, 0,0727 ha, 0,0019 ha platībā.  

 Pamatojoties uz augstāk  minēto, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta 

pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 

punktu,  ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu “Kadastra objekta reģistrācijas  un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 15.3 apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. 

punktu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita Maģiča, Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības domes 2013.gada 23.janvāra  lēmumā ( 

prot. Nr.1.,36.&.,40.p.) “Par nekustamā īpašuma “Pabierži” zemes vienības ar kadastra 



apzīmējumu 68680020013 sadales projektu”, papildinot minēto lēmumu ar 3. punktu šādā 

redakcijā: 

Noteikt sadalītai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 002 0013 un no tās 

atdalītām zemes vienībām  4,2596 ha, 0,0727 ha un  0,0019 ha platībā                 ( kadastra 

apzīmējumi 68680020162, 68680020163, 68680020164, 68680020165) nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi -zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir mežsaimniecība,  kods 

0201. 

 

2. No atdalītajām zemes vienībām izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu 

“Pabierži 2”. 

 

 

 

 

 

43.& 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68540040531 nodošanu 

valsts robežjoslas ierīkošanas vajadzībām 

/I.Silicka/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 25.02.2015. saņemts LR Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma 

daļas iesniegums ar lūgumu ieskaitīt rezerves zemes fondā pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6854 004 0531, kuras kopplatība ir 0,2262 ha un uz kuras atrodas Kārsavas 

novada pašvaldības inženierbūves – pašvaldības ceļa Nr. 133 Doņikova-Orehovka posms, kura 

garums ir 0,31 km. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru 

kabineta  2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas  norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 

apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru 

platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta  pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts 

robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas prasībām, zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 68540040531,  uz kuras atrodas pašvaldības ceļs ietilpst 

robežjoslas ierīkošanai nepieciešamajā teritorijā. 

Pieprasītās zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 68540040531 nodošanas valsts 

robežjoslas ierīkošanas vajadzībām un ieskaitīšanas rezerves zemes fondā  rezultātā tiks likvidēts 

pašvaldības ceļa posms 0,31 km,  kuru izmanto piekļūšanai zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 68540040438, 68540040426, 68540040418, 68540040116, 68540040118, 

68540040430. 

Ieskaitot zemes vienību 68540040531  rezerves zemes fondā ir nepieciešams veikt 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 68540040531, 68540040116, 

68540040118 robežu pārkārtošanu, paredzot pašvaldības ceļa  ierīkošanai  izveidot zemes vienību 

paralēli robežjoslas līnijai, atdalot zemes zemes vienību 6854 0040116, 68540040118 daļu. 

Izvērtējot radušos situāciju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. 



pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 

2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, 

pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas 

norādījumu zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, 

Ministru kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes 

vienību Ludzas rajona Blontu, Brigu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un 

Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. 

panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16.1. punktu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,  Ligita 

Maģiča, Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Juris Vorkalis); PRET –

nav ; ATTURAS –nav ,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

Ieskaitīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 685540040531-0,2262 ha platībā 

Rezerves zemes fondā. 

 

 

 

Sēde slēgta plkst.17.05 

 

 

 

 

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


