
 

 

        
  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 26.03.2015.          Nr.3 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēde atklāta plkst.15.00 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – juriste Vera Lipska 

 

Piedalās-  

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

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

Indričāns,Vairis Poikāns,  Andris Šicāns 

 

 

Nepiedalās –  

Deputāti  - Ligita Maģiča, Juris Vorkalis- aizņemti pamatdarbā 

 

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

Orinska,  galvenā ekonomiste Svetlana Sprukte, sabiedrisko attiecību speciāliste Inese 

Krivmane 
 

 

Klātesošās personas- nav 
 

 

Darba kārtība: 

 

mailto:dome@karsava.lv


 

 

1. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Smilšu ielā 12, Kārsavā, Kārsavas novads,   

kadastra apzīmējumu 6809 002 0174 sagatavošanu atsavināšanai 

2. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Miera ielā 20, Kārsavā, Kārsavas novads,   

kadastra apzīmējumu 6809 001 0134 sagatavošanu atsavināšanai 

3. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Rezēdas”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads,   

kadastra apzīmējumu 6868 003 0151 sagatavošanu atsavināšanai 

4. Par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma „Šņores”, kadastra Nr. 6868 009 0154 

sadalīšanu  

5. Par  pilsētas zemes nomas līguma noslēgšanu 

6. Par  nekustamā īpašuma „Mazkalni”, Mežvidu pagasts,  Kārsavas novads        pārdošanas 

cenas apstiprināšanu 

7. Par  nekustamā īpašuma Kļavu iela 14-18, Malnava, Malnavas pagasts,  Kārsavas novads   

pārdošanas cenas apstiprināšanu 

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 23A, Kārsava, Kārsavas novads   nodošanu 

atsavināšanai 

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 23A, Kārsava, Kārsavas novads   izsoles 

sākumcenas (nosacītās cenas) un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

10. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0550 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

11. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 22.01.2015. lēmumā ( sēdes prot. Nr. 

1., 27. &)  “Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  platību  precizēšanu” 

12. Par adresācijas objekta adreses maiņu 

13. Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

14. Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

15. Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

16. Par nekustamā īpašuma „Kaltes”, kadastra Nr. 6868 010 0030 sadalīšanu 

17. Par nekustamā īpašuma „Modrīši”, kadastra Nr. 6868 005 0053 sadalīšanu 

18. Par Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo   zemes vienību  iznomāšanu 

19. Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu.  

20. Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu.  

21. Par nekustamā īpašuma „ Bārzi” kadastra Nr. 6894 011 0136 sadalīšanu 

22. Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumiem 

23. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 22.01.2015 lēmuma Nr. 1.27.§„ Par 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platību precizēšanu”  



 

 

24. Par Rezerves zemes fondam  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 003 

0059 iznomāšanu 

25. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0044  

iznomāšanu. 

26.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0224 lietošanas mērķa noteikšanu. 

27.  Par nekustamā īpašuma „ Bebrāji” lietošanas mērķa maiņu 

28. Par valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu 

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

apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.4 apstiprināšanu  

30. Par saistošajiem noteikumiem Nr.5„Par ēku numerācijas zīmju un ielu /laukumu 

nosaukumu norāžu izvietošanu Kārsavas novadā” 

31. Par saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 

            “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu   audzēšanai Kārsavas novadā”” 

32. Par  nolikuma” Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība sabiedrisko 

organizāciju darbībai” apstiprināšanu 

33. Par  personu atskurbšanas maksas cenrādi 

34. Par maināmās kustamās mantas cenas starpības segšanu 

35. Par piedalīšanos Latvijas Pašvaldību savienības 26.kongresā un biedru sapulcē 

36. Iesniegumu izskatīšana 

 

 Sēdes vadītāja Ināra Silicka  piedāvā balsot par  domes sēdes darba kārtību 

 

 

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

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

Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns,  Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav , domes 

sēdes darba kārtība apstiprināta. Sēdes darba kārtībā  36  jautājumi.  

 

 

 

1.& 
Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Smilšu ielā 12, Kārsavā, Kārsavas novads,   

kadastra apzīmējumu 6809 002 0174 sagatavošanu atsavināšanai 

/A.Orinska/ 



 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Ņ. Ņ. , deklarētā dzīvesvieta  _________________, 

Kārsava, Kārsavas novads, 2015.gada 25.februāra iesniegums par pašvaldībai piekrītošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0174, kopējā platība 1352 kv.m., kas atrodas  Smilšu 

ielā 12, Kārsavā, Kārsavas novads, sagatavošanu 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 002 0174,  platība 1325 kv.m. ( 

veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta), kas atrodas Smilšu ielā 12, 

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

atrodas  Ņ. Ņ. piederošs namīpašums, ko apliecina Latgales apgabaltiesas zvērināta notāra 

2013.gada 14.augustā izdota mantojuma apliecība (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) 

reģ.Nr.2808.  Par minēto zemes vienību ir noslēgts pilsētas zemes nomas līgums atbilstoši  

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

kārtībai. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0174, Smilšu iela 12, Kārsava, Kārsavas 

novads nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

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

8.punktā noteiktajam Ņ. Ņ. ir tiesības ierosināt zemes vienības  Smilšu ielā 12, Kārsavā , Kārsavas 

novads, kadastra apzīmējums 6809 002 0174 atsavināšanu.  

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

daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, 

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

lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris 

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

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

ATTURAS –nav,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 1.Nostiprināt īpašuma tiesības uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Smilšu ielā 12, 

Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 002 0174  uz Kārsavas novada 

pašvaldības vārda un nodot atsavināšanai 

          2.Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Valentīnai Bļinovai reģistrēt  pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienību Smilšu ielā 12, 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. 

 

 

 

 
 

2.& 

Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Miera ielā 20, Kārsavā, Kārsavas novads,   

kadastra apzīmējumu 6809 001 0134 sagatavošanu atsavināšanai 

/A.Orinska/ 

 



 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts L. K.  , deklarētā dzīvesvieta _________________, 

Kārsava, Kārsavas novads, 2015.gada 17.marta iesniegums par pašvaldībai piekrītošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0134, kopējā platība 1431 kv.m., kas atrodas  Miera 

ielā  20, Kārsavā, Kārsavas novads, sagatavošanu atsavināšanai. 

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

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

3.panta sesto daļu zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0134,  platība 1431 kv.m. ( 

veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta), kas atrodas Miera ielā 20, 

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

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

2010.gada 28.decembrī izdota mantojuma apliecība (akts par pēdējās gribas rīkojuma akta stāšanos 

likumīgā spēkā) reģ.Nr.4960.  Par minēto zemes vienību ir noslēgts pilsētas zemes nomas līgums 

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

noteiktajai kārtībai.  Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0134, Miera iela 20, 

Kārsava, Kārsavas novads nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

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

8.punktā noteiktajam L. K. ir tiesības ierosināt zemes vienības  Miera ielā 20, Kārsavā , Kārsavas 

novads, kadastra apzīmējums 6809 001 0134 atsavināšanu.  

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

daļas 17.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, 

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

lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris 

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

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

ATTURAS –nav,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

 1.Nostiprināt īpašuma tiesības uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Miera ielā 20, 

Kārsavā, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6809 001 0134  uz Kārsavas novada 

pašvaldības vārda un nodot atsavināšanai 

          2.Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Valentīnai Bļinovai reģistrēt  pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienību Miera ielā 20, 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. 

 

3.& 

Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Rezēdas”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads,   

kadastra apzīmējumu 6868 003 0151 sagatavošanu atsavināšanai 

/A.Orinska/ 

 

 



 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts S. P. ,deklarētā dzīves vieta _____________, 

Kārsava, Kārsavas novads, 2015.gada 03.marta iesniegums par pašvaldībai piekrītošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0151, kopējā platība 2,0 ha, kas atrodas Kārsavas 

novada Malnavas pagastā 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 piektās daļas 2.punktu zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0151, kopējā 

platība 2,0 ha ( veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta), kas atrodas 

Kārsavas novada Malnavas pagastā piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai.  Nomas tiesīgā persona 

S. P. ir izmantojusi zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar  kadastra apzīmējumu 6868 003 

0151 , 2009.gada 30.jūnijā noslēdzot zemes nomas līgumu (reģ.Nr.120) likuma „ Valsts un 

pašvaldību īpašuma  privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 

25.panta 2ˡ.daļas noteiktajā kārtībā.  Minētā zemes vienība nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

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

8.punktā noteiktajam S. P. ir tiesības ierosināt zemes vienības „Rezēdas”, Malnavas pagasts, 

Kārsavas novads  , kadastra apzīmējums 6868 003 0151 atsavināšanu.  

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

Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  

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

atklāti balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

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

Viktors Indričāns,Vairis Poikāns,  Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1.Nostiprināt īpašuma tiesības uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Rezēdas”, 

Malnavas pagasts, Kārsavas novads, kadastra apzīmējums 6868 003 0151,kopējā platība 2,0 

ha ( veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta), uz Kārsavas 

novada pašvaldības vārda. 

           2.Uzdot zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai reģistrēt  pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienību “Rezēdas”, Malnavas pagasts, 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. 

 
 

4.& 

Par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma „Šņores”, kadastra Nr. 6868 009 0154 

sadalīšanu  

/A.Orinska/ 

 

 

 



 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 05.03.2015. ir saņemts  V. Ž., dzīves vieta deklarēta- 

________________Malnavas pag., Kārsavas nov., iesniegums  par pašvaldībai piekrītošās zemes 

vienības kadastra apzīmējumu 6868 009 0257, platība 0,5 ha 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 piektās daļas 2.punktu nekustamais īpašums “Šņores”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, 

kadastra numurs 6868 009 154, piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai.  Minētais nekustamais  

īpašums sastāv  no četrām neapbūvētām  zemes vienībām – zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6868 009 0141- 1,1 ha platībā; zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 

0154- 0,25 ha platībā; zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0177- 0,25 ha platībā; 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0257- 0,5 ha platībā.  Lai varētu sagatavot un 

nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra 6868 009 0257 ir jāveic nekustamā īpašuma “Šņores 

“ , Malnavas pagasts, Kārsavas novads, kadastra numurs 6868 009 0154 sadalīšana un jāizveido 

jauns īpašums. 

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

vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,  10.04.2012. MK 

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

ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un 

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

sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   

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

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Šņores” Kārsavas novada Malnavas pagastā, 

kadastra Nr. 6868 009 0154,  atdalot no tā vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 

009 0257- 0,5 ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu ar nosaukumu “Jaunšņores”. 

Nekustamā īpašuma “Jaunšņores” lietošanas mērķis- kods 0101- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

 

5.& 

Par  pilsētas zemes nomas līguma noslēgšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2015.gada 25.februārī saņemts V. M., deklarētā dzīvesvieta 

_______________________, Kārsava, Kārsavas novads iesniegums par zemes nomas līguma 

noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

Nr.6809 001 0097 , Puškina ielā 25, Kārsavā, Kārsavas novads,  uz kuras atrodas viņam 

piederošais namīpašums. 



 

 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts: ka  zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0097, Puškina iela 25, Kārsava, Kārsavas novads,  

platība 2941 kv.m., ir  reģistrēta Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Kārsavas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000540062, 2014.gada 23.decembrī uz Kārsavas novada 

pašvaldības vārda. Nekustamā īpašuma kadastra numurs 6809 001 0097. 

Uz minētās zemes vienības atrodas V. M. piederošs namīpašums, kadastra numurs 

68095010044, kurš sastāv no trim būvēm (kadastra apzīmējums 68090010097001; 

68090010097002; 68090010097003) un reģistrēts Ludzas rajona tiesas Zemesgrāmatas nodaļas 

Kārsavas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000540932. 

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”, ņemot 

vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

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

atzinumu, atklāti balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs 

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

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Noslēgt ar V. M. zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma -  zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu Nr.6809 001 0097, Puškina ielā 25, Kārsavā, Kārsavas novads, 2941 

kv.m. platībā iznomāšanu no 2015.gada 01.aprīļa līdz 2025.gada 01.aprīlim. 

2. Nomas līgumu noslēgt pamatojoties uz  LR Ministru kabineta 30.10.2007. 

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

kārtību.  

  3. 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. 

 

 

 

6.& 

Par  nekustamā īpašuma „Mazkalni”, Mežvidu pagasts,  Kārsavas novads        

pārdošanas cenas apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

 

 Nekustamā īpašuma “Mazkalni”, Mežvidu pagasts,   Kārsavas novads , kadastra numurs 

6870 001 0140, kurš sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68700050272, 

7,07  ha platībā (ar mežaudzi) pēc  sertificēta vērtētāja ,SIA “Dzieti”, reģ.Nr.42403010964, 



 

 

vērtēšanas materiāliem tirgus vērtība atsavināšanas vajadzībām noteikta EUR 9900,00( deviņi 

tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi).  

            Nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas standartu “Īpašumu vērtēšana” LVS 

401: 2013. 

Nekustamā īpašuma vērtēšanas izdevumi EUR 200,00 (divi simti euro un 00 centi).  

       Nekustamo īpašumu “Mazkalni”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, īpašumā iegūst 

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

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

vienāda ar nosacīto cenu. 

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

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

paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

„Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 

pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka manta atsavināma vai nododama īpašumā citai personai par 

iespējami augstāku cenu.   

          Pamatojoties uz augstākminēto un Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 

18.decembra domes sēdes lēmumu Nr.22 (prot.Nr.16) , “Par pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Mazkalni”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai”,  „Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma” 8.panta sesto daļu, 37.panta pirmās daļas  4.punktu, 1.panta 

6.punktu, „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 

3.panta pirmās daļas 2.punktu,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,   

ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un 

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

sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   

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

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mazkalni”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, 

kadastra numurs 6870 001 0140 , pārdošanas (nosacīto) cenu EUR10100,00 ( desmit tūkstoši 

viens simts  euro un 00 centi) . 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

 

 

7.& 

Par  nekustamā īpašuma Kļavu iela 14-18, Malnava, Malnavas pagasts,  Kārsavas 

novads   pārdošanas cenas apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 



 

 

 Nekustamā īpašuma Kļavu iela 14-18, Malnava, Malnavas pagasts,   Kārsavas novads , 

kadastra numurs 6868 900 0096, kurš  sastāv no trīsistabu dzīvokļa 78,2 m² platībā, kā arī 

kopīpašuma 712/11816 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 

68680090051001) un zemes (kadastra apzīmējums 6868 009 0051) , kā arī inženierkomunikāciju 

un labiekārtojuma kopuma, kas atrodas objektā un ir ar to nesaraujami saistīts pēc  SIA “Dzieti”, 

vienotais reģistrācijas numurs 42403010964, vērtēšanas materiāliem tirgus vērtība atsavināšanas 

vajadzībām noteikta EUR 2300,00 (divi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi).  

            Nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas standartu “Īpašumu vērtēšana” LVS 

401: 2013. 

Nekustamā īpašuma vērtēšanas izdevumi EUR 66,55 (sešdesmit seši euro un 55 centi).  

       Nekustamo īpašumu Kļavu iela 14-18, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, īpašumā 

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

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

vienāda ar nosacīto cenu. 

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

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

paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

„Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 

pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka manta atsavināma vai nododama īpašumā citai personai par 

iespējami augstāku cenu.   

          Pamatojoties uz augstākminēto un Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 

25.septembra domes sēdes lēmumu Nr.15 (prot.Nr.12),  „Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma” 8.panta sesto daļu, 37.panta pirmās daļas  4.punktu, 1.panta 6.punktu, „Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta pirmās daļas 2.punktu,   

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

pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, 

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

balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars 

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

Indričāns,Vairis Poikāns,  Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

 

Apstiprināt nekustamā īpašuma Kļavu iela 14-18, Malnava, Malnavas pagasts, 

Kārsavas novads, kadastra numurs 6868 900 0096 , pārdošanas (nosacīto) cenu EUR2367,00 

( divi tūkstoši trīs simti sešdesmit septiņi  euro un 00 centi) . 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

 

8.& 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 23A, Kārsava, Kārsavas novads   nodošanu 

atsavināšanai 

/A.Orinska/ 



 

 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. S. ,deklarētā dzīves vieta __________________, 

Kārsava, Kārsavas novads un Zinaidas Isakovas, deklarētā dzīves vieta Avotu iela 21, Kārsava, 

Kārsavas novads  iesniegumi par pašvaldībai piederošās zemes vienības   kadastra apzīmējums 

6809 001 0249,  nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts,  ka zemes 

vienība  - neapbūvēts starpgabals  pieder Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz ierakstu 

Ludzas rajona tiesas  Zemesgrāmatu nodaļas Kārsavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000540644. Nekustamā īpašuma kadastra numurs 6809 001 0249. Zemes vienības kadastra 

apzīmējums 6809 001 0249, platība 1685 kv.m. 

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

1.punktā noteiktajam A. S. un Z.I. ir tiesības ierosināt nekustamā īpašuma Avotu iela 23A, 

Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 6809 001 0249   atsavināšanu.  

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

daļas 17.punktu, 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 

ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta otro daļu, 3.panta pirmās daļas  1.punktu,  ņemot vērā Kārsavas 

novada pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  

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

atklāti balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

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

Viktors Indričāns,Vairis Poikāns,  Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu- neapbūvētu 

zemes starpgabalu-  Avotu iela 23A, Kārsava, Kārsavas novads, platība 1685 kv.m., kadastra 

numurs 68090010249. 

2. Noteikt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā  īpašuma   Avotu iela 23A, 

Kārsava, Kārsavas novads atsavināšanas veidu- pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu 

soli . 

3. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 

komisijai  veikt nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes starpgabala Avotu iela 23A,  

Kārsavā, Kārsavas novads atsavināšanu LR  likuma „Publiskas mantas atsavināšanas 

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

personas manta”  noteiktajā kārtībā. 

 

 

9.& 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 23A, Kārsava, Kārsavas novads   

izsoles sākumcenas (nosacītās cenas) un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

 



 

 

 Nekustamā īpašuma Avotu iela 23A,  Kārsava,    Kārsavas novads , kadastra numurs 6809 

001 0249, kurš sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0249, 

1685 kv.m. platībā  pēc  sertificēta vērtētāja ,SIA “Dzieti”, reģ.Nr.42403010964, vērtēšanas 

materiāliem tirgus vērtība atsavināšanas vajadzībām noteikta EUR 1200,00( viens tūkstotis divi 

simti euro un 00 centi).  

            Nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas standartu “Īpašumu vērtēšana” LVS 

401: 2013. 

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

       Nekustamo īpašuma Avotu iela 23A, Kārsava, Kārsavas novads, atsavināšanas ierosinātājs ir 

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

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

vienāda ar nosacīto cenu. 

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

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

paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

„Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 

pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka manta atsavināma vai nododama īpašumā citai personai par 

iespējami augstāku cenu.   

          Pamatojoties uz augstākminēto un Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 26.marta 

domes sēdes lēmumu   Nr.8 , “Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 23A, Kārsava, 

Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai”,  „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 

8.panta sesto daļu, 37.panta pirmās daļas  4.punktu, 1.panta 6.punktu, „Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta pirmās daļas 2.punktu,  likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,   ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 

2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR 13(Ināra 

Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

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

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

 

 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Avotu iela 23A, Kārsava, Kārsavas novads,kadastra 

numurs 6809 001 0249  , neapbūvētas zemes vienības-  starpgabala izsoles sākumcenu 

(nosacīto cenu) – EUR 1330, 00 (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit euro un 00 centi). 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Avotu iela 23A, Kārsava, Kārsavas novads  izsoles 

noteikumus (pielikums Nr. ). 

3. Uzdot izsoli organizēt un rīkot  Kārsavas novada pašvaldības īpašuma un dzīvojamo 

māju privatizācijas komisijai. 

 

 

 

 

 

10.& 



 

 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0550 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

Izskatot SIA „Kvintesence“ 10. 03.2015. iesniegumu ( reģ. Nr. 1.11.6/202     ) par  zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0550 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, izvērtējot 

zemes ierīcības projekta lietas materiālus,  pamatojoties  uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro 

daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 9., 8.punktu un 31 punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra 

noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.,  38.punktiem, Ministru kabineta 

2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustāmā īpašuma mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Administratīvā 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, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, 

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

balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars 

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

Indričāns,Vairis Poikāns,  Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

  

 

1. Apstiprināt SIA „Kvintesence“ izstrādāto zemes ierīcības projektu Kārsavas novada 

Malnavas pagasta zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0550. 

 

2. Pieņemtā lēmuma  izvērsts teksts pielikumā Nr.1.                             

  

 

 

 

11.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 22.01.2015. lēmumā ( sēdes prot. 

Nr. 1., 27. &)  “Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  platību  precizēšanu” 

/A.Orinska/ 

 
 Izvērtējot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 27.02.2015. vēstulē  Nr. 9-02/431031-

5/1 Par informācijas sniegšanu un 25.02.2015. vēstulē Nr. 9-02/431031-1/1 Par datu aktualizāciju ietvero 

informāciju, kurā konstatēta situācija  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 iekļautas zemes vienības, kurām ir veikta robežu ierādīšana dabā,  kā 

rezultātā minētā lēmumā ietverto informāciju nav iespējams aktualizēt Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācija sistēmā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, ņemot 

vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

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



 

 

atzinumu, atklāti balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs 

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

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

 

 1. Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības domes 22.01.2015. lēmumā      (sēdes 

prot. Nr.1.,27.&) “Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  platību  precizēšanu”, izņemot no 

minētā lēmuma zemes vienības, kurām  ir veikta robežu ierādīšana dabā, izgatavoti un nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēti zemes robežu plāni: 68700040037, 

68720020075, 68720050204,  68540020029, 68680080122. 

 

 2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā minētām zemes vienībām 

saglabājamas robežu ierādīšanas rezultātā noteiktās platības: zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 68700040037-0,0997ha, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68720020075-0,6ha, 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68720050204- 0,5 ha,   zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6854 002 0029-0,9 ha, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68680080122-1,0ha. 

3. Anulēt zemes robežu plānu zemes vienībām un precizēt zemes vienību platības: 

-zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0091-precizētā platība-0,4162 ha; 

-zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0092-precizētā platība-0,3422 ha; 

-zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0093-precizētā platība-0,9245 ha. 

 . 

 

12.& 

Par adresācijas objekta adreses maiņu 

/A.Orinska/ 

 

Sakarā ar to, ka tika konstatēts, ka adresācijas objektam- apbūvētai zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 68680110108 Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā  ir reģistrēta 

nepareiza adrese, kas neatbislt adresācijas objakta faktiskajam izvietojumam pagastra teritorijā, 

pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas 

sistēmas noteikumi” 8. punktu,  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, ņemot vērā 

Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  

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

atklāti balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

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

Viktors Indričāns,Vairis Poikāns,  Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

   



 

 

1. Mainīt adresācijas objektam- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0108 

un ar to saistītām būvēm  adresi ( kods 105916222) no "Vāverītes", Straujenka, Malnavas 

pag., Kārsavas nov., uz "Vāverītes", Lielā Bandarova,  Malnavas pag., Kārsavas nov. 

 

13.& 

Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā  17.03.2015.  ir saņemts M. N., dzīves vieta deklarēta- 

__________________, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov.,  iesniegums par zemes nomas 

lietošanas tiesību izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem  6868 009 0352, 6868 009 0353. 

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

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

nomas maksas aprēķināšanas kārtību” prasībām, 04.06.2009.  starp pašvaldību kā iznomātāju no 

vienas puses un Mariju Noviku  kā nomnieku no otras puses, bija noslēgts lauku apvidus zemes 

nomas līgums, reģ. Nr. 94. 

Saskaņā ar M. N.  iesniegumu,  augstāk minētā  lauku apvidus zemes nomas līguma  7.1. 

punktu,  pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, ņemot vērā Kārsavas 

novada pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  

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

atklāti balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

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

Viktors Indričāns,Vairis Poikāns,  Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

1.  Izbeigt M. N.  nomas lietošanas tiesības uz Kārsavas novada  pašvaldībai 

piekrītošām zemes vienībām Malnavas pagasta teritorijā: ar kadastra apzīmējumu  6868 009 

0352- 0,06ha platībā, 6868 009 0353- 0,22 ha platībā ar  2015. gada 1. aprīli. 

 

2. Uzdot zemes lietu vecākai spoeciālistei Annai Orinskai mēneša laikā no šā lēmuma 

pieņemšanas sagatavot grozījumus 04.06.2009. nomas līgumā Nr. 94. 

 

14.& 

Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā  19.03.2015.  ir saņemts V. Š., dzīves vieta deklarēta- 

____________ Mērdzenes pag., Kārsavas nov.,  iesniegums par zemes nomas lietošanas tiesību 

izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītīgām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  6872 005 0209, 

6872 005 0207. 

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

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

nomas maksas aprēķināšanas kārtību” prasībām, 20.11.2007.  starp pašvaldību kā iznomātāju no 



 

 

vienas puses un Vasiliju Šlikaru  kā nomnieku no otras puses, bija noslēgts lauku apvidus zemes 

nomas līgums, reģ. Nr. 14. 

Saskaņā ar V. Š.  iesniegumu,  augstāk minētā  lauku apvidus zemes nomas līguma  7.1. 

punktu,  pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, ņemot vērā Kārsavas 

novada pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  

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

atklāti balsojot  PAR 13((Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

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

Viktors Indričāns,Vairis Poikāns,  Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav),  Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1.  Izbeigt V. Š. nomas lietošanas tiesības uz Kārsavas novada  pašvaldībai 

piekritīgām zemes vienībām Mērdzenes pagasta teritorijā: 6872 005 0207- precizētā platība 

0,62, 6872 005 0209 –precizētā platība 2,71 ha  ar  2015. gada 1. aprīli. 

 

2. Uzdot zemes lietu vecākai spoeciālistei Annai Orinskai mēneša laikā no šā lēmuma 

pieņemšanas sagatavot grozījumus 20.11.2007. nomas līgumā Nr.14. 

 

 

 

15.& 

Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā  02.03.2015.ir saņemtsV. S, dzīves vieta deklarēta-

____________Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov.,  iesniegums par zemes nomas lietošanas 

tiesību izbeigšanu uz pašvaldībai piekitīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0298. 

Par minētās  zemes vienības nomu, saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumu 30.08.2005. 

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

nomas maksas aprēķināšanas kārtību” prasībām, 26.06.2009.  starp pašvaldību kā iznomātāju no 

vienas puses un V. S. kā nomnieku no otras puses, bija noslēgts lauku apvidus zemes nomas 

līgums, reģ. Nr. 106. 

Saskaņā arV. S.  iesniegumu,  augstāk minētā  lauku apvidus zemes nomas līguma  7.1. 

punktu,  pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, ņemot vērā Kārsavas 

novada pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  

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

atklāti balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

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

Viktors Indričāns,Vairis Poikāns,  Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

 



 

 

1.  Izbeigt V. S. nomas lietošanas tiesības uz Kārsavas novada  pašvaldībai piekrttīgo 

zemes vienību Malnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0298- 0,12ha 

platībā ar  2015. gada 1. aprīli. 

 

2. Uzdot zemes lietu vecākai spoeciālistei Annai Orinskai mēneša laikā no šā lēmuma 

pieņemšanas sagatavot grozījumus 26.06.2009. nomas līgumā Nr. 106. 

 

16.& 

Par nekustamā īpašuma „Kaltes”, kadastra Nr. 6868 010 0030 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 06.03.2015. ir saņemts nekustamā īpašuma “Kaltes” īpašnieka 

J. N., dzīves vieta deklarēta-__________ Malnavas pag., Kārsavas nov., iesniegums 

(reģ.Nr.1.3.11.2/178) par nekustamā īpašuma „Kaltes” Kārsavas novada Malnavas pagastā ar 

kadastra Nr. 68680100030 sadalīšanu, atdalot vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 

68680100031 -3,4 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, „ 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,  ņemot vērā Kārsavas 

novada pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  

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

atklāti balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

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

Viktors Indričāns,Vairis Poikāns,  Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 



 

 

 

 

1.Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kaltes” Kārsavas novada Malnavas pagastā ar 

kadastra numuru 68680100030,  atdalot vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 

68680100031-3,4 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu  

„Jaunkaltes“. 

 

17.& 

Par nekustamā īpašuma „Modrīši”, kadastra Nr. 6868 005 0053 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 12.03.2015. ir saņemts nekustamā īpašuma “Modrīši” 

īpašnieces E. U., dzīves vieta deklarēta _________________ Livzinīki, Malnavas pag., Kārsavas 

nov., iesniegums (reģ. Nr.1.3.11.2/193) par nekustamā īpašuma „Modrīši” Kārsavas novada 

Malnavas pagastā ar kadastra Nr. 68680050053 sadalīšanu, atdalot vienu zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 68680020076 -3,3 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, „ 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,  ņemot vērā Kārsavas 

novada pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  

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

atklāti balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

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

Viktors Indričāns,Vairis Poikāns,  Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 



 

 

 

 

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Modrīši” Kārsavas novada Malnavas pagastā ar 

kadastra numuru 6868 005 0053,  atdalot vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6868 

002 0076-3,3 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu  „Mežmodrīši“. 

 

18.& 

Par Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo   zemes vienību  iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību sastāvu, tika konstatēts, 

ka daudzas pašvaldībai piekrītošās zemes vienības vairākus gadus netiek izmantotas saimnieciskā 

darbībā un tādēļ tās nav nekustamā īpašuma nodokļa objekti. 

Lai nodrošinātu pašvaldībai piekrītošo un tās rīcībā esošo zemesgrāmatā nereģistrētu  

zemes vienību racionālu  izmantošanu, aizsardzību un uzturēšanu labā lauksaimnieciskā stāvoklī, 

kā arī lai rastu likuma „Par pašvaldībām” 76.panta 1.,6.punktos noteikto pašvaldības ekonomiskā 

pamata- mantas, tai skaitā finanšu resursu daļas, kas iegūstama no nodokļu maksājumiem budžetā 

un citiem ieņēmumiem, palielināšanas iespējas, pašvaldība ir tiesīga uz laiku līdz 5 gadiem 

iznomāt zemesgrāmatā nereģistrētus zemes gabalus, kas zemes reformas laikā līdz īpašnieka vai 

valdītāja maiņai atrodas tās rīcībā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, Ministru kabineta 

30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daļas 

Neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtība nosacījumiem, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 

23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars 

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

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

 

 

 

 

 

1.  Iznomāt  uz laiku līdz pieciem gadiem bez apbūves tiesībām  Kārsavas novada 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Kārsavas  novada Goliševas, Malnavas un Mērdzenes 

pagastu teritorijās, saskaņā ar šim lēmumam pievienotiem  pielikumu  Nr.1.  

2. Zemesgabalu nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,  kods 0101. 

3.Izsludināt pieteikšanos uz Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  nomu, 

nosakot pieteikšanās termiņu 30.03.2015.- 17.04.2015. 

Informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot Kārsavas novada domes ēkā un 

pašvaldības mājas lapā- www.karsava.lv 

.  

Informācija par iznomājamo zemes vienību atrašanās vietu ērti atrodama Lauku atbalsta dienesta  

mājas lapā - www.karte.lad.gov.lv. 

http://www.karte.lad.gov.lv/


 

 

 

 

19.& 

                               Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

         Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts I. B.  20.02.2015. iesniegums ( reģ. Nr. 1.3.11.2 /146 

) par lauku apvidos zemes nomas līguma noslēgšanu uz zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 

6894 006 0497  - 0,15 ha platībā uz 5 gadiem.   

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

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

apvidus” 18. panta 1.daļu. 

          Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0497 – 0,15 ha  platība ir pašvaldībai 

piekrītoša zeme.  

         Uz zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0497 atrodas I. B. piederošas ēkas un 

būves. 

       Pamatojoties uz  I. B. 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, ņemot vērā 

Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  

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

atklāti balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

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

Viktors Indričāns,Vairis Poikāns,  Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1.Noslēgt ar I. B. zemes  nomas līgumu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 

006 0497 – 0,15 ha platībā Salnavas pagasta teritorijā, no 01.04.2015. līdz 31. 12.2019. 

2. Zemes nomas izmantošanas mērķis – ēku un būvju uzturēšana( kods 0601).   

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

       nekustamā īpašuma lietošanas mērķi,  ir 1,5% 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. 

 

20.& 

                                   Par lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanu 

/A.Orinska/ 

 

          Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts L. Š.  05.03.2015. iesniegums ( reģ. Nr. 1.3.11.2 

/172 ) par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu uz zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējumu 6894 006 0200  - 4,8 ha platībā 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. 

         . Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0200 – 4,8 ha  platībā bija piešķirta J. Š. 

(miris 18.06.2014.). L. Š. ir  J. Š. meita. Pēc tēva nāves L. Š. apsaimniekoja minēto zemes gabalu.  

         Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0200 ir apbūvēta. 

       Pamatojoties uz  L. Š. 05.03.2015. 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, ņemot vērā 

Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  

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

atklāti balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

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

Viktors Indričāns,Vairis Poikāns,  Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

1.Noslēgt ar L. Š. zemes  nomas līgumu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 006 

0200 – 4,8 ha platībā Salnavas pagasta teritorijā, no 01.04.2015.līdz 31.12. 2019. 

2. Zemes nomas izmantošanas mērķis –lauksaimniecība izmantojamā zeme 

 ( kods 0101).   

1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma gada  nomas maksa, saskaņā ar esošo  nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi,  ir 1,5% 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 nekustamā īpašuma „ Bārzi” kadastra Nr. 6894 011 0136 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

          Kārsavas novada pašvaldībā 02.03.2015. ir saņemts A. L., dzīves vieta deklarēta- 

___________________ Salnavas pag., Kārsavas nov., iesniegums (reģ. Nr.1.3.11.2./160 ) par 

nekustamā īpašuma „ Bārzi” Kārsavas novada Salnavas pagastā ar kadastra Nr.6894 011 0136 

sadalīšanu, atdalot divus  atsevišķus zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0013 – 

3,9 ha; 6894 005 0014 – 2,8 ha platībā.  Jaunizveidoto īpašumu pievienot pie nekustamā īpašuma  

„ Vientuļvilki” kadastra apzīmējums 6894 003 0041. 

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, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, 

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

balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars 

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

Indričāns,Vairis Poikāns,  Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

   1.Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Bārzi” Salnavas pagasta Kārsavas novada kadastra 

Nr. 6894 011 0136,  atdalot dīvas atseviškos zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 6894 

005 0013 – 3,9 ha; 6894 005 0014 – 2,8 ha platībā.  

  2. Jaunizveidoto īpašumu pievienot pie nekustamā īpašuma  „ Vientuļvilki” kadastra 

apzīmējums 6894 003 0041.   

  3. Zemes izmantošanas mērķis- galvenā saimnieciska darbībā – lauksaimniecība (kods 

0101) 

 4. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 002 0001- 6,4 ha platība  

( t.sk.5,7  ha mežs) zemes izmantošanas mērķi: no zemes, kuras galvenā saimnieciska darbībā  

ir lauksaimniecība (kods 0101) uz zemi, kuras galvenā saimnieciska darbībā ir 

mežsaimniecība (kods 0201) .  

    Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

 

22.& 

                                    Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumiem 

/A.Orinska/ 

 

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, ņemot vērā 

Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  

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

atklāti balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

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

Viktors Indričāns,Vairis Poikāns,  Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

     1.Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0124, nosaukumu „ 

Dumpīši”.                      

     2.Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 6894 010 0072, nosaukumu „ 

Annužas”.  

     3.Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumiem 6894 010 0096; 6894 009 

0059; 6894 009 0081; 6894 005 0229 nosaukumu „ Prīži”.  

      4.Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0091, nosaukumu „ 

Rogi” un ar to saistītam ēkām adresi: „ Rogi”, Rogi, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV 5740.  

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

008 0071, adresi no „ Taureņi” Rogi, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV 5737 uz adresi no 

„ Uplejas” Rogi, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV 5737.  

 

23.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 22.01.2015 lēmuma Nr. 1.27.§„ Par 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platību precizēšanu” 

/A.Orinska/ 

 

 

         Izvērtējot Valsts zemes dienesta 27.02.2015. vēstules Nr. 9-02/ 431031-5/1, 9-

02/431321-2/1, 9-02/431031-6/1 „ Par informācijas sniegšanu” ietverto informāciju, kurā 

konstatēta pretrunīga informācija par konkrētām  zemes vienībām , ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, 

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

balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars 

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

Indričāns,Vairis Poikāns,  Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

       1.Atcelt Kārsavas novada pašvaldības 22.01.2015.lēmumu Nr.1.§.27. „Par pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienību platību precizēšanu” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

68940050203; 68940060081; 68940060295; 68940110023; 68700040005; 68700040291; 

68700040296;68700050220. 



 

 

      2. Atstāt spēka minētam zemes vienībām veikto kadastrālo uzmērīšanu un NĪVKIS  

reģistrētos zemes robežu plānos. 

                        Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā  

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

               dienas. 

 

 

24.& 

Par Rezerves zemes fondam  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 

003 0059 iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

        Saskaņā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 26.02.2015. lēmumā  

( sēdes prot. Nr.2. §16) noteiktā termiņā – posmā no 26.02.2015.  līdz 13.03.2015. uz Rezerves zemes 

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

6894 003 0059 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, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, 

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

balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars 

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

Indričāns,Vairis Poikāns,  Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

     1. Iznomāt z.s. „Riekstiņi” reģ. LV 53401000271, juridiska adrese: Apšova, Baltinavas 

pag., Baltinavas nov., rezerves zemes fondam   piekritīgo zemes vienību Salnavas pagasta 

teritorijā ar kadastra apzīmējumu  6894 003 0059 – 1,3 ha;  sakot  ar 01.04.2015. 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 gabala nomu.  

 

 

25.& 

Par pašvaldībai piekrītigas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6894 011 0044  iznomāšanu 



 

 

/A.Orinska/ 

 

 

      Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par pašvaldībai piekritīgas .zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0044 Salnavas pagasta iznomāšanu.  

        Izvērtējot informāciju par pieprasīto zemes vienību, tika konstatēts, kā minēta zemes vienība 

piekrīt pašvaldībai. 

       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, ņemot 

vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo 

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

atzinumu, atklāti balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs 

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

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Iznomāt no pašvaldības piekrītī 

2.  

3.  

4. gas zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu   6894 011 0044 – 3,5 ha platībā uz laiku 

līdz pieciem gadiem. 

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

kods 0101).  
6. Publiskot informāciju par pašvaldības piekrītigas zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 

6894 011 0044  iznomāšanu, ievietojot paziņojumu Kārsavas novada pašvaldības domes 

ēkā un mājas lapā no 30.03.2015. līdz 17.04. 2015. 

 

26.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0224 lietošanas mērķa noteikšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

          Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta  Latgales reģionālās nodaļas 

Rēzeknes biroja 18.03.2015. saņemto vēstuli Nr.2-13-L/649 ( reģ. Nr. 1.3.11.2/212) ietverto 

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”  16.2. punktu, 10.04.. 2012  MK noteikumu Nr.263 „ Kadastra objekta reģistrācijas un 

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

18. panta 4. punktu, Latvijas Republikas likuma „ Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”  3.panta otrās daļas 2. punktu, 4¹ panta otrās daļas 5. 

punktu, MK noteikumus Nr.996 „ Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku 

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

piederošo un piekrītošo zemi” 13.panta,    Latvijas Republikas likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta 

7. punktu un pašvaldības teritoriālo vienību teritorijas plānojumiem, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, 

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



 

 

balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars 

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

Indričāns,Vairis Poikāns,  Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

         1. Noteikt jaunizveidotām  nekustamam īpašumam kadastra apzīmējums 6894 005 0224 

ar kopēju platību 0,87 ha  lietošanas mērķi  -  zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

        2 .Mainīt  zemes gabala piekritību un noteikt par Kārsavas  novada pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68940050224.  

         3. Veikt izmaiņas NĪVK IS. 

 

27.& 

Par nekustamā īpašuma „ Bebrāji” lietošanas mērķa maiņu 

/A.Orinska/ 

 

 

       Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts SIA „ AMG FORESTRY”   24.02.2015. iesniegums 

( reģ. Nr. 1.3.11.2 /146 ) par nekustamā īpašuma „ Bebrāji”  kadastra Nr. 68940090131 lietošanas 

mērķa maiņu.  

         Izvērtējot iesnieguma ietverto informāciju, konstatēts, ka zemes vienībai ar nosaukumu  „ 

Bebrāji”,  kadastra apzīmējums  68940090114  kopēja platība ir 20,3 ha, no kuriem dominējoša 

platība 19,1 ha ir mežs. 

          Pamatojoties uz SIA „ AMG FORESTRY” 24.02.2015. iesniegumu, 20.06.2006. 

MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”  16.2. punktu, 10.04.. 2012  MK noteikumu 

Nr.263 „ Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 20.2..punktu, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 18. panta 4. punktu, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, 

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

balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars 

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

Indričāns,Vairis Poikāns,  Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  68940090114- 20,3 ha platība  

( t.sk.19,1 ha mežs) zemes lietošanas mērķi: no zemes, kuras galvenā saimnieciska darbībā  ir 

lauksaimniecība (kods 0101) uz zemi, kuras galvenā saimnieciska darbībā ir mežsaimniecība 

(kods 0201) .  

    Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

 
 

 



 

 

 

28.& 

Par valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu 

/J.Vorkalis/ 

 

Kārsavas novada Malnavas pagasta Malnavas ciema teritorijā atrodas valstij Izglītības un 

zinātnes ministrijas personā piederošā nekustamā īpašuma „Malnavas koledža“ zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 68680090139, kuras lielāko daļu aizņem meža teritorija. 

Minētā meža teritorija ir Malnavas koledžas audzēkņu un Malnavas ciema iedzīvotāju 

iecienīta atpūtas vieta, pašvaldība vairākkārt  ir saņēmusi iedzīvotāju ierosinājumus par minētās 

teritorijas labiekārtošanu, bet šīs teritorijas uzturēšana, apsaimniekošana un  labiekārtošana prasa  

finansiālus ieguldījumus.  

Saskaņā ar Kārsavas novada pašvaldības 2012. gada 22.oktobra saistošajiem noteikumiem 

Nr.19 „Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, valstij  Izglītības un zinātnes ministrijas personā piederošā  

nekustamā īpašuma “Malnavas koledža” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68680090319  

daļas 12,4 ha, ko pašlaik aizņem meža platība, plānotā izmantošana noteikta -dabas pamatnes 

teritorija (DA).  

Kārsavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 295., 296. punkti nosaka, 

ka  dabas pamatnes teritorijas ( DA) ir teritorijas pilsētā un ciemos ar estētisku un rekreācijas 

nozīmi – meži, parki un apstādījumi. 

Šādu teritoriju labiekārtošana pieļauj parku, mežaparku, apstādījumu, dabas un tūrisma 

infrastruktūras objektu ierīkošanu. 

 Likuma „Par pašvaldībām“ 15. panta pirmās daļas 2.punktā ir noteikts, ka viena  no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu 

un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu 

un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu 

ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole). 

Lai nodrošinātu minētās pašvaldības funkcijas izpildi, varētu labiekārtot augstākminēto 

teritoriju un rastu iespēju piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus, pamatojoties uz  Valsts un 

pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 42.pantu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 

2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR 13(Ināra 

Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, 

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

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

 

1. Lūgt  LR Izglītības un zinātnes ministriju atbalstīt valstij Izglītības un zinātnes 

ministrijas personā piederošā nekustamā īpašuma „Malnavas koledža“ zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 68680090139 daļas 12,4 ha platībā,  saskaņā ar šim lēmumam 

pievienoto garfisko  pielikumu ( platība tiks precizēta veicot zemes gabala sadali un 



 

 

uzmērīšanu), kas atrodas Kārsavas novada Malnavas pagasta Malnavas ciemā,  nodošanu  

Kārsavas novada pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības. 

  

 2. Segt  no pašvaldības budžeta līdzekļiem visus izdevumus, kas saistīti ar minētā 

nekustamā īpašuma atdalīšanu un  īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz 

Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

 

3. Uzdot  pašvaldības izpilddirektoram  Tomam  Vorkalim  pārstāvēt Kārsavas novada 

pašvaldību minētā nekustamā īpašuma pārņemšanas procesā. 

 

 

 

 

  

 

29.& 

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

apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 4 apstiprināšanu  

     /I.Silicka/ 

 

 Pamatojoties uz 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 3.punktu, 13.10.2011. 

likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 25.panta 1.,2. un 4.daļu, ņemot vērā Kārsavas 

novada pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  

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

atklāti balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

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

Viktors Indričāns,Vairis Poikāns,  Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Apstiprināt Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2014.gadam 2014.gada 

grozījumus un izdot saistošos noteikumus Nr.4 „Kārsavas novada Teritorijas 

plānojuma 2012.-2024.gadam 2014.gada grozījumu Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi un Grafiska daļa”; 

2. Publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu Nr.4„Kārsavas novada Teritorijas 

plānojuma 2012.-2024.gadam 2014.gada grozījumu Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi un Grafiska daļa” pieņemšanu laikraksta „Latvijas Vēstnesis” un 

pašvaldības informatīvajā izdevumā Kārsavas novada vēstis, pašvaldības mājas lapā 

www.karsava.lv. 

3. Saistošie noteikumi Nr.4 „Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 

2014.gada grozījumu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiska 

http://www.karsava.lv/


 

 

daļa” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Vēstnesī un ir 

īstenojami, kad tiek pabeigtas 13.10.2011. likuma „Teritorijas attīstības plānošanas 

likums” 27.panta trešajā daļā minētās darbības.  

 

 

30.& 

 Par saistošajiem noteikumiem Nr.5 

„Par ēku numerācijas zīmju un ielu /laukumu nosaukumu 

norāžu izvietošanu Kārsavas novadā” 

/V.Lipska/ 

 
 Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 43.panta pirmās daļas 

5.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, 

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

lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR 12(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns,   Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns,  Andris Šicāns); PRET –1(Aivars Lipskis) ; 

ATTURAS –nav,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

 1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 5 „Par ēku numerācijas zīmju un ielu /laukumu/  

nosaukumu norāžu izvietošanu Kārsavas novadā”  /pielikumā/. 

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

saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

 

 

 

31.& 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.6 

“Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 

“Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 

audzēšanai Kārsavas novadā”” 

/V.Lipska/ 

 

 

 Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta 2.daļu, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, 

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

balsojot  PAR 12(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars 

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

Poikāns,  Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS – 1(Edgars Puksts),  Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 



 

 

 

 1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.6  “Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 

“Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Kārsavas novadā”” 

/pielikumā/. 

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

saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

 

 

 
 

 

32.& 

Par  nolikuma” Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība sabiedrisko 

organizāciju darbībai” apstiprināšanu 

/S.Sprukte/ 

 

Pamatojoties uz pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4 ′ punktu, ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, 

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

balsojot  PAR 13((Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars 

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

Indričāns,Vairis Poikāns,  Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 
 

 

1. Apstiprināt nolikumu “Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas 

kārtība sabiedrisko organizāciju darbībai”. 

      2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 
 

 

33.& 

Par  personu atskurbšanas maksas cenrādi 

/S.Sprukte/ 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas14.punkta g) apakšpunktu , 

ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un 

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

sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   

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

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 



 

 

1. Noteikt ar 2015.gada 01.martu Kārsavas novada pašvaldībā deklarētās personas 

atskurbšanas maksas cenrādi: 

 

 

Pakalpojuma 

nosaukums 

 

 

Mērvienība 

 

 

Maksa 

 EUR 

 

PVN  

EUR 

 

Kopā  

 EUR 

Personas 

atskurbšana 

 

1 reize (12st) 

 

35.40 

 

7.43 

 

42.83 

 

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

34.& 

Par maināmās kustamās mantas cenas starpības segšanu 

/P.Laganovskis/ 

 

2015.gada 12.martā Kārsavas novada pašvaldība un Viļakas novada pašvaldība noslēdza 

līgumu par skolēnu autobusu maiņu. Kārsavas novada pašvaldība ieguva savā īpašumā skolēnu 

autobusu BMC PROBUS 215 SCB, valsts numurs HO 185, EUR 56261,85 vērtībā, bet Viļakas 

novada pašvaldība ieguva savā īpašumā skolēnu autobusu Mercedes-Benz Sprinter 516, valsts 

numurs 4613, EUR 22804,97 vērtībā. 

 Skolēnu autobusu maiņas nosacīto cenu starpība sastāda  33456,88EUR( trīsdesmit trīs 

tūkstoši četri simti piecdesmit seši euro 88 centi ) (bez PVN). Ņemot vērā to, ka 90% no skolēnu 

autobusu iegādes vērtības tika segti no Projekta līdzekļiem un Viļakas novada pašvaldība un 

Kārsavas novada pašvaldība no saviem līdzekļiem sedza tikai 10% no skolēnu autobusu iegādes 

vērtības, tad nosacīto cenu starpības daļa, kura faktiski rada izdevumus Kārsavas novada 

pašvaldībai, maiņas darījuma rezultātā iegūstot vērtīgāku kustamo mantu, sastāda 10% no skolēnu 

autobusu maiņas nosacīto cenu starpības jeb 3345.69 EUR( trīs tūkstoši trīs simti četrdesmit 

pieci euro 69 centi  ) (bez PVN). 

 Pamatojoties uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 38.
1. 

panta 3.daļu, kurā 

noteikts, ka maināmo kustamo mantu nosacīto cenu starpība tiek segta naudā, kā arī likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 

23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars 

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

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

 

 

1.  Samaksāt no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Viļakas novada 

pašvaldībai starpību starp šajā lēmumā norādītajiem maināmajiem autobusiem -

 3345.69 EUR (trīs tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci euro 69 centi ), PVN 21% - 

EUR 702,59, kopā - EUR 4048,28 /četri tūkstoši četrdesmit astoņi euro, 28 centi/, 



 

 

ieskaitot minēto summu Viļakas novada pašvaldības norādītajā bankas norēķinu 

kontā. 

2. Darījuma izmaksas iekļaut Salnavas pamatskolas izdevumu tāmē (53-EKK-5231) 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi novada izpilddirektors Toms Vorkalis. 

4. Kontroli veikt priekšēdētāja vietniekam Pēterim Laganovskim. 

 

 

 

 

35.& 

Par piedalīšanos Latvijas Pašvaldību savienības 26.kongresā un biedru sapulcē 

/ I.Silicka/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldība ir saņēmusi Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētāja 

Andra Jaunsleiņa 13.03.2015. vēstuli ar uzaicinājumu piedalīties LPS 26.kongresā  un biedru 

sapulcē  15.maijā  Smiltenes pilsētas   Kultūras centrā. 

Saskaņā ar LPS statūtu 6.5. punktu ,  kongresā novada pašvaldībai ir 2 delegātu vietas – 

priekšsēdētāja un 1 pašvaldības deputāts. Kongresa dalības maksa saskaņā ar LPS valdes 

2015.gada   3.marta  lēmumu Nr.6 ir EUR 35,00 no katra kongresa delegāta vai dalībnieka. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.panta otro daļu , ņemot vērā Kārsavas novada 

pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, 

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

balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars 

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

Indričāns,Vairis Poikāns,  Andris Šicāns); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

 

 Deleģēt Kārsavas novada pašvaldības priekšsēdētāju Ināru Silicku un deputāti  

Ligitu Maģiču  piedalīties LPS 26.kongresā un biedru sapulcē  15.maijā  Smiltenes pilsētas   

Kultūras centrā. 

 

 

 

 

36.& 

Iesniegumu izskatīšana 

/P.Laganovskis/ 

 
1.  

Kārsavas novada dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu, kurā ieteikts domei sniegt palīdzību Karīnai Fomenko,  dzīv. Vienības ielā 6, 

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

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

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

23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 



 

 

lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars 

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

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

 

Reģistrēt Karīnu Fomenko Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu 

risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru 38. 

            Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

        2. 

 

Kārsavas novada dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu, kurā ieteikts domei sniegt palīdzību Pjotram Čerņecovam, deklarēts Miera 

šķērsiela 4, Kārsava, Kārsavas novads, reģistrējot viņu pašvaldības palīdzības reģistrā, vispārējā 

grupā. 

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

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

23.marta  apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu,  izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

lietu, sociālo un veselības lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars 

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

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

 

Reģistrēt Pjotru Čerņecovu Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu 

risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru 39. 

            Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

3. 

 

Kārsavas novada dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu, kurā ieteikts domei noraidīt Zinaīdas Trofimovas, dzīv. Lauku iela 28, Kārsava, 

Kārsavas novads, iesniegumā norādīto lūgumu – piešķirt viņai dzīvojamo platību. 

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, ņemot vērā Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 23.marta  apvienotās finanšu, 

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

lietu  komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris 

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

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

ATTURAS –nav,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

Noraidīt Zinaīdas Trofimovas iesniegumā norādīto lūgumu par dzīvojamās platības 

piešķiršanu. 

            Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 



 

 

 

Sēde slēgta plkst.16.40 

 

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības juriste Vera Lipska 

 

 

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

APSTIPRINĀTS 

mailto:dome@karsava.lv


 

 

ar Kārsavas novada domes  

2015.gada 26.marta 

sēdes lēmumu Nr.32 

protokols Nr.3 

  

NOLIKUMS 
 

 KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA 

PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU SABIEDRISKO ORGANIZĀCIJU DARBĪBAI 

 
Izdots pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu 

 un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

 likuma 5.panta otrās daļas 4 ′ punktu 

                                           I.Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Kārsavas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 

finansiāli atbalsta biedrības, nodibinājumus, reliģiskās organizācijas, turpmāk tekstā – Sabiedriskās 

organizācijas, projektu, sabiedriskas nozīmes pasākumu realizācijā un kontrolē finansējuma 

izlietojumu. 

1.2. Pieteikumu finansējuma saņemšanai var iesniegt sabiedriskās organizācijas, kas ir 

reģistrētas uzņēmumu reģistrā un kuras juridiskā vai struktūrvienības adrese ir reģistrēta Kārsavas 

novada teritorijā. 

1.3. Uz pašvaldības līdzfinansējumu un atbalstu var pretendēt sabiedriskās organizācijas: 

1.3.1. kuru projektu īstenošana notiek Kārsavas novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā un atbilst Kārsavas novada attīstības programmai; 

1.3.2. kuru sabiedriskas nozīmes pasākumu īstenošana notiek Kārsavas novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā ar mērķi veicināt pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu īstenošanu. 

 1.4. Sabiedriskās organizācijas atbalstu var saņemt par vienu projektu katrā izsludinātajā 

projektu konkursa kārtā. 

 

 

 

 

II. Projektu un pasākumu līdzfinansēšanas mērķis 

 

2.1. Nolikuma mērķis ir nodrošināt pašvaldības apstiprinātā pašvaldības budžetā projektu un 

sabiedriskas nozīmes pasākumu realizēšanai paredzēto finanšu līdzekļu racionālu, efektīvu 

izlietošanu. 

2.2. Pašvaldība nodrošina lēmuma pieņemšanas procedūras atklātumu, kā arī vienlīdzīgu un 

taisnīgu attieksmi iesniegumu izskatīšanas un vērtēšanas procesā. 

2.3. Projektu līdzfinansēšanas mērķis ir: 



 

 

2.3.1. veicināt pilsoniskās sabiedrības aktivitātes attīstību novadā; 

2.3.2. atbalstīt sabiedrisku organizāciju iniciatīvu sabiedriski nozīmīgu projektu un 

pasākumu realizācijā. 

 

 

III. Vispārēji nosacījumi līdzfinansējuma saņemšanai 

 

3.1. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts pretendentiem, kuru projekti: 

3.2. atbilst izsludināto projektu konkursu mērķim; 

3.2.1. kuru projekti vērsti uz uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu 

 radīšanu pašvaldības teritorijā; 

3.2.2. piesaista vietējos iedzīvotājus un resursus uz brīvprātīgo darbu sabiedriski 

 nozīmīgos projektos; 

3.2.3. īsteno neformālās izglītības programmas dažādām iedzīvotāju sociālajām  

grupām; 

3.3. pilnveido Sabiedrisko organizāciju materiāltehnisko bāzi, infrastruktūru; 

3.4. sakārto publiski pieejamas vietas un piedāvā kvalitatīvākas brīvā laika pavadīšanas 

iespējas kultūras sporta, vides u.c. jomās; 

3.5.veicina jauniešu nodarbinātību,neformālo izglītību,  profesionālo orientāciju un karjeras 

izvēles iespējas; 

3.6. īsteno idejas, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus Kārsavas novada  

iedzīvotājus, veicina drošas un sakārtotas vides veidošanu Kārsavas novadā; 

3.7.nodrošina vai piedāvā jaunus sociālos pakalpojumus noteiktai sociālai  

iedzīvotāju grupai; 

3.8.iesaista cilvēkus ar invaliditāti un rada viņiem pieejamu informatīvo un  

fizisko vidi. 

3.9.ir saistīti ar pašvaldības kompetencē esošo funkciju īstenošanu.  

 

 

 

IV. Finanšu līdzekļu pieprasījumu iesniegšanas kārtība 

 

4.1. Pašvaldība izvērtēšanu veic, kad pretendents pašvaldībā ir iesniedzis: 

4.1.1. iesniegumu, kurā norādīta pilna informācija par iesniedzamo projektu  

– nosaukums, projekta nepieciešamības pamatojums, mērķis un uzdevumi, pasākumi un 

aktivitātes, informācija par plānoto mērķauditoriju, īstenošanas laiks (pielikumā iesnieguma un 

budžeta tāmes paraugs); 

4.2. pilnu projekta izmaksu tāmi (izmaksām jābūt pārbaudāmām un  

pierādāmām); 

4.3. Pielikumos organizācijai jāpievieno reģistrācijas apliecības kopija, jānorāda 

 PVN atgūšanas iespējas; projekta īstenotāju CV, apliecinājums par līdzfinansējumu, sadarbības 

līgumu kopijas (ja ir plānoti sadarbības partneri) un cita informācija, kuru iesniedzējs uzskata par 

būtisku saistībā ar projekta tēmu. 

4.4. Projekta apraksts nedrīkst pārsniegt trīs A4 formāta lapas. Projekta pieteikums jāiesniedz 

1 eksemplāru (oriģinālu). 



 

 

 

V. Finansējuma saņemšanas un atskaišu iesniegšanas kārtība 

 

5.1. Pretendentu iesniegumus izskata Kārsavas novada domes Attīstības un teritoriālo lietu 

un finanšu komitejas un iesniedz novada domei priekšlikumus lēmuma pieņemšanai par konkrētām 

atbalstāmām aktivitātēm.  

 

5.2. Dome nosaka piešķirtā finansējuma apmēru, ņemot vērā budžeta iespējas.  

         5.3. Pēc novada domes lēmuma pieņemšanas pretendents tiek informēts par piešķirtā 

finansējuma apmēru un finansēšanas līguma slēgšanu (pielikums Nr.2). Finansējuma atteikuma 

gadījumā pretendents tiek informēts par atteikuma iemeslu. 

5.4. Pēc lēmuma saņemšanas vai līguma noslēgšanas par finansējuma piešķiršanu no fonda, 

pretendents pašvaldībai iesniedz šī dokumentu kopiju un rēķinu , pamatojoties uz kuru pašvaldība 

pārskaita piešķirto līdzfinansējumu uz norādīto bankas kontu. 

5.5. Divu nedēļu laikā pēc projekta realizēšanas projekta iesniedzējs iesniedz attīstības 

nodaļai  finanšu atskaiti (pielikums Nr. 3), kā arī projekta saturisko atskaiti par sasniegtajiem 

rezultātiem, kam pievienoti darījumus apliecinoši dokumenti vai to kopijas, kā arī maksājumus 

apliecinošu dokumentu kopijas. 

5.6. Par pašvaldības līdzfinansēto projektu pretendentam ir jāpublicē publikācija Kārsavas  

novada mājas lapā www.karsava.lv . 

5.7. Piecus gadus pēc projekta aktivitāšu īstenošanas ir jānodrošina projekta līgumā noteiktie 

ierobežojumi un prasības, tai skaitā vizuālais noformējums. 

5.8. Kārsavas novada dome pretendentam nepiešķir finansējumu nākamo projektu 

līdzfinansēšanai, ja nav izpildītas līguma prasības attiecībā uz iepriekšējiem līdzfinansētiem 

projektiem. 

5.9. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt jebkādus skaidrojumus par iesniegtajiem materiāliem un 

uzaicināt pretendentus uz pārrunām, lai precizētu pieteikuma detaļas. 

5.10.Dome ir tiesīga noraidīt finanšu pieprasījumu, informējot par to iesniedzēju un norādot 

finanšu pieprasījuma noraidīšanas iemeslu. 

5.11. Nolikums jāievēro visiem pašvaldības līdzfinansētiem projektiem, par kuriem domes 

lēmums par līdzfinansēšanu jau ir pieņemts, un par kuriem finansēšanas līgumi tiks slēgti pēc 

nolikuma stāšanās spēkā. 

 

 

 

 

Kārsavas novada domes priekšsēdētāja   I.Silicka  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.1.nolikumam  

„Par Kārsavas novada pašvaldības  

līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību” 

 

Kārsavas novada pašvaldībai 

IESNIEGUMS 

projekta idejas atbalstam 

201_.gada ____. _____________ 

 

Organizācijas nosaukums _______________________________________________________  

Organizācijas adrese ___________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

/juridiskai personai: nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālrunis/ 

Organizācijas juridiskais statuss __________________________________________________  



 

 

Organizācijas vadītājs __________________________________________________________  

Adrese, tālrunis, fakss, e-pasts ___________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

Kontaktpersona _______________________________________________________________  

Adrese, tālrunis, fakss, e-pasts ___________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

Projekta nosaukums ___________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

Projekta mērķis _______________________________________________________________  

Projekta aktivitātes ____________________________________________________________  

Programma/rīcība/fonds, kurā projektu plānots iesniegt _______________________________  

____________________________________________________________________________  

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš __________________________________________  

Projekta kopsumma ____________________________________________________________  

Nepieciešamais līdzfinansējums no Kārsavas novada pašvaldības _______________________  

Projekta īstenošanas vieta un mērķauditorija ________________________________________  

____________________________________________________________________________  

Projekta īstenošanas laiks _______________________________________________________  

Pielikumā: 1. Pilna projekta izmaksu tāme; 

24. Īss projekta idejas un galveno aktivitāšu apraksts. 

 

Iesniedzējs ___________________________________________________________________  

                                           /amats, vārds, uzvārds /paraksts/ 

 

Projekta budžeta tāme (paraugs) 

 

Nr. 

p.k. Izdevumu pozīcija 

 

Projekta 

kopējā summa 

EUR 

Kārsavas 

novada 

pašvaldībai 

pieprasītais 

finansējums 

EUR 

Cits 

finansējums 

 

EUR 

Projektu 

fondam 

pieprasītais 

finansējums 

EUR 

      

      



 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.2.nolikumam  

„Par Kārsavas novada pašvaldības  

līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību” 

 

 

 

 

L Ī G U M S  

Par finansējuma izlietojumu un izlietotā finansējuma atskaites iesniegšanu 

 

 

Kārsavā 

 

201_.gada_______________         Nr. 

            



 

 

 Kārsavas novada pašvaldība, reģ. nr. 90000017398, adrese: Vienības iela 53, Kārsavas, 

Kārsavas novads, LV 5717, kuru pārstāv novada pašvaldības….................., kas rīkojas saskaņā ar 

likumu „Par pašvaldībām” un saistošajiem noteikumiem Nr. 1 „Kārsavas  novada pašvaldības 

nolikums”, turpmāk – Pašvaldība, un  

            Biedrība/nodibinājums „____________________________________________”, 

reģistrācijas Nr.___________________, adrese ____________________________________, 

(turpmāk-Biedrība), valdes priekšsēdētāja(s) _______________________ personā, kura(š) 

darbojas uz Statūtu pamata, noslēdz šādu līgumu:  

1. Pamatojoties uz Kārsavas novada domes (datums) lēmumu Nr._______________ „Par 

līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai __________________” Biedrībai Pašvaldība piešķir 

līdzfinansējumu EUR  _____________ apmērā ar mērķi pasākuma/projekta realizēšanai 

„___________________________________”.  

2. Pašvaldība finansējumu ieskaita 10 dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas vai līguma 

noslēgšanas  par finanšu piešķiršanu ar fondu, pārskaitot to uz norēķinu kontu bankā (bankas 

nosaukums) – Nr._______________________________. 

3. Biedrība finansējumu apņemas izlietot tikai un vienīgi saskaņā ar šīs līguma 1.punktā noteikto 

mērķi.  

4. Biedrība pilnībā atbild par finansējuma izlietojumu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. Atskaiti par līdzekļu izlietojumu iesniedz Kārsavas novada pašvaldības Grāmatvedībā 

un Attīstības nodaļā. 

5. Pēc pasākuma/projekta norises izpildes termiņa beigām no Līguma summas atlikušie un 

nerealizētie finanšu līdzekļi 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā Biedrībai ir jāpārskaita 

Pašvaldības Līgumā norādītajā kontā. 

6. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad abas Puses to paraksta. 

7. Strīdi starp pusēm, ja tādi rodas, tiek risināti pārrunu ceļā, ja tas neizdodas, strīdi tiek risināti 

tiesā. 

8. Biedrība Līguma parakstīšanas brīdī apliecina, ka ir saņēmusi atskaites par Kārsavas novada 

pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojuma formas paraugu. 

9. Līgums sastādīts uz vienas lapas divos identiskos eksemplāros, kuri pa vienam tiek nodoti 

glabāšanā Pusēm. 

 

Kārsavas novada 

domes priekšsēdētāja 

 

 

 

Biedrības „_______________” 

valdes priekšsēdētāja(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pielikums Nr.3.nolikumam  

„Par Kārsavas novada pašvaldības  

līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību” 
    

K ā r s a v a s  n o v a d a  p a š v a l d ī b a s  

PIEŠĶIRTĀ  FINANSĒJUMA  IZLIETOJUMA  ATSKAITE 

 

Saskaņā ar  201__.gada ___.  _______________ finansēšanas lēmumu Nr. ____ 

   (finansējuma saņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese) 
 

no ___. Gada ____. ___________ līdz ___. gada __. _______ ir īstenojusi projektu 

________________________________________________________________________ 

Projekta pieteikumā noteiktie mērķi un uzdevumi : 

 Sasniegti pilnībā                  



 

 

Sasniegtidaļēji, jo____________________________________________________________ 

Nav sasniegti, jo______________________________________________________________      

24. Kārsavas novada pašvaldības (KNP) piešķirtie finanšu līdzekļi EUR ____ ir izlietoti sekojoši:  

Nr. 

p. 

k. 

Izmaksu apliecinošā dokumenta 

nosaukums (maksājuma uzdevuma nr., 

kases izdevumu ordera nr., ja izmaksa 

veikta avansā  -  avansa norēķina nr.) 

Summa 

(EUR) 

Par ko maksāts (norāda iesniegtā 

projekta tāmes izdevumu pozīciju) 

    

    
 

Pavisam kopā izlietoti EUR______ (summa vārdiem).   
   

Pievienotas izmaksu apliecinošo dokumentu kopijas: 

___________________________________________________________________________ 

     

Projekta vadītājs_______________________________ ________________ 
 (vārds, uzvārds)                                     (paraksts)  
  

Apstiprinu, ka Kārsavas novada pašvaldības pārskaitītie līdzekļi projekta realizācijas gaitā izlietoti 

atbilstoši likumdošanai un projektā paredzētajiem mērķiem. Ar projektu saistītā finanšu 

dokumentācija tiks saglabāta –  

(finansējuma saņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese) 
5 gadus no šīs atskaites iesniegšanas Kārsavas novada pašvaldībā. 

_______________________________________  _____________________ 
 (finansējuma saņēmēja vārds, uzvārds)  (paraksts) 
 

201__. Gada ____. _________________ 
 

Atskaiti iesniegt Kārsavas novada pašvaldības Grāmatvedības un Attīstības nodaļā 

  



 

 

 


