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LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

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

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

 

                                                                                                                                                       

  DOMES    SĒDES PROTOKOLS 
Kārsavā 

 

 28.05.2015.          Nr.5 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēde atklāta plkst. 15.00 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova 

 

Piedalās-  

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

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

Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis 

 

Administrācijas darbinieki-  zemes lietu vecākā speciāliste Anna Orinska, nekustamo īpašumu 

speciāliste Valentīna Bļinova,  galvenā ekonomiste Svetlana Sprukte 

 

Klātesošās personas-   juriste Vera Lipska , SIA „ Kārsavas Namsaimnieks“ valdes loceklis 

Edgars Lipskis   

 

 

Darba kārtība: 

 

1. SIA “Kārsavas namsaimnieks” valdes locekļa E.Lipska ziņojums par pagājušo apkures 

sezonu 

2. Par nekustamā īpašuma Avotu iela 23A, Kārsava, Kārsavas novads  pārdošanu par nosacīto  

cenu 

3. Par zemes nomas tiesību izsoles  rezultātu apstiprināšanu un zemes vienību iznomāšanu 

mailto:dome@karsava.lv
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4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Puškina iela 25, Kārsava, Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai 

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Vienības iela 27, Kārsava, Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai 

6. Par nekustamā īpašuma Puškina iela 25, Kārsava, Kārsavas novads nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

7. Par nekustamā īpašuma Vienības iela 27, Kārsava, Kārsavas novads nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

8. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.10 ,Vienības ielā 36A, Kārsavā, Kārsavas novadā 

īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

9. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.14 ,Vienības ielā 49A, Kārsavā, Kārsavas novadā 

īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

10. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.1 , Skolas ielā 3B, Kārsavā, Kārsavas novadā 

īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

11. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības   ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0370  

Kārsavas novada,  Malnavas pagastā  sagatavošanu atsavināšanai 

12. Par  pilsētas zemes nomas līguma noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo  zemes vienības 

daļu Latgales ielā 9, Kārsavā, Kārsavas novads 

13. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

6809 001 0004 iznomāšanu 

14. Par zemes iznomāšanu 

15. Par zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68090030225, Kārsavā, 

Kārsavas novadā 

16. Par nekustamā īpašuma „Akācijas”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads dzīvokļu īpašumu 

nodošanu apsaimniekošanā 

17. Par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0042; 6894 010 0108 iznomāšanu 

18. Par lauku apvidu zemes nomas līguma pagarināšanu 

19. Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 009 0076; 6894 

009 0071; 6894 007 0370 iznomāšanu 

20. Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0225 iznomāšanu 

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

22.  Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 28.08.2014. lēmuma Nr. 11&13., “Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, 22.01.2015 lēmuma Nr. 1.28.§„ Par zemes vienību piekritību 

pašvaldībai”  

23.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 008 0030 platības,  zemes vienības 

robežu, situācijas plāna apstiprināšanu. 

24.   Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 008 0031 platības,  zemes vienības 

robežu, situācijas plāna apstiprināšanu. 
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25. Par adreses precizēšanu ēkām un būvēm   

26. Par  nekustamā īpašuma „Zālīši” sadalīšanas realizēšanai nepieciešamā zemes ierīcības 

projekta izstrādi, izstrādes  nosacījumiem un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemes 

gabalam. 

27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežaceļš”, kadastra numurs 68940020012  nodošanu 

valsts īpašumā  Zemkopības  ministrijas personā bez atlīdzības 

28. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 2011. gada 26. janvāra lēmumā  ( 

sēdes protokols Nr. 2.,23.&) “Par zemes pastāvīgās   lietošanas tiesību izbeigšanu”  

29. Par zemes nomas tiesību izsoles  rezultātu apstiprināšanu un zemes vienību iznomāšanu 

30. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 24.04.2015. lēmumā   ( prot. 

Nr.4.,20.&) Par pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību iznomāšanu 

31. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

32. Par saistošo noteikumu Nr.6 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7   “Par 

aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu  audzēšanai Kārsavas novadā” precizēšanu 

33. Par saistošajiem noteikumiem nr.7” Grozījumi Kārsavas novada domes 2011.gada 

23.novembra  saistošajos noteikumos Nr.24 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

noteikumi Kārsavas novadā” precizēšanu 

34. Par Kārsavas novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbu vasaras periodā 

35. Par ziedojumu izlietojuma apstiprināšanu 

36. Par pārējo ieņēmumu  izlietojuma apstiprināšanu 

37. Par līdzekļu piešķiršanu Kārsavas kultūras nama gaismas un skaņas aprīkojumam 

38. Par līdzekļu piešķiršanu Kārsavas pilsētas estrādes gaismas un skaņas aprīkojumam 

39. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Kārsavas novada domes ēkas gaiteņu remontam 

40. Par līdzekļu piešķiršanu Kārsavas pirmskolas izglītības iestādes nojumes atjaunošanai 

41. Par līdzekļu piešķiršanu atkritumu konteineru iegādei 

42. Par  grozījumiem 01.07.2009. domes  lēmumā  “ Par novada pašvaldības amatpersonu 

paraksta tiesībām”  

43.  Par  automašīnu pārdošanu par brīvu cenu 

44.  Par saistošo noteikumu  Nr.8“Grozījumi 2009.gada 30.septembra saistošajos noteikumos 

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

45. Iesniegumu izskatīšana 

 

Sēdes vadītāja Ināra Silicka  piedāvā balsot par  domes sēdes darba kārtību 
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Atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

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

Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav , domes sēdes darba kārtība apstiprināta. Sēdes darba kārtībā  45  jautājumi.  

 

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

Sēdes papildus darba kārtībā 1 jautājums.  

 

 

Papildus jautājumi: 

 

1. Par domes priekšsēdētājas Ināras Silickas kārtējo atvaļinājumu 

 

 Tādējādi darba kārtība ir sekojoša: 

 

 

 

1.  SIA “Kārsavas namsaimnieks” valdes locekļa E.Lipska ziņojums par pagājušo 

apkures sezonu 

2. Par nekustamā īpašuma Avotu iela 23A, Kārsava, Kārsavas novads  pārdošanu par nosacīto  

cenu 

3. Par zemes nomas tiesību izsoles  rezultātu apstiprināšanu un zemes vienību iznomāšanu 

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Puškina iela 25, Kārsava, Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai 

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Vienības iela 27, Kārsava, Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai 

6. Par nekustamā īpašuma Puškina iela 25, Kārsava, Kārsavas novads nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

7. Par nekustamā īpašuma Vienības iela 27, Kārsava, Kārsavas novads nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

8. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.10 ,Vienības ielā 36A, Kārsavā, Kārsavas novadā 

īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

9. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.14 ,Vienības ielā 49A, Kārsavā, Kārsavas novadā 

īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

10. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.1 , Skolas ielā 3B, Kārsavā, Kārsavas novadā 

īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

11. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības   ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0370  

Kārsavas novada,  Malnavas pagastā  sagatavošanu atsavināšanai 

12. Par  pilsētas zemes nomas līguma noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo  zemes vienības 

daļu Latgales ielā 9, Kārsavā, Kārsavas novads 

13. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

6809 001 0004 iznomāšanu 

14. Par zemes iznomāšanu 
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15. Par zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68090030225, Kārsavā, 

Kārsavas novadā 

16. Par nekustamā īpašuma „Akācijas”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads dzīvokļu īpašumu 

nodošanu apsaimniekošanā 

17. Par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0042; 6894 010 0108 iznomāšanu 

18. Par lauku apvidu zemes nomas līguma pagarināšanu 

19. Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 009 0076; 6894 

009 0071; 6894 007 0370 iznomāšanu 

20. Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0225 iznomāšanu 

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

22.  Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 28.08.2014. lēmuma Nr. 11&13., “Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, 22.01.2015 lēmuma Nr. 1.28.§„ Par zemes vienību piekritību 

pašvaldībai”  

23.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 008 0030 platības,  zemes vienības 

robežu, situācijas plāna apstiprināšanu. 

24.   Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 008 0031 platības,  zemes vienības 

robežu, situācijas plāna apstiprināšanu. 

25. Par adreses precizēšanu ēkām un būvēm   

26. Par  nekustamā īpašuma „Zālīši” sadalīšanas realizēšanai nepieciešamā zemes ierīcības 

projekta izstrādi, izstrādes  nosacījumiem un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemes 

gabalam. 

27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežaceļš”, kadastra numurs 68940020012  nodošanu 

valsts īpašumā  Zemkopības  ministrijas personā bez atlīdzības 

28. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 2011. gada 26. janvāra lēmumā  ( 

sēdes protokols Nr. 2.,23.&) “Par zemes pastāvīgās   lietošanas tiesību izbeigšanu”  

29. Par zemes nomas tiesību izsoles  rezultātu apstiprināšanu un zemes vienību iznomāšanu 

30. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 24.04.2015. lēmumā   ( prot. 

Nr.4.,20.&) Par pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību iznomāšanu 

31. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

32. Par saistošo noteikumu Nr.6 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7   “Par 

aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu  audzēšanai Kārsavas novadā” precizēšanu 

33. Par saistošajiem noteikumiem nr.7” Grozījumi Kārsavas novada domes 2011.gada 

23.novembra  saistošajos noteikumos Nr.24 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

noteikumi Kārsavas novadā” precizēšanu 



6 

 

34. Par Kārsavas novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbu vasaras periodā 

35. Par ziedojumu izlietojuma apstiprināšanu 

36. Par pārējo ieņēmumu  izlietojuma apstiprināšanu 

37. Par līdzekļu piešķiršanu Kārsavas kultūras nama gaismas un skaņas aprīkojumam 

38. Par līdzekļu piešķiršanu Kārsavas pilsētas estrādes gaismas un skaņas aprīkojumam 

39. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Kārsavas novada domes ēkas gaiteņu remontam 

40. Par līdzekļu piešķiršanu Kārsavas pirmskolas izglītības iestādes nojumes atjaunošanai 

41. Par līdzekļu piešķiršanu atkritumu konteineru iegādei 

42. Par  grozījumiem 01.07.2009. domes  lēmumā  “ Par novada pašvaldības amatpersonu 

paraksta tiesībām”  

43.  Par  automašīnu pārdošanu par brīvu cenu 

44.  Par saistošo noteikumu  Nr.8“Grozījumi 2009.gada 30.septembra saistošajos noteikumos 

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

45. Iesniegumu izskatīšana 

46. Par domes priekšsēdētājas Ināras Silickas kārtējo atvaļinājumu 

 

 

1.& 

SIA “Kārsavas namsaimnieks” valdes locekļa E.Lipska ziņojums par pagājušo 

apkures sezonu 

/E.Lipskis/ 

    

   2014./2015.gada apkures sezonā tarifi  salīdzinājumā ar 2013./2014.gada apkures sezonu 

nav mainījušies , 1 megovatstunda maksā 50,55 euro /piecdesmit eoro 55 centi/, 1 kvadrātmetra 

apkures platība maksā 1,34 euro.  

 Kopējie ieņēmumi 2014./2015.gada apkures sezonā 234 000 euro, izdevumi 230 000 euro, 

peļņa 4000 euro. Ar katru gadu palielinās parādu summa, kopējā parādu summa par visu periodu 

sastāda 276 000 euro. 7 pieteikumi sagatavoti uz tiesu. Uz priekšu ir jādomā par tarifa palielināšanu 

vai  par katlu māju apvienošanu. 

SIA “ Kārsavas namsaimnieks” ir saņemta vēstule no Igaunijas auditorfirmas  ar 

pieprasījumu atgriezt  iemaksāto  SIA “ Koger” garantijas naudu.  SIA  “Koger” 2009.gadā  

Kārsavas pilsētā realizēja  ūdenssaimniecības projektu . SIA “ Koger” bankrotēja, cesiju pārņēma 

cita firma. SIA “ Koger” ieskaitīto naudu SIA “ Kārsavas namsaimnieks “   izmantoja  

saimnieciskiem mērķiem. Lietā tiek piesaistīti juridiskie speciālisti un deputāti tiks informēti par 

tālāko notikumu gaitu. 
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2.& 

Par nekustamā īpašuma Avotu iela 23A, Kārsava, Kārsavas novads  pārdošanu par nosacīto  

cenu 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā  2015.gada 05.maijā ir saņemts  A. S., deklarētā dzīvesvieta: 

_______________ Kārsava,  Kārsavas novads,  iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

atsavinot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Avotu iela 23A, Kārsava, Kārsavas novads. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus Kārsavas novada dome konstatēja: 

- ka ar Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 26.marta domes sēdes lēmumu Nr.8 

(protokols Nr.3) „Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 23A, Kārsava, Kārsavas novads 

nodošanu atsavināšanai” nekustamais īpašums tiek nodots atsavināšanai.  

- ar Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 26.marta domes sēdes lēmumu Nr.9 (protokols 

Nr.3 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 23A, Kārsava, Kārsavas novads izsoles 

sākumcenas (nosacītās cenas) un izsoles noteikumu apstiprināšanu”  noteikta nekustamā īpašuma 

nosacītā cena un apstiprināti izsoles noteikumi. 

Saskaņā  ar  „Publiskas  personas mantas atsavināšanas likuma” 14.panta otro daļu , ja 

izsludinātajā termiņā ir saņemts viens iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsoli 

nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu. 

 Pamatojoties uz augstākminēto, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu un „ Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturto daļu, 

14.panta otro daļu, Kārsavas novada  pašvaldības īpašuma  privatizācijas un atsavināšanas 

komisijas 2015.gada 22.maija lēmumu Nr.1 (protokols Nr.2), ņemot vērā  2015.gada  25.maija 

Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: 

PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, 

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

Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

   

 

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

6809 001 0249, pirkuma līgumu  par nosacīto cenu  EUR 1330,00 (viens tūkstotis trīs simti 

trīsdesmit euro un 00 centi) ar pirmpirkuma  tiesību izmantotāju A. S. 

 

 

3.& 

 Par zemes nomas tiesību izsoles  rezultātu apstiprināšanu un zemes vienību 

iznomāšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Izvērtējot Kārsavas novada  pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu  : kadastra numurs 

6809 001 0224-  platība 22,1430 ha (zemes vienības kadastra apzīmējums 6809 001 0224), 

kadastra numurs 6809 001 0223-  platība 10,6838 ha (zemes vienības kadastra apzīmējums 6809 

001 0223), kadastra numurs 6809 001 0176-  platība 10,2657 ha (zemes vienības kadastra 

apzīmējums 6809 001 0176),  kopējā platība 43,0925 ha, 2015.gada 25.maija zemes nomas tiesību 
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izsoles rezultātus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 30.10.2007. 

noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” , likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta 27. punktu ,  ņemot vērā  2015.gada  25.maija Kārsavas novada 

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

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

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

Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

   

 

1. Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu  : kadastra numurs 

6809 001 0224-  platība 22,1430 ha (zemes vienības kadastra apzīmējums 6809 001 0224), 

kadastra numurs 6809 001 0223-  platība 10,6838 ha (zemes vienības kadastra apzīmējums 6809 

001 0223), kadastra numurs 6809 001 0176-  platība 10,2657 ha (zemes vienības kadastra 

apzīmējums 6809 001 0176),  kopējā platība 43,0925 ha, 2015.gada 25.maija zemes  nomas tiesību 

izsoles rezultātus,  saskaņā ar  zemes nomas tiesību izsoles protokolu  (pielikumā): 

1.1. Iznomāt Mērdzenes pagasta zemnieku saimniecībai „Debessvītoli”, reģ. Nr. 

42401018963, juridiskā adrese- ”Debessvītoli”, Diervanīši, Mērdzenes pag.,  Kārsavas nov., 

Kārsavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu  : kadastra numurs 6809 001 0224-  

platība 22,1430 ha (zemes vienības kadastra apzīmējums 6809 001 0224), kadastra numurs 6809 

001 0223-  platība 10,6838 ha (zemes vienības kadastra apzīmējums 6809 001 0223), kadastra 

numurs 6809 001 0176-  platība 10,2657 ha (zemes vienības kadastra apzīmējums 6809 001 0176),  

kopējā platība 43,0925 ha,  sākot ar 2015. gada 1. jūniju uz laiku līdz pieciem gadiem, nosakot 

zemes nomas gada maksu EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro) gadā. 

2. Uzdot  Valentīnai Bļinovai viena mēneša laikā  no šā lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot 

zemes nomas līgumus par minēto zemes vienību iznomāšanu.  

 

4.& 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Puškina iela 25, Kārsava, Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts  V. M., dzīvesvieta deklarēta ______________, 

Kārsava, Kārsavas novads,   2015.gada 26.februāra atsavināšanas  ierosinājums par Kārsavas 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Puškina iela 25, Kārsava,   Kārsavas novads 

nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums Puškina iela 25, 

Kārsava , Kārsavas novads pieder Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz ierakstu Ludzas 

rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Kārsavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000540062. 

  Nekustamā īpašuma kadastra numurs 68090010097.  Nekustamais īpašums sastāv no vienas 

zemes vienības ( kadastra apzīmējums 68090010097) ar kopējo platību 2941 kv.m.   Pamatojoties 

uz ierakstu Ludzas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Kārsavas pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000540932 uz zemes vienības atrodas V. M. piederošs ēku būvju īpašums ar  

kadastra numuru 68095010044. 
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Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas trešo  

atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Puškina iela 25, 

Kārsava, Kārsavas novads. 

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

daļas 17.punktu,  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 

5.panta pirmo ,ceturto un piekto daļu,  37.panta pirmās daļas 4.punktu,   ņemot vērā  2015.gada  

25.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

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

balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars 

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

Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

   

 

 

1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Puškina iela 25, 

Kārsava, Kārsavas novads , platība 2941 kv.m., kadastra numurs 68090010097. 

2. Noteikt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā  īpašuma Puškina iela 25, Kārsava, 

Kārsavas novads ,   atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu cenu. 

3. Noteikt V. M. pirmpirkuma tiesības uz Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu  

Puškina iela 25, Kārsava, Kārsavas novads . 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai  

veikt nekustamā īpašuma Puškina iela 25, Kārsava,  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 

 

 

5.& 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Vienības iela 27, Kārsava, Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts  J. S., dzīvesvieta deklarēta _________ , Kārsava, 

Kārsavas novads,   2015.gada 25.februāra atsavināšanas  ierosinājums par Kārsavas novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Vienības iela 27, Kārsava,   Kārsavas novads nodošanu 

atsavināšanai. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums Vienības iela 27, 

Kārsava , Kārsavas novads pieder Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz ierakstu Ludzas 

rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Kārsavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000540642. 

  Nekustamā īpašuma kadastra numurs 68090010181.  Nekustamais īpašums sastāv no vienas 

zemes vienības ( kadastra apzīmējums 68090010181) ar kopējo platību 1142 kv.m.   Pamatojoties 

uz ierakstu Ludzas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Kārsavas pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000541789  uz zemes vienības atrodas J. S. piederošs ēku būvju īpašums ar 

kadastra numuru 68095010045. 
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Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas trešo  

atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Vienības iela 27, 

Kārsava, Kārsavas novads. 

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

daļas 17.punktu,  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 

5.panta pirmo ,ceturto un piekto daļu,  37.panta pirmās daļas 4.punktu,   ņemot vērā  2015.gada  

25.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

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

balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars 

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

Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

   

 

 

1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Vienības iela 27, 

Kārsava, Kārsavas novads , platība 1142 kv.m., kadastra numurs 68090010181. 

2. Noteikt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā  īpašuma Vienības iela 27, Kārsava, 

Kārsavas novads ,   atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu cenu. 

3. Noteikt J. S. pirmpirkuma tiesības uz Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu  

Vienības iela 27, Kārsava, Kārsavas novads . 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai  

veikt nekustamā īpašuma Vienības iela 27, Kārsava,  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. 

  

6.& 

Par nekustamā īpašuma Puškina iela 25, Kārsava, Kārsavas novads nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

  Nekustamais īpašums  Puškina iela 25, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs   6809 

001 0097, sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0097 ar  kopējo platību 

2941 kv.m. .  Uz zemes vienības atrodas citai fiziskai personai piederošs ēku īpašums ar kadastra 

numuru 6809 501 0044. 

    Atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kura atbilst  Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkta noteikumiem. 

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

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

vienāda ar nosacīto cenu. 

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

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

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

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

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

apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 
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  Pamatojoties uz SIA “Dzieti”, vienotais reģistrācijas numurs 42403010964, 2015.gada 

10.aprīļa,  reģ. Nr. Z-15/60 slēdzienu, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas 

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

EUR 2100,00 (divi tūkstoši viens simts  euro un 00 centi). 

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

centi).  

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

Republikas  likumiem „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

citai personai par iespējami augstāku cenu,  „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 

8.panta sesto daļu,  37.panta pirmās daļas  4.punktu, ņemot vērā  2015.gada  25.maija Kārsavas 

novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

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

Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

   

 

Apstiprināt nekustamā īpašuma Puškina iela 25, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 

6809 001 0097   nosacīto cenu EUR  2230,00 ( divi tūkstoši divi simti trīsdesmit euro un 00 centi). 

 

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

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

  

  

7.& 

Par nekustamā īpašuma Vienības iela 27, Kārsava, Kārsavas novads nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

  Nekustamais īpašums  Vienības iela 27, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs   6809 

001 0181, sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0181 ar  kopējo platību 

1142 kv.m. .  Uz zemes vienības atrodas citai fiziskai personai piederošs ēku īpašums ar kadastra 

numuru 6809 501 0045. 

    Atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kura atbilst  Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkta noteikumiem. 

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

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

vienāda ar nosacīto cenu. 

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

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

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

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

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

apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 
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  Pamatojoties uz SIA “Dzieti”, vienotais reģistrācijas numurs 42403010964, 2015.gada 

10.aprīļa,  reģ. Nr. Z-15/59 slēdzienu, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas 

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

EUR 900,00 (deviņi simti  euro un 00 centi). 

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

centi).  

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

Republikas  likumiem „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

citai personai par iespējami augstāku cenu,  „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 

8.panta sesto daļu,  37.panta pirmās daļas  4.punktu, ņemot vērā  2015.gada  25.maija Kārsavas 

novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

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

Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

   

 

 

 

Apstiprināt nekustamā īpašuma Vienības iela 27, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra 

numurs 6809 001 0181   nosacīto cenu EUR  1030,00 ( viens tūkstotis trīsdesmit euro un 00 centi). 

 

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

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

  

 

8.& 

Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.10 ,Vienības ielā 36A, Kārsavā, Kārsavas novadā 

īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

/V.Bļinova/ 

 

 

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

daļas 17.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 

4.panta otro daļu ,  ņemot vērā  2015.gada  25.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās 

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

veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  A. S. personīgo iesniegumu, atklāti balsojot: PAR –15 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

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

Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

   

Izslēgt  no domes sēdes darba kārtības 8. punktu “Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.10 

,Vienības ielā 36A, Kārsavā, Kārsavas novadā īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai “.  
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9.& 

Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.14 ,Vienības ielā 49A, Kārsavā, Kārsavas novadā 

īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

/V.Bļinova/ 

 

 

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

daļas 17.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 

4.panta otro daļu ,  ņemot vērā  2015.gada  25.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās 

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

veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris 

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

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, 

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

   

 

 

1. Atļaut atsavināt – pārdodot atklātā mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai 

piekrītošu dzīvokļa īpašumu- dzīvokli Nr.14, Vienības iela 49A, Kārsava Kārsavas novads un 

dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas.  

2. Uzdot  Kārsavas novada pašvaldības īpašuma  privatizācijas un atsavināšanas  komisijai: 

2.1.  dzīvokļa īpašuma nodibināšanai ierakstīt Ludzas rajona tiesas  Zemesgrāmatu nodaļā uz 

Kārsavas novada pašvaldības vārda dzīvokli Nr.14, Vienības ielā 49A, Kārsavā ,  Kārsavas 

novadā,  kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 46,40 kv.m.. Pie  dzīvokļa īpašuma 

piederošā kopīpašuma daļa noteikta 4640/61906 domājamās daļas  no daudzdzīvokļu mājas.  

2.2. organizēt atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ievērojot Publiskās personas 

mantas atsavināšanas likuma 8.panta 6.daļas prasības. 

2.3. uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma   privatizācijas un atsavināšanas komisijai 

veikt nekustamā īpašuma izsoli atbilstoši LR likumu  un citu administratīvo aktu prasībām. 

 
 
 

 

10.& 

Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa   Nr.1 , Skolas ielā 3B, Kārsavā, Kārsavas novadā 

īpašuma nodibināšanu un nodošanu atsavināšanai  

/V.Bļinova/ 

 

 

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

daļas 17.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 

4.panta otro daļu ,  ņemot vērā  2015.gada  25.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās 

finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un 
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veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris 

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

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, 

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

   

 

1. Atļaut atsavināt – pārdodot atklātā mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai 

piekrītošu dzīvokļa īpašumu -dzīvokli Nr.1, Skolas iela 3B, Kārsava Kārsavas novads un dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes.  

2. Uzdot  Kārsavas novada pašvaldības īpašuma  privatizācijas un atsavināšanas komisijai: 

2.1.  dzīvokļa īpašuma nodibināšanai ierakstīt Ludzas rajona tiesas  Zemesgrāmatu nodaļā uz 

Kārsavas novada pašvaldības vārda dzīvokli Nr.1, Skolas ielā 3B, Kārsavā , Kārsavas novadā,  kas 

sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 28,98 kv.m.. Pie  dzīvokļa īpašuma piederošā 

kopīpašuma daļa noteikta 2898/126440 domājamās daļas  no daudzdzīvokļu mājas un zemes.  

Zemesgabala  kadastra apzīmējums 6809 003 0011, platība 2403 kv.m..  

2.2. organizēt atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ievērojot Publiskās personas 

mantas atsavināšanas likuma 8.panta 6.daļas prasības. 

2.3. uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma  privatizācijas un atsavināšanas komisijai 

veikt nekustamā īpašuma izsoli atbilstoši LR likumu  un citu administratīvo aktu prasībām. 

 

 

 

11.& 

Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības   ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0370  

Kārsavas novada,  Malnavas pagastā  sagatavošanu atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts P. L. ,deklarētā dzīves vieta ______________, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., 2015.gada 07.maija iesniegums par pašvaldībai 

piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0370, kopējā platība 0,18 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 009 0370 , Kārsavas 

novada Malnavas pagastā, piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai. 

   Nomas tiesīgā persona P. L. ir izmantojis zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar  

kadastra apzīmējumu 6868 09 0370, 2009.gada 15.jūnijā noslēdzot zemes nomas līgumu 

(reģ.Nr.101) likuma „ Valsts un pašvaldību īpašuma  privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums”  25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.  Minētā zemes 

vienība nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

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

8.punktā noteiktajam P. L. ir tiesības ierosināt zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 6868 009 

0370 , Kārsavas novada Malnavas pagastā   atsavināšanu.  

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

2015.gada  25.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo 

lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes 
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atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   

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

Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); 

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

   

 

1.Nostiprināt īpašuma tiesības uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējums 6868 009 0370 , kopējā platība 0,18 ha ,Kārsavas novada Malnavas pagastā ( veicot 

kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt precizēta), uz Kārsavas novada pašvaldības 

vārda un nodot atsavināšanai. 

2. Visus izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā un  

atsavināšanu segt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta. 

  

 

 

12.& 

Par  pilsētas zemes nomas līguma noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo  zemes vienības 

daļu Latgales ielā 9, Kārsavā, Kārsavas novads 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2015.gada 19.maijā saņemts L. L., deklarētā dzīvesvieta 

_________, Kārsava, Kārsavas novads iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu uz 

pašvaldībai piekrītošo ½ (vienu otro) domājamo daļu no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6809 003 0050 , Latgales ielā 9, Kārsavā, Kārsavas novads,  uz kuras atrodas viņai piederošais 

namīpašums. 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts: ka ½ (viena otrā) 

domājamā daļa no   zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0050, Latgales ielā 9, 

Kārsavā, Kārsavas novadā,  platība 2294 kv.m., piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai saskaņā ar 

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

3.panta pirmo un sesto daļu. 

         Minētā zemes vienības daļa  nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

Pamatojoties uz ierakstu Ludzas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Kārsavas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.142  uz zemes vienības atrodas L. L. piederošā ½ (viņa otrā) 

domājamā daļa no  būvju īpašuma. 

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  2015.gada  25.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un 

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

sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   

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

Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); 

PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Noslēgt ar L. L. zemes nomas līgumu par ½ (vienu otro) domājamo daļu no  zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.6809 003 0050, Latgales ielā 9, Kārsavā, Kārsavas novadā, 

kopējā platība 2294 kv.m.  iznomāšanu no 2015.gada 01.jūnija līdz 2025.gada 01.jūnijam. 

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. 

 

 

  13.& 

Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

6809 001 0004 iznomāšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. G., deklarētā dzīvesvieta _________, Kārsavā, 

Kārsavas novads, 2015.gada 27.aprīļa iesniegums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6809 001 0004 , Kārsavā, Kārsavas novads, platība 800 kv.m. iznomāšanu. 

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

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

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4ʹ. panta otrās daļas 6.punktu.  Zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 6809 001 0004,  platība 800 kv.m.  nav reģistrēta zemesgrāmatā. Minētā 

zemes vienība ir starpgabals un robežojas ar V. G. piederošo nekustamo īpašumu Avotu iela 22, 

Kārsava, Kārsavas novads.  Zemes vienība nav apbūvēta.  Tās patreizējais lietošanas mērķis ir- 

kods 0502- pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem. 

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

Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu”,  ņemot vērā  2015.gada  25.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  

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

komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris 

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

Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris 

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

   

 

1. Noslēgt ar V. G. zemes nomas līgumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 

001 0004,  Kārsavā, Kārsavas novads, 800 kv.m. platībā, no 2015.gada 01.jūnija līdz 2020.gada 

01.jūnijam. 

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

vai pašvaldības zemes nomu”, 18.punkta apakšpunktu 18.2. nomas maksu noteikt 1,5 % apmērā no 

zemes kadastrālās vērtības. 

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

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētās zemes vienības  nomu.  
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14.& 

Par zemes iznomāšanu 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. A., deklarētā dzīvesvieta ____________, Kārsava, 

Kārsavas novads, 2015.gada 27.aprīļa iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu uz daļu no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0328 , Kārsavā, Kārsavas novads, platība 1000 

kv.m. , pagaidu sakņu dārza ierīkošanai. 

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

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

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4ʹ. panta otrās daļas 5.punktu.  Zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu Nr.6809 002 0328,  kopplatība 21814 kv.m. (2.1814 ha ), nav reģistrēta 

zemesgrāmatā.   Zemes vienība nav apbūvēta.  Tās patreizējā izmantošana pilsētā ir- pagaidu 

lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošana. 

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

Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu”,  ņemot vērā  2015.gada  25.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  

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

komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris 

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

Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris 

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

   

 

 

1. Noslēgt ar A. A. zemes nomas līgumu uz daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

Nr.6809 002 0328, Kārsavā, Kārsavas novads, 1000 kv.m. platībā, no 2015.gada  01.jūnija līdz 

2020.gada 01.jūnijam. 

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

publiskas personas zemes nomu”, 18.punkta apakšpunktu 18.2. noteikt 1,5 % apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības. 

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. 

 

 

  

15.& 

Par zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68090030225, 

Kārsavā, Kārsavas novadā 

/V.Bļinova/ 
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Kārsavas novada pašvaldībā 2015.gada 29.aprīlī saņemta VZD Latgales reģionālās nodaļas 

Rēzeknes biroja vēstule Nr.2-13-L/1143 “Par zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 68090030225”, kurā ir informācija par to, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas(NĪVKS SI) telpiskajos datos tika precizētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 68090030035 robežas atbilstoši 1996.gada 8.februāra zemes robežu plānā attēlotām 

robežām, kā rezultātā tika izveidota zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68090030225 , 474 

kv.m.(0,0474 ha) platībā. Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta 8.daļu zemes  vienība ar kadastra 

apzīmējumu 68090030225 tika iekļauta zemes rezerves fondā. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objektu 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 20.2 punktu, Ministru kabineta 2006.gada 

20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņu kārtība” lūdz iesniegt lēmumu par nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68090030225. 

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

īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņu kārtība” 18.punktu, 14¹.punkta  14.¹.1.apakšpunktu, 

Kārsavas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, ņemot vērā  2015.gada  25.maija 

Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, 

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

Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

   

 

 

Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68090030225,  Kārsava, Kārsavas novads 

zemes vienības lietošanas mērķi – kods 0600- neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

 

 

16.& 

Par nekustamā īpašuma „Akācijas”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads dzīvokļu īpašumu 

nodošanu apsaimniekošanā 

/V.Bļinova/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts biedrības „Baltās Akācijas”, reģ.nr.40008200231, 

valdes priekšsēdētājas Ineses Apeines  2015.gada 06.maija iesniegums par dzīvojamā mājā esošo 

dzīvokļu īpašumu nodošanu apsaimniekošanā  biedrībai “Baltās Akācijas”. 

 Iesniegumam pievienotas sekojošu dokumentu  kopijas –  dzīvojamās mājas  pārvaldīšanas 

pilnvarojuma līgums, biedrības reģistrācijas apliecības kopija, biedrības “Baltās Akācijas” statūtu 

kopija,  privatizēto dzīvokļu zemesgrāmatu apliecības.  

 Saskaņā ar Ludzas zemesgrāmatu nodaļas Mežvidu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr.100000453629 informāciju nekustamais īpašums „Akācijas” sastāv no pirmsskolas izglītības 

iestādes ēkas ar sešiem dzīvokļu īpašumiem un nedzīvojamās ēkas. Zem ēkām ir zeme 0,8 ha 
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platībā. Ēkā atrodas Mežvidu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde. Visu dzīvokļu domājamo 

daļu kopsumma sastāda 2640/5427 daļas no kopīpašuma, bet pašvaldībai pieder 2787/5427 daļas 

no kopīpašuma, tas ir, pašvaldībai pieder vairāk nekā 50% no nekustamā īpašuma.  

Civillikuma 1074 pants nosaka, ka nevienu kopīpašnieku nevar piespiest palikt kopīpašumā, 

ja vien tā nodibināšanas noteikumi nerunā tam pretim; turpretim katrs kopīpašnieks var katrā laikā 

prasīt dalīšanu.  

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus konstatēts, ka faktiski īpašnieki dabā jau ir noteikuši 

zemes lietošanas tiesības (norobežojušies ar izbūvētu sētu), atstājot iespēju katrai pusei izmantot 

atsevišķu piebraucamo ceļu.  Daudzstāvu dzīvojamās mājas dalīšana var notikt tikai pa vertikāli, 

kas šajā gadījumā arī ir iespējams. Par pamatu ņemot inventarizācijas datus un veicot apskati dabā, 

gan dzīvojamās māja, gan saimniecības ēkas sadalīšana starp īpašniekiem ir reāli iespējama, 

sadalot jau esošo īpašumu 2 daļās: 

 dzīvojamā māja- kopējā platība 585,70 m², no tiem pirmskolas izglītības iestādei- 299,90 

m², iedzīvotājiem- 285,80 m²; 

saimniecības ēka- kopējā platība 80,00 m², no tiem pirmskolas izglītības iestādei- 40,00 m², 

iedzīvotājiem- 40,00 m². 

 Pamatojoties uz likuma   „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,  ņemot vērā  

2015.gada  25.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo 

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

atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   

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

Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); 

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

   

 

 

1.Noteikt nekustamā īpašuma “Akācijas”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads lietošanas 

kārtību. 

2. Pamatojoties uz līgumu par nekustamā īpašuma  lietošanas kārtību nodot biedrībai “Baltās 

Akācijas”, vienotais reģistrācijas numurs nr.40008200231, juridiskā adrese “Akācijas”-4, Mežvidi, 

Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV-5725, apsaimniekošanā iedzīvotājiem piekrītošo reālo daļu no 

dzīvojamās mājas 285,80 m² un zemes 0,3 ha platībā. 

 

 

 

17.& 

Par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0042; 6894 010 0108 iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi par pašvaldības  zemes iznomāšanu 

Salnavas un Mežvidu pagasta ar kadastra apzīmējumiem 6894 005 0042; 6894 010 0108; 

6870 002 0068.  
        Izvērtējot informāciju par pieprasītām zemes vienībām, tika konstatēts, ka minētās zemes 

vienības 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 
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vērā  2015.gada  25.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un 

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

sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   

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

Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); 

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

   

 

 

1. Iznomāt no pašvaldības zemes vienības  ar kadastra apzīmējumiem   6894 005 0042 – 1,4 

ha; 6894 010 0108 – 1,5 ha; 6870 002 0068 – 2,8 ha platībā uz laiku līdz pieciem 

gadiem. 

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

kods 0101).  
3. Publiskot informāciju par pašvaldības zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 6894 

005 0042; 6894 010 0108; 6870 002 0068;  iznomāšanu, ievietojot paziņojumu Kārsavas 

novada pašvaldības domes ēkā un mājas lapā no 01.06.2015 .līdz 13.06. 2015. 

 

18.& 

                         Par lauku apvidu zemes nomas līguma pagarināšanu  

/A.Orinska/ 

 

          Kārsavas novada pašvaldība ir saņemts A. L. K.  06.05.2015. iesniegums par lauku apvidus 

zemes nomas līguma Nr. 65. pagarināšanu  uz zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6870 009 

0113 – 1,3 ha platība uz 10  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. 

         A.L. K. izbeidzas zemes nomas lietošanas tiesības uz minēto  zemes vienību.  Zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu  6870 009 0113 – 1,3 ha platībā  Kārsavas novada pašvaldībai nav 

reģistrēta zemesgrāmatā. 

       Pamatojoties uz  A. L. K. 06.05.2015. 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  

2015.gada  25.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo 

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

atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   

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

Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); 

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

   
 

     1.Pagarināt  ar A. L.K. zemes  nomas līgumu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 

009 0113 – 1,3 ha platība Mežvidu pagasta teritorija, no 01.06.2015.gada līdz 31. decembrim 

2025.gada. 



21 

 

     2. Zemes nomas izmantošanas mērķis –lauksaimniecība izmantojamā zeme ( kods 0101).   

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

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

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

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

 

19.& 

Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 009 0076; 

6894 009 0071; 6894 007 0370 iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

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

( sēdes prot. Nr.1 §3) noteiktā termiņā – posmā no 28.04.2015. gada līdz 15.05.2015.gada. uz pašvaldībai  

piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumiem 6894 009 

0076; 6894 009 0071; 6894 007 0370 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, izvērtējot lietas 

materiālus tika konstatēts, ka pašvaldībai  piekritīgas zemes vienības 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  2015.gada  25.maija 

Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: 

PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, 

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

Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

   

 

     1. Iznomāt G. B. , dekl. dzīvesvieta ________Salnavas pag., Kārsavas nov. pašvaldībai  

piekritīgas zemes vienības Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu  6894 009 

0076 -1,3 ha; 6894 009 0071  – 0,7 ha; 6894 007 0370 – 4,89 ha, sākot  ar 01.06.2015. uz laiku 

līdz 5 gadiem. 

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

lauksaimniecība ( kods 0101). 

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

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

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

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

 

 

20.& 

Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0225 

iznomāšanu 

/A.Orinska/ 
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        Saskaņā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 06.05.2015. lēmumā  

( sēdes prot. Nr.1 §3) noteiktā termiņā – posmā no 28.04.2015. gada līdz 15.05.2015.gada. uz pašvaldības  

piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6894 005 

0225 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, izvērtējot lietas materiālus tika konstatēts, ka pašvaldībai  

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  2015.gada  25.maija 

Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: 

PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, 

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

Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

   

 

 

     1. Iznomāt A.B., dekl. dzīvesvieta ___________ Salnavas pag., Kārsavas nov. pašvaldībai  

piekritīgo zemes vienību Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu  6894 005 0225 

– 1,2 ha;  sakot  ar 01.06.2015. uz laiku līdz 5 gadiem. 

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

ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

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

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

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

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

 

21.& 

Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0033 

iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

        Saskaņā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 06.05.2015. lēmumā  

( sēdes prot. Nr.1 §3) noteiktā termiņā – posmā no 28.04.2015. gada līdz 15.05.2015.gada. uz pašvaldības  

piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6894 011 

0033 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, izvērtējot lietas materiālus tika konstatēts, ka pašvaldībai  

piekritīgā 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  2015.gada  25.maija 

Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: 
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PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, 

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

Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

     1. Iznomāt I. S. , dekl. dzīvesvieta ______________, Salnavas pag., Kārsavas nov. 

pašvaldībai  piekritīgo zemes vienību Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu  

6894 011 0033 – 4,0 ha;  sakot  ar 01.06.2015. uz laiku līdz 5. gadiem. 

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

ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

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

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

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

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

 

 

22.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 28.08.2014. lēmuma Nr. 11&13., “Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, 22.01.2015 lēmuma Nr. 1.28.§„ Par zemes vienību 

piekritību pašvaldībai” 

/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 pretruniga informācija par konkrētiem  zemes vienībām , ņemot vērā  2015.gada  

25.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

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

balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars 

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

Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

       1.Atcelt Kārsavas novada pašvaldības 28.08.2014.lēmumu Nr.11.§.13. „Par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 008 0030; 6870 008 0031. 

        

        2.Atcelt Kārsavas novada pašvaldības 22.01.2015.lēmumu Nr.1.§.28. „Par zemes vienību 

piekritību  pašvaldībai” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 008 0030; 6870 008 

0031. 

 

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

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

               dienas. 
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23.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 008 0030 platības,  zemes vienības robežu, 

situācijas plāna apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

         Izvērtējot SIA „ Geoprof” iesniegto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 008 

0030  zemes  robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz 10.04.2012. MK 

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

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

apgrūtinājumu klasifikāciju”,  Kārsavas  teritorijas plānojumu 2012-2018. gadiem, ņemot vērā  

2015.gada  25.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo 

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

atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   

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

Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); 

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

 

 

1. Apstiprināt  zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6870 008 0030 robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānu. 

2.  Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 

008 0030 kopplatību – 5,69 ha 

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

mežsaimniecība ( kods 0201). 

 

 

24.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6870 008 0031 platības,  zemes vienības robežu, 

situācijas plāna apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

         Izvērtējot SIA „ Geoprof” iesniegto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 008 

0031  zemes  robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, pamatojoties uz 10.04.2012. MK 

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

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

apgrūtinājumu klasifikāciju”,  Kārsavas  teritorijas plānojumu 2012-2018. gadiem, ņemot vērā  

2015.gada  25.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo 

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

atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs 

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

Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –

nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

   

 



25 

 

1. Apstiprināt  zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6870 008 0031 robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānu. 

2.  Apstiprināt uzmērīšanas rezultātā precizēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 

008 0031 kopplatību – 5,03 ha 

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

mežsaimniecība ( kods 0201). 

 

25.& 

                                   Par adreses precizēšanu ēkām un būvēm 

/A.Orinska/ 

 

         Izvērtējot Valsts zemes dienesta 22.05.2015. vēstulē Nr. 9-02/ 434155-1/4„ Par 

informācijas precizēšanu” ietverto informāciju, kurā konstatēta pretrunīga informācija par  zemes 

vienību, kurai piešķirtas divas adreses,  ņemot vērā  2015.gada  25.maija Kārsavas novada 

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

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

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

Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

        1. Dzēst datu bāzē ēkām un būvēm , kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6894 006 0533, adresi: “Parks”, Salnava, Salnavas pag., Kārsavas nov., kods 105844775.     

 2. Atstāt datu bāzē ēkām un būvēm , kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6894 006 0533, adresi: “Skolas iela 6, Salnava, Salnavas pag., Kārsavas nov., kods 

105335063. 

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

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

               dienas. 

 

 

26.& 

Par  nekustamā īpašuma „Zālīši” sadalīšanas realizēšanai nepieciešamā zemes ierīcības 

projekta izstrādi, izstrādes  nosacījumiem un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemes 

gabalam 

/A.Orinska/ 

 

          Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts L. P. 2015. gada 09.maija iesniegums( reģ. Nr. 

1.3.11.2/108) par nekustamā īpašuma „Ābelītes“ sadalīšanu. 

 Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma“ 8. pantu un MK 11.12.2007. noteikumiem Nr. 

867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām, ņemot vērā  2015.gada  25.maija 

Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: 

PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors 
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Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1.  Izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamam īpašumam „Zālīši“,kas atrodas  Kaupužu ciemā 

Salnavas pagastā Kārsavas novadā, kadastra Nr. 6894 006 0003, ar mērķi veikt zemes gabala 

sadalīšanu, robežu precizēšanu un nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanu. 

2.  Zemes ierīcības projekta izstrādes procesā paredzēt atdalīt zemes gabalu ar  platību 7,0 ha jauna 

īpašuma izveidošanai un ieteikt piešķirt jauno kadastra apzīmējumu. 

3. Jaunizveidotam  īpašumam piešķirt nosaukumu. 

 4. Pieņemtā lēmuma izvērsts teksts ( pielikums Nr.1). 

 5.Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei {pieliekums Nr. 2). 

 

27.& 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežaceļš”, kadastra numurs 68940020012  nodošanu 

valsts īpašumā   Zemkopības  ministrijas personā bez atlīdzības 

/A.Orinska/ 

 

 Pamatojoties uz AS “Latvijas valsts meži”, 19.04.2013. iesniegumu  par pašvaldības ceļa, 

kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68940020112,   nodošanu valsts īpašumā 

Zemkopības ministrijas personā bez atlīdzības  ar Kārsavas novada pašvaldības domes 2013.gada 

24.aprīļa lēmumu ( prot. Nr 6.,28.&) “Par pagasta ceļa, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

6894 002 0112, Salnavas pagastā, Kārsavas novadā, sagatavošanu atsavināšanai”  ar kuru tika 

pilnvarota AS “Latvijas valsts meži”  veikt visas darbības minētā nekustamā īpašuma 

ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārda, tika veikta minētā nekustamā 

īpašuma reģistrēšana Zemesgrāmatā uz Kārsavas novada pašvaldības vārdaю 

 

 Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 68940020112-  0,99 ha platībā un uz tās esošo  inženierbūves ar kadastra 

apzīmējumu 68940020112001, nostiprinātas 18.12.2014. Ludzas rajona tiesas Zemesgrāmatu 

nodaļas Salnavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000539933 uz Kārsavas novada 

pašvaldības vārda.  

Pamatojoties uz Publikas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu, kas 

nosaka, ka atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas 

atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija 

lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, 

kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes 

uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas 

vai valsts īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par 

atvasinātas publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais 

nekustamais īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas 

lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās 

valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes 

uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai 

atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi.  
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka,  

pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nek 

ustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības, un likuma 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai 

dome  var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā 

arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, ņemot vērā  2015.gada  25.maija 

Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: 

PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, 

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

Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Nodot valstij Zemkopības ministrijas personā meža apsaimniekošanas un 

aizsardzības funkciju nodrošināšanai,   īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu 

“Mežaceļš”, kadastra numurs 68940020012, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 68940020112-  0,99 ha platībā  un inženierbūves ar kadastra apzīmējumu 

68940020112001, kas reģistrēts 18.12.2014. Ludzas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 

Salnavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000539933 uz Kārsavas novada 

pašvaldības vārda. 

 

2. Noteikt aizliegumu  Zemkopības ministrijai  nekustamo īpašumu “Mežaceļš”, 

kadastra numurs 68940020012, atsavināt un apgrūtināt to ar lietu tiesībām, kā arī noteikt 

pienākumu Zemkopības ministrijai bez atlīdzības nodot nekustamo īpašumu Kārsavas 

novada pašvaldībai, ja tas netiek izmantots  meža apsaimniekošanas un aizsardzības 

funkciju nodrošināšanai, attiecīgi par  to izdarīt atzīmi zemesgrāmatā. 

 

 

 

 

28.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 2011. gada 26. janvāra lēmumā  ( 

sēdes protokols Nr. 2.,23.&) “Par zemes pastāvīgās   lietošanas tiesību izbeigšanu”  

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemta Valsts zemes dienesta  Latgales reģionālās nodaļas 

19.05.2015. informācija Nr. 9-02/452675-1/1 J.  N.  nekustamā īpašuma “Kazulāni”, kadastra 

numurs 6872 001 0031 lietā, kurā apstiprināts fakts, ka uz minēto nekustamo īpašumu J. N. ir 

atjaunotas īpašuma tiesības. 

 Tādējādi attiecībā uz minēto nekustamo īpašumu J. N. nav saistošas  “Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” normas,  kas 

nosaka, ka juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2009. gada 31. augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts 
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zemes robežu plāns  un  līdz 2010. gada 31. maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma  pieņemšanai par 

zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.  

 Pamatojoties uz VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja 30.08.2010. informāciju Nr 2-

04-L/1161  „ Pārskata saraksts par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošām zemes 

vienībām, kurām līdz 2009. gada 31. augustam reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu plāns  un  līdz 

2010. gada 31. maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma  pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par 

samaksu“  ar Kārsavas novada pašvaldības domes domes  2011. gada 26. janvāra  lēmumu  ( sēdes 

protokols Nr. 2., 23.&) J. N. tika izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6872 001 0031 -4,9 ha platībā.  30.05.2011.  starp  pašvaldību  kā iznomātāju 

no vienas puses un J. N. kā nomnieku no otras puses  uz minēto zemes vienību tika noslēgts Lauku 

apvidus nomas līgums, reģ.  Nr. 42. 

 

Saskaņā ar augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21. panta 27. daļu , 

ņemot vērā  2015.gada  25.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un 

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

sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   

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

Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); 

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

 

1. Atcelt Kārsavas novada pašvaldības domes  2011. gada 26. janvāra  lēmumu  ( 

sēdes protokols Nr. 2., 23.&) “Par zemes pastāvīgās   lietošanas tiesību izbeigšanu” daļu par 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu J. N.  uz zemes vienību Kārsavas novada 

Mērdzenes pagastā  ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0031 4,9 ha platībā. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 30.05.2011. starp  pašvaldību  kā iznomātāju no vienas 

puses un J. N. kā nomnieku no otras puses  noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 

42. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 001 00314,9 ha platībā nomu. 

 

 

 

          

 

29.& 

Par zemes nomas tiesību izsoles  rezultātu apstiprināšanu un zemes vienību iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

 

Izvērtējot  pašvaldībai piekritīgo zemes vienību  6868 003 0240 -1,2 ha platībā, 6868 004 

0165-4,82 ha platība, 6870 005 0117-4,6 ha  platībā, 6870 005 0179 daļas -6,5 ha platībā, 

68700050200-3,2 ha platībā,  68700020066-4,1 ha platībā,  68940100122-2,4 ha platībā, 

68940110108- 0,4 ha platībā. 68940110044-3,5 ha platībā 2015.gada 15. Maija  nomas tiesību 
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izsoles rezultātus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 30.10.2007. 

noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” , likuma “Par 

pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, ņemot vērā  2015.gada  25.maija Kārsavas novada pašvaldības 

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

sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, 

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

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

Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 
 

 

1. Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo zemes  vienību: 6868 003 0240 -1,2 ha 

platībā, 6868 004 0165-4,82 ha platība, 6870 005 0117-4,6 ha  platībā, 6870 005 0179 daļu -6,5 ha 

platībā, 68700050200-3,2 ha platībā,  68700020066-4,1 ha platībā,6894008004-1,1 ha platībā, 

68940100122-2,4 ha platībā,  8940110044-3,5 ha platībā  2015.gada 15. Maija nomas tiesību 

izsoles rezultātus, saskaņā ar  zemes nomas tiesību izsoles protokoliem  (pielikumā): 

1. Iznomāt Mērdzenes pagasta zemnieku saimniecībai „Debessvītoli”, reģ. Nr. 

42401018963, juridiskā adrese- ”Debessvītoli”, Diervanīši, Mērdzenes pag.,  Kārsavas nov., 

Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6868 003 

0240- 1,2 ha platībā sākot ar 2015. gada 1. jūniju uz laiku līdz pieciem gadiem, nosakot 

zemes nomas gada maksu 2,0% no kadastrālās vērtības gadā. 

Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis–zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

2. Iznomāt Mērdzenes pagasta zemnieku saimniecībai „Debessvītoli”, reģ. Nr. 

42401018963, juridiskā adrese- ”Debessvītoli”, Diervanīši, Mērdzenes pag.,  

Kārsavas nov., Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu  6868 004  0165-4,82 ha platībā sākot ar 2015. gada 1. jūniju uz laiku 

līdz pieciem gadiem, nosakot zemes nomas gada maksu 3,0% no kadastrālās 

vērtības gadā. 

Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis–zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

3. Iznomāt zemnieku saimniecībai “Debessvītoli” reģ. Nr. LV 42401018963, jur. 

Adrese: “Debessvītoli” Diervanīši,  Mērdzenes pag., Kārsavas nov.,  pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0108 – 0,4ha platībā 

sākot ar 2015. gada 1. jūniju uz laiku līdz pieciem gadiem lauksaimniecības 

vajadzībām, nosakot zemes nomas gada maksu 2,0 (divi) % no kadastrālās 

vērtības gadā. 

Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis–zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 



30 

 

4. Iznomāt zemnieku saimniecībai “Debessvītoli” reģ. Nr. LV 42401018963, jur. 

Adrese: “Debessvītoli” Diervanīši,  Mērdzenes pag., Kārsavas nov., , pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 005 0179(daļa) – 6,5 ha 

platībā sākot ar 2015. gada 1. jūniju uz laiku līdz pieciem gadiem 

lauksaimniecības vajadzībām, nosakot zemes nomas gada maksu 2,0 (divi) % no 

kadastrālās vērtības gadā. 

Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis–zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

5. Iznomāt zemnieku saimniecībai “Zelta sala” reģ. Nr. LV 46801005072, jur. 

Adrese: Parka iela 33-13, Salnava, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV-5740, 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0044(daļa) 

– 3,5ha platībā sākot ar 2015. gada 1. jūniju uz laiku līdz pieciem gadiem 

lauksaimniecības vajadzībām, nosakot zemes nomas gada maksu 2,0 (divi) % no 

kadastrālās vērtības gadā. 

Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis–zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

6. Iznomāt D. P. ____________________, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV-5740, 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 002 0066 – 4,1 

ha platībā sākot ar 2015. gada 1. jūniju uz laiku līdz pieciem gadiem 

lauksaimniecības vajadzībām, nosakot zemes nomas gada maksu 2,0 (divi) % no 

kadastrālās vērtības gadā. 

Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis–zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

7. Iznomāt D. P. __________________, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV-5740, 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 010 0122 – 2,4 

ha platībā sākot ar 2015. gada 1. jūniju uz laiku līdz pieciem gadiem 

lauksaimniecības vajadzībām, nosakot zemes nomas gada maksu 2,0 (divi) % no 

kadastrālās vērtības gadā. 

Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis–zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

8. Iznomāt A. Š. ______________ Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., , 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 005 0200 – 3,2 

ha platībā sākot ar 2015. gada 1. jūniju uz laiku līdz pieciem gadiem 

lauksaimniecības vajadzībām, nosakot zemes nomas gada maksu 2,0 (divi) % no 

kadastrālās vērtības gadā. 
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Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis–zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

9. Iznomāt A. Š. ________________ Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., , 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 005 0117 – 4,6 

ha platībā sākot ar 2015. gada 1. jūniju uz laiku līdz pieciem gadiem 

lauksaimniecības vajadzībām, nosakot zemes nomas gada maksu 2,0 (divi) % no 

kadastrālās vērtības gadā. 

      Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis–zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

10. Uzdot zemes lietu vecākai speciālistei Annai Orinskai un zemes lietu speciālistei 

Ludmilai Krišānei viena mēneša laikā  no šā lēmuma pieņemšanas dienas 

sagatavot zemes nomas līgumus par minēto zemes vienību iznomāšanu.  

 

 

30.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 24.04.2015. lēmumā 

 ( prot. Nr.4.,20.&) Par pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 24.04.2015. lēmumā (sēdes prot. 

Nr.4.,20.&) 4. punktā tika konstatēta  neprecizitāte, pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21. 

panta 27. punktu , ņemot vērā  2015.gada  25.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās 

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

veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris 

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

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, 

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

 

 

Izteikt augstāk minētā lēmuma 4.punktu 1. daļu  šādā  redakcijā:  

 

„Iznomāt J. O., dzīves vieta deklarēta _______, Malnavas fermas, Malnavas pag., Kārsavas 

nov., pašvaldībai piekritīgās zemes vienības: 68680090462-0,25ha platībā, 68680090479-0,19 ha 

platībā”. 

 

 

   

 

31.& 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

/I.Silicka/ 
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 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. I. 31.03.2015.  iesniegums ar lūgumu anulēt 

ziņas par E. K. deklarēto dzīvesvietu. 
 2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 1., 2.daļu, „Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma” 12.panta 1.daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 11.02.2003. noteikumiem nr.72 

„Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, ņemot vērā  2015.gada  25.maija Kārsavas 

novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

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

Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 
 

  

2.1.Anulēt E. K. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē :  _______, Kārsava, 

Kārsavas novads, LV 5717; 

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

pieņemšanas datumu; 

 2.3.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot E. K., ka viņa sniegtās ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu.  

 2.4.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas.  

 

 

 

32.& 

Par saistošo noteikumu nr.6 

“Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 

                              “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 

                                                audzēšanai Kārsavas novadā”” precizēšanu 

/V.Lipska/ 

 
 Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta 2.daļu, Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieces I.Raugzes 09.05.2015. vēstuli Nr. 18-6/3776, ņemot vērā  

2015.gada  25.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo 

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

atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   

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

Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); 

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

 

 

 1.Precizēt 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 precizētos 

saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
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33.& 

Par saistošo noteikumu nr.7 

Grozījumi Kārsavas novada domes 2011.gada 23.novembra 

 saistošajos noteikumos Nr.24  

“Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Kārsavas novadā”precizēšanu  

/V.Lipska/ 

 

 Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta 

pirmās daļas 13.punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra 

vietnieces p.i. vides aizsardzības jautājumos, Vides aizsardzības departamenta direktores 

R.Veseres 18.05.2015. vēstuli Nr. 2.18-1e/4057, ņemot vērā  2015.gada  25.maija Kārsavas novada 

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

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

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

Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 
 

 

 

 1.Precizēt saistošos noteikumus nr.7  “Grozījumi Kārsavas novada domes 2011.gada 

23.novembra saistošajos noteikumos Nr.24 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi 

Kārsavas novadā” /pielikumā/. 

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

precizētos saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

 

 

 

 

 

34.& 

   Par Kārsavas novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbu vasaras periodā 

/I.Silicka/ 

 

 

 Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 25.maija  apvienotajā finanšu, attīstības un 

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

sēdē  tika izskatīts Kārsavas novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba koordinatores Janīnas 

Ņukšas iesniegums par novada pirmsskolas iestāžu darbību vasaras periodā. 
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Pamatojoties uz  likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldībai ir šādas autonomās funkcijas: ” gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 

nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma 

bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība 

ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)” , ņemot vērā  

2015.gada  25.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo 

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

atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   

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

Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); 

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

 
 

 

  

 Atbalstīt novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba koordinatores iesniegto  

pirmsskolas iestāžu darba grafiku no 1.jūnija līdz 31.augustam: 

 

 

N.p.k. Iestāde Jūnijs Jūlijs Augusts 

1.  Kārsavas PII Strādā 

līdz 29.06. 

Atvaļinājumā Uzsāk darbu 

ar 03.08. 

2. Malnavas PII Strādā 

līdz 29.06. 

Atvaļinājumā Uzsāk darbu 

ar 03.08. 

3. Mežvidu PII Strādā 

līdz 29.06. 

Atvaļinājumā Uzsāk darbu 

ar 03.08. 

4. Mērdzenes sk. Pirmssk. 

Grupa 

Strādā 

līdz 29.06. 

Atvaļinājumā Uzsāk darbu 

ar 03.08. 

5. Aizgāršas sk. Pirmssk. 

Grupa 

Strādā 

līdz 29.06. 

Atvaļinājumā Atvaļinājumā 

6. Salnavas sk. 5-6 grupa Strādā 

līdz 29.06. 

Atvaļinājumā Atvaļinājumā 

 

 

 
 

35.& 

Par ziedojumu izlietojuma apstiprināšanu 

/S.Sprukte/ 

 

1. Juridiska persona ZS” Zelta sala” , reģ. Nr.46801005072  Kārsavas novada domes 

ziedojumu kontā 19.02.2015.g. ieskaitījusi EUR  200.00 (divi simti eiro) Salnavas kultūras 

nama amatierkolektīvu braucienam uz Rīgu.  
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2. Fiziska persona Kārsavas novada domes ziedojumu kontā 25.03.2015.g. ieskaitījusi EUR 

21.00 ( divdesmit viens eiro ) Salnavas pamatskolas skolēnu mācību ekskursijai uz 

Rēzekni. 

3. Fiziska persona Kārsavas novada domes ziedojumu kontā 26.03.2015.g. ieskaitījusi EUR 

125.00 ( viens simts divdesmit pieci eiro ) Mērdzenes pašdarbnieku kolektīviem kultūras 

pasākumu apmeklējumam Rīgā.  

4. Fiziska persona Kārsavas novada domes ziedojumu kontā 21.04.2015.g. ieskaitījusi EUR 

23.00 ( divdesmit trīs eiro ) Kārsavas vidusskolas skolēnu ekskursijai.  

Pamatojoties uz augstākminēto,  vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 19.punktu, ņemot vērā  2015.gada  25.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu 

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

lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   

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

Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris 

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

 

 

 

5. Apstiprināt Kārsavas novada domes ziedojumu kontā Juridiskās personas ZS “Zelta sala’, 

reģ. Nr.46801005072 ieskaitīto naudu EUR 200.00 (divi simti eiro) izmantojot Salnavas 

kultūras nama amatierkolektīvu braucienam uz Rīgu [39-EKK-2322]. 

6. Apstiprināt Kārsavas novada domes ziedojumu kontā Fizisko personu ieskaitīto naudu 

EUR 169.00 ( viens simts sešdesmit deviņi eiro) izmantojot : Salnavas pamatskolas skolēnu 

mācību ekskursijai uz Rēzekni EUR 21.00  (divdesmit viens eiro)[53-EKK-2322], 

Mērdzenes pašdarbnieku kolektīviem kultūras pasākumu apmeklējumam Rīgā EUR 125.00 

( viens simts divdesmit pieci)[40-EKK-2322], Kārsavas vidusskolas skolēnu ekskursijai 

EUR 23.00 ( divdesmit trīs eiro)[51-EKK-2322].   

7. 1.,2.punktā minētās summas ar budžeta grozījumiem iekļaut attiecīgo iestāžu uzturēšanas 

tāmēs. 

8. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi attiecīgo iestāžu vadītājus. 

 

36.& 

Par pārējo ieņēmumu  izlietojuma apstiprināšanu 

/S.Sprukte/ 

 

    
1. Kalnciema pagasta pārvalde, reģ. Nr.90009118031 Kārsavas novada domes pamtbudžeta kontā 

12.03.2015.g. ieskaitījusi EUR  163.46 (viens simts sešdesmit trīs eiro 46 centi) daļējai degvielas 

izdevumu segšanai Mērdzenes kora „Austra” braucienam uz dzejnieces Emīlijas Kalvānes atceres 

pasākumu Kalnciemā.   
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2. Nodibinājums „ Latvijas bērnu fonds” reģ.nr. 40008018725 Kārsavas novada domes pamatbudžeta 

kontā 26.03.2015.g. ieskaitījis EUR 142.30 ( viens simts četrdesmit divi eiro 30 centi) sociālās 

rehabilitācijas pakalpojuma izdevumu segšanai dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām 

darbībām . 

3. Vitolu fonds Kārsavas novada domes pamatbudžeta kontā 22.04.2015.g. ieskaitījis EUR 

400.00 ( četri simti eiro ) Mežvidu  pamatskolas skolēnu ekskursijas rīkošanai. 

Pamatojoties uz augstākminēto, vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 27.punktu, ņemot vērā  2015.gada  25.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu 

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

lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   

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

Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris 

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

 

 

 

4. Apstiprināt Kārsavas novada domes pamatbudžeta kontā Kalnciema pagasta pārvaldes, reģ. 

Nr.90009118031 ieskaitīto naudu EUR 163.46.00 (viens simts sešdesmit trīs eiro 46 centi) 

[EKK-2139900] izmantojot daļējai degvielas izdevumu segšanai Mērdzenes kora „Austra” 

braucienam uz dzejnieces Emīlijas Kalvānes atceres pasākumu Kalnciemā.[40-EKK-2322-

EUR135.09,EKK- 2512-.EUR 28.37] 

5. Apstiprināt Kārsavas novada domes pamatbudžeta kontā nodibinājuma „Latvijas bērnu 

fonds” ieskaitīto naudu EUR 142.30 (viens simts četrdesmit divi eiro 30 centi)[EKK-

2149900] sociālās rehabilitācijas pakalpojuma izdevumu segšanai dzīvesvietā bērnam, kurš 

cietis no prettiesiskām darbībām EUR 142.30  (( viens simts četrdesmit divi eiro 30 centi) 

[66-EKK-2239]. 

6. Apstiprināt Kārsavas novada domes pamatbudžeta kontā Vītolu fonda ieskaitīto naudu 

EUR 400.00 ( četri simti eiro)[EKK-2149900] izmantojot Mežvidu pamatskolas skolēnu 

mācību ekskursijai EUR 400.00  (četri simti eiro)52-EKK-2322].   

7. 1.,2.,3.punktā minētās summas ar budžeta grozījumiem iekļaut attiecīgo iestāžu uzturēšanas 

tāmēs. 

8. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi attiecīgo iestāžu vadītājus. 

 

 

37.& 

Par līdzekļu piešķiršanu Kārsavas kultūras nama gaismas un skaņas aprīkojumam 

/S.Sprukte/ 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā  2015.gada  25.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās 

finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un 
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veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris 

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

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, 

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

 
 

 

 

1. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”,  2960,00 euro (divi tūkstoši  deviņi simti sešdesmit eiro, 

00 centi) Kārsavas kultūras nama gaismas un sķanas aprīkojumam, saskaņā ar 

pievienoto tāmi. 

2. 1.punktā minēto summu ar budžeta grozījumiem iekļaut kultūras pasākumiem 

paredzētajā tāmē 36-EKK-1239 EUR400.00, EKK-2312-EUR600.00, EKK-2350-

EUR1260.00, EKK-2243-EUR700.00) 

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi datorspeciālistu Tomu Barkānu un kultūras 

nama vadītāju I.Rasimu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram 

T.Vorkalim. 

 

 

38.& 

Par līdzekļu piešķiršanu Kārsavas pilsētas estrādes gaismas un skaņas aprīkojumam 

/S.Sprukte/ 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, ņemot vērā  2015.gada  25.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  

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

komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris 

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

Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris 

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

 

 

 

 

1. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”,   2290,00 euro (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit eiro, 

00 centi) Kārsavas pilsētas estrādes gaismas un sķanas aprīkojumam, saskaņā ar 

pievienoto tāmi. 

2. 1.punktā minēto summu ar budžeta grozījumiem iekļaut kultūras pasākumiem 

paredzētajā tāmē (90-EKK-1239-EUR1500.00, EKK-2312-EUR790.00. 

,Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi datorspeciālistu Tomu Barkānu un kultūras 

kordinatori V.Kirsanovu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram 
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T.Vorkalim. 

 

39.& 

     Par papildus līdzekļu piešķiršanu Kārsavas novada domes ēkas gaiteņu remontam 

                                                              /S.Sprukte/ 

 

  Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā  2015.gada  25.maija Kārsavas novada 

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

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

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

Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”,   1975,00 euro (viens  tūkstotis deviņi simti septiņdesmit 

pieci eiro, 00 centi) papildus finansējumu Kārsavas novada domes ēkas gaiteņu 

remontam, saskaņā ar pievienoto tāmi. (tāme ar izmaiņu pozīcijām) 

2. 1.punktā minēto summu ar budžeta grozījumiem iekļaut saimniecības remontiem 

paredzētajā tāmē (29-EKK-2241) 

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi novada izpilddirektoru T.Vorkali . 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības priekšsēdētāja 

vietniekam P.Laganovskim. 

 

 

 

 

40.& 

Par līdzekļu piešķiršanu Kārsavas pirmskolas izglītības iestādes nojumes atjaunošanai 

/S.Sprukte/ 

 

  Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 

4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā  2015.gada  25.maija Kārsavas novada 

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

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

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

Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”,   3900,00 euro (trīs  tūkstoši deviņi simti eiro, 00 centi) 

Kārsavas novada pirmskolas izglītības iestādei nojumes atjaunošanai, saskaņā ar 

pievienoto tāmi. 
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2. 1.punktā minēto summu ar budžeta grozījumiem iekļaut saimniecības remontiem 

paredzētajā tāmē (47-EKK-2241) 

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi Kārsavas pirmskolas izglītības iestādes 

vadītāju I.Laganovsku. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram 

T.Vorkalim. 

 

 

 

41.& 

                       Par līdzekļu piešķiršanu atkritumu konteineru iegādei 

/S.Sprukte/ 

 

  Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā  2015.gada  25.maija Kārsavas novada 

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

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

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

Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”,   2000,00 euro (divi tūkstoši eiro, 00 centi) divu atkritumu 

konteineru iegādei kapsētu teritorijas uzturēšanai, saskaņā ar pievienoto rasējumu. 

2. 1.punktā minēto summu ar budžeta grozījumiem iekļaut saimniecības remontiem 

paredzētajā tāmē (29-EKK-5239) 

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi novada izpilddirektoru T.Vorkali . 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības priekšsēdētāja 

vietniekam P.Laganovskim. 

 

42.& 

Par  grozījumiem 01.07.2009. domes  lēmumā  “ Par novada pašvaldības amatpersonu 

paraksta tiesībām” 

/I.Silicka/ 

  Pamatojoties uz Kārsavas novada pašvaldības 2009.gada 8.jūlija saistošo noteikumu Nr.1” 

Kārsavas novada pašvaldības nolikums” otrās daļas 13.,15.,16.punktu, ņemot vērā  2015.gada  25.maija 

Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: 

PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, 

Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors 
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Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 

 

Izteikt lēmumu šādā redakcijā: 

 

Noteikt, ka paraksta tiesības bez Kārsavas novada domes priekšsēdētājas  vēl ir 

novada domes priekšsēdētāja vietniekam  un novada domes izpilddirektoram. 

 

 

 

 

43.& 

Par automašīnu 

pārdošanu par brīvu cenu 
/P.Laganovskis/ 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 31.10.2002. likuma „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 37.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pārdot valsts vai pašvaldības 

mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites 

datiem ir mazāka par 700 euro un pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību, 

Kārsavas novada pašvaldības grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaites kartītes Nr. 1684, 2200, 

2201, kurās norādīta pamatlīdzekļu vērtība – 0,00, tehniskā vērtētāja Daiņa Ančupāna /sertifikāta 

Nr.78/ 2015.gada 8.maija ekspertīzes slēdzieniem Nr.42, Nr. 43, Nr.44, pašvaldības Īpašuma 

vērtēšanas komisijas lēmumu, ņemot vērā  2015.gada  25.maija Kārsavas novada pašvaldības 

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

sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, 

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

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

Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

 

1. Pārdot par brīvu cenu Kārsavas novada pašvaldības kustamo mantu –  automašīnu VW 

SHARAN, valsts numurs FO 6774, autobusu PAZ-32050, valsts numurs DV 1476, un 

automašīnu FORD TRANSIT, valsts numurs FN 2110; 

2. apstiprināt automašīnas VW SHARAN nosacīto pārdošanas cenu – EUR 500 /40nter simti 

euro/; 

3. apstiprināt automašīnas FORD TRANSIT nosacīto pārdošanas cenu – EUR 160 /viens simts 

sešdesmit euro/; 

4. apstiprināt autobusa PAZ 32050 nosacīto pārdošanas cenu – EUR 400 /četri simti euro/; 

5. sludinājumu par minēto automašīnu pārdošanu par brīvu cenu publicēt pašvaldības mājaslapā 

40nternet un laikrakstā “Ludzas Zeme”, nosakot, ka pieteikums par automašīnu pirkšanu 

iesniedzams Kārsavas novada pašvaldībā: Vienības iela 53, Kārsavā, Kārsavas novads, piecu 

darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā; 
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6. ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, 

rīkojama izsole „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā; 

7. apstiprināt automašīnas izsoles noteikumus; 

8. uzdot pašvaldības Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt izsoli šā 

lēmuma 5.punktā noteiktajos gadījumos atbilstoši apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, 

izskatīt un apstiprināt izsoles rezultātus; 

9. uzdot pašvaldības izpilddirektoram 7 (septiņu) dienu laikā pēc pirkuma vai izsoles rezultātu 

apstiprināšanas sagatavot un iesniegt mantas pircējam parakstīšanai automašīnu pirkuma 

līgumu; 

10. ja šajā lēmumā noteiktajā kārtībā nav pieteicies neviens pircējs, uzdot pašvaldības 

izpilddirektoram organizēt automašīnu utilizēšanu /nodošanu sertificētam nolietoto 

automašīnu iegādes uzņēmumam/ un izslēgšanu no uzskaites CSDD un pašvaldības 

grāmatvedības reģistros.  
 
 
 

 

44.& 

Par saistošo noteikumu  Nr.8“Grozījumi 2009.gada 30.septembra saistošajos noteikumos 

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

/A.Malakāne/ 

 

Pamatojoties uz  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  valsts sekretāra 

vietnieces I.Raugzes  19.05.2015. vēstuli Nr. 18-6/4093 , ņemot vērā  2015.gada  25.maija 

Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: 

PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, 

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

Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1.Precizēt saistošos noteikumus Nr.8  “Grozījumi 2009.gada 30.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.5 “ Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” /pielikumā/. 

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

precizētos saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

45.& 

Iesniegumu izskatīšana 

/I.Silicka., P.Laganovskis/ 

 

1. 

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

nr. 51503063481, juridiskā adrese – Saules iela 15, Daugavpils, valdes locekles Innas Urbanovičas 

iesniegums, ar lūgumu nodot nomas lietošanā telpu – mācību klasi 30 kvadrātmetru platībā 

Aizgāršas pamatskolas ēkā, Goliševa, Goliševas pagasts, Kārsavas novads. 

Telpas nomas mērķis – vācu valodas apmācība 100 astronomiskās stundas. 
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 2. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, deputāti uzskata, 

ka ir iespējams nodot nomas lietošanā telpu pašvaldībai piederošajā ēkā, jo nomai nebūs 

nepārtraukts, bet regulārs raksturs /dažas reizes nedēļā/, pašvaldībai telpa nav nepieciešama tās 

funkciju realizēšanai, un telpas izmantošanas konkrēts laiks un ilgums tiks saskaņots ar pagasta 

pārvaldes vadītāju. Pašvaldība gūs ienākumus no savas mantas iznomāšanas. Šādos gadījumos nav 

nepieciešams izsludināt nomas tiesību izsoli. 

 2.1. Dome uzskata, ka nomas maksa par telpu lietošanu jānosaka līdzīga, kā citos 

gadījumos – EUR 1,42 par vienu kvadrātmetru. 

 Nomas maksa ņemama par konkrēto mēnesi, kad telpa tiek izmantota personu apmācībai. 

Tajā mēnesī, kad nomnieks neizmanto telpu, nomas maksa nav jāmaksā. 
3.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Ministru 

Kabineta 08.06.2010. noteikumu nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, 

nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.punktu, 4.2.2.punktu, kurā 

noteikts, ka nomnieka noskaidrošanai izsoli nerīko, ja nomas objekts netiek nodots nepārtrauktā nomnieka 

lietošanā, bet nomai ir regulārs raksturs un nomas maksa nav noteikta Ministru kabineta, pašvaldību domes 

vai citas atvasinātas publiskas personas apstiprinātā maksas pakalpojumu cenrādī, ņemot vērā  2015.gada  

25.maija Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

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

balsojot: PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars 

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

Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 3.1.Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dauseb”, reģ. nr. 51503063481, 

juridiskā adrese – Saules iela 15, Daugavpils, mācību telpu /klasi/ 30 kvadrātmetru platībā 

Aizgāršas pamatskolas ēkā, Goliševa, Goliševas pagasts, Kārsavas novads, nosakot nomas 

maksu – EUR 42,60 mēnesī, kā arī pievienotās vērtības nodoklis, par katru telpu. 

 Nomas līguma darbības termiņš – viens gads no līguma noslēgšanas dienas vai līdz 

brīdim, kad nomnieks ir pabeidzis apmācību organizēšanu 100 astronomiskās stundās. 

 3.2.Nomniekam saskaņot savu darbību un mācību laiku ar pagasta pārvaldes vadītāju 

Anatoliju Posredņikovu. 

2. 

 

2.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts SIA “FEDRA” profesionālās tālākizglītības un 

profesionālās pilnveides izglītības iestādes “FEDRA”, reģ. nr.41503067602, juridiskā adrese – 

Liepu iela 6 – 10, Preiļi, Preiļu novads, LV 5301, direktores Skaidrītes Žukovas iesniegums, ar 

lūgumu nodot nomas lietošanā telpu – mācību klasi 40 kvadrātmetru platībā Mērdzenes 

pamatskolas ēkā, c. Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads. 

Telpas nomas mērķis – bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības programmas 

īstenošana. 

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

ka ir iespējams nodot nomas lietošanā telpu pašvaldībai piederošajā ēkā, jo nomai nebūs 

nepārtraukts, bet regulārs raksturs /dažas reizes nedēļā/, pašvaldībai telpa nav nepieciešama tās 

funkciju realizēšanai, un telpas izmantošanas konkrēts laiks un ilgums tiks saskaņots ar pagasta 

pārvaldes vadītāju. Pašvaldība gūs ienākumus no savas mantas iznomāšanas. Šādos gadījumos nav 

nepieciešams izsludināt nomas tiesību izsoli. 
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 2.2. Dome uzskata, ka nomas maksa par telpu lietošanu jānosaka līdzīga, kā citos 

gadījumos – EUR 1,42 par vienu kvadrātmetru. 

 Nomas maksa ņemama par konkrēto mēnesi, kad telpa tiek izmantota personu apmācībai. 

Tajā mēnesī, kad nomnieks neizmanto telpu, nomas maksa nav jāmaksā. 

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

Ministru Kabineta 08.06.2010. noteikumu nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 

iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” 3.punktu, 4.2.2.punktu, kurā noteikts, ka nomnieka noskaidrošanai izsoli nerīko, ja 

nomas objekts netiek nodots nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet nomai ir regulārs raksturs un 

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

personas apstiprinātā maksas pakalpojumu cenrādī, ņemot vērā  2015.gada  25.maija Kārsavas 

novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

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

Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

 3.1.Iznomāt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FEDRA” profesionālās 

tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestādei “FEDRA”, reģ. nr.41503067602, 

juridiskā adrese – Liepu iela 6 – 10, Preiļi, Preiļu novads, LV 5301, mācību telpu /klasi/ 40 

kvadrātmetru platībā Mērdzenes pamatskolas ēkā, c. Mērdzene, Mērdzenes pagasts, 

Kārsavas novads, nosakot nomas maksu – EUR 56,80 mēnesī, kā arī pievienotās vērtības 

nodoklis, par katru telpu. 

 Nomas līguma darbības termiņš – viens gads no līguma noslēgšanas dienas.

 3.2.Nomniekam saskaņot savu darbību un mācību laiku ar Mērdzenes pamatskolas 

direktora pienākumu izpildītāju Birutu Krilovu.  

 

 

3. 

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

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

direktores Vitas Kravčenko iesniegums, kurā tiek lūgts nodot nomas lietošanā telpu – mācību klasi 

Kārsavas vidusskolas ēkā, Vienības ielā 101, Kārsavā. Nomas mērķis – bezdarbnieku, darba 

meklētāju un nodarbināto apmācība. 

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

ka ir iespējams nodot nomas lietošanā klasi vidusskolas ēkā Vienības ielā 53, Kārsavā, jo nomai 

nebūs nepārtraukts, bet regulārs raksturs /dažas reizes nedēļā/, netiks traucēts skolas mācību 

process un telpas izmantošanas laiks un ilgums tiks saskaņots ar iestādes vadītāju – vidusskolas 

direktoru E.Pukstu. Pašvaldība gūs ienākumus no savas mantas iznomāšanas. Šādos gadījumos nav 

nepieciešams izsludināt nomas tiesību izsoli. 

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

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

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

nerīko, ja nomas objekts netiek nodots nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet nomai ir regulārs 
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raksturs un nomas maksa nav noteikta Ministru kabineta, pašvaldību domes vai citas atvasinātas 

publiskas personas apstiprinātā maksas pakalpojumu cenrādī, ņemot vērā  2015.gada  25.maija 

Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: 

PAR –15 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, 

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

Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 3.1.Nodot sabiedrībai ierobežotu atbildību „FIBRA”, vienotais reģistrācijas numurs 

42403008955, juridiskā adrese: Maskavas iela 10-36, Rēzekne, nomas lietošanā mācību telpu 

/klasi/ 40 kv.m. platībā Kārsavas vidusskolas ēkā Vienības ielā 101, nosakot nomas maksu – 

EUR 56,80  mēnesī, kā arī pievienotās vērtības nodoklis, ar termiņu – viens gads no nomas 

līguma noslēgšanas brīža. 

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

Edgaru Pukstu.  

 

4. 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. P. , dzīv. ___________ Kārsava, Kārsavas 

novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai dzīvojamo platību.  

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

jautājuma risināšanā” 13.panta 1.daļu, ņemot vērā  2015.gada  25.maija Kārsavas novada 

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

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

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

Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Sniegt V. P., palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot viņai dzīvokli nr.2, 

Dzirnavu ielā 34, Kārsavā, Kārsavas novads.  

2.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

5. 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. S.  , dzīv. ______________, Kārsava, Kārsavas 

novads, iesniegums ar lūgumu apmainīt viņai dzīvojamo platību.  

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

jautājuma risināšanā” 13.panta 1.daļu, ņemot vērā  2015.gada  25.maija Kārsavas novada 

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

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis 
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Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

Atļaut apmainīt dzīvokli nr. 3, Vienības ielā 9, Kārsavā pret dzīvokli nr. 10, Vienības ielā 

36 A, Kārsava,  A. S.. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

6. 

Kārsavas novada dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu, kurā ieteikts domei sniegt palīdzību N. M.,  dzīv. ___________, 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  2015.gada  25.maija Kārsavas novada 

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

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR –15 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Aivars Lipskis, Modris 

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

Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

Reģistrēt N. M. Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru  41. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

Papildus jautājumi 

 

46.& 

                    Par domes priekšsēdētājas Ināras Silickas kārtējo atvaļinājumu 

/P.Laganovskis/ 

 

Kārsavas novada pašvaldība ir izskatījusi novada domes priekšsēdētājas Ināras Silickas 

iesniegumu par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu no 1.jūnija. 

 Pamatojoties uz 08.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Kārsavas novada pašvaldības 

nolikums” 15.1.punktu, atklāti balsojot: PAR –14 ( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs 

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

Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Andris Šicāns, Juris Vorkalis); PRET –

nav ; ATTURAS –nav,  Ināra Silicka nepiedalās balsošanā, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

   

 

  

 1.Piešķirt novada domes priekšsēdētājai Inārai Silickai  neizmantotā ikgadējā 

atvaļinājuma divas kalendārās nedēļas par  laika periodu no 2014.gada 1.jūlija līdz 

2015.gada 30.jūnijam  sākot  no 2015.gada 1.jūnija.  
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 2. Domes priekšsēdētāja vietniekam Pēterim Laganovskim aizvietot domes 

priekšsēdētāju viņas atvaļinājuma laikā. 

 

 

Sēde slēgta plkst.16.55 

 

 

 

 

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 


