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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 

 

 23.04.2015.          Nr.4 

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 

Nepiedalās –  

 Deputāti  - Andris Šicāns- aizņemts pamatdarbā, Juris Vorkalis - iemesls nav zināms 

 

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

speciāliste Valentīna Bļinova, zemes lietu speciāliste Ludmila Krišāne, galvenā ekonomiste 

Svetlana Sprukte, sociālā dienesta vadītāja Andžela Malakāne 

 

Klātesošās personas-   juriste Vera Lipska, Kārsavas evanģēliski luteriskās draudzes vecākā Aina 

Zandere 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 6809 001 0224, 6809 

001 0176 un 6809 001 0223 zemes nomas tiesību iegūšanu izsoles rīkošanu, izsoles 

sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

mailto:dome@karsava.lv
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2. Par adreses precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0035, 

      Kārsavā, Kārsavas novads   

3. Par  pilsētas zemes nomas līguma noslēgšanu uz nekustamo īpašumu Kalēju iela 15, 

Kārsava, Kārsavas novads 

4. Par  pilsētas zemes nomas līguma noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  Zaļā 

ielā 23, Kārsava, Kārsavas novads 

5. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6809 002 0422 

iznomāšanu 

6. Par nekustama īpašuma “Noviki” kadastra Nr. 6870 007 0015 sadalīšanu. 

7. Par nekustamā īpašuma „ Jaunlīči” kadastra Nr. 6870 002 0036 sadalīšanu 

8. Par nekustamā īpašuma „ Strazdiņmājas” kadastra Nr. 6870 009 0070 sadalīšanu 

9.  Par pašvaldības  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0072 

iznomāšanu 

10.  Par pašvaldībai un Rezerves zemes fondam piekrītīgas zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  

6894 011 0033; 6894 009 0076; 6894 009 0071; 6894 009 0016; 6894 007 0370; 6894 005 0225  

iznomāšanu. 

11. Par zemes vienību piekritību  pašvaldībai 

12. Par  nekustamā īpašuma „Gauri” sadalīšanas realizēšanai nepieciešamā zemes ierīcības 

projekta izstrādi, izstrādes  nosacījumiem un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemes 

gabalam 

13. Par lauku apvidu zemes nomas  līguma atcelšanu 

14. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 26.03. 2015. lēmumā ( pr. Nr.   

3.,18.&) 

15. Par zemes nomas  lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienību iznomāšanu   

16. Par zemes nomas  lietošanas tiesību izbeigšanu   

17. Par zemes nomas  lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienību iznomāšanu   

18. Par zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0418 iznomāšanu   

19. Par pašvaldībai piekritīgo  zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

20. Par pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību iznomāšanu 

21. Par  ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

22. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā 
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23. Par saistošajiem noteikumiem Nr.7” Grozījumi Kārsavas novada domes 2011.gada 

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

noteikumi Kārsavas novadā” 

24. Par grozījumiem pašvaldības iepirkumu komisijas nolikumā 

25. Par pieslēguma slodzes izmaiņu ierīkošanu  

26. Par ielu apgaismojuma  pārņemšanu pašvaldības bilancē 

27. Par ielu apgaismojuma  ierīkošanu  

28. Par līdzekļu piešķiršanu baznīcas remontam 

29. Par Kārsavas novada pašvaldības autoceļu fonda nolikuma apstiprināšanu 

30.  Par Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa ‘STEP UP!’’PROJEKTU 

LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSA  nolikuma apstiprināšanu 

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

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

32. Par piedalīšanos projektā 

33. Par domes priekšsēdētājas  darba vizīti uz Mazpolijas reģionu 

34. Iesniegumu izskatīšana 

 

         Sēdes vadītāja Ināra Silicka  piedāvā balsot par  domes sēdes darba kārtību 

 

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

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

Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav , domes sēdes 

darba kārtība apstiprināta. Sēdes darba kārtībā  34  jautājumi.  

 

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

Sēdes papildus darba kārtībā 8 jautājumi.  

 

Papildus jautājumi 

 

1. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes deputātu, iestāžu vadītāju un darbinieku 

atlīdzības sistēmas nolikumā 

2.  Par automašīnu pārdošanu par brīvu cenu 

3. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības 2015. 26. marta lēmumā (protokols Nr.3, § 22 ) 

„Par adreses piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem” 

4. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 2015. gada 22. janvāra lēmumā 

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

5. Par apbūvētas zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0210 iznomāšanu   

6. Par grozījumiem lauku apvidus zemes nomas līgumā    

7. Par traktortehnikas iegādi 
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8. Par telpu iznomāšanu 

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

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

Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav , domes 

sēdes  papildus darba kārtība apstiprināta.  

 

Tādējādi darba kārtība ir sekojoša: 

 

1. Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 6809 001 0224, 6809 

001 0176 un 6809 001 0223 zemes nomas tiesību iegūšanu izsoles rīkošanu, izsoles 

sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

2. Par adreses precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0035, 

      Kārsavā, Kārsavas novads   

3. Par  pilsētas zemes nomas līguma noslēgšanu uz nekustamo īpašumu Kalēju iela 15, 

Kārsava, Kārsavas novads 

4. Par  pilsētas zemes nomas līguma noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo  Zaļā ielā 23, 

Kārsava, Kārsavas novads 

5. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6809 002 0422 

iznomāšanu 

6. Par nekustama īpašuma “Noviki” kadastra Nr. 6870 007 0015 sadalīšanu 

7. Par nekustamā īpašuma „ Jaunlīči” kadastra Nr. 6870 002 0036 sadalīšanu 

8. Par nekustamā īpašuma „ Strazdiņmājas” kadastra Nr. 6870 009 0070 sadalīšanu 

9.  Par pašvaldības  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0072 

iznomāšanu 

10.  Par pašvaldībai un Rezerves zemes fondam piekrītīgas zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  

6894 011 0033; 6894 009 0076; 6894 009 0071; 6894 009 0016; 6894 007 0370; 6894 005 0225  

iznomāšanu 

11. Par zemes vienību piekritību  pašvaldībai 

12. Par  nekustamā īpašuma „Gauri” sadalīšanas realizēšanai nepieciešamā zemes ierīcības 

projekta izstrādi, izstrādes  nosacījumiem un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemes 

gabalam 

13. Par lauku apvidu zemes nomas  līguma atcelšanu 

14. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 26.03. 2015. lēmumā ( pr. Nr.   

3.,18.&) 

15. Par zemes nomas  lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienību iznomāšanu   

16. Par zemes nomas  lietošanas tiesību izbeigšanu   
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17. Par zemes nomas  lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienību iznomāšanu   

18. Par zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0418 iznomāšanu   

19. Par pašvaldībai piekritīgo  zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

20. Par pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību iznomāšanu 

21. Par  ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

22. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

23. Par saistošajiem noteikumiem Nr.7” Grozījumi Kārsavas novada domes 2011.gada 

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

noteikumi Kārsavas novadā” 

24. Par grozījumiem pašvaldības iepirkumu komisijas nolikumā 

25. Par pieslēguma slodzes izmaiņu ierīkošanu  

26. Par ielu apgaismojuma  pārņemšanu pašvaldības bilancē 

27. Par ielu apgaismojuma  ierīkošanu  

28. Par līdzekļu piešķiršanu baznīcas remontam 

29. Par Kārsavas novada pašvaldības autoceļu fonda nolikuma apstiprināšanu 

30.  Par Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa ‘STEP UP!’’PROJEKTU 

LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSA  nolikuma apstiprināšanu 

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

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

32. Par piedalīšanos projektā 

33. Par domes priekšsēdētājas  darba vizīti uz Mazpolijas reģionu 

34. Iesniegumu izskatīšana 

35. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes deputātu, iestāžu vadītāju un 

darbinieku atlīdzības sistēmas nolikumā 

36.  Par automašīnu pārdošanu par brīvu cenu 

37. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības 2015. 26. marta lēmumā (protokols Nr.3, § 

22 ) „Par adreses piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem” 

38. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 2015. gada 22. janvāra lēmumā 

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

39. Par apbūvētas zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0210 iznomāšanu   

40. Par grozījumiem lauku apvidus zemes nomas līgumā    

41. Par traktortehnikas iegādi 

42. Par telpu iznomāšanu 
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1.& 

Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 6809 001 0224, 6809 

001 0176 un 6809 001 0223 zemes nomas tiesību iegūšanu izsoles rīkošanu, izsoles 

sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par  zemes gabalu  ar kadastra 

apzīmējumiem 6809 001 0224- 22,14 ha platībā, 6809 001 0176 -10,76 ha platībā, 6809 001 0223- 

10,68 ha platībā, kas atrodas Kārsavas pilsētas teritorijā, iznomāšanu lauksaimnieciskai 

izmantošanai uz 5gadiem. 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts: 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0224, platība 22,1430 ha, ir  reģistrēta 

Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, Kārsavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 

0047 1605, 2010.gada 18.janvārī uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. Nekustamā īpašuma 

kadastra numurs 6809 001 0224. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0223, platība 10,6838 ha, ir  reģistrēta 

Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, Kārsavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 

0047 1607, 2010.gada 18.janvārī uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. Nekustamā īpašuma 

kadastra numurs 6809 001 0223. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0176, platība 10,2657 ha, ir  reģistrēta 

Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, Kārsavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 

0047 1608, 2010.gada 18.janvārī uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. Nekustamā īpašuma 

kadastra numurs 6809 001 0176. 

Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi paredz minēto zemes vienību galveno izmantošanas veidu- R- rūpniecības 

apbūves teritorija.  

Kārsavas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu 5 daļas 5.11. punktā noteikts, ka rūpnieciskās apbūves teritorija ir teritorija, kuras galvenā 

izmantošana ir ražošanas, transporta un noliktavu uzņēmumu apbūve, bet papildus izmantošana- 

citas atļautās izmantošanas. Kā viens no galvenās izmantošanas veidiem ir minēts – 

lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamā saimniecība un noliktavu būve. 

Minēto nekustamo īpašumu lietošanas mērķis noteikts- kods 1000- neapgūta ražošanas objektu 

apbūves zeme. 

         Minētās zemes vienības nav apbūvētas. 

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

zemes nomu” III daļas Neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas 

kārtība un nomas maksas aprēķināšanas kārtība nosacījumiem, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

27.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , 

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

atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  
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Aivars Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, 

Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt  Kārsavas novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus : 

 kadastra numurs 6809 001 0224-  platība 22,1430 ha; 

 kadastra numurs 6809 001 0223-  platība 10,6838 ha; 

 kadastra numurs 6809 001 0176-  platība 10,2657 ha, kopējā platība 43,0925 ha, rīkojot 

zemes nomas tiesību atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. 

Nekustamā īpašuma lietošanas  - kods 1000- neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme. 

 

2. Apstiprināt  izsoles noteikumus “Par Kārsavas novada pašvaldībai piederošu zemes 

gabalu nomas tiesību iegūšanu” (izsoles noteikumi pielikumā). 

3. Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles sākumcenu EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci 

simti euro un 00 centi). 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai 

organizēt nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoli. 

 

 

 
 

 

2.& 

  

Par adreses precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0035, 

Kārsavā, Kārsavas novads   
/V.Bļinova/ 

 

 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, kas 

nosaka, ka nosaukumus apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina attiecīgā novada dome , 

atbilstoši Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 

„Adresācijas sistēmas noteikumi”  prasībām un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 

47.panta pirmo daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un 

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

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

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

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0035 un uz tās esošajām būvēm   

adresi-no Latgales  iela 2 , Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717 uz adresi : Latgales iela 1A, 

Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717. 
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3.& 

Par  pilsētas zemes nomas līguma noslēgšanu uz nekustamo īpašumu Kalēju iela 15, 

Kārsava, Kārsavas novads 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2015.gada 15.aprīlī saņemts I. U., deklarētā dzīvesvieta 

__________________Malnavas pagasts, Kārsavas novads iesniegums par zemes nomas līguma 

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

6809 001 0125 , Kalēju ielā 15, Kārsavā, Kārsavas novads,  uz kuras atrodas viņai piederošais 

namīpašums. 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts: ka   zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0125, Kalēju iela 15, Kārsava, Kārsavas novads,  platība 1723 

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

nodalījumā Nr.100000540609, 2015.gada 19.janvārī uz Kārsavas novada pašvaldības vārda. 

Nekustamā īpašuma kadastra numurs 6809 001 0125. 

Uz minētās zemes vienības atrodas I.U. piederošs namīpašums, kadastra numurs 

68095010034, kurš sastāv no trim būvēm (kadastra apzīmējums 68090010125001; 

68090010125002; 68090010125003) un reģistrēts Ludzas rajona tiesas Zemesgrāmatas nodaļas 

Kārsavas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000541209. 

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

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

Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , izglītības 

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

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

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

Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

1. Noslēgt ar I. U. zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma -  zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu Nr.6809 001 0125, Kalēju ielā 15, Kārsavā, Kārsavas novads, 1723 kv.m. 

platībā iznomāšanu no 2015.gada 01.maija līdz 2025.gada 01.maijam. 

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. 
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4.& 

Par  pilsētas zemes nomas līguma noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 

Zaļā ielā 23, Kārsava, Kārsavas novads 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2015.gada 24.martā saņemts J. S., deklarētā dzīvesvieta 

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

pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0338 , Zaļā ielā 23, Kārsavā, 

Kārsavas novads,  uz kuras atrodas viņam piederošais namīpašums. 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts: ka   zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0338, Zaļā iela 23, Kārsava, Kārsavas novads,  platība 1909 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. Zemes vienības platības 

ir precizētas ar Kārsavas novada pašvaldības 2010.gada 24.februāra domes sēdes lēmumu Nr.13 

(prot.Nr.2) “Par zemes vienību platību precizēšanu”.  Minētā zemes vienība nav reģistrēta 

zemesgrāmatā. 

Saskaņā ar 2014.gada 07.novembra mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc 

likuma) reģ.Nr.2936, uz minētās zemes vienības atrodas J. S. piederošs namīpašums,  kurš sastāv no 

dzīvojamās māja (kadastra apzīmējums 68090020338001) un divām nedzīvojamām ēkām (kadastra 

apzīmējums 68090020338002; 68090020338003) .Namīpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. 

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

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

Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , izglītības 

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

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

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

Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

1. Noslēgt ar J. S.  zemes nomas līgumu par   zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

Nr.6809 002 0338, Zaļā ielā 23, Kārsavā, Kārsavas novads, 1909 kv.m. platībā iznomāšanu no 

2015.gada 01.maija līdz 2025.gada 01.maijam. 

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. 
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  5.& 

Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

6809 002 0422 iznomāšanu 

/V.Bļinova/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts S. A., faktiskā dzīvesvieta ____________, Kārsavā, 

Kārsavas novads, 2015.gada 09.aprīļa iesniegums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 

002 0422 , Kārsavā, Kārsavas novads, platība 2250 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 002 0422,  kopplatība 2250 kv.m.  nav reģistrēta zemesgrāmatā. Minētā zemes 

vienība ir starpgabals un robežojas ar S. A. piederošo nekustamo īpašumu ______, 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”, 

Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , izglītības 

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

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

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

Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

 

1. Noslēgt ar S. A. zemes nomas līgumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 

002 0422,  Kārsavā, Kārsavas novads, 2250 kv.m. platībā, no 2015.gada 01.maija līdz 

2020.gada 01.maijam. 

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.  

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 
                                               

6.& 

Par nekustama īpašuma “Noviki” kadastra Nr. 6870 007 0015 sadalīšanu 

/L.Krišāne/ 
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          Kārsavas novada pašvaldībā 09.04.2015. ir saņemts I. K., dzīves vieta deklarēta- ________ 

Mežvidus pag., Kārsavas nov., iesniegums (reģ. Nr.1.3.11.2./270 ) par nekustamā īpašuma „ Noviki” 

Mežvidu pagasta Kārsavas novada ar kadastra Nr.6870 007 0015 sadalīšanu, atdalot divus  

atsevišķos zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 68700060114 – 0,9 ha; 68700060115-1,1 ha 

platībā.  Jaunizveidotam īpašumam piešķirt nosaukumu “Noviki-S”. 

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

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

izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos 

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

objektus (t.sk. zemes vienības). 

Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

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

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

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

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

noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu 

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

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

aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

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

pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma” 19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta 

iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu 

vairākos nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta 

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

2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , izglītības ,kultūras, sporta un jaunatnes 

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

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

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

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

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

Nr. 6870 007 0015,  atdalot divus atsevišķos zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 6870 

006 0114 – 0,9 ha; 6870 006 0115 – 1,1 ha platībā.  

  2. Jaunizveidotam īpašumam piešķirt  nosaukuma “Noviki-S”. 

  3. Mainīt ēkām un būvēm adresi no “Noviki” Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV -

5725 uz adresi: ‘Noviki-S” Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV-5725. 

  4. Zemes izmantošanas mērķis- galvenā saimnieciska darbībā – lauksaimniecība (kods 0101) 

    Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

 

 

 

7.& 
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                   Par nekustamā īpašuma „ Jaunlīči” kadastra Nr. 6870 002 0036 sadalīšanu 

/L.Krišāne/ 

 

         Kārsavas novada pašvaldībā 23.03.2015. ir saņemts SIA “JE Enerģija”  juridiskā adrese 

“Dzintari” Tutāni, Cirmas pag., Ludzas nov., iesniegums (reģ. Nr.1.3.11.2./223) par nekustamā 

īpašuma „ Jaunlīči” Mežvidu pagasta Kārsavas novada ar kadastra Nr.6870 002 0036 sadalīšanu, 

atdalot trīs  atsevišķos zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem: 6870 002 0037 – 3,6 ha; 6870 002 

0038-2,0 ha; 6870 002 0054-1,0 ha platībā.   

Jaunizveidotam īpašumam piešķirt nosaukumu “ Mežlīči”. 

           Saskaņa ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32. un 33. pantu, pēc tiesīgās 

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

izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos 

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

objektus (t.sk. zemes vienības). 

           Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

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

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

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

nosaukumi novada pagastā nedrīkst atkārtoties, un tiem jāatbilst Valsts valodas likumā noteiktajām 

prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu 

sniedzamas Valsts zemes dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā. 

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

pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma” 19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta 

iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu 

vairākos nekustamā īpašuma objektos,  

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

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

dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

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

pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma” 19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta 

iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu 

vairākos nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta 

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

2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , izglītības ,kultūras, sporta un jaunatnes 

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

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

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

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

 

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

Nr. 6870 002 0036,  atdalot trīs atsevišķos zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem: 6870 002 

0037 – 3,6 ha; 6870 002 0038 – 2,0 ha; 6870 002 0054-1,0 ha platībā.  
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  2. Jaunizveidotam īpašumam piešķirt  nosaukuma “Mežlīči”. 

    Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

8.& 

 Par nekustamā īpašuma „ Strazdiņmājas” kadastra Nr. 6870 009 0070 sadalīšanu 

/L.Krišāne/ 

 

          Kārsavas novada pašvaldībā 10.04.2015. ir saņemts S. J., dzīves vieta deklarēta- 

_______________ Ozolaines pag., Rēzeknes nov., iesniegums (reģ. Nr.1.3.11.2./276 par nekustama 

īpašuma “Strazdiņmājas” Mežvidu pagasta Kārsavas novada ar kadastra Nr. 6870 009 0070 

sadalīšanu, atdalot atseviško zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 009 0114-3,6 ha platība. 

Jaunizveidotam īpašumam piešķirt  nosaukumu “Audenes”.  

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

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

izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos 

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

objektus (t.sk. zemes vienības). 

           Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

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

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

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

nosaukumi novada pagastā nedrīkst atkārtoties, un tiem jāatbilst Valsts valodas likumā noteiktajām 

prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu dokumentu 

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

un apdzīvoto vietu likuma 14. panta trešajai daļai, sniedzamas Valsts zemes dienestam datu 

aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

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

pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „ Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma” 19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta 

iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu 

vairākos nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta 

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

2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , izglītības ,kultūras, sporta un jaunatnes 

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

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

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

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

 

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

kadastra Nr. 6870 009 0070,  atdalot atsevišķo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6870 009 

0114– 6,4 ha platībā.  

  2. Jaunizveidotam īpašumam piešķirt  nosaukuma “Audenes”. 

  3. Zemes izmantošanas mērķis- galvenā saimnieciska darbībā – lauksaimniecība (kods 0101. 
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  Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

9.& 

Par pašvaldības  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0072 

iznomāšanu 

/L.Krišāne/ 

 

 

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

Nr.2. §16) noteiktā termiņā – posmā no 30.03.2015. līdz 17.04.2015. uz Rezerves zemes 

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

 6894 009 0072 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, izvērtējot lietas materiālus tika konstatēts, 

 ka Rezerves zemes fondam  piekritīga zemes vienība pašvaldības funkciju veikšanai nav nepieciešama 

 un to iespējams iznomāt. 

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

pašvaldības zemes nomu” 15, 18. 3. punktiem, Administratīva procesa likuma  4. pantu, 5.pantu, 65. 

panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1. punktu, 67. pantu un 79.pantu , likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 27. punktu, 47. panta pirmo un otro daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 20.aprīļa 

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

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

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

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

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

 

     1. Iznomāt z.s. „Zelta sala” reģ. LV 6801005072, juridiska adrese: Salnava, Salnavas pag., 

Kārsavas nov., pašvaldībai   piekritīgo zemes vienību Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu  6894 009 0072 – 0,8 ha;  sākot  ar 01.05.2015. uz laiku līdz 5  gadiem. 

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

lauksaimniecība ( kods 0101). 

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

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

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

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

 

 

10.& 

Par pašvaldībai un Rezerves zemes fondam piekritīgas zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem  6894 011 0033; 6894 009 0076; 6894 009 0071; 6894 009 0016; 6894 007 0370; 

6894 005 0225  iznomāšanu 

/L.Krišāne/ 

 

      Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi par pašvaldībai un Rezerves zemes fondam 

piekritigam zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6894 011 0033; 6894 009 0076; 6894 009 

0071; 6894 009 0016; 6894 007 0370; 6894 005 0225 , kas atrodas Salnavas pagastā, iznomāšanu.  
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        Izvērtējot informāciju par pieprasīto zemes vienību, tika konstatēts, kā minētās zemes vienība 

piekrīt pašvaldībai. 

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

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

novada pašvaldības 2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , izglītības ,kultūras, 

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

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

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

Poikāns, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Iznomāt no pašvaldības un Rezerves zemes fondam piekritīgām zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumiem:   6894 011 0033 – 4,0ha ; 6894 009 0076-1,3ha; 6894 009 

0071-0,7 ha; 6894 009 0016 -1,1ha; 6894 007 0370-4,89 ha; 6894 005 0225-1,2 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 un Rezerves zemes fondam piekrītīgas zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6894 011 0033; 6894 009 0076; 6894 009 0071; 

6894 009 0016; 6894 007 0370; 6894 005 0225.  iznomāšanu, ievietojot paziņojumu 

Kārsavas novada pašvaldības domes ēkā un mājas lapā no 27.04.2015 .līdz 15.05. 

2015. 

 

11.& 

                           Par zemes vienību piekritību  pašvaldībai 

/L.Krišāne/ 

 

          Izvērtējot  Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta  Latgales reģionālās nodaļas 

Rēzeknes biroja ietverto informāciju, un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „ Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”  3.panta otrās daļas 2. 

punktu, 5. panta 1. un 2. daļu, Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības 

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

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

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

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

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

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

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. 

panta otrās daļas ceturto  punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā 

pašvaldībai  piekrīt starpgabals, Kārsavas novada pašvaldībai piekrīt zemes 

vienība: 

- 6894 011 0003– 4,9 ha platībā; 

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

Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV – 4601 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās. 
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12.& 

Par  nekustamā īpašuma „Gauri” sadalīšanas realizēšanai nepieciešamā zemes ierīcības 

projekta izstrādi, izstrādes  nosacījumiem un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemes 

gabalam 

/L.Krišāne/ 

 

          Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts īpašnieka SIA „Latgales dārzeņu loģistika” 

2015. gada 08. aprīļa iesniegums( reģ. Nr. 1.3.11.2/268) par nekustamā īpašuma „Gauri“ sadalīšanu. 

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma“ 8. pantu un MK 11.12.2007. noteikumiem Nr. 867 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām, Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 

20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , izglītības ,kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo 

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

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

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

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

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

„Gauri“ Klonešnīku ciemā Mežvidu pagastā Kārsavas novadā, kadastra Nr. 6870 002 0119 

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 1,19 

ha jauna īpašuma izveidošanai un ieteikt piešķirt jauno kadastra apzīmējumu. 

3. Jaunizveidotam  īpašumam piešķirt nosaukumu “Zemeņmājas”.  

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

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

 

 

 

 

 

13.& 

                                                     Par lauku apvidu zemes nomas līguma  atcelšanu 

/L.Krišāne/ 

 

                               Kārsavas novada pašvaldībā saņemts Latgales apgabaltiesas  2015. gada  10.februāra 

spriedums par Ā. S. un P. S. mantojama tiesību atjaunošanu uz zemi Mežvidu pagasta teritorijā. 

             Pamatojoties uz Latgales apgabaltiesas 2015. gada 10.februāra  spriedumu konstatēts, 

kā P. S. un Ā. S. atjaunotas mantojama tiesības uz mantojamo zemi Mežvidu pagastā 11,70 ha platībā 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 008 0030; 6870 008 0031. Katram mantiniekam 

pienākas ½ domājama daļa – 5,85 ha platībā . 

Pamatojoties uz augstākminēto, Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 20.aprīļa finanšu,  

attīstības un teritoriālo lietu , izglītības ,kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu 
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komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot  PAR 13(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris 

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

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

ATTURAS –nav,  Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1.Atcelt noslēgtu 29.09.2014. gada lauku apvidu zemes nomas līgumu Nr. 4.5.1./12  starp 

novada pašvaldību un Ā. S. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 008 0031 ar 

01.04.2015.  

2. Atcelt noslēgtu 29.09.2014. gada lauku apvidu zemes nomas līgumu Nr. 4.5.1. /13 starp 

novada pašvaldību un P.S. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 008 0030 ar 

01.04.2015. 

3. Grozīt robežas zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6870 008 0030; 6870 008 0031 

saskaņā ar grafisko pielikumu. 

 

 

 

14.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 26.03. 2015. lēmumā ( pr. Nr. 3.,18.&). 

/L.Krišāne/ 

 

          Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības domes 26.03. 2015. lēmumu ( pr. Nr. 3.,18.&) 

piedāvāto nomai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 005 0179 ar kopēju platību 14,1 ha 

platība un apsekojot dabā minēto zemes vienību, konstatēts, kā no kopējās platības 14,1 ha , 

lauksaimniecība izmantojama zeme sastāda 6,5 ha platība, parēja zeme ir meža zeme. 

         Pamatojoties uz apsekošanas rezultātiem zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 

005 0179, likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, MK 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 

“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 3. daļu,  Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 

20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , izglītības ,kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo 

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

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

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

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

 

 

 

Grozīt  Kārsavas novada pašvaldības domes 26.03.2015. lēmumu ( pr. Nr.3., 18.&) zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 005 0179  iznomāto platību no 14,1 ha uz 6,5 ha 

platībā. 

 

15.& 

Par zemes nomas  lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienību iznomāšanu   

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā  17.04.2015.  ir saņemts V. I., dzīves vieta deklarēta- 

______________, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov.,  iesniegums par zemes nomas lietošanas 
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tiesību izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0418 

un zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6868 009 0380, 6868 009 0543 iznomāšanu.. 

Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68680090418 nomu, saskaņā ar  Ministru 

kabineta noteikumu 30.08.2005. noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes 

nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” prasībām, 18.05.2009.  starp 

pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un V. I.  kā nomnieku no otras puses, bija noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 82. 

V. I. vēlas nomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6868 009 0380, 6868 009 0543 

personīgās palīgsaimniecības vajadzībām uz desmit gadiem. 

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

pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, MK  30.10.2007. noteikumu Nr. 

735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 

20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , izglītības ,kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo 

un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –12 (Ināra Silicka, Pēteris 

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

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav,  deputāts Viktors Indričāns nepiedalās balsošanā,Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

 

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

zemes vienību Malnavas pagasta teritorijā  ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0418- 0,03ha 

platībā ar  2015. gada 1.maiju. 

2. Iznomāt V. I. personīgās  palīgsaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām 

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības: 6868 009 0380-0,09 ha platībā, 6868 009 0543- 0,05 ha 

platībā uz laiku no 2015. gada 1. maija  līdz 2024. gada 31. decembrim.  

3. Noteikt par iznomātām zemes vienībām nomas maksu  1,5 % no kadastrālā vērtības 

gadā. 

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

pieņemšanas sagatavot nomas līgumu par minēto zemes vienību nomu. 

 

 

16.& 

Par zemes nomas  lietošanas tiesību izbeigšanu   

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā  15.04.2015.  ir saņemts R. B, dzīves vieta deklarēta- ______, 

Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas nov.,  iesniegums par atteikšanos no  pašvaldībai piekrītošās  

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6872 005 0149 nomas. 

Saskaņā ar R B.  iesniegumu,   pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 

Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , izglītības 

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

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

Lipskis, Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Viktors 
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Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

 Izbeigt R. B. nomas lietošanas tiesības uz Kārsavas novada  pašvaldībai piekrītošo 

zemes vienību Mērdzenes pagasta teritorijā  ar kadastra apzīmējumu  6872 005  0149- 0,4 ha 

platībā ar  2015. gada 1.maiju. 

 

 

17.& 

Par zemes nomas  lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienību iznomāšanu   

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā  17.04.2015.  ir saņemts P. M., dzīves vieta deklarēta- 

__________, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov.,  iesniegums par zemes nomas lietošanas 

tiesību izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0479. 

Par  zemes vienības ar kadastra apzīmnomu, saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumu 

30.08.2005. noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” prasībām, 23.08.2007. starp pašvaldību kā 

iznomātāju no vienas puses un P. M.  kā nomnieku no otras puses, bija noslēgts lauku apvidus zemes 

nomas līgums, reģ. Nr. 39. 

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

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

2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , izglītības ,kultūras, sporta un jaunatnes 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

  Izbeigt P. M. nomas lietošanas tiesības uz Kārsavas novada  pašvaldībai piekrītošo 

zemes vienību Malnavas pagasta teritorijā  ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0479, precizētā 

platība 0,19ha ar  2015. gada 1.maiju. 

 

 

18.& 

Par zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0418 iznomāšanu   

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā  20.04.2015.  ir saņemts V. S., dzīves vieta deklarēta-  

__________ Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov.,  iesniegums par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6868 009 0418 iznomāšanu. 
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V. S. vēlas nomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68680090418 0,03 ha platībā 

personīgās palīgsaimniecības vajadzībām uz desmit gadiem. 

Saskaņā ar V. S. iesniegumu, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, 

MK  30.10.2007. noteikumu Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” , Kārsavas 

novada pašvaldības 2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , izglītības ,kultūras, 

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

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

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

Poikāns, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1.  Iznomāt V. S. personīgās  palīgsaimniecīobas vajadzībām bez apbūves tiesībām 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0418-0,03 ha platībā 

uz laiku no 2015. gada 1. maija līdz 2024. gada 31. decembrim.  

3. Noteikt par iznomātām zemes vienībām nomas maksu  1,5 % no kadastrālā vērtības 

gadā. 

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

pieņemšanas sagatavot nomas līgumu par minētās  zemes vienības nomu. 
 

 

19.& 

Par pašvaldībai piekritīgo   

zemes nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot  likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  publiskotās informācijas par  

Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgo lauku pavidus  zemes vienību  iznomāšanu rezultātā 

saņemtos pieteikumus, pamatojoties uz LR  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ 

Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  15., 18. punktiem, likuma ”Par pašvaldībām” 21. 

panta 27. punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo 

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

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

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

Ļubka, Viktors Indričāns,Vairis Poikāns, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 
 
 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 27.03.2015. lēmumu (sēdes 

prot. Nr.3.,18.&) noteiktā termiņā– laika posmā 30.03.2015.-17.04.2015 uz vairākām 

pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām ir pieteikušies vairāki nomas  pretendenti, veikt līdz 

15.05.2015. zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 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, 
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68940100122-2,4 ha platībā, 68940110108- 0,4 ha platībā. 68940110044-3,5 ha platībā nomas 

tiesību izsoli. 

2. Izveidot minētās zemes vienības nomas tiesību izsoles komisiju, šādā sastāvā: 

 

1. Anna Orinska 

2. Ludmila Krišāne 

3. Valentīna Bļinova 

4. Juris Poikāns 

  

    

3. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību  zemes nomas tiesību izsoles 

 noteikumus ( pielikumā). 
 

 

   

 

 Plkst. 15.20 uz domes sēdi ierodas  un turpmākajā tās gaitā piedalās deputāts Juris 

Vorkalis. 

 

 

20.& 

Par pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

Sakarā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 27.03.2015. lēmumā (sēdes prot. 

Nr.3.,18.&) noteiktā  termiņā– laika posmā 30.03.2015.-17.04.2015 uz vairākām pašvaldībai 

piekrītošām zemes vienībām nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, pamatojoties uz 

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

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

20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , izglītības ,kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo 

un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –14 (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, Juris 

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

 

 
 

 

1. Iznomāt A. Z., dzīves vieta deklarēta – __________, Kārsava, Kārsavas nov., pašvaldībai 

piekritīgās zemes vienības: 68540040530-1,2 ha platībā, 68540040096-1,8 ha platībā, 

68540040192-2,4 ha platībā, 68540040056-2,4 ha platībā, lauksaimnieciskai izmantošanai bez 

apbūves tiesībām sākot ar 2015. gada 1. maiju uz laiku līdz pieciem gadiem. 
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Zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķis–zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

2. Iznomāt Mērdzenes pagasta zemnieku saimniecībai „Debessvītoli”, reģ. Nr .42401018963, 

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības: 68680080273-0,41ha platībā, 68680090594-0,4 ha platībā , 

6894 0080004 -  1,1 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai bez apbūves tiesībām sākot ar 2015. 

gada 1. maiju uz laiku līdz pieciem gadiem. 

Zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķis– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

3. Iznomāt I. A., dzīves vieta deklarēta – _________, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., 

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības: 68680090341-0,03 ha platībā, 6868009 0344-0,06 ha 

platībā, 68680090346-0,08 ha platībā, 68680090352-0,04 ha platībā, 68680090353-0,15ha platībā 

lauksaimnieciskai izmantošanai bez apbūves tiesībām sākot ar 2015. gada 1. maiju uz laiku līdz 

pieciem gadiem. 

Zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķis–zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

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

nov., pašvaldībai piekritīgās zemes vienības: 68680090462-0,25ha platībā, 68680090463-0,11 ha 

platībā. 

Zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķis–zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

5. Iznomāt  A. Š., dzīves vieta deklarēta- Kļavu iela 19, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas 

nov., pašvaldībai piekritīgās zemes vienības: 68680090175-0,15ha platībā, 68680090500 0,6439 ha 

platībā, 68720020129-4,0 ha platībā, 68720020142-1,0ha platībā, 68720020143-2,0 ha platībā, 

68720020146-1,0 ha platībā, 68720020148-1,3ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai bez 

apbūves tiesībām sākot ar 2015. gada 1. maiju uz laiku līdz pieciem gadiem. 

Zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķis–zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

6. Iznomāt A. G., dzīves vieta deklarēta „Ozoliņi”, Meitri, Malnavas pag., Kārsavas nov., 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  68680080110-0,5ha platībā 

lauksaimnieciskai izmantošanai bez apbūves tiesībām sākot ar 2015. gada 1. maiju uz laiku līdz 

pieciem gadiem. 

Zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķis–zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

7. Noteikt, ka iznomāto zemes vienību nomas maksa ir 1,5% no zemes vienību kadastrālās 

vērtības gadā.  

 

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

pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumus  par minēto zemes vienību  nomu.  
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21.& 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

/V.Lipska/ 

 

1. 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. A. 27.02.2015. iesniegums ar lūgumu anulēt 

ziņas par E. R., dzim.06.12.2000., deklarēto dzīvesvietu. 

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

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

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

2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , izglītības ,kultūras, sporta un jaunatnes 

lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –14 (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, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

  

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

Kārsavas novads, LV 5717; 

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

pieņemšanas datumu; 

 2.3.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot E. R. likumiskajam 

pārstāvim, ka par viņu sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu 

uz deklarēto dzīvesvietu.  

 2.4.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas.  

 

 

2. 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts S. K. 24.02.2015.  iesniegums ar lūgumu anulēt 

ziņas par A. L. deklarēto dzīvesvietu. 

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

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

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

2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , izglītības ,kultūras, sporta un jaunatnes 

lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –14 (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, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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2.1.Anulēt A. L. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē :  _________, Malnava, 

Malnavas pagasts, Kārsavas novads, LV 5717; 

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

pieņemšanas datumu; 

 2.3.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot A. L., ka viņas sniegtās 

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

 2.4.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas.  

 

 

 

                                                                                 3. 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. P. 12.03.2015.  iesniegums ar lūgumu anulēt 

ziņas par I. 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”, Kārsavas novada pašvaldības 

2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , izglītības ,kultūras, sporta un jaunatnes 

lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –14 (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, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

2.1.Anulēt I. K. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē :  ________, Kārsava, 

Kārsavas novads, LV 5717; 

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

pieņemšanas datumu; 

 2.3.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot I. K., ka viņas 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.  

 

 

 

                                                                                 4. 

 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts A. P. 12.03.2015.  iesniegums ar lūgumu anulēt 

ziņas par K. G. 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 
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nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, Kārsavas novada pašvaldības 

2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , izglītības ,kultūras, sporta un jaunatnes 

lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –14 (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, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

  

2.1.Anulēt K. G. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē :  Skolas ielā 3b-19, 

Kārsava, Kārsavas novads, LV 5717; 

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

pieņemšanas datumu; 

 2.3.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot K. G., 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.  

 

 

 

22.& 

Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

                                                                  /V.Lipska/ 

  

1. Kārsavas novada domē ir saņemts biedrības „Latvijas Sarkanais Krusta  Ludzas 

komiteja” , reģistrācijas Nr.40008002279, juridiskā adrese: Latgales iela 129, Ludzā, 

izpilddirektores p.i. Guntas Krukovskas iesniegums  par trīs zemes gabalu nodošanu biedrībai 

bezatlīdzības lietošanā Eiropas Savienības piešķirto pārtikas paku un cita veida sociālās palīdzības 

pabalstu izsniegšanai novada trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. 

          Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka iesniegumā minētie īpašumi pieder 

pašvaldībai. 

Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 

5.panta 2.daļas 4.1.punktā noteikts, ka pašvaldība var nodot savu mantu bezatlīdzības lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai. Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. 

 Biedrība sniegs nozīmīgu palīdzību novada trūcīgajiem un maznodrošinātajiem 

iedzīvotājiem. Šis projekta mērķis ir atbalstāms, jo atbilst novada iedzīvotāju interesēm. 

   

2.Pamatojoties uz biedrības „Latvijas Sarkanais Krusta  Ludzas komiteja”   

izpilddirektores p.i. Guntas Krukovskas iesniegumu,  likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērēšanas novēršanu” 5.panta 2.daļas 4.1 punktu, un Civillikuma 1947. pantu, 

1948.  pantu,  Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo 

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

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

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

–nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

 

 

2.1. Nodot biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusta  Ludzas komiteja , reģistrācijas 

Nr.40008002279, juridiskā adrese: Latgales iela 129, Ludzā,, bezatlīdzības lietošanā: 

- telpu 36,6 kv.m. platībā Goliševas pagasta pārvaldes ēkā, Goliševas pagasts, Kārsavas novads, 

kadastra apzīmējums 6854 004 0333 001; 

- telpa 15,6 kv.m. platībā Bozovas bibliotēkas ēkā, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, kadastra 

apzīmējums 6868 003 0246 001; 

- telpu 36,7 kv.m. platībā Mērdzenes pagasta pārvaldes ēkā, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads, 

kadastra apzīmējums 6872 005 0390 001; 

- telpu 12,4  kv.m. platībā Salnavas pagasta pārvaldes ēkā, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, 

kadastra apzīmējums 6894 006 0280 001; 

- telpu 60 kv.m. platībā Nesteru bibliotēkas ēkā, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, kadastra 

apzīmējums 6868 004 0080 001; 

    - telpu 4,4 kv.m. platībā Mežvidu sociālās aprūpes centra ēkā, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, 

kadastra apzīmējums 6870 006 0288 001. 

        2.2. Patapinājuma līguma mērķis –  Eiropas Savienības piešķirto pārtikas paku un cita veida 

sociālās palīdzības pabalstu izsniegšana novada trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. 

Patapinājuma līguma termiņš – 2018.gada 6.aprīlis. 

 

 

23.& 

Par saistošajiem noteikumiem nr.7 

Grozījumi Kārsavas novada domes 2011.gada 23.novembra 

 saistošajos noteikumos Nr.24  

“Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Kārsavas novadā” 

/V.Lipska,J.Vorkalis/ 

 

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

daļas 13.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo 

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

atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –14 (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, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 
 

 

 1.Pieņemt 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 

saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
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24.& 

Par grozījumiem pašvaldības iepirkumu  

komisijas nolikumā 

/I.Nagle/ 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu, „Publisko iepirkumu 

likuma” 22.pantu, Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo 

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

atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –14 (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, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 Apstiprināt grozījumus 2009.gada 30.septembra „Kārsavas novada pašvaldības 

iepirkumu komisijas nolikumā” /pielikumā/. 

 

 

     

 

 

25.& 

                                          Par pieslēguma slodzes izmaiņu ierīkošanu  

/S.Sprukte/ 

 

 

14.04.2015. Kārsavas novada pašvaldībā saņemta A/S „ Sadales tīkls” informatīvā vēstule  

(Nr.1.3.11.2./324) par objekta „ Skola”, Mežvidi, Mežvidu pagastā pieslēguma slodzes izmaiņu 

ierīkošanas  iespējamām izmaksām summā  EUR 1088,00 bez PVN.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4., 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo 

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

atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –14 (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, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Piešķirt no pamatbudžeta programmas “Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem” 

EUR 1500,00 ar PVN (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi) Mežvidu pamatskolai 

pieslēguma slodzes izmaiņu ierīkošanai. 

2. 1.punktā minēto summu ar budžeta grozījumiem iekļaut Mežvidu pamatskolas 

tāmē. 

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi Mežvidu skolas direktori V.Krišāni. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram 

T.Vorkalim. 

 

 

 

 

 

26.& 

                           Par ielu apgaismojuma  pārņemšanu pašvaldības bilancē 

/S.Sprukte/ 

 

Kārsavas novada pašvaldība uzsāka sarunas ar   VAS „ Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona  

Ludzas nodaļas vadītāju Imantu Kalvīti par ielu apgaismojuma komunikāciju gar  autoceļu P49 

Kārsava — Ludza — Ezernieki, posmā ciems Mērdzene (B klase)  pārņemšanu  Kārsavas novada 

pašvāldības bilancē.  

VAS „Latvijas valsts ceļi” pamatlīdzekļu sastāvā esošie objekti ir nepieciešami pašvaldības 

autonomo funkciju pildīšanai- organizēt Kārsavas novada iedzīvotājiem teritorijas apgaismošanu un 

nodrošināt drošību.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un12.punktu, Kārsavas 

novada pašvaldības 2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , izglītības ,kultūras, 

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

–14 (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, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

 

1. Pārņemt Kārsavas novada pašvaldības bilancē no VAS „ Latvijas valsts ceļi” ielu 

apgaismojuma komunikācijas Mērdzenes ciemā  gar  autoceļu P49 Kārsava — Ludza 

— Ezernieki, kas nepieciešami pašvaldības autonomās funkcijas pildīšanai – organizēt 

iedzīvotājiem teritorijas apgaismošanu un nodrošināt drošību.  

2. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi Mērdzenes pārvaldes vadītāju J.Koļču. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram 

T.Vorkalim un galvenajai grāmatvedei I.Lustikai. 

 

 

27.& 



29 

 

                                                 Par ielu apgaismojuma  ierīkošanu  

/S.Sprukte/ 

 

 

Ielu apgaismojuma ierīkošana ir nepieciešama pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai- 

organizēt Kārsavas novada iedzīvotājiem teritorijas apgaismošanu un nodrošināt drošību.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un12.punktu, Kārsavas 

novada pašvaldības 2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , izglītības ,kultūras, 

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

–14 (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, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

 

1. Ierīkot ielu apgaismojumu Mērdzenes ciemā gar Skolotāju ielu, kas nepieciešams 

pašvaldības autonomās funkcijas pildīšanai – organizēt iedzīvotājiem ielu 

apgaismošanu un nodrošināt drošību.  

2. 1.punktā minētos izdevumus finansēt no Mērdzenes pagasta 2015.gada budžetā 

piešķirtiem autoceļu mērķdotācijas līdzekļiem EUR 3219,00 ar PVN (trīs tūkstoši divi 

simti deviņpadsmit euro, 00 centi), veicot tāmes iekšējos gorozījumus (apgaismojuma 

ierīkošanas tāme pielikumā 79-EKK-5218)). 

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi Mērdzenes pārvaldes vadītāju J. Koļču. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektoram 

T.Vorkalim un galvenajai grāmatvedei I.Lustikai. 

 

 

 

 

28.& 

Par līdzekļu piešķiršanu baznīcas remontam 

/S.Sprukte/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā 2015.gada 10.aprīlī ir saņemts Kārsavas evanģēliski luteriskās 

draudzes vecākās A.Z. iesniegumu ar lūgumu piešķirt līdzekļus 2400 euro apmērā baznīcas 

atjaunošanas darbu veikšanai. 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 20.aprīļa finanšu,  

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

komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –14 (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, Juris Vorkalis); PRET –

nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”,   1000,00 euro (viens tūkstotis eiro, 00 centi) un 1000.00 euro 

(viens tūkstotis  eiro, 00 centi)   no 2015.gada budžetā reļiģijas pasākumiem plānotajiem 

līdzekļiem Kārsavas evaņģēliski luteriskai draudzei Kārsavas baznīcas atjaunošanas 

remontam. 

2. 1.punktā minēto summu 2000.00 euro (divi tūkstoši  euro 00 centi) ieskaitīt 

Kārsavas evaņģēliski luteriskās draudzes, reģ. Nr. 90000659753, kontā Nr. 

LV97PARX0015223710001, A/S Citadeles Banka. 

3. 1.punktā minēto summu ar budžeta grozījumiem iekļaut reļiģijas pasākumiem 

paredzētajā tāmē (43-EKK-3263). 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības galvenajai 

grāmatvedei I.Lustikai. 

 

 

 

29.& 

                Par Kārsavas novada pašvaldības autoceļu fonda nolikuma apstiprināšanu 

/S.Sprukte/ 

 

  

  Pamatojoties uz  LR likumu „Par autoceļiem” 12.panta 8.daļu un MK 11.03.2008. 

noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu 

izlietošanas kārtība”, Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un 

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

sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –14 (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, Juris Vorkalis); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 

 

 Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības autoceļu fonda nolikumu/pielikumā/. 

 

  

 

30.& 

Par Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa ‘STEP UP!’’PROJEKTU 

LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSA  nolikuma apstiprināšanu 

/J.Vorkalis/ 

 Pamatojoties uz komercdarbības atbalsta likuma 7.pantu, Kārsavas novada pašvaldības 

2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , izglītības ,kultūras, sporta un jaunatnes 

lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –14 (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, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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Apstiprināt jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa” STEP UP” projektu 

līdzfinansēšanas konkursa nolikumu/pielikumā/. 

 

 

                                                                           31.& 

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

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

/A.Malakāne/ 

 

 

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

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

daļu, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr. 913„Noteikumi par garantēto 

minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 20.aprīļa finanšu,  

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

komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –14 (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, Juris Vorkalis); PRET –

nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 
  

 

         1.Pieņemt saistošo noteikumu Nr. 8 projektu „Grozījumi 2009.gada 30.septembra 

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

 /pielikumā/. 

2.Sagatavot saistošo noteikumu projektu parakstīšanai. 

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

Vides aizsardzības  un pašvaldību lietu ministrijai. 

  

                                                            

 

 

32.& 

Par piedalīšanos projektā 

/J.Vorkalis/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra par 

dalību projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā. 

Projekta mērķis ir motivēt, profilēt un aktivizēt jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem 

(ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu.  

Pašvaldībām kā sadarbības partneriem ir būtiska loma projekta īstenošanā, tādēļ aģentūra 

plāno projektā iesaistīt visas Latvijas pašvaldības vai to apvienības. Pašvaldības projekta ietvaros 

nodrošinās programmas saturiskā vadītāja un mentora piesaisti, kā arī mērķa grupas jauniešu 
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sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, nodrošinās mērķa grupas jauniešu profilēšanu un 

individuālo pasākumu programmu izstrādi, iesaistot pašvaldību  stratēģiskos partnerus (biedrības, 

nodibinājumi un citas institūcijas, piemēram, jauniešu centri, darba devēju organizācijas, probācijas 

dienesti, policija, izglītības iestādes, sporta iestādes, uzņēmumi, nozaru asociācijas u.c.), kā arī 

nodrošinās informēšanas pasākumus. 

 Katrai pašvaldībai sasniedzamā iznākuma rādītāja kvota ir noteikta kā vidējais 

rādītājs iepriekš minēto rādītāju vērtības. Pašvaldībai sasniedzamā iznākuma rādītāja ir sadalīta pa 

projekta ieviešanas gadiem ar šādu intensitāti: 15 procenti 2015.gadā; 30 procenti 2016.gadā; 35 

procenti  2017.gadā un 20 procenti 2018.gadā. 

 

Kārsavas novada pašvaldībai projekta “PROTI un DARI!” īstenošanai pieejamais 

finansējuma apmērs un sasniedzamā iznākuma rādītāja kvota  

 2015. 

gadā 

2016. 

gadā 

2017. 

gadā 

2018. 

gadā 

Projektā 

kopā 

Sasniedzamā iznākuma rādītāja 

kvota vai projektā iesaistāmo 

mērķa grupas jauniešu skaits 

(jauniešu skaits) 

4 7 8 5 24 

Kopējais pieejamais 

finansējums (euro), tajā skaitā: 
6 256,80 10 949,40 12 513,60 7 821,00 37 540,80 

mērķa grupas jauniešu 

profilēšanai pieejamais 

finansējums (euro) 

364,32 637,56 728,64 455,40 2 185,92 

mērķa grupas jauniešu individuālo 

pasākumu programmu īstenošanai 

(euro) 

5 892,48 10 311,84 11 784,96 7 365,60 35 354,88 

 

 Pamatojoties uz Eiropas Savienības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA 

nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, Kārsavas novada pašvaldības 

2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu , izglītības ,kultūras, sporta un jaunatnes 

lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, 

Pēteris Laganovskis,     Andrejs Krišāns,   Modris Karpovs, Edgars Puksts, Tālis Mūrnieks, Inta 

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

ATTURAS –3 (Juris Poikāns, Aivars Lipskis, Andris Ļubka), Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 

 

 

Piedalīties  projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā  no 2015.gada II ceturkšņa un 

nodrošināt: 

 

                    Par pašvaldības budžeta līdzekļiem:  

 

1. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas pasākumus, 

iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus; 

2. projekta administratīvo ieviešanu  pašvaldībā; 
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3. projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu (mērķa grupas jauniešu profilēšanas 

nodrošināšana un 20% apmērā projekta noslēgumā) un nepārtrauktu finansējumu plūsmu 

projekta īstenošanai; 

             Par projekta budžeta līdzekļiem: 

 

4. sasniedzamās iznākuma rādītāja kvotas izpildi, t.i., šī lēmuma pielikuma tabulā norādītā mērķa 

grupas jauniešu skaita iesaisti projektā un atbalsta pasākumu sniegšanu divu līdz deviņu mēnešu 

garumā atbilstoši izstrādātajai mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām; 

5. projekta īstenošanai atbilstoša personāla (programmas vadītāja un mērķa grupas jauniešu 

mentoru) piesaisti; 

6. projekta apstiprināšanas gadījumā ar domes lēmumu sadalīt piešķirtos līdzekļus  atbilstošām 

aktivitātēm 

 

7. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi  Juri Vorkali. 

8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītājai Inesei 

Naglei.  

 

33.& 

                      Par domes priekšsēdētājas  darba vizīti uz Mazpolijas reģionu 

/I.Silicka/ 

 

 Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemta Latgales reģiona attīstības aģentūras vēstule ar  

uzaicinājumu Latgales reģiona pašvaldību priekšsēdētājiem doties darba vizītē uz Mazpolijas 

reģionu, kas notiks 2015.gada 17.-20.maijā. 

 Vizītes mērķis- iepazīties  iepazīties ar Polijas valsts vienu no attīstītākajiem reģioniem,ar 

kuru Latgales plānošanas reģionam ir parakstīts sadarbības līgums ar Mazpolijas reģionu  

pašvaldību darbību un labās prakses piemērus uzņēmējdarbības attīstībā un investīciju piesaistē, kā 

arī  reģiona pieredzi  ar ES fondu veiksmīgu izmantošanu dažādos realizētajos infrastruktūras 

attīstības projektos. 

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā 

atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 20.aprīļa finanšu,  attīstības un teritoriālo 

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

atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –13 ( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

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

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

domes priekšsēdētāja Ināra Silicka nepiedalās balsošanā, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Norīkot Kārsavas novada domes priekšsēdētāju Ināru Silicku komandējumā uz  

Mazpolijas reģionu no 2015.gada 17.maija līdz 20.maijam.  

2.  Komandējuma izdevumi tiks segti no  Kārsavas novada pašvaldības  apstiprinātajiem 

2015.gada budžeta līdzekļiem. 

 

 

 

34.& 

Iesniegumu izskatīšana 

/P.Laganovskis/ 

 

Kārsavas novada dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu, kurā ieteikts domei sniegt palīdzību J. P.,  dzīv. c. Zaceški, Salnavas pagasts, 

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, Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 20.aprīļa 

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

veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR –14 (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, Juris 

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

 

 

Reģistrēt J. P. Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās 

palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru  40. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 

  Papildus jautājumi 

 

 

35.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes deputātu, iestāžu vadītāju un 

darbinieku atlīdzības sistēmas nolikumā 

/V.Lipska/ 

 

 

 Pamatojoties uzlikuma "Par pašvaldībām" 41.panta 1.daļas 2.punktu,  atklāti balsojot: PAR 

–14 (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, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 
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 Pieņemt grozījumus „Kārsavas novada pašvaldības domes deputātu, iestāžu vadītāju 

un darbinieku atlīdzības sistēmas nolikumā”/pielikumā/. 

 

 

36.& 

                                              Par automašīnu pārdošanu par brīvu cenu 

/V.Lipska/ 

 

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, atklāti balsojot: PAR –14 (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, 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. Uzaicināt sertificētu vērtētāju pašvaldības kustamās mantas  sākotnējās cenas noteikšanai. 

 

37.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības 2015. 26. marta lēmumā (protokols Nr.3, § 22 

) „Par adreses piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem” 

/A.Orinska/ 

 

       Kārsavas novada pašvaldība saņemta VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja 

14.04.2015 vēstule Nr. 9-02/446505-1/1  (reģ. Nr. 1.3.10/306) ” Par informācijas sniegšanu”. 

Izvērtējot vēstulē minētos faktus un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma 14. panta otro daļu, kas nosaka, ka nosaukumus apbūvei paredzētajām zemes vienībām 

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

„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, Ministru kabineta 

03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” prasībām un  likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 47.panta pirmo daļu,  atklāti balsojot: PAR –14 (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, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome nolemj: 

 

 

     1.Piešķirt nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6870 006 0124, nosaukumu „ Dumpīši”.                       
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     2.Piešķirt nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6894 010 0072, nosaukumu „ Annužas”.  

     3.Piešķirt nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra 

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

     4.Piešķirt nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6894 010 0096 , nosaukumu „ Dumpīši”.                       

      5.Piešķirt nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6894 008 0091, nosaukumu „ Rogi” un ar to saistītam ēkām adresi: „ Rogi”, Rogi, Salnavas 

pag., Kārsavas nov., LV 5740.  

 

 

 

38.& 
Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 2015. gada 22. janvāra lēmumā 

 ( sēdes prot.Nr. 1.,27.&) “Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  platību precizēšanu”  
/A.Orinska/ 

 

         Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemta Valsts zemes dienesta  Latgales reģionālās nodaļas 

27.02.2015. vēstule Par kadastra datu aktualizāciju Nr. 9-02/431031-2/1 , kurā sniegta informācija 

par to, ka  pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6854 004 0203 un 

6854 004 0515 nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēta mērniecība, 

tādējādi minēto zemes vienību platību precizēšana nav iespējama. 

Izvērtējot iesniegumā minētos faktus, pamatojoties Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa 

noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas  noteikumi”3.2. 

daļas 71.1 punktu,  likuma „ Par pašvaldībām” 21. panta 27. daļu ,  atklāti balsojot: PAR –14 (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, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome nolemj: 

 

 
Veikt grozījumus Kārsavas novada pašvaldības domes 2015. gada 22. janvāra lēmumā (sēdes 

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

no minētā lēmuma Pielikuma Nr. 1 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6854 004 0203, 6854 004 

0515, saglabājot minētām vienībām  zemes robežu plānā fiksētās platības. 

 

39.& 

Par apbūvētas zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0210 iznomāšanu   

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā  21.04.2015.  ir saņemts I. B., dzīves vieta deklarēta- 

____________, Mērdzenes pag., Kārsavas nov.,  iesniegums par apbūvētas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6872 002 0210 iznomāšanu. 

I. B. vēlas nomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0210 -3,3 ha platībā, uz 

kura satrodas viņai lietošanā esošā būve ferma,  uz desmit gadiem. 

Saskaņā ar I. B. iesniegumu, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. Panta 27. 

Punktu, MK  30.10.2007. noteikumu Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 
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atklāti balsojot: PAR –14 (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, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada dome nolemj: 

 

 

1.  Iznomāt I. B. lauksaimniecības vajadzībām apbūvētu pašvaldībai piekritīgo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0210-3,3 ha platībā uz laiku no 2015. Gada 1. Maija 

līdz 2024. Gada 31. Decembrim.  

3. Noteikt par iznomātām zemes vienībām nomas maksu  1,5 % no kadastrālā vērtības 

gadā. 

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

pieņemšanas sagatavot nomas līgumu par minētās  zemes vienības nomu. 
 

 

40.& 

Par grozījumiem lauku apvidus zemes nomas līgumā    

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā  10.03.2015. ir saņemts A. R. iesniegums par zemes nomas 

lietošanas tiesību izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu  6868 007 0091. 

Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 007 0091 nomu, saskaņā ar  Ministru 

kabineta noteikumu 30.08.2005. noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes 

nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” prasībām, 27.05.2011.  starp 

pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un A. R. kā nomnieku no otras puses, bija noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 136. 

A. R.  lūdz  izbeigt  zemes nomas līgumu, bet sakarā ar to, ka uz zemes vienības atrodas 

nomnieces lietošanā esošās ēkas un  izbeigt nomas lietošanas tiesības nav iespējams, ir lietderīgi 

samazināqt nomas zemes platību līdz 0,2 ha veicot grozījumus minētā lauku apvidus zemes nomas 

līgumā. 

Saskaņā ar A. R. iesniegumu,  augstāk minētā  lauku apvidus zemes nomas līguma  7.1. 

punktu,  pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, 30.08. 2005. Ministru 

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

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”  7.punktu, atklāti balsojot: PAR –14 (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, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome nolemj: 

 

 

1. Veikt ar 2015. gada 1. maiju grozījumus 27.05.2011. starp pašvaldību kā iznomātāju 

no vienas puses un A. R. kā nomnieku no otras puses, noslēgtā  lauku apvidus zemes nomas 

līguma, reģ. Nr. 136., 1.1 punktā , izsakot to šādā redakcijā: 
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 “Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā pašvaldībai piekrītošās 
apbūvētās   zemes vienības ”Treikuli”, Malnavas  pagasta teritorijā ar kadastra 
apzīmējumu  6868 007 0091 daļu 0,2 ha platībā.” 

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

pieņemšanas sagatavot nomas līguma grozījumu par minēto zemes vienību nomu. 

 

 

41.& 

                                                                   Par traktortehnikas iegādi 

/I.Silicka/ 

 

         Mežvidu pagasta autoceļu uzturēšanai 2015.gada speciālajā budžetā plānots 

iegādāties traktoru 42 000.00 euro  (četrdesmit divi tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā. Veicot iepirkuma 

procedūru piedāvājumi pārsniedz plānoto summu. Mežvidu pagasta atbildīgais speciālists par 

autoceļu uzturēšanu T.Mūrnieks ierosina palielināt plānoto summu traktortehnikas iegādei par 

6700.00 euro(seši tūkstoši septiņi simti eiro, 00 centi) no Mežvidu pagasta 2015.gada speciālā 

budžeta autoceļu mērķdotācijas līdzekļiem. 

 Pamatojoties uz MK noteikumiem “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai 

piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 23.11.punktu, atklāti balsojot: PAR –14 (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, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome nolemj: 

 

 

 

1. Piešķirt no Mežvidu pagasta 2015.gada speciālā budžeta autoceļu mērķdotācijas  

6700,00 euro (seši tūkstoši septiņi simti eiro, 00 centi) papildus līdzekļus traktora 

iegādei. 

2. 1.punktā minēto summu ar budžeta grozījumiem iekļaut Mežvidu pagasta 

autoceļu uzturēšanas tāmē (78-EKK-5231). 

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi Mežvidu pagasta atbildīgo speciālists 

par autoceļu uzturēšanu T.Mūrnieks. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības 

izpilddirektoram T.Vorkalim. 

 

 

            Plkst. 17.05 domes sēdi atstāj deputāti  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns, Edgars 

Puksts. 

 

42.& 

Par telpu iznomāšanu 

/I.Silicka/ 

 

 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VERESOK” 

struktūrvienības – mācību centra “Virši”, reģ. nr. 42403025974, juridiskā adrese – Atbrīvošanas 
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aleja 166, Rēzekne, direktores Tatjanas Savastjanovas iesniegums, ar lūgumu nodot nomas lietošanā 

telpas – mācību klases 30 kvadrātmetru platībā Kārsavas vidusskolas ēkā Vienības ielā 101, Kārsavā, 

kā arī Mērdzenes pamatskolā, Mērdzenes ciems, Mērdzenes pagasts. 

Telpas nomas mērķis - personu mācību organizēšanai. 

 Iesniedzējs lūdz iznomāt telpas uz diviem gadiem. 

 2. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, deputāti uzskata, ka 

ir iespējams nodot nomas lietošanā telpas pašvaldībai piederošajās ēkās, jo nomai nebūs 

nepārtraukts, bet regulārs raksturs /dažas reizes nedēļā/, pašvaldībai telpas nav nepieciešamas 

nepārtraukti tās funkciju realizēšanai, un telpu izmantošanas konkrēts laiks un ilgums tiks saskaņots 

ar mācību iestāžu direktoriem. 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, atklāti balsojot: PAR –11 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris 

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

Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome 

nolemj: 

 

 

 3.1.Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „VERESOK”, reģ. nr. 42403025974, 

juridiskā adrese – Atbrīvošanas aleja 166, Rēzekne mācību telpu /klasi/ Kārsavas vidusskolas 

ēkā Vienības ielā 101, kā arī Mērdzenes pamatskolā, Mērdzenes ciems, Mērdzenes pagasts, 

nosakot nomas maksu – EUR 42,60 mēnesī, kā arī pievienotās vērtības nodoklis, par katru 

telpu. 

 Nomas līgumu darbības termiņš – divi gadi no līguma parakstīšanas dienas. 

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

direktoru Edgaru Pukstu un Mērdzenes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju . 

 

 

Sēde slēgta plkst.17.10 

 

 

 

 

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 
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