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LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

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

tālr.65781390, fakss 65781395, e-pasts: dome@karsava.lv 

 

                                                                                                                                                       

  DOMES    SĒDES PROTOKOLS 
Kārsavā 

 

 23.07.2015.          Nr.7 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēde atklāta plkst. 15.05 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova 

 

Piedalās-  

Deputāti –   Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Andris Šicāns, Modris 

Karpovs, Aivars Lipskis 

 

 

Nepiedalās –  

 Deputāti  - Viktors Indričāns, Andris Ļubka – aizņemti pamatdarbā 

 

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

speciāliste Valentīna Bļinova, izpilddirektors Toms Vorkalis 

Klātesošās personas-  nav 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par zemes vienību ar kadastra  apzīmējumiem 6894 010 0108;  6870 002 0068 zemes 

nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

mailto:dome@karsava.lv
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2. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0029  zemes nomas tiesību izsoli 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

3. Par nekustamā īpašuma „Kaļvi” kadastra Nr. 6870 007 0002 sadalīšanu 

4. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 25.06.2015 lēmuma Nr. 6.8.§„ 

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platību precizēšanu”  

5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0092 iznomāšanu 

6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6868 

009 0319 un  izstrādes  nosacījumu apstiprināšanu 

7. Par adreses piešķiršanu   

8. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0330  iznomāšanu  

9. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0136  iznomāšanu  

10. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0155  iznomāšanu  

11. Par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0130 

iznomāšanu 

12. Par zemes nomas  lietošanas tiesību izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošām zemes 

vienībām  

13. Par nekustamā īpašuma „Kudlas”, kadastra Nr. 68720010232 sadalīšanu 

14. Par  pilsētas zemes nomas līguma noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 

Mazā Dārza ielā 4, Kārsavā, Kārsavas novadā 

15. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 2B, Kārsava, Kārsavas novads atkārtotu 

novērtēšanu  

16. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 2A, Kārsava, Kārsavas novads atkārtotu 

novērtēšanu  

17. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

18. Par Kārsavas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gada aktualizāciju 

19. Par papildus  līdzekļu piešķiršanu vieglās automašīnas iegādei Salnavas pārvaldei 

20. Par līdzekļu piešķiršanu biedru naudas nomaksai 

21. Par skolēnu nodarbināšanu pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā 

personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 

iestādēs” 

22. Par humānās palīdzības sniegšanu projekta"Pašvaldību palīdzība Ukrainai" ietvaros 

23. Par līdzekļu piešķiršanu politiski represēto personu salidojumam 

24. Par līdzekļu piešķiršanu albuma „Latgales sirdspuksti” iegādei 

25. Par līdzekļu piešķiršanu pirmskolas izglītības iestādes „ Sienāzītis” guļamtelpas 

remontam 
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26. Par līdzekļu piešķiršanu atklātās ugunsdzēsības ūdenskrātuves atjaunošanas darbiem 

27. Par traktora iznomāšanu 

28. 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,  

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis); PRET 

–nav ; ATTURAS –nav , domes sēdes darba kārtība apstiprināta. Sēdes darba kārtībā  28  jautājumi.  

 

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

Sēdes papildus darba kārtībā 4 jautājumi.  

 

 

 

Papildus jautājumi: 

 

1. Par domes priekšsēdētājas ikgadējo atvaļinājumu 

2. Par nekustamā īpašuma „ Neļķes“, kadastra numurs 68680090233 sastāva maiņu 

3. Par Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo   zemes vienību  iznomāšanu 

4. Par nekustamā  īpašuma –„ Agroķīmijas noliktava”kadastra Nr.6872 002 0211) – 

Mērdzenes pagasta Pudinovas ciemā nomas tiesību  izsoli 

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

Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andris Ļubka, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris 

Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav , domes sēdes   papildus darba kārtība apstiprināta. 

 

Tādējādi darba kārtība ir sekojoša: 

1. Par zemes vienību ar kadastra  apzīmējumiem 6894 010 0108;  6870 002 0068 zemes 

nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

2. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0029  zemes nomas tiesību izsoli 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

3. Par nekustamā īpašuma „Kaļvi” kadastra Nr. 6870 007 0002 sadalīšanu 

4. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 25.06.2015 lēmuma Nr. 6.8.§„ 

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platību precizēšanu”  

5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0092 iznomāšanu 
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6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6868 

009 0319 un  izstrādes  nosacījumu apstiprināšanu 

7. Par adreses piešķiršanu   

8. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0330  iznomāšanu  

9. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0136  iznomāšanu  

10. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0155  iznomāšanu  

11. Par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0130 

iznomāšanu 

12. Par zemes nomas  lietošanas tiesību izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošām zemes 

vienībām  

13. Par nekustamā īpašuma „Kudlas”, kadastra Nr. 68720010232 sadalīšanu 

14. Par  pilsētas zemes nomas līguma noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 

Mazā Dārza ielā 4, Kārsavā, Kārsavas novadā 

15. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 2B, Kārsava, Kārsavas novads atkārtotu 

novērtēšanu  

16. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 2A, Kārsava, Kārsavas novads atkārtotu 

novērtēšanu  

17. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

18. Par Kārsavas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gada aktualizāciju 

19. Par papildus  līdzekļu piešķiršanu vieglās automašīnas iegādei Salnavas pārvaldei 

20. Par līdzekļu piešķiršanu biedru naudas nomaksai 

21. Par skolēnu nodarbināšanu pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā 

personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 

iestādēs” 

22. Par humānās palīdzības sniegšanu projekta"Pašvaldību palīdzība Ukrainai" ietvaros 

23. Par līdzekļu piešķiršanu politiski represēto personu salidojumam 

24. Par līdzekļu piešķiršanu albuma „Latgales sirdspuksti” iegādei 

25. Par līdzekļu piešķiršanu pirmskolas izglītības iestādes „ Sienāzītis” guļamtelpas 

remontam 

26. Par līdzekļu piešķiršanu atklātās ugunsdzēsības ūdenskrātuves atjaunošanas darbiem 

27. Par traktora iznomāšanu 

28. Iesniegumu izskatīšana 

29. Par domes priekšsēdētājas ikgadējo atvaļinājumu 

30. Par nekustamā īpašuma „ Neļķes“, kadastra numurs 68680090233 sastāva maiņu 

31. Par Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo   zemes vienību  iznomāšanu 

32. Par nekustamā  īpašuma –„ Agroķīmijas noliktava”kadastra Nr.6872 002 0211) – 

Mērdzenes pagasta Pudinovas ciemā nomas tiesību  izsoli 
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1.& 

Par zemes vienību ar kadastra  apzīmējumiem 6894 010 0108;  6870 002 0068 zemes 

nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

     Izvērtējot  pašvaldībai piekrītošos zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 010 0108 

– 1,5 ha;  6870 002 0068 – 2,8 ha platība 2015. gada 15. jūlijā zemes nomas tiesību izsoles komisijas 

iesniegtos izsoles  dokumentus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 30.10.2007. 

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

21. panta 27. punktu, ņemot vērā 2015.gada  20.jūlija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās 

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

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

Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis 

Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Andris Šicāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –

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

 

 

 

1. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6894 010 0108 

– 1,5 ha; 6870 002 0068 – 2,8 ha platībā 2015. gada 15. jūlija zemes nomas tiesību izsoles protokolu 

(pielikumā). 

         2. Iznomāt D. P., dzīves vieta deklarēta – ________, Salnavas  pag., Kārsavas nov., LV-5725, 

uz laiku līdz 5.(gadiem) ar 2015. gada 1. augustā pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar 

sekojušiem kadastra apzīmējumiem: 

 6894 010 0108  – 1,5 ha platībā, nosakot zemes nomas gada maksu 2,0 % no kadastrālās 

vērtības gadā. 

6870 002 0068  – 2,8 ha platībā, nosakot zemes nomas gada maksu 15,0 % no kadastrālās 

vērtības gadā. 

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

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

 

 

2.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0029  zemes nomas tiesību izsoli un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 
/A.Orinska/ 

 

                     Izvērtējot likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā publiskotās 

informācijas par  Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Salnavas pagastā ar 

kadastra apzīmējumiem 6894 009 0029 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, ņemot vērā 2015.gada  

file:///C:/ministru
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20.jūlija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

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

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

Mūrnieks, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Andris 

Šicāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

 

 

 

1. Sakarā ar to, ka ar Kārsavas novada pašvaldības domes 25. 06. 2015.lēmumu (sēdes prot. Nr.6., 

) noteiktā termiņā  - laika posma no 26.06. 2015. līdz 13.07.2015. uz pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0029– 0,4 ha platībā nomu ir pieteikušies 

vairāki pretendenti, veikt 14.08.2015.minētās zemes vienības nomas tiesību izsoli. 

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

1. Juris Poikāns- deputāts 

2. Ludmila Krišāne – zemes lietu speciāliste 

3. Valentīna Bļinova – nekustamo īpašumu speciāliste 

3. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6894 009 0029 – 

0,4 ha platībā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumus ( pielikumā). 

 

 

 

3.& 

Par nekustamā īpašuma „Kaļvi” kadastra Nr. 6870 007 0002 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

          Kārsavas novada pašvaldībā 15.07.2015. ir saņemts J. A. ,dzīves vieta deklarēta- 

___________Mežvidu pag., Kārsavas nov., iesniegums par nekustamā īpašuma „ Kaļvi” Mežvidu 

pagastā , Kārsavas novadā ,ar kadastra apzīmējumu .6870 007 0002 sadalīšanu, atdalot divas 

atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 6870 010 0001 – 1,5 ha; 6870 010 0002 – 5,9 

ha platībā.  Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 6870 010 0001 – 1,5 ha; 6870 010 0002 – 

5,9 ha platībā pievienot pie izveidota īpašuma 6870 010 0201 ar  nosaukumu “Baravikas” . 

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

aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

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

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

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

iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu 

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

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām, ņemot vērā 2015.gada  20.jūlija  

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

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

–13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Andris Šicāns, Modris 

Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  
  

 

       1 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Kaļvi”, kas  atrodas  Mežvidu pagastā Kārsavas novadā, 

kadastra apzīmējums 6870 007 0002, atdalot divas atsevišķas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem: 6870 010 0001 – 1,5 ha; 6870 010 0002 – 5,9 ha platībā.  

      2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 6870 010 0001 – 1,5 ha; 6870 010 0002 – 5,9 ha 

platībā pievienot pie izveidota īpašuma ar  nosaukumu “Baravikas”. 

      3. 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.  

 

4.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības domes 25.06.2015 lēmuma Nr. 6.8.§„ Par 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platību precizēšanu” 

/A.Orinska/ 

 

 

         Izvērtējot Valsts zemes dienesta 16.07.2015. vēstulē Nr. 9-02/468468-1/1,  „ Par datu 

aktualizāciju” ietverto informāciju, kurā konstatēta pretrunīga informācija par konkrēto  zemes 

vienību, ņemot vērā 2015.gada  20.jūlija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  

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

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

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita 

Maģiča, Juris Vorkalis, Andris Šicāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ:  
 

 

       1.Atcelt Kārsavas novada pašvaldības 25.06.2015. domes lēmumu Nr.6.§.8 „Par pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienību platību precizēšanu” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 004 

0057 – 0,442 ha. 

      2. Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0057 platību - 0,0442 ha . 

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

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

               dienas. 
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5.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0092 iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

 

       Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0092  iznomāšanu Mežvidu pagastā.          

        Izvērtējot informāciju par pieprasītām zemes vienībām, tika konstatēts, ka minētā zemes 

vienība piekrīt pašvaldībai. 

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

zemes nomu” 15, 17..punktiem, likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta 27. daļu, ņemot vērā 2015.gada  

20.jūlija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

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

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

Mūrnieks, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Andris 

Šicāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  
 

 

1. Iznomāt  pašvaldībai piekritīgo zemes  zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu   6870 

003 0092 – 15,9ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem. 

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

lauksaimniecība ( kods 0101).  

3. Publiskot informāciju par pašvaldībai piekrītošās  zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 6870 003 0092 iznomāšanu, ievietojot paziņojumu Kārsavas novada 

pašvaldības domes ēkā un mājas lapā no 27.07.2015 .līdz 13.08. 2015. 

 

6.& 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai  

ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0319 un  izstrādes  nosacījumu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2015. gada 18.jūnijā  izsniegto pilnvaru Nr. 

01-26/90, ar kuru Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektors Toms Vorkalis ir pilnvarots pārstāvēt 

ministriju veicot valsts nekustamā īpašuma „Malnavas lauksaimniecības tehnikums“ , kadastra 

numurs 6868 009 0550 zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0319 sadali, atdalot zemes 

gabala daļu aptuveni 12,4 ha platībā labiekārtotas dabas pamatnes teritorijas ierīkošanai, 

pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma“ 8. pantu un MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam, 

likuma par pašvaldībām 21. panta 27. punkta noteikumiem,  ņemot vērā 2015.gada  20.jūlija  

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

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

PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Andris Šicāns, Modris 
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Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  
 

 

1. Noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 6868 009 0319, lai veiktu zemes vienības  sadalīšanu,  saskaņā 

ar lēmumam pievienoto zemes vienības sadales  shēmu, kā arī veiktu zemes vienības  

robežu precizēšanu un nekustamā īpašuma apgrūtinājumu aktualizāciju. 

          2. Pieņemtā lēmuma izvērsts teksts pielikumā Nr.1. 

3.   Apstiprināt  zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus ( pielikums Nr. 2) 

 

 

 

7.& 

Par adreses piešķiršanu   

/A.Orinska/ 

 

Izskatot R. M., dzīves vieta deklarēta- ____________, Novoselki, Malnavas pag., Kārsavas  

nov., 29.06.2015. Kārsavas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par adreses piešķiršanu viņam 

piederošā nekustamā īpašuma „Mikīši“ zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 0009 0593 un 

uz tās esošajām būvēm, pamatojoties uz 2009. gada 3. novembra  Ministru kabineta  noteikumu Nr. 

1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” prasībām, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  

ņemot vērā 2015.gada  20.jūlija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un 

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

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

Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris 

Vorkalis, Andris Šicāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

 

 

 Piešķirt adresi “Mikīši”, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5750, zemes vienībai ar 

kadastra  apzīmējumu 6868 009 0593 un ar to saistītām  būvēm. 

                        
 

8.& 

Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0330  iznomāšanu  

/A.Orinska/ 

 

Izskatot SIA „TEIRS“, reģ. Nr. 42403030602, adrese –Kļavu iela 12-19, Malnava, Malnavas 

pag., Kārsavas  nov., 02.07.2015. Kārsavas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par pašvaldībai 

piekrītošās apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0330 Malnavas  pagasta 

Malnavas ciemā  nomas pieteikumu, izvērtējot lietas materiālus, tika konstatēts, ka uz minētā zemes 

gabala esošās būves ir atsavinātas un nepieder esošajam zemes nomniekam.  
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Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma”  25. panta ceturto daļu,  MK 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ 

Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  18.1. punktu, likuma “Par pašvaldībām”  21. panta 

27. daļu, ņemot vērā 2015.gada  20.jūlija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  

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

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

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita 

Maģiča, Juris Vorkalis, Andris Šicāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

 

 

1. Lauzt lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 15-1.2/3, par apbūvētas zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0330 nomu, kas 28.01.2013. noslēgts starp Kārsavas novada 

pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un Malnavas pagasta zemnieku saimniecību „Bērzi“ 

kā nomnieku no otras puses. 

 

2. Iznomāt SIA „TEIRS “, reģ. Nr. 42403030602, adrese –Kļavu iela 12-19, Malnava, 

Malnavas pag., Kārsavas  nov., Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto   zemes 

vienību Malnavas pagasta teritorijā, ar  kadastra apzīmējumu 68680090330-0,8997 ha platībā 

adrese Kļavu iela 11, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov.,   uz 10 gadiem.  

 

 3. Noteikt, ka apbūvētā zemes gabala  nomas maksa ir 1,5 % no kadastrālās vērtības 

gadā.  

 

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

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot parakstīšanai zemes nomas līgumu par minētā zemes 

gabala nomu. 

 

                                                                         

 

9.& 

Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0136  iznomāšanu  

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju par Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra sistēmā reģistrētā būvju īpašuma ar kadastra numuru 6868 503 0010, kas atrodas uz  

pašvaldībai piekrītošās apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0136 Malnavas  

pagasta Bozovas ciemā, īpašnieka maiņu ,  izvērtējot lietas materiālus, tika konstatēts, ka uz minētās 

zemes vienības esošās būves ir atsavinātas un nepieder esošajam zemes nomniekam.  

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma”  25. panta ceturto daļu,  MK 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ 

Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  18.1. punktu, likuma “Par pašvaldībām”  21. panta 

27. daļu, ņemot vērā 2015.gada  20.jūlija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  

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

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

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

–nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ:  
 

 

 

1. Lauzt lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 3.5.1/1, par apbūvētas zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0136 nomu, kas 29.01.2014. noslēgts starp Kārsavas novada 

pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un T. B. kā nomnieku no otras puses ar 01.08.2015. 

 

2. Iznomāt L. L. ar 01.08.2015. Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes 

vienību Malnavas pagasta Bozovas ciemā, ar  kadastra apzīmējumu 6868 003 0136-0,8658 ha 

platībā,  adrese -Stacijas iela 12, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov.,   uz 10 gadiem.  

 

 3. Noteikt, ka apbūvētā zemes gabala  nomas maksa ir 1,5 % no kadastrālās vērtības 

gadā.  

 

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

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot parakstīšanai zemes nomas līgumu par minētā zemes 

gabala nomu. 

 

10.& 

Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0155  iznomāšanu  

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju par Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra sistēmā reģistrētā būvju īpašuma ar kadastra numuru 6868 503 0007, kas atrodas uz  

pašvaldībai piekrītošās apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0155 Malnavas  

pagasta Bozovas ciemā, īpašnieka maiņu ,  izvērtējot lietas materiālus, tika konstatēts, ka uz minētās 

zemes vienības esošās būves ir atsavinātas un nepieder esošajam zemes nomniekam.  

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma”  25. panta ceturto daļu,  MK 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ 

Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  18.1. punktu, likuma “Par pašvaldībām”  21. panta 

27. daļu, ņemot vērā 2015.gada  20.jūlija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  

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

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

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita 

Maģiča, Juris Vorkalis, Andris Šicāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ:  
 

 

 

 

1. Lauzt lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.183, par apbūvētas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6868 003 0155 nomu, kas 27.12.2012. noslēgts starp Kārsavas novada 

pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un M. P. kā nomnieku no otras puses ar 01.08.2015. 
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2. Iznomāt S. P. ar 01.08.2015. Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes 

vienību Malnavas pagasta Bozovas ciemā, ar  kadastra apzīmējumu 6868 003 0155-0,4104 ha 

platībā,  adrese -Stacijas iela 21, Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov.,   uz 10 gadiem.  

 

 3. Noteikt, ka apbūvētā zemes gabala  nomas maksa ir 1,5 % no kadastrālās vērtības 

gadā.  

 

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

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot parakstīšanai zemes nomas līgumu par minētā zemes 

gabala nomu. 

11.& 

Par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0130 iznomāšanu 
/A.Orinska/ 

 

Izskatot O. B., dzīves vieta deklarēta ______________ Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas  nov., 

18.06.2015. Kārsavas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par pašvaldībai piekrītošās apbūvētas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6854 004 0130, uz kuras atrodas Olgas Berkelas lietošanā 

esošās ēkas,   Goliševas   pagasta teritorijā iznomāšanu, pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām”  

21. panta 27. daļu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma”  25. panta ceturto daļu,  MK 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ 

Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  18.1. punktu, ņemot vērā 2015.gada  20.jūlija  

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

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

PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Andris Šicāns, Modris 

Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  
 

 

 

1.  Iznomāt O. B. ar 01.08.2015. Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto 

zemes vienību Goliševas  pagasta Goliševas ciemā, ar  kadastra apzīmējumu 6854 004 0130-

0,4 ha platībā,  adrese –„Sudmalas“, Goliševa,  Goliševas  pag., Kārsavas nov.,   uz 10 gadiem.  

 

 3. Noteikt, ka apbūvētā zemes gabala  nomas maksa ir 1,5 % no kadastrālās vērtības 

gadā.  

 

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

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot parakstīšanai zemes nomas līgumu par minētā zemes 

gabala nomu. 

 

 

12.& 

Par zemes nomas  lietošanas tiesību izbeigšanu  

uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām  
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/A.Orinska/ 

 

 

1. 

Kārsavas novada pašvaldībā    ir saņemts  I. M., dzīves vieta deklarēta- ______________ 

Rēzekne,  16.07.2015. iesniegums par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu uz pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu   6868 009 0273 - platība 0,10 ha ar  01.08.2015.  

Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0273 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, 06.04.2009.  starp 

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

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 64. 

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

pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, ņemot vērā 2015.gada  20.jūlija  

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

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

PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Andris Šicāns, Modris 

Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  
 

 

 

 

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

vienību  Malnavas pagasta teritorijā  ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0273-0,10  ha platībā ar  

2015. gada 1. augustu. 

 

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

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot grozījumus 06.04.2009.  starp pašvaldību kā 

iznomātāju no vienas puses un I. M.  kā nomnieku no otras puses, noslēgtā lauku apvidus 

zemes nomas līgumā, reģ. Nr. 64.  

 

 

 

2. 

Kārsavas novada pašvaldībā    ir saņemts  R. Ž., dzīves vieta deklarēta- _____________, 

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov.,  16.07.2015. iesniegums par zemes nomas lietošanas tiesību 

izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu   6868 009 0271 

(precizētā platība 0,10 ha) ar  01.08.2015.  

Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0271 nomu, saskaņā ar  Ministru 

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

nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” prasībām, 30.06.2009.  starp 

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

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 116. 
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Saskaņā ar R. Ž.  iesniegumu,  augstāk minētā  lauku apvidus zemes nomas līguma  7.1. punktu,  

pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, ņemot vērā 2015.gada  20.jūlija  

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

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

PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Andris Šicāns, Modris 

Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  
 
 

 

 
1. Izbeigt R. Ž. nomas lietošanas tiesības uz Kārsavas novada  pašvaldībai piekrītošo zemes 

vienību  Malnavas pagasta teritorijā  ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0271-0,10  ha platībā ar  

2015. gada 1. augustu. 

 

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

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot grozījumus 30.06.2009.  starp pašvaldību kā 

iznomātāju no vienas puses un R. Ž.  kā nomnieku no otras puses,  noslēgtā lauku apvidus 

zemes nomas līgumā, reģ. Nr. 116. 

 

 

 

3. 

 

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

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov.,  25.06.2015. iesniegums par zemes nomas lietošanas tiesību 

izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu   6868 009 0473 

(precizētā platība 0,10 ha) un 6868 009 0496 0,40 ha platībā ar  01.08.2015.  

Par  zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6868 009 0473, 6868 009 0496 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, 

17.09.2007.  starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses un V. K. kā nomnieku no otras puses, 

bija noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 40. 

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

pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, ņemot vērā 2015.gada  20.jūlija  

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

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

PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Andris Šicāns, Modris 

Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  
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1. Izbeigt V. K. nomas lietošanas tiesības uz Kārsavas novada  pašvaldībai piekrītošām zemes 

vienībā,  Malnavas pagasta teritorijā  ar kadastra apzīmējumiem  6868 009 0473-0,10  ha platībā, 

6868 009 0496 -0,4 ha platībā ar  2015. gada 1. augustu. 

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

pieņemšanas dienas sagatavot grozījumus 17.09.2007.  starp pašvaldību kā iznomātāju no vienas puses 

un V. K. kā nomnieku no otras puses, bija noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līgumā, reģ. Nr. 40. 

 

4. 

 

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

Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov.,  30.06.2015. iesniegums par zemes nomas lietošanas tiesību 

izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu   6868 009 0492 

(precizētā platība 0,4 ha) ar  01.08.2015.  

Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0492 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, 27.04.2009.  starp 

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

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 76. 

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

pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, ņemot vērā 2015.gada  20.jūlija  

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

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

PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Andris Šicāns, Modris 

Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  
 
 

 

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

vienību  Malnavas pagasta teritorijā  ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0492 -0,40  ha platībā ar  

2015. gada 1. augustu. 

 

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

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot grozījumus 30.06.2009.  starp pašvaldību kā 

iznomātāju no vienas puses un V. Z. kā nomnieku no otras puses,  noslēgtā lauku apvidus 

zemes nomas līgumā, reģ. Nr. 76. 

 

 

5. 
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Kārsavas novada pašvaldībā    ir saņemts  V. Ņ., dzīves vieta deklarēta- ________________, 

Malnavas pag., Kārsavas nov.,  30.06.2015. iesniegums par zemes nomas lietošanas tiesību 

izbeigšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu   6868 009 0411 

(precizētā platība 0,2916ha) ar  01.08.2015.  

Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0411 nomu, saskaņā ar  Ministru 

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

nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” prasībām, 30.06.2009.  starp 

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

apvidus zemes nomas līgums, reģ. Nr. 115. 

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

pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, ņemot vērā 2015.gada  20.jūlija  

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

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

PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Andris Šicāns, Modris 

Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  
 

 

 

 

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

vienību  Malnavas pagasta teritorijā  ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0411-0,2916 ha platībā ar  

2015. gada 1. augustu. 

 

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

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot grozījumus 30.06.2009.  starp pašvaldību kā 

iznomātāju no vienas puses un V. Ņ. kā nomnieku no otras puses,  noslēgtā lauku apvidus 

zemes nomas līgumā, reģ. Nr. 115. 

 

 

13.& 

Par nekustamā īpašuma „Kudlas”, kadastra Nr. 68720010232 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 27.06.2015. ir saņemts nekustamā īpašuma “Kudlas ” īpašnieces 

R. R. pilnvarotās personas O. .P,   dzīves vieta deklarēta- ________________, Mērdzenes pag., 

Kārsavas nov., iesniegums par nekustamā īpašuma „ Kudlas” Kārsavas novada Mērdzenes pagastā 

ar kadastra Nr. 68720010232 sadalīšanu, atdalot vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 

68720010232 -3,9 ha platībā, pievienojot nekustamajam īpašumam „ Bērzāres“, kadastra numurs  

68720010063. 

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

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

izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos 
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īpašumos vai grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma 

objektus (t.sk. zemes vienības). 

Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

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

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

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

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

noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu 

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

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

aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

 

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

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

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

kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos 

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

kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām,  ņemot vērā 2015.gada  20.jūlija  Kārsavas novada 

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

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

Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Edgars 

Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Andris Šicāns, Modris Karpovs, Aivars 

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

 

 

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

kadastra numuru 6872 001 0232,  atdalot vienu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6872 

001 0232-3,9 ha platībā pievienojot atdalīto nekustamo īpašumu nekustamajam īpašumam „ 

Bērzāres“,  kadastra numurs 6872 001 0063. 

 

 

14.& 

Par  pilsētas zemes nomas līguma noslēgšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 

Mazā Dārza ielā 4, Kārsavā, Kārsavas novadā 

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2015.gada 03.jūlijā saņemts J. L., deklarētā dzīvesvieta 

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

pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0370 , Mazā Dārza ielā 4, 

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 0370, Mazā Dārza ielā 4, Kārsavā, Kārsavas novads,  platība 1196 
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kv.m., piekrīt Kārsavas novada pašvaldībai, pamatojoties uz likuma  „Par valsts un pašvaldību zemes 

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

Uz minētās zemes vienības atrodas J. L. piederošs namīpašums, kadastra numurs 

68095020043, kurš sastāv no četrām būvēm (kadastra apzīmējums 68090020370001; 

68090020370002; 68090020370003; 68090020370004) un reģistrēts Ludzas rajona tiesas 

Zemesgrāmatas nodaļas Kārsavas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000544980. 

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

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

vērā 2015.gada  20.jūlija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo 

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

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

Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris 

Vorkalis, Andris Šicāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ:  
 
 

 

1. Noslēgt ar J. L. zemes nomas līgumu par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 

0370, Mazā Dārza ielā 4, Kārsavā, Kārsavas novads, 1196 kv.m. platībā iznomāšanu no 2015.gada 

01.augusta līdz 2025.gada 01.augustam. 

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. 

 

 

 

15.& 

Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 2B, Kārsava, Kārsavas novads atkārtotu 

novērtēšanu  

/V.Bļinova/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2015.gada 16.jūlijā saņemts I. P., deklarētā dzīvesvieta 

_____________ Kārsavas novads iesniegums ar lūgumu iegūt īpašumā pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu Raiņa iela 2B, Kārsava, Kārsavas novads. 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts: ka   nekustamais 

īpašums Raiņa iela 2B, Kārsava, Kārsavas novads, bija sagatavots atsavināšanai un 2014.gada 

03.martā I. P. ir saņēmis minētā nekustamā īpašuma atsavināšanas paziņojumu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.¹panta otrā daļa nosaka, ka atsavināšanas 

paziņojumā valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” vai atsavinātas publiskas personas 

lēmējinstitūcija lūdz personu , kurai ir pirmpirkuma tiesības, četru mēnešu laikā pēc paziņojuma 

saņemšanas dienas sniedz atbildi , norādot vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par zemesgabalu.  

I. P.pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas likumā noteiktajā termiņā nav sniedzis atbildi. 

I. P. lūdz noslēgt pirkuma līgumu par minēto nekustamo īpašumu 2015.gada 16.jūlijā. 
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.¹panta trešā daļa nosaka, ka, ja 

pirmpirkuma tiesīgā persona sniedz atbildi un lūdz noslēgt pirkuma līgumu pēc šā panta otrajā daļā 

noteiktā termiņa, valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” vai atsavinātas publiskas 

personas lēmējinstitūcija organizē attiecīgā zemesgabala novērtēšanu tikai pēc tam, kad 

pirmpirkuma tiesīgā persona iemaksājusi avansu 10% apmērā no iepriekšējā atsavināšanas 

paziņojumā norādītās pirkuma maksas. 

Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” vai 

atsavinātas publiskas personas lēmējinstitūcija nosūta pirmpirkuma tiesīgajai personai jaunu 

atsavināšanas paziņojumu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.¹panta ceturtā daļa nosaka, ka , ja 

pirmpirkuma tiesīgā persona pēc atkārtota atsavināšanas paziņojuma saņemšanas nenoslēdz pirkuma 

līgumu, no iemaksātā avansa tiek ieturēti izdevumi par zemesgabala novērtēšanu. 

Nekustamā īpašuma Raiņa iela 2B, Kārsava, Kārsavas novads nosacītā cena, ar Kārsavas 

novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra domes sēdes lēmumu Nr.33 (protokols Nr.2) “Par 

nekustamā īpašuma Raiņa iela 2B, Kārsava, Kārsavas novads, nosacītās cenas apstiprināšanu”, 

noteikta EUR 1830, 00 (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit euro un 00 centi). 

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

“Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 44.¹panta otro, trešo un ceturto daļu,  ņemot vērā 

2015.gada  20.jūlija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, 

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

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

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Andris 

Šicāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  
 
 

 

1. Noteikt, ka I.P. jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, reģ.Nr.90000017398, adrese: 

Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717,  norēķinu kontā A/S “Swedbank”, kods: 

HABALV22, N/k: LV58HABA0551018987790 vai novada domes kasē avansu 10% apmērā no 

iepriekšējās nekustamā īpašuma Raiņa iela 2B,Kārsava, Kārsavas novads nosacītās cenas EUR 

1830,00 (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit euro un 00 centi). , t.i. EUR 183,00 (viens simts 

astoņdesmit trīs euro un 00 centi). 

2. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai, pēc 

avansa iemaksas, veikt atkārtotu nekustamā īpašuma Raiņa iela 2B, Kārsava, Kārsavas novads 

novērtēšanu. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas 

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

 

 

 

16.& 

Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 2A, Kārsava, Kārsavas novads atkārtotu 

novērtēšanu  

/V.Bļinova/ 
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Kārsavas novada pašvaldībā 2015.gada 16.jūlijā saņemts I. P., deklarētā dzīvesvieta 

_____________, Kārsavas novads iesniegums ar lūgumu iegūt īpašumā pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu Raiņa iela 2A, Kārsava, Kārsavas novads. 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts: ka   nekustamais 

īpašums Raiņa iela 2A, Kārsava, Kārsavas novads, bija sagatavots atsavināšanai un 2014.gada 

03.martā I. P. ir saņēmis minētā nekustamā īpašuma atsavināšanas paziņojumu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.¹panta otrā daļa nosaka, ka atsavināšanas 

paziņojumā valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” vai atsavinātas publiskas personas 

lēmējinstitūcija lūdz personu , kurai ir pirmpirkuma tiesības, četru mēnešu laikā pēc paziņojuma 

saņemšanas dienas sniedz atbildi , norādot vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par zemesgabalu.  

I. P. pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas likumā noteiktajā termiņā nav sniedzis atbildi. 

I. P. lūdz noslēgt pirkuma līgumu par minēto nekustamo īpašumu 2015.gada 16.jūlijā. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.¹panta trešā daļa nosaka, ka, ja 

pirmpirkuma tiesīgā persona sniedz atbildi un lūdz noslēgt pirkuma līgumu pēc šā panta otrajā daļā 

noteiktā termiņa, valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” vai atsavinātas publiskas 

personas lēmējinstitūcija organizē attiecīgā zemesgabala novērtēšanu tikai pēc tam, kad 

pirmpirkuma tiesīgā persona iemaksājusi avansu 10% apmērā no iepriekšējā atsavināšanas 

paziņojumā norādītās pirkuma maksas. 

Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” vai 

atsavinātas publiskas personas lēmējinstitūcija nosūta pirmpirkuma tiesīgajai personai jaunu 

atsavināšanas paziņojumu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.¹panta ceturtā daļa nosaka, ka , ja 

pirmpirkuma tiesīgā persona pēc atkārtota atsavināšanas paziņojuma saņemšanas nenoslēdz pirkuma 

līgumu, no iemaksātā avansa tiek ieturēti izdevumi par zemesgabala novērtēšanu. 

Nekustamā īpašuma Raiņa iela 2B, Kārsava, Kārsavas novads nosacītā cena, ar Kārsavas 

novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra domes sēdes lēmumu Nr.34 (protokols Nr.2) “Par 

nekustamā īpašuma Raiņa iela 2A, Kārsava, Kārsavas novads, atsavināšanas veida noteikšanu un 

nosacītās cenas apstiprināšanu”, noteikta EUR 5730, 00 (pieci tūkstoši septiņi simti trīsdesmit  euro 

un 00 centi). 

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

“Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 44.¹panta otro, trešo un ceturto daļu,  ņemot vērā 

2015.gada  20.jūlija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, 

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

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

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Andris 

Šicāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  
 
 
 

1.Noteikt, ka I.P. jāiemaksā  Kārsavas novada pašvaldības, reģ.Nr.90000017398, adrese: 

Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717,  norēķinu kontā A/S “Swedbank”, kods: 

HABALV22, N/k: LV58HABA0551018987790 vai novada domes kasē avansu 10% apmērā no 

iepriekšējās nekustamā īpašuma Raiņa iela 2B,Kārsava, Kārsavas novads nosacītās cenas EUR 

5730,00 (pieci tūkstoši septiņi  simti trīsdesmit euro un 00 centi). , t.i. EUR  573,00 (pieci simti 

septiņdesmit trīs euro un 00 centi). 
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2.Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai, pēc 

avansa iemaksas, veikt atkārtotu nekustamā īpašuma Raiņa iela 2A, Kārsava, Kārsavas novads 

novērtēšanu. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas 

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

 

 

 

   

 

 

 

17.& 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

/I.Silicka/ 

 

1. 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts V. Z. 08.05.2015.  iesniegums ar lūgumu anulēt 

ziņas par I. Ž.  deklarēto dzīvesvietu. 

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

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

nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, ņemot vērā 2015.gada  20.jūlija  

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

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

PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Andris Šicāns, Modris 

Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  
 
 

 

  

2.1.Anulēt I. Ž. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē :  _____ Kārsava, Kārsavas 

novads, LV 5717; 

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

pieņemšanas datumu; 

 2.3.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot I. Ž., 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.  

 

2. 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts I. P. 29.05.2015.  iesniegums ar lūgumu anulēt 

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

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

nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, ņemot vērā 2015.gada  20.jūlija  

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

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

–13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Andris Šicāns, Modris 

Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  

 

  

 

2.1.Anulēt I. P. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē :  

_________________Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads, LV 5726; 

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

pieņemšanas datumu; 

 2.3.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot I. P., 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.  

 

 

          18.& 

Par Kārsavas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam aktualizāciju 

/I.Silicka/ 

 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Attīstības plānošanas sistēmas likums” 8.pantu, 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.pantu, MK 16.10.2012. noteikumiem Nr. 711 „Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 14. un 15.punktiem, kā arī uz 

Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī, ņemot vērā 

2015.gada  20.jūlija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, 

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

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

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Andris 

Šicāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  
 

1. Uzsākt Kārsavas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam aktualizāciju.  

2. Aktualizēt Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīciju plānu. 

3. Noteikt publisko apspriešanu no 2015.gada 3.augusta līdz 7.septembrim. 

4. Informēt sabiedrību par Attīstības programmas aktualizācijas procesu.  
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          19.& 

Par papildus  līdzekļu piešķiršanu vieglās automašīnas iegādei Salnavas pārvaldei 

/T.Vorkalis/ 

 

 

Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. rīcības plāna noteiktās vidējā termiņa 

prioritātes VP6/ Pašvaldība pārvaldības attīstība, RV 7.1/Kārsavas novada sasniedzamības 

uzlabošana ietvaros 2015.gada pamatbudžetā plānoti 4000.00 euro vieglās automašīnas iegādei 

Salnavas pagasta pārvaldei. Iepirkuma rezultātā tika noslēgts līgums par lietotās automašīnas iegādi  

5500.00 euro apmērā, papildus nepieciešami 1500.00 euro. Tā kā izsolē tika pārdota Salnavas 

pārvaldes nolietotā automašīna un novadam piederošais nolietotais transportlīdzekļis par kopējo 

summu 660.00 euro bez PVN, tad arī šos līdzekļus būtu lietderīģi novirzīt jaunas, mazlietotās 

automašīnas iegādei 

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

27.punktu, ņemot vērā 2015.gada  20.jūlija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  

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

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

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita 

Maģiča, Juris Vorkalis, Andris Šicāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

 

 

 

1. Piešķirt papildus 1500,00 euro (viens tūkstotis pieci simti eiro, 00 centi) vieglās automašīnas 

iegādei Salnavas pagasta pārvaldei pašvaldības funkciju nodrošināšanai (112-EKK-5231). 

2. Apmaksu veikt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”840.00 euro un no kustamās mantas (transportlīdzekļu) 

pārdošanas ieņēmumiem 660.00 euro apmērā, veicot attiecīgos budžeta grozījumus, 

palielinot  pamatbudžeta ieņēmumus no pārdotās kustamās mantas 799.00 euro apmērā ar 

PVN (EKK-13.4.0.000) un attiecīgi palielināt automašīnas iegādes izdevumus  1500.00 

euro apmērā (112-EKK-5231) un PVN izdevumus par 139.00 euro (112-EKK-2512) 
3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi Salnavas pagasta pārvaldes vadītāju A.Gabrāni. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada izpilddirektoram T.Vorkalim. 

 

 
20.& 

                           Par līdzekļu piešķiršanu biedru naudas nomaksai 

/I.Silicka/ 

 

 

         Kārsavas novada pašvaldībā 2015.gada 20.jūlijā ir saņemts biedrības” Ludzas rajona 

partnerība” koordinatores Sandras Palmas iesniegums par biedru naudas nomaksu. 

                Plānošanas periodu maiņa notiek kalendārā gada 3.ceturksnī. Šogad mainās 

plānošanas periodu 7 gadu posmi. Augustā jānoslēdz iepriekšējais, jāveic sagatavošanās darbi,lai 

septembrī uzsāktu 2014.-2020.gada plānošanas periodu.Biedru naudas nomaksas termiņu veikt ar 

atskaites periodu 01.jūlijā. 
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  Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, ņemot vērā 2015.gada  20.jūlija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  

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

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

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita 

Maģiča, Juris Vorkalis, Andris Šicāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ:  
 

 

1. Piešķirt finansējumu no  programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 840,00 euro 

(astoņi simti četrdesmit eiro, 00 centi) biedru naudas nomaksai  biedrībā „ Ludzas rajona 

partnerība” par pirmo plānošanas  pusgadu (01.07.2015-31.12.2015.) 

2. Apmaksu veikt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”840.00 euro apmērā veicot attiecīgos budžeta grozījumus.(28-

EKK-3263) 
3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju I.Nagli. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada izpilddirektoram T.Vorkalim. 

 

 

 

 
 

                                                                        21.&                                                                                          

Par skolēnu nodarbināšanu pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā 

personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” 

/I.Silicka/ 

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē skolēnu nodarbināšanu pasākumā „Nodarbinātības 

pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās 

izglītības iestādēs” Pasākuma mērķis ir veicināt pasākumā iesaistīto skolēnu nodarbinātību vasaras 

brīvlaikā, sniedzot viņiem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi.  

Pasākuma mērķis atbilsts Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. rīcības plānā 

noteiktajām vidējā termiņa prioritātēm VP5/Nodarbinātības un sabiedriskās aktivitātes 

stimulēšana, rīcības virziens  RV5.1/Bezdarbnieku iesaiste nodarbinātības pasākumos,   kur 

viens no galvenajiem uzdevumiem ir U5.1.2/Veicināt bezdarbnieku iesaisti darba tirgū, 

organizējot dažādus projektus, īpaši, lai motivētu ilgstošos bezdarbniekus darba tirgū. 

Šā gada 19.maijā  tika noslēgts līgums starp  NVA Ludzas filiāli un Kārsavas novada 

pašvaldību par 12 darba vietu izveidošanu (profesija- palīgstrādnieks), kur no NVA līdzekļiem 

plānotā summa pasākuma īstenošanai sastāda 1275.40 euro un pašvaldības līdzfinansējums 

1614.48 euro.  

Skolēnu nodarbinātības pasākuma ietvaros 20.jūlijā tika noslēgts līgums ar Kārsavas 

vidusskolas skolēnu par datorsistēmas tehniķa pienākumu veikšanu, šās darba vietas finansēšana, 

kopsummā 447.68 euro, plānota tikai no pašvaldības budžeta.  
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Kārsavas novada 2015.gada pamatbudžetā skolēnu nodarbinātības pasākuma organizēšanai vasaras 

brīvlaikā plānots pašvaldības līdzfinansējums 2000.00 euro, noslēgto saistību izpildei nepieciešami 

2062.16 euro, papildus jānovirza 62.16 euro. 

 

Izdevumu veids NVA (EUR) Pašvaldība (EUR) Kopā (EUR) 

Atlīdzība 

skolēniem (12darba 

vietas  

palīgstrādnieks) 

1062.84 1062.88 2125.72 

Atlīdzība darba 

vadītājiem 

212.56 - 212.56 

VSAOI   551.60 551.60 

Atlīdzība skolēnam 

(viena darba vieta 

datorsistēmas 

tehniķis) 

 362.23 362.23 

VSAOI  85.45 85.45 

Pavisam 1275.40 2062.16 3337.56 

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada  20.jūlija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās 

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

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

Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis 

Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Andris Šicāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –

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

 

 

 

 

1. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem”papildus 63,00 euro (sešdesmit trīs eiro, 00 centi) skolēnu nodarbināšanas 

pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību 

vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” izdevumu finansēšanai, veicot 

attiecīgos grozījumus budžetā (13-EKK-1200). 

2. Palielināt ieņēmumus no valsts budžeta nodarbinātības pasākumu veicināšanai1276.00 euro 
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apmēra (EKK 18.6.2.024), palielināt izdevumus skolēnu nodarbināšanas pasākuma 

„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, 

speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” finansēšanai 1276.00 euro apmērā(13-EKK-

1100- 1081.00EUR,1200-195.00EUR). 

3. Noteikt atbildīgos par šā lēmuma izpildi Kārsavas novada izpilddirektoru T.Vorkali. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada priekšsēdētājas vietas izpildītājam 

P.Laganovskim. 

 

 

 

 

22.& 

Par humānās palīdzības sniegšanu projekta"Pašvaldību palīdzība Ukrainai" ietvaros 

/I.Silicka/ 

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 12. pantu un ņemot vērā Ukrainas rajonu un apgabalu 

asociācijas Latvijas Pašvaldību savienībai adresētajā 2015. gada 12. maija vēstulē Nr.C03-07/148 

izteikto lūgumu sniegt palīdzību medikamentu un aprīkojuma iegādei Ukrainas Čerņigovas apgabala 

hospitālim un ārstniecības iestādēm, ņemot vērā 2015.gada  20.jūlija  Kārsavas novada pašvaldības 

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

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

Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Edgars 

Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Andris Šicāns, Modris Karpovs, Aivars 

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

 

1. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem”  600.00  euro (seši simti euro 00 centi)  apmērā  biedrībai "Latvijas Sarkanais 

Krusts" humānās palīdzības sniegšanai Ukrainas Čerņigovas apgabala hospitālim un ārstniecības 

iestādēm cietušo bērnu un skolēnu ārstēšanai, pārskaitot tos uz Latvijas Sarkanā Krusta 

ziedojumu kontu . 

2. Pilnvarot Latvijas Pašvaldību savienību tās priekšsēža Andra Jaunsleiņa personā noslēgt 

humānās palīdzības sniegšanas līgumu ar biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts". 

3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar biedrību "Latvijas Sarkanais 

Krusts" koordinēs medikamentu un preču iegādi un piegādi Ukrainas Čerņigovas apgabala 

hospitālim un ārstniecības iestādēm. 

 

 

 

23.& 

Par līdzekļu piešķiršanu politiski represēto personu salidojumam 

/I.Silicka/ 

 

          Kārsavas novada pašvaldībā 2015.gada 02.jūlijā ir saņemts biedrības” Latvijas 

politiski represēto apvienība” priekšsēdētāja G.Resnā iesniegums par atbalstu politiski represēto 
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personu salidojumam. Salidojums notiks šā gada 22.augustā Ikšķilē un Kārsavas novadā dzīvojošo  

politiski represēto personu dalības maksājums sastāda EUR 70.00 

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

27.punktu, ņemot vērā 2015.gada  20.jūlija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  

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

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

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita 

Maģiča, Juris Vorkalis, Andris Šicāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ:  
 

1. Piešķirt 70,00 euro (septiņdesmit eiro, 00 centi) Latvijas politiski represēto personu 

salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai. 

2. 1.punktā minēto summu ieskaitīt biedrībai „Latvijas politiski represēto apvienība”, 

reģistrācijas Nr.40008002052, kontā Nr. LV06UNLA0002400700839. 

3. Apmaksu veikt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”,  izdevumus atspoguļojot pārējo kultūras pasākumu budžeta izpildes 

uzskaitē, veicot budžeta grozījumus  (90-EKK-3263).  

4. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi izpilddirektoru Tomu Vorkali. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības priekšsēdētājas vietniekam Pēterim 

Laganovskim. 

 

 

 

24.& 
Par līdzekļu piešķiršanu albuma „Latgales sirdspuksti” iegādei 

/I.Silicka/ 

 

            Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts biedrības “ Balvu olūts” valdes 

priekšsēdētājas Zanes Ornicānes iesniegums par finansiālu atbalstu Latgales dzejnieku un fotogrāfu 

darbu albuma izdošanai. Šajā albumā ir arī Kārsavas novada dzejnieku un fotogrāfu darbi. 

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

27.punktu, ņemot vērā 2015.gada  20.jūlija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  

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

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

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita 

Maģiča, Juris Vorkalis, Andris Šicāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ:  
 

 

1. Piešķirt 81,00 euro (astoņdesmit vienu  eiro, 00 centi) deviņu albumu „Latgales 

sirdspuksti” iegādei. 

2. 1.punktā minēto summu ieskaitīt biedrības „BALVU OLŪTS”, reģistrācijas 

Nr.40008191494, kontā. 

3. Apmaksu veikt no Kārsavas novada sabiedrisko attiecību prentācijas materiālu 

iegādei plānotajiem līdzekļiem  (8-EKK-2314).  

4. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi sabiedrisko attiecību speciālisti I.Krivmani. 
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5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram T.Vorkalim. 

 

 
25.& 

Par līdzekļu piešķiršanu pirmskolas izglītības iestādes „ Sienāzītis” guļamtelpas remontam 

/I.Silicka/ 

 

Kārsavas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes “ Sienāzītis” vadītāja J.Ņukša  

2015.gada 20.jūlija iesniegumā  lūdz piešķirt Malnavas pagasta pirmskolas izglītības iestādes „ 

Sienāzītis” guļamtelpas remontam, saskaņā ar tāmi. 

Ņemot vērā Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. rīcības plāna noteiktās vidējā 

termiņa prioritātes VP3/iedzīvotāju izglītības līmeņa un sabiedriskās aktivitātes paplašināšana, 

kā arī kultūras un sporta pieejamības veicināšana, rīcības virziens  RV3.1/izglītības un sporta 

infrastruktūras attīstība,   kur viens no galvenajiem uzdevumiem ir U3.1.2/nodrošināt 

izglītības iestāžu, kā arī to pieguļošās infrastruktūras attīstības un rekonstrukcijas plāna 

realizāciju. 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada  20.jūlija  Kārsavas novada pašvaldības 

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

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

Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Edgars 

Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Andris Šicāns, Modris Karpovs, Aivars 

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

 

 

 

 

1. Piešķirt finansējumu 2142,00 euro (divi tūkstoši viens simts četrdesmit divi eiro, 00 centi) 

Malnavas pagasta pirmskolas izglītības iestādes „ Sienāzītis” guļamtelpas remontam, 

saskaņā ar tāmi (48-EKK-2241). 

1. Apmaksu veikt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem” veicot attiecīgos budžeta grozījumus. 
2. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi pirmskolas izglītības iestādes vadītāju Janīni Ņukšu vadītāju. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada izpilddirektotam T.Vorkalim. 

 

 
26.& 

Par līdzekļu piešķiršanu atklātās ugunsdzēsības ūdenskrātuves atjaunošanas darbiem 

/I.Silicka/ 

 

Kārsavas novada pašvaldības dabas aizsardzības un ugunsdrošības speciālists E.Rinkevičs 

iesniegumā (reģ.nr. 593/1.3.11.1 no 13.07.2015.) lūdz piešķirt finansējumu atklātās ugunsdzēsības 

ūdenskrātuves attīrīšanas un ugunsdzēsības ūdensņemšanas aku atjaunošanas darbiem ciemā 

Mežvidi 2. 

Ņemot vērā Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018. rīcības plāna noteiktās vidējā 

termiņa prioritātes VP7/infrastruktūras attīstība  RV7.5/nodrošināt glābšanas un avārijas 
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dienestu pieejamību   kur viens no galvenajiem uzdevumiem ir U3.1.2/nodrošināt glābšanas 

un ugunsdzēsības dienesta pieejamību ūdens rezervuāriem un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.pukntu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, , ņemot 

vērā 2015.gada  20.jūlija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo 

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

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

Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris 

Vorkalis, Andris Šicāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ:  
 

 

 

1. Piešķirt finansējumu 2063,00 euro (divi tūkstoši sešdesmit trīs eiro, 00 centi), atklātās 

ugunsdzēsības ūdenskrātuves attīrīšanas un ugunsdzēsības ūdensņemšanas aku atjaunošanas 

darbiem ciemā Mežvidi 2,saskaņā ar tāmi (111-EKK-2241). 

1. Apmaksu veikt no Kārsavas novada pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem” veicot attiecīgos budžeta grozījumus. 

2. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi Mežvidu pārvaldes vadītāju Antru Bojāri. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada izpilddirektoram T.Vorkalim. 

 

 

 

 

 

27.& 

                                            Par traktora iznomāšanu 

/T.Vorkalis/ 

 

1.Kārsavas novada pašvaldības īpašumā ir traktors “JCB”, kuru pašvaldība neizmanto pilnā 

apjomā katru darba dienu un kuru tādēļ ir lietderīgi iznomāt pašvaldības kapitālsabiedrībai ar tās 

darbību saistīto pakalpojumu sniegšanai un peļņas gūšanai. 

Traktoru ir iespējams nodot nomas lietošanā četras dienas mēnesī. 

 2.Šo tehniku savā darbā – pakalpojumu sniegšana -  izmantos sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību ”Kārsavas namsaimnieks”, ar kuru ir jānoslēdz nomas līgums atbilstoši likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunktam un likuma „Par valsts un pašvaldību 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 2.punktam un 5.panta 1.daļai. 

 3.Saskaņā ar likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 13.pantu, kura nosacījumi tiek 

izmantoti arī pašvaldības pamatlīdzekļu norakstīšanā /amortizācijā/, transportlīdzekļa nolietojuma 

likme taksācijas periodā – vienā gadā – ir 10% no tā vērtības. 

 Traktora vērtība ir EUR 81881,69. 

 Pamatojoties uz minēto aprēķinu, viena gada laikā traktora amortizācijas likme ir EUR 

9014.52, bet mēnesī – EUR 751,21, stundā 0,38 – EUR . 

 Pamatojoties uz grāmatvedības datiem, traktora uzturēšanas izdevumi (tehniskā apskate, 

apdrošināšana, eļļas un smērvielas) 2014 gadā sastādīja  237,38 EUR, stundā – 0,12 EUR 

4.Pamatojoties uz iepriekšminēto un ņemot vērā norādīto normatīvo aktu prasības, ņemot vērā 

2015.gada  20.jūlija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, 
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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,  

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Andris 

Šicāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  
 

  

4.1.Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kārsavas namsaimnieks” traktoru “JCB”, 

nosakot nomas maksu – EUR 0,5 stundā. 

 4.2.Nomas līgumu noslēgt uz 1(vienu) gadu, līgumā paredzot kārtību, kādā Iznomātājs ar 

Nomnieku vienojas par nomas priekšmeta lietošanas kārtību. 

 

 

 

28.& 

                                                              Iesniegumu izskatīšana 

/P.Laganovskis/ 

 

 

 

1.Kārsavas novada dome ir izskatījusi sociālo un veselības jautājumu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu, kurā ieteikts domei sniegt palīdzību T. S.,  dzīv. _____________, Kārsava, 

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

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

jautājuma risināšanā” 6. pantu, 7. panta 1.daļu, ņemot vērā 2015.gada  20.jūlija  Kārsavas novada 

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

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

Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Edgars 

Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Andris Šicāns, Modris Karpovs, Aivars 

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

 

 

 

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

palīdzības reģistra vispārējā grupā ar kārtas numuru 42. 

 Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 

Papildus jautājumi: 

 

 

 

 

29.& 
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Par domes priekšsēdētājas  ikgadējo atvaļinājumu 

/P.Laganovskis/ 

 

 

 

Kārsavas novada pašvaldība ir izskatījusi novada domes priekšsēdētājas Ināras Silickas 

iesniegumu par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu.  

 Pamatojoties uz 08.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Kārsavas novada pašvaldības nolikums” 

15.1.punktu, atklāti balsojot: PAR –12 ( Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Andris 

Šicāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS –nav,  Ināra Silicka nepiedalās 

balsošanā, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

 

 
 

  

 1.Piešķirt novada domes priekšsēdētājai Inārai Silickai   ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu (dalīto) trīs kalendārās nedēļas: 

1) no 27.07.2015. līdz 02.08.2015. 

2) no 28.09.2015. līdz 11.10.2015., 

 par  laika periodu no 2014.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 30.jūnijam.   

 2. Domes priekšsēdētāja vietniekam Pēterim Laganovskim aizvietot domes 

priekšsēdētāju viņas atvaļinājuma laikā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.& 

Par nekustamā īpašuma „ Neļķes“, kadastra numurs 68680090233 sastāva maiņu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 17.07.2015. ir saņemts V. P., deklarētā dzīves vieta-

________________,  Kārsavas nov., iesniegums par mantojamā nekustamā īpašuma „Neļķes“, 

kadastra numurs 68680090233 sastāva maiņu.  

Izvērtējot iesniegumā minētos faktus, pašvaldības rīcībā esošo informāciju,  Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus  par minēto nekustamo īpašumu, tika konstatēts, 

ka V. P. mātes mātes Ģ. S. atstātā mantojuma – zemes īpašuma tiesību uz mantojamo zemi, kuras 

tika atzītas  ar  Mērdzenes pagasta zemes komisijas 15.11.1997. lēmumu 5,41 ha platībā, ar tiesībām 

atjaunot īpašuma tiesības uz līdzvērtīgu zemi Malnavas pagasta teritorijā 4,0 ha platībā,  sastāvs 
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neatbilst augstākminētā lēmumā noteiktajam, jo patreiz Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrētā  mantojamās zemes platība ir 1,45 ha. 

 V. P. lūdz papildināt mantojamās zemes- nekustamā īpašuma          „ Neļķes “, kadastra numurs 

6868 009 0233 sastāvu līdz 4,0 ha. 

Izvērtējot pašvaldības iespējas minētā nekustamā īpašuma sastāva maiņai,  tika  konstatēts, ka 

to varētu papildināt, iekļaujot nekustamā īpašuma sastāvā pašvaldībai piekritīgās zemes vienības: 

6868 009 0282-0,1 ha platībā, 6868 009 0273-0,1 ha platībā, 6868 009 0271-0,1 ha platībā, 6868 

009 0272-0,06 ha platībā, 6868 009 0601-0,65 ha platībā, 6868 007 0091 daļu, uz kuras neatrodas 

ēkas vai būves, 1,8 ha platībā. 

 Pamatojoties uz to, ka augstāk minētās  zemes vienības nav nepieciešamas pašvaldības funkciju 

veikšanai, ir iespējams papildināt nekustamā īpašumu „Neļķes“ ar augstāk minētām zemes 

vienībām, pie kam ievērojot zemes konsolidācijas principus, vienlaicīgi ir lietderīgi šīs zemes 

vienības apvienot ar   nekustamā īpašuma „Neļķes“, kadastra numurs 6868 009 0233 sastāvā 

esošajām zemes  vienībām, ar kurām kādai no tām ir kaut viena kopīga robeža. 

 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošās iespējas esošās situācijas risināšanā, pamatojoties uz  

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā noteikto, likuma „Par pašvaldībām“„21. Panta 

27.punktu, atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs 

Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris 

Vorkalis, Andris Šicāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ:  
 

1. Veikt izmaiņas nekustamā īpašuma „Neļķes“, kadastra numurs 6868 009 0233 

sastāvā: 

1.1 papildināt to ar pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām 6868 009 0282-0,1 ha platībā 

(atdalot to no nekustamā īpašuma „Īves“),  6868 009 0273-0,1 ha platībā, 6868 009 0271-0,1 ha 

platībā, 6868 009 0272-0,06 ha platībā, 6868 009 0601-0,65 ha platībā. 

1.2. anulēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 007 0091 zemes robežu plānu, 

atdalīt zemes vienības  6868 007 0091 daļu, uz kuras neatrodas ēkas vai būves 1,8 ha platībā, 

saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu, izveidojot jaunu zemes vienību, kuru atdalot to no 

nekustamā īpašuma „Treikuli“, pievienot nekustamajam īpašumam „Neļķes“, kadastra numurs 

6868 009 0233. 

 

2. Atļaut  kadastra  subjektam,  pēc nekustamā īpašuma „Neļķes“ sastāva  izmaiņu 

veikšanas Nekustamā  īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, zemes konsolidācijas nolūkā,  

apvienot nekustamā īpašuma sastāvā zemes  vienības, kurām ir kaut viena kopīga robeža: 

2.1. apvienot  zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem  6868 009 0282, 6868 009 0281,  

6868 009 0273, 6868 009 0271,  6868 009 0272,  6868 009 0234 , izveidojot jaunu zemes vienību 

0,8 ha platībā, saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu; 

2.2. apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem  6868 009 0602, 6868 009 0601, 

izveidojot jaunu zemes vienību 1,15 ha platībā , saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu; 
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Zemes vienību robežas noteiktas saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācija 

sistēmas telpiskajiem datiem.Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, robežas un platības tiks  

precizētas, kā arī tiks noteikti apgrūtinājumi.  

 

 

 

31.& 

Par Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo   zemes vienību  iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

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

daudzas pašvaldībai piekrītošās zemes vienības vairākus gadus netiek izmantotas saimnieciskā 

darbībā un tādēļ tās nav nekustamā īpašuma nodokļa objekti. 

Lai nodrošinātu pašvaldībai piekrītošo un tās rīcībā esošo zemesgrāmatā nereģistrētu  zemes 

vienību racionālu  izmantošanu, aizsardzību un uzturēšanu labā lauksaimnieciskā stāvoklī, kā arī, lai 

rastu likuma „Par pašvaldībām” 76.panta 1.,6.punktos noteikto pašvaldības ekonomiskā pamata- 

mantas, tai skaitā finanšu resursu daļas, kas iegūstama no nodokļu maksājumiem budžetā un citiem 

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

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

maiņai atrodas tās rīcībā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. 

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

vai pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtība nosacījumiem, atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris 

Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita 

Maģiča, Juris Vorkalis, Andris Šicāns, Modris Karpovs, Aivars Lipskis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ:  
 

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

piekrītošās zemes vienības Kārsavas  novada teritorijā, saskaņā ar šim lēmumam pievienotiem  

pielikumu  Nr.1.  

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

darbība ir lauksaimniecība,  kods 0101. 

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

nosakot pieteikšanās termiņu 27.07.2015.- 16.08.2015. 

Informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot Kārsavas novada domes ēkā un 

pašvaldības mājas lapā- www.karsava.lv 

Informācija par iznomājamo zemes vienību atrašanās vietu ērti atrodama Lauku atbalsta 

dienesta  mājas lapā - www.karte.lad.gov.lv. 

 

 

 

32.& 

Par nekustamā  īpašuma –„ Agroķīmijas noliktava”kadastra Nr.6872 002 0211) – Mērdzenes 

pagasta Pudinovas ciemā nomas tiesību  izsoli 

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

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 27.panta pirmās daļas 

27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanu” 6.1pantu, 

Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 

iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 

7.punktu, 11.punktu, 12.punktu, 14.punktu, 22.punktu un 34.punktu, atklāti balsojot: PAR –13 

(Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis,   Juris Poikāns,   Andrejs Krišāns,  Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

Edgars Puksts, Vairis Poikāns, Ligita Maģiča, Juris Vorkalis, Andris Šicāns, Modris Karpovs, Aivars 

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

 

 

1. Nodot nomā Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu –„ Agroķīmijas noliktava” 

(nekustamā īpašuma kadastra Nr.6872 002 0211) – Mērdzenes pagasta Pudinovas ciemā 

– minerālmēslu noliktavu- kadastra apzīmējums 6872 002 0211 001 (1100 m2 platībā) 

svaru ēku-kadastra apzīmējums 6872 002 0211 002 (31m2 platībā) un ar būvēm saistīto 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0211-1,1 ha platībā,  (turpmāk tekstā – 

nomas objektu), kas atrodas  Mērdzenes pagasta Pudinovas, nosakot piemērojamo izsoles 

veidu – mutisku izsoli. 

2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Ausma Auzāne – būvinpektore; 

Komisijas locekļi: Anna Orinska – zemes ierīcības vecākā speciāliste; 

                              Valentīna Bļinova - nekustamo īpašumu speciāliste; 

   Juris Poikāns - deputāts 

3. Apstiprināt nomas maksas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) –  EUR  500 ( pieci simti) 

gadā; 

4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomā nododamo nekustamo īpašumu –„ 

Agroķīmijas noliktava” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6872 002 0211) – Mērdzenes 

pagasta Pudinovas ciemā (publicējamā informācija pievienota). 

5. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma –„ Agroķīmijas noliktava” (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.6872 002 0211) – Mērdzenes pagasta Pudinovas ciemā – 

minerālmēslu noliktavu- kadastra apzīmējums 6872 002 0211 001 (1100 m2 platībā) svaru 

ēku-kadastra apzīmējums 6872 002 0211 002 (31m2 platībā) un ar būvēm saistīto zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0211-1,1 ha platībā,  (turpmāk tekstā – objektu), 

kas atrodas  Mērdzenes pagasta Pudinovas ciemā nomas tiesību izsoles norises kārtību 

(izsoles norises kārtība pievienota). 

6. Izsoles komisijai organizēt ēkas nomas tiesību izsoli saskaņā ar ārējiem normatīvajiem 

aktiem, kas regulē pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli, un Kārsavas  novada domes 

apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles norises kārtību. 

7. Izsoles komisijai nodrošināt informācijas par nomas objektu publicēšanu pašvaldības 

mājas lapā internetā un ievietošanu publiski pieejamā vietā pašvaldības domes ēkā, 

pagasta pārvaldes telpās un informācijas sniegšanas vietās atbilstoši ārējiem 

normatīvajiem aktiem, kas regulē pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli. 

8. Uzdot izsoles komisijai  pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu vai pieņemt 

lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu. 
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9. Uzdot domes priekšsēdētājai Inārai Silickai noslēgt nomas līgumu ar izsoles dalībnieku - 

uzvarētāju pašvaldības nekustamā īpašuma, nomas tiesību izsoles norises kārtības 

noteiktajā termiņā un kārtībā. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 16.25 

 

 

 

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


