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1. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības  domes 2011. Gada 22. Jūnija lemumā  

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomu  ( prot,Nr.9.,22.&) 

un   zemes vienību statusa maiņu 

2. Par zemes vienību statusa maiņu 

3. Par nekustamā īpašuma „Velēnas”, kadastra Nr. 6868 013 0038 sadalīšanu 

4. Par nekustamā īpašuma „Saulsilmalas”, kadastra Nr. 6872 002 0022 sadalīšanu 

5. Par nekustamā īpašuma „Upītes”, kadastra Nr. 6872 005 0046 sadalīšanu 

6. Par pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 

012 0084 iznomāšanu  

7. Par Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo   zemes vienību  iznomāšanu 

8. Par adreses precizēšanu ēkām un būvēm   

9. Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0042 

iznomāšanu 

10. Par nekustama īpašuma “Rasas” kadastra Nr. 6894 007 0065 sadalīšanu 

11. Par nekustama īpašuma “Ievas” kadastra Nr. 6894 005 0062 sadalīšanu. 

12. Par dzīvoklim “Brenči”-12, Lemešova, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, 

piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

13. Par   zemes nomas līguma noslēgšanu uz nekustamo īpašumu Zaļā iela 9, Mežvidi, 

Mežvidu pagasts, Kārsavas novads 

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zaļā iela 9, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas 

novads nodošanu atsavināšanai 

15. Par nekustamā īpašuma “Kordijas”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads nosacītās 

cenas apstiprināšanu 

16. Par nekustamā īpašuma “Rītiņi”,  Otrā Bozova, Salnavas pagasts, Kārsavas novads 

nosacītās cenas apstiprināšanu 

17. Par nekustamā īpašuma” Adrijas”, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads 

nosacītās cenas apstiprināšanu 

18. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 2A, Kārsava, Kārsavas novads nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

19. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 2B, Kārsava, Kārsavas novads nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

20. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas pārdošanu izsolē 

21. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

22. Par telpas nomas līguma pagarināšanu 
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23. Par saistošo noteikumu Nr.11 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu  

Kārsavas novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā”precizēšanu 

24. Par līdzekļu piešķiršanu Ziemassvētku dāvanām 

25.  Par saistošo noteikumu Nr. 14 Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā” precizēšanu 

26. Par grozījumiem 26.05.2010. noteikumos Nr.3„Maksa par Kārsavas novada 

pansionāta „Mūsmājas” telpu izmantošanu naktsmītnēm” 

27. Par grozījumiem amatu sarakstā uz 01.01.2016 

28. Par rīkojumu  apstiprināšanu 

29. Par  ziedojumu ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu  

30. Par  pārējo ieņēmumu izlietojuma apstiprināšanu 

31. Par aktīvā nodarbinātības  pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 

32. Par līdzekļu piešķiršanu 

33. Par līdzekļu piešķiršanu 

34. Par 2016.gada budžeta prioritātēm un  budžeta projekta sagatavošanas 

pamatnostādnēm 

35. Par ēdināšanas izmaksu segšanas noteikšanu 

36. Par gada vidējās diennakts intensitātes rādītāju apstiprināšanu uz pašvaldības 

autoceļiem 

37. Par  Kārsavas novada svētku apgaismojuma konkursa „Izgaismo Ziemassvētkus un 

gadu miju!” nolikuma  un komisijas apstiprināšanu 

 

 

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

 

Atklāti balsojot:  PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka 

,Aivars Lipskis,Modris Karpovs,Vairis Poikāns,Andris Šicāns) , PRET - nav, ATTURAS –nav, 

domes sēdes darba kārtība apstiprināta. Sēdes darba kārtībā 37 jautājumi.  

 

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

Sēdes papildus darba kārtībā 7 jautājumi.  

 

 

 

Papildus jautājumi: 

 

1. Par papildus līdzekļu piešķiršanu  

2.  Par līdzekļu piešķiršanu 
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3. Par plānotā finansējuma darba devēja pabalstiem, sakarā ar ģimenes locekļa vai 

apgādājamā nāvi, piešķiršanu 

4. Par pedagogu materiālās stimulēšanas kārtības apstiprināšanu 

5. Par grozījumiem 29.10.2015.lēmumā Nr. 45  1.punktā “ Par  komisijas apstiprināšanu 

pašvaldības grants ceļu izvērtēšanai”   

6. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0319 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

7. Par nekustamā īpašuma „Dzelmes”, kadastra Nr. 6872 001 0010 sadalīšanu 

 

Atklāti balsojot:  PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  

Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka 

,Aivars Lipskis,Modris Karpovs,Vairis Poikāns,Andris Šicāns) , PRET - nav, ATTURAS –nav, 

domes sēdes papildus  darba kārtība apstiprināta. 

 

Tādējādi darba kārtība ir sekojoša: 

 

1. Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības  domes 2011. Gada 22. Jūnija lemumā  

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomu  ( prot,Nr.9.,22.&) 

un   zemes vienību statusa maiņu 

2. Par zemes vienību statusa maiņu 

3. Par nekustamā īpašuma „Velēnas”, kadastra Nr. 6868 013 0038 sadalīšanu 

4. Par nekustamā īpašuma „Saulsilmalas”, kadastra Nr. 6872 002 0022 sadalīšanu 

5. Par nekustamā īpašuma „Upītes”, kadastra Nr. 6872 005 0046 sadalīšanu 

6. Par pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 

012 0084 iznomāšanu  

7. Par Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo   zemes vienību  iznomāšanu 

8. Par adreses precizēšanu ēkām un būvēm   

9. Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0042 

iznomāšanu 

10. Par nekustama īpašuma “Rasas” kadastra Nr. 6894 007 0065 sadalīšanu 

11. Par nekustama īpašuma “Ievas” kadastra Nr. 6894 005 0062 sadalīšanu. 

12. Par dzīvoklim “Brenči”-12, Lemešova, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, 

piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 
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13. Par   zemes nomas līguma noslēgšanu uz nekustamo īpašumu Zaļā iela 9, Mežvidi, 

Mežvidu pagasts, Kārsavas novads 

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zaļā iela 9, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas 

novads nodošanu atsavināšanai 

15. Par nekustamā īpašuma “Kordijas”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads nosacītās 

cenas apstiprināšanu 

16. Par nekustamā īpašuma “Rītiņi”,  Otrā Bozova, Salnavas pagasts, Kārsavas novads 

nosacītās cenas apstiprināšanu 

17. Par nekustamā īpašuma” Adrijas”, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads 

nosacītās cenas apstiprināšanu 

18. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 2A, Kārsava, Kārsavas novads nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

19. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 2B, Kārsava, Kārsavas novads nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

20. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas pārdošanu izsolē 

21. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

22. Par telpas nomas līguma pagarināšanu 

23. Par saistošo noteikumu Nr.11 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu  

Kārsavas novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā”precizēšanu 

24. Par līdzekļu piešķiršanu Ziemassvētku dāvanām 

25.  Par saistošo noteikumu Nr. 14 Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā” precizēšanu 

26. Par grozījumiem 26.05.2010. noteikumos Nr.3„Maksa par Kārsavas novada 

pansionāta „Mūsmājas” telpu izmantošanu naktsmītnēm” 

27. Par grozījumiem amatu sarakstā uz 01.01.2016 

28. Par rīkojumu  apstiprināšanu 

29. Par  ziedojumu ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu  

30. Par  pārējo ieņēmumu izlietojuma apstiprināšanu 

31. Par aktīvā nodarbinātības  pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 

32. Par līdzekļu piešķiršanu 

33. Par līdzekļu piešķiršanu 

34. Par 2016.gada budžeta prioritātēm un  budžeta projekta sagatavošanas 

pamatnostādnēm 

35. Par ēdināšanas izmaksu segšanas noteikšanu 

36. Par gada vidējās diennakts intensitātes rādītāju apstiprināšanu uz pašvaldības 

autoceļiem 

37. Par  Kārsavas novada svētku apgaismojuma konkursa „Izgaismo Ziemassvētkus un 

gadu miju!” nolikuma  un komisijas apstiprināšanu 

38. Par papildus līdzekļu piešķiršanu  
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39.  Par līdzekļu piešķiršanu 

40. Par plānotā finansējuma darba devēja pabalstiem, sakarā ar ģimenes locekļa vai 

apgādājamā nāvi, piešķiršanu 

41. Par pedagogu materiālās stimulēšanas kārtības apstiprināšanu 

42. Par grozījumiem 29.10.2015.lēmumā Nr. 45  1.punktā “ Par  komisijas apstiprināšanu 

pašvaldības grants ceļu izvērtēšanai”   

43. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0319 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

44. Par nekustamā īpašuma „Dzelmes”, kadastra Nr. 6872 001 0010 sadalīšanu. 

 

 

1.& 

Par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības  domes 2011. gada 22. jūnija lemumā  Par 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomu  ( prot,Nr.9.,22.&) un   zemes 

vienību statusa maiņu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts Ludzas rajona tiesas 2015. gada 14. maija spriedums 

ar kuru  J. B. un O. Š. tika atzītas īpašuma tiesības ½ domājamā daļā katrai uz mantojamo zemi 9,12 

ha kopplatībā, tostarp uz zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem  6868 005 0079 4,7 ha platībā, 

6868 005 0080- 2,8 ha platībā, 6868 005 0081-1,8 ha platībā. 

Minētās zemes vienības bija piešķirtas P. K. uz kurām likuma „Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos“ noteiktā kārtībā un termiņos viņam bija iespējas atjaunot īpašuma tiesības. 

Sakarā ar to, ka  P. K. likumā noteiktā kārtībā līdz 1996. Gada 1. Jūnijam neiesniedza 

Malnavas pagasta zemes komisijā  mantošanas tiesības apliecinošos dokumentus, zemes komisija  

atteica atjaunot īpašuma tiesības uz mnatojamo zemi. 

P. K. saglabājās lietošanas tiesības uz mantojamo zemi līdz 2011. Gada 22. Jūnijam, kad ar Karsavas 

novada pašvaldības domes lēmumu Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes 

nomu  ( prot,Nr.9.,22.&) P. K.  tika izbeigtas lietošanas tiesības uz mantojamo zemi un zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem  6868 005 0079 4,7 ha platībā, 6868 005 0080- 2,8 ha platībā, 

6868 005 0081-1,8 ha platībā tika ieskiatītas Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs.  

Sakarā ar to ka ar Ludzas rajona tiesas 2015. Gada 14. Maija spriedumu J. B. un O. Š. tika 

atzītas īpašuma tiesības ½ domājamā daļā katrai uz mantojamo zemi 9,12 ha kopplatībā, tostarp uz 

zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem  6868 005 0079 4,7 ha platībā, 6868 005 0080- 2,8 ha 

platībā, 6868 005 0081-1,8 ha platībā, šīs zemes vienības zaudē pašvaldībai piekritīgās zemes 

vienības statusu. 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. Panta 27. Punktu, ņemot vērā 2015.gada  

23.novembra  Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , 

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

atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris 

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 
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Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

Atcelt 2011. Gada 22. Jūnija Karsavas novada pašvaldības domes lēmumu Par zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomu  ( prot,Nr.9.,22.&)  daļā par zemes 

vienību 6868 005 0079- 4,7 ha platībā, 6868 005 0080- 2,8 ha platībā, 6868 005 0081-1,8 ha 

platībā piekritību Kārsavas novada pašvaldībai. 
 

      2.& 

                                  Par zemes vienību statusa maiņu 

/A.Orinska/ 

 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uz vairākām  Kārsavas novada 

pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām AS "Latvenergo" valdījumā esošas būves.         

Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās" 41 panta pirmās daļas otro punktu zeme, uz kuras atrodas valsts kapitālsabiedrību 

ēkas, zemes reformas laikā piekrīt valstij un ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda un šī paša 

likuma 8.panta 4 1 daļa paredz, ka uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā zemesgrāmatās 

tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, uz kuras atrodas akciju sabiedrības "Latvenergo" 

īpašumā vai valdījumā esošie energoapgādes objekti un kura ir nepieciešama valsts komercdarbības 

veikšanai. 

            Zemes pārvaldības likuma 17. panta ceturtā daļa nosaka: "Kamēr Ministru kabinets nav 

izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā 

vai novada pašvaldības teritoriālajā vienībā, vietējās pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par 

rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru 

kabinets var izdot rīkojumu par zemes gabala piederību vai piekritību valstij, ja rezerves zemes fondā 

ieskaitītais zemes gabals ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme atbilstoši likumam 

"Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"" 

              Lai sagatavotu atbilstošu Ministru kabineta rīkojuma projektu par zemes vienību piekritību 

valstij, ir nepieciešams mainīt  zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 6872 002 0304 0,03 ha 

platībā, 6894 005 0218-0,02 ha platībā, 6894 006 0371 0,01 ha platībā  statusu no "pašvaldībai 

piekritīgā zeme" uz statusu "rezerves zemes fonds". 

Pamatojoties uz augstākminēto, likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 

to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 41 panta pirmās daļas otro punktu,  8.panta 4 1 daļu, Zemes 

pārvaldības likuma 17. panta ceturtā daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, ņemot 

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

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

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

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

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

    Mainīt  zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 6872 002 0304- 0,03 ha platībā, 

6894 005 0218-0,02 ha platībā, 6894 006 0371 -0,01 ha platībā piekritības  statusu no 

"pašvaldībai piekritīgā zeme" uz statusu "rezerves zemes fonda zeme". 

 

      3.& 

Par nekustamā īpašuma „Velēnas”, kadastra Nr. 6868 013 0038 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 11.11.2015. ir saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma 

“Velēnas”, kadastra numurs 6868 013 0038 sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu atdalītajam 

nekustamajam īpašumam. 

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

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

izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos 

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

objektus (t.sk. zemes vienības). 

Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

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

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

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

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

noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu 

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

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

aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

 

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

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

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

kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos 

nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta 

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

23.novembra  Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , 

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

atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris 

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 
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Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Velēnas” Kārsavas novada Malnavas  pagastā ar 

kadastra numuru 6868 013 0038,  atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6868 

013 0039-2,15 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Velēniņas“. 

 

4.& 

Par nekustamā īpašuma „Saulsilmalas”, kadastra Nr. 6872 002 0022 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 05.11.2015. ir saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma 

“Saulsilmalas”, kadastra numurs 6872 002 0022 sadalīšanu. 

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

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

izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos 

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

objektus (t.sk. zemes vienības). 

Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

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

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

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

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

noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu 

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

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

aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

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

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

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

kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos 

nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta 

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

23.novembra  Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , 

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

atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris 

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Saulsilmalas” Kārsavas novada Mērdzenes  

pagastā ar kadastra numuru 6872 002 0022,  atdalot vienu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6872 002 0085-0,7 ha platībā. 
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2. Atļaut pievienot  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0085-0,7 ha platībā 

nekustamajam īpašumam „Ceļa strazdi“, kadastra numurs 6872 002 0042. 

 

 

5.& 

Par nekustamā īpašuma „Upītes”, kadastra Nr. 6872 005 0046 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 17.11.2015. ir saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma “ 

Upītes”, kadastra numurs 6872 005 0046 sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu atdalītajam 

nekustamajam īpašumam. 

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

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

izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos 

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

objektus (t.sk. zemes vienības). 

Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

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

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

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

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

noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu 

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

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

aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

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

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

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

kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos 

nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta 

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

23.novembra  Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , 

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

atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris 

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

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

kadastra numuru 6872 005 0046,  atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 

005 0047-2,4 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

 

2. Piešķirt atdalāmajam nekustamajam īpašumam  nosaukumu „Lielupītes“. 
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6.& 

Par pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 012 0084 

iznomāšanu  

/A.Orinska/ 

 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā saņemto V. N., dzīves vieta deklarēta 

____________, Malnavas pag., Kārsavas nov., 20.11.2015. iesniegumu par apbūvētas pašvaldībai 

piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 012 0084 ( platība 3,7 ha) iznomāšanu, tika 

konstatēts, ka uz minēto zemes vienību, saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, V. N. ar 

Kārsavas novada pašvaldības domes 25.09.2014. lēmumu tika izbeigtas lietošanas tiešibas . 

Saskaņā ar likuma  „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, minētā zemes vienība ir piekritīga Kārsavas novada 

pašvaldībai. 

Uz minētās zemes vienības atrodas V. N. lietošanā  esošās  ēkas, kas piekrīt viņa mājsaimniecībai. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 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  23.novembra  Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo 

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

atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris 

Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns) ; PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Iznomāt V. N. ar 01.12.2015. Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto 

zemes vienību Malnavas pagasta Lemešovas  ciemā ar kadastra apzīmējumu  6868 012 0084, 

platība 3,7 ha, adrese- ____________ Malnavas pag., Kārsavas nov. uz 10 gadiem.  

 

 2. Noteikt apbūvētās zemes vienības nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības gadā.  

 

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

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot parakstīšanai zemes nomas līgumu par minēto zemes 

vienību nomu. 

 

 

       7.& 

Par Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo   zemes vienību  iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 

iznomāšanu. 

Lai nodrošinātu pašvaldībai piekrītošo un tās rīcībā esošo zemesgrāmatā nereģistrētu  zemes 

vienību racionālu  izmantošanu, aizsardzību un uzturēšanu labā lauksaimnieciskā stāvoklī, kā arī lai 
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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 atrodas tās rīcībā. 

 

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

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

Neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtība nosacījumiem,  ņemot vērā 2015.gada  23.novembra  Kārsavas 

novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, 

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

(Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns 

, Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris 

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

NOLEMJ: 

 

 

1. Iznomāt  uz laiku līdz pieciem gadiem bez apbūves tiesībām  lauksaimniecības 

vajadzībām Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Kārsavas  novada Malnavas 

pagasta   teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0143 lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

daļu 0,5 ha platībā un Mērdzenes pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0212- 1,4 ha 

platībā.  

2. Publiskot informāciju par minēto zemes vienību  nomu, nosakot pieteikšanās termiņu 

30.11.2015.- 11.12.2015. 

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. 

 

 
 

8.& 

                                          Par adreses precizēšanu ēkām un būvēm   

/A.Orinska/ 

 

       Kārsavas novada pašvaldībā saņemta VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja 

04.11.2015 vēstule Nr. 2-13-L/2933  (reģ. Nr. 1.3.10/306) ” Par kadastra datu labošanu”. 

 Izvērtējot vēstulē minētos faktus un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likuma 14. panta otro daļu, 14. pantā 4. punktu , atbilstoši Ministru kabineta 10.04.2012. 

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

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

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 47.panta pirmo daļu, ņemot vērā 2015.gada  

http://www.karte.lad.gov.lv/
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23.novembra  Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , 

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

atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris 

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

     1.Mainīt  nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 

006 0150 un uz tās esošajām ēkām un būvēm, , nosaukumu  “Ozoliņi” un adresi: “Ozoliņi” 

Mežainčuki, Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV -5725 uz nosaukumu “Ozollapas” un adresi: 

“Ozollapas” Mežainčuki, Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV -5725.                       

     2.Mainīt  nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 

006 0139 un uz tās esošajām ēkām un būvēm, , nosaukumu  “Ozoliņi” un adresi: “Ozoliņi” Stapuli, 

Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV -5725 uz nosaukumu “Ozolāres” un adresi: “Ozolāres” Skūpova, 

Mežvidu pag., Kārsavas nov. LV -5725.                       

3. Piešķirt  nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 009 

0039 , nosaukumu “Laukmale . 

 

 

                                                                         9.& 

Par pašvaldībai  piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0344 

iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

         Saskaņā ar to, ka Kārsavas novada pašvaldības domes 26.11.2015. lēmumā  

( sēdes prot. Nr.12.) noteiktā termiņā – posmā no 30.10.2015. līdz 13.11.2015. uz Rezerves zemes fondam  

piekritīgo zemes vienību Kārsavas novada Mežvidu pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6870 006 

0334 nav pieteikušies vairāki nomas pretendenti, izvērtējot lietas materiālus tika konstatēts, ka pašvaldībai  

piekritīga zemes vienība pašvaldības funkciju veikšanai nav nepieciešama un to iespējams iznomāt. 

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

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

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

21.panta 27. punktu, 47. panta pirmo un otro daļu, ņemot vērā 2015.gada  23.novembra  Kārsavas 

novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, 

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

(Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns 

, Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris 

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

NOLEMJ: 

 

     1. Iznomāt z.s.’ Vārpa” reģ. Nr.424010189978 , juridiskā adrese:  Šnitki, Malnavas pag., 

Kārsavas nov. Rezerves zemes fondam    piekritīgo zemes vienību Salnavas pagasta teritorijā 

ar kadastra apzīmējumu  6870 006 0344 – 2,8 ha  sākot  ar 01.12.2015. uz laiku līdz 5 gadiem. 

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

ir lauksaimniecība ( kods 0101). 
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    2. Noteikt, ka nekustamā īpašumā gada nomas maksa, saskaņā ar esošo nekustamā 

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

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

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

 

                                                                          10.& 

           Par nekustama īpašuma “Rasas” kadastra Nr. 6894 007 0065 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

          Kārsavas novada pašvaldībā 20.11.2015. ir saņemts O. N., dzīves vieta deklarēta- 

_____________ Salnavas   pag., Kārsavas nov., iesniegums (reģ. Nr.1.3.11.2./983 ) par nekustamā 

īpašuma „ Rasas” Salnavas pagasta Kārsavas novada ar kadastra Nr.6894 007 0065 sadalīšanu, 

atdalot zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6894 003 0075 – 0,8085 ha platībā.  Jaunizveidotam 

īpašumam piešķirt nosaukumu “Mazrasas”. 

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

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

izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos 

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

objektus (t.sk. zemes vienības). 

Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

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

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

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

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

noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu 

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

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

aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

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

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

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

iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu 

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

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

23.novembra  Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , 

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

atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris 

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

   1.Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “„ Rasas” Salnavas pagastā Kārsavas novadā kadastra Nr. 

6894 007 0065,  atdalot  zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6894 003 0075 – 0,8085 ha platībā.   

  2. Jaunizveidotam īpašumam piešķirt  nosaukuma “Mazrasas”. 
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           11.& 

             Par nekustama īpašuma “Ievas” kadastra Nr. 6894 005 0062 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

          Kārsavas novada pašvaldībā 20.11.2015. ir saņemts I. N., dzīves vieta deklarēta- 

____________Salnavas   pag., Kārsavas nov., iesniegums (reģ. Nr.1.3.11.2./982 ) par nekustamā 

īpašuma „ Ievas” Salnavas pagasta Kārsavas novada ar kadastra Nr.6894 005 0062 sadalīšanu, 

atdalot divus zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 6894 001 0081 – 1,2 ha; 6894 001 0082 -0,9 

ha platībā.  Jaunizveidotam īpašumam piešķirt nosaukumu “Tālrasas”. 

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

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

izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos 

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

objektus (t.sk. zemes vienības). 

Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

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

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

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

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

noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu 

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

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

aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

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

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

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

iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu 

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

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

23.novembra  Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , 

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

atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris 

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

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

Nr. 6894 005 0062 atdalot divos zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 6894 001 0081 – 1,2 

ha; 6894 001 0082 -0,9 ha platībā. 

  2. Jaunizveidotam īpašumam piešķirt  nosaukuma “Tālrasas”. 

, 

     12.& 
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Par dzīvoklim “Brenči”-12, Lemešova, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, piekrītošās 

zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

/V.Bļinova/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2015.gada 20.novembrī saņemts  A. N., dzīvesvieta deklarēta 

________________Ludza, Ludzas novads  iesniegums par dzīvoklim “Brenči”-12, Lemešova, 

Malnavas pagasts, Kārsavas novads, piesaistītās zemes gabala domājamās daļas nodošanu īpašumā 

bez atlīdzības. 

Izvērtējot Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts, ka dzīvoklis 

“Brenči”-12, Lemešova, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, pamatojoties uz paju sabiedrības 

“Vītoli” privatizācijas- pārveidošanas 05.03.92. lēmumu un saskaņā ar 1991.gada 21.jūnija likuma 

”Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju “ 19.pantu, ar 1993.gada 

06.maija vienošanos , reģ. Nr.140, tika nodots īpašumā pret pajām A. N.. 

Dzīvojamai mājai “Brenči”, Lemešova, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, piesaistītais 

zemes gabals reģistrēts Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr.100000045341.  

Zemes gabala kadastra apzīmējums 6868 012 0169, kopējā platība 4087 kv.m.. Dzīvoklim “Brenči”- 

12, Lemešova, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, piekrīt 737/7938 domājamās daļas no ēkai 

piesaistītā zemes gabala. 

Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmā daļa nosaka, 

ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likuma “Par kooperatīvo dzīvokļu 

privatizāciju” un likuma “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” 

komisija nosaka katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma domājamo daļu un nodod privatizācijai vai 

nomā uz 99 gadiem zemes gabalu , uz kura dzīvojamā māja uzcelta, bet šā panta ceturtā daļa nosaka, 

ka šā panta pirmajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas 

atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības. 

Ņemot  vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” 75.panta pirmo un ceturto daļu , likuma  “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās  

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

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

jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris 

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

 

 

1.Nodot A. N. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai “Brenči”, Lemešova, Malnavas 

pagasts, Kārsavas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6868 012 0169) dzīvoklim 

Nr.12 ( telpu grupas kadastra apzīmējums 68680120169001-012) piekrītošās 737/7938  domājamās 

daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala 4087 kv.m. kopplatībā. 

2.Noslēgt vienošanos ar A. N. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

 

 

 

13.& 
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Par   zemes nomas līguma noslēgšanu uz nekustamo īpašumu Zaļā iela 9, Mežvidi, 

Mežvidu pagasts, Kārsavas novads 

/V.Bļinova/ 

 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 2015.gada 20.novembrī saņemts J. Ū., deklarētā dzīvesvieta 

________________ Mežvidu pagasts, Kārsavas novads iesniegums par zemes nomas līguma 

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

6870 006 0296 , Zaļā iela 9, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads,  uz kuras atrodas viņai 

piederošais namīpašums. 

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

ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0296, Zaļā iela 9, Mežvidi,  Mežvidu pagasts, Kārsavas novads,  

platība 0,1502 ha, ir  reģistrēta Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Mežvidu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000548244, 2015.gada 12.oktobrī uz Kārsavas novada 

pašvaldības vārda. Nekustamā īpašuma kadastra numurs 6870 006 0296. 

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

68705060008, kurš sastāv no trim būvēm (kadastra apzīmējums  68700060296001, 

68700060296002, 68700060296004) un reģistrēts Ludzas rajona tiesas Zemesgrāmatas nodaļas 

Mežvidu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000548457. 

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  23.novembra  Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un 

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

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris 

Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns) ; PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Noslēgt ar J. Ū. zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma -  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6870 006 0296, Zaļā ielā 9, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, 0,1502 ha 

platībā iznomāšanu no 2015.gada 01.decembra līdz 2025.gada 01.decembrim. 

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

Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  noteikto kārtību, nosakot nomas maksu 

1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

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

pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu par minētā nekustamā īpašuma  nomu.  

  
 

14.& 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zaļā iela 9, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads 

nodošanu atsavināšanai 

/V.Bļinova/ 
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Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts J. Ū., dzīvesvieta deklarēta ______________, Mežvidu 

pagasts, Kārsavas novads,   2015.gada 20.novembra atsavināšanas  ierosinājums par Kārsavas 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  Zaļā iela 9, Mežvidi, Mežvidi, Mežvidu pagasts, 

Kārsavas novads nodošanu atsavināšanai. 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums  Zaļā iela 9, Mežvidi, 

Mežvidu pagasts, Kārsavas novads pieder Kārsavas novada pašvaldībai pamatojoties uz ierakstu 

Ludzas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Mežvidu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000548244. 

  Nekustamā īpašuma kadastra numurs 68700060296.  Nekustamais īpašums sastāv no vienas 

apbūvētas zemes vienības ( kadastra apzīmējums 6870 006 0296) ar kopējo platību 0,1502 ha.   

Pamatojoties uz ierakstu Ludzas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Mežvidu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000548457 uz zemes vienības atrodas J. Ū. piederošs  būvju 

īpašums ar  kadastra numuru 6870 506 0008. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas trešo punktu 

atsavināšanas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Zaļā iela 9, Mežvidi, 

Mežvidu pagasts, Kārsavas novads. 

Pamatojoties uz likuma  “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo ,ceturto un 

piekto daļu,  37.panta pirmās daļas 4.punktu,   ņemot vērā 2015.gada  23.novembra  Kārsavas novada 

pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, 

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

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita 

Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis 

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

 

 

1. Nodot atsavināšanai Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Zaļā iela 9, Mežvidi, 

Mežvidu pagasts, Kārsavas novads , platība 0,1502 ha, kadastra numurs 6870 006 0296. 

2. Noteikt Kārsavas novada pašvaldības nekustamā  īpašuma Zaļā iela 9, Mežvidi, Mežvidu 

pagasts, Kārsavas novads ,   atsavināšanas veidu- pārdošana par brīvu cenu. 

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

Zaļā iela 9, Mežvidi, Mežvidu pagasts,  Kārsavas novads . 

4. Uzdot Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai  veikt 

nekustamā īpašuma Zaļā iela 9, Mežvidi, Mežvidu pagasts,  Kārsavas novads  atsavināšanu LR  

likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” un 01.02.2011.MK noteikumu  Nr.109 „ 

Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”  noteiktajā kārtībā 

 

 

 

 

15.& 

Par nekustamā īpašuma “Kordijas”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 
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  Nekustamais  īpašums  “Kordijas”, Mežvidu pagasts,  Kārsavas novads, kadastra numurs   

6870 004 0190, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6807 004 00190 ar  

kopējo platību 11,12 ha.   

    Atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kura atbilst  Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkta noteikumiem. 

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

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

vienāda ar nosacīto cenu. 

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

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

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

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

nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 

apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

  Pamatojoties uz SIA “Dzieti”, vienotais reģistrācijas numurs 42403010964, 

2015.gada9.novembra,  reģ. Nr. Z-15/164 slēdzienu, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar 

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

noteikta EUR 6900,00 (seši tūkstoši deviņi simti  euro un 00 centi). 

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

centi).  

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

Republikas  likumiem „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

8.panta sesto daļu,  37.panta pirmās daļas  4.punktu, ņemot vērā 2015.gada  23.novembra  Kārsavas 

novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, 

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

(Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns 

, Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris 

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

NOLEMJ: 

 

 

 

Apstiprināt nekustamā īpašuma “Kordijas”, Mežvidu pagasts,  Kārsavas novads, kadastra 

numurs 6870 004 0190   nosacīto cenu EUR  7030,00 ( septiņi tūkstoši trīsdesmit euro un 00 centi). 

 

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

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

  

  

 

16.& 

Par nekustamā īpašuma “Rītiņi”,  Otrā Bozova, Salnavas pagasts, Kārsavas novads 

nosacītās cenas apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 
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  Nekustamais īpašums  “Rītiņi”, Otrā Bozova, Salnavas pagasts,  Kārsavas novads, kadastra 

numurs   6894 008 0040, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 

0040 ar  kopējo platību 5,2 ha.   

    Atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kura atbilst  Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkta noteikumiem. 

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

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

vienāda ar nosacīto cenu. 

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

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

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

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

nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 

apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

  Pamatojoties uz SIA “Dzieti”, vienotais reģistrācijas numurs 42403010964, 2015.gada 

10.novembra,  reģ. Nr. Z-15/167 slēdzienu, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas 

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

EUR 3300,00 ( trīs tūkstoši trīs simti  euro un 00 centi). 

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

centi).  

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

Republikas  likumiem „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

8.panta sesto daļu,  37.panta pirmās daļas  4.punktu, ņemot vērā 2015.gada  23.novembra  Kārsavas 

novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, 

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

(Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns 

, Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris 

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

NOLEMJ: 

 

 

 

Apstiprināt nekustamā īpašuma “Rītiņi”, Otrā Bozova, Salnavas pagasts,  Kārsavas novads, 

kadastra numurs 6894 008 0040   nosacīto cenu EUR  3430,00  ( trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit 

euro un 00 centi). 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, 

Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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17.& 

Par nekustamā īpašuma” Adrijas”, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads 

nosacītās cenas apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

 

  Nekustamais īpašums  “Adrijas”, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, kadastra 

numurs   6870 006 0322, sastāv no apbūvētas  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 006 

0364 ar  kopējo platību 0,0781 ha .  Uz zemes vienības atrodas citai fiziskai personai piederošs ēku 

īpašums ar kadastra numuru 6870 506 0006. 

    Atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kura atbilst  Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkta noteikumiem. 

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

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

vienāda ar nosacīto cenu. 

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

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

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

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

nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 

apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

  Pamatojoties uz SIA “Dzieti”, vienotais reģistrācijas numurs 42403010964, 2015.gada 

10.novembra,  reģ. Nr. Z-15/163 slēdzienu, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas 

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

EUR 260,00 (divi simti sešdesmit  euro un 00 centi). 

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

centi).  

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

Republikas  likumiem „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

8.panta sesto daļu,  37.panta pirmās daļas  4.punktu, ņemot vērā 2015.gada  23.novembra  Kārsavas 

novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, 

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

(Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns 

, Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris 

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

NOLEMJ: 

 

 

 

Apstiprināt nekustamā īpašuma “Adrijas”, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, 

kadastra numurs 6870 006 0322   nosacīto cenu EUR  390,00 ( trīs simti deviņdesmit euro un 00 

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

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

  

  

 

 

 

18.& 

Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 2A, Kārsava, Kārsavas novads nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

 

  Nekustamais īpašums Raiņa iela 2A, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs   6809 002 

0268, sastāv no apbūvētas  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0268 ar  kopējo platību 

7071 m² .  Uz zemes vienības atrodas citai fiziskai personai piederošs ēku īpašums ar kadastra 

numuru 6809 502 0009. 

    Atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kura atbilst  Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkta noteikumiem. 

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

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

vienāda ar nosacīto cenu. 

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

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

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

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

nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 

apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

  Pamatojoties uz SIA “Dzieti”, vienotais reģistrācijas numurs 42403010964, 2015.gada 

9.novembra,  reģ. Nr. Z-15/166 slēdzienu, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas 

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

EUR 6200,00 (seši tūkstoši divi simti   euro un 00 centi). 

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

centi).  

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

Republikas  likumiem „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

8.panta sesto daļu,  37.panta pirmās daļas  4.punktu, ņemot vērā 2015.gada  23.novembra  Kārsavas 

novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, 

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

(Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns 

, Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris 

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

NOLEMJ: 
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Apstiprināt nekustamā īpašuma Raiņa iela 2A, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 

6809 002 0268   nosacīto cenu EUR  6330,00 ( seši tūkstoši trīs simti trīsdesmit euro un 00 centi). 

 

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

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

 

 

19.& 

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

apstiprināšanu 

/V.Bļinova/ 

 

 

  Nekustamais īpašums Raiņa iela 2B, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs   6809 002 

0054, sastāv no apbūvētas  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0054 ar  kopējo platību 

1634 m² .  Uz zemes vienības atrodas citai fiziskai personai piederošs ēku īpašums ar kadastra 

numuru 6809 502 0032. 

    Atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kura atbilst  Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkta noteikumiem. 

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

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

vienāda ar nosacīto cenu. 

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

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

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

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

nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 

apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

  Pamatojoties uz SIA “Dzieti”, vienotais reģistrācijas numurs 42403010964, 2015.gada 

9.novembra,  reģ. Nr. Z-15/165 slēdzienu, nekustamais īpašums ir novērtēts saskaņā ar Latvijas 

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

EUR 1600,00 (viens tūkstotis seši simti   euro un 00 centi). 

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

centi).  

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

Republikas  likumiem „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

8.panta sesto daļu,  37.panta pirmās daļas  4.punktu, ņemot vērā 2015.gada  23.novembra  Kārsavas 

novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, 

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

(Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns 

, Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris 
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Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

 

Apstiprināt nekustamā īpašuma Raiņa iela 2B, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 

6809 002 0054   nosacīto cenu EUR  1730,00 ( viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit euro un 00 

centi). 

 

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

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

 

 

20.& 

Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas pārdošanu izsolē 

/V.Bļinova/ 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 31.10.2002. likuma “Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums” 6.panta otro daļu, kura nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātas  publiskas 

personas kustamo mantu dod attiecīgās atsavinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Kārsavas 

novada pašvaldības grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaites kartītēm Nr.3399,1580,1649 kurās 

norādīta pamatlīdzekļu vērtība -0,00, tehniskā vērtētāja Daiņa Ančupāna ( sertifikāta Nr.78) 

2015.gada 17.novembra ekspertīzes slēdzieniem Nr.85,86,87, pašvaldības Īpašuma vērtēšanas 

komisijas lēmumu , ņemot vērā 2015.gada  23.novembra  Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās 

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

jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, 

Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris 

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

 

1.Pārdot mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli Kārsavas novada pašvaldības kustamo mantu – traktoru 

MTZ-82L, valsts reģistrācijas Nr.T3006LR,  traktoru MTZ-82.1.,valsts reģistrācijas 

Nr.8264LA,traktoru JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas Nr.T1619LD; 

2.apstiprināt traktora MTZ-82L, valsts reģistrācijas Nr.T3006LR nosacīto pārdošanas cenu- EUR 

1100 (viens tūkstotis viens simts  euro); 

3.apstiprināt traktora MTZ-82.1.,valsts reģistrācijas Nr.8264LA nosacīto pārdošanas cenu- EUR 

3100 (trīs tūkstoši viens simts euro); 

4.apstiprināt traktora JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas Nr.T1619LD  nosacīto pārdošanas cenu EUR 

700 (septiņi simti euro). 

5.apstiprināt pašvaldības kustamās mantas - traktoru MTZ-82L, valsts reģistrācijas Nr.T3006LR,  

traktoru MTZ-82.1.,valsts reģistrācijas Nr.8264LA,traktoru JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas 

Nr.T1619LD izsoles noteikumus; 

6.uzdot pašvaldības Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt izsoli  atbilstoši LR 

likumu un citu administratīvo aktu prasībām. 
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21.& 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

/V.Indričāns/ 

 

1. 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts M. M.  23.09.2015.  iesniegums ar lūgumu anulēt 

ziņas par V. F. 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  

23.novembra  Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , 

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

atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris 

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

  

2.1.Anulēt V. F. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē : ___________, Kārsavas 

novads, LV 5717; 

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

pieņemšanas datumu; 

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

deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu.  

 2.4.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas.  

 

                                                                           2. 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts T. L.  22.10.2015.  iesniegums ar lūgumu anulēt 

ziņas par O. B., V. B. (V. B.), V. B.(V. B.), J. B. (Y. B.)  deklarēto dzīvesvietu. 

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

likuma” 12.panta 1.daļas 2.punktu,7.daļu un 8.daļu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

11.02.2003. noteikumiem nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, ņemot 

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

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

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris 

Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns) ; PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 



26 

 

  

2.1.Anulēt O. B., V. B. (V. B.), V. B.(V. B.), J. B.(Y. B.)  sniegtās ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu adresē : ________________________, Kārsavas novads, LV 5704; 

 2.2.Anulēt ziņas par O. B., V. B. (V. B.), V. B.(V. B.), J. B. (Y. B.)  deklarēto dzīvesvietu ar 

Kārsavas novada domes lēmuma pieņemšanas datumu; 

 2.3.Pēc lēmuma stāšanās spēkā dzīvesvietas deklarēšanas speciālistei normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas.  

 

 

 

22.& 

Par telpas nomas līguma pagarināšanu 

/I.Silicka/ 

 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Mācību centrs 

„Austrumvidzeme” Ludzas nodaļas, reģ. nr. 43203002681, juridiskā adrese – Rūpniecības iela 4, 

Ludza, vadītāja H. Urtāna iesniegums, ar lūgumu pagarināt 18.12.2014. noslēgto telpu nomas 

līgumu, kuram termiņš beidzas 31.12.2015., par telpas – mācību klases 40 kvadrātmetru platībā 

Kārsavas vidusskolas ēkā Vienības ielā 101, Kārsavā, iznomāšanu. 

Telpas nomas mērķis - bezdarbnieku pārkvalifikācijai, kvalifikācijas paaugstināšanas 

mācību organizēšanai. 

 Iesniedzējs lūdz iznomāt telpu līdz 2018.gada 31.decembrim. 

 Iepriekšējā nomas līgumā nomas maksa bija noteikta EUR 1,42 par 1 kvadrātmetru. 

 2.Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pašvaldības ekonomistu iesniegto telpu 

uzturēšanas izmaksu aprēķinu un normatīvo aktu prasības, dome uzskata, ka iepriekš noteiktā nomas 

maksa – EUR 1,42 par 1 kvadrātmetru neatbilst  likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantā noteiktajam, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu 

līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu 

līdzekļu un mantas izlietojumu, kā arī manta atsavināma vai nododama lietošanā citai personai par 

iespējami augstāku cenu. Ņemot vērā to, ka telpa tiks izmantota gan vidusskolas skolēnu mācību 

procesā, gan bezdarbnieku mācību organizēšanai, nomas maksa jānosaka augstāka – EUR 2,- par 

vienu kvadrātmetru. 

Nomai būs regulārs raksturs /dažas reizes nedēļā/, pašvaldībai tās funkciju realizēšanai telpa 

nav nepieciešama pastāvīgi un telpas izmantošanas konkrēts laiks un ilgums tiks saskaņots ar 

vidusskolas direktoru. Pašvaldība gūs ienākumus no savas mantas iznomāšanas. Šādos gadījumos 

nav nepieciešams izsludināt nomas tiesību izsoli. 

3.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 

Ministru Kabineta 08.06.2010. noteikumu nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 

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

3.punktu, 4.2.2.punktu, kurā noteikts, ka nomnieka noskaidrošanai izsoli nerīko, ja nomas objekts 

netiek nodots nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet nomai ir regulārs raksturs un nomas maksa nav 

noteikta Ministru kabineta, pašvaldību domes vai citas atvasinātas publiskas personas apstiprinātā 

maksas pakalpojumu cenrādī, ņemot vērā 2015.gada  23.novembra  Kārsavas novada pašvaldības  

apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars 
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Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris 

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

 

  

 1. Pagarināt nomas līguma darbības termiņu ar Nomnieku – sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību Mācību centrs „Austrumvidzeme” Ludzas nodaļu, reģ. nr. 43203002681, līdz 2018.gada 

31.decembrim, izdarot attiecīgus grozījumus spēkā esošajā nomas līgumā. 

 2. No 2016.gada 1.janvāra noteikt nomas maksu par telpas izmantošanu – EUR 2 /divi euro/ 

par vienu kvadrātmetru, kā arī pievienotās vērtības nodokli. 

 3. Juristei V.Lipskai izdarīt attiecīgus grozījumus nomas līgumā saskaņā ar šo domes 

lēmumu. 

 

 

23.& 

Par saistošo noteikumu Nr.11 

“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 

Kārsavas novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā” 

precizēšanu 
/I.Silicka/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 43.panta pirmās 

daļas 13.punktu, 45.panta 4.daļu, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

valsts sekretāra  vietnieces I.Raugzes 04.11.2015. atzinumu Nr. 18-6/8955, ņemot vērā 2015.gada  

23.novembra  Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , 

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

atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris 

Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars 

Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 1.Precizēt 2015.gada 25.septembra saistošos noteikumus Nr. 11 “Par nekustamā īpašuma 

nodokļa piemērošanu Kārsavas novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā” /pielikumā/. 

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

precizētos saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  

ministrijai. 

 

 

 

                                                                  24.& 

                               Par līdzekļu piešķiršanu Ziemassvētku dāvanām 

/A.Malakāne/ 

Pamatojoties uz 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.5 "Par vienreizēju pabalstu piešķiršanu 

(neizvērtējot ienākumus) 3.8.punktu, Kārsavas novada pašvaldības 23.01.2014. saistošajiem 

noteikumiem Nr.1 " Par novada pamatbudžetu 2014.gadam", ņemot vērā 2015.gada  23.novembra  
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Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības 

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

–14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris 

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

NOLEMJ: 

  

 

Apstiprināt līdzekļus 4831,00 EUR apmērā Ziemassvētku dāvanu iegādei, apmaksājot preču 

piegādātājam SIA "Runo", juridiskā adrese: c.Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes novads, saskaņā 

ar piestādīto rēķinu 1204,00 EUR apmērā un SIA „LEKON”, juridiskā adrese: Rūpnīcas iela 2, 

Rēzekne, saskaņā ar piestādīto rēķinu 3627,00 EUR apmērā. 

 

25.& 

Par saistošo noteikumu Nr. 14 Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā” precizēšanu 

/A.Malakāne/ 

 

Pamatojoties uz LR likuma  „Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu, ņemot vērā Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra  vietnieces I.Raugzes 22.11.2015. atzinumu Nr. 

18-6/9504, ņemot vērā 2015.gada  23.novembra  Kārsavas novada pašvaldības  apvienotās finanšu, 

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

komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  

Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns) ; 

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

 

 

 

 1.Precizēt 2015.gada 29.oktobra saistošos noteikumus Nr. 14 “Par pabalstiem autonomo 

funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā” /pielikumā/. 

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

precizētos saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  

ministrijai. 

26.& 

Par grozījumiem 26.05.2010. noteikumos nr.3 

„Maksa par Kārsavas novada  

pansionāta „Mūsmājas” telpu izmantošanu 

naktsmītnēm” 

/S.Sprukte/ 
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 Izskatījusi iesniegto lēmuma projektu, ņemot vērā to, ka iepriekš noteiktā maksa par telpu 

izmantošanu nesedz visus ar ēkas uzturēšanu saistītos izdevumus, “Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 3.panta prasības par to, ka pašvaldības manta 

nododama lietošanā par iespējami augstāku cenu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 1.daļas 14.punkta b) apakšpunktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 3.daļu, 

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

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

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris 

Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns) ; PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 1.Apstiprināt grozījumus 26.05.2010. noteikumos nr.3 „Maksa par Kārsavas novada 

pansionāta „Mūsmājas” telpu izmantošanu naktsmītnēm”/ pielikumā nr.1/. 

2. Grozījumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī. 

 

 

                                                                 27.& 

                                Par grozījumiem amatu sarakstos uz 01.01.2016 

/S.Sprukte/ 

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

pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada  23.novembra  Kārsavas novada pašvaldības  

apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, 

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

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris 

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

 

1. Veikt grozījumus sarakstos uz 2016.gada 1. janvāri saskaņā ar pielikumu . 

2. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi atbildīgo iestāžu vadītājus. 

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

 

 

 

28.& 

Par rīkojumu apstiprināšanu 

/V.Šicāne/ 

 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada  23.novembra  Kārsavas novada pašvaldības  

apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, 

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

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 
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Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris 

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

 

1. Apstiprināt rīkojumu Nr. 1.3.6./94 (19.11.2015.) “Par izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku 

materiālo stimulēšanu, piešķirto finansējumu no valsts mērķdotācijas rezerves fonda 

līdzekļiem”’  

2. Apstiprināt rīkojumu Nr.1.3.6./93 (19.11.2015) “Par valsts mērķdotācijas sadali izglītības 

pedagogu materiālai stimulēšanai no ietaupītajiem un rezerves fonda līdzekļiem” 

3. Veikt budžeta grozījumus saskaņā ar pielikumu Nr. 8” Mērķdotācijas sadale izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 

4. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi izglītības iestāžu vadītājus. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram T.Vorkalim. 

 
 

 

29.& 

Par  ziedojumu ieņēmumu un izdevumu apstiprināšanu 

/S.Sprukte/ 

 

Fiziska persona Kārsavas novada domes ziedojumu kontā  28.10.2015 ir ieskaitījusi EUR 

500.00 (pieci simti eiro ) Kārsavas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.     

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā 2015.gada  23.novembra  Kārsavas novada 

pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, 

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

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita 

Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis 

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

 

1. Apstiprināt Kārsavas novada domes ziedojumu budžeta ieņēmumos fiziskas personas 

ieskaitītos līdzekļus EUR500.00 ( pieci simti eiro ) apmērā [EKK-23.5.1000] un izdevumos 

Kārsavas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai 500.00 EUR apmērā (budžeta 

klasifikācijas kods 09.210, struktūrvienība- 51, ekonomiskās klasifikācijas kods 5238) . 

2. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi Kārsavas vidusskolas direktoru E.Pukstu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt  Kārsavas novada pašvaldības  izpilddirektoram 

T.Vorkalim. 

 

 

 

30.& 

                             Par  pārējo ieņēmumu izlietojuma apstiprināšanu 

/S.Sprukte/ 
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Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra iemaksā Kārsavas novada pamatbudžetā sociālās 

mājas “Mūsmājas” iemītnieku pensijas pilnā apmērā. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem pansionāta 

iemītniekiem pašvaldībai jāizmaksā 10% uzturēšanas izdevumus no pensijas apmēra.  

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā 2015.gada  23.novembra  Kārsavas novada 

pašvaldības  apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, 

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

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita 

Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis 

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

 

 

2.Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības  pamatbudžeta ieņēmumos VSAA, reģ. 

Nr.90001669496 ieskaitītos līdzekļus EUR 1425.00 (viens tūkstotis četri simti divdesmit pieci  eiro 

00 centi) [EKK-12.3.9.900] izmaksājot atskaitījumu 10% apmērā pansionāta “ Mūsmājas”  

iemītniekiem (budžeta klasifikācijas kods 10.200, struktūrvienība- 61, ekonomiskās klasifikācijas 

kods 2279). 

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

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

 

  

 

 

 

31.& 

Par aktīvā nodarbinātības  pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 

/S.Sprukte/ 

 

Kārsavas novada pamatbudžetā plānoti līdzekļi aktīvā nodarbinātības pasākuma ‘Algoti pagaidu 

sabiedriskie darbi” realizēšanai  EUR 50 864.00 , nodrošinot 29 darba vietas no 01.02.2015-

31.12.2015., ar vienas darba vietas atlīdzības apmēru 142,29EUR. 

Pasākuma gaitā, pamatojoties uz līgumsaistībām, veiktas šādas izmaiņas: 

 no 1.aprīļa papildus piešķirtas 7 pagaidu darba vietas, 

  no 17.augusta papildus piešķirtas 10 pagaidu darba vietas, 

 No 16.jūnija 16.jūnija atlīdzība bezdarbniekam noteikta 150,00 EUR, iepriekšējās- 142,29 EUR 

vieta. 

Noslēgto līgumsaistību rezultātā, jāpalielina ieņēmumus no NVA Ludzas aģentūras 16940.00 EUR 

apmērā un izdevumus jāpalielina atlīdzības finansēšanai bezdarbniekiem par 16940.00 EUR  

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

noteiktajām vidējā termiņa prioritātēm VP5/Nodarbinātības un sabiedriskās aktivitātes 
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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. 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada  23.novembra  Kārsavas novada pašvaldības  

apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, 

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

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris 

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

 

1. Palielināt ieņēmumus  valsts budžeta nodarbinātības pasākumu veicināšanai 16940.00 euro 

apmēra (EKK 18.6.3.017), palielināt izdevumus aktīvā nodarbinātības pasākuma ‘Algoti 

pagaidu sabiedriskie darbi” finansēšanai16940.00 euro apmērā (budžeta klasifikācijas kods 

04.122, struktūrvienība- 13, ekonomiskās klasifikācijas kods 624200) 

2. Noteikt atbildīgos par šā lēmuma izpildi pasākuma koordinatori V.Fjodorova. 

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

P.Laganovskim. 

 

 

 

 

 

32.& 

                                                           Par līdzekļu piešķiršanu  

/S.Sprukte/ 

 

20.11.2015. Kārsavas novada pašvaldībā saņemts izglītības metodiķes V.Šicānes iesniegums 

(Nr.929/1.3.11.) ar lūgumu novirzīt neizmantotos līdzekļus izglītības jomā 5570.00 euro apmērā  

Kārsavas vidusskolas  materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.  

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada  23.novembra  Kārsavas novada pašvaldības  

apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, 

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

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris 

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

 

1. Novirzīt no izglītības pasākumiem neizmantotos līdzekļu 5570.00 euro apmērā (budžeta 

klasifikācijas kods 09.810, struktūrvienība- 50, ekonomiskās klasifikācijas kods 2279) 

Kārsavas vidusskolas  materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai 5570.00 euro apmērā, saskaņā 

ar tāmi (budžeta klasifikācijas kods 09.210, struktūrvienība- 51, ekonomiskās klasifikācijas 

kods 5238) 
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2. Atbildīgām personām veikt  budžeta grozījumus iestāžu tāmēs. 

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi izglītības metodiķi V.Šicāni un Kārsavas 

vidusskolas direktoru E.Pukstu. 

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

 

 

33.& 

                                                       Par līdzekļu piešķiršanu  

/S.Sprukte/ 

 

 

20.11.2015. Kārsavas novada pašvaldībā saņemts Kārsavas vidusskolas direktora E.Puksta 

iesniegums (Nr.929/1.3.11.) ar lūgumu  piešķirt līdzekļus 798.00 euro apmērā  kopētāja iegādei 

vidusskolas  materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai novirzot finansējumu no viduskolas  telpu 

remontiem ietaupītiem līdzekļiem.  

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada  23.novembra  Kārsavas novada pašvaldības  

apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, 

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

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris 

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

 

1. Piešķirt  Kārsavas vidusskolas  materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai kopētāja iegādei 

798.00 (septiņi simti deviņdesmit astoņi euro 00 centi) euro apmērā, saskaņā ar tāmi 

(budžeta klasifikācijas kods 09.210, struktūrvienība- 51, ekonomiskās klasifikācijas 

kods 5238) 

2. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi Kārsavas vidusskolas direktoru E.Pukstu. 

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

 

 

34.& 

Par 2016.gada budžeta prioritātēm un  budžeta projekta sagatavošanas pamatnostādnēm 

/S.Sprukte/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta pirmo daļu, ņemot 

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

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

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris 

Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns) ; PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

1.  Noteikt 2016.gada Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta 
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nodaļu,iestāžu(pasākumu) uzturēšanas pamatizdevumus saskaņā ar pielikums Nr.1 " Kārsavas 

novada pašvaldības pamatbudžeta nodaļu, iestāžu uzturēšanas izdevumi" : 

1.1.Nodrošināt minimālo mēnešalgu un minimālo stundas tarifa likmi,  palielināt   

mēnešalagas atalgojumu 10 EUR apmērā darbiniekiem ,kuriem atlīdzības kārtība tiek noteikta  ar 

Kārsavas novada atlīdzības sistēmas nolikumu. 

1.2.Nodrošināt nodaļu,  iestāžu uzturēšanas izdevumus (pakalpojumi: komunālie: apkure, 

ūdens, kanalizācija, elektroenerģija u.c. uzturēšanas materiāli: kanceleja, saimnieciskie, mazgāšanas 

u.c.) 

1.3. Nodrošināt 5. -12.klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus saskaņā ar  pielikumu Nr.2 

" Ēdināšanas izdevumi Kārsavas novada izglītības iestādēs", iekļaujot izmaksas pamatbudžeta 

uzturēšanas izdevumos. 

1.4. Nodrošināt izglītojamo mācību līdzekļu izdevumus, saskaņā ar pielikumu Nr.3 

"Mācību līdzekļiem nepieciešamā finansējuma aprēķins Kārsavas novada pašvaldības izglītības 

iestādēm 2016.gadam " , iekļaujot finansējumu uzturēšanas izdevumos. 

1.5. Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta nodaļu, iestāžu(pasākumu) uzturēšanas 

izdevumus iekļaut 2016.gada  pamatbudžeta izdevumos. 

2. Noteikt 2016. gada Kārsavas novada pašvaldības budžeta prioritātes: 

2.1. Kārsavas novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos  veicamās rīcības un 

uzdevumi . 

2.2.valsts, Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 

īstenošana, 

2.2.ar likumu un ar pašvaldības saistošiem noteikumiem noteiktās sociālās palīdzības 

nodrošināšana. 

2.3.izglītības, jaunatnes, kultūras, sporta un pašvaldības iedzīvotāju atpūtas pasākumu 

nodrošināšana, 

2.6.sabiedrisko attiecību veidošana popularizējot Kārsavas novadu . 

 

3. 2016. gada budžeta projekta sagatavošanai veidot rezerves fondu  līdz 2% apmērā  no  

apstiprinātiem pamatbudžeta bāzes izdevumiem. 

4. Centralizētai grāmatvedības nodaļai apkopot nodaļu, iestāžu (pasākumu) papildus 

pieprasījumus virs uzturēšanas  izdevumiem 2016.gadam, izpilddirektoram  informēt nozaru 

atbildīgās komitejas. 

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

 

 

 

                                                                   35.& 

                                         Par ēdināšanas izmaksu segšanas noteikšanu 

/S.Sprukte/ 

 Kārsavas novada dome 2015.gada 24.septembrī apstiprināja saistošos noteikumu Nr.10 “Par 

ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs” 

paredzot ēdināšanas izmaksu segšanu 100% apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem  pirmskolas 

izglītības programmās izglītojamajiem un vispārizglītojošajās programmas 5.-12.klašu 

izglītojamajiem. 

Ēdināšanas izmaksu segšanas apmērs aprēķināts pamatojoties uz 2015.gada faktiskajām izmaksām. 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada  23.novembra  Kārsavas novada pašvaldības  

apvienotās finanšu, attīstības  un teritoriālo lietu , sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras, 

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

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris 

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

 

1. Apstiprināt ar 2016.gada 1.janvāri ēdināšanas izmaksu segšanas apmēru viena izglītojamā 

ēdināšanai dienā  ar 2016.gada 1. janvāri saskaņā ar pielikumu Nr. 1. un pielikumu Nr.2. 

2. Noteikt atbildīgos par šā lēmuma izpildi izglītības iestāžu vadītājus. 

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

 

 

 

 

 

36.& 

Par gada vidējās diennakts intensitātes rādītāju apstiprināšanu uz pašvaldības autoceļiem 

/T.Vorkalis/ 

 

Pamatojoties uz likumu „Par autoceļiem”23. panta pirmo daļu, MK 2005. gada 29. marta 

noteikumiem Nr.209 ”Autotransporta gada nobraukuma uzskaites kārtība” ,kas nosaka kārtību, kādā 

veicama autotransporta gada nobraukuma uzskaite uz valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem ārpus 

apdzīvotām vietām , kā arī likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, 

ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, ņemot vērā 

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

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

atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris 

Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris 

Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns) ; PRET –nav ; ATTURAS 

–nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

Apstiprināt satiksmes intensitātes datus sadalījumā pa autotransporta kategorijām uz 

Kārsavas novada pašvaldības autoceļiem,  izmantojot vizuālās satiksmes uzskaites metodi,saskaņā 

ar pielikumu. 

                        

                                                              37.& 

Par  Kārsavas novada svētku apgaismojuma konkursa „Izgaismo Ziemassvētkus un gadu 

miju!” nolikuma  un komisijas apstiprināšanu 

/J.Vorkalis/ 

 

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

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir šādas autonomās 
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funkcijas:” rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 

jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, 

atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.)”, ņemot vērā 2015.gada  19.novembra  Kārsavas  

novada pašvaldības  izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes  lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti 

balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,   Viktors 

Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris 

Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns) ; PRET –1(Juris Vorkalis) ; ATTURAS –nav , Kārsavas 

novada dome NOLEMJ: 

 

 

1.Apstiprināt Kārsavas novada svētku apgaismojuma konkursa „Izgaismo 

Ziemassvētkus un gadu miju!” nolikumu/pielikumā/. 

 

1. Apstiprināt vērtēšanas komisiju :  Juris Vorkalis 

Jānis  Stepkāns 

Dainis Poikāns 

Ernests Rinkevičs 

Inese Krivmane 

 

 

Domes sēdi atstāj deputāts Edgars Puksts 

 

 

Papildus jautājumi: 

 

38.& 

                                                    Par papildus līdzekļu piešķiršanu  

/T.Vorkalis/ 

 

 2015.gada 29.oktobra Kārsavas novada domes sēdē ( iepirkuma komisijas protokols nr.12 &30) 

nolemts iegādāties jaunu traktoru 40 000.00 euro  apmērā,   pašvaldības autoceļu kvalitatīvas 

uzturēšanas nodrošināšanai. 

 Iepirkuma procedūras rezultātā, izvēlētā pretendenta SIA “AGRITECH” piedāvātā cena ar PVN 

sastāda 40 994,80 euro.  

Traktora iegādei papildus nepieciešami 995,00 euro. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka , Pēteris Laganovskis,  

Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs 

Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns) ; PRET –

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

neparedzētiem gadījumiem” papildus līdzekļus   995.00 euro (deviņi simti deviņdesmit 37iece eiro, 

00 centi) traktora iegādei,  autoceļu uzturēšanas nodrošināšanai Malnavas pārvaldē (budžeta 

klasifikācijas kods 06.601, struktūrvienība- 110, ekonomiskās klasifikācijas kods 5231). 

2. 1.punktā piešķirto finansējumu iekļaut attiecīgās iestādes budžeta grozījumos. 

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi Malnavas pārvaldes vadītāju I.Kaupuži un 

autoceļu uzturēšanas vecāko speciālistu A. Šarkovski. 

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

 

      39.& 

                                                  Par līdzekļu piešķiršanu 
/T.Vorkalis/ 

 

 

Malnavas ciemata centrā šobrīd ūdens kvalitāte (dzelzs apjoms un duļķainība) neatbilst 

normatīvajiem aktiem, daļēji, tieši novecojušo metāla ūdensvadu dēļ. Udensvada nomaiņa tiks 

plānota 2016 gada budžetā ar komunālās saimniecības darba spēku.  Taču Malnavas komunālajai 

saimniecībai nav tehnisku iespēju veikt ūdens cauruļvadu nomaiņu zem ceļiem (veikt caurduri). 

 Tā kā šobrīd Malnavas ciemā darbojas firma “ Rubate” , kas šos darbus var veikt, un tas būtiski 

samazina transporta izmaksas, tad ekonomiski izdevīgi ir izmantot tās pakalpojumus. 

Caurdure nepieciešama 3 vietās: 1) zem pansionāta "Mūsmājas" piebraucamā ceļa, 2) zem Kļavu 

ielas pie Kļavu un Liepu ielas krustojuma 3) Zem Liepu ielas posma pie Liepu - Kļavu ielu 

krustojuma. 

Ūdensvadu cauruļvadu izbūve minēto ceļu šķērsojumu vietās , saskaņā ar sagatavoto tāmi, izmaksā 

2845,92 euro. 

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

termiņa prioritātes VP7/infrastruktūras attīstība, RV7.2/ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, 

U7.2.1/ sakārtot un attīstīt ūdenssaimniecības sistēmu ietvaros, un  pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti 

balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka , Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors 

Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris 

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

NOLEMJ: 

 

 

 

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

gadījumiem”    2846.00 euro (divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit seši eiro, 00 centi) 

ūdens cauruļvadu izbūvei ceļu šķērsojumu vietas Malnavas pārvaldē (budžeta 

klasifikācijas kods 05.600, struktūrvienība- 20, ekonomiskās klasifikācijas kods 2241). 

2. 1.punktā piešķirto finansējumu iekļaut attiecīgās iestādes budžeta grozījumos. 

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi Malnavas pārvaldes vadītāju I.Kaupuži un 

autoceļu uzturēšanas vecāko speciālistu A. Šarkovski. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram T.Vorkalim. 
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40.& 

Par plānotā finansējuma darba devēja pabalstiem, sakarā ar ģimenes locekļa vai 

apgādājamā nāvi, piešķiršanu 

/S.Sprukte/ 

 

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

27.punktu, uz Kārsavas novada koplīgumu, atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka , Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  

Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns) ; 

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

 

 

1. Piešķirt no Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta programmas „Darba devēja pabalsti, 

sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi”(66-EKK-1220), , pabalstu finansēšanai saskaņā 

ar darbinieku iesniegumiem, šādās iestādēs: 

1.1.Salnavas teritorijas uzturēšana- 360.00 euro (trīssimti sešdesmit euro 00 centi) 

(budžeta klasifikācijas kods 06.601, struktūrvienība- 112, ekonomiskās klasifikācijas 

kods EKK-1221-EUR 147.00, EKK-1228- EUR-213.00). 

2. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma izpildi Salnavas pārvaldes vadītāju A.Gabrāni. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Kārsavas novada pašvaldības galvenai grāmatvedei Ilonai 

Lustikai. 

 

                                 

41.& 

     Par pedagogu materiālās stimulēšanas kārtības apstiprināšanu 

/V.Šicāne/ 

 

                 Pamatojoties uz 2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 836” 

Pedagogu darba samaksas noteikumi “ ,  atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka , Pēteris 

Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  

Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris Šicāns) ; 

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

 

 

1. Atzīt par spēkā neesošu 29.10.2015.domes lēmumu Nr.24 “ Par pedagogu materiālās 

stimulēšanas kārtība”. 

2. Apstiprināt pedagogu materiālās stimulēšanas kārtību Kārsavas vidusskolā/pielikumā/. 

 

                                                                             42.& 

Par grozījumiem 29.10.2015.lēmumā Nr. 45 “ Par  komisijas apstiprināšanu pašvaldības 

grants ceļu izvērtēšanai” 

                                                                       /T.Vorkalis/ 
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 Pamatojoties  uz likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,kas nosaka, ka 

tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, 

valdēs un darba grupās ,  Ministru kabineta 2015. gada 18.augusta noteikumu Nr.475 „Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 8. un 18.8. punktiem ,   

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

Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, 

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

dome NOLEMJ: 

 

 

  Izteikt lēmuma  1.punktu šādā redakcijā: 

 

 

1. Apstiprināt komisiju pašvaldības grants ceļu izvērtēšanai 5 cilvēku sastāvā: 

Juris Poikāns 

Inese Lipska 

Toms Vorkalis 

Tālis Mūrnieks 

Andrejs Krišāns 

 

 

43.& 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6868 009 0319 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 25.11.2015. saņemts SIA „Austrumu mērnieks“  iesniegums            

( reģ. Nr. 1.11.6/1007) par nekustamā īpašuma, kadastra numurs 6868 009 0550  zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6868 009 0319 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, atbilstoši  Zemes 

ierīcības likuma un Ministru kabineta 2011. Gada 12. Aprīļa noteikumu Nr.288 “Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi”  prasībām. 

Izvērtējot zemes ierīcības projekta lietas materiālus,  pamatojoties  uz Zemes ierīcības likuma 

19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības 

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

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

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

nekustāmā īpašuma mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Administratīvā procesa 

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

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 47. Pantu, atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra Silicka 

, Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris 

Šicāns) ; PRET –nav ; ATTURAS –nav , Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt SIA „Austrumu mērnieks“ izstrādāto zemes ierīcības projektu Kārsavas 

novada Malnavas pagasta zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0319. 

 

2. Pieņemtā lēmuma  izvērsts teksts pielikumā Nr.1.                             

  

 

44.& 

Par nekustamā īpašuma „Dzelmes”, kadastra Nr. 6872 001 0010 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 24.11.2015. ir saņemts nekustamā īpašuma                 “Dzelmes” 

īpašnieka iesniegums par nekustamā īpašuma  kadastra numurs 6872 001 0010 sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu atdalītajam nekustamajam īpašumam. 

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

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

izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos 

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

objektus (t.sk. zemes vienības). 

Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  

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

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

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

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

noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu 

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

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

aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

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

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

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

kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos 

nekustamā īpašuma objektos, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” prasībām, atklāti balsojot: PAR –13 (Ināra 

Silicka , Pēteris Laganovskis,  Juris Poikāns,  Juris Vorkalis, Viktors Indričāns , Ligita Maģiča, Tālis 

Mūrnieks,  Andrejs Krišāns,Andris Ļubka ,Aivars Lipskis, Modris Karpovs,Vairis Poikāns, Andris 

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

 

 

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

ar kadastra numuru 6872 001 0010,  atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6872 002 0248 -1,1 ha platībā ar uz tā esošajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6872 002 

0248 001, 6872 002 0248 002,  6872 002 0248 003, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 
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2. Piešķirt atdalāmajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no apbūvētas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0248 un uz tās esošajām būvēm, nosaukumu 

„Silabērzi“. 

 

3. Mainīt apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0248 un uz tās 

esošajām būvēm adresi no „Dzelmes“, Mihalova, Mērdzenes pag., Kārsavas nov., uz 

„Silabērzi“, Mihalova, Mērdzenes pag., Kārsavas nov. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 16.20 

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 


