
 

 

          

 

 

 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

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

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

 

                                                                                                                                                       

  DOMES     SĒDES PROTOKOLS 
Kārsavā 

 

 26.05.2016.                                                                  Nr.7 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēde atklāta plkst. 15.00 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova 

 

Piedalās-  

Deputāti –    Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,     Tālis Mūrnieks, 

Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns 

Nepiedalās –  

 Deputāti  - Ligita Maģiča, Modris Karpovs,Juris Vorkalis- aizņemti pamatdarbā 

 

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

Vorkalis, attīstības nodaļas vadītāja Inese Nagle,sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Krivmane, 

galvenā ekonomiste Svetlana Sprukte 

Klātesošās personas-  tiesībsargājošās organizācijas „ Mans mājoklis- mans cietoksnis“ Latgales 

nodaļas priekšsēdētājs Vitālijs Smolickis, laikraksta „Ludzas zeme“ korespondente Anita Daukšte, 

juriste Vera Lipska , SIA „ Kārsavas Namsaimnieks“ valdes loceklis Edgars Lipskis un galvenā 

grāmatvede  Valentīna Dobrovoļska 

 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. SIA “ Kārsavas Namsaimnieks” valdes locekļa E. Lipska atskaite 

mailto:dome@karsava.lv


 

 

2. Par nekustamā īpašuma „Straumaļi “ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 

001 0067 sadales projektu 

3. Par pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 

006 8105 iznomāšanu  

4. Par pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

68540040172 iznomāšanu  

5. Par nekustamā īpašuma „ Dzintariņi” kadastra Nr. 6894 003 0011 sadalīšanu 

6. Par nekustamā īpašuma „ Līčupes” kadastra Nr. 6894 005 0111 sadalīšanu 

7. Par  adrešu piešķiršanu un precizēšanu  

8. Par pašvaldībai  piekritīgo zemes vienību iznomāšanu 

9. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6868 011 0074, 6894 006 0193 

iznomāšanu 

10. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu 6894 008 0090 zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

11. Par grozījumiem lauku apvidus zemes nomas līgumā 

12. Par  ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  

13. Par īres un komunālo maksājumu parādu dzēšanu 

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

15. Par telpu iznomāšanu 

16. Par  ziedojumu fonda līdzekļu apstiprināšanu  

17. Par  traktorlāpstas iegādes izdevumu samazināšanu 

18. Par ilgtermiņa aizņēmumu Raiņas ielas pārbūvei Kārsavas pilsētā  

19. Par atbalstu projektam 

20. Par saistošo noteikumu Nr.  6  „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 

22.decembrī saistošajos noteikumos Nr.18 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 

2016. gadam”  apstiprināšanu 

21. Par novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiku vasaras periodā  

22. Par izglītības programmas apstiprināšanu Mežvidu pamatskolai 

23. Iesniegumu izskatīšana 

24. Par satiksmes slēgšanu Skolas ielas posmā  

 

        Plkst.15.03 uz domes sēdi ierodas un tajā piedalās deputāts  Modris Karpovs 

 

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

 

 

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

Poikāns,     Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris 



 

 

Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , domes sēdes darba 

kārtība apstiprināta. Sēdes darba kārtībā 24 jautājumi.  

 

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

Sēdes papildus darba kārtībā 1 jautājums.  

 

        

Papildus jautājumi: 

 

1. Par Kārsavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikuma 

apstiprināšanu 

 

 

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

Poikāns,     Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris 

Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs); PRET –nav ; ATTURAS –nav , domes sēdes  papildus 

darba kārtība apstiprināta.  

 

 

Tādējādi darba kārtība ir sekojoša:  

 

1. SIA “ Kārsavas Namsaimnieks” valdes locekļa E. Lipska atskaite 

2. Par nekustamā īpašuma „Straumaļi “ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 

001 0067 sadales projektu 

3. Par pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 

006 8105 iznomāšanu  

4. Par pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

68540040172 iznomāšanu  

5. Par nekustamā īpašuma „ Dzintariņi” kadastra Nr. 6894 003 0011 sadalīšanu 

6. Par nekustamā īpašuma „ Līčupes” kadastra Nr. 6894 005 0111 sadalīšanu 

7. Par  adrešu piešķiršanu un precizēšanu  

8. Par pašvaldībai  piekritīgo zemes vienību iznomāšanu 

9. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6868 011 0074, 6894 006 0193 

iznomāšanu 

10. Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu 6894 008 0090 zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

11. Par grozījumiem lauku apvidus zemes nomas līgumā 

12. Par  ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  



 

 

13. Par īres un komunālo maksājumu parādu dzēšanu 

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

15. Par telpu iznomāšanu 

16. Par  ziedojumu fonda līdzekļu apstiprināšanu  

17. Par  traktorlāpstas iegādes izdevumu samazināšanu 

18. Par ilgtermiņa aizņēmumu Raiņas ielas pārbūvei Kārsavas pilsētā  

19. Par atbalstu projektam 

20. Par saistošo noteikumu Nr.  6  „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 

22.decembrī saistošajos noteikumos Nr.18 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 

2016. gadam”  apstiprināšanu 

21. Par novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiku vasaras periodā  

22. Par izglītības programmas apstiprināšanu Mežvidu pamatskolai 

23. Iesniegumu izskatīšana 

24. Par satiksmes slēgšanu Skolas ielas posmā  

25. Par Kārsavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikuma 

apstiprināšanu 

 

 

 
 

                                                                     1.§ 

                   SIA “ Kārsavas Namsaimnieks” valdes locekļa E. Lipska atskaite 

/E.Lipskis/ 

 

 

        Plkst.15.15 uz domes sēdi ierodas un tajā piedalās deputāts  Juris Vorkalis 

 

 

 

SIA Kārsavas namsaimnieks galvenie virzieni pārskata periodā bija: 

 Siltumenerģijas ražošana un piegāde patērētājiem; 

 Dzīvojamo māju apsaimniekošana; 

 Ūdens piegāde un notekūdeņu novadīšana; 

Kopš 2013.gada apkures tarifs sastāda 50.55 eUR/1MWh. Iepriekšējais tarifs sastādija 54,40 

EUR/1MWh. Sākot 2014.gada apkures sezonu apkures tarifs tika samazināts par 7%. Izbūvējot 

jaunu katlu māju Kļavu ielā 3 tika apvienotas 2 katlumājas Vienības 49 un Vienības 49C. Jaunas 

katlumājas izcelšana, kā arī kurināmā un iekārtu lietderības paaugstināšanas rezultātā  radās 

ietaupījums darbaspēka un elektroenerģijas izmaksās. 

 Iepriekšējās sezonās 2014.-2015.gg. Vidējais tarifs pilsētā sastādīja -  1.22 eUR/1m2 

2015.- 2016.g. Vidējais tarifs pilsētā sastādīja – 1.24 eur/1m2 

Viens no faktoriem, kas ietekmē siltumenerģijas patēriņu ēkā, ir āra gaisa temperatūra. 

Saskaņā ar pētījumu datiem apkures sezonas laikā āra gaisa temperatūras pazemināšanās par 10 C 

palielina siltumenerģijas patēriņu apkurei par 5%, līdz ar to pat pie nemainīga siltumenerģijas tarifa, 

maksas par siltumenerģiju( EURo/1m2) katru mēnesi var atšķirties, jo mainās siltumenerģijas 

patēriņš ēkā no kā arī veidojas maksa par apkurināmās  platības 1m2 



 

 

 Ja vidēji sezonā maksa par 1m2 sastāda 1,24 eiro, tad atsevišķos mēnešos, piemēram janvārī 

2016.gadā tā sastādīja 1,88 eiro par 1m2. Kā rezultātā rodas ažiotāža iedzīvotāju vidū par it kā 

apkures tarifa paaugstināšanu, kas nebūt tā nav. 

2014.- 2015.gada apkures sezonā patērētājiem piegādāts 4686,59 MWh; 

2015.- 2016.gada apkures sezonā patērētājiem piegādāts 5039,44 MWh,tas ir 2015.- 2016.gada 

apkures sezonā patērētāji patērējuši par 352,85 MWh vairāk nekā iepriekšējā apkures sezonā.  

2014.-2015.gadā patērēts 9786 m3 šķeldas; 

2015.- 2016. gadā patērēts 10315 m3  šķeldas 

Pašlaik pēc apkures sezonas beigām tiek izvērtēts katlumāju tehniskais stāvoklis un veikti 

nepieciešamie remontdarbi, lai sagatavotu katlumājas nākošai apkures sezonai.  

SIA “Kārsavas namsaimnieks” plāno veikt cenu aptauju un iepirkumu kurināmā iegādei 

augusta mēnesī. 

Šā gada vasarā ar pašvaldības līdzfinansējumu paredzēta siltumtrases būvniecība no Kļavu 3 

katlumājas līdz slimnīcai, kas ietver vairāku jaunu objektu nodrošināšanu ar siltumu  ( baznīca, 

bērnudārzs, Teātra 3 un slimnīcas telpas). Tiek izstrādāts tehniskais projekts jaunas katlumājas 

būvniecībai Skolas mikrorajonā ar jaudām, kas paredzēts visas pilsētas nodrošināšanai ar siltumu. 

Tas paver iespēju nākotnē cerēt uz apkures tarifa samazinājumu. 

SIA “Kārsavas namsaimnieks” apsaimniekošanā esošo māju remontiem līdz 2013.gadam 

bija iespēja izmantot līdzekļus, kas tika piesaistīti no komercbankām. Uzkrājumu trūkuma dēļ māju 

remontu vajadzībām tika izmantoti solidārie kredīti 64044 eiro apmērā.  

    SIA “Kārsavas namsaimnieks” 2014.- 2015. gadā no māju uzkrājuma fondiem veicis māju 

remontus( jumta, kāpņu telpu, fasādes, skursteņu, ventilācijas šahtu, elektroinstalācijas un citus 

darbus) 60 300 eiro apmērā . 

SIA “Kārsavas namsaimnieks” plāno ,ar iedzīvotāju piekrišanu, piesaistīt arī Eiropas fondus, 

kas paredzēti un būs pieejami priekš daudzdzīvokļu māju vienkāršotās renovācijas.  

siltumtrases posma nomaiņa Skolas mikrorajonā 95m garumā par summu apmēram 17 670 eiro; 

Centrālās kanalizācijas rekonstrukcija Skolas mikrorajonā 145 m posmā par summu apmēram 

12 325 eiro; 

Par kanalizācijas projekta norisi: 

        SIA “Kārsavas namsaimnieks” ir saņēmis oficiālu informāciju no VARAM 2016.gada 

04.februārī, kura informē par sekojošu:  Izvērtējot pakalpojuma sniedzēja aizpildīto izmaksu – 

ieguvumu analīzi, VARAM plāno iekļaut Kārsavas aglomerāciju SAM 5.3.1. ietvaros atbalstāmo 

aglomerāciju sarakstā, kurām projektu iesniegumu atlase tiks izsludināta pēc 2016.gada. Savukārt 

lēmums par precīzu SAM 5.3.1. otrās un trešās atlases kārtas ietvaros uzaicināmajām aglomerācijām, 

tiks pieņemts pēc 2016.gada decembra ievērojot SAM 5.3.1. projektu priekšatlasē noteikto 

ūdenSsaimniecības aglomerāciju prioritāro secību un līdzekļu pieejamību.  

Kopš 2013.gada līdz 2016.gadam tiesvedības ceļā atgūts 13 681 eiro. 

Uz 2016.gadu uz 20.maiju tiesā iesniegtas 16 lietas parādu piedziņai ar kopējo summu 

47 754.31 eiro. 
SIA “Kārsavas namsaimnieks” pielāgo jaunu apsaimniekošanas programmu, kurā dos 

iespēju tuvākajā nākotne rēķinos  atspoguļot katra īpašnieka vai īrnieka parāda summu, ievietot 

brīdinājumu par parādsaistībām. 

 
 

 

 



 

 

 

      2.& 

Par nekustamā īpašuma „Straumaļi “ zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0067 sadales projektu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts SIA „Baltex Group” (Reģ. Nr. 40103274353, juridiskā 

adrese- Dīķa  iela 44, Rīga) 2016.gada 19. maija iesniegums ( reģ. 20.05.2016., Nr.1.3.11.2/352) ar 

lūgumu apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības teritorijā ietilpstošā nekustamā īpašuma objekta- 

valsts robežjoslai piegulošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0067 sadales 

projektu, lai nodrošinātu 12m platu valsts robežjoslu visā Kārsavas novada pašvaldības teritorijā. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru kabineta  

2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas  valsts robežas joslu, 

pierobežas joslu un pierobežu, kā arī  pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas  

norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, 

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot 

no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas joslu nosaka 

12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas. 

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 09.06.2015. 

slēdzienā Nr.2-01-L/41 „Par atsavināmo zemes platību no Kārsavas novada Malnavas pagasta 

nekustamā īpašuma „ Straumaļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0067” ar tam 

pievienoto  Pielikumu  slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes 

atsavināšanu ir konstatēts,  ka no nekustamā  īpašuma „Straumaļi” zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumu 6868 001 0067 atsavināma zeme aptuveni 0,40 ha platībā, tās pievienošanai valsts 

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0073 (atsavināmās  zemes vienības 

platība tiks precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

Zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 

09.06.2015. Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Straumaļi” z.v. kad. apz. 6868 001 0067). 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II nodaļas 8. 

panta  noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības bez nekustamā 

īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.  

 

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0067 sadales lietas 

materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Sabiedrības 

vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas 

valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu 

Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā 

arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un informatīvo norāžu 

paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta .2008.gada 23. decembra 

rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona Blontu, Brigu, Līdumnieku, 

Goliševas, Malnavas, Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. 

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

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, ņemot vērā 2016.gada 23.maija  

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



 

 

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

14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,     Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors 

Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt VZD Latgales reģionālās nodaļas 09.06.2015. Zemes vienības sadales 

projektu ( īpašums „Straumaļi” z.v. kad. apz. 6868 001 0067) nekustamā īpašuma „Straumaļi” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0067 daļas aptuveni 0,40 ha platībā 

atsavināšanai un tās pievienošanai valsts robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

6868 001 0073. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības tiks precizētas.  

 

2.  Noteikt sadalīšanas rezultātā izveidoto  zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. 

 

 3. Piešķirt atsavināšanai un valsts robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

6868 001 0073 pievienošanai atdalītai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0067 

daļai  nosaukumu  “Straumaļi 1 “. 

 

 

 

3.& 

Par pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 6872 006 8105 iznomāšanu  

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts J. B, dzīves vieta deklarēta „Mētras“-18, Mērdzene, 

Mērdzenes pag., Kārsavas nov., 27.04.2016. iesniegums par apbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes 

vienības  ar kadastra apzīmējumu 6872 006 8105 ( platība 0,7 ha)‚ uz kuras atrodas J. B. lietošanā 

esošās  būves. 

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 

2016.gada 23.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu 

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

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

Poikāns,     Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris 

Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 

 

 

1. Iznomāt J. B. Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes vienību 

Mērdzenes pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu  6872 006 8105, platība 0,7 ha, adrese- 

„Aitu kūts“, Rūzori, Mērdzenes pag., Kārsavas nov., uz 10 gadiem.  

 



 

 

 2. Noteikt apbūvēto zemes vienību nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības gadā.  

 

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

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot parakstīšanai zemes nomas līgumu par minēto zemes 

vienību nomu. 

 

 

4.& 

Par pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības 

 ar kadastra apzīmējumu 68540040172 iznomāšanu  

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā saņemts V. R., dzīves vieta deklarēta ________, Goliševas pag., 

Kārsavas nov., 20.05.2016. iesniegums par apbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 6854 004 0172 ( platība 1,7 ha)‚ uz kuras atrodas  V. R. lietošanā esošās  būves- 

dzīvojamā māja un saimniecības ēkas. 

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 

2016.gada 23.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu 

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

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

Poikāns,     Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris 

Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 

 
 

 

 

1. Iznomāt V. R. Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes vienību 

Goliševas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu  6854 004 0172, platība 1,7 ha, adrese- 

„Kareļi“, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov.,  uz  pieciem gadiem.  

 

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

 

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

lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot parakstīšanai zemes nomas līgumu par minēto zemes 

vienību nomu. 

 

 

 

5.& 

                                                                                                   

      Par nekustamā īpašuma „ Dzintariņi” kadastra Nr. 6894 003 0011 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 



 

 

          Kārsavas novada pašvaldībā 10.05. 2016. ir saņemts Ņ. Č., dzīves vieta deklarēta- 

_______Salnavas pag., Kārsavas nov. iesniegums (reģ. Nr.1.3.11.2./300) par nekustama īpašuma 

“Dzintariņi” Kārsavas novada Salnavas pagastā ar kadastra Nr. 6894 003 0011, sadalīšanu, atdalot 

atsevišku  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 001 0045 – 2,24 ha platībā, piešķirot  

nosaukumu “Dzintari”.  

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 2016.gada 23.maija  

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

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

14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,     Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors 

Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

   1.Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Dzintariņi” Kārsavas novada Salnavas pagastā 

kadastra Nr. 6894 003 0011,  atdalot atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 

001 0045 – 2,24 ha platībā 

 

2. Jaunizveidotam nekustamajam  īpašumam piešķirt  nosaukumu “Dzintari”. 

 

 

 

                                                                      6.& 

   Par nekustamā īpašuma „ Līčupes” kadastra Nr. 6894 005 0111 sadalīšanu 

/A.Orinska/ 

 



 

 

Kārsavas novada pašvaldībā 20.05. 2016. ir saņemts J. P., dzīves vieta deklarēta- 

_________________ Jaunjelgavas nov., iesniegums (reģ. Nr.1.3.11.2./300) par nekustama īpašuma 

“Līčupes” Kārsavas novada Salnavas pagastā ar kadastra Nr. 6894 005 0111, sadalīšanu,  atdalot 

atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0053 – 3,5 ha platībā. Jaunizveidotam 

īpašumam piešķirt  nosaukumu “Juri”.  

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 2016.gada 23.maija  

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

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

14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,     Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors 

Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 
 

 

 

 

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

Nr. 6894 005 0111,  atdalot atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0053 – 

3,5 ha platībā.  

 

  2. Jaunizveidotam īpašumam piešķirt  nosaukumu “Juri”. 

 

7.& 

Par  adrešu piešķiršanu un precizēšanu 

/A.Orinska/ 

 



 

 

Izvērtējot VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja iesniegto informāciju par objektu 

adresēm, kuras nav atrodamas Valsts adrešu reģistrā, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un 

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

vienībām apstiprina attiecīgā novada dome, atbilstoši Ministru kabineta 10.04.2015. noteikumu 

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

08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas sistēmas noteikumi” prasībām un  likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, ņemot vērā 2016.gada 23.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  

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

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

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,     Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs 

Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris 

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

 
 

 

1.Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6870 004 0141  nosaukumu 

“Atvases”. 

Piešķirt  apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0141 un būvēm, kuras 

atrodas uz  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0141 adresi: “Atvases”, Otrie 

Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov.,LV-5737.          

             

2. Piešķirt apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0054 un būvēm, kuras 

atrodas uz  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0054 ,  adresi: “Mazie Kalna 

Lauri”,  Šalaji, Mērdzenes  pag., Kārsavas nov.,LV-5726.      

                 

3. Mainīt adresi adresācijas objektam –zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0047 

un uz tās esošajām būvēm no - “Putniņi” ,  Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov.,  LV -5737 

uz - “Putniņi” ,  Otrie Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV -5737.                      

   

4.  Mainīt adresi adresācijas objektam –zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0021 

un uz tās esošajām būvēm  no - “Saulzari” ,  Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov.,  LV -5737 

uz - “Saulzari”,  Otrie Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV -5737.                      

 

5.  Mainīt adresi adresācijas objektam –zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0168 

un uz tās esošajām būvēm, no - “Ozolnieki” , Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov.,  LV -5737 

uz - “Ozolnieki”,  Otrie Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV -5737.                      

             

                 

6. Mainīt adresi adresācijas objektam –zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 004 0217 

un uz tās esošajām būvēm, no - “Ezerkalni”,  Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov.,  LV-5737 

uz -“Ezerkalni”, Gogosova, Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV -5737.                      

 

 

                                                                          8.& 

                                Par pašvaldībai  piekritīgo zemes vienību iznomāšanu 

/A.Orinska/ 



 

 

 

       Izvērtējot  Kārsavas novada pašvaldības domes 28.04.2016. lēmumā ( sēdes prot. Nr.5 ) 

noteiktā termiņā –laika posmā no 05.05.2016. līdz 15.05.2016. uz rezerves zemes fonda  zemes 

vienību  ar kadastra apzīmējumiem 6894 009 0028,  6894 011 0163,  6870 003 0166, 6870 003 

0191 nomu saņemtos iesniegumus tika konstatēts, ka uz minēto zemes vienību nomu nav 

pieteikušies vairāki nomas pretendenti. 

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

pašvaldības zemes nomu” 15, 18. 3. punktiem,  likuma „Par pašvaldībām”  21.panta 27. punktu,  

ņemot vērā 2016.gada 23.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un 

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

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

Poikāns, Juris Poikāns,     Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars 

Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis); PRET –nav ; 

ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 

 
 

 

 1. Iznomāt – E. K., dekl. dzīves vieta-_____________Kārsavas nov.,   rezerves zemes 

fonda  zemes vienības Salnavas pagasta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6894 009 0028– 

0,56  ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0163– 1,3  ha platībā, sākot  ar 01.06.2016. 

uz laiku līdz pieciem  gadiem. 

 Nekustamā īpašumā  lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā     saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

2. Iznomāt  SIA “Atzola”, reģistrācijas Nr. LV 42403027246,   juridiskā adrese- Varoņu 

iela 38a, Rēzekne, rezerves zemes fonda zemes vienību Mežvidu pagasta teritorijā ar kadastra 

apzīmējumu  6870 003 0166 – 1,3  ha, sākot  ar 01.06.2016. uz laiku līdz pieciem gadiem. 

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

ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

3. Iznomāt  SIA “KARS E” reģistrācijas Nr. 52403024701,  juridiskā adrese- Baznīcas 

iela 5, Kārsava, Kārsavas nov.,   rezerves zemes fonda zemes vienību Mežvidu pagasta 

teritorijā ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0191– 3,9ha, sākot  ar 01.06.2016. uz laiku līdz 

pieciem gadiem. 

Nekustamā īpašumā  lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā     saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

4. Noteikt, ka iznomāto zemes vienību nomas maksa, saskaņā ar esošo nekustamā 

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

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

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

 

 

 

 

                                                                           9.& 



 

 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6868 011 0074, 6894 006 0193 iznomāšanu 

/A.Orinska/ 

 

Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 

011 0074 un  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0193 iznomāšanu. 

Izvērtējot informāciju par pieprasītajām zemes vienībām, tika konstatēts ka  zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0074 ir piekritīga pašvaldībai un pašvaldības funkciju veikšanai 

tā nav nepieciešama, uz zemes vienības reģistrētās būves dabā nav saglabājušās. 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0193 ir rezerves zemes fonda 

 zemes vienība.  

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta  pirmo  daļu,  rezerves zemes fondā ieskaitīto 

zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā 

pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda. 

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, vietējai pašvaldībai ir tiesības 

iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas 

personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās 

pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā 

zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts 

zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme. 

        Ņemot vēra iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17. panta pirmo 

un otro daļu, Ministru kabineta  30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi  par publiskas personas  

zemes nomu” prasībām, likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, ņemot vērā 2016.gada 

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

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

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

Poikāns,     Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris 

Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 

 

 

 

1. Iznomāt  pašvaldībai piekritīgo zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu  6868 011 0074 

– 3,0 ha platībā  uz laiku līdz pieciem gadiem. 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101).  

2. Iznomāt  rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0193 

– 0,8 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem. 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101).  

 3. Publiskot informāciju par augstāk minēto zemes vienību iznomāšanu laika posmā  

no 30.05.2016. līdz 12.06. 2016., izvietojot paziņojumu Kārsavas novada pašvaldības domes 

ēkā un mājas lapā. 

 

 



 

 

       

                                                                     10.& 

Par zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu 6894 008 0090 zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

/A.Orinska/ 

 

          Izvērtējot rezerves zemes fondam piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6894 008 0090 – 2,3 ha platībā  2016. gada 16. maijā notikušās zemes nomas tiesību izsoles 

komisijas iesniegtos izsoles dokumentus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  , likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, ņemot vērā 2016.gada 23.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  

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

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

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,     Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs 

Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris 

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

 

 

 

1. Apstiprināt rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 

0090 – 2,3 ha platībā 2016. gada 16. maija  zemes nomas tiesību izsoles protokolu (pielikumā). 

         2. Iznomāt D. A., dzīves vieta deklarēta – _________Kārsava, Kārsavas nov., rezerves 

zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6894 008 0090 – 2,3 ha platībā, ar 2016. 

gada 1. jūniju uz laiku līdz pieciem gadiem. 

3. Apstiprināt izsoles procesā nosolīto  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 008 

0090-2,3 ha platībā nomas maksu 12,5% (divpadsmit un piecas desmitdaļas procenta) no 

kadastrālās vērtības gadā. 

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

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

 

 

                                                                          11.& 

                                  Par grozījumiem lauku apvidus zemes nomas līgumā 

/A.Orinska/ 

 

         Kārsavas novada pašvaldībā 26.04.2016.  ir saņemts SIA “KARS E” iesniegums ( reģ. Nr. 

1.3.11.2/266) par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu uz  zemes vienībām  ar kadastra 

apzīmējumiem: 6870 004 0039, 6870 004 0040, 6870 004 0041, kuru kopējā platība ir 8,9 ha. 

         Par minētām zemes vienībām, pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumu Nr. 735 „ 

Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,  prasībām, 27.06.2014. bija noslēgts lauku apvidus 

zemes nomas līgums, kas reģistrēts Mežvidu pagasta nomas zemju reģistrā ar Nr.4.5.1./10. 

         Uz augstāk minētām zemes vienībām  ir atjaunotas īpašuma tiesības bijušā zemes īpašnieka 

likumiskajam mantiniekam. 

         Saskaņā ar iepriekš minēto, SIA “KARS E” iesniegumu, likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta 27.punktu, 27.06.2014.  noslēgtā  lauku apvidus zemes nomas līguma ( reģistrācijas Nr. 



 

 

4.5.1./10)  6.1.punktu,  ņemot vērā 2016.gada 23.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās 

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

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

Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,     Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs 

Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris 

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

 

 

 Veikt grozījumus  27.06.2014. noslēgtā  lauku apvidus zemes nomas līguma ( 

reģistrācijas Nr. 4.5.1./10) 1.1.punktā, izslēdzot ar 2016. gada 1. jūniju no nomas līguma  

priekšmeta  zemes vienības  ar kadastra apzīmējumiem: 6870 004 0039; 6870 004 0040; 6870 

004 0041. 

 

                                                         12.& 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 
/V.Lipska/ 

 

  

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts I. Š. 16.11.2015.  iesniegums ar lūgumu anulēt 

ziņas par L. Š. deklarēto dzīvesvietu pēc adreses _________Salnavas pagasts, Kārsavas novads, 

LV5740. 

 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 2016.gada 23.maija  

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

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

14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,     Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors 

Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 
 

 

  

2.1.Atteikt I. Š. anulēt L. Š. sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē ________Salnavas 

pagasts, Kārsavas novads, LV5740; 

2.2.Paziņot I. Š. par pieņemto lēmumu.  

2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas.  

 

 

 

13.& 

Par īres un komunālo maksājumu 

parādu dzēšanu 

/V.Lipska/ 



 

 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldība ir konstatējusi īres un komunālo maksājumu parāda esamību 

divām personām, kuras ir mirušas. Abām mirušajām personām nav ģimenes locekļu, kuru pienākums 

būtu maksāt izīrētājam minēto pakalpojumu maksu saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 

10.panta 2.daļu. 

 2.Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 10.panta 2.daļu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, MK 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 

“Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, ņemot vērā 2016.gada 

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

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

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

Poikāns,     Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris 

Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 

 
 

 

 

 Dzēst īres maksas un komunālo maksājumu parādu EUR 256,98 kopsummā Goliševas 

pagasta Goliševas ciema dzīvokļu īrniekiem, kuri ir miruši: 

- Mihailam Jegorovam, miris 2003.gadā: īres maksa – EUR 137,32; komunālo pakalpojumu 

maksa – EUR 40,35, kopā – EUR 177,67 /viens simts septiņdesmit septiņi, 0,67 euro/; 

- Vjačeslavam Astašenokam, miris 2003.gadā: īres maksa – EUR 74,49, komunālo 

pakalpojumu maksa – EUR 4,82, kopā – EUR 79,31 /septiņdesmit deviņi, 0,31 euro/. 

  

 

 

14.& 

Par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda piedziņu 
/V.Lipska/ 

 

 

 Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu,  Civilprocesa 

likuma 600.panta 5.daļu, ņemot vērā 2016.gada 23.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās 

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

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

Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,     Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs 

Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris 

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

 

 

 

 

 



 

 

 1.1.Piedzīt no  Č. A. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

 1.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gaidai 

Rutkovskai. 

 1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 2.1.Piedzīt no  V. M. nekustamā īpašuma nodokļa parādu /2011.-2016.g.1.cet/, piedziņu 

vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

 2.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gaidai 

Rutkovskai. 

 2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

3.1.Piedzīt no  A. Ž. nekustamā īpašuma nodokļa parādu /2009.-2016.g.1.cet/, piedziņu 

vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

 3.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gaidai 

Rutkovskai. 

 3.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

4.1.Piedzīt no  D. H. nekustamā īpašuma nodokļa parādu /2011.g.4cet.-2016.g.1.cet/, 

piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu. 

 4.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Kristīnei 

Priedniecei, Blaumaņa iela 21-10a, Rīga, LV 1011. 

 4.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

5.1.Piedzīt no  A. L. nekustamā īpašuma nodokļa parādu /2011.g.-2016.g.1.cet/, piedziņu 

vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

 5.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Aelitai 

Meimerei, Dārza iela 12a, Bauska, LV 3901. 

 5.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

6.1.Piedzīt no  M. K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu /2010.-2016.g.1.cet/, piedziņu 

vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

 6.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gaidai 

Rutkovskai. 

 6.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

7.1.Piedzīt no  J. T. nekustamā īpašuma nodokļa parādu /2009.-2016.g.1.cet/, piedziņu vēršot 

uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

 7.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gaidai 

Rutkovskai. 

 7.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

8.1.Piedzīt no  A. D. nekustamā īpašuma nodokļa parādu /2009.-2016.g.1.cet/, piedziņu 

vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 



 

 

 8.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gaidai 

Rutkovskai. 

 8.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

9.1.Piedzīt no  J. M. nekustamā īpašuma nodokļa parādu /2009.-2016.g.1.cet/, piedziņu 

vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

 9.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gaidai 

Rutkovskai. 

 9.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

 

15.& 

                                                          Par telpu iznomāšanu 

                                                                       /V.Lipska/ 

 

 

 1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts biedrības “Ritineitis”,  reģistrācijas 

Nr.40008149232, juridiskā adrese: Bērzpils iela 2, Balvi, LV 4501, pieaugušo neformālās izglītības 

centra “AZOTE” vadītājas Marutas Castrovas iesniegums, kurā tiek lūgts nodot nomas lietošanā 

telpas izglītības pakalpojuma sniegšanai – bezdarbnieku un darba meklētāju apmācībai. 

 Iesniedzēja lūdz iznomāt pašvaldībai piederošo telpu Goliševas kultūras namā c. Goliševa, 

Goliševas pagasts, Kārsavas novads. 

Vēlamais nomas periods – no 2016.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 14.jūlijam. 

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

ir iespējams nodot nomas lietošanā minēto telpu, jo pašvaldība to pastāvīgi neizmanto, nomai nebūs 

nepārtraukts, bet regulārs raksturs, un telpas izmantošanas laiks un ilgums tiks saskaņots ar iestādes 

vadītāju. Pašvaldība gūs ienākumus no savas mantas iznomāšanas. Šādos gadījumos nav 

nepieciešams izsludināt nomas tiesību izsoli. 

 3.Pamatojoties uz Ministru Kabineta 08.06.2010. noteikumu nr.515 „Noteikumi par valsts 

un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 

tipveida nosacījumiem” 3.punktu, 4.2.2.punktu, kurā noteikts, ka nomnieka noskaidrošanai izsoli 

nerīko, ja nomas objekts netiek nodots nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet nomai ir regulārs 

raksturs un nomas maksa nav noteikta Ministru kabineta, pašvaldību domes vai citas atvasinātas 

publiskas personas apstiprinātā maksas pakalpojumu cenrādī, ņemot vērā 2016.gada 23.maija  

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

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

14 (Ināra Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,     Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors 

Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, Kārsavas novada dome 

NOLEMJ: 

 

 

 



 

 

3.1.Nodot biedrības “Ritineitis”,  reģistrācijas Nr.40008149232, juridiskā adrese: 

Bērzpils iela 2, Balvi, LV 4501, pieaugušo neformālās izglītības centram “AZOTE” nomas 

lietošanā pašvaldībai piederošo telpu Goliševas kultūras namā c. Goliševa, Goliševas pagasts, 

Kārsavas novads, nosakot nomas maksu EUR 56,80, kā arī pievienotās vērtības nodoklis, ar 

termiņu – no 2016.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 14.jūlijam. 

 3.2.Nomniekam saskaņot savu darbību un mācību laiku ar katras iestādes, kurā 

atrodas konkrētā telpa, vadītāju. 

 

                                                                    16.& 

                                Par  ziedojumu fonda līdzekļu apstiprināšanu  

/S.Sprukte/ 

 

1.Fiziska persona Kārsavas novada domes ziedojumu kontā  28.04.2016 ir ieskaitījusi EUR 65.00 ( 

sešdesmit pieci eiro ) Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas ekskursijas izdevumu segšanai. 

2. Fiziska persona Kārsavas novada domes ziedojumu kontā  21.05.2016 ir ieskaitījusi EUR 25.00 ( 

divdesmit pieci eiro ) Kārsavas vidusskolas pirmo klašu  ekskursijas izdevumu segšanai. 

 

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

21.panta 1.daļas 27.punktu, ņemot vērā 2016.gada 23.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  

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

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

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,     Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs 

Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris 

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

 

 

 

  

1. Apstiprināt ziedojumu budžeta ieņēmumos fiziskas personas ieskaitītos līdzekļus 65.00 ( 

sešdesmit pieci eiro ) euro apmērā [EKK-2139900] Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas 

ekskursijas izdevumu segšanai. (budžeta klasifikācijas kods 09.510, struktūrvienība- 57, 

ekonomiskās klasifikācijas kods 2322)  

2. Apstiprināt ziedojumu budžeta ieņēmumos fiziskas personas ieskaitītos līdzekļus 25.00 ( 

divdesmit pieci eiro ) euro apmērā [EKK-2139900] Kārsavas vidusskolas pirmo klašu  

ekskursijas izdevumu segšanai. (budžeta klasifikācijas kods 09.210, struktūrvienība- 51, 

ekonomiskās klasifikācijas kods 2322) 

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma 1.punkta izpildi Kārsavas mūzikas un mākslas skolas 

direktori V.Krišāni. 

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

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt  Kārsavas novada pašvaldības  izpilddirektoram 

T.Vorkalim. 

 

                                                                 17.& 



 

 

                     Par  traktorlāpstas iegādes izdevumu samazināšanu  

                                                    /T.Mūrnieks, S.Sprukte/ 

19.05.2016. Kārsavas novada pašvaldībā saņemts Mežvidu inženierkomunikāciju un tehnikas 

uzturēšanas speciālista T.Mūrnieka iesniegums(Nr336./1.5.4.) ar lūgumu samazināt traktorlāpstas 

iegādes izdevumus, jo pēc izmaiņām likumdošanas aktos, pašvaldība nedrīkst iegādāties autoceļu 

uzturēšanai traktortehniku no autoceļa fonda līdzekļiem. 

Līdzekļus EUR 5000,00 apmērā, T.Mūrnieks lūdz novirzīt traktortehnikas remontdarbiem un 

rezerves daļu iegādei. 

 

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā 2016.gada 23.maija  Kārsavas  novada  

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

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

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,     Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, 

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

 

 

 

1. Samazināt Mežvidu pagasta autoceļu traktorlāpstas iegādes izdevumus par 5000,00 (pieci 

tūkstoši eiro 00 centi) euro. (budžeta klasifikācijas kods 04.510, struktūrvienība- 78, 

ekonomiskās klasifikācijas kods 5213)  

2. Novirzīt šā lēmuma 1.punktā samazinātos līdzekļus  Mežvidu pagasta autoceļu 

traktortehnikas uzturēšanas izdevumu segšanai (budžeta klasifikācijas kods 04.510, 

struktūrvienība- 78, ekonomiskās klasifikācijas kods 2242-2500, ekonomiskās klasifikācijas 

kods 235007-2500 )  

3. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma 1.punkta izpildi Mežvidu inženierkomunikāciju un tehnikas 

uzturēšanas speciālistu T.Mūrnieku. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt  Kārsavas novada pašvaldības  izpilddirektoram 

T.Vorkalim. 

 

 

                                                                       18.& 

                 Par ilgtermiņa aizņēmumu Raiņas ielas pārbūvei Kārsavas pilsētā  

/I.Silicka/ 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 15.panta trešo daļu, Kārsavas 

novada  pašvaldība var ņemt aizņēmumu Valsts kasē pašvaldības prioritāro investīciju projektu 

īstenošanai. Projekta ietvaros paredzēta Raiņa ielas pārbūve Kārsavas pilsētā. 

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



 

 

prioritātes prioritātēm VP7/ Infrastruktūras attīstība, RV 7.1/ Kārsavas novada sasniedzamības 

uzlabošana un ceļu/ ielas infrastruktūras attīstība un Rīcības plānā noteikto uzdevumu U 7.1.2/ 

Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras tehnisko stāvokli ietvaros veikta iepirkuma 

procedūra  un noteikts uzvarētāja pretendents SIA “CEĻI UN TILTI”, ar kuru nolemts noslēgt 

iepirkuma līgumu par summu 72 578,05 ar PVN.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu,  likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 22., 24.pantu, „Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, 

likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 15.panta trešo daļu, Ministru kabineta 25.03.2008. 

noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.punktu, ņemot 

vērā 2016.gada 23.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

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

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

Poikāns,     Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris 

Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 

 
 

1.  Raiņa ielas pārbūvei Kārsavas pilsētā  ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 72578,00 euro ( 

septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi euro, 00 centi) apmērā uz 20 (divdesmit) 

gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu uz trīs gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu 

likmi un fiksēšanas periodu ik pēc 12 mēnešiem 

3. Aizņēmuma izņemšanas laiks:  2016. gada jūlijs līdz oktobrim 

4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Kārsavas novada pašvaldības budžetu.  

5. Centralizētai grāmatvedības nodaļai nodrošināt nepieciešamo dokumentu iesniegšanu līdz šā gada  

1.jūnijam ieskaitot. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt  Kārsavas novada pašvaldības un izpilddirektoram T. Vorkalim 

un galvenajai grāmatvedei I. Lustikai. 

 

 

 

 

                                                                         19.& 

                                                       Par atbalstu projektam 

      /I.Nagle/ 

Kārsavas novada pašvaldība pēc Mērdzenes pamatskolas iniciatīvas piedalījās Valsts kultūrkapitāla 

fonda mērķprogrammas ”Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programmā 2016” ar 

projektu ”Varavīksne pār Latgali”.   

Projekta mērķis:   veicināt radošās jaunrades procesus Kārsavas novadā, stiprināt jauniešu mīlestības 

un piederības izjūtu uz dzimto latgali, organizējot vizuālās mākslas plenēru "Varavīksne pār Latgali" 

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes: mācību ekskursija maršrutā Mērdzene-Stiglava-Salnava-

Kārsava-Pudinava-Mērdzene, apzinot Kārsavas novada kultūrvēsturiskos objektus, pētot, 



 

 

fotografējot un ieskicējot; izvēlētās ainavas skices turpinājums tehnikā-grafikā vai glezniecībā; 

skolēnu ceļojošās darbu izstādes “Varavīksne pār Latgali” atklāšana Mērdzenē.  

Projekta kopējās izmaksas :  EUR 800 /Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums/. 

Pašvaldības līdzfinansējums: EUR 0 

Projekta vadītāja: attīstības nodaļas projektu vadītāja Rita Jonikāne 

Plānotās aktivitātes  atbilsts Kārsavas novada attīstības programmas  2012.-2018. gadam   vidēja 

termiņa prioritātēm VP8/ Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga 

izmantošana, VP8/ Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga 

izmantošanaU8.4.1/ Aktualizēt kultūrvēsturisko mantojumu kā vienu no tūrisma un aktīvās atpūtas 

iespējām tūrisma un kultūras projektu ietvaros. 

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

2016.gada 23.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu 

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

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

Poikāns,     Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris 

Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

1. Atbalstīt Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas ”Latvijas valsts mežu atbalstītā 

Latgales kultūras programmā 2016” projektu “Varavīksne pār Latgali” 

2. Noteikt atbildīgo  par  projekta realizāciju Mērdzenes pamatskolas skolotāju Anitu 

Šarkovsku. 

3. Kontroli par projekta norisi veikt projekta vadītājai R .Jonikānei. 

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

attīstības nodaļas vadītājai I. Naglei. 

 

 

                                                                      20.& 

Par saistošo noteikumu Nr. 6   „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 22.decembrī 

saistošajos noteikumos Nr.18 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”  

apstiprināšanu 

/S.Sprukte/ 

 

 

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

daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā 

2016.gada 23.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu 

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

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

Poikāns,     Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris 



 

 

Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 
 

 

 

 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.. „Grozījumi Kārsavas  novada domes 2015.gada 

22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 

2016.gada” 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.  triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai 

elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.                                                        

  

 

 

                                                                       21.& 

  Par novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiku vasaras periodā  

/I.Silicka/ 

 Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada 23.maija  apvienotajā finanšu, attīstības un 

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

sēdē  tika izskatīts Kārsavas novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba koordinatores Janīnas 

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

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

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

ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un 

audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)” , ņemot vērā 2016.gada 23.maija  Kārsavas  

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

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

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,     Tālis Mūrnieks, Inta 

Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris 

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

 

 

  

 Atbalstīt novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba koordinatores iesniegto  

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

 

 

N.p.k. Iestāde Jūnijs Jūlijs Augusts 



 

 

1.  Kārsavas PII Strādā 

līdz 27.06. 

Atvaļinājumā 

 

Uzsāk darbu 

ar 01.08. 

2. Malnavas PII Strādā 

līdz 27.06. 

Atvaļinājumā Uzsāk darbu 

ar 01.08. 

3. Mežvidu PII Strādā 

līdz 27.06. 

Atvaļinājumā Uzsāk darbu 

ar 01.08. 

4. Mērdzenes sk. Pirmssk. 

Grupa 

Strādā 

līdz 27.06. 

Atvaļinājumā Uzsāk darbu 

ar 01.08. 

5. Aizgāršas sk. Pirmssk. 

Grupa 

Strādā 

līdz 27.06. 

Atvaļinājumā Atvaļinājumā 

6. Salnavas sk. 5-6 grupa Strādā 

līdz 27.06. 

Atvaļinājumā Atvaļinājumā 

 

 

                                                22.& 

              Par izglītības programmas apstiprināšanu Mežvidu pamatskolai 

                                                               /J.Vorkalis/ 

 

 

 Pamatojoties uz Izglītības likuma 14.panta 19.punktu un Vispārējās izglītības 

likuma 4.panta 11.punktu, Ministru kabineta  2014.gada 12.augusta noteikumiem  Nr.468, ņemot 

vērā 2016.gada 23.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo 

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

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

Poikāns,     Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris 

Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Mežvidu pamatskolai izglītības programmu ,,Speciālās pamatizglītības 

programma  izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem ''/pielikumā/.  

 

 

                                                                          23  .& 

                                                          Iesniegumu izskatīšana 

/P.Laganovskis/ 
 

1. 

Kārsavas novada pašvaldībā 2016.gada 16.maijā ir saņemts I, Z. S., adrese: ____________ 

Kārsavas novads, LV-5717 iesniegums, reģ.Nr.313, ar lūgumu sagatavot un nodot atsavināšanai daļu  

no pašvaldībai piederošā īpašuma Sporta ielā 21, Kārsavā, Kārsavas novadā, īpašuma kadastra 

numurs 68090020179, kopējā platība 35910 kv.m. , atdalot zemes vienību 1000 kv.m. platībā, kas 

robežojas ar viņai piederošo īpašumu Sporta ielā 17, Kārsavā, Kārsavas novadā. 

http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p14
http://likumi.lv/ta/id/20243-visparejas-izglitibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/20243-visparejas-izglitibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/20243-visparejas-izglitibas-likums#p4


 

 

Izvērtējot lietas apstākļus konstatēts, ka nekustamais īpašums Sporta iela 21, Kārsava, 

Kārsavas novads, kadastra numurs 68090020179, kopējā platība 35910 kv.m.  pieder Kārsavas 

novada pašvaldībai pamatojoties Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas izdoto Zemesgrāmatu 

apliecību ar nodalījuma numuru Nr.100000527226, lēmuma datums 02.12.2013. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtā daļa nosaka, ka atsevišķos 

gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var  ierosināt šādas personas: 

1)zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku 

(būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas pieguļ viņu zemei; 

2) zemes kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas 

uz kopīpašumā esošās zemes, vai domājamo daļu no tās samērīgi savai zemes daļai; 

3) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt 

zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve),vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes 

starpgabalu, kas pieguļ šai zemei; 

4) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks , ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala 

domājamo daļu , uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) daļai; 

5)īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu 

vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā; 

6) dzīvokļa īpašnieks, ja viņam ir pirmpirkuma tiesības uz citu dzīvokļa īpašumu tajā pašā 

daudzdzīvokļu mājā un ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.panta noteiktajā kārtībā; 

7) kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisko personu; 

8) persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru 

pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā 

un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums; 

9) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt 

publiskai personai piederošu nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemesgabala un nedzīvojamās ēkas 

(būves), un uz šā zemesgabala atrodas arī viņiem piederoša ēka (būve), bet zemesgabala sadale nav 

pieļaujama atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem par vispārīgo teritorijas plānošanu, izmantošanu, 

apbūvi.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka publiskas 

personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija 

(amatpersona) , kuras valdījumā vai turējumā  atrodas personas manta. 

Dome nekonstatē Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā 

noteiktos atsavināšanas priekšnoteikumus. 

Pamatojoties  likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu ,  ņemot vērā 2016.gada 23.maija  Kārsavas  novada  

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

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

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,     Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, 

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

 

 

Noraidīt I. Z. S. iesniegumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Sporta iela 

21, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 6809 002 0179 sadalīšanu un atdalītās zemes 

vienības nodošanu atsavināšanai. 



 

 

Šo lēmumu iesniedzējs var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

                                                                   2. 

 

1. Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts R. R. iesniegums ar lūgumu izīrēt dzīvokli 

_______ Kārsavā. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.panta 1.daļu, 6.panta 1.daļu, ņemot vērā 

2016.gada 23.maija  Kārsavas  novada  pašvaldības  apvienotās finanšu,  attīstības un teritoriālo lietu 

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

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

Poikāns,     Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris 

Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

2.1.Izīrēt R. R. dzīvokli nr._________, Kārsavā, Kārsavas novads.  

2.2.Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kārsavas namsaimnieks” noslēgt īres līgumu 

uz nenoteiktu laiku. 

2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

                                                                      3. 

 

 

1.Kārsavas novada pašvaldībā ir saņemts L. I. iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai dzīvojamo 

platību. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, ņemot vērā 2016.gada 23.maija  Kārsavas  novada  

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

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

Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,     Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, 

Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, 

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

 

Reģistrēt L. I. Kārsavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās 

palīdzības reģistra vispārējā grupā.  

Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola  pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

24.& 

Par satiksmes slēgšanu Skolas ielas posmā 

/T.Vorkalis/ 

 



 

 

 10.jūnijā Kārsavas novadā notiks Latvijas pašvaldību izpilddirektoru  asociācijas sanāksme 

Kārsavas mūzikas un mākslas skolā. 

Pamatojoties uz „Ceļu satiksmes likuma” 8.panta 1.daļu, Ministru Kabineta 15.12.1998. 

noteikumu nr.456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami 

transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi” 2.7., 4.5. punktiem, ņemot vērā 2016.gada 

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

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

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

Poikāns,     Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris 

Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS –nav, 

Kārsavas novada dome NOLEMJ 

 

1. Slēgt  satiksmei 10.jūnijā   Skolas ielas posmu no Saules ielas līdz Vienības ielai  

laika posmā no plkst.  9.00 līdz  plkst.19.00. 

2. Nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ielu un ceļa zīmju izvietošanu, 

iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas slēgtajā ielas posmā) transportlīdzekļu 

piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma, kā arī operatīvā transporta satiksmi. 

 

Papildus jautājumi: 

 

                                                                  25.& 

Par Kārsavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikuma 

apstiprināšanu 

/T.Vorkalis/ 

 

Pamatojoties uz 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.981 ,,Bērnu 

nometņu organizēšanas un darbības kārtība”, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra Silicka, Edgars 

Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,     Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs 

Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris 

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

 
 

Apstiprināt  Kārsavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa 

nolikumu/pielikumā/. 

 

 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 16.20 

  

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Sēdi protokolēja  Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


